
  

  حبوث يف األدب املقارن
  حمکّمة- ةية علمفصلي

  کرمانشاه –کلّية اآلداب و العلوم اإلنسانية، جامعة رازي 
  ۱۱۴-۹۹ م، صص ۲۰۱۵/ ق.هـ ۱۴۳۶/ش.هـ ۱۳۹۳، شتاء ۱۶السنة الرابعة، العدد 

  

   يازريمن الغزل الثامن حلافظ الش و حممد الفرايت  الشواريبنيم أميإبراه ىتلق

  ١)مقارنةدراسة (

  ٢حجت رسويل
  يف قسم اللغة العربية و آداا جبامعة شهيد شيت، ران، ايران أستاذ مشارک

  ٣ مرمي عباسعلي نژاد
  يف اللغة العربية و آداا جبامعة تربيت مدرس، ران، ايران هطالبة الدکتورا

ص امللخ  
الحتماالت  هواه، بعد النص مفتوحاً یالنص و تفسريه عل لقد أعطت نظريات النقد احلديثة، احلرية للمتلقي يف تشکيل معين

إذا لکلّ زمن و لکل . کثرية و دالالت خمفية و متطورة بتطور احلياة و تطور خربات املتلقي االجتماعية و التارخيية و الثقافية
الواحدة فال ريب يف اختالف تلقيات  و بينما خيتلف تلقيات أبناء اللغة. ف القراءة و التلقي عند زمنٍ مالغة قرائه ؛ فال يتوقّ
تني اللغتني العريقتني، اشتد اتصال بعضهما ببعض وکثرت متلقو آداما و من االلغة الفارسية و العربية ه. أبناء اللغة األخري

األرض و  املشاهري األدبية اليت کثرت متلقو أدا، حافظ الشريازي، هذا الشاعر العظيم الذي طبقت شهرته اآلفاق يف مشارق
ومن املتلقني الذين قاموا بترمجة اشعار حافظ، األستاذ و األديب املصري إبراهيم أمني الشواريب، و األديب و الشاعر . مغارا

املقارنة بني  قد تناولت الدراسة،.  و ترمجه الفرايت شعراً الغزل الثامن حلافظ نثراً ،قد ترجم الشواريب. السوري حممد الفرايت
أسس نظرية  ة ترامجهما بيتا بيتا، معتمدا علیملعنوي و اجلمايل من هذا الغزل عن طريق استقراء الغزل الثامن و دراستلقيهما ا

: و من النتائج اليت حصلت عليها. حافظ شعارأل يف الدراسات التطبيقيةهذه النظرية  هاالعناية اليت يستحقّ التلقي إذ ما وجدنا
مها عن اصل األبيات، مث اختالف تلقي بعضهما عن بعض وأخريا أنّ الترمجة اليت قد بيان مدي اختالف تلقي املتلقيني

رمبا ألن الترمجة بالنثر ال تواجه احملدوديات اليت تواجهها الترمجة  ؛الشواريب أبلغ من ترمجة الفرايت و أقرب من أصل الغزل
  .بالشعر

إبراهيم أمني الشواريب، حممد الفرايتنظرية التلقي، حافظ الشريازي، : ليليةالکلمات الد.  
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۱. مة املقد  
ايات القرن العشرينتعد ان املؤلف، موضوع اإلهتمام زمنا طويال بوصفه مرکز العملية ک.دت مناهج النقد األديب يف

علي ما حتتويه مث عزلت النصوص عن مؤلفيها و درست بناء ... اإلبداعية و النقدية يف مناهج النقد الکالسي و الرومانسي و
و أخريا بدأ النصف الثاين . يف املناهج األلسين و األسلويب و البنيوي) النص(من خصائص لغوية و فکرية فبدأ اإلهتمام بـ 

و اجته اهتمام األديب املقارن ) ۹: ۲۰۰۷عزام، ( »يف مجيع احلقول ىو الذي هو عصر التحوالت الکرب«من القرن العشرين 
اىل سلطة القارئ بوصفه متلقيا مسامها يف إبداع النص األديب من خالل آليات التأويل و التذوق و  اإلجتاه األملاين ىلد

فتعددت القراءات و تنوعت . درست النصوص من خالله متأثرة بأفکاره، وتأويالته، واستجاباته ملا هو مثري له يف النص
  .و أذواقهم و أفکارهم حول النص التأويالت ألن مثريات النص ختتلف لدي القراء باختالف ثقافتهم

مثل سائر  تنياللغ تنياشتدت اتصال بعضهما ببعض و کل من ه ،إن اللغة الفارسية و العربية هتني اللغتني العريقتني      
ب، فکما أعالم علي هذه اآلدا و الشعراء ،ة اليت متيزه عن سائر اآلداباآلداب اإلنسانية ذات العباقرة و املشاهري األدبية الکثري

 ري منيعرف األدب اإلغريقي ومريوس و األدب الروماين بفرجيل واإلجنليزي بشکسبري فإنّ األدب الفارسي يعرف بکث
أحد هؤالء األعالم هو حافظ الشريازي، هذا الشاعر العظيم الذي طبقت شهرته اآلفاق يف مشارق األرض و  ؛أعالمه
و ترمجة أشعاره يف خمتلف  قاموا باإلستفادةليال، بل هناک کثرة من الذين و املتلقون من أشعاره ليس عددهم ق. مغارا
و اللغة العربية ذات العالقة الطويلة القدمية اليت اشتدت اتصاهلا باللغة الفارسية مل ختل من املتلقني الذين قاموا بترمجة . اللغات

و منهم من ترمجها شعرا  )امني الشورايب، وعارف الزغولابراهيم (أشعار حافظ الشريازي و منهم من ترجم أشعاره نثرا کـ 
  ) حممد الفرايت، و عمر شبلي، و عبدالعزيز صاحب اجلواهر، و صالح الصاوي(کـ 

ملّا تقم أية دراسة اىل  رغم الدراسات و البحوث العديدة اليت قامت بتحليل خمتف املوضوعات حول اشعار حافظ لکنها 
علي أساس مفاهيم نظرية التلقي أو بعبارة أصح و أدق حنن ما حصلنا علي حبث يف هذه  ها العربيةبني اشعاره و ترامج قارنةامل

اسس الترمجة و قواعدها و  یعلمعتمدا اما الدراسات القائمة يف مقارنة أشعار حافظ الشريازي و ترامجها العربية .املوضوع
از ترمجه شعر  یهايو حتليل منونه یبررس«سيم الشدايدة عنواا أطروحة للباحثة ن: مناهجها اليت حصلنا عليها قليلة و منها

ترمجه امحد الصايف النجفي، امحد رامي، امحد حامد الصراف، وديع ( ی، رباعيات حکيم عمر خيام نيشابوریبه عرب یفارس
) اغاين شرياز(اريب و ابراهيم امني الشو) ديوان العشق(ترمجه صالح الصاوي (غزليات خواجه حافظ الشريازي ) البستاين

لسريوان رحيمي  یحيث أقامت الباحثة دراسة بني أشعار حافظ و ترامجها علي أساس قواعد و أسس الترمجة و أطروحة أخر
و هذا » تر غزل اولتر ترمجه ديوان حافظ شريازي توسط امني الشواريب و ارايه ترمجه صحيحیکل ینقد و بررس«عنواا 

مث مقالة للدکتور نادر . للغزل األول من ديوان حافظ ىنة حسب أسس الترمجة مث قدم ترمجة أخرالباحث أيضا قام باملقار
و أقام الدکتور راين مقارنة بني ديوان حافظ و ترمجة صاوي . »نقدي کوتاه بر ديوان عشق صالح صاوي«نظام راين 

  .حافظ منها علي أساس قواعد الترمجة و يذکر کثريا من أخطاء املترجم و يعتقد أن الترمجة قد قللت من مجالية اشعار
ومن الدراسات اليت عثرنا عليه يف موضوع التلقي من أشعار الشعراء اآلخر اليت ساعدتنا من حيث األطر النظرية و       

للطالب حممد ناجح  »اإلبداع و التلقي يف الشعر اجلاهلي«أطروحة املاجستري : طروحات  ومنهااألمنهجية البحث عدد من 
مث  .و التأويالت املختلفةبدراسة أنواع التلقيات من الشعر اجلاهلي و قارن هذه التلقيات حممدحسن يف جامعة النجاح إذ قام 

للطالب السالک بوغريون و الباحث قام بدراسة التلقيات املختلفة من » تاريخ تلقي شعر نزار قباين مناذج خمتارة«أطروحة 



 ۱۰۱/تلقى إبراهيم أمني الشواريب و حممد الفرايت من الغزل الثامن حلافظ الشريازي 

 

 

ويل من شعره مث التلقيات احلديثة و املعاصرة و بني وجوه حبث يف التلقيات األواشعار نزار قباين علي أساس التاريخ الزمين 
شعر أيب القاسم الشايب يف ضوء نظرية « مث أطروحة. اإلختالفات املوجودة بني هذه التلقيات و ذکر أسباب هذه اإلختالفات

ن الشايب و البحث عن للباحثة آالء داود حممد ناجي، اشتملت حبثها علي بيان أسس نظرية التلقي مث استقراء ديوا» التلقي
  .التشکيالت اللغوية املتوقعة و غري املتوقعة مث قام بشرح و تأويل اشعاره معتمدا علي مباين نظرية التلقي

و إذا يأيت لکل من يتصدي للبحث غاية يسعي اىل حتقيقها فقد کان هدفنا هو الوقوف علي دراسة النظرية اليت مل جند العناية 
ات التطبيقية، کما نرجو املسامهة يف متکن أبناء اللغة العربية الذين يعجبون بأشعار حافظ من اإلطالع اليت يستحقها يف الدراس

  . و التلقي األصح من أشعار هذا الشاعر الکبري
  :و کانت وراء اختيار هذا املوضوع دوافع متثلت باألساس يف التساؤالت التالية

 افظ؟ل الثامن حلالغزکيف تلقي الفرايت و الشواريب املعنوي من  -١

 افظ؟الغزل الثامن حل کيف تلقي الفرايت و الشواريب اجلمايل من -٢

  اآلخر؟ یص اليت جتعلنا أن نفضل تلقيه علوما هو اخلصائ أي املتلقيني کان أکثر جناحا يف تلقيه من شعر حافظ؟ -٣
 و علی املدرسة األمريکية اليت أساسها التشابه و التوازي و مجالية النص ى، معتمدا علةحياول هذا البحث إجابة هلذه األسئل

قزويين و الدکتور  خمطوطةأساس  یي استقراء الغزل الثامن حلافظ عل؛ فنعتمد يف حبثنا هذا علي منهج التحليل و التوصيفهذ
اختالف التلقيات و  ىنستجلي مد یة بينهما حتاملتلقيني و نقوم باملقارن و نتبعها بترمجة کال درس الغزل بيتا بيتاغين، مثّ ن

  .  تباين إجابام ألسئلة الغزل ونأيت بتلقينا إذ وجد االختالف بينه و بني تلقي املتلقيني، بوصفنا املتلقي الثالث من الغزل
 عرض املوضوع. ۲

  ية التلقينظر ۲-۱
. نظرية نقدية قدمية حديثة؛ قدمية يف تارخيها و أصوهلا، حديثة مبصطلحاا، و آلياا، و تأويالا، و منظريها ،نظرية التلقي

اما اجلدير بالذکر أن . أم مقروعاً فقدمها يعود اىل تاريخ بدء إنشاء النصوص، فکل نص له متلقوه سواء أکان النص مسموعاً
ية التلقي احلديثة، فالتلقي القدمي کان يهتم بإيصال الفکرة اىل املتلقي بأفضل الطرق، هناک بون واسع بني التلقي القدمي و نظر

  .دون االهتمام مبشارکته و دوره الفاعل يف النص
نظرية التلقي ظهرت بأطرها و مصطلحاا اجلديدة يف أواخر الستينات من القرن العشرين، علي يد أشهر منظريها هانز       

انج آيزر يف جامعة کونستانس األملانية، فعنيت بعالقة النص بالقارئ، و التفاعل بينهما، و اهتمت روبرت ياوس و فولف
الذي يعطي النص معناه، مبا يضيفه إليه من خرباته، و يضيفه عليه، و يعيد بنائه يف کتابة إبداعية جديدة قد «بالقارئ بوصفه 

لطريق إلظهار و اجناح نظرية التلقي احلديثة هو االهتمام ، و الذي مهد ا)۵ :۲۰۰۷عزام، ( ».تفوق النص املقروء
کل من ياوس و آيزر دورا فاعال  ىلقد أعط. بالدراسات االجتماعية لألدب و اليت عنيت بدراسة عالقة األدب باتمع

د ردود علي رص تأسيس تاريخ جديد لألدب يقوم بالدرجة األوىل ىللقارئ يف دراسة النصوص األدبية، فحاول ياوس عل
أفعال مجهور املتلقني األول و رأي أن القارئ هو املصدر النهائي للمعين و التاريخ األديب، و رأي آيزر بأن املتلقي هو الذي 

  . يتحقق من خالل التفاعل بني القارئ و النص یأل فراغات النص و املعنمي
ل اعتمادا کبريا، إذ يتمکن القارئ من خالله أن يدخل اىل أحد مجالياا و آلياا و هي التأوي یتعتمد نظرية التلقي عل      

نص  کلل« إذ إنّ أعماق النص و يتفاعل معه، فيکشف غموضه و يقرأ ما کتب يف السطور و ما مل يکتب بني السطور،
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النصوص ، فيظهر دور القارئ و يربز يف اکتشافه ملعاين )۶۸۵: ۱۳۹۱امحدي، (» دالالت خمفية و أشياء غري قابل للتعريف
و للدالالت املخيفة، و ما حتجبه خلف احياءاا اللغوية و تراکيبها، فالقارئ اد املبدع هو الذي يفهم أن سر النص بني 

و قد تنبه أصحاب نظرية التلقي اىل أمهية القارئ فجعلوا . طياته فال يستهلک النص فحسب بل عليه أن يکشف هذه األسرار
و کل نوع من ... متفاوتة، فنجد قارئا حقيقيا، و قارئا مفترضا و ضمنيا، و قارئا متميزا والقراء يف درجات و مستويات 
  .هؤالء القراء له صفاته و مميزاته

  :من أهم املصطلحات اليت تستعمل يف نظرية التلقي
ن هذه التوقعات من ثالثة د تناوله النص، يتکوالقارئ عن تلکهاهو جمموعة التوقعات األدبية و الثقافية اليت مي :أفق التوقعات
شکل األعمال السابقة و  -۲التجربة القبلية اليت ميتلکها اجلمهور عن اجلنس الذي ينتمي إليه النص -۱«: عوامل رئيسية

املقابلة بني اللغة الشعرية و اللغة العملية، و بني العامل التخيلي و  -۳. موضوعاتيتها و اليت يفترض العمل اجلديد معرفتها
  )۳۵:  ۱۹۹۸هالني و اآلخرون، (» ية اليوميةالواقع

  .اخليبة احلاصلة من عدم توافق أفق توقع القارئ مع أفق توقع النص :بة األفقيخ
املسافة الفاصلة بني التوقع املوجود  هي املرحلة اليت حتدث عند تصادم أفق توقع القارئ مع أفق النص أي :ةياملسافة اجلمال

   .القارئ و العمل اجلديد ىلد
، فيسد القارئ الفراغات اليت ترکها املؤلف يف هي مرحلة تصادم و تفاعل القارئ مع النص : النص و القارئنيالتفاعل ب

  .النصو کما يؤثر العمل األديب علي القارئ فهو أيضا يؤثر علي العمل األديب، فکأنه يعيد خلقه من جديد
  .الذي يفترضه کل مؤلف بصورة الشعورية حني الکتابة  القارئ الومهي: القارئ الضمين 

   يازرياة حافظ الشينبذة عن ح .۲-۲
من الشعراء « ،)لسان الغيب و ترمجان األسرار(و امللقب بـ ) خواجه حافظ الشريازي(مشس الدين حممد، املعروف بـ 

 الدينمجال(» يقع اىل اجلنوب الغريب من إيراناإليرانيني الکبار يف القرن الثامن ولد يف شرياز عاصمة إقليم فارس الذي 
 ۷۲۹(و ذکر اآلخرون سنة ) هـ ۷۲۶(اختلف املؤرخون يف تاريخ والدته، فجعله بعضهم سنة   )۴۹: ۱۹۷۵واآلخرون، 

ي، يرستگار فسا(» اضطربت أحواهلم ولکن امليل اىل کسب الفضائل ساقه اىل املدرسة) اء الدين(ملا تويف أبوه «). هـ
حتصيل العلوم و املعارف وکان يستغل أوقات فراغه باحلضور يف جمالس العلماء و حفظ القرآن  ىفقد عکف عل) ۸: ۱۳۸۵

الدين حممد و إبنيه شاه  مبارز امري(عاش حافظ يف أيام أمراء آل اينجو و سالطني آل املظفر . و لذلک اختار لقب حافظ
عاش يف شرياز و ) هـ ۷۹۲ حىت ۷۰۰( منذ عامو .  ه حبملة تيمورو صادف أواخر حيات) شجاع و حممود شاه، و منصور

بيگولوسکايا و اآلخرون، ( :راجع) هـ ۷۹۲(تويف يف نفس املدينة بالفقر واملسکنة قد سجل املؤرخون تاريخ وفاته 
۱۳۶۳: ۴۵۲   (  

  ينياة املتلقيحملة عن ح .۲-۳

   الشواريبنيم أميإبراه  .۲-۳-۱
درس اآلداب . و هو عامل فعال ذو قرحية ممتازة و استعداد تام. هو أستاذ اللغة الفارسية و آداا  يف جامعة فؤاد أول مبصر

و أتقن اللغات العربية و الفارسية و الترکية و الفرانسوية و اإلنکليزية  . العربية واللغات الشرقية يف کلية اآلداب جبامعة القاهرة
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حيث ال مندوحة عن معرفة اللغات ألهل  هذه اللغات يف حياته األدبية و العلمية،ونانية وساعدته معرفته علی و الي واآلملانية
فلما ظفر بإجازة الليسانس ارحتل اىل أجنلترا «). http://91.98.46.102:8080/iranologist :راجع. (العلم

تعلمها، مث مل يطمئن اىل ما حصل فارحتل اىل بالد الفرس ليتم درس الفارسية، مث عاد فأخذ يعلم هذه اللغة و آداا حيث 
من آثاره األدبية و املترمجة  ). ۲ :۱۹۹۹الشواريب، (» .نفسها وقتا و عاش عيشة القوم، و طلب لغتهم و أدم يف بالدهم

و . عار حافظو هو ترمجة أش) أغاين شرياز(و هو کتاب مشتمل علی أحوال حافظ الشريازي، مث کتاب ) حافظ الشريازي(
  .للمؤلف ادوارد براون) ادبيات ايران(ترمجة کتاب 

   حممد الفرايت .۲-۳-۲
ولد يف مدينة دير الزور بسورية، و رحل اىل . شاعر من أهاىل اجلزيرة السورية: بن حممود املشهور بالفرايت... حممدبن عطاا«

جييد الفرايت ثالث ). ۲۵۷: ۱۹۹۹أباظة  و املاحل، ( »األزهر ليکمل تعليمه، فالتقي بأدباء مصر، و نشر شعره يف صحفها 
و قد صرف أربعة عشرة عاما من  عمره يف دراسة اللغة الفارسية و . الترکية و الفرنسية و الفارسية: لغات غري العربية و هي

زي، مث منتخبات من لسعدي الشريا کلستانأو  روضة الورد«: ومن آثاره املترمجة من اللغة الفارسية. آداا و التبصر ا
تويف الفرايت سنة ). ۱۶: ۱۹۷۸العجيلي، (» .لسعدي بستانأشعار جالل الدين الرومي و الشريازيني سعدي و حافظ، مث 

  . م ۱۹۷۸
٣-٤-٢ .و اإلستنتاج ينيلقّمقارنة الت   

  الغزل الثامن

  ساقيا برخيز و در ده جام را

  ساغر مي بر كفم نه تا زبر

  عاقالنگرچه بدنامي است نزد 

  باده در ده چند از اين باد غرور

  نــاالن مــه نــدود آه سين

  رم راز دل شيداي خودــمح

  با دالرامي مرا خاطر خوش است

  در چمنــرو انــننگرد ديگر به س

  صبر كن حافظ به سختي روز و شب
  

  خاك بر سر كن غم ايام را  

  بركشم اين دلق ازرق فام را

  خواهيم ننگ و نام راما نمي

  س نافرجام راـر نفــس اك برـخ

  ان خام راـردگـوخت اين افسـس

  بينم ز خاص و عام راكس نمي

  كز دلم يكباره برد آرام را

  هر كه ديد آن سرو سيم اندام را

  ابي كام راــت روزي بيــعاقب
  

  )7:  1387حافظ ، (

  ام رايکن غم ا ز و در ده جام را             خاک بر سريا برخيساق: البيت االول. ۲-۴-۱

  : ترمجة الشواريب
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 ،الشواريب( .امياحداث الزمان و احزان األ یو انثر التراب عل ،املدام قم فأدر الکأس و ناولين! يها الساقيأ
۱۳۷۸: ۱۰ ( 

  :ترمجة الفرايت

  ُقم أيها الساقي أال
  َطعـتبل احثُ التُّرب ما اس

  ي الجامالَخمرَ ف بو ص  
 علي ،يتاحزانِ أيام  

  ) 294: 1383الفراتي، (

اساس اللّفظ کما ترمجه الشواريب، أي  ىيعين الشطر الثّاين عل. تلقّينيإن ما جيدر اإلشارة إليه هو الشطر الثّاين يف ترمجة کال امل
، ٧ط : ١٣٦٤معني، : (ک.رکناية عن الذّلة و احلقارة  ،نثر التراب علي حزن األيام أما نثر التراب علي شئ يف الفارسية

 کال املترمجنيما نشاهد يف تلقي لکن . الشاعر هنا يقصد من تذليل حزن األيام، إزالتها و التخلّص من آثارهاو) ١٣٩٠، ١ج
ا هو الترمجة اللّفظية للعبارة و ربما العريب القح الذي ال يعرف الفارسية و ال يعرف معين هذه الکناية يف الفارسي، ال يفهم م

 یميکن ترمجتها علو. احداث الزمان و احزان األيام یواقض عل: الترمجة اليت نقترح بدال من ترمجة الشواريبو .يقصد الشاعر
  :أساس وزن شعر الفرايت

دم  ـل اهلـبل امطر واب
         

  يـامــزان أيــأح یلـع  

و أفکاره حنو  مجيع األحوال الشعوريةو ) األنا(حتديد الذات الفردية  یظاهرة فلسفية اجتماعية، تقوم عل جدلية األنا و اآلخر
تفاعلها و حوارها و  تبادل العالقات و حييط به و إثبات وجودها يف اتمع، من خاللهو و ما کان، أي کل ما  کل ما

عن ذاته سواء کان شخصا آخر خارج عنه و خمتلف  واآلخر هو کل ما يقابل األنا يف املاهية و .)آخر(تصويرها لکل ما هو 
و هذه الظاهرة تظهر واضحة  )املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة، مادة اجلدل، واألنا، واآلخر. ر( .أو شيئا ماديا أو معنويا

يف ديوان حافظ فهو صاحب رأي و فکر و رؤية اجتماعية و انتقادية و اآلخر يف ديوانه جاء بصور متعددة کالساقي و 
و الساقي من الشخصيات ....) قم أيها الساقي (هنا قد ظهرت اجلدلية جتاه الساقي بقوله ... . بيب و الصبا والزاهد و احل

للساقي وجوه ) . أال يا أيها الساقي(املهمة و احملبوبة عند حافظ و حسبک مرتبته عند حافظ أمهّية أنّ ديوانه يبدأ مبخاطبته 
قد صارت أيضا صفة للحق تعايل «انة، و تارة أخري هو املعشوق و يف معناه العرفانية خمتلفة عند حافظ، تارة هو شيخ احل

ألنه يهب العاشق شراب العشق و احملبة، فيصفوم بأم يف حالة حمو و فناء و هذا املعين ال يدرکه إال أرباب الذوق و 
  .لروح إليهيساوي املعشوق األزيل الذي يشتاق افهو ) ۸۰ :۱۹۴۷التهانوي، (» الشهود

قم، هات الکأس، اقض علي ( فاألنا الشاعر ينادي اآلخر الساقي، و  خياطبه يف جمموعة من األفعال . تبدأ الغزل بالنداء      
و هذه األفعال يؤکّد علي شوق الشاعر اىل الوصول اىل احلبيب، سواء يف التلقي العرفاين أو غري ) احزان األيام، هات املدام 

 یتنفتح عبارة أحزان االيام عل. م مثّ يسأل الشاعر، اآلخر الساقي باحثاً عن اتيانه باخلمر الزالة مهوم األيا. من البيت العرفاين
  :التلقيني

  :تقدير الصفة لأليام یل علواأل یالتلق
  :تقدير املضاف لأليام یالثّاين عل یالتلق

  ام املاضيةـيزان األـأح  
  امــيزان مرور األـأح
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و يف التلقي الثّاين حيزن علي قضاء االيام سريعا و يريد أن . االيام اليت قضت و انتهت ىيف التلقي االول حيزن الشاعر عل
  .ال يشعر مبرور االيام یذا احلزن بنشوة اخلمر و يسکر حتينسي ه

  ن دلق ازرق فام رايبر کفم نه تا زبر       بر کشم ا يساغر م :الثانیت يبال.٢-٤-٢

  :  ترمجة الشواريب

  .هذا الدلق األزرق اللون  يأخلع عن صدر] ع أن ياستط[  یحت ي،کفّ و ضع کأس اخلمر يف
  ) ۱۰: ۱۳۷۸الشواريب، (

  :ترمجة الفرايت
  کفّي یو ضع کأسا عل

  زاحـذا الدلق، فين
  

  عن صدري علکي أخل  
  ميـاابوس أوهـبه ک

  

  )٢٩٤: ١٣٨٣الفرايت، (
يطلب .قد أضاف نوعا من الشک اىل معين البيت) استطيع یحت(صحيح غري أنه بذکره تلقّي الشواريب و ترمجتة  هلذا البيت 

حافظ الساقي مخرا ليخلع هذا الدلق وال يتکلم عن االستطاعة أو عدمه يف اجناز هذا الفعل و کأنه واثق يف اجنازه بينما يذکر 
  .الشواريب حتي استطيع أن أخلع دلقي و کأنه يتردد فيه

إمنا الدلق و هو مصطلح صويف مبعين ثياب خشنة من اجللد أو من . و الذي يلفت النظر يف تلقي الفرايت، کلمة الدلق      
مثل  الدلق املرقع، الدلق امللمع، الدلق الريائي، الدلق  حافظديوان عديدة يف  بأشکالقد ذکرت و  الصوف خاص باملتصوفني،

شرح ( :راجع .و هو يف موضع الطعن و الذم يف أغلب أشعار حافظ... و رق، الدلق الوسخالبسطامي، دلق الرياء، الدلق األز
مثال الدلق املرقع هو الدلق ذو . اخلاص و من ناحية لغوية أيضا ختتلفو لکلها داللة يف موقعه  ).٨٢٢: ١٣٨٩شوق، 

آية علي التصوف املتعبد و السليب و ال زي أهل هو  و الدلق األزرق. الترقيعات و الدلق امللمع هو الدلق ذو االلوان املختلفة
تعريض اىل الشيخ حسن و اصحابه الذين کانوا يلبسون « و يذکر السودي أن هذا البيت) ٨٢٣ :هنفس(الطريق و الوجد 

و مل يذکر الفرايت هذه الصفة . )٦٦: ١٣٦٦سودي، (» األزياء الزرقاء، و أينما ذکر الدلق األزرق فهذا تعريض اىل هؤالء
  . املتعبد املتعينة بل ذکر الدلق بشکل عام و أزال املقصود و هو الصويف املبتدئ 

و اجلملة اخلربية و هي ) ساغر مي بر کفم نه(اجلملة الطّلبية و هي اجلملة األويل و الرئيسية . يتشکّل البيت من اجلملتني
يعين کما ذکره السودي هو حرف التعليل؛ ) تا(إنّ کلمة  ، )کشم اين دلق ازرق فام راتا زبر، بر ( نتيجة اجلملة األويل

 لزيادةقد ذکر هاتني اجلملتني يف ترمجة الشواريب دون ا. األزرق الشاعر يطلب اخلمر يف اجلملة األويل ليخلع بعد نشوته دلقه
و کأنّ الغرض و النتيجة  )يرتاح به کابوس أوهاميف( ليس يف أصل البيت أو النقص أما الفرايت قد أضاف مجلة أخري

  اکّد املعين يف البيت السابق أي ازالة احزان األيامو ذا قد الرئيسية من طلب اخلمر هو إزالة اهلموم و األحزان
  م ننگ و نام رايخواهیاست نزد عاقالن         ما من يگرچه بدنام: الثالثت يبال. ۲-۴-۳

  :ترمجة الشواريب

: ١٣٧٨الشواريب، (. ضيت العريد الشهرة الواسعة و ال الصيفنحن ال نر ،العقالء يو إذا ساءت شهرتنا لد 
١١(  
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  : ترمجة الفرايت
  و مهما ساءت السمعـ
  فهل تشفي حبسنِ الصيـ

  

  ةُ، بني الناسِ، ال تسأل  
  ي؟ــي وآالمـت، أدوائ

  

  )٢٩٤: ١٣٨٣الفرايت، (                                                                                              
گرچه نامي بد است نزد (إضافة الصفة اىل املوصوف أي کأنّ األصل ) یبدنام(يف ترمجة الشواريب، أنه قد تلقي  الظاهر
مبعين آخر و هو  أن الشاعر صاحب صيت و شهرة واسعة مث ساءت  یفقد أت )لعقالءرغم أن شهرتنا ساءت عند ا) (عاقالن

  .شهرته لدي العقالء و هو ال يريد هذه الشهرة الواسعة و الصيت العريض فقد بعد بتلقيه هذا عن اصل البيت
إذا اعتربنا اجلملة دون حمذوف، تلقيه کذلک مثل ما شاهدنا يف تلقي الشواريب . التلقيني املختلفني  یتنفتح ترمجة الفرايت عل

و التلقي الثاين باعتبار .فهو أيضا تلقي أن الشاعر ذات صيت و شهرة و ساءت صيته ال بني العقالء، بل بني الناس کلهم 
ولکنه غري املصرع ... . السمعة بني الناس] عدم طلب[ساءت مهما : حمذوف يف اجلملة مطابق للبيت األصلي، فهو يقول

يصرح حافظ يف املصرع الثّاين أنه ال يريد الشهرة الواسعة و الصيت و السمعة ولکن يف تلقي الفرايت . الثاين و جعله خطابا
ل مهما ساءت السمعة بني نري تغيري هذا الکالم اىل النهي عن طلب الصيت وکأنه جيرد من نفسه شخصا و خياطبه فيقو

مث يستمر الکالم و يؤکده باالستفهام االنکاري الذي يذکره بعده و  –و قد حذفت الضمري مراعاة للوزن  –الناس ال تسأهلا 
  . يقول هل تشفي حبسن الصيت آالمي؟ أي التشفي حبسن الصيت آالمي فال تطلب و ال تسأل الصيت

)  ۴۶۱۳ :۴ج ،۱۳۶۴، معني: (راجع .الصيت و السمعة ،تعين هذه العبارة). ننگ و نام(و اآلخر جدير باإلشارة عبارة    
  .و کال املتلقّيني، تلقّوها صحيحا و ترمجوها الصيت و السمعة

يقول الشاعر يف هذا البيت رغم أنّ عدم الرغبة و ارادة الشهرة و الصيت، عيب و فضيحة عند العقالء لکننا ال نريد       
رغم أن ) (بدنامي است نزد عاقالن] خنواسنت شهرت[گرچه (و األصل ) یبدنام(و هناک حمذوف قبل . لصيت و ال نطلبها

السمعة و  سوء) (بدنام بودن( هنا مصدر يعين) بدنامي( کلمة یبعبارة أخر. )عدم الرغبة و ارادة الصيت، عيب عند العقالء 
  : و نستجلي ملخص ما شرحناه  يف اجلدول التايل). الفضيحة

  تلقّي الباحث
باعتبار (وتلقي الفرايت 

  )احملذوف

بدنامي است ] خنواسنت شهرت [ گرچه 
  نزد عاقالن

  

  رغم أنّ عدم ارادة الصيت عيب عند العقالء

  تلقّي الشواريب 
باعتبار عدم (و تلقي الفرايت 
  )وجود احملذوف

  گرچه نامي بد است نزد عاقالن
  

  و مهما ساءت السمعة/ و إذا ساءت شهرتنا 

و إذا يعد عدم ارادة الصيت، عيباً و فضيحة عند العقالء، فنحن ال نريد الشهرة الواسعة و ال : یفاألجدر أن يترجم الشوارب
  :ذوفباعتبار احملالصيت العريض و الترمجة اليت نقترح بدل من ترمجة الفرايت لئال حيتاج 

  و إن عد لنا عبا
  

  ةـفالتم بالسمع  
  

  :أو
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      و مهما عده عيبا 

  

ـّمعة   فالتم بالس
  

  ن باد غرور        خاک بر سر نفس نافرجام رايباده در ده چند از ا :الرابعت يبال. ٤-٤-٢

  :ترمجة الشواريب

  .ئة العاقبةيتراا فوق النفوس الس ،ح الغروري رريتث یمت اىل) فلست أعرف(اخلمر  و ناولين
  ) ١١: ١٣٧٨الشواريب، ( 

  : ترمجة الفرايت

  فناوِلنِي فَما أدرِي
  رِ ترباَ فوق مغروريـ

  

  إالم تثري ريح الکبـ  
  ن طاحوا دونَ إهلامي

  

  )٢٩٥: ١٣٨٣الفرايت، (                    
ضمري اهلاء يف تراا . هو تلقيه من املصرع الثّاينرمجته اإلشارة يف تما جيدر الشواريب من هذا البيت ليس بصحيح و  قیتل

مث قال . فاملعين ضعيف و خيتلف متاما عن بيت حافظ . تثري ريح الغرور تراا فوق النفوس: و املعين  ،يرجع اىل ريح الغرور
  .بة و رمبا قصده نفس نفسهالنفس السيئة العاق: املترجم تراب فوق النفوس السيئة العاقبة بينما يقول حافظ

و هذا البيت من . ربما قد جعل ترمجة الشواريب نصب عينيه عند الترمجةالفرايت من البيت ليس بصحيح، بل  کذلک تلقی
ه ألن املقارنة يف مقابلة العبارات املستخدمة يف ترامجهما ترينا هذ. االبيات اليت تثبت هذا الکالم فال خيتلف عما تلقيه الشواريب

  .احلقيقة
العبارات املستخدمة 

  يف تلقي الشواريب
  فوق النفوس السيئة العاقبة  تثري ريح الغرور تراا       فلست أعرف

العبارات املستخدمة 
  يف تلقي الفرايت

  فوق مغرورين طاحوا  تثري ريح الکرب تربا  فما أدري

  .بينما يدعو حافظ علی النفس السيئة العاقبة) إهلاميمغرورين طاحوا دون (و تلقيه الذي خيتلف عن أصل البيت هو عبارة 
يستمر الشاعر حواره مع الساقي و يطلب منه اخلمر مرة ثانية و ما عليه و علي قلبه أن يصرب و قد تعب من هذا الغرور بل 

ربما يدعو . هي املصرع الثّاينو العبارة اليت تنفتح علي التلقّيني يف هذا البيت، . يطلب اخلمر ليسکر منها و تقوده اىل احلبيب
الشاعر علي النفس السيئة العاقبة اليت ال تسکر و ال تقارب نشوة اخلمرلتزيل الکرب عن نفسها ؛ فاملصرع الثّاين دعاء علي 

الشاعر طلبه من الساقي، فبينما يطلب منه أن يعطيه اخلمر و يتعجب من ريح الغرور  ستمرهذه النفس السيئة العاقبة أو ربما ي
  . يطلب منه أن يزيل و يهلک النفس السيئة العاقبة

التلقي 
  االول  

النفس السيئة  یدعاء عل  نفس نافرجام را] باد[خاک بر سر 
  العاقبة

  النفس السيئة العاقبة یتباً و هالکاً عل
  

التلقي 
  الثّاين

  النفس السيئة العاقبة یاهلک و اقض عل  مجلة امرية خماطبة للساقي  نفس نافرجام را] کن[خاک بر سر 
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وحنن نقترح . فاألجدر أن تترجم بالعبارة اليت تستفاد يف اللّغة العربية.و إذا کان املصرع الثّاين دعاء علي النفس السيئة العاقبة 
   :هذه الترمجة

  .النفس السيئة العاقبة یب ريح الغرور؟ تبا و هالکا عل حيت ميت] کي نقضي علي هذا الغرور[و ناولين اخلمر  
  ن افسردگان خام رايناالن من        سوخت ا ينهيدود آه س :اخلامست يبال. ٥-٤-٢

  :ترمجة الشواريب

  ..!!کاف إلحراق هؤالء الضعفاء األغرار ،احملترق يو الدخان املنبعث من تأوهات صدر 
  )١١: ١٣٧٨الشواريب، (

  :ترمجة الفرايت
  يآهايت احلر یأر

  ستحرقُهم، فکيف احلا
  

  اليت يبعثُها صدري  
  لُ إن اطلقت أقالمي؟

  

  )٢٩٥: ١٣٨٣الفرايت، (
اما التلقيات . واحد من هذه التلقيات و التلقي الشواريب. ينفتح املصرع االول علي بعض التلقيات سوف نشرحها فيما بعد

) دود(جند تتابع االضافات يف هذا البيت حيث أضاف  .املختلفة عن اصل البيت اليت نراها يف ترمجة الشواريب، وصفه للصدر
و ) احملترق( )سوزان( بـ ) الصدر) (سينه(، مث أضاف )الصدر) (سينه(بـ ) التأوه( )آه(، و أضاف )التأوه) (آه(بـ (....) 

و ) صدري املئنن( )ي ناالن منسينه(العبارة املوجودة يف اصل البيت هي  . ال يعترب السودي، تتابع هذه اإلضافات هنا جديرا
مث خيرب حافظ عن احراقه هؤالء . فتختلف عن الصفة املذکور يف بيت حافظ املعادل الذي استخدمه الشواريب، صدر احملترق

عما قاله ) کاف(و ابتعد بقوله ...) کاف إلحراق هؤالء(... ولکننا جند انفسنا إزاء تلقّي الشواريب بقوله الضعفاء األغرار، 
  . حافظ
يف  )افسردگان خام(مثّ إنه مل يذکر عبارة . قد وصف الفرايت اآلهات بکوا احلري و ال جند صفة هلا يف بيت حافظ      

مل يذکرهم صراحة بل يشري إليهم بالضمري  و. ضيف غموضا اىل البيتي ستحرقهم و يف) هم(ترمجته، بل اشار إليهم بضمري 
ما ذکرهم يف البيت السابق أي املغرورين الذين طاحوا دون اهلامه أم يقصد مرجعا آخرا  ،يعين ذا الضمري رمباالغائب و 

  .للضمري و مل يذکرهم
و الصورة تشري اىل ) فکيف احلال إن اطلقت أقالمي؟( فها يف آخر البيت بقوله و ال تفوتنا االشارة اىل الصورة اليت أضا      

  هؤالء، فکيف إن يطلق اقالمه أو يتحدث معهم؟ أحرقتنوع من الفخر بالنفس إذ يصرح الشاعر أنّ آهاته املنبعثة من صدره 
الفعل املستفاد يف بيت حافظ خيرب عن االحراق يف . و أخريا جيدر االشارة اىل زمن الفعل يف بيت حافظ و تلقّي الفرايت       

و هذا التغيري و ) ستحرقهم(املاضي، بل خيرب الشاعر بأنّ آهاته حرقت هؤالء اما الفرايت قد غري هذا الزمن اىل املستقبل بقوله 
  .الوزن یاتيان حرف التسويف ليس إلّا حمافظة عل

ک الديالوج اىل املونولوج و بعدما طلب اخلمر من الساقي ليسکر و خيلع دلقه ينتقل الشاعر يف هذا البيت من تکني      
و عبارة . الريائي و خالف هؤالء الزهاد العقالء الذين يعدون عدم ارادة الصيت عيبا، خيرب يف هذا البيت عن احراقه هؤالء

  :التأويلني یتنفتح عل) اين افسردگان خام را  سوخت(
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  کئيب األنفس البسطاء احرق هؤالء  التلقي االول  خام را سوخت اين افسردگان

  البسطاء، أثرا کبريا کئيب األنفس أثر يف هؤالء  التلقي الثّاين

  :التأويالت الثّالثة  یو املصرع االول للبيت کذلک ينفتح عل
دود آه 

سينه  
  ناالن من

التلقي 
  االول

  الدخان املنبعث من تأوهات صدري
يف انبعاث الدخان من الصدر من شدة املبالغة ( 

  )التأوه 

دودي كه از آه سينه ناالن من 

  آيدبيرون مي

التلقي 
  الثّاين

التأوه الذي تنبعث و خترج من صدري 
  )تشبيه التأوه بالدخان ( کالدخان 

آهي كه مانند دود از سينه ناالن 

  آيدمن بيرون مي

التلقي 
  الثّالث

  خترج من صدري کالدخانالکالم الذي 
استعارة التأوه عن الکالم و تشبيه الکالم (

  )بالدخان

سخناني كه همانند دود از سينه  

  آيدناالن من بيرون مي

  :و الترمجة اليت نقترحها أخريا بعدما شرحنا من وجوه التأويالت
  .البسطاء کئيب األنفسالکالم الذي تنبعث من صدري کالدخان قد أثر يف نفوس هؤالء 

  خاص و عام را نم زيب یخود         کس منی دايحمرم راز دل ش: السادست يبال. ٦-٤-٢

  :ترمجة الشواريب

   )١١: ١٣٧٨الشواريب، ( .سواء التمست منهم اخلاص أو العام ،املوله  الناس حمرما ألسرار قليبنيو لست أجد ب 
  :  ترمجة الفرايت

  و ما في الناسِ من يصلُـ
فؤاد احلب شفّه  

  

  سر هأن أودع ح  
  فمن يربئ أسقامي؟

  

  )٢٩٥: ١٣٨٣الفرايت، (
قد ترجم الفؤاد نکرة واحلال أنه ليس نکرة يف إن تلقيهما صحيح و ترمجتهما مناسب يربز غرض الشاعر غري أن الفرايت  

أضاف صورة أخري ليس يف اصل البيت و کعادته الغالب مث). قليب املوله) ( دل شيداي خود(أصل البيت حيث يقول حافظ 
  . باستفهامه يؤکّد علي عدم وجود أحد ليودعه اسراره لکي يربء آالمه

  کباره برد آرام را ـيم ـزدلـمرا خاطر خوش است          ک يبا دالرام :السابعت يبال. ٧-٤-٢
  :  ترمجة الشواريب
  )١١: ١٣٧٨الشواريب، (.دفعة واحدة ولو أنه سلب الراحة من قليب ،يبيمنعم هانئ مع حب يو لکن خاطر
  :ترمجة الفرايت
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  وإني مع حمبوبِي
  وإن کانَ سبي قلبِي

  

  ما تشتهي نفسي یعلَ  
  الواله الدامي املعىن

  

  ) ٢٩٥:  ١٣٨٣الفرايت، (                                                                              
کال املترمجني منها  و تلقی) ٦٨: ١٣٦٦شرح السودي، : (عراج. ياء الوحدة) دالرام(إن حرف الياء املتصلة اىل کلمة

  .و ال ترمجوها نکرة) حمبويب(و ) حبييب(صحيح إذ ترمجوها 
ئ، إذ يقول الشاعر يف الشواريب إن الشاعر ذات خاطر هانئ منعم مع حبيبه بينما أنه ليس ذات خاطر هان یأساس تلقّ یعل

الشطر الثّاين أن احلبيب اآلسر الفاتن قد سلب عنه اهلدوء و السکون بل هو رغم سلب احلبيب اهلدوء عنه سعيد، و مسرور، 
فاألجدر أن يترمجه ليس بصحيح إذ يقصد الشاعر فجأة ال دفعة واحدة ؛  )يکباره(کذلک تلقيه من عبارة  .و راض
  . خاطري سعيد راض مع حبييب، حبييب الذي سلب عين اهلدوء و الراحة فجأة: الشواريب

علي ما حتب و تشتهي نفسه  أي إنه و حبيبه  ،الفرايت هنا يتحدث أنه و حبيبه الذي سيب و أسر قلبه الواله اروحو       
 یعاقبت روز(عين يف البيت األخري إذ يصرح بقوله اآلسر متحدان يف االلتذاذ مما حتبه النفس يف حال أنّ الشاعر يرد هذا امل

) يکباره(و مل يترجم عبارة  أنّ الفراق حاصل بينه و بني حبيبه اآلسر؛ فهذه الصورة ختتلف عما قصده حافظ) بيايب کام را 
 .اليت أشرنا إليه

  دام راـم انيـرو سـد آن سـيگر به سرو اندر ن    هرکه ديننگرد د: الثامنت يبال. ۲-۴-۸

  :  ترمجة الشواريب

  )۱۱: ۱۳۷۸الشواريب، (. ةيشجرة السرو ذات القامة الفض يمن رأ ،لةياخلم السرو يف اىل ينظر مرة أخريو لن 
  :ترمجة الفرايت

ما عشت و هل أنظر  
  و ذات اجلسد الفضي

  

  سروة بستان؟ یإل  
  قد طارت بأحالمي

  

  )٢٩٦:  ١٣٨٣الفرايت، (
و يف . رغم أن تلقّي الشواريب صحيح من هذا البيت لکن ترمجته التصل اىل مستوي بيت حافظ يف التأثري و الفاعلية      

و اىل احلبيب مباشرة ) آن سرو سيم اندام(املصرع الثّاين لترمجته أيضا قد حذف اسم االشارة بينما يشري حافظ بقوله 
من رأي ذلک السرو : فاألجدر أن يترجم الشواريب علو مکانة احملبوب عندهيستخدم إسم اإلشارة للبعيد و ذلک إشارة اىل 

  .القامة الفضية ذا
قد أخذ الفرايت أصل الکالم من حافظ کاألبيات السابقة و قد عبر عنه بطريقته فيقول بعدما نظرت اىل احلبيب       

، فالفکرة اجلوهرية اليت أخذها عن بيت حافظ هي املفضض اهلندام الذي يشبه شجرة السرو لن أنظر اىل سروة البستان
وصف مجال احلبيب املفضض اهلندام و تشبيهه بالسرو و يصل مجاله اىل حد ال ينظر العني اىل أي سرو يف البستان بعدما 

ىل سروة البستان اما الفرايت عبر عن هذا املعين بطريان احلبيب يف احالم الشاعر و برز عن مجاله فالشاعر ال ينظر ا.شاهده 
  .بعدما شاهد هذا احلبيب يف األحالم

  .والصورة البيانية يف البيت هي استعارة السرو عن احلبيب اليت قد تلقيها کال املترمجني و صوروها بشکل صحيح
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  کام را ايبيب يت روزباقـروز و شب       ع صرب کن حافظ به سخيت: التاسعت يبال. ۲-۴-۹

  : ترمجة الشواريب

: ۱۳۷۸الشواريب، (..!! برغباتک –وما ما ي –ة يالنها فستظفر يف ،ايليام و الليشدة األ يعل! ا حافظ يفاصرب  
۱۱(  

  :ترمجة الفرايت
  أال فاصرب أيا حافـ
  و البد بأن تظفـ

  ظُ، فالشدة التبقي  
  ر يوماً ما بإنعامِ

  )۲۹۶: ۱۳۸۳: الفرايت(

ثاللة تلقّيات سوف نشرحها و ما تلقّي الشواريب من املصرع هو لزوم الصرب علي شدة يف قراءة املصرع األول خيطر ببالنا 
  .األيام و اللّيايل

و يصرح حافظ يف املصرع الثّاين أنّ الوصول إيل ) االيام و اللّيايل(يف تلقّي الفرايت حذف جزء من املصرع االول  ینر      
ليت استخدمها الفرايت مالئم للغرض وکلمة البد تشري اىل حتمية احلصول علي املطلوب و املرام واقع بال ريب و األلفاظ ا

  .املطلوب
  : ثالثة تلقّيات یاملصرع االول ينفتح عل

  

صبر كن حافظ به 

  سختي روز و شب 

  

  

اصرب يا حافظ علي شدة االيام و اللّيايل أي شدة الدهر مهما ساءت   التلقي االول
  احواله 

اصرب يا حافظ علي املشقّات و احلوادث طوال االيام و اللّيايل أي يف کل   الثّاينالتلقي 
  اللّحظات عليک بالصرب

  اصرب يا حافظ صربا شديدا صامدا کشدة و صمود االيام و اللّيايل   التلقي الثّالث

  :شرح للتلقي الثّالث
بل يزيله اليوم و کذلک اليوم ال يبقي بل يزيله اللّيل و هذه املقاومة مستمرة ال تزول فيخاطب الشاعر  یإنما الّليل اليبق      

إيل ) سخيت(بإضافة املصدر ) صرب کن حافظ به سخيت روز و شب( نفسه أن يکون شديدا صامدا يف الصرب مثلها و األصل
  .مابعده مثّ خفّفت مراعاة للوزن

  جةيالنت
من ميزات اآلثار األدبية لألدباء الکبار،هي أا تقبل التأويل و التلقيات املختلفة، و منها أشعار حافظ الشريازي الذي استطاع أن . ۱

  . سيطر علي عواطف الناس اإلنسانية بأشعاره العذبة
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رايت يضيف تصاويرا أخري اىل أصل البيت أبيات غزل حافظ تسعة و قد ترمجها الفرايت يف مثانية عشر بيتا ؛ يرجع السبب اىل أن الف .۲
أحيانا کثرية و يترجم کل بيت حلافظ يف البيتني بينما الشواريب حياول أن يقدم ترمجة مساوية للبيت و ال يضيف تصاويرا أخري خارجة 

 .عن إطار الغزل

و البديعية يف البيت و قد ذکروا اإلستعارة و الکناية  إن تلقي املترمجني اجلمالية أجنح من تلقيهما املعنوي و مل ينقصا من الصور البيانية. ۳
 .املوجودة يف أصل الغزل

و رمبا يرجع السبب اىل أن الترمجة بالنثر ال تواجه احملدوديات اليت تواجهها . الترمجة اليت قدمها الشواريب أبلغ من ترمجة الفرايت. ۴
 .بمهمة و بسط التصاويرفيمکن شرح الکلمات ال... الترمجة بالشعر کمراعات الوزن و

 .رغم أن الغزل مملوئة باملصطلحات العرفانية و ينفتح علي التلقي العرفاين أيضا، لکن املترمجني قد تلقاه من وجه غري عرفاين. ۵

يب نصب اليت يقودنا أن نستنتج بأنه قد جعل ترمجة الشوار- سواء يف هذا الغزل أو غريها  –هناک عبارات کثرية يف تراجم الفرايت . ۶
 .عينيه و استفاد منها

 .من معايب ترمجة الفرايت أنه مل يلحقه بأصل الغزل الفارسي و هذا يؤدي اىل صعوبة القارئ يف العثور علي الغزل الفارسي. ۷

  املصادر 

  الکتب :الف     
  .مرکز: ران ،چاپ چهاردهم ،ل منتيساختار و تأو ؛)١٣٩١(بابک  ي،امحد .١

. و. و ل يتسکيبلن. م .و آ يپطروشفسک. پ .  يو ا ياکوبوسکي. و ي. و آ ،و. ن  ،ايگولوسکايپ .٢
 ميکر: ترمجه ،يالديجدهم ميان سده هيران از دوران باستان تا پايخ ايتار ؛)١٣٦٣(وا ياسترو

 .اميپ: ران ،چاپ پنجم ،کشاورز

 .آف بنکال يتياتک سوسيش: کلکته ،کشاف اصطالحات الفنون ؛)١٩٤٧( يحممد أعل ي،التهانو .٣

 ، الشواريبنيم اميابراه: ترمجه ،يازريوان حافظ الشيد ؛)١٩٩٩(ن يحممدبن اء الد ي،ازريحافظ الش .٤
 .شيمهر اند: ران

  .قطره: ران ،٢، ج )ل اشعار حافظيشرح و حتل(شرح شوق  ؛)١٣٨٩(د يسع ،انيديمح .٥

مکتبة : القاهرة ،بعة الثالثةطال ،املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة؛ )٢٠٠٠(عبداملنعم  ي،احلنف .٦
   .مدبويل

و  يزندگ ،رـدر شع یمرور: یدا و پنهان زندگيحافظ و پ ؛)١٣٨٥(منصور  يي،رستگار فسا .٧

 .سخن: ران ،حافظ یهاشهياند

دراسات و  ؛)١٩٧٥( د عبداملؤمني، و حممد السبعد اخلويليالسع يد وأمحد محديالسعن، يالدمجال .٨

 .للطباعة و النشر الرائد العريب دار :األويل، الطبعة ةيخمتارات فارس

  .نگاه، ششم اپچ ،عصمت ستارزاده :ترمجه ،بر حافظ يشرح سود ؛)١٣٦٦( حممد ي،سنو يسود .٩

 .عينابيدار ال: ، دمشقاألدب ان سلطة القارئ يفيل بيو التأو...يالتلق ؛)٢٠٠٧(عزام، حممد  .١٠

 .وزارة الثقافة: دمشق ي،روائع من الشعر الفارس ؛)١٣٨٣( ، حممدفرايت .١١



 ۱۱۳/تلقى إبراهيم أمني الشواريب و حممد الفرايت من الغزل الثامن حلافظ الشريازي 

 

 

 .ريبکريما: ران ،هفتم اپچ ،يفرهنگ فارس ؛)١٣٦٤(حممد  ،نيمع .١٢

. د :ترمجة ،يالقراءة و التلق حبوث يف ؛)١٩٩٨(ل أوتان يشيجن و ميرفيو فرانک شو ،ناندريف ،نيهال .١٣
 .مرکز اإلمناء احلضار: حلب ي، البقاعريحممدخ

 ١� .http://91.98.46.102:8080/iranologist_f/explain.aspx?var=2489 

  االت :ب

، ۱۲، نشرة الشعر، العدد حممد الفرايت شاعر کبري معمر و مغمور ؛)۱۹۷۸( ليجي، عبدالسالمالع. ۱۵
 .۱۶ -۱۴صص

  

  

  

  

  

   



 ۱۳۹۳، شتاء ۱۶وث يف األدب املقارن، السنة الرابعة، العدد حب/ ۱۱۴

 

  )فارسي -مطالعات تطبيقي عربي (نامة ادبيات تطبيقي كاوش

 دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي كرمانشاه

  م 2014/ ق. هـ 1435/ ش. هـ 1393زمستان ، 16سال چهارم، شمارة 
  

  

  دريافت ابراهيم امين شواربي و محمد فراتي از هشتمين غزل حافظ 

1)بررسي تطبيقي(
  

حجت رسولي
٢  

  ، تهران، ايراندانشيار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه شهيد بهشتي
  ٣ مريم عباسعلي نژاد

  تربيت مدرس، تهران، ايران دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عرب دانشگاه

  چكيده

تغيير هاي زندگي وتغيير تجربيات اجتماعي و تاريخي و فرهنگي خواننده قابل ه به اينكه متن با تغييرشيوهبا توج

است، نظريات نقدي جديد، در ايجاد آفرينش ادبي و خلق معناي جديد براي متن آزادي خاصي را به خواننده 

خوانندگان خود را دارد، بنابراين خواندن و دريافت هيچگاه  ،هر دوره و زباني .و دريافت كننده متن مي دهد

بنابراين از اختالف دريافت از  .مختلف است خوانندگان از زبان خودزماني كه دريافت هاي  .شودمتوقف نمي

 - كمتر كسي پوشيده است كه بر-با توجه به پيوند دو زبان و ادب فارسي و عربي . گريزي نيست ،زباني ديگر

از جمله اين شاعران، حافظ . اندپژوهشگران و اديبان عربي بوده اهتمام ه وشاعران فارسي همواره مورد توج

در اين پژوهش، دريافت معنايي و زيبايي شناسي اديب سوري، محمد . ن هشتم استشيرازي، شاعر بزرگ قر

رد بررسي قرار گرفته اي موفراتي و اديب مصري، ابراهيم امين شواربي، از هشتمين غزل حافظ به طور مقايسه

ر اين است كه بيانگ و مقايسه قرار داده و نتيجه، فراز و فرودهاي دو دريافت را مورد بررسي نگارندگان. است

به نظر تر ي بليغـترجمه شواربنيز  و هاي دو اديب از شعر حافظ در بيشتر ابيات و مفاهيم متفاوت بودهدريافت

   .هاي كمتري مواجه استنثر با محدوديت كه چرا ؛رسدمي

  .نظريه دريافت، حافظ شيرازي، ابراهيم امين شواربي، محمد فراتي :واژگان كليدي
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