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   كارشناس ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه شهيد بهشتي

  

  چكيده 

يد براي متن، آزادي خاصي را       نظرية  دريافت در ايجاد آفرينش ادبي و خلق معناي جد
يك اثر ادبي در خالل تعامل خواننده يا .دهدبه خواننده و دريافت كنندة متن مي
-گيرد و خوانندة يك اثر نه تنها از آن استفاده ميخوانندگان مختلف است كه شكل مي

بنابراين، يك متن ممكن است به تعداد . كندكند، بلكه نقش آفرينش هنري را ايفا مي
كنند، با اختالف شرايط و فرهنگ و موقعيت، ابعاد خوانندگاني كه آن را مطالعه مي

با توجه به پيوند دو زبان و ادب فارسي و عربي، شاعران فارسي . مختلفي را دارا شود
از جملة اين شاعران، . همواره مورد توجه و بررسي پژوهشگران و اديبان عربي بوده اند

در اين پژوهش، دريافت معنايي و زيبايي . رگ قرن هشتم استحافظ شيرازي، شاعر بز
شناسي اديب سوري ، محمد فراتي و اديب مصري ، صالح صاوي ، از هفتمين غزل حافظ 

نگارنده فراز و فرودهاي دو دريافت را . به طور مقايسه اي مورد بررسي قرار گرفته است
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گر اين است كه دريافت هاي دو اديب مورد بررسي و مقايسه قرار داده و نتيجة حاصل بيان
از شعر حافظ در بيشتر ابيات و مفاهيم متفاوت بوده و در بسياري از مواضع، دريافت آنان از 
بعضي واژگان با برداشت نگارنده در تقابل است؛ اما  در دريافت زيبايي شناسي از غزل 

  .حافظ موّفق تر بوده اند
  .فظ شيرازي ، محمد فراتي ، صالح صاوي نظرية دريافت ، حا: واژه هاي كليدي

   مقدمه -1

   بيان مسأله- 1-1  

      نظريات نقد معاصر، در آفرينش مجدد اثر ادبي و شكل دهي و ايجاد معناي آثار ادبي، 
از جملة اين نظريات، نظرية دريافت . آزادي خاصي به دريافت كنندگان آثار داده است

ادبي تنها سطرهايي نگاشته از كلمات نيستند كه معنايي خاص و در اين نظريه آثار . است
تك بعدي داشته باشند، بلكه اثر ادبي فضايي است گسترده و داراي ابعاد مختلف، و اين 
خوانندگان اثر ادبي هستند كه با خواندن اثر، اين ابعاد مختلف را مي آفرينند؛ چرا كه هر 

 متفاوتي از اثر داشته باشد، يا حتي خواننده اي خواننده اي ممكن است، دريافت و برداشت
  .در دوره هاي مختلف دريافت هايش متفاوت باشد

      بر اساس اين نظريه، خوانندة اثر نه تنها سطرهاي نگاشته شده، بلكه نانوشته هاي ميان 
اين سطرها و آنچه را كه در وراي سطرها وجود دارد، مي خواند و آفرينش و چه بسا 

بدين وسيله، آثار ادبي و ساير آثار، با خوانش ها و .  جديدي از اثر ارائه مي دهدمعناي
ابداع هايي كه از آن ها صورت مي گيرد، همواره و طي گذشت دوران، در ادبيات هر 

  .    مّلت و ساير مّلت ها، زنده و ماندگار باقي مي مانند
ادبيات تمدن بشري اند، داراي بسياري       ادبيات پرسابقة فارسي و عربي كه از پربارترين 

از آثار جاويد و زنده اند كه با گذشت قرن ها از آفرينش اين آثار، همواره در معرض 
در دورة معاصر نيز  تالش عرب ها در بهره . دريافت و دريافت كنندگان جديد قرار دارند

ه ترجمة آثار وري و خدمت به زبان و ادب فارسي فزوني يافته و پژوهشگران زيادي ب
خواجه حافظ شيرازي، يكي از برجستگان ادبي است كه اشعارش . فارسي روي آورده اند

همواره مورد اقبال خاص و عام قرار گرفته و پژوهشگران زيادي در عرصة ادب عربي 
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تاكنون به اشعار وي روي آورده و پس از بهره مندي از ديوان او، اقدام به ترجمة اشعارش 
 جملة اين مترجمان، محمد فراتي، اديب و شاعر نامدار سوري و صالح صاوي از. كرده اند

اديب نامدار مصري هستند كه هر يك بعضي از غزليات حافظ را به شعر يا نثر عربي 
  . برگردانده اند

   ضرورت، اهميت و اهداف تحقيق-1-2      

اجه است، نخست اينكه       ترجمة هر شعري به زبان ديگر همواره با دو چالش اساسي مو
دريافت كننده چه برداشتي از اشعار داشته و ديگر اينكه آيا توانسته است برداشت خود را 

بنابراين، بررسي ترجمة آثار ادبي به زبان هاي . به درستي به زبان مقصد ترجمه كند يا خير
بسياري كه علي رغم پژوهش هاي .  ديگر، به همان ميزان اهميت دارد كه بررسي خود آثار

در رابطه با حافظ شيرازي انجام گرفته، اندك پژوهش هايي به بررسي و تحليل ترجمه ها 
در پي چنين خأل و احساس  ضرورت بررسي . ي عربي اشعار اين شاعر بزرگ پرداخته اند

اين ترجمه ها، اين نوشتار به دنبال آن است كه با تكيه بر نظرية دريافت، برداشت هاي  
اوي از هفتمين غزل حافظ را بررسي نمايد و با ذكر موارد اختالف يا نادرست فراتي و ص

  : اين دريافت ها،  به درك هرچه بهتر اين غزل كمك كند و به پرسش هاي زير پاسخ دهد
 محمد فراتي و صالح صاوي ، هريك چه دريافت و برداشت معنايي اي از -1

  غزل هفتم حافظ شيرازي داشته اند؟
  زيبايي شناسانة آن ها از غزل هفتم چگونه بوده است؟ دريافت -2
    دريافت كدام يك به غزل حافظ نزديك تر بوده ؟-3

 توصيفي است و -   روش اين پژوهش جهت پاسخ گويي به اين سواالت تحليلي
در تطبيق برداشت ها از مكتب ادبيات تطبيقي آمريكايي استفاده شده است كه 

پس از بازخواني غزل حافظ بر . يبايي هاي متن استاساس آن تشابه و توازي و ز
اساس نسخة قزويني و دكتر قاسم غني، دريافت و ترجمة دو دريافت كننده مورد 
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تحليل و نقد  قرار گرفته و در صورتي كه  نگارنده برداشت متفاوتي از دو 
  .دريافت كننده داشته، در پايان همان بيت ذكر گرديده است

  پيشينة تحقيق-1-3

 ميالدي كه محمد مهدي الجواهري برخي اشعار ديوان حافظ را به عربي 1924      از سال 
با اين حال، اندك . ترجمه كرد، تا كنون ديوان حافظ بارها به زبان عربي ترجمه شده است

از جملة اين پژوهش . پژوهش هايي به بررسي و نقد و تحليل اين ترجمه ها پرداخته است
نقد و نظر ترجمة ديوان حافظ به زبان (  دكتر سيد محمد حسيني با عنوان مقاله اي از: ها 

نقدي كوتاه بر ديوان ( و مقاله اي از دكتر نادر نظام تهراني با عنوان) " أغاني شيراز"عربي 
دو پايان نامة دكتري با عناوين . به بررسي برخي ترجمه ها پرداخته اند) عشق صالح صاوي

رباعيات حكيم عمر خيام :  هايي از ترجمة شعر فارسي به عربي بررسي و تحليل نمونه(
غزليات حافظ . نيشابوري ترجمة أحمد الصافي نجفي، احمد حامد الصراف، وديع البستاني

نقد و بررسي (از نسيم الّشدايده و ) شيرازي، ترجمة صالح الصاوي و ابراهيم امين الشّواربي
وسط امين الشّواربي و ارائة ترجمة صحيح تر غزل كلّي تر ترجمة ديوان حافظ شيرازي ت

ي تا از سيروان رحيمي، برخي ترجمه هاي عربي اشعار حافظ را بررسي كرده اند؛ ول) اول
 .كنون بحث و بررسي اي مبتني بر آرا و مباني نظرية دريافت انجام نگرفته است

   بحث-2

   نظرية دريافت-2-1

به عبارتي دقيق تر، نظريه اي . ت جديد نقد معاصر است      نظرية دريافت يكي از نظريا
است با تاريخ و ريشه هاي قديمي، و اصطالحات، دست آوردها، تأويالت و صاحب 

بدين سبب گفته مي شود داراي ريشه ها و زمينة قديمي است كه در نقد . نظراني جديد
يژه در عرصة خطابه كه هدف قديم نيز پيوسته دريافت كنندة اثر ادبي مورد توجه بوده، به و

از آن روست وضع قوانيني براي . از آن تأثيرگذاري و قانع كردن دريافت كننده  است
هاي مختلف سخن، تغيير خطيب، همچون رعايت كردن اقتضاي حال، يا استفاده از شيوه

 اگر كالمي كه به قصد فهماندن ارائه مي گردد،« : چنانكه ابن طباطبا مي گويد... صوت و
به شكل منظوم، به دور از لكنت و خطا و نادرستي لحن، و سالم از هرگونه انحراف تأليف، 
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و نيز از نظر لفظي و معنوي و تركيبي موزون باشد، راه هايش گسترده مي شود و ورود به 
ابن طباطبا، (» آن را مي فهمد و با آن الفت مي گيرد ] مخاطب[آن كالم آسان مي گردد، 

ي نيز به هنگام موازنه بين دو مكتب طبع و بديع عّلت اختالف و گرايش آمد). 9 : 1402
  -  كه صاحب نظرش ابوتمام است - و بديع -  نظرش بحتري كه صاحب-مردم را به طبع

برخي نيز نشانه هاي اين . اختالف در ذوق ادبي و معيار فني و فكري مخاطبان مي داند
.  مي دانند) الحيوان(و ) البيان و التيين ( هاي نظريه را در تأليفات جاحظ، به ويژه كتاب 

، در ساير كتب نقدي قديم نيز به ...وجود عباراتي همچون عقل صحيح و تيزفهمي و
اما با مقايسة اين نظريات و آرا با . خواننده و ميزان درك و دريافت او از اثر اشاره دارد

 فهماندن و رساندن مطلب به نظرية دريافت معاصر، مشخّص مي شود كه در گذشته تنها
بهترين شيوة ممكن به دريافت كننده مهم بوده است و به تعامل بين متن و خواننده و نقش 
سازنده و اساسي او در ايجاد ابداع ادبي كه از مفاهيم تازة نظرية دريافت معاصر مي باشد ، 

  .اشاره اي نشده است
م، عصر دگرگوني ها و تحوالت علمي       ظهور نظرية دريافت در نيمة دوم قرن بيست

بزرگ ، عصياني بر آراي نقدي قديم بود كه تنها به نويسنده و پس از آن به متن توجه 
در پي ظهور اين نظريه در دانشگاه كونستانس آلمان، توجه به خواننده و نقش . داشتند

ه سمت خواننده كارآمدش در ابداع و آفرينش متن ادبي جديد گسترش يافت و نگاه نّقاد ب
 به عنوان كسي كه به متن معنا مي بخشد و از اندوخته هاي خود به متن مي افزايد و با اين "

، منعطف )9 : 2007عزّام ، ( "كار بنايي جديد ابداع مي كند كه از متن اوليه نيز برتر است
  .گرديد

 را در تفسير متني كه       اين نظريه به دريافت خواننده از متن اهميت مي دهد و خواننده
براساس ديدگاه اصحاب نظرية دريافت، يك اثر ادبي در خالل . خوانده، آزاد مي گذارد

خواندن، تعامل خواننده با اثر و نيز تعامل خوانندگان مختلف يك اثر است كه شكل مي 
 گيرد و خوانندة يك اثر نه تنها از آن استفاده كرده، بلكه نقشي مهم تر دارد كه همان
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بنابراين، يك متن تك بعدي نبوده، بلكه ابعاد مختلفي دارد به تعداد . آفرينش ادبي است
خوانندگاني كه آن را مطالعه مي كنند و با اختالف فرهنگ خوانندگان نيز ابعاد مختلفي 

   ).112 : 2006غيالن ، : ك . ر( پذيردمي 
 توّقعات، افق اثر ادبي، نااميدي افق افق انتظار يا:       از جمله مفاهيم كاربردي اين نظريه 

يا خوانندة برتر، (انتظار، مسافت جمالي، تعامل بين متن و خواننده و خوانندة ضمني 
  ).1978ديما،  ك.ر.(است)خوانندة نمونه، خوانندة منتظر

   بررسي دريافت فراتي و صاوي از هفتمين غزل ديوان حافظ -2-2

 
  تا بنگري صفاي مي لعـــــل فـــــــام را    صوفي بيا كه آينه صافيست جام را-1
  كاين حال نيست زاهـــــد عالي مقام را  راز درون پرده ز رندان مست پــرس-2
  كان جا هميشه باد به دست اسـت دام را           عــنقــا شكار كس نشود دام بازچين-3

  ــال دوام رايعني طمع مــــــدار وصــــ  در بزم دور يك دو قدح دركش و بـــرو-4
  پيرانه سر مكن هنري ننــــــگ و نام را  اي دل شباب رفت و نچيدي گلي ز عيش-5

  آدم بهشت روضــــــة دارالســــالم را  در عيش نقد كوش كه چون آبخور نماند-6

  اي خواجه بازبين به تـــــرحم غـالم را  ما را بر آستان تو بس حق خدمت است-7
  آدم بهشت روضــــــة دارالســــالم را  آبخور نمانددر عيش نقد كوش كه چون -8

  )7و6: 1387ديوان،               (
  1بيت 

  :ترجمة  فراتي
ـَانـِيـةً          َفانُظر، ترَ الصفو ، يا صوفي ، فِي الرّاحِ ـِرآةُ َقـلـِبـي صـَفـت ِللـرّاحِ ق    م

  )312 : 1383فراتي ،                     (                                                
  : ترجمة  صاوي 

     صوفي هلُم ، صَفا الرّحِيقُ ِمرآةً و جام           حتّي ُتعاينَ فِي الطِّلي الوردِي ما صفو المدام
  )241: 1367صاوي ،  (                                                                                        
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 قابل تأمل و درنگ است كه به اقتضاي موضوع و - چه نثر و چه شعر–      شروع هر متني 
حافظ بسياري از غزل هاي خود را با خطاب آغاز مي كند و . هدف نگارنده متفاوت است

صبا به ( ، ...)ساقيا برخيز و(مثال . در همان كلمة نخست مخاطب خود را تعيين مي كند
در اين بيت نيز صوفي را خطاب قرارداده و ... و...)صوفي بيا كه خرقه(، ...) لطف بگو

در دريافت و ترجمة فراتي، خطاب . خواننده از همان ابتدا، روي سخن حافظ را مي شناسد
به مصراع دوم انتقال يافته، ولي در ترجمة صاوي نيز اين شيوة آغازگري و خطاب رعايت 

ة ساير ابيات و غزل هاي ديگر حافظ، صاوي تالش كرده است كه چنانكه در ترجم. شده
به . ضمن تعبير از معاني حافظ با بيان و دريافت خود، برابري خاصي بين آن ها ايجاد كند

  . عبارتي، پيكرة بيت حافظ را زياد تغيير نمي دهد
حافظ، داراي       نكتة ديگري كه بايد بدان اشاره كرد، اين است كه  كلمة صوفي در شعر 

بار معنايي منفي و يكي از شخصيت هاي منفور است كه هميشه مورد دشمني حافظ  مي 
بهاء الدين خرمشاهي .  باشد؛ چرا كه بيشتر صوفيان زمان وي روندگان راه حقيقت نبوده اند

پشمينه پوش تندخو و بري از عشق و بي بهره از « : صوفي را اينگونه وصف مي كند 
  ). 365، 1ج : 1383خرمشاهي، (» دامگاه او خانقاه استمعرفت است و 

      دربرداشت و دريافتي كه فراتي و صاوي از ترجمة اين بيت ارائه داده اند، نيز همان 
كلماتي مانند صوفي، عارف، ودرويش گاه به يك معنا و . كلمة صوفي به چشم مي خورد

ا معنا و مصداق اين كلمات در ديوان در بسياري موارد به جاي يكديگر به كار مي روند، ام
درويش و عارف از شخصيت هايي هستند كه در ديوان به معناي مثبت .حافظ متفاوت است

رند نيز از شخصيت هاي مثبت و . به كار رفته اند و حافظ از آن ها به نيكي ياد كرده
رقاموس حافظ د« . برساختة اساطيري در ديوان حافظ است، آنچنان كه او را ولي مي نامد

بنابراين، بدون دريافت و ). 67: 1374زرياب خويي، (» رند كلمة پربار شگرفي است
برداشت درست از اين كلمات، ترجمة اشعار حافظ  و تصوير كردن شايستة چهرة شعري 

  .وي مشكل و بعيد است و چه بسا كه مترجم به ترجمة  نادرست اشعار اقدام ورزد 
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 فراتي دريافت درستي از اين كلمات و شخصيت ها نداشته يا به       نگارنده معتقد است
عبارتي، به هنگام ترجمة ابيات نتوانسته است برخي كلمات و مصداق معنايي آن ها را 

كه در اشعار حافظ وجود دارد، به كارببرد؛ بلكه در پاره اي موارد كلماتي با داللت و چنان
  . خصيت هاي مثبت اشعار حافظ كرده استبار معنايي منفي را جايگزين كلمات و ش

 با توجه به ترجمه هاي مختلف صاوي از كلمه رند و ديگر شخصيت هاي ديوان حافظ     
چرا كه گاه رند حافظ را . معلوم مي شود كه صاوي نيز دريافت درستي از رند حافظ نداشته

با داللت و بار معنايي منفي با تعابيري كه داللت و بارمعنايي مثبت دارند و گاه با تعابيري 
  ترجمه كرده است 

، شبه اشتقاقي است كه بين ) حافظ7بيت اول از غزل (      نكتة ديگر قابل اشاره در اين بيت
كلمات صوفي و صافي و صفا وجود دارد كه هر دو دريافت كننده در ترجمة خود جناس 

كه هر دو دريافت كننده به بين اين سه كلمه را حفظ كرده اند؛ و اين بيانگر اين است 
هنگام بحث از كيفيات معنايي و بالغي بيت يا به عبارتي، دريافت زيبايي شناسي بيت به 
خوبي عمل كرده و نكتة هنريِ مؤّثر در تحريك خواننده را كه حافظ دربيت خود به 

خود تصوير البته  فراتي  در ترجمة . كاربرده، شناخته و آن را در ترجمة خود ارائه كرده اند
ديگري افزوده است و آن پاك و خالص گرديدن آينة قلب براي شراب است، كه البته اين 

صالح صاوي  نيز بيان هنري ديگري را به بيت .تصوير در معناي بيت حافظ ديده نمي شود
. افزوده و شراب را در پاك و زالل بودن يك بار به آينه و يك بار هم به جام تشبيه كرده

ان هنري، ناخودآگاه و پيشينة ذهني دريافت كننده از بيتي در ادبيات عربي به در اين بي
. ( كه خود گفته است، بي تأثير از صاحب بن عباد نبوده استكمك وي آمده،  چنان

و ال خمرٌ/ فَكأّنما خمرٌ و ال َقدح و كأّنما قدح .(  
ربيت حافظ، از صوفي د. در ترجمة صاوي است) تعاين(      نكتة ديگر بيت، در كلمة 

خواسته شده تا بشتابد و در شراب بنگرد تا صفا و پاكي آن را ببيند؛ شايد از بي خبري به در 
عربي به معني در زبان ) عاينَ. (استفاده كرده) تعاين(صاوي در ترجمة خود از كلمة . آيد

ا آوردن اين مترجم ب). ريشة عين. ك المنجد.ر( است دقيق نگريستن، بررسي ومعاينه كردن
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كلمه، كمي از معناي بيت حافظ دور شده است؛ چراكه اگر شراب، صفا و پاكي داشته 
بهتر بود صاوي مثال از . باشد، در اولين نگاه به چشم مي آيد و نياز به بحث و بررسي نيست

  .استفاده مي كرد) تشاهد(كلمة 
    2بيت 

  .ف كرده استفراتي اين بيت را در ترجمة غزل حذ:   ترجمة فراتي 
  : ترجمة  صاوي

                                                                                                                             عمّا وراءِ الحجبِ سل ُخَلعاءها السكرَي فهذا      الحالُ ليس بما يلَقَّي الزّاهد العالِي المقام
  )241 : 1367صاوي ، (

      به هنگام خوانش هر بيتي از شعر، سوال يا سواالتي در ذهن دريافت كننده ايجاد مي 
. شود، و متن را زماني مي توان فهميد و به درستي درك كرد كه پرسش هاي متن را بدانيم

ده را از چه كسي بايد پرسيد؟ وقتي اين بيت را مي خوانيم، گويي پرسيده ايم راز درون پر
 حافظ -آيا همه كس اين راز را مي دانند؟ اين سواالت، سواالتي است كه در ذهن شاعر 

دريافت كنندة اول يعني فراتي، اين بيت .  وجود داشته و در اين بيت به آن ها پاسخ گفته–
ا در ذهن آيا چنين سواالتي ر. را در ترجمة خود حذف كرده كه دليل آن آشكار نيست

نداشته؟ يا از نظر او اين دو پرسش و پاسخ اهميت ذكر كردن نداشته اند؟ و يا در تنگناي 
واژگان و قافيه و وزن قرار گرفته و آن را حذف كرده است؟  دليل اين حذف هرچه كه 
باشد، در حقيقت دريافت كننده، نكتة اصلي و شاه بيت غزل را كه بيانگر عصيان شاعر در 

متاسفانه، فراتي در كتاب خود نيز مشخّص نكرده كه اساس . هد است، حذف نمودهبرابر زا
ترجمة وي كدام نسخة حافظ است تا بدانيم كه آيا در نسخة اصلي اين بيت وجود داشته يا 

  .خير
       در اين بيت، بين كلمات پرده و حال و مقام ايهام تناسب وجود دارد كه در ترجمة 

 و اين بدين سبب است كه صاوي همان كلمات را در ترجمة خود صاوي هم ديده مي شود
  . نكتة ديگر در اين بيت كلمة رندان است كه پيش تر سخن ازآن گفته شد. به كار گرفته
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    3بيت 

  : ترجمة فراتي
   َلملِم شباَكك، ما العنَقا ِلذِي َشبكٍ          فـكـلُّ صيـدك قـَبـض الـرّيـحِ، يـا صـاحِ

  )312  : 1383فراتي  ،                                                                                       (     
  :ترجمة صاوي

     ما كاَنتِ العنَقاء صيداً المرئٍ، َلملِم إذاً        ما في الحِبالَةِ حاصلٌ إال الهواء علَي الدوام
  )241: 1367صاوي ،(     

برداشتِ . لي مقام  بيت سوم همچنان ادامة خطاب حافظ است به صوفي و زاهد عا    
دريافت كنندة اول، يعني فراتي، از مضمون خطاب صحيح بوده، اما در انتهاي مصراع دوم 

كه مناداي ) صاحٍ(كلمة . گويي كه وجه خطاب را تغيير داده) اي دوست(با آوردن يا صاح 
مي باشد، به معناي دوست و همراه است، و پيش تر گفته شد كه زاهد از ) صاحب(مرخّم  

بنابراين، خطاب قرار دادن او با . هاي منفور است كه حافظ با آن دشمني داردخصيتش
البته از آنجا كه نظرية دريافت خود اجازة . دور از معناي حافظ است) يا صاحٍ(عبارت

برداشت ها و دريافت هاي متعددي را به خواننده مي دهد، مي توان چنين برداشت كرد كه 
  . و به قصد طعنه، زاهد را با اين عبارت مورد خطاب قرار داده استفراتي با درك اين نكته

      عنقا پرنده اي است معروف االسم و مجهول الجسم و در اصطالح عرفا انسان كامل و 
درون ماية اين بيت عدم ) .141 ، 1ج : خرمشاهي : ك . ر( وارسته و يا ذات حق را گويند

عدم رسيدن و شناخت مقام وارستگي يا ذات  (قابليت زاهد قشري است در شكار عنقا
از بيت حافظ چنين دريافت مي شود كه اين عدم شناخت، هميشگي است و محدود ). حق

در هيچ زماني شكار (اين گفته را در عبارات شكار كس نشود . به زمان خاصي نيست
ر مصراع صاوي د. ، در مصراع دوم به خوبي مي توان دريافت)هميشه (و يا عبارت ) نشود

از تأكيد حافظ بر اين نكته كاسته، هرچند كه در مصراع ) ما كانت(اول با آوردن عبارت 
  .     را آورده است) علي الدوام(دوم عبارت 
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اين عبارت كنايه از . است)هميشه باد به دست است دام را(       نكتة ديگر اين بيت، عبارت 
 دو دريافت كننده به هنگام بررسي و دريافت هر. بيهوده و بي حاصل بودنِ دام نهادن است

زيبايي شناسي بيت، اين كنايه را به خوبي دريافت كرده و معناي آن را در ترجمة خود به 
در زبان ) قبض الريح(البته ترجمة فراتي لحني مناسب تر دارد و عبارت . تصوير كشيده اند

  .عربي پركاربردتر است
    4بيت 

  :ترجمة فراتي
   َتـطرُب، ُخـذ كـأسـاً ، و مرَّ ، وال          َتطمع بوصلٍ، كومضِ البرقِ، لماحِ   و حـيـنَ

  )312 : 1383فراتي ،                                                                                          (
  :ترجمة صاوي

  ق          يعنيك أال َتطمعن، َفالوصلُ ما ال يسَتدام فِي دورةِ األقداحِ أَوِتر أو فِأَشِفع و انَطِل
  )241: 1367صاوي ،                                                                                          (

و سپس، ...) در بزم دور(صاوي ابتدا بيت .  اختالف وجود دارد5 و 4      در ترتيب بيت 
را ترجمه كرده ...) اي دل شباب(و سپس، ...) درعيش نقد(و فراتي ابتدا ...) باي دل شبا(

  .است
خواران حلقه وار مي       در اين بيت، بزم دور اشاره به رسمي است در ميكده ها كه مي

كه كه جام ها را يك دور مي گرداند، بار ديگر به حسب ايننشستند و ساقي پس از اين
اخت، جام ها را به گردش در مي آورد، اما گردش جام ها در هركس چه مبلغي مي پرد

  .بزم هاي دوستانه تداوم داشته است
) گردش پيمانه ها(      با توجه با آنچه گفته شد، اشاره به اين رسم كهن در ترجمة صاوي 

نكتة ديگر اينكه فراتي براي اينكه عدم ). وقت طرب(بهتر حفظ شده است تا ترجمة فراتي
صل را به تصوير كشد، عبارتي ديگر به شعر حافظ افزوده و در قالب تشبيه، گذرا دوام و
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هرچند كه چنين تشبيهي در بيت حافظ . بودن وصال را همچون گذرا بودن برق دانسته
  .نبوده، اما بيان آن خالي از لطف نيست و تاكيدي است بر گذرا بودن ايام وصال و خوشي

 توان با نگاهي عميق تر چنين برداشت كرد كه منظور شاعر       عالوه بر معناي ظاهري مي
از بزم دور همين زندگي دو روزه و گذراي دنيا است كه آدمي نبايد طالب عيش وخوشي 

اما هر دو دريافت كننده معناي اوليه اي را كه زودتر به ذهن خطور مي كند، . دائم باشد
  .دريافته و ترجمه كرده اند

   5بيت 

  :ترجمة فراتي
ـِطــرفٍ مــنــك طـمـاحِ     وّلـي الّشـبـاب ، و لَم َتجنِ الورود، فيا          َقــلِبـي َتــنـبـه ، ل

  )312: 1383فراتي ،                                                                                                  (
  :ترجمة صاوي
  ي الشّباب ما َقَطفَنا زهرةً         ِمن عيشِنا، َفاحَتل كبيراً العتبارٍ واحِتشام  يا قلب َقد وّل

  )241: 1367صاوي ،                                                                                          (
خانلري است و ضبط سودي و ) مكن هنري ننگ و نام را(      ضبط قزويني و فرزان 

است، اما از برداشت هر دو دريافت كننده چنين استنباط ) بكن هنري ننگ و نام را(وپژمان 
  .مي باشد...) مكن هنري(مي شود كه ترجمة آن ها بر اساس 

كه پيش تر هم گفته شد، مي بينيم كه منادا و خطابي       در دريافت فراتي از اين بيت چنان
ه است، به مصراع دوم منتقل كرده و سخن خود را با ذكر را كه در ابتداي بيت حافظ بود

مصراع دوم بيت حافظ عبارتي است در قالب نهي و قلب را به . گذر جواني آغاز كرده
 هرچند كه اين معني در ضمن آن -طور مستقيم متهم به عشق ورزي به هنگام پيري نكرده 

 براي منصرف كردن آن از عشق   و هدف از اين نهي، تنبيه و تهديد قلب است- نهفته است 
آگاه و هشيار (فراتي اين هدف را به طور واضح و با عبارت تنبه . ورزي به هنگام پيري 

بيان كرده؛ بلكه فراتر رفته و صراحتا تمايل قلب به عشق ورزي و بلندپروازي آن را ) باش
 تغيير - د داشته نگارنده معتقد است با تغييراتي كه فراتي در دريافت خو. بيان كرده است
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موضع خطاب، بيان صريح غرض حافظ از نهي و همچنين،  ذكر بلندپروازي و خيره سر 
صاوي نيز .  تا حدودي از زيبايي معنايي و بالغي بيت كاسته است-بودن قلب در پيري 

تغييراتي را در دريافت و ترجمة خود ايجاد كرده، از جمله اينكه خطاب حافظ به قلب 
تغيير داده و گويي كه خود را در بهره نبردن از ) نچيديم( متكلم مع الغير را به) نچيدي(

فاحتل كبيرا ( نكتة ديگر در دريافت صاوي عبارت . عشق در جواني با قلب شريك ساخته
مسلط و چيره شدن برچيزي، و موقعيت يا : چند معنا دارد، از جمله) احتل(فعل . است) 

بنابراين، مي توان ). المورد ، ريشة احتل: ك .ر( ردن پستي را اشغال كردن و به دست آو
 اي قلب، جواني به سر آمد و ما گلي از - 1: دو دريافت متفاوت از عبارت صاوي داشت

به سبب موقعيت و وقار بر قلب خود ] نيز[زندگي نچيديم، حال كه بزرگ و پير گشته اي 
زندگي نچيديم، حال كه بزرگ و   اي قلب، جواني به سر آمد و ما گلي از - 2. مسلط باش

و آنچه را كه در جواني [ پير گشته اي،  به خاطر حفظ موقعيت و وقار آن را به دست آور 
  .اين معني با بيت بعد نيز مطابقت دارد] .كسب نكرده اي، به تصرف درآور

   6بيت 

  :ترجمة فراتي
      جف المعينُ، انَتحي عن روضِه الّضاِحي واكــــــدح لـِعـيـِشـك نـَقـداً ، ال كـــĤدم إِذ     

  )312 : 1383فراتي ،                                                                                          (
  :ترجمة صاوي

وسالِفرد آدم القَضا         َخلَّي هناَلك د ِلعيشٍ حاضرٍ نَقداً ، فَإن َغَلباجهالم وفِي دارِالس   
  )241 : 1367صاوي ،    (                                                    

      در اين بيت حافظ در خطاب به قلب خود از او مي خواهد تا فرصت را از دست نداده 
كه تا مشربِ نقد عيش را ) ع(و در پي عشرت و خوشي نقد و حاضر باشد؛ همچون آدم 

دريافت فراتي به . اما دريافت فراتي به گونة ديگري است. د، بهشت را رها كردمنقطع دي
اين معني است كه حافظ در خطاب به قلب و توصية او به كسب عيش حاضر، او را از اين 
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آدم بهشت روضة (در حقيقت، تعبير حافظ از . باشد، منع مي كند) ع(كه مانند آدم 
  .يش حاضر، اما تعبير فراتي در نقض اين تاكيد استتاكيدي است بر طلب ع) دارالسالم را

ترجمه اي كه صاوي پس از دريافت .         دارالسالم در اين بيت به معناي بهشت است
باغي (شيوا و رساتر از ترجمة فراتي، روضه الضاحي ) الفردوس(خود ارائه داده، يعني 

. ت اصلي از بين رفته استدر عبارت فراتي خاستگاه زيبايي عبار. است) گشاده و وسيع
حضرت آدم تا مشرب عيش او منقطع شد « كه نيز كنايه است از اين) آبخور نماند(عبارت 

به نظر مي ). 12: 1365خطيب رهبر، (» و قسمتش به پايان رسيد، بهشت را ناگريز ترك كرد
جف (رسد فراتي در برداشت و دريافت خود بهتر عمل كرده، چراكه آن را به صورت 

 قضا و –غلب القضاء (كه صاوي به صورت ترجمه كرده؛ حال آن) المعين، چشمه خشكيد
البته خود در حاشية ترجمه اش . ترجمه كرده) قدر دگرگون شد يا به عبارتي بخت برگشت

ولي به دليل . نوشته كه مقصود تمام شدن بهره و نصيب و حتميت يافتن قضا وقدر است
  . صورت كنايي ترجمه كرده استرعايت وزن شعري عبارت را به

   7بيت 

  :ترجمة فراتي 
   كـَم مِن حـقـوقٍ عـلَيـَنـا، َلـم ُنـوف لَها           شُكراً ، بمـمسي ِلموالنا، و إصباحِ

  )312 : 1383فراتي ،                                                                                   (
  :صاويترجمة 

   كَم مِن حقوقٍ ُتستَحقُّ لَنا علَي أعَتاِبكُم          يا سيد انُظر ثاِنياً َنَظراً رحيماً ِللغُالم
  )241 : 1367صاوي ،                   (

      دريافت فراتي از اين بيت مطابق با بيت اصلي نيست؛ بلكه مصراع دوم حافظ را حذف 
به آستان تو بس (گري ارائه داده است و گويي كه عبارت كرده و به جاي آن تصوير دي

شب و روز شكر موال و سرور خويش را به جا ( را با آوردن توصيف ) حق خدمت است
، گسترش داده و بر اين معنا تاكيد كرده، تاكيدي كه منجر به حذف مصراع )نمي آوريم
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يعني درخواست دوم بيت گرديده و چه بسا كه غرض اصلي حافظ در همين مصراع، 
  . عطوفت و رحمت بر وي بوده است

(       دريافت صاوي مطابق با بيت اصلي است و تنها حق بر آستان را به حق بر گردن 
عبارتي است كه در ) برگردن كسي حق داشتن ( عبارت . تغيير داده) حقوق علي أعتابكم 

) حق له (معموال عبارت . فارسي رايج است و اين كاربرد در زبان عربي كمتر ديده مي شود
  .استفاده مي شود) اعتاب(يا ) عاتق(به تنهايي و بدون  ) حق عليه ( و 

  8بيت 

  :ترجمة فراتي
  ِمـن مـريـدِي الـجـامِ ، و هو ِبهِ         ذا نشـوةٍ ، لَم يكُن ما عاش بالصاِحي) حـافـظٌ(  و

  خُضُوعِي، واترُكِي الّلاِحي) للشيخ جامٍ           (   فَيا صبـا، َفـاعـرِضِي ، إِن تخُطرِي سحراً
  )313:  1383فراتي ،    (

  :ترجمة صاوي
    ما حافظٌ إال مريد الكأسِ و الَخمرِ اذهِبي         و لتُبِلغي عنِّي العبودةَ يا صبا ِللشَّيخِ جام

  )241 : 1367صاوي ، (
يافت داشت؛ به عبارتي، شيخ جام داراي ايهام        از مصراع دوم اين بيت مي توان دو در

است كه هم اشاره به جام شراب دارد و هم اشاره به شيخ االسالم احمد نامقي جامي كه 
 1ج: خرمشاهي : ك . ر ( معروف به سخت گيري در اجراي حد شرعي و خم شكني بوده 

شخصيت داشته و در ، اما دريافت كنندة اول، يعني فراتي برداشت ديگري از اين  )147، 
حاشية ترجمه اشاره كرده است كه شيخ جام همان احمد نمكي، يكي از دوستان حافظ 
است كه به معني جام شراب هم مي آيد و دريافت كنندة دوم، يعني صاوي نيز در حاشيه 
اشاره كرده است كه ما معتقديم شيخ جام همان جام شراب است و حافظ براي تحقير و 

بنابراين،  دريافت . عالي مقام، بندگي خود به جام شراب را اعالم مي داردطعنه به زاهد 
كنندة دوم با ذكر اين توضيحات، ايهام موجود در بيت حافظ را از بين برده و از زيبايي آن 
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فراتي همچنان صفات و تصاوير ديگري نيز به .  كاسته و تنها يك معنا را برگزيده است
نها بيان كرده كه مريد جام است، اما فراتي اين تصوير را ابيات افزوده، مثال حافظ ت

گسترش داده و گفته است كه حافظ مريد جام است و در طول زندگي پيوسته مست بوده و 
لحظه اي را هشيار نزيسته ويا اينكه حافظ، صبا را ندا قرار داده تا خبر خضوع و ارادت وي 

 فراتي عالوه بر اين، تصوير ديگري افزوده كه به شراب را به شراب يا  شيخ جام برساند؛ اما
در حقيقت، فراتي با افزودن اين تصاوير برخي معاني را ). اي صبا سرزنشگر را رها كن(

گسترش داده و آن ها را بيشتر از آنچه حافظ گفته، وصف كرده و با افزودن اين تصاوير 
  .خواسته يا ناخواسته بر آن ها تاكيد بيشتري كرده است

  از ديگر نكاتي كه در بررسي دريافت و ترجمة فراتي و صاوي از اين غزل حافظ به     
  :دست آمد، مي توان به نكات زير اشاره كرد

 بيت آمده كه اين 8ترجمة صاوي نيز در .  بيت است8 ابيات غزل حافظ -
ويژگي، حفظ پيكرة غزل حافظ و عدم تغيير تعداد ابيات، درغالب ترجمه هاي 

كه پيش تر گفته شد كه بيت دوم را اما فراتي، با توجه با آن.  مي شودصاوي ديده
 بيت ترجمه كرده و افزودن به عدد ابيات غالبا 8 بيت حافظ را در 7حذف نموده، 

در ترجمه هاي فراتي از ديگر غزل ها نيز ديده مي شود و عّلت اين است كه 
 يا بيشتر به تصوير مي كشد فراتي گاه مضمون و تصوير بيتي از حافظ را در دوبيت

  .و معنا را بيشتر از آنچه حافظ گفته، مي پروراند
البته .  هر دو دريافت كننده در اين غزل تخلّص شعري حافظ را حفظ كرده اند-

صاوي در ترجمة تمامي غزل ها نام حافظ را كه همان تخّلص شعري وي است، 
  .خلّص را حذف نمودهحفظ كرده؛ ولي فراتي در ترجمة برخي غزل ها اين ت

 تقريبا تمامي صنايع و آرايه هاي ادبي كه در شعر حافظ وجود داشته، در هر دو ترجمه -
يا به عبارتي، از آرايه هاي ...) جناس شبه اشتقاق، ايهام تناسب، كنايات و( نيز ديده مي شود

ننده، ادبي موجود در غزل حافظ زياد كاسته نشده؛ بلكه در پاره اي موارد دريافت ك
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و اين نشانگر اين است كه در . تصاوير و صناعات ادبي ديگري نيز به ترجمه افزوده است
  .دريافت زيبايي شناسي از غزل موفق تر بوده اند

 بيت 4 در -در اين غزل نيز .  تك موضوعي نبودن، ويژگي بيشتر غزل هاي حافظ است-
اي دل شباب (ر بيت پنجم  صوفي را خطاب قرار داده و با وي سخن مي گويد، د–اول 
و ) اي خواجه بازبين(، دل را خطاب قرار مي دهد، در بيت هفتم و هشتم نيز خواجه )رفت
در ترجمة صاوي از اين غزل، هر چهار خطاب و موضوعات آن ها . را) اي صبا برو(صبا

را ) خطاب به خواجه و طلب ترحم بر وي(حفظ شده؛ ولي فراتي يك روي سخن حافظ،
  . هحذف كرد

 ويژگي مثبتي كه در ترجمة صاوي ديده مي شود، نگارش حاشيه اي است كه در ترجمة -
در ترجمة يك اثر به صورت نثر، مترجم محدوديتي ندارد و مي تواند با . خود آورده

توضيح، دريافت خود را واضح تر بيان كند و خواننده را نيز در درك درست ترجمة خود 
در ترجمه به صورت شعر وجود ندارد؛ چرا كه شعر محدود به ياري دهد؛ ولي اين ويژگي 

صاوي با نگارش اين حواشي مخاطب را هم در درك . بحر و وزن و قافية مشّخصي است
بهتر دريافت خود ياري مي كند و هم امكان فهم درست تري از ترجمه را در اختيار 

ورد انگشت شمار، فاقد حاشيه اما ترجمة فراتي به استثناي چند م. خواننده اش قرار مي دهد
  .است و چه بسا با نگارش شرح و حاشيه اي، ما را در درك بهتر دريافت وي ياري مي كرد

   نتيجه گيري -3
  :مهم ترين نتايجي كه از اين پژوهش به دست مي آيد، عبارت است از 

به هر ميزان كه متني دريافت كنندگان بيشتري داشته باشد و بيشتر در معرض  -1
فت و تاويل و تفسير قرار بگيرد، آفرينش بيشتري دارد و در گذر زمان دريا

اين ويژگي را در تمامي آثار نمي توان يافت، بلكه . همواره زنده باقي مي ماند
تنها آثار بزرگ، تاويلي و تفسيري اند يا در اصطالح، خاصيت سمبليك و تمثيلي 
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كه بين عرب زبانان و حتي دارند؛ اشعار حافظ شيرازي با دريافت هاي متعددي 
  .فارسي زبانان داشته، يكي از اين آثار بزرگ است

برخي شخصيت ها و واژگان ديوان حافظ داللت و معناي خاصي  -2
دارند، به ويژه شخصيت رند كه بدون درك درست اين ها نمي توان 

هر دو دريافت كننده، برداشت . دريافت درستي از شعر حافظ داشت
  .يل واژگان و به ويژه شخصيت رند حافظ نداشته اندصحيحي از اين قب

 دو دريافت كننده در دريافت زيبايي شناسي غزل موفق تر از دريافت  -3
  .معنايي بوده اند

 دريافت و تفسيري خارج از -  جز در مواردي اندك –به طور كّلي  -4
 .چهارچوب انتظارات متن ارائه نكرده اند

 از دريافت خود ارائه داده زبان و قلم صاوي در ترجمه اي كه پس -5
عالوه بر اين، توضيحات . است، شيواتر از دريافت فراتي است

روشنگري را در حاشية كتاب خود نگاشته كه خواننده را در درك 
 .بهتر دريافت وي كمك مي كند

دريافت كنندة دوم، يعني صاوي تمام همت و تالش خود را به كار برده  -6
ندهد؛ اما دريافت كنندة اول، يعني فراتي تا پيكرة غزل حافظ را تغيير 

تغييراتي را در پيكرة غزل به وجود آورده و حتي بيتي را حذف نموده 
 .است
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