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های حافظ به زبان عربی با تاکید بر  ای از موانع فرهنگی در ترجمهبررسی پاره
 زلیخه  س علی عبا ی ترجمه

 

   *محمدرضا عزیزی
 

 چکیده 
کند؛ بخشی که با توجه ی ایرانی را آیینگی میشعر حافظ بخشی مهم از قریحه و اندیشه

های دیگر، ازجمله  ی جغرافیایی، اجتماعی، دینی و...، در جریان انتقال به زبانبه زمینه
کند. این پژوهش، به بررسی برخی از مظاهر خاص فرهنگ ایرانی  عربی، غریبگی می 

به پرداخته است که در ترجم دارد؛ نمادها، ه،  نیاز  بازآفرینی  به توجه و  عنوان چالش، 
بینی خاصی در های ساختاری و زبانی، قالب غزل و...، نشان از جهان تصویرها، ویژگی

صورت خام، به خارج از این فرهنگ، منتقل شود، چندان دارد که وقتی به  دیوان حافظ
دو بخش معنایی و ساختاری، پرداخته ها، در مفهوم نیست. در این مقاله، به این ویژگی

به زبان عربی، با تأکید بر   دیوان حافظهای گوناگون ها در ترجمه ی آن و کیفیت ترجمه 
عباس زلیخه، توصیف و در حدّ توان، بستر آن تحلیل شده است. مترجمان  ی علیترجمه 

عباس ند علیاند؛ مترجمی ماندر مواجهه با این بُعد از غزل حافظ، یکدست، عمل نکرده 
کند؛ اما در برگردان پوشی میها چشمزلیخه، در برگردان منظوم، غالباً، از این ویژگی

 پردازد.  منثور، در پانویس، به توضیح آن می 

 های فرهنگی و ادبی. عباس زلیخه، ویژگی، علیدیوان حافظهای عربی،  ترجمه  های کلیدی:واژه 
 

 . مقدمه 1
گنجد؛ امری انتزاعی که  ی تعریف میسختی، در چنبرهی، بهفرهنگ، مانند زندگی و زیبای

 وع ــا از آن نـی و نوع نگاه خاص یک ملت به هستی است. مــبینی جهاندهــدربردارن

 
 mohammdrazizi@birjand.ac.irزبان و ادبیات عربی دانشگاه بیرجند  دانشیار *

 1400/ 17/2تاریخ پذیرش:               14/11/1399تاریخ دریافت: 

mailto:mohammdrazizi@birjand.ac.ir
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هایی در اختیار داریم که با قدرت و تداوام خود، در طول زمان، موجب  نگاه، تنها، نشانه

اند و به های یک فرهنگ، متنوع و فراواننشانه  است.تمایز مثالً ایرانی از غیرایرانی شده  

 گیرند. تناسب محیط جغرافیایی، بستر تاریخی، دین، سیاست، نظام اجتماعی و...، شکل می

شوند. سازند و در مقام تحقّق، رفتار میها با یکدیگر ارتباط دارند؛ شبکه میاین نشانه

یابند و در ن گروهی از مردم، رواج میتدریج، در میاهای مشترک، بهوخوها و عادتخلق

هم باعث  دیگری،  میبرابر  ویژگیبستگی  این  وجهی شوند.  معاصر،  روزگار  در  ها، 

شناسی،  هایی گوناگون، مانند مطالعات فرهنگی، جامعهخودآگاه به خود گرفته و در دانش

 ادبیات و...، بررسی شده است. 

نماید، ترجمه است؛  خوبی، رخ میر آن، بههایی که فرهنگ ایرانی، دیکی از آن بزنگاه

وضوح، نشان  شود، تفاوت خود را بهوقتی این فرهنگ، به زبان و فرهنگ عربی منتقل می

مؤلفهمی که  فرهنگی  همان  عربدهد؛  و  دارد  ایرانی  فرهنگ  با  زیادی  مشابه  ها،  های 

ا ایرانیان دارند. مشترکات فکری و فلسفی و ادبی بسیاری، به دلیل متغیرهای گوناگون، ب

 ناخواه، اسالم شکل داده است. اساساً، یک بُعد از تمدن ایرانی را خواه

مثابه »روح ایرانی و تجسّم فرهنگ  های گوناگون، بهو برگردان آن به زبان  دیوان حافظ

)زریاب   می51:  1374خویی،  ایرانی«  اهمیت  منظر،  این  از  ویژگی(،  خاص  یابد.  های 

به زبان عربی، به وجهی ناخودآگاه، از اندیشه    حافظ  دیوانهای  ترجمه  فرهنگ ایرانی، در

ایرانی گواهی میو ذوق اعتالیافته به دهد. ارتباط ترجمه و فرهنگ، حوزهی  ای جدی 

 ها و خلقیات خاص یک قوم و ملت توجه دارد.رود که به خصلتشمار می

ویژه های گوناگون، بهجمههای فرهنگی در ترکوشد به بعضی از ویژگیاین جستار می

اشاره کند که در زبان و فرهنگ    ،مختارات من غزلیات من دیوان حافظ الشیرازیکتاب  

می غریبگی  ویژگیعربی،  شوند،  نماید؛  ترجمه  دستکاری  بدون  و  خام  اگر  که  هایی 

گیرد و از جوهر شعر  مخاطب عرب یا درک درستی از آن ندارد یا در برابر آن، جبهه می

این ویژگیلذت نمی  حافظ، این منظور،  به  به دو بخش معنایی و ساختاری  برد.  را  ها 

فرهنگ ایرانی  روشنی اثبات کرد،  شده را بهکه بتوان مدعای مطرحتقسیم کردیم. درصورتی

با سایر فرهنگ  ترجمه و مقایسه  پرتو مطالعات  به در  بهتر و  صورت مصداقی، شناخته  ها، 
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توانند  کم از فارسی به عربی و بالعکس، می  ِآثار ادبی، دست   خواهد شد؛ همچنین، مترجمان 

 تحلیلی است. به این نکته، اهتمام داشته باشند. روش پژوهش، توصیفی 

عباس زلیخه در این پژوهش تأکید شد که مترجم، مستقیمًا، ی علی به این دلیل بر ترجمه 

ها، در قالب برخالف غالب ترجمه از فارسی به برگردان غزلیات حافظ پرداخته و آن را  

کتابی مستقل، در سوریه، چاپ کرده است. زلیخه معتقد است تصویرهای شعر حافظ، در 

ترجمه  است.  بدیع  و  جدید  عربی،  تحت ادبیات  و  منظوم  او  همچنین، ی  است؛  الفظی 

های غزلیات حافظ به زبان عربی است که کمتر به آن توجه شده ی آخرین ترجمه ازجمله 

ی ابیات غزل است؛ نشدن همه ها، ترجمه ت. از معایب این اثر برای این قبیل پژوهش اس

زند و از برخی عباس زلیخه در ترجمه، دست به گزینش ابیات در یک غزل می چه، علی 

 کند.ی فرهنگی است، صرف نظر می ی مسائل پیچیده ابیات که دربردارنده 

طور ناخودآگاه، در شعر حافظ  ختاری، بهبار فرهنگی شعر حافظ، اعم از محتوایی و سا

ها، در پرتو مطالعات فرهنگی، وجهی خودآگاه  جلوه کرده است؛ لذا، این طیف پژوهش

شود؛ همچنین، پرداختن به آن گیرد و موجب شناخت بهتر فرهنگ ایرانی میبه خود می

گونه تحقیقات،  ینتواند به شناخت ما از دیگران نیز، بینجامد. امید است اها، میدر ترجمه

های پیشین وجود نیز، بیاید و از تشتتی که در ترجمه  حافظ  دیوان، به کار مترجمان  درادامه

به معرفی شایسته ایرانی، در میان عموم  دارد، جلوگیری کند و  ی شاعر بزرگ فرهنگ 

 مخاطبان عرب، منجر شود.

های  با عنوانِ کامل »مؤلفه  ای، در این زمینه، مقاله13۹4نگارنده، پیش از این، در سال 

،  مبین  لسانی های حافظ شیرازی به زبان عربی«، در فصلنامهفرهنگی و زبانی در ترجمه

عباس زلیخه، مسأله  ی علیی حاضر، ضمن تأکید بر ترجمهبه چاپ رسانده است. مقاله

زاویه مقالهو  با  متفاوت  دیدی  ویژگیی  به  پرداختن  همچنین،  دارد؛  یادشده    های ی 

 ساختاری ادبیات و فرهنگ ایرانی، از وجوه تمایز این مقاله است.
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 عباس زلیخه ی علی. ترجمه۲

مختارات من غزلیات من دیوان حافظ الشیرازی )مع  عباس زلیخه،  نام کامل کتابِ علی
غنی ترجمه کرده  قزوینیی  زلیخه، این کتاب را از روی نسخهالشروح و التعلیقات( است.  

پشت جلد کتاب، از داخل، نوشته شده که او در شهر سلیمه )از توابع شهرستان    است.

است و در دانشگاه   ، به دنیا آمده است. زلیخه، پزشک متخصص1۹57حماه(، به سال  

 کند. تشرین سوریه فعالیت می

 

 حافظ  عربی های ترجمه در  ایرانی، فرهنگ  ساختاری و  معنایی   خاص های. ویژگی۳

ویژگی  ادبی،  به آثار  را  و جمعی  فردی  بههای  گذشته،  ادوار  در  نشان خصوص  خوبی، 

کاوی، برای شاعران  گذار دانش روان(، بنیانSigmund Freudفروید )دهند. زیگموند  می

قائل می ادیبان، منزلتی خاص  ناخودآگاه و  ادیبان، کاشفان حقیقی  بود که  شد و معتقد 

کرد  های پزشکی خویش، فراوان استناد میو نثر در پژوهشاند. وی به متون نظم  آدمی

(. ساختار و محتوا یا قالب و محتوا، از نظر نگارنده، منفک و  35:  1۹84)رک. اسماعیل،  

بندی رایج پرداختیم. ارتباط با هم نیستند؛ اما به منظور بیان بهتر مقصود، به این دستهبی

انعکاس    حافظ  دیوانکه از فرهنگ ایرانی در    طورِکلی، آن دسته از خصوصیات جمعی رابه

ویژگییافته، می این  از  بعضی  کرد.  تقسیم  و ساختاری  معنایی  بخش  دو  به  های،  توان 

 شود:  های حافظ پیگیری میاختصار، در ترجمهبه

 

 معنایی   های. ویژگی1 .۳

را   نور  فارسی است. گویوشف،  ادبیات  و  فرهنگ  در  پرتکرار  نمادهای  از  یکی  »نور«، 

می رمزآمیز  ریشهمفهومی  که  آیینداند  از  آن  ازجمله  ی  ایران،  باستانی  و    اوستاهای 

( و پیوسته، در فرهنگ ایرانی،  1408:  13۹5شود )رک. گویوشف،  مهرپرستی، شروع می

شود. موتیف »شمع و پروانه«، در  ن ایرانی، بازتولید میاز ادبیات عامه تا فلسفه و عرفا

ی اندیشیدن و برداشت ما ارتباط دارد؛ ایرانی، پروانه را عاشق،  نحوه  فرهنگ ایرانی، به

تابی او به ُدور نور را عاشقی تفسیر کرده است. پروانه، در ادبیات فارسی، »عاشقی  دیده و بی 
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ترین سنِت شعری را  ز؛ اما در ادبیات عرب که نزدیک باخته و همواره، در سوزوگدا است پاک 

المثل  با ادبیات ما دارد، همین پروانه، رمز حماقت است، نه رمِز عشق و عاشقی و ضرب 

 (. 321:  1371تر از پروانه« )شفیعی کدکنی،  : احمق ̒أحمُق مَن الفراشِهʼگوید:  می 

ر افکاری گوناگون است  و حدیث، اهمیت دارد؛ اما در شعر حافظ، معب قرآننور، در 

 :آیدکه برگردان آن به عربی، گاه، به چشم می

 الکونِ نارُ العِشْقِ بالشُّعَلِ  یطافت عل  األزَِل    یمِنْ لَد  یلمّا سَناکَ تَجَلّ         

 لِــــمُشْتَعِرْقٍ مِنْهُ ـــأ بِبَــناراً فأوم  اً  ــَتقَدَّمَ العَقْلُ نَحْوَ النُّورِ مُقْتَبِس         

 (6۹:  200۹ خه،ی)زل       

 و اصل فارسیِ ابیات:  

 شد و آتش به همه عالم زد  دایق پـــعش  دم زد   یـــو حسنت ز تجلّـــپرت   ،در ازل 

 بر هم زد و جهان  دیبدرخش  رتیبرق غ   خواست کز آن شعله چراغ افروزد  یعقل م

 (150:  13۹6حافظ، )     

را غالباً، »نور چشم«    حافظ  دیوانالعین« در    هکنونی، عبارت عربی »قُرّما، در روزگار  

معنای  کنیم؛ درصورتیترجمه می به  زبان عربی،  در  واژگانی،  لحاظ  از  عبارت،  این  که 

جزیره، دلپذیر بوده است؛  »خنکای چشم« است. خنکی در محیط خشک و سوزان شبه

فهمیم؛ یعنی عبارت عربی را از معنای اصلی آن، تهی و نور را بر  ولی ما آن را »نور« می

این در حالی است که نور و آتش، در فرهنگ  ایم؛  ی خویش، بار کردهطابق ذائقهآن، م

با  عربی، احترام و قداستی ندارند و ترجمه ی خام و بدون دستکاری آن، ممکن است 

هرحال، نور و آتش، در  های دینی فرهنگ عربی در تعارض باشد؛ بههنجارها و ارزش

و جغرافیای ایران پیموده، طی نکرده است؛    فرهنگ عربی، راهی دراز را که در فرهنگ

بلکه، بیشتر، وجه فقهی و شرعی دارد؛ به همین دلیل است که مترجمان عرب، معمواًل،  

ترجمه میدر  تعدیل  به  دست  و...،  »مغبچه«  مغان«،  »دیر  مغان«،  »پیر  مثالً، ی  زنند؛ 

و صالح الصاوی،  محمدمهدی جواهری، شاعر بزرگ عراقی، »پیر مغان« را »شیخ دیرِیّ« 

می ترجمه  العشاق«  »محفل  را  مغان«  )رک. جواهری،  »دیر  الصاوی،  202:  1۹80کنند  ؛ 

علی285:  1367 می(.  حذف  را  آن  اساساً،  نیز،  زلیخه  بهعباس  در  کند؛  نمونه،  عنوان 



 1401بهار و تابستان  ،  1ی  ، شماره 1سال  ،  پژوهی حافظ ی  مجله   ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  154

 

(، زلیخه چنین  7:  13۹6ی »به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید« )حافظ،  ترجمه

 (.۹:  200۹رٍ فاصبغِ السَّجادهَ، الموصِی بذا أوصی« )زلیخه،  آورد: »بخممی

باشد،  از دیگر مفاهیمی که برگردان ساده به زبان عربی، ممکن است فریبنده  ی آن 

ی تاریخی و فرهنگی آن، ای عربی است و زمینه»صوفی« است؛ خاصه آنکه صوفی، واژه

طف حافظ، مبارزه با ریا و تظاهر  ی مرکزی عواشود. »هستهدر ترجمه، در نظر گرفته نمی

و پسدین کرد  تکیه  لغوی صوفی  معنای  به  نباید  پس،  و صوفیان است؛  ی  زمینهداران 

ی عربی در فرهنگ  (؛ یعنی، کلمه415:  1388تاریخی آن را فراموش کرد« )پورنامداریان،  

 : گرددمی  نع ماترجمه به همان زبان،    یاناکنون در جر  ایرانی، معنایی متفاوت یافته است و

قتلــتْ   قــد  کرانَ  ــَّ السـ البُلبُــلَ   الوردهُ 

 

الصَّالهُ  ابدَـــ ع  اـــی  یُّصوف   حلتْ  الخمرِ 

 ( 31:  200۹  خه،ی)زل                   

 پرستوقت  انیصوف  یا  یسرخوش  یصال  شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست 

 (25:  13۹6حافظ، )                

تاریخی خاص و معنای متناقض این کلمه در  همین زمینه است که    حافظ  دیوانی 

شود محمدمهدی جواهری، »صوفی« را »سکیر«، به معنای »مست«، ترجمه کند  باعث می

 (. 206: 1۹80)رک. جواهری، 

در  ترجمه  رندی«  و  »رند  و  حافظ  دیوانی  است  دشوارتر  عربی  زبان  به   ،

ای که معنایش در فارسی  اند؛ کلمههای گوناگون برای آن برشمردهنظرها و معادل اختالف

به درکی  نیز،   توجه  با  و  دارد  باطنی، سالمت  و  لغزان و شناور است؛ ظاهری، مالمتی 

  (. : ذیل رند1367  دهخدا،.  رک)  بخیر و رستگار است درست که از شرایط دارد، عاقبت

 رند، مولود سیر تاریخی و فرهنگی ایران است.

بیشتر، به همین ظاهر مالمتی در عربی، بسنده و آن را عربد جو، همترجمان حافظ، 

کرده ترجمه  عیاش  و  واژهمست  الفراتی،  محمد  )بیاند.  »خلیع«  مانند  بندوبار(،  هایی 

ی خمره( و »عربید« )بدمست( را معادل رند قرار  »معربد« )بدمست(، »عبید الدَّنِی« )برده 

(. عمر شبلی نیز، »رندان« را »سکاری« )مستان(  306و24۹:  1۹63داده است )رک. الفراتی،  

ترجمه کرده  ن« را »کُنْ ماجِناً« )هرزه باش( و »رندی« را »العربده و الخَالعَه«  و »رندی ک
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تر با »رند و رندی« در  (. صالح الصاوی، گاه، برخوردی مالیم 18:  2006است )رک. شبلی،  

ترجمه داشته و آن را به معنای »فرد سرخوش و آزاد« ترجمه کرده است؛ مثاًل، در مقابِل  

(، »الوقت للتطریب و  20:  13۹6طرب کردن رندان برجاست« )حافظ،    مصراِع »وقت رندی و 

المتحررین براح« را قرار داده یا »رندی کن« را »ِطب«، »خوشباشی«، ترجمه کرده است )رک.  

(.  22۹که گاه، »الَغیّ«، یعنی »گمراه« آورده است )رک. همان:  (؛ همچنان 247:  1367الصاوی،  

نیز، به  هایی مانند »الُمراِئی« )ریاکار(، »خلیع«، »العربید«، »المعربد« و  ه فراوانی، کلم الشواربی 

ی ظاهری این واژه  ی الیه »السکران« را در برگردان این واژه به کار برده و به دلیل ترجمه 

است که »رندان پارسا« را همراه با واو عطف، ترجمه کرده است: »المعربدین و األطهار« )رک.  

، طیفی گسترده از معانی، از آدم  حافظ   دیوان عبارت دیگر، »رند« در  به   (؛ 13:  1۹۹۹الشواربی،  

جو و حتی، گمراه و ریاکار و منافق هم، فهمیده و  سرخوش و آزاد گرفته تا هرزه و عربده 

 ترجمه شده است. 

ی رند و رندی و کوشد درگیر مفاهیم چالشی، مانند ترجمهعباس زلیخه نیز، میعلی

ها و مفاهیم باشند؛ اما  گونه واژهگزیند که فاقد اینرندانه نشود و معمواًل، ابیاتی را برمی

ی خاص  زیاد است و مشخصه  حافظ  دیوانازآنجاکه بسامد این کلمه و مشتقات آن در  

ی  لب« را »الظامیء المخمور« )تشنه المثل، »رندان تشنهشود فییر میحافظ است، گاه، ناگز

کند   ترجمه  زلیخه،  خمارآلود(  مثل  55:  200۹)رک.  رندی،  لوازم  به  اینکه  یا   )

 کند: خواری، بازی و رقص، اکتفا میشادی

 ارقُصْ طَرَبارَبْ و اسکر و العبْ و ـــفاش  هُ  ــتْ توبتُــالروح مض لِیالزّهدِ ثق اعُیَّب

 (27)همان:                           

 داستیو طرب کردن رندان پ  یوقت رند  جان بگذشت  زهدفروشان گران  یهنوب

 (14:  13۹6حافظ، )                   

و فضای ابیات    حافظ   دیوان توان تنها به  ای مانند رند، نمی رسد در برگردان واژه به نظر می 

هایی مانند عقالء  دنبال شخصیت و غزل اکتفا کرد، بلکه باید در فرهنگ عربی و اسالمی، به 

 ها، ساده و سرراست نیست. ی آن مجانین، بهلول، صعلوک و... بود که قضاوت درباره 
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کند؛  حذف می   486هایی مانند »پهلوی« و »گلبانگ پهلوی« را نیز، در غزل  گاه، کلمه زلیخه،  

برد. ساسانیان و زوال حکومت ایشان  اما در ابیات بعدی همین غزل، از جمشید و کسری نام می 

از    اند. آموزی در ادبیات عربی بوده ی عبرت از همان صدر اسالم، نماد شوکت و آیینه  یکی 

ت لغزشگاه بهرجمههای  ترسیم شخصیتی تکی شعر حافظ،  ادبیات  نظر،  در  او  از  بعدی 

های حافظ شیراز در فرهنگ عربی زمزمه خواهد افکند  عربی است. وقتی نوای بانگ غزل 

های مختلف جامعه، بتوانند با آن بودن آن، ترجمه شود و افرادی زیاد از طیفکه تلفیقی

ای مخاطب عرب، جالب است و در کنار شاعران  ارتباط برقرار کنند. غزل حافظ زمانی بر

و   معری  ابوالعالء  ابوفراس،  متنبی، شریف رضی،  ابونواس،  مانند  خود،  از  قبل  سرآمد 

اما  ابن باری، دشوار است؛  باشد.  که رندانه و چندپهلو  فارض، جذابیت خواهد داشت 

ایرانی باشد.   ی بغرنج فرهنگخالقیت مترجم حافظ، باید آگاهانه، معطوف به این مسأله

 در برگردان شعر حافط، گریزی از شناخت عمیق شاعر و فرهنگ کهن ایرانی نیست.

روند. بدیهی است که فرهنگ،  های فرهنگ به شمار میجغرافیا و اقلیم، یکی از مؤلفه

نمی طبیعی،  محیط  از  دور  به  و  خأل  اقلیم  در  است  ممکن  بگیرد.  شکل  و  تواند  ایران 

دی، به هم نزدیک باشند و برخی عناصر محیطی، مثل باران، گل،  کشورهای عربی، تاحدو 

جزیره،  سایه و چمن، در هر دو فرهنگ، مطلوب باشد؛ ولی جغرافیای خشک و سوزان شبه 

ترین شنزارهای جهان،  تأثیرش را در ادبیات عربی، بیشتر، نشان داده است؛ برای نمونه، بزرگ 

گونه که  شود؛ همان ارزشی می در این فرهنگ، نماد بی رو، »شن«  در آن منطقه قرار دارد؛ ازاین 

جا، در دسترس است و به این دلیل، ما برای آن ارزشی قائل نیستیم:  »خاک«، در ایران نیز، همه 

 ( 1۹2»آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند« )همان:  

به این سبب، وجود گُل در ادبیات فارسی و شعر حافظ، حضوری تماشایی دارد که  

ی شعر فارسی  کویری ایران است. »گل، عروس جاودانهی از عوامل آن، طبیعت نیمهیک

است. از نخستین روزهای آغاز شعر دری تا امروز و حتی در ادب پهلوی، گل )یعنی گل  

پرور، تبسم  ی بوی جان هایی درباره های فراوانی بوده است...مضمون سرخ(، موضوع مضمون 

نشینی گل  ن و نقاب از رخ گشودن، کوتاهی عمر گل و هم کرد چاک گل و شکفتن و گریبان 

 (. 133:  1368با خار، در شعر حافظ و گویندگان دیگر، فراوان است« )ریاحی،  
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 بُلبُلُ فاعزِفِ األلحانْ ایراک بالوردِ ـبش  تانْ  ــرونقُ عهد الشَّبابِ قد عادَ للبُس

   حانْیو الورد و الرَّ  للسَّرو  یسالمِوضِ   الرَّ   هِیفت  یصبا إن مررتِ عل ای  یاحملِ

 (18:  200۹ خه،ی)زل           

 :یدر ترجمه

 ان راـالحبلبل خوش ،گل  یرسد مژدهیم  رونق عهد شباب است دگر بستان را 

 را  حانیسرو و گل و ر  ،خدمت ما برسان   یگر به جوانان چمن بازرس  ،صبا  یا

 (۹:  13۹6حافظ، )                

ایرانیان طبیعی   برای  و...،  ممکن است وجود گل در شعر، پوشاک، فرش، معماری 

، به عربی ترجمه دیوان حافظباشد؛ ولی وقتی با ادبیات عربی مقایسه شود یا دیوانی مثل  

شود، گرایش مفرط ایرانیان به گل را گواهی خواهد داد. »چمن« در شعر حافظ، چمن  

خوبی، عباس زلیخه، بهها بوده و علیامروزی نبوده؛ بلکه باغی مرکب از درختان و گل

است؛   کرده  ترجمه  الرَّوض«  »فتیة  را  چمن«  »جوانان  و  کرده  درک  را  آن  زمانی  بستر 

رود؛ برد که در عربی نیز، به کار میبرگردان »بستان«، از همین واژه، بهره می  که درهمچنان

بینی ایرانیان دارد، در عربی، اما سرو، به نظر، از آن بار فرهنگی و زیباشناسی که در جهان

»الشِّربِین«   درخت  مترجمان،  از  برخی  است؛  و    (154:  2005  الدین،شمسرک.  )تهی 

(. زلیخه،  275:  1367اند )الصاوی،  »البان« را معادل سرو قرار دادهبرخی، درخت »الغضا« یا  

آورد. »گل و بلبل« نیز،  ی سرو را مانند بیت مذکور، در متن عربی می مثل الشواربی، خوِد واژه 

ی  های حافظ به زبان عربی، موتیفی ایرانی است که همچون شمع و پروانه، با نحوه در ترجمه 

 انی پیوند خورده است: ی ایر اندیشیدن و ذائقه 

ــ فِ  ای ــرّ  یوردهً  ــال ــقُ   حِی ــب ــع  ت

  

ــ  ــدل ــن ــع ال ــتِ  ــم ــل ظ ــد  ــق  بْ ی

 (10۹:  200۹  خه،ی)زل                 

نــدـل   ست  یدر دست باد ،آن گل که هر دم ـع از  ــادت  ب شــــرم  و   بــان ـیـگ

 (378:  13۹6حافظ، )               

گفته می به  وقتی  را  متفاوت  تداعی  متفاوت،  اقلیم  یعنی شود  داشت،  دنبال خواهد 

وعلف است و در فارسی، کشتزار  آبای عربی به معنای بیابان بی»صحرا«، در لغت، کلمه
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های عربی که به زبان فارسی  ی کلمهکردند. ترجمهو جایی بوده که شاعران قصد آن می

 های مترجمان بهآمده و مدتی در این فرهنگ و ادبیات اقامت داشته است، از لغزشگاه

 رود.زبان عربی به شمار می

سازی  ای دست به بومیگونههرروی، مترجمان حافظ، با رویکردهای گوناگون، بهبه

زدهترجمه عربی،  محیط  با  متناسب  خود،  بهی  از  اند؛  الفراتی  محمد  نمونه،  عنوان 

ی شبگیر(، »خمره بابلیه« )خمر بهشت(، تصویرهای عربی، مثل »أصفی من المزن« )باده

البان« )س )تذرو(، »غصن  بهره می»الصقر«  و...  )شراب(  الکروم«  »بنت  )رک. رو(،  گیرد 

 و...(.   287، 285، 284:  1۹63الفراتی،  

 

 صوری  های و ویژگی . ساختار۲ .۳

ساختار و کلیت شعر فارسی، از عربی متفاوت است و زبان، عروض، بالغت، عاطفه و  

خاص این  دارد.  را  خود  خاص  روشنذوق  را  خود  وقتی  نشان  بودن،  که  میتر  دهد 

های ساختاری  ی آن ویژگیتصویرهای شعر فارسی، به عربی منتقل و مقایسه شود. ازجمله

های ادبی است. ایرانیان،  نماید، قالبکه در قیاس با ادبیات عربی، در فرهنگ ایرانی رخ می

قالببه زمان،  دادهمرور  شکل  را  متنوعی  و  متعدد  شعری  و های  احساسات  با  که  اند 

آنه اندیشه همهای  وجود  با  عربی،  ادبیات  دارد.  بیشتری  سازگاری  و  ها  گستردگی  ی 

آن،   در  معاصر،  تا روزگار  قالب قصیده،  ندارد؛  تعددی  و  تنوع  دارد، چنین  که  وسعتی 

 هیمنه دارد.

و   مشخصات  اما  باشد؛  برآورده  سر  قصیده  قالب  دِل  از  است  ممکن  غزل،  قالب 

که غزلیات حافظ، وقتی به زبان ، تازگی دارد؛ چنانزبانانهایی دارد که برای عربویژگی

می ترجمه  ترجمهعربی،  در  و صالح شود،  الشواربی  ندارد؛  وجود  اجماعی  »غزل«،  ی 

الصاوی، با توجه به شناختی عمیق که از فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی دارند، آن را با  

نمی اشتباه  عربی  در  قصیده  شمسقالب  محمدعلی  در الدینگیرند.  را  حافظ  غزلیات   ،

( یا عمر شبلی،  2005الدین،  غزل« ترجمه کرده است )رک. شمسعنوان کتاب، »قصیده

میان غزل و قصیده، تفاوتی قائل نیست و در متن ترجمه، »غزل گفتی را« را »کتبتَ قصائد  
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  عباس زلیخه نیز، در مقدمه، از غزلیات (. علی24:  2006کند )رک. شبلی،  الحبَ« ترجمه می

 (.5: 200۹حافظ به »قصائد« تعبیر کرده است )رک. زلیخه،  

این تشتت، در شمار ابیات نیز، وجود دارد؛ شاعری توانا چون محمدمهدی جواهری،  

(. عمر شبلی، گاه، 1۹80کند )رک. جواهری،  هر بیت حافظ را در سه مصراع ترجمه می

می منتقل  عربی  بیت  سه  به  را  حافظ  از  شبلی،بیتی  )رک.  البته،  24و 23:  2006  کند  (؛ 

شده، تفاوت عروض فارسی  های ترجمهی ابیات فارسی با نمونهی اختالف شمارهدرباره

تأثیر نیست؛ زیرا »اساس عروض در شعر فارسی، بر هشت تفعیله است؛  با عربی نیز، بی

رو، یک بیت فارسی، معادل  که عروض عربی، بر شش تفعیله استوار است؛ ازایندرحالی

 (.24: 1367یت و نیم عربی است« )الصاوی، یک ب

تخلص نیز، از مختصات قالب غزل در فارسی است و در شعر عربی وجود ندارد. 

وحده  محمد الفراتی، گاه، نام حافظ را از پایان غزل، حذف و گاه، آن را به ضمیر متکلم

پایانی غزل  (. عمر شبلی، تخلص را در بیت  211و215:  1۹63کند )رک. الفراتی،  تبدیل می

(؛ ولی زلیخه، نام حافظ در بیت آخر یا ماقبل آخر را در 2006دهد )رک. شبلی،  جای می

ی نام حافظ بود و این نام  داند: »او خود نیز، شیفتهمقدمه، نشان از خودخواهی حافظ می

 (. 5:  200۹دهد« )زلیخه،  هایش مورد خطاب قرار میرا در قصیده

فارسی، با عربی متفاوت است؛ یعنی چینش اجزای  آرایش دستوری جمله در زبان  

ی فارسی »علی قلمی  به( با جمله ٌی عربی »أخََذ علِیٌ قلماً.« )فعل + فاعل + مفعول جمله

ی شعر از فارسی به عربی، تبعات  را گرفت.« تفاوت دارد. این تفاوت در شعر و ترجمه

، ترکیبی است، امکان ادبی، مثل گیرد و زبان نیزدارد؛ وقتی فعل در پایان جمله قرار می

 شود.  راحتی، فراهم میردیف، برای شعر فارسی، به

مترجمان حافظ، در برگردان ردیف، با توجه به همین خصوصیت زبان فارسی، در 

اند؛ یوسف الکک، باعنایت به شناختی کامل که از شعر فارسی  عربی، متفاوت عمل کرده

(. الشواربی، 11:  2000الزمالء،    د )رک. الزغول وکنو عربی دارد، ردیف را ترجمه نمی

کند؛ ولی زمانی که ردیف غزل حافظ، اسم است، های فعلی را ترجمه نمیمعمواًل، ردیف

(. عمر شبلی، اصواًل،  16و15و13:  1۹۹۹کند )برای نمونه، رک. الشواربی،  آن را ترجمه می
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بیت حافظ را دو بیت ترجمه    در بُعد موسیقایی ترجمه، آشفته عمل کرده است؛ زیرا هر

ی آن را جداگانه در نظر گرفته است؛ یعنی یک غزل، چندین قافیه دارد یا کرده و قافیه

بیت نخست را مانند غزل فارسی، مصرّع نیاورده است؛ همچنین، ردیف را هم ترجمه 

 (. 2006کند )رک. شبلی،  نمی

دهد  حافظ، از یکدیگر تمیز نمی  الظاهر، قافیه و ردیف را در شعر و غزلزلیخه نیز، علی

ی  که در مقدمه نوشته: »در شعر او تکراری دلپذیر وجود دارد. گاهی یک واژه را قافیه 

هایی که ردیف  ی غزل (؛ به همین دلیل، در ترجمه6:  200۹دهد« )زلیخه،  شعر قرار می

 ی قافیه غفلت ورزیده است:  دارند، از ترجمه

 وقَ صَبَّ ما بِعاشقهِ فَعَلْـــو مَعْش  قَلْبُ فانْظُرْ غَمَّ عِشقِکَ ما فَعَلْ   ایأ

 ماذا بِهِمْ فَعَلْ   األلْبابِ یفسائِلْ ذَوِ   السِّحرَ فِتنَهً   نْفُثُیَ  نٍیْوَ نَرْجِس عَ

 (67: همان)                    

 حافظ با مطلع: 141در برگردان غزل   

 وفادار چه کرد اری با چون بشد دلبر و  دل که غم عشق دگر بار چه کرد   یا  یدید

 (138:  13۹6حافظ، )     

درونی شعر   موسیقی  و  ردیف  موجب  آنکه  بر  فارسی، عالوه  زبان  ترکیبی  ویژگی 

ی معانی گوناگون آن به پسوند و پیشوندهای  شود، زبان نیرومند عربی را در ترجمهمی

های »برگرفتن«، »درگرفتن«، »سرگرفتن« و...،  کند. مترجم با فعلمشکل میمختلف، دچار  

تواند بکند جز اینکه از ردیف و معانی زیبای آن، صرف نظر کند  ، چه کار می86در غزل 

نحوی  ی آن، قناعت ورزد؛ درنتیجه، از غنای موسیقایی شعر حافظ، بهی سادهو به ترجمه

 شود:شایان مالحظه، کاسته می

 لکَ الثَّوابُ  َتعاَلی  ساقِ  اـــیف  حجابَ وجهٍ   بُیقد رَفَعَ الحَبل

 (52:  200۹  خه،ی)زل     

که امکان  واحد معنا در شعر کالسیک عربی و فارسی، بیت است؛ بنابراین باید تاجایی 

اند وجه موجز  داشته باشد، استقالل خود را در عربی هم حفظ کند. مترجمان، معمواًل، نتوانسته 

شعر حافظ را در زبان مبدأ، به زبان مقصد، در قالب بیت، منتقل کنند. محمد الفراتی، غزل  
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(. زلیخه  250:  1۹63کند )رک. الفراتی،  را با پنج بیت، به شانزده بیت ترجمه می   108ی  شماره 

کوشیده است بیت فارسی را در قالب یک بیت عربی بگنجاند. او، همچنین، دوباره معنای  

 دهد:  ای را توضیح می کند و گاه نیز، نکته بیت را در پاورقی، به نثر، ترجمه می 

 ایَّإل  باًــــیعٌ قرـــإنَّهُ راجِ  و کانَ منهُمْ خِداعاً    یْقاَل صحبِ

 (51:  200۹زلیخه:  )     

 زودی، به سویم باز خواهد گشت. معنا: دوستانم گفتند و فریب آنان بود که او، به

»و علَّلنِی صحبِی قائلین إنَّ سفره لن یطوَل و إنَّه سیعودُ إلیَّ   در پانویس آمده است:

 لقد خدعونِی بسهولهٍ« )همان(. سریعاً و 

عنوان، به درازا نخواهد کشید  هیچمعنا: دوستانم برایم بهانه آوردند و گفتند سفرش، به

 آسانی، مرا فریب دادند. زودی، به سویم باز خواهد گشت و بهو او، به 

 بیت حافظ:

 و برف  میدیعشوه خر نیآخر که چن  یدید  کرد   یخواه  یعشوه دادند که بر ما گذر

 (8۹:  13۹6حافظ، )     

های ساختاری مترجم در برگردان متون ادبی از فارسی به عربی،  یکی دیگر از چالش

های شعر حافظ، ابهام معشوق گمان، یکی از لذتهای صرف زبان عربی است. بیدقت

عربی، جوید. زبان  است که هرکس، به فراخور حال و ذوق خود، قراینی را در غزل او می

ای به ی متنوع، چنین اجازههای اشارهها و اسمبرخالف فارسی، با ضمایر متعدد، موصول 

عنوان مثال،  بندد؛ بهدهد و دست مترجم را در جذب مخاطبان گوناگون میمخاطب نمی

تعیین تکلیف شود که مذکر یا مؤنث است و به باید  ترجمه،  دنبال آن،  »او« در جریان 

 ها، همه، باید هماهنگ شوند.ی اشاره و موصول ها، ضمیرها فعل

های عربی، غالباً، عارف معرفی شده است؛ مترجمانی مانند محمد  حافظ، در ترجمه

اند که  الدین، شأن حافظ را اجلّ از آن دانستهالفراتی، صالح الصاوی و محمدعلی شمس

باشد. علی نیز، در مقدمه، نغمهناسوتی  سمانی و نه زمینی  های حافظ را آعباس زلیخه 

زلیخه،  داند  می عالقه7:  200۹)رک.  می(.  حافظ  حافظ  مندان  غزل  با  وقتی  که  دانند 

شود و در زبان مقصد، موجب  سویه برخورد شود، از ارزش ادبی شعر او کاسته مییک
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گردد؛ مثالً، معشوق، با توجه به وجود ضمیر »کَ«، در غزل زیر، مذکر  تناقضاتی آشکار می

 ان به نسیم موی او گرفتار: است و ج

 ی رِکَ مُهجَتِــــــــــــشَع مِیمشغولهٌ بِنَس

  

 یمُصاحِبِ  قِیالطَّر  یوَجهِکَ فِ  اُلیوَ خ 

 (2۹)همان:                    

 ی این بیت حافظ: در ترجمه

 جان آگه ماست  وندیتو پ  یمو مینس  همره ماست    قیتو در هر طر یرو  ال یخ

 (23:  13۹6حافظ، )        

انصاف را چنین است که زلیخه و برخی دیگر از مترجمان، چون صالح الصاوی، برای  

از شگرد کردن معشوق، گاه، تالش پنهان  و  کرده  به هایی  مثل  واژه هایی  مانند  کاربردن  هایی 

های  »حبیب« که برای مذکر و مؤنث یکسان است یا مصدر به جای فعل، فعل مجهول، فعل 

 اند؛ اما این تالش، باید در سراسر غزلیات، یکدست شود. ده باب مطاوعه و... بهره بر 

»أخو   مثل  اصطالحات،  برخی  که  گفتنی است  زلیخه  تصویرهای  در  نکته هم،  این 

فضل« در برابر »خواجه« و »أخو نظر« در برابر »نظرباز« و...، به رنگ عربی ترجمه، از  

 (.8۹و127:  200۹)رک. زلیخه، افزاید لحاظ ساختاری در زبان مقصد، می

 

 گیری . نتیجه4

نضج   و  زمان، شکل  طول  در  سیاسی،  و  دینی  اجتماعی،  جغرافیایی،  بستر  در  فرهنگ 

ی تاریخ هر ملتی، مسیر پرپیچ و خم و مختصات خاص  گیرد و چون آب، در پهنهمی

ی زیستن و نحوه  مثابهگذاری، به یابد. فرهنگ، فارغ از هر نوع داوری و ارزشخود را می

دهد و طبیعی است که برگردان صِرف  راحتی، تن به ترجمه نمیاندیشیدن یک ملّت، به

 های دیگر، مفهوم نباشد. آن، در زبان 

یکی از مشکالت شعر حافظ در ترجمه، باری خاص است که فرهنگ ایرانی نسبت  

های دیگر و در این پژوهش، فرهنگ عربی، دارد. برخی از مظاهر فرهنگی، در  به فرهنگ

، بررسی شد و چالش مترجمان عرب و  حافظ  دیوانو بخش محتوایی و ساختاری، در  د

عباس زلیخه، در برگردان موتیف »نور«، »سرو«، »صوفی« و »رند« تبیین  طورِخاص، علیبه
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های ساختاری قالب غزل، ردیف و تخلص در ادبیات معاصر  نبودن ویژگیشد و یکدست

ی  ربی و سیر تاریخی قالب قصیده، در این ترجمهعرب، بیان گردید. صرف و نحو زبان ع

 نامنسجم، تاحدودی، نقش داشت.

کند که شعر حافظ، به آسمان تعلق  زلیخه، در مقدمه، چنان که گذشت، تصریح می

شدن شعر حافظ در  سویهدارد. پیشبرد این برداشت عارفانه در ترجمه، بالتبع، موجب یک

 گردد. ی حافظ، دور میتلفیقی و رندانهشود و از آن غزل منشوروار، عربی می

ی عربی، رونق و طلعتی دیگر  درنظرگرفتن این بُعد فرهنگی شعر حافظ، به ترجمه

گرداند؛  کشد و به جوهر شعر او نزدیک میبخشد و آن را اتفاقاً، از ادبیات عربی برمیمی

است؛ چه، اگر    ادبیاتی که همواره، یکی از آبشخورهای شعر فارسی و حافظ شیرازی بوده

که مترجمان اذعان کردند و گذشت، عارفانه یا عاشقانه بدانیم، شاعرانی  چنان   غزل حافظ را 

های فرهنگی، شعر حافظ  کاری سترگ در ادبیات عربی پیش از او وجود دارند. رعایت ریزه 

 یابد. برد و دولت قبول می ی مقصد می را به دل جامعه 
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