پژوهشهای تطبیقی زبان و ادبیات مِ لَل
سال  ،4شمارۀ  ،31پاییز 3117

روششناسی ترجمۀ «کنایه» در ترجمه های عربی بخشی از غزلیات حافظ به قلم
ابراهیم الشواربی و عمر شبلی
 . 3شهریار نیازی  . 6 ، عطیه یوسفی



3ـ دانشیار زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
6ـ دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاری دریافت3112/36/91 :؛ تاری پریرش)3117/97/97 :

چکیده
یکی از مهمترین و زیباترین مباح علم بیان« ،کنایه» است که در نوشتههای ادبی همـۀ ملـل
وجود دارد و یکی از راههای انتقال معناست .کنایه همچون انوا دیگر مجاز با زمینۀ فرهنگی کالم
پیوند دارد و درک مقصود آن مستلزم آگاهی از بافت فرهنگی و اجتماعی ،و آشنایی با آداب و رسوم
و زمینههای آن تعبیر کنایی است .در این مقاله ،تالش شدهاست تا به روش پیکره بنیاد و با استفاده
از شیوۀ ارزیابی ترجمۀ میلدرد الرسن ،به بررسی روشهای مورد استفاده دو مترجم عـرب ،ابـراهیم
الشواربی و عمر شبلی در بخش ترجمۀ کنایههای دیوان حافظ بپردازیم و تأثیر روشهای بهکار رفته
در ترجمۀ کنایه ها را بر بازنمایی هویت فرهنگی نشان دهیم .بـدین منظـور ،کنایـههـای  69غـزل
ابتدایی دیوان حافظ را به کم سه شرح معتبر از دیوان حافظ مشخص شده ،سـپس تـأثیر ترجمـۀ
کنایه ها بر بازنمایی هویت فرهنگی در شعر حافظ تحلیل و بررسی میشود .نتایج نشان میدهد کـه
هرچند مترجمان عرب زبان سعی بر ارائۀ ترجمۀ درست و حرف نکردن غزلهای حافظ را در ترجمه
داشته اند ،ولی در باب ترجمۀ کنایهها که وابسته به مفاهیم فرهنگی این شاعر است ،توفیق زیـادی
نیافتهاند.
کلید واژه ها :کنایه ،میلدرد الرسن ،ترجمۀ غزلیات حافظ ،ابراهیم الشواربی ،عمر شبلی.

E-mail: shniazi@ut.ac.ir
(نوی سندۀ م سئو ل) E-mail: a.usefi313@ut.ac.ir
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 . 3مقدمه
از جمله دشواری هایی که در راه ترجمۀ ادبی وجـود دارد ،وجـود نمادهـا ،اسـتعاره هـا ،کنایـههـا و
نشانه هایی است که اگر به صورت تحت اللّفظی به زبان مقصد منتقل شـوند ،فهمیـدنی نخواهـد
بود؛ چراکه در پس آن ،مفـاهیمی نهفتـه اسـت کـه ریشـه در فرهنـ جامعـۀ زبـان مبـدأ دارد،
همچنان که یکی از چالشهای ترجمۀ ادبی ،توانش زبانی مترجم است ،چون مترجم ادبـی بایـد
با سایههای معنا در زبان مبدأ و مقصد آشنا باشد (ر.ک؛ عقیلی آشتیانی.)32 :3196 ،
در ترجمۀ ادبی ،لغتهای غیرمتعارف فرهنگی بسیاری یافت میشود؛ چراکه مترجم ادبـی در
حین ترجمه درمییابد که در زبان مبدأ واژههـایی وجـود دارد کـه معـادل آن هـا در زبـان مقصـد
یافت نمیشود و یا حتّی اگر معادلی وجود دارد ،معـانی ضـمنی فرهنگـی دارد کـه بـا اصـل واژه
تفاوت دارد .در اینجاست که مترجم ادبی باید با توضیح و پانوشـت ،مفهـوم آن را بـرای خواننـده
روشن سازد.
با آنکه از مجمو اشعار حافظ ،انعکاس فرهن ایرانـی بـه خـوبی پیداسـت توقـع آنکـه ایـن
عناصر فرهنگی گوناگون در کالم او در شکل نظام فلسفی یا عرفانی منظمی تبلـور یافتـه باشـد،
البته انتظار بیهوده ای است ،بهویژه اندیشۀ او تنها در قالب شعر مجال بیان یافتهاسـت و اقتضـای
این قالب آ ن بوده که فکر و ابهام خیـال انگیـزی را کـه در رمـز و اسـتعاره اسـت ،بـر روشـنی و
وضوحی که در بیان عادی معمول است ،ترجیح دهد و از اینجاست که نفـوذ در جهـان حـافظ و
فهم جهان بینی او فقط در صورتی بهدرستی ممکن خواهد شد که مفهوم رمزها و نشانههایی کـه
در این بیان آکنده از ایهام و مجاز او هست ،چنـان کـه بایـد ،دریافـت شـود (ر.ک؛ زریـنکـوب،
 .) 13 :3177البته به عقیدۀ استاد مطهری ،علت استفاده از رمز ،ایهام و استعاره در شعر ،پرهیـز از
صراحت گویی و رُک گویی است تا اهل ظاهر برای شاعر مزاحمت ایجاد نکنند (ر.ک؛ مطهـری،
.)99 :3114
آخرین باب از ابواب چهارگانۀ علم بیان سنّتی ،بـاب کنایـه اسـت (مجـاز ،تشـبیه ،اسـتعاره و
کنایه) .کنایه یکی از حساس ترین مسائل زبان است و چه بسا نویسنده مـراد خواننـده را از زبـان
درنیابد .پس فقط کسانی که با ی زبان آشنایی کامل دارند ،از عهدۀ فهم کنایات آن برمـیآینـد
(ر.ک؛ شمیسا .)671 :3192 ،از آنجا که کنایه ها از جمله عناصری هستند که نمودِ بـار فرهنگـی
خاصی به شمار می رود ،در پژوهش های ترجمه بررسی شدهاست .اهمیت ترجمۀ معنایی تا حدی
است که عدهای از نظریهپردازان غربی از جمله میلـدرد الرسـن (  )Mildred L. Larsonبـه ارائـۀ
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روش هایی برای ترجمۀ معنایی پرداختهاست .وی سه روش برای ترجمۀ کنایه ارائه میدهـد کـه
در ادامه به معرفی این روشها میپردازیم.
این پژوهش تالشی برای تبیین اهمیت دانش فرهنگی در ترجمۀ ادبـی و بـه طـور خـا ،
ترجمۀ کنایه هاست .محقق تالش می کند ارتباط بین کنایه و زمینه های فرهنگی را نشان دهـد و
بر نقش این ارتباط در ترجمۀ متون ادبی تأکید نماید تا مترجمان در جریان فرایند ترجمه به ایـن
مسئله توجه نماید.

 . 6روش پژوهش و پرسش های آن
در این مقاله برآنیم تا با روش پیکره بنیـاد بـه بررسـی روش ترجمـۀ دو متـرجم عـرب (ابـراهیم
الشواربی ـ عمر شبلی) در ترجمۀ کنایههای دیوان حـافظ بپـردازیم .سـپس بـا توجـه بـه شـیوۀ
ترجمۀ کنایه ها ،میزان موفقیت هر مترجم را بر بازنمایی آگاهی فرهنگی هر مترجم نشان دهیم.
بدین منظور ،نخست کنایه های غزلیات حافظ را ـ  69غزل ابتدایی دیوان حافظ از چاپ قزوینـی
ـ با توجه به آرای کالسی مشخص می شود و پس از تبیین شیوۀ ترجمـۀ کنایـه بـا اسـتفاده از
نظریۀ الرسن ،میزان موفقیت مترجمان عرب زبان در ترجمۀ مفاهیم کنـایی غزلیـات حـافظ کـه
وابسته به مسائل فرهنگی وی می باشد ،تحلیل و بررسی میشود.
در این پژوهش ،نگارنده به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
 3ـ مترجمان از چه روشی برای ترجمۀ کنایه های غزلیات حافظ استفاده کردهاند؟
6ـ تأثیر متداول ترین روش ترجمۀ کنایه در ایـن غزلیـات بـر بازنمـایی هویـت فرهنگـی شـاعر
چیست؟
بر اساس سؤاالت مطرحشده ،فرضیه های زیر را میتوان بیان کرد:
الف) از آنجا که آگاهی از هویت فرهنگی شاعر نیازمند هم زیستی و تعامل عمیق با فرهنـ وی
است ،پش بینی می شود مترجمی کـه بـا اندیشـه و جهـان فکـری شـاعر فاصـله دارد ،بـه روش
تحتاللّفظی اکتفا کند.
ب) مسلماً تنها با روش تحت اللّفظی امکان دریافت هویت فرهنگی شاعر ممکن نیست و زمـانی
مترجم میتواند ترجمۀ درستی ارائه دهد که به رغم آگاهی از اندیشه هـای حـافظ بتوانـد آن را در
ترجمۀ خود نشان دهد.
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 . 1پیشینۀ پژوهش
مقاالت زیادی در زمینۀ کنایه نوشته شدهاست و کتاب های زیادی هـم از سـوی بزرگـان علـم و
ادب در این زمینه میتوان یافت که در ادامه به آن ها اشاره می شود ،ولـی تـاکنون پژوهشـی کـه
مستقالً به بررسی کنایه های دیوان حافظ و بررسی شیوۀ ترجمـۀ کنایـه در ترجمـه هـای عربـی
غزلیات حافظ بپردازد ،انجام نشدهاست.
ـ علی رزاقی در کتاب «فرهن کنایات حافظ» ( )3199به کنایـه هـای اشـعار حـافظ از منظـری
ژرفتر و تازهتر پرداختهاست.
ـ دسترنج ( )3199در مقاله ای با عنوان «گونه های کنایه در خسرو و شیرین نظامی» به بررسی و
تحلیل گونه های کنایه در خسرو و شیرین نظامی میپردازد.
ـ ذوالفقاری ( )3197در مقالهای با عنوان «تفاوت کنایه با ضربالمثل» با مالک هـای مشـخص و
عملی ،تفاوت های کنایه و مَثَل را نشان میدهد.
ـ مصطفوی نیا و دیگران ( )3191در مقالهای با عنوان «روش شناسی ترجمۀ کنایه در ترجمههـای
قرآن معزّی ،صفارزاده و آیتی» ،به بررسـی ترجمـۀ کنایـه در ترجمـه هـای قرآنـی سـه متـرجم
می پردازد و ضمن بیان روش ترجمۀ کنایه ،مصـادیق آن را از البـه الی کتـب بالغـت و تفسـیر
استخراج مینماید.
ـ خدیور و دیگران ( )3119در مقالهای با عنـوان «بررسـی کنایـات شـاهنامه در بخـش تـاریخی
(رویکرد فرهن وارهای)» ،کنایه های موجـود در شـاهنامه را اسـتخراج و نـو آن هـا را مشـخص
کردهاند.
ـ صیادی نژاد و دیگران ( )3114در مقالهای با عنوان « نقد و بررسی کنایات در دیوان ابـنفـارض
و کلیات شمس مولوی» به روش تحلیلی کنایات هنجارگریخته را در دیوان ابـنفـارض و کلیـات
مولوی نقد و بررسی کرده ،به این نتیجه می رسند که کنایه در سروده های این دو شـاعر ،عـالوه
بر جنبۀ زیبایی شناختی و هنری ،ابزار ا نتقال معانی مبهمی است که بهآسانی تن به بیـان صـریح
نمیدهند.
ـ سبزیان پور ( ) 3119در پژوهشی با عنوان «پژوهشی در کنایـه هـای مشـترک در ادب عربـی و
فارسی (نقد و مطالعه موردپژوهانه :امثال مولّد در مجمعاألمثال میدانی)» به اثبات هویـت فارسـی
ایرانی ضرب المثل ها و کنایه های موجود در فرهنـ عربـی مـیپـردازد و در مقالـهای دیگـر بـا
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عنوان « جستاری در کشف پیوندهای ادب فارسی و عربی (مورد پژوهش :کنایه در مثنـوی و ادب
عربی) ،به بررسی کنایه و کارکردهای تصویری آن در مثنوی معنوی میپردازند.
ـ فخرالسادات ( ) 3119در پژوهشی با عنوان «کنایات و ضربالمثل ها در کتـاب کلیـدر ،جلـد  9و
 2اثر محمود دولتآبادی» ،به بررسی کنایات و ضربالمثل هـای رمـان کلیـدر (ج  9و  )2و ذکـر
بسامد آنها میپردازد.

 . 4معانی لغوی و اصطالحی کنایه
کنایه (مجاز ،بدیع )Metonymy :از دو واژۀ یونانی «متا»( ،تغییر )Change :و «اونوما»( ،نامکنایـه/
استعاره )Name :برگرفته شده است .بنابراین ،اولین معنا و مفهوم این است کـه کنایـه جـایگزین
نامی است از نشانه ای که قرار است برای آن معنا بدهد (ر.ک؛ هیوارد.)631 :3193 ،
کنایه در لغت به معنی «پوشیده سخن گفتن» و در اصطالح آن است که لفظـی را بگوینـد و
از آن الزم ،معنی حقیقی اراده کنند ،به این شرط که ارادۀ معنی حقیقـی نیـز جـائز باشـد .معنـی
حقیقی کلمه را «مکنیٌبه» و الزم معنی را که مراد گوینده باشد« ،مکنـیٌعنـه» و عمـل گوینـده و
نیز لفظی را که الزم معنی از آن خواسته شدهاست« ،کنایه» گویند (ر.ک؛ همایی.)699 :3179 ،

 . 9فرق میان مجاز و کنایه
فرق میان مجاز و کنایه را در دو امر دانسته اند :نخست اینکه کنایه منافاتی با ارادۀ حقیقـت نـدارد
و هی مانعی نیست از اینکه در تعبیر «طویلالنّجاد» واقعاً منظور «بلندی بند شمشـیر» باشـد ،نـه
الزم آن که «بلندقامت» است .اما در مجاز چنین نیست؛ مثالً در «رعینا الغی » نمیتـوانیم معنـی
حقیقی را بپریریم؛ زیرا باران قابل چرا و چریدن نیست و بـه همـین سـبب اسـت کـه در مجـاز
همیشه قرینه ای وجود دارد برای منع از ارادۀ حقیقت ،بـرعکس کنایـه کـه در آن چنـین چیـزی
وجود ندارد .دوم اینکه در کنایه ،مبنای گفتار بر انتقال از الزم به ملزوم اسـت و در مجـاز ،انتقـال
از ملزوم به الزم (ر.ک؛ شفیعی کدکنی.)339 :3179 ،

 . 2تفاوت کنایه و استعاره
مراد از استعاره در اینجا ،استعارۀ مرکّب است که ممکن است با کنایـه اشـتباه شـود ،نـه اسـتعارۀ
مفرد؛ ز یرا کنایه همیشه به صورت عبارت و جمله است و هی گاه به صورت واژۀ مفـرد نیسـت.
اما چون قدما به این نکته توجه نداشتند ،کنایه را در مقابل مطلق استعاره بررسی کردهاند .بـه هـر
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حال ،فرق کنایه و استعارۀ مرکّب در این است که استعارۀ مرکب ،مجاز اسـت ،لـرا جملـه قرینـۀ
صارفهای دارد و به خواننده می گوید جمله در معنای اصلی خود بهکار نرفتـهاسـت؛ ماننـد «آب در
هاون کوبیدن» که عرفاً و عقالً صورت نمیگیرد یا «تکیه بر آب زدن» که اصـالً ممکـن نیسـت.
اما در کنایه ،قرینۀ صارفه ای که دال بر معنای ثانوی باشد ،وجود نـدارد؛ مـثالً وقتـی مـیگـوییم:
«فالنی دَرِ خانهاش باز است»  ،ممکن است واقعاً مراد این باشـد کـه کسـی دَرِ خانـۀ خـود را بـاز
می گرارد (ر.ک؛ شمیسا.)699 :3192 ،

 . 7انوا کنایه
با استفاده از نظر کزازی ،کنایه بر سه نو است:
« کنایه از موصوف :در آن صفت ذکر و موصوف اراده میشود؛ ماننـد "دشـت سـواران
نیزهگزار " که کنایه از سرزمین تازیان است.
کنایه از صفت :در اینجا عبارتی بهکار برده میشود که با واسطه یا بدون واسـطه ،بـه
صفت خاصی اشاره می کند؛ مانند" :تن چشم " که کنایه از خسیس است.
کنایۀ نسبت :به صورت گزاره فعلی بهکار میرود و صفتی را بـه نهـاد جملـه نسـبت
میدهد؛ مانند " :دندان نکنی سپید ،تا لب //از تب نکنم کبود هر دم "  :دنـدان سـپید
کردن کنایه از خندیدن» (کزّازی.)329 :3129 ،

کنایه به اعتبار وسایط و سیاق مطلب بر چهار قِسم است و هر یـ
نامیدهاند که عبارتند از:

را بـه اصـطالح خاصـی

«الف) تلویح :آن است که وسایط مابی ن الزم و ملزوم بسیار باشد؛ مثل :کثیرالرّماد.
ب) رمز :آن است که وسایط اندک ،اما مالزمه مخفـی باشـد؛ مثـل :عـری القفـا و
عری الوسادة که هر دو کنایه از بالدت و کودنی است.
ج) ایماء که آن را اشاره نیز گویند ،آن است که هم وسایط اندک و هم مالزمه آشـکار
باشد؛ مثل :چون دولت در آن خانه افکند ،رخت نیارست رفتن به جای دگر.
د) تعری  :یعنی گوشه زدن به کنایه ،آن است که چیزی بگویند و اشاره بـه مطلـب
دیگر کنند که از سیاق کالم معلوم شود؛ چنان که به مـرد مسـلماننمـای ،مـردمآزار
بگویند :المسلم مَن سَلِم المسلمون مِن یَدِه و لسانه» (همایی.)639 :3179 ،
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 . 9میلد رِد الرسن
میلدرِد الرسن (3169ـ 6934م ).در سَنت الرنس ایاالت متحده متولد شد و تحصـیالت تکمیلـی
خود را در رشـتۀ زبـان شناسـی در دانشـگاه میشـیگان گررانـد .وی بـه عنـوان هماهنـ کننـدۀ
بین المللی ترجمه و مشاور ترجمه در آمریکای التین مشغول به خـدمت شـد و عـالوه بـر ایجـاد
ی برنامۀ آموزشی مؤثر دوزبانه ،عهد جدید از کتاب مقدس را به زبـان آگورونـا ترجمـه کـرد .از
جمله تألیفات وی در زمینۀ زبان شناسـی ،کتـاب عملکـرد سـخنرانی ( Functions of Reported
 )Speech Discourseو آموزش دوزبانگی (  ) Bilingual Educationاست و در زمینۀ برنامـههـای
آموزشی ،میتوان به کتاب ترجمه بر مبنای معنا :راهنمای معادل بین زبـانی ( Meaning-Based
 ) Translation: A Guide to Cross -Language Equivalenceاشاره کرد که بر اهمیـت ترجمـۀ
دقیق ،واضح و فهمیدنی تأکید میکند .این کتاب بـه زبـان هـای اسـپانیایی ،انـدونزی ،روسـی و
عربی منتشر شدهاست و در دانشگاه های سراسر جهان تدریس می شود که در این پـژوهش از آن
استفاده شدهاست.

 9ـ  . 3روش ترجمۀ کنایه با استفاده از نظریۀ میلدر الرسن
میلدرد الرسن در کتاب ترجمۀ معنامبنای خود با عنوان «ترجمۀ کنایـه و ذکـر جـزء و ارادۀ کُـل»
(  )Translating metonymy and synecdocheدر باب ترجمۀ کنایه بیان میکنـد کـه در بحـ
ترجمۀ معانی ثانویه پیشنهاد می شود هر معنا با کلمۀ مختلـف دیگـری کـه در آن زبـان موجـود
است ،ترجمه شود؛ زیرا معموالً تطابقی بین معانی ثانویه و زبان ها وجـود نـدارد ( Larson, 1984:
 .) 123همین مسئله برای معانی مجازی نیز صحیح است .الزم است معنای مجـازی یـ کلمـه
بدون تغییر با ی کلمه یا عبارتی که ترجمۀ ادبی کلمه در زبان اصلی نیست ،ترجمـه شـود .وی
سه شیوه برای ترجمۀ کنایه و ذکر جزء و ارادۀ کُل ارائه میدهد که عبارتند از:
اول اینکه معنای کلمه ممکن است به صـورت غیرمجـازی ترجمـه شـود .در ایـن صـورت،
معنای مورد نظر ممکن است واضح باشد .بنابراین ،معنای مجازی در ترجمـۀ زبـان مقصـد الزم
نیست؛ به عنوان مثال ،عبارتِ «او به چوبۀ دار رفت »He went to the gallows :ترجمه میشـود
به «او اعدام شد.)He was hanged :
دومین احتمال که ممکن است در بعضی مواقع بهتر باشد ،حفظ کلمه اصلی با اضـافه کـردن
معنا به آن کلمه است .این کار در جایی استفاده می شود که در آنجا به عنوان ی عضـو معنـادار
یا تحت فشار که ممکن است مانند شعر حرف شود ،به نظر برسد؛ برای مثال« ،او هـوا مـیدهـد:
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 ،»He just gave the weatherممکن است ترجمه شود به« او گزارش هوا میدهـد (پـیشبینـی
میکند) ،)He just gave the weather report :و «مردم دنیا برای دنیا میجنگندThe world is :
 ،»madممکن است ترجمه شود به« :مردم دنیا ب رای دنیـا مـیجنگنـدPeople of the world is :
.»made
سومین امکان ،تعوی ی عبارت مجازی از دستور زبـان مقصـد بـرای عبـارت مجـازی از
دستور زبان مرجع است .این مهم است که معنای اصلی عبارت حفظ شود .در ی دستور زبـان،
کلمۀ «زبان» ممکن است با معنای مجازی مکالمه اسـتفاده شـود ،در زبـان دیگـر ممکـن اسـت
کلمۀ لب ها این معنای مجازی را داشته باشد و در زبانی دیگر ،دهـان معنـای مجـازی مکالمـه را
دارد .همچنین ،زمان هایی در ترجمه وجود خواهد داشت که وقتی عبارت مجازی در زبـان مرجـع
نباشد ،بهترین ترجمه ،استفاده از عبارت مجازی در دستور زبان گیرنده است؛ برای مثـال« :او بـه
آن ها دسـتورهای سـختی داد ،»He gave them strict orders :ممکـن اسـت ترجمـه شـود بـه
«گوش آن ها را کشید( »He pulled their ears :ر.ک؛ الرسن.)17 :3197 ،
آنچه در باب روش ترجمۀ کنایه مطرح شد ،می رساند که برای ترجمۀ ی تعبیر کنـایی سـه
گزینه وجود دارد:

 9ـ  . 6ترجمۀ تحت ال لّفظی
این نو ترجمه بیشتر بر اساس شکل است و مترجم سعی می کند شکل زبان مبدأ را دنبال کنـد؛
چراکه خود به درک درستی از مفهوم عبارت کنایی نرسیدهاست .این نو ترجمه برای زبانهایی
که به هم نزدی هستند ،فهمیدنی خواهد بود؛ چراکه شکل دستوری عمومی آن ها ممکن است
مشابه باشد .مترجم در ترجمۀ تحتاللّفظی ترجمه را تا اندازهای مرتب و تعدیل میکنـد ،ولـی بـا
این حال ،غیرطبیعی بودن آن همچنان پابرجاست.

 9ـ  . 1ترجمۀ معنایی
در این نو ترجمه ،مترجم به مفهوم عبارت کنایی در زبان مبدأ پـی بـردهاسـت ،ولـی چـون آن
کنایه ،خا ّ همان زبان است و یا معادلی برای آن در زبان مقصد نمی یابـد ،مفهـوم آن کنایـه را
به زبان مقصد برمیگرداند.
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 9ـ  . 4معادل یابی عبارت کنایی
هدف مترجم به وجود آوردن متنی در زبان مقصد است که همان پیام زبان مبـدأ را منتقـل کنـد،
ولی از انتخاب های طبیعی دستو ری و واژگانی زبان مقصد استفاده می نماید .در واقـع ،جـایگزینی
معادل عبارت کنایی در زبان مقصد به جای عبارت کنایی در زبان مبدأ است.

 . 1ترجمه های دیوان حافظ به زبان عربی
هشت تن از شاعران و استادان عرب زبان (ابراهیم امین الشواربی ،محمـد الفراتـی ،محمدمهـدی
جواهری ،صالح الصّاوی ،یوسف ویکتور اَلکِ  ،محمدعلی شمسالدّین ،عمر شـبلی الصـویری و
علی عباس زلیخه) ،به ترجمۀ تمام یا بخشی از دیوان حافظ پرداختند .همـۀ ایـن ترجمـههـا جـز
ترجمۀ ابراهیم امین الشواربی ،ترجمۀ شعر به شعر است.

 1ـ  . 3ابراهیم امین الشواربی
کتاب أغانی شیراز ،ترجمۀ دیوان شمس الدّین محمد حافظ شیرازی ،برای نخسـتین بـار در سـال
 3144میالدی به زبان عربی ترجمه شد .مترجم دیوان حافظ ،دکتر ابراهیم امین الشواربی ،یکـی
از تحصیلکرده های مصـری اسـت کـه در رشـتۀ زبـان و ادبیـات فارسـی در مصـر و انگلسـتان
تحصیل کرد و برای تکمیل زبان فارسی بـه ایـران آمـد .در بازگشـت از ایـران ،در سـال 3141
میالدی ،پیش از ترجمۀ غزلیات حافظ ،برای نوشـتن رسـالۀ دکتـری ،کتـابی بـا عنـوان «حـافظ
الشیرازی شاعر الغناء والغزل فی ایران» آغاز کرد و در این کتاب ،دربـارۀ شـیراز ،تـاری سیاسـی،
زندگی و شعر حافظ بهتفصیل نوشتهاست.
به اعتقاد عزیزی ،به نظر می رسد ترجمۀ منثور از کلّ غزلیات حافظ به زبـان عربـی ،ترجمـۀ
ابراهیم الشواربی است .الشواربی در بیان انگیزۀ خود از این ترجمه مینویسد:
«اصوالً این ترجمه ای منثور است که قیدی در آن وجود ندارد؛ زیرا از آغاز فهمیدم
که برگردان شعر به شعر ،امری به غایت دشوار اسـت و دسـت کـم نیازمنـد شـاعری
خوش قریحه است که بهراحتی شعر بسراید و در حدّ و اندازههای شاعر ما یا فراتر از او
بر اسلوب های فنّی و اوزان تسلط داشـته باشـد .نسـخۀ مـورد اعتمـاد ابـراهیم امـین
الشّواربی در این ترجمه ،نسخۀ سیّد عبدالرّحیم خلخالی است و در مجمو  412 ،غـزل
به نثر ترجمه شدهاست (به استثنای  9غزل) و  31غزل افزون بـر نثـر بـه شـعر نیـز
ترجمه شدهاست» (عزیزی.)99 :3111 ،
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 1ـ  . 6عمر شبلی الصویری
نخستین ترجمۀ کامل شعر به شعر از دیوان حافظ ،اثر عمر شـبلی ،بـا عنـوان «حـافظ الشـیرازی
بالعربیة شعراً» ،در پنج جلد می باشد .نودوپنج غزل را در جلد نخست ترجمه و از سـوی انتشـارات
اتحاد الکتّاب اللّبنانیین در سال  6992میالدی در بیروت چاپ کرد .عمر شبلی شـاعر و چهـرهای
فرهنگی و معروف لبنانی است که عضو شورای مرکزی حزب بع بـود ،بـه جبهـه هـای جنـ
علیه ایران آمد و سرانجام اسیر شد 31 .سال در ایران اسیر بود و در این مدت ،با دیـوان شـاعران
بزرگی چون موالنا ،مثنوی ،شمس تبریزی ،حافظ و اندیشـۀ آن هـا آشـنا شـد و از میـان آنهـا،
دیوان حافظ را برای ترجمه برگزید.
شبلی تنها ترجمۀ ابراهیم الشّواربی را از میان ترجمههای دیوان حافظ به عربی دیدهاسـت .از
این رو ،پیوسته میان ترجمۀ خود و ترجمۀ الشـواربی و نیـز ترجمـۀ انگلیسـی جـان پـین ( John
 )Payneمقایسه کردهاست .وی معتقد است کسی که می خواهد شعر را از زبانی بـه زبـان دیگـر
ترجمه کند ،باید قبل از ه ر چیز ،خود شاعر باشد .وی دربارۀ ترجمۀ خود مینویسد:
« ترجمۀ من نخستین ترجمۀ شعری از حافظ است .ذوق عربی ترجمۀ شـعر را بـه
نثر نمی پسندد؛ زیرا موسیقی در شعر و میراث ادبی ما ی اصل اسـت .اطمینـان دارم
شعر عربی حافظ به زودی به آواز خوانده میشود و عرب آن را با ترجمۀ شعری بیشتر
خواهند شناخت ،همان گونه که عمر خیام را با صـدای مانـدگار امّ کلثـوم شـناختیم»
(شبلی6992 ،م.)4 :.

 . 39ارزیابی و تحلیل داده ها
در این بخش ،با استفاده از توضیح سه شارح دیوان حافظ (خطیب رهبر ،حمیدیان و خرمشـاهی)،
کنایه های موجود در  69غزل حافظ را به همراه ترجمۀ دو مترجم عرب (ابراهیم الشواربی و عمـر
شبلی) ذکر میکنیم.
 غزل  ، 1بیت : 1
« غزل گفتی و دُر سُـفتی بیـا و خـوش بخـوان حـافظ
کــه بــر نظــم تــو افشــاند ،فلــ عِقــد ثریــا را»
(حافظ شیرازی.)6 :3121 ،
* دُر سفتن :کنایه است از سخن نی

بر زبان آوردن.
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ابراهیم الشواربی:
«تعال إنظم لنـا شـعراً ،و هیّـظ نظمَـه دُرا

فقد شَدت لَ َ األبـراجُ فـی عِقـدِ ثِریّاهـا»
(الشواربی3469 ،ق.)16 :.

عمر شبلی:
« کتبتَ قصائد الحبِّ ،نظمـتَ بهـا عقـودَ الـدر
تعـالِ و غ ـنِّ یـا حــافظ ،بصـوت رائــع عــرب
فــّنّ الفل ـ

الحــالی ،مقاب ـلَ نظم ـ

العــالی

نثــا عقــد ثریــاهُ ،کرامــةَ شــعرکَ الحــالی»
(شبلی6992 ،م.)64 :.
در این بیت« ،دُر سفتن» به معنای « کار دشوار و تخصصـی را بـا دقـت انجـام دادن» اسـت.
از اینرو ،می توان آن را کنایه به شمار آورد که منافاتی با معنای حقیقت ندارد و کنایه از موصـوف
به شمار میآید .در واقع ،کنایه از « سخن نی و خوش سرودن» است .خرمشاهی «سوراخ کـردن
مروارید» را مجازاً کنایـه از «سـخن نیـ سـرودن» مـیدانـد (ر.ک؛ خرمشـاهی.)337 :3122 ،
ح میدیان «دُر سفتن» را «کاری دشوار و تخصصی» میداند و معتقد است بحـ دقیـق و عالمانـه
به قیمت مروارید سُفتن است (ر.ک؛ حمیدیان .) 779 :3191 ،همان گونه که مالحظه مـیشـود،
مترجم ها با آوردن عبارتهای « هیّظ نظمه درّاً» و « نظمت بها عقود الدّر» در ترجمۀ عبارت کنـایی
«دُر سُفتن» ،تنها به «روش تحتاللّفظی (الف)» اکتفا نمـودهانـد .عـالوه بـر ایـن ،شـاهد خطـای
الشواربی در تبدیل ترجمۀ خبری بیت به انشایی هستیم.
 غزل  4؛ بیت : 3
« صــبا بــه لطــف بگــو آن غــزال رعنــا را

که سر به کوه و بیابـان تـو دادهای مـا را»
(حافظ شیرازی.)1 :3121 ،

* سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را  :کنایه از اینکه ما را عاشق نمودی.
ابراهیم الشواربی:
«یا ریح الصّبا قُـ ولی بلطـف لهـرا الغـزال األرعـن
إ نّ

قد طوّحـت برأسـی فـی الجبـال والفلـوات»
(الشواربی3469 ،ق.)12 :.
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عمر شبلی:
« ریـــاح الصـــبا قـــولی بلطـــف و رقـــة
لقــد خلبــت رَیــاکَ روحــی و أســلمت

لــــراک الغــــزال األغیــــد المتمــــرِّدِ
خطـــای ألجبــــال و قفـــر و فدفــــد»
(شبلی6992 ،م.)62 :.
« سر به کوه و بیابان نهادن» کنایـۀ نسـبت اسـت و مـانعی از دریافـت حقیقـت در آن دیـده
نمی شود .لرا کنایه به شمار می رود و به عقیدۀ وحیدیان کامیار ،حافظ به جـای آنکـه بگویـد «مـرا
دیوانه و شیدا کردهای» ،دیوانگی و شیدایی را نشان میدهد که تصویرگری از ویژگی های کنایـه
محسوب میشود (ر.ک؛ وحیدیان کامیار .)21 :3179 ،خرمشاهی « سر به ...دادن» را « یله کـردن،
رها کردن و آواره کردن» میداند و عبارت «مرا سـر بـه کـوه و بیابـان داد» را بـه صـورت «آوارۀ
بیابان و کوه کردن و از آدمیان و شهر و دیار رماندن» تعبیـر مـیکنـد (ر.ک؛ خرمشـاهی:3122 ،
 .) 369در اینجا ،هر دو مترجم به «روش تحتاللّفظی (الف)» ،عبارات کنایی را ترجمه نمودهانـد و
در ترجمۀ اشارهای به شیدا شدن شاعر نشدهاست .یادآوری مـی شـود کـه در ایـن بیـت ،عبـارت
دیگری هم آمده است (الغزال األرعن /الغزال األغید المتمـرّد) کـه ترجمـۀ تحـتاللّفظـی عبـارت
استعاری (غزال رعنا :معشوق) است و میتوان گفت که با توجه به ذکر قرینۀ «لقد خلبت رَیـاک
روحی :رَیای تو جانم را ربود»  ،به معنای ثانویۀ عبارت تا حـدودی اشـاره شـده ،ولـی در ترجمـۀ
عبارت کنایی قرینهای ذکر نشدهاست.
 ترجمۀ پیشنهادی« :انشغفنا ب رَیاک و أسلمت //خطای ألجبال و قفر و فدفد».
 غزل  4؛ بیت : 2
بـــه یـــاد دار محبّـــان بادپیمـــا را»
« چو با حبیب نشـینی و بـاده پیمـایی
(حافظ شیرازی.)1 :3121 ،
* بادپیما :کنایه است از کسی که کار بیهوده انجام میدهد.
ابراهیم الشواربی
«فّذا جلستَ مع الحبیب و بدأت تکیلَ الخمـر
فترکَر قلیالً کل مَـن یحـبّ اکتیـال الخمـر!»
(شواربی3469 ،ق.)12 :.
عمر شبلی:
«إذا کنــتَ یومــاً للحبیــبِ مجالســاً

و رحتَ تدیرَ الخمرةَ الصـرفَ للشّـربِ
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بسکب الخمورِ واذکرونا مـع السـکبِ»
أال فـــاذکروا کـــلّ الّـــرین هـــواهُم
(شبلی6992 ،م.)67 :.
«باد پیمودن» کنایه از موصوف است و به دلیل نبودِ قرنیۀ صـارفه ،عبـارت کنـایی محسـوب
میشود .چنان که مشاهده می شود ،هر دو مترجم ،عبـارت «محبـان بادپیمـا» را بـه «کسـانی کـه
شراب را پیمانه میکنند» ترجمه کردهاند .در واقع ،از «روش تحتاللّفظی (الف)» استفاده کـردهانـد.
خرمشاهی میگوید « :باد پیمودن نظیر خشت بـر دریـا زدن ،نقـش بـر آب زدن و آب بـا غربـال
برداشتن ،کنایه از عمـل عبـ اسـت و بادپیمـا ،یعنـی بـاد بـه دسـت ،آنکـه محـروم ،برکنـار و
حسرت زده است» (خرمشـاهی .)366 :3122 ،ح میـدیان «بادپیمـا» را کنایـه از آدم بیهـودهکـار و
بی بهره میداند و باد پیمودن را از حی بیهودگی در ردیف «آب در هاون کوفتن» میدانـد (ر.ک؛
حمیدیان .)799 :3191 ،عبارات «کل من یحبّ اکتیال الخمـر» و «کـلّ الّـرین هـواهُم بسـکب
الخمورِ :کسانی که مشتاق پیمانه کردن شراب هستند» ،مفهوم کنایی «کـار بیهـوده انجـام دادن»
را نمیرساند؛ چراکه مترجم لفظ «باد» را در مصر دوم بـهاشـتباه بـه صـورت «بـاده یـا شـراب»
برداشت کرده ،لرا مصر دوم را بهدرستی ترجمه نکردهاست!
 ترجمۀ پیشنهادی« :فاذکروا مِن مغرم کدحَ فی طریق العشق کدحاً عبثاً».
 غزل  9؛ بیت : 3
دردا که راز پنهان خواهد شـد آشـکارا»
«دل می رود زِ دستم صاحبدالن خدا را
(حافظ شیرازی.)4 :3121 ،
* دل می رود زِ دستم  :کنایه است از عاشق شدن.
ابراهیم الشواربی:
أسفاً ،سیصبح أمری مفتّحـاً و جهـارا»
«أفلت مِن مقدوری ،یـا قلبـی! اقتـدارا
(الشواربی3469 ،ق.)11 :.
عمر شبلی:
مِـــن یـــدی فـــر فالبـــدارَ البـــدارا
«أیّهـــا العـــارفون هـــا إنّ قلبـــی
یبصــرُ النّـــاسُ مـــا أکـــن جهـــارا»
أســـفاً صـــرتُ هکـــرا دون ســـر
(شبلی6992 ،م.)19 :.
«دل می رود زِ دستم» کنایـه نسـبت اسـت کـه معنـای حقیقـی «عاشـق شـدن» از آن اراده
شده است .دو عبارت «أفلتَ مِن مقدوری یا قلبی» و «إنّ قلبی مِن یدی فرّ» که هر دو بـه معنـای
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«قلب از دستم فرار کرد» است و معنای «عاشق شدن» را که معادل کنایۀ «دل مـیرود زِ دسـتم»
است ،به درستی نمیرساند؛ چراکه به «روش تحتاللّفظی (الف)» ترجمه شدهاست .خطیـب رهبـر
معنی بیت را به این صورت بیان میکند« :ای عارفان ،برای رضای خدا تـدبیری کنیـد کـه زمـام
اختیار دل از کفم بهدر می رود .دریغا که سرّ نهان عشق من از پرده بـرون خواهـد افتـاد» (حـافظ
شیرازی .) 9 :3121 ،عالوه بر این ،هر دو متـرجم در ترجمـۀ ایـن عبـارت از صـنعت تشـخیص
استفاده کردهاند (قلبم از دستم فرار کرد) ،در حالی که حافظ مـی گویـد مـن عاشـق شـدهام و راز
عشق من نزدی است که برمال شود .پس میبینیم که ترجمۀ تحتاللّفظی ،مفهوم درست بیـت
را القا نمیکند.
 ترجمۀ پیشنهادی :أیّها العارفون تعلّقت قلبی به و أفل مِن مقدوری.
 غزل  7؛ بیت : 1
کانجا همیشه باد به دست است دام را»
«عنقـا شـکار کــس نشـود دام بــازچین
(حافظ شیرازی.)9 :3121 ،
* باد به دست است دام را :کنایه است از کار بیهوده و بیحاصل.
ابراهیم الشواربی:
«والعنقاء لیست صیداً ألحد؛ فَاجْمع شـبَاکَ
فکـلّ مـا یقـع فیهــا هُـوَ قَـب ال ـرّیح»!...
(الشواربی3469 ،ق.)19 :.
عمر شبلی:
«إجمـــع شـــبّاک الصّـــیدِ بصـــائد
و یکــون قــب َ الــریحِ صــیدُ شــباکِه

مَــن کانــت العنقــاءُ مِــن أهدافـــه
وَالــوهمُ لــیس یجــظُ وقــتُ قطافــه»
(شبلی6992 ،م.)19 :.
«باد به دست بودن» کنایۀ موصوف است که به دلیل عدم وجود قرینـۀ صـارفه ،معنـا از الزم
(باد در دست گرفتن) به ملزوم (کار بیهوده انجام دادن) انتقال می یابد .خطیب رهبـر بیـت را بـه
این صورت معنی میکند « :هی کس سی مر را صید نتواند کرد .پس تو دام مگسـتر کـه دام تـو
جز باد چیزی را نخواهد گرفت؛ به کنایه یعنی هی حاصلی به دست نمیآیـد» (حـافظ شـیرازی،
 .)33 :3121ح میدیان هم ترکیب «باد به دست» را «مردم بیحاصـل ،هـی کـاره ،تهـیدسـت و
مفلس» میداند (ر.ک؛ حمیدیان .) 931 :3191 ،حافظ این کنایه را چنـد بـار بـهکـار بـردهاسـت.
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الشواربی عبارت کنایی را در این بیت بـه «روش تحـتاللّفظـی (الـف)»« ،قـب الـرّیح» ترجمـه
کرده است ،در حالی که «باد به دست»  ،همان گونه که در ابیات قبلی بـه آن اشـاره شـد ،کنایـه از
«انجام کار بیهوده» است و شبلی بـا آوردن مصـرا دوم (والـوهم لـیس یجـظُ وقـتُ قطافـه) ،تـا
حدودی مفهوم کنایی را میرساند .پس میتوان گفت وی « روش معنـایی (ب)» را بـرای ترجمـۀ
خود برگزیدهاست.
 ترجمۀ پیشنهادی :إجمع شبّاک الصید لصید العنقاء و ما هو االّ عمالً مهمالً.
 غزل  7؛ بیت : 2
«در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند

آدم بهشــــت روضــــۀ دارالســــالم را»
(حافظ شیرازی.)9 :3121 ،
* آبخور :کنایه است از بهره از عیش ،فراخی و تنعم.
ابراهیم الشواربی:
«واجتهد فی العیش نقداً ألنّه عندما نضب المـاء
تـــــــرک آدم روضـــــــة دارالســـــــالم»
(الشواربی3469 ،ق.)12 :.
عمر شبلی:
و عــیش الحیــاة مقــدّماً ،ال تنتظــر
أرأیـــتَ آدمَ کیـــفَ فـــارقَ جنّـــةً

بســـــعادة تأتیـــــ أو بشـــــقاءِ
لمّــا خلَــت مِــن خمــرة صـــهباءِ»
(شبلی6992 ،م.)11 :.
«آبخور نماندن در زندگی» کنایه از «به پایان رسیدن رزق و بهره» است .ایـن عبـارت ،کنایـۀ
موصوف است و فرق آن با مجاز در این است که این عبـارت منافـاتی بـا ارادۀ حقیقـت نـدارد و
هی مانعی نیست از اینکه واقعاً منظور ،تمام شدن آبخور باشد ،ولی در مجـاز نمـیتـوان معنـای
ظاهری عبارات را پریرفت .هر دو مترجم با آوردن عبارات «عندما نضب الماء» و «لمّـا خَلَـت مِـن
خمرة صهباء» ،اشارهای به معنای کنایی آبخور نمیکنند .خطیب رهبر «آبخور» را «نصیب ،بهـره
و مشرب» میداند و معنی بیت را به این صورت بیان میکند« :تا فرصت خوشـی فـراهم اسـت،
مغتنم بدان و بهره گیر؛ چه حضرت آدم هم تا مشرب عی ش او منقطع شد و قسـمت او بـه پایـان
رسید ،بهشت را ناگزیر ترک گفت» (حافظ شیرازی .) 36 :3121 ،به عقیدۀ خرمشـاهی« ،آبخـور»
به دو معناست3 :ـ آبشخور6 .ـ روزی ،قسمت ،نصـیب (ر.ک؛ خرمشـاهی .)342 :3122 ،معنـی
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بیت نیز بدین گونه است « :به عیش و عشرت نقد پرداز و بـه آن قـانع بـاش ،وگرنـه هماننـد آدم
خواهی شد که چون طمع به عیش ابد کرد که نصیبش نبود ،از بهشت رانده شد» .حمیدیان هـم
«آبخورد» را هر گونه بهره ای از عیش ،تنعّم و فراخی ،اعمّ از خور ،خواب ،راحت و لـرت مـیدانـد
( ر.ک؛ حمیدیان .) 779 :3191 ،در این بیت ،الشواربی بـه «روش تحـتاللّفظـی (الـف)»« ،عنـدما
نضب الماء :هنگامی که آب تمام شد» این عبارت کنایی را ترجمه کردهاست ،در حالی کـه شـبلی
با بیان « لمّا خَلَت مِن خمرة صهباء :هنگامی که پیمانه از شراب خالی شـد» ،ترجمـه کنایـه را بـه
« روش معنایی (ب)» آورده است؛ چراکه واژۀ «خمرة صهباء» تا حـدودی بـه عـیش و تـنعم اشـاره
دارد .این مسئله دربارۀ عبارت «در عیش نقد کوش» که به معنـای «غنیمـت شـمردن فرصـت و
بهرهمندی از نعمت های زندگی» است ،هم صدق می کند؛ چراکه در هـر دو ترجمـه ،بـه صـورت
تحتاللّفظی «واجتهد فی العیش نقداً /و عیش الحیاة مقـدّماً» ترجمـه شـدهاسـت .البتـه شـبلی بـا
آوردن عبارت « ال تنتظر بسعادة تأتی أو بشقاءِ» به مفهوم عبارت اشاره مینماید.
 ترجمۀ پیشنهادی :واجتهد فی العیش نقد ًا و اغتـنم الفرصـة  //فـال بـ ّد مِـن تـرک روضـة
دارالسالم بعد ما نضب الرزق».
 غزل  9؛ بیت : 3
خــاک بــر ســر کــن غــم ایّــام را»
« ســــاقیا برخیــــز و دردِه جــــام را
(حافظ شیرازی.)2 :3121 ،
* خاک بر سر کردن :کنایه است از به فراموشی سپردن.
ابراهیم الشواربی:
«أیهـا السّــاقی! فـأدر الکــأس و نـاولنی المــدام
وانثِر التّراب عَلَی أحداث الزّمان وأحزان األیـام»
(الشواربی3469 ،ق.)19 :.
عمر شبلی:
«أیهـــا الســـاقی أدِر کـــأس الطِـــال
واحــ ُ تربــاً فــوقَ دهــر ،حیــ ال

وَاســـقنی خمـــراً إلـــی أن أثمـــال
تلبـــ األحـــزانُ حتّـــی تُـــدمال»
(شبلی6992 ،م.)46 :.
«خاک بر سَرِ غم ایام کردن» کنایۀ موصوف است از «به فراموشی سپردن» است که میتوان
از معنای الزم به ملزوم (به فراموشی سپردن) منتقل شد .خطیب رهبـر معنـای بیـت را بـه ایـن
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صورت آورده است « :ای ساقی ،بیا ساغری باده به ما بده و اندوه روزگـار را زیـر خـاک کـن و بـه
فراموشی بسپار» (حافظ شیرازی .) 31 :3121 ،هر دو مترجم عبارت کنایی را بـه صـورت «وَانثـر
التّراب عَلَی أحداث الزّمان» و «وَاح ُ ترباً فوقَ دهر» ترجمه کردهاند که در ظاهر تحتاللّفظـی بـه
نظر می رسد ،اما با آوردن جملـۀ «نـاوِلنی المـدام» و «وَاسـقنی خمـراً» بـه مفهـوم کنـایی اشـاره
نموده اند؛ چراکه این عبارت ،اشاره به گـرران عمـر بـه خوشـی و فراموشـی غـم و انـدوه دارد و
میتواند جایگزین معنای عبارت کنایی «خاک بر سَرِ ایام کردن» باشد کـه بـه صـورت مجـزا در
مصر دوم آمدهاست .لرا هر دو مترجم این کنایه را به « روش معنایی (ب)» ترجمه کردهاند.
 ترجمۀ پیشنهادی :وَانثر التّراب علی أحزان األیام و انسیها.
 غزل  9؛ بیت : 4
خــاک بــر سَــر نَفْــس نافرجــام را»
«بــاده دردِه چنــد ازیــن بــاد غــرور؟!
(حافظ شیرازی.)2 :3121 ،
* نفس نافرجام :کنایه است از نَفْس امّاره.
ابراهیم الشواربی:
« و ناولنی الخمر( ،فَلست أعرف) إلی مَتی تثیر ریح الغـرور
ترابهـــــا فـــــوق النّفـــــوس الســـــیئة العاقبـــــة»
(الشواربی3469 ،ق.)19 :.
عمر شبلی:
«دع َ مِـن هـرا ،و هـات الکـأسَ یـا
ریـــحُ کبـــر تنثـــرُ التـــربَ عَلَـــی

أیّهـــا السّـــاقی ،فـــال أدری إال مـــا
نَفْس مـن یـأنف أن یحسـو المـداما»
(شبلی6992 ،م.)41 :.
نَفْس اماره ،یعنی نَفْسی که به بسیار به بدی امر می کنـد و بـه دنبـال آن ،نافرجـامی و عـدم
عاقبت به خیری میآید .در واقع ،الزم و ملزوم همدیگر هستند و ی نو ایماء به شمار مـیآیـد
که از انوا کنایه است .طبق نظر ح میدیان ،نَفْس در غزلیات حـافظ ،همـواره نَفْـس امّـاره اسـت
(ر.ک؛ حمیدیان )962 :3191 ،و خطیب رهبر معنی بیت را به این صورت آوردهاست« :مَی بـده.
تا کی باد فریب در سر داشتن و مغرور بودن ،خاک بر تارک نَفْس بدعاقبت و فرمـانناپـریر بـاد»
(حافظ شیرازی .)31 :3121 ،چنانکه مالحظه میشـود« ،نَفْـس امّـاره» در ترجمـۀ الشـواربی بـه
«روش تحتاللفظی (الف)»« ،النفوس السیئة العاقبة» و در ترجمۀ شبلی با « روش معنـایی (ب)» بـه
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«نَفْس مَن یأنف أن یحسو المداما» ترجمه شدهاست؛ یعنی نَفْسی که بـه خـوردن شـراب عـادت
کرده است ،در حالی که خود لفظ «نَفْس اماره» در زبان عربـی اسـتفاده مـی شـود و اسـتفاده از آن
کامالً متداول است  .همان گونه که در آیۀ  91سورۀ یوسف آمدهاست  :وَ مَا أُ بَرِّئُ نَفْسِی إِن الن فْ سَ
ألَم ا رَ ةٌ بِالس و ءِ.
 ترجمۀ پیشنهادی :ناولنی الخمر و دِ هرا الغرور /و استأصل النفس األمارة بالسوء».
 غزل  36؛ بیت : 1
«کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیـت
بِه که نفروشـند مسـتوری بـه مسـتان شـما»
(حافظ شیرازی.)1 :3121 ،
* طرف بستن :کنایه است از سود یافتن و بهره بردن.
ابراهیم الشواربی:
حینمــــا دارت نرجســــة عینــــ
«و لــــم یغمــــ أحــــدٌ عینیــــه
المســـتور إلـــی ســـکاری حبّـــ »
فخی ـر لهــم أال یبیعــوا هــرا التعفّــف
(الشواربی3469 ،ق.)19 :.
عمر شبلی:
و أنت تدیر الخمرَ مِ ن نرجس الطـرفِ
«و مَا غُ طرفٌ المرئ عـن تعفـفِ
و إِن کـان مسـتوراً لسـکراکَ بـالعفِّ»
ولکـــن رأو اَلّـــا یبیعـــوا خُمـــارَهم
(شبلی6992 ،م.)97 :.
در این بیت ،عبارت « طرف بستن از عافیت» که ریشه در فرهن ما دارد ،بـه معنـای «جـان
سالم به در بردن» و کنایۀ موصوف است و از آنجا که مانعی برای دریافـت معنـی حقیقـی وجـود
ندارد و خود عبارت « طرف بستن از عافیت» میتواند اراده شود ،کنایه به حساب مـیآیـد .خطیـب
رهبر میگوید:
« نرگس :نام گل معروفی ،در اینجا به استعاره ،مراد چشم است  .طرف بسـتن بـه
کنایه یعنی سود یافتن و بهره بردن که شاید این کنایه از آنجا پدیـد آمـدهاسـت کـه
کشاورزان در کشتزار طرف یا گوشۀ دامن خود را برای چیدن حاصل بر کمر میبستند.
معنی بیت :در دوران فتنهانگیزی نرگس چشم تو ،کسی از پرهیزگاری و سالمتجویی
بهره و نفعی نبردهاست .پس همان بهتر که به چشمان مست شما اظهار زهد و تقوی
نکنند که اثربخش نتواند بود» (حافظ شیرازی.)69 :3121 ،
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به عقیدۀ ح میدیان « ،طرف بستن :کنایه از سود بردن و نفع یافتن از کسـی یـا جـایی اسـت.
مستوری فروختن هم یعنی خود را زاهد و عفیف جلوه دادن» (حمیدیان .)994 :3191 ،ولی ایـن
عبارت به درستی ترجمه نشدهاست و به «روش تحتاللّفظی (الـف)» بـه زبـان مقصـد برگردانـده
شده است  .در واقع ،هر دو مترجم «طرف» را «چشم» در نظر گرفتهاند و به معنـای ثـانوی عبـارتِ
« طرف بستن» توجه نکردهاند .حافظ با آوردن ا ین عبارت می خواهد بگویـد هنگـامی کـه زیبـایی
چشم تو نمایان شد ،هی کس جان سالم بهدَر نبرد و همه مسـت و مـدهوش جمـال چشـم تـو
شدند ،ولی مترجم با بیان «لم یغم أحد عینیه /مـاغ ّ طرفـه» بیـان مـیکنـد « هنگـامی کـه
شراب چشم تو نمایان شد ،هی کس (حتی انسان زاهد) نتوانست چشمش را به روی این جمال
ببندد و نظارهگر آن نباشد».
 ترجم ۀ پیشنهادی :ما ربح أحدٌ مِن الزّهد و العفّة /حینما دارت نرجس عینی .
 غزل  32؛ بیت : 7
«زِ شــرم آنکــه بــه روی تــو نســبتش کــردم
سمن به دست صبا خاک در دهـان انـداخت»
(حافظ شیرازی.)36 :3121 ،
* خاک بر دهان :کنایه است از پوزش خواستن.
ابراهیم الشواربی:
«و خجـل الیاسـمین ،ألنّـی شـبّهته بوجهـ
و ألقــت یـ ـد الصـــبا ترابــأ فـــی فمـــه»!...
(الشواربی3469 ،ق.)349 :.
عمر شبلی:
یومــاً بوجهــ فاســتحی و تحیــرا
«شـــبّهتُ وردَ الیاســـمین بروضـــه
تحثّـ ـوا علـ ـی فمـــه ترابـ ـاً أغبـــرا»
و غـدت علـی استصــغاره ریـحُ الصَــبا
(شبلی6992 ،م.)71 :.
عبارت کنایی «خاک بر دهان کردن» که از گرشته به گواهی متون ادبی برای اظهـار نـدامت
کاربرد داشته ،کنایۀ موصوف است .تفاوت این عبارت با ضربالمثل در این است که در کنایه بـه
هی عنوان معنی نزدی مراد نیست ،ولی در ضربالمثل مـیتوانـد معنـای نزدیـ را در نظـر
گرفت ،بهرغم اینکه ضربالمثل بیشتر به صورت ت جمله یـا تـ مصـرا بـهکـار مـیرود و در
کنایه به شکل مصدری است .در اینجا ،هـر دو متـرجم بـه ترجمـۀ آن بـه «روش تحـتاللّفظـی
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(الف)» اکتفا کردهاند .خطیب رهبر معنی بیت را به این صورت آوردهاسـت« :چـون یاسـمن را از
سپیدی به رخسار تو مانند کردم ،دهان خود را با دست بادِ بهـاری بـه خـاک انباشـت؛ بـه کنایـه
یعنی از این تشبیه پوزش خواست و استغفار کـرد» (حـافظ شـیرازی .)62 :3121 ،خرمشـاهی و
ح میدیان «خاک در دهان کردن» را کنایه از « پشیمان شدن از گفـتن چیـزی یـا بیـان ادعـایی»
میدانند (ر.ک؛ خرمشاهی 371 :3122 ،و حمیـدیان .)166 :3191 ،در هـر دو ترجمـه« ،ألقـت/
تحثّوا علی فَمِه تراباً :خاک بر دهان انـدخت» ،معنـای «پشـیمانی» را نمـی رسـاند .در ایـن بیـت،
عبارت مجازی دیگر «دست صبا» آمده که اضافۀ استعاری است .الشواربی با معنای تحـتاللّفظـی
« ید الصّـبا»  ،آن را بـه صـورت اضـافۀ اسـتعاری ترجمـه کـردهاسـت و شـبلی آن را بـه صـورت
غیراضافی «ریح الصّبا» آوردهاست.
 ترجم ۀ پیشنهادی :شبّهتُ ورد الیاسمین بوجه فاستحی و تحیّرا و ریح الصبا تحثّوا عَلَی
فَ مِه تراباً معرباً عن أسفاً.
جدول  : 3بسامد روش های ترجمۀ کنایه به صورت مجزا و مجمو
(ج)
(ب)
(الف)
روش
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
مترجم
الشواربی
عمرشبلی
مجمو

1
2
39

19
29
79

3
4
9

39
49
69

-

-

 . 33نتیجه گیری
با توجه به نقش و اهمیت اسلوب کنایه در انتقال مفاهیم فرهنگی از زبان مبدأ بـه زبـان مقصـد،
در این جستار تالش کردیم با استفاده از روش های ارزیابی ترجمۀ کنایۀ الرسـن بـه بیـان روش
مورد استفادۀ دو مترجم عرب زبان در ترجمۀ کنایه های غزلیـات حـافظ بپـردازیم .نتـایج حاصـل
نشان میدهد که هرچند ترجمۀ شعر ،کار دشواری است ،با وجود این ،تالش مترجمان در انتقـال
اشعار حافظ ستودنی است ،ولی تفاوت های زیادی بین ترجمه و متن اصـلی وجـود دارد ،بـهویـژه
انتقال مفاهیم حقیقی شعر که به صورت های مختلفی چون اسـتعاره ،کنایـه و یـا ایهـام بـهکـار
رفته اند ،بهدرستی عمل نشدهاست .ترجمۀ تحتاللّفظی صرفاً بـرای شناسـاندن حـافظ بـه جامعـۀ
زبانی مقصد ،روش خوبی به نظر می رسد ،ولی هرگز تأثیر متن اصلی را بـرای خواننـدگان زبـان
مقصد نخواهد داشت و بی تردید بهترین روش برای ترجمـۀ کنایـه« ،روش معـادل یـابی عبـارت
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کنایی (ج)» است؛ چراکه نه تنها بر درک و فهم صحیح مترجم از زبـان مبـدأ داللـت دارد ،بلکـه
خوانندۀ زبان مقصد به ترجمۀ صحیحی دست می یابد ،ولی در این پـژوهش نشـان داده شـد کـه
این روش در جریان ترجمه ،اصالً مورد استفاده قرار نگرفتهاست.
داشتن آگاهی فرهنگی از زبان مبدأ نیازمند هم زیستی با آن فرهنـ بـرای مـدتی طـوالنی
است .هر دو مترجم مدتی را در ایران زندگی کردهاند ،ولی تفاوت چندانی بین ترجمۀ عمر شـبلی
که  31سال در ایران به سر برده ،با ترجمۀ ابراهیم الشواربی که کمتر از او در ایران بوده نیسـت.
البته درصد آمار موجود نشان می دهد که عملکرد عمر شبلی در فهم مفـاهیم کنـایی تـا حـدودی
بهتر از الشواربی بوده است و علت این امر را شاید بتوان هم به مدت زمان تعامل وی با فرهنـ
ایرانی نسبت داد که زمان بیشتری نسبت به الشواربی در ایران اقامت داشتهاست و هم بـا توجـه
به اینکه برای ترجمۀ شعر ،مترجم خود بایـد شـاعر باشـد و عمـر شـبلی خـود از هنـر شـاعری
بهره مند بوده ،در حالی که الشواربی ادیب بود و طبعاً کار شبلی چون مجبـور بـوده ترجمـه را بـه
نظم ارائه دهد ،بسیار دشوارتر بودهاست.
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