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 برداشت درست از متن  ی هی انگليسي غزلي از حافظ بر پايبررسي ترجمه
 

 بختياری شيرین رزمجو 

 

 چکيده 
ي شعر حافظ  اند. در ترجمه مترجمان بسياري شعر حافظ را به زبان انگليسي ترجمه کرده

نکته ديگر  دو  و  است  حافظ  شعر  دقيق  فهم  نخست ضرورت  دارد؛  وجود  مهم  بسيار  ي 
ضرورت آگاهي دقيق و عميق از واژگان، تعابير، اصطالحات و ساختار زبان مقصد. هراندازه  

باشد، زبان شعر و ادب در هر زمان و در هر    مترجم با زبان مبدأ و مقصد آشنايي داشتهکه  
به  مؤلّفه فرهنگ  يک  پژوهشِ  عنوان  در  مهارت است.  و  نيازمند تخصّص  کامالً مستقل  ي 

غزل از  يکي  پنج  حاضر  در  نو...«  مه  داسِ  و  ديدم  فلک  سبز  »مزرع  مطلعِ  با  حافظ  هاي 
مترترجمه  از  انگليسي  فارسيي  آريانجمان  عبّاس  و  شهرياري  شهريار  يعني  و  زبان،  پور 

صورت  زبان، يعني ويلبرفورس کالرک، پل اسميت، رابرت بالي و لئونارد لويسون به انگليسي
ي آنتوان برمن براي تحليل  است. در اين پژوهش از نظريه زمان مطالعه و بررسي شده  هم

بهره  ترجمه ن ها  از  استفاده  با  و  ادبي، هاي معمول در ترجمه ي تحريفظريه برده  متون  ي 
زبان فهم  اند. اگرچه تصوّر غالب اين است که مترجمان فارسيها نقد و تحليل شدهترجمه

هاي اين مترجمان، عيوب  بهتري از شعر حافظ دارند، امّا پس از بررسي و تحليل ترجمه 
ها از زبان هنري حافظ  اکافي آنها که ناشي از دانش ناقص ادبي و اطّالعات ني آن ترجمه 
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اند، امّا گاهي تالش زبان بيشتر به متنِ مبدأ پايبند بودهانگليسيبود، آشکار شد. مترجمانِ  
 تر کنند.  ها، شعر حافظ را به فرهنگِ زبانِ مقصد نزديککردن برخي مؤلفه اند با جايگزينکرده

مترجمان فارسي  ن،زبامترجمان انگليسي ي ديوان حافظ،آنتوان برمن، ترجمه های کليدی:واژه 

 زبان، نقد ترجمه.
 

 . مقدمه 1
ويژه شعر حافظ، مسلّماً  ي شعر، بهآيد، آن هم ترجمهوقتي سخن از ترجمه به ميان مي

تواند از اعماِل نظر  شود و مترجم نميي مترجم در ترجمه آشکار ميطرزِ تفکر و انديشه

بودن آن است؛  هاي بارز شعر حافظ، چندمعناييخصوصيتدور باشد. يکي از  در متن به

آيد  افتد و کمتر پيش مياين خصوصيتِ زباني معمواًل در سطح واژگان و تعابير اّتفاق مي

عنوانِ يکي از خوانندگان شعرِ  که بتوان آن را در ترجمه نيز منتقل کرد. بنابراين مترجم به

د و به زبان مبدأ ترجمه کند؛ بنابراين قطعاً  حافظ، ناگزير است يکي از معاني را برگزين

کنند و بدين شيوه رويکردِ خاصِ خود  ي مترجمان يک معني واحد را انتخاب نميهمه

ي شعر حافظ به تفسير، توضيح  روست که ترجمهدهند. ازاينرا به شعر حافظ نشان مي

خود را به  بهصرتواند رويکرد ويژه و منحشود و هر مترجم ميو گاه تأويل نزديک مي

بينيم. امّا در  زبان شعر حافظ ميگونه که در تفسيرهاي فارسيشعر حافظ داشته باشد؛ آن

نکتهترجمه بايد آني شعر حافظ چند  دارد که  بسيار مهم وجود  بررسي کرد؛  ي  را  ها 

نخست ضرورت فهم دقيق شعر حافظ است. هر متني پيش از ترجمه نيازمند درک صحيح  

نيز نهاست و شعر   باريکحافظ  و  نيازمند دقّت  بيني خاصِ خود  تنها مستثنا نيست که 

ي مهم ديگر ضروت آگاهي دقيق و عميق از واژگان، تعابير، اصطالحات و  است. نکته

باشد،   ساختار زبان مقصد است. هراندازه که مترجم با زبان مبدأ و مقصد آشنايي داشته

ي کامالً مستقل نيازمند  عنوان يک مؤلفهرهنگ بهزبان شعر و ادب در هر زمان و در هر ف

تخصص و مهارت است. در راهِ ترجمه عوامل گوناگونِ ديگري چون اختالف در بستر  

تواند موانع اساسي در  ي آن ميزماني، مکاني، فرهنگي و ايدئولوژيکِ متن مبدأ و ترجمه

بسيارِ دشواري است و با ها در ترجمه کارِ  راه ترجمه ايجاد کند. جمع تمام اين ويژگي

 توان به ميزان تسلّط هرکدام از مترجمان پي برد. هاي موجود ميبررسي ترجمه
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هاي موجود از شعر حافظ است؛ گام اول در اين پژوهش بررسي دقيق و عميق ترجمه

ها و ميزان درک و دريافت مترجمان  پژوهشي که بتوان بر مبناي آن صحت و سقم ترجمه

که بايد خوانده و در آن تعمّق حافظ سنجيد. اگر مترجمان، شعر حافظ را چنانرا از شعر  

زبان  کرده   تا ساختار  زبان مبدأ گرفته  تعابير  و  از واژگان  ترجمه  ابزار صحيح  و  باشند 

بوده   اختيارشان  در  ترجمهمقصد  قطعاً  ارائه  باشد،  از شعر حافظ  بسزايي  و  شايسته  ي 

اند، انديشه و زبان  ممکن است آنچه از شعر حافظ ارائه داده  اند؛ در غير اين صورت،کرده

  *حقيقي حافظ نباشد.

گويد؛ اينکه بايد  ها سخن ميي چگونگي ترجمهشناسي دربارهامروزه دانشِ ترجمه

ويژگي يا  کيفيت  با چه  را  متني  ترجمهچه  متون  کدام  کرد؛  ترجمه  و چه  هايي  پذيرند 

افتد. تعريفِ ترجمه و ها اّتفاق ميختِ زباني در ترجمههاي ناگزيري به لحاظِ ساتفاوت

فردي دارد که آن را هاي آن کار آساني نيست، زيرا هر متني سبکِ منحصربهبيانِ ويژگي 

ي ترجمه،  توان در حوزهکند؛ بنابراين نميدر تحليل و ترجمه از متون ديگر متمايز مي

که    شده شود. »از زمانيتمام متونِ ترجمه  هاي کلّي ارائه داد که شاملِتعاريف يا ويژگي

ويژگي بررسي  به  مسلمانان  ميان  در  نکات  جاحظ  برخي  نظري  طرح  و  ترجمه  هاي 

هاي نظري  گذرد و ظاهراً قدمت بررسيي ترجمه پرداخت بيش از هزار سال ميدرباره

گردد. مي  رسد و به اتين دوله فرانسوي بازي ترجمه در غرب نيز به پانصد سال ميدرباره

ي خوب کدام  است که ترجمه  ها همواره بحث بر سر اين موضوع بودهدر طي اين سال 

به زبان مبدأ نزديک بايد  آيا ترجمه  بايد تحتاست.  آيا  يا زبان مقصد.  اللّفظي  تر باشد 

 (. 10: 1371باشد يا آزاد و چگونه بايد به متن وفادار ماند« )صفوي، 
و مقصد وجود دارد، چه در سطحِ آوايي، چه در سطحِ   هايي که در زبان مبدأتفاوت

کند؛ چه متنِ  هاي ناگزيري را در ترجمه ايجاد ميلغوي و چه در سطحِ ساختاري، تفاوت

هاي وسيعِ زباني  متَرجَم علمي باشد، چه ادبي. در متونِ ادبي که نويسندگان از ظرفيت

مي تفاوتبهره  اين  بنگيرند،  بود.  آشکارتر خواهد  ترجمهها  ميزانِ  ميزانِ  ابراين  پذيري، 

پايبندي به متنِ مبدأ يا مقصد و انتخابِ واحد ترجمه در تأثيرگذاريِ ترجمه نقش بسزايي  

 خواهد داشت. 
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 ی متون ادبي ی آنتوان برمن پيرامون ترجمه. نظريه2
ي آنتوان برمن است. از نظر وي  ي متون ادبي، نظريهيکي از نظريات مطرح براي ترجمه

مند غرابت اثر  پذيري، به انکار نظاماي است که معمواًل به بهانه انتقال ي بد، ترجمهترجمه

گري صرف نيست، بلکه فرايندي است که  پردازد، اما ترجمه تنها يک ميانجيبيگانه مي

 (.4:  1392در آن رابطه ما با ديگري در ميان است )احمدي، 

  معاصر، نظريات   کالسيک و  مترجمان  ايهترجمه  نقد  ( با1991-1942برمن )  آنتوان

بهمي  ارائه  ترجمه  يدرباره  را  خود در  اعتقاد  دهد.  بيگانه   هر  يترجمه  وي،    بايد   متنِ 

  زبان   نفع   به  تغييراتي  ترجمه  در   نبايد  و  کرد   را حفظ   مقصد  زبان  در  اش غريبگي  حالت

  است که   عقيده  اين  بر  يابد. برمنمي  انتقال   صورت  طريق  از  معنا  داد؛ زيرا  انجام  مقصد

  حذف، اضافه، تغيير   هرگونه  کرد. وي  مادري« اجتناب  زبان  شماري»مقدس  هرگونه  از  بايد

تغيير   سبک   در اطناب  ساختار  نويسنده،   و   گذاري نقطه  در  تغيير   حتي   و  کالم  زبان، 

  ياد   متن  تحريف  سيستم  عنوانبه  آن  از   و  شمرده  اصلي  تحريف متن   را  بندي پاراگراف

  بسيار  عقايد   رسد اينمي  نظر  شويم، بهمي  تر دقيق  برمن   عقايد  روي  که  زماني  کند. البته مي

 (. 58:  1389پور،  است )مهدي گرايانهکمال 

گيري نظري برمن انتقادي است، البته نه انتقاد از مترجمين کالسيک، بلکه از  موضع

کشد و توجه را  ش ميهاي تحريفي ترجمه را پيمترجمين معاصر. او فهرستي از گرايش

سازي و آن جنايت عليه فرهنگ  کردن، يعني يکسانکند که بد ترجمهبه اين نکته جلب مي

دهند که هدف آگاهانه  مند را شکل مياي نظامهاي تحريفي، مجموعهاست. اين گرايش

صورت   زيبا  شکل  و  معنا  نفع  به  مبدأ  زبان  الفاظ  نابودي  است.  مترجم  ناخودآگاه  يا 

بدينپذيمي گرايشرد.  اولين  برميسان  برمن  که  معقول هايي  يعني  کردن، شمرد، 

دورهروشن مترجمين  اصول  از  زيباسازي  و  گرايشسازي  اما  است.  کالسيک  هاي  ي 

سازهاي کمي و کيفي،  سازي، که در واقع اختصار يا کوتاهديگري نيز هست مانند اطناب

اسويران چندزبانگي  محوسازي  مبدأ،  نظام  نتيجهسازي  نوعي  به  همه  که  ي  ت 

بودي،  اند )زندهسازي و بلندسازي به هم مرتبطکردن، روشنسازي« است. معقول »يکسان

1390  :25 .) 
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هاي سيستم  هاي موجود براساس مؤلفهدر اين مقاله نيز سعي بر آن است که ترجمه

به نخست  بنابراين  شود؛  بررسي  نيز  برمن  آنتوان  متن  به  تحريف  مختصر  اين  صورت 

مؤلفهويژگي اساس  بر  را  متن  تحريفِ  سيستمِ  برمن  شد.  خواهد  اشاره  زير  ها  هاي 

 کند:  بندي ميدسته

مؤلفه  ايجاد ؛  است   سازی عقاليي   اولين  و   ساختار   در   تغيير   يعني   يشيوه  نحوي 

 و  مقصد، جمالت   گفتمان   به نظم باتوجه   صورت، مترجم   اين  مبدأ. در  متن   گذاري عالمت 

 (. 59:  1389پور، )مهدي   آورد درمي   نظم   به   و   کند مرتب مي   و   بازتوليد   را   جمالت   ي زنجيره 
سازي را نبايد با توصيف  است. »اين روشنسازی  روشن  يا سازی  شفاف  ي دوم،مؤلفه

روشن آن  هدف  که  چرا  دانست،  يکي  تصريح  نويسنده يا  که  است  چيزي  آن  ساختن 

ي آن اين است که متن مقصد از متن مبدأ بلندتر خواهد  نتيجهخواهد روشن بماند.  نمي

 (. 26:  1390بودي، بود« )زنده
نيز،   برمن است. »   بلندسازی  يا  کالم   اطناب ي سوم از سيستِم تحريِف متِن برمنمؤلفه 

واقف نظريه   و   مترجمان   تمام  همانند  هر  است   پردازان،   اشاصلي   متن   از   ايترجمه   که 

 و  سازي عقاليي   نخست، يعني   فرآيند   دو   حاصل   را   اطناب کالم   اين   برمن است.    تر طوالني 

 کند مي   باز   را   مبدأ  متن  ي«»فشرده   يايده   مترجم   که   است  معتقد  داند. ويمي   سازيشفاف 

روي، ازاين   ندارد؛   کالم   جان   به  بخشيدن غنا   در   تأثيري   که   نامد مي   شدگي«»تهي   را  کار  اين   و 

 در صرفاً   را افزوده کند ومي  افزايد« تأکيدنمي  هيچ  که »افزوده   خود  معروف   ي جمله  آن  بر 

اطناب  اعتقاد  به.  داند مي   ثمر بي   و   متن  حجم   کردن انباشته   جهت  يپايه   کالم   برمن، 

 . ( 59: 1389پور، )مهدي است«   شده  ترجمه   از  گرايشي الينفک  و   ندارد   شناختيزبان 

هاي تحريف متن است و »عبارت است از  مؤلفهاز ديگر  زيباسازی    يا تفاخرگرايي  

هاي  گونه را به تمرينهاي زيباي ايني متن مبدأ. برمن ترجمهخلق جمالت زيبا بر پايه

ميسبک شبيه  بازنويسي  و  )زندهشناختي  که  26:  1390بودي،  داند«  ديگر  گرايش   .)

ن گرايش تحريفي  کردن« است. در ايبرعکس زيباسازي است، »کوتاه سازي« يا »عاميانه

 (. 27شود )همان، هاي متن مبدأ کاسته مياز ديدگاه برمن، از غنا و فراواني واژه
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  کردن عاميانهاتفاق بيفتد، ممکن اسعت    تفاخرگراييازآنکه  ي شععر حافظ بيشدرباره

 رخ دهد، يعني زبانِ فاخر و بليغ و ادبيِ حافظ تبديل به زباني عاميانه شود.

بعدي مؤلفه دوگونهايي  غنازد  ي  به  که  کمّي    ياست  و  ميکيفي  که  تقسيم  شود 

 (. »بنا286:  1394است )رک. ماندي،    « نيز ترجمه شدهضعفِ کيفي و کمّيصورتِ »به

 جمالت   وخمپيچ  و  کلمات، اصطالحات  کردنبرمن، غنازدايي کيفي، جايگزين  يعقيده  بر

  سطح  کلمات، در طنين و آوايي معنايي، غناي  لحاظ که از است  اصطالحاتي و کلمات با

  برمن است.  واژگاني    رفتنهدر  از   مبدأ نيستند. همچنين در غنازدايي کمّي سخن  يواژه

به    دال   يک  انتخاب  و  دارد  دال وجود  مدلول چندين  يک  براي  گاهي  که  است  معتقد

منجر  غنازدايي  مدلول    براي  خود   اثر  در  اي نويسنده  اينکه  مثل  درست  .شودمي  »کمي« 

رخ  يها دال   از  ت«»صور سيما،    ي ترجمه   صورت  اين  در  کند؛  استفاده  چهره  و  قيافه، 

  از  استفاده در نويسنده واقعي قصدِ نظرگرفتن در واحد، بدونِ دال  يک به مختلف يها دالّ

پور،  کند« )مهديمي کمّي ياد عنوان غنازداييبه آن از  برمن است که  تحريفي  ها، همانآن 

1389  :60 .) 
  تمام   در  متن  بافت  کردناست؛ »يعني يکپارچه و همسان  سازی همگونتحريفِ بعدي  

 است« )همان(  غيرهمگون که اساساً   آنچه هر حتي سطوح؛
هايي است که ممکن است در ترجمه رخ  نيز از ديگر تحريف  آهنگضرب  تخريب

همانند  به  نيز  ادبي  مقاالت  و  رمان  که  است   معتقد  برمن»دهد.   داراي نوعي،    شعر، 

  دارد مي  گذاري معطوف نشانه  به  توجه را   بيشترين  خصوص  اين  در  وي.  است  آهنگضرب

  تحريف متن   و  آهنگضرب  در  تغيير  گذاري، باعثنشانه  گرفتنناديده  است که  معتقد  و

  قديمي، متداول  متون  ويژه دربه  و  فارسي  زبان  در  گذارينشانه  کهازآنجايي  شود. اما مي

  فارسي   زبان  فرانسه، وارد  و  انگليسي  ويژه زبانغربي، به  ي ها نوشته  از  پيروي  به  و  نبوده

وفادار  ها  گذاريعالمت  به اصلي  متن با  مطابق  بتوان  که  نمايددشوار مي  است، بسيار  شده

 بود« )همان(. 
هاي تحريف متنِ برمن است  از ديگر مؤلفه  متن   در   مستتر  معنايي  یها شبکه تخريب

: 1394است )رک. ماندي،    های زيربنايي داللترفتن شبکهازبينکه برگردان ديگرِ آن  



 91 ــــــــــــــــــــــــ شيرین رزمجو بختياری /...ی انگليسی غزلی از حافظبررسی ترجمه 

 

  برگزيده   ييهابرمن معتقد است که هر اثري داراي متني مستتر است که در آن دال »(.  286

  پيوسته  ايزنجيره  هم  اب  ارتباط  در  و  دهندقرض مي  هم  به  را  شانمعنايي  بار  که  شوندمي

کهمي  تشکيل  را بهمي  هدايت  خاص  مفهومي  به  را  خواننده  دهند  وي،    اعتقاد  کند. 

است«  کرده  تحريف  اصلي را  کند، متن  منتقل  را  زنجيره  و  شبکه  اين  نتواند  که  ايترجمه

يا  62:  1389پور،  )مهدي با عناوينِ »براعت استهالل«  »مراعات  (. آنچه در شعر فارسي 

 هايي معناييِ مستتر در متن« باشد. تواند از نوعِ »شبکهشود، مينظير« شناخته مي
برمن جايگزيني يک اصطالح   است.   اصطالحات   از بين رفتن   يا تخريب  تحريِف بعدي  

ي وي داند. به گفته گرايي« مي المثل با معادل آن در زبان مقصد را نوعي »قومي يا ضرب 

 (287: 1394»تعادل« در واقع حمله به گفتمان اثر بيگانه است )رک. ماندي، بازي با  

مي که  اينجاست  زبانِ  از  معمواًل صاحبانِ  را  ترجمه  است  معتقد  برمن  فهميد،  توان 

دهند نه زبانِ مبدأ. يعني وقتي بناست که متني از زبانِ فارسي به انگليسي  مقصد انجام مي

زبانان  دهند، يا شايد بهتر است انگليسين کار را انجام ميزبانان ايترجمه شود، انگليسي

ي مهم اينجاست که بايد توجه داشت در  زبانان. اما نکتهاين کار را انجام دهند، نه فارسي

 اند؛ مترجمانِ زبانِ مبدأ يا مقصد.تر عمل کردهيک در ترجمه موفقعمل، کدام

 

 ی پژوهش . پيشينه3
است که به  شده    هاي ارزشمندي نوشتههاي انگليسي شعر حافظ مقالهترجمهي  درباره

 Translations)  ايتوان به مقالهاند. از اين ميان ميها پرداختهمعرفي و بررسي اين ترجمه

Hafez in English  )( اشاره کرد  1395ي پروين لؤلويي  )المعارف ايرانيکا نوشتهةدر داير

المعارف بزرگ  ةاست. همچنين در داير  را به فارسي ترجمه کردهکه مصطفي حسيني آن  

هاي  اي با عنوانِ »ترجمه( مقاله1390اسالمي ذيل مدخل حافظ، آقاي مجدالدّين کيواني )

ي انگليسي از شعر حافظ معرفي  ترجمه  42اند که در آن  انگليسي اشعار حافظ« نوشته

اي با عنوان »زير بار امانت حافظ« سه  ه( در مقال1375حکّاک )است. احمد کريميشده  

است. برخي  ي گرترود بل، اليزابت گري و رضا صابري را بررسي و مقايسه کرده  ترجمه

اند و از منظر زباني، جزئياتِ  هاي بياني و ادبي شعر حافظ پرداختهها به ويژگياز مقاله
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کردهترجمه واکاوي  را  او  ) ي شعر  اناري  منافي  مقاله1390اند. ساالر  در  عنوانِ  (  با  اي 

هاي انگليسي اشعار حافظ« چهار ترجمه را مقابله  »افزايش، کاهش و تطابق در ترجمه

(  1391است. ديک ديويس )کرده و دليل افزايش يا کاهش واژگان را در ترجمه يافته  

دربارهمقاله ترجمهاي  بهنام  ي  و  حسيني  مصطفي  و  است  نوشته  حافظ  شعر  ناپذيري 

است.  ي ادبيات تطبيقي چاپ شده  اند و در مجلهبازاده فومشي آن را ترجمه کردهميرزابا

ذ  اتخا امکان بررسيي کارشناسي ارشد خود با عنوان  نامه( در پايان1389رضا رضايي )
به راهنمايي دکتر حسين پاينده، هفت غزل حافظ    حافظ يها هترجم در ساختيوا يکردور

الرک و رضا صابري با نظريه واساختي دريدايي تحليل  ي ويلبرفورس کرا در دو ترجمه

نيککرده   مهرداد  )است.  از  1381نام  بخشي  در  نيز  حافظکتاب(  هاي  ترجمه  شناسي 

است که براي انجام تحقيقات در  کرده  ي ديوان حافظ را فهرست  انگليسي کامل و گزيده

کتاب از  يکي  است.  مفيد  زمينه  زمينهاين  در  که  رويکهايي  و  ي  حافظ  به  غربيان  رد 

او در    1( است.2016است، کتاب ناصر کنعاني )  شدهي او نوشته  هاي آنان دربارهتأليف

جلد نخست اين کتاب به معرفي حافظ، انديشه و آثار او پرداخته و در جلد دوم رويکرد 

 است.  شناسان را به حافظ شرح و بسط داده غربيان و شرق

صورت موردي مباحثي را در  هاي گوناگوني بهشده، مقالههاي گفتهپژوهشبر  عالوه

ترجمه کردهبرخي  بررسي  حافظ  شعر  مقالههاي  در  مثالً  و  اند؛  بختياري  محمودي  اي 

ايهام در پنج ترجمه1390پورنصرخاکباز ) پور و آربري ي کالرک، صابري، بل، آريان ( 

 است. آزموده شده ي مترجمانبررسي شده و ميزان دقّت ترجمه

ي انگليسي اگر بنا  در زبان فارسي ضماير مؤنّث و مذکر وجود ندارد، اما در ترجمه

شود بايد از يکي از ضماير مذکّر يا مؤنّث بهره گرفته شود.  باشد معادل ضميري آن آورده  

با عنوان »تفاوتاين مسأله در مقاله ي ادبي« بررسي  هاي نحوي، چالشي در ترجمهاي 

 (. 1394است )حسيني معصوم و عليزاده، ده ش

فرد شعر فارسي رديف است که بسياري از مترجمان هاي منحصربهاز ديگر ويژگي

ترجمه برآمدهدرصدد  آن  بهي  نيز  ويژگي  اين  مقالهاند.  در  عنوان  صورت موردي  با  اي 
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ترجمهي رديف در شعر فارسي؛ مطالعه»ترجمه بري موردي  ديوان حافظ«  از  رسي  اي 

 (.  1392بختياري،  است )محموديشده 

ها از ميانِ آن  اند.ي تحريفِ متنِ آنتوان برمن را تشريح کردههاي فراواني نظريهمقاله

مقالهمي به  گرايشي  توان  نظريه  و  برمن  ريخت»آنتوان  بررسي  هاي  و  معرفي  شکنانه؛ 

»از خود و ديگري و  ( و1392از محمدرحيم احمدي ) قابليت کاربرد آن در نقد ترجمه«

ناپذيري« از مهران  شناختي آنتوان برمن تا ترجمههاي تحريفي در گفتمان ترجمهگرايش

هاي ترجمه و بررسي سيستم تحريف  ( و »نظري بر روند پيدايش نظريه1390بودي )زنده

  هاي نظريه برمن ( اشاره کرد که مؤلفه1389پور )متن از نظر آنتوان برمن« از فاطمه مهدي

 اند.  خوبي بازنمايي کردهرا به

 

 . روش تحقيق 4
هاي نظم و  است؛ ترجمهها انتخاب شدهاي از ترجمهدر اين پژوهش طيفِ گسترده

منظورِ  زبان. اين تنوع در انتخاب بهزبان و انگليسياي، مترجمانِ فارسينامهنثر، ادبي و فال 

تني واحد است. اين ميزان تنوع  ي مدادنِ رويکردهاي متنوع و متفاوت در ترجمهنشان

هاي متفاوت )گاه درست و گاه نادرست( و رويکردِ مترجم به متنِ ي دريافتدهندهنشان

 مبدأ و مقصد است. از آن ميان پنج مترجم انتخاب شد که در ادامه معرفي خواهند شد. 

رجمه  از ميان مترجمان شعر حافظ يکي کالرک است که تقريباً تمام ديوان حافظ را ت  

ق(، عضو گروه مهندسان  1323م/ 1905کالرْک )د   لبرفورسي سرهنگ دوم واست. »  کرده

ترجمه کرد.    يسيحافظ را به نثر انگل  يِمثنو   تيمخمس و چند ب  کي  ،يرباع  61بنگال،  

خواجه بوده،   ي هاني صوف  يو کاربردها   يخالصِ معان  دنيکار، انتقال و رسان نيمراد او از ا

  ن ييها در پرانتز، به تبو قراردادن آن   اريبس  يهرضمعت  يهاسبب با افزودن جمله  نيو به هم

ترجمه  يهاني صوف  يمعان او  است.  پرداخته  حافظ  ب  يها اشعار  برا   کنل يمنظوم    ي را 

م( به چاپ  1891. عنوان اثرش که در کلکته ) خوانديم  ارزش«يخواستاران اشعار حافظ »ب

شمس  وانيدرساند   ش  نيالدخواجه  لسان  زي ن  ،يراز ي محمد  به  و    بيالغمعروف 
 (  683:  1390« )کيواني، است چهاردهم يهاالسرار، سروده شده در سدترجمان
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درصدد  ها  هاي حافظ منظوم هستند. تعدادي از اين ترجمه هاي انگليسي غزل برخي ترجمه 

از    ث ي ُپل اسم .  اند حافظ   ي شعر و استفاده از آن در ترجمه   ات ي غزل   ي يه از وزن و قاف   د ي تقل 

  وان ي د   شترِ ي ب   ، يي ا ي ش(، شاعر استرال 1324م/ 1945)ز    ي اين مترجمان است. »اسميت جمله 

ترجمه و با    ي س ي به نظم انگل   ي گرفته تا مخمس و مثنو   ي و رباع   ده ي حافظ را از غزل و قص 

 ( 685  )همان،   «م( به چاپ رساند 1983در دو مجلد در ملبورن )   حافظ   وان ي د عنوان  

ترجمه ديگر  حافظ  از  انگليسي   The Angels Knocking on the Tavernهاي 

Door ي اين کتاب را کاظم فيرزمند ترجمه کردهي بالي و لويسون است. مقدمهترجمه 

است. ي انگليسي و غزل فارسي، منتشر کرده  صورت دوزبانه، يعني ترجمهها را بهو غزل 

رابرت بالي، شاعر آمريکايي و لئونارد لِويزن، استاد ادبيات فارسي کالسيک و عرفاني  »

م در 2008زل از اشعار حافظ را به شعر انگليسي ترجمه و در  غ  سيدر دانشگاه اِکستر،  

منتشر مي.  کردند  نيويورک  نظر  زمان  به  اين  تا  آمريکايي  دو  اين  مشترکِ  کار  رسد 

ي لويزن الغيب است. ترجمه تماماً بر عهدهي انگليسيِ اشعاري از لسانجديدترين ترجمه

ي لويسون »چهارده  (. به گفته686  )همان،ي بالي بوده است  و نظم آن عمدتاً بر عهده

ي اين سي غزل کار کرديم. در مجموع، در اين ترجمه هرگاه از معناي  سال روي ترجمه

ايم، هميشه آگاهانه و در جهت رساندن معناي شعر و  دقيق مورد نظر حافظ عدول کرده

ايم،  ار کردهکه منتهاي سعي خود را در اين کاست... با آن  نه حاصل نظرورزي بيهوده، بوده

مي احساس  کاستيهنوز  ترجمهکنيم  در  عظيم  به  هاي  گاهي  که  دارد  وجود  مان 

ترِ شعر،  آوري يا بازسازي نادقيقِ معاني ژرفرفتن ذوق شاعري يا نبودِ آن شگفتازدست

 (. 29- 24:  1391زند« )بالي و لويسون، طور فداشدن موسيقي اصلي کالم، سر ميهمين

  ي ها از دانشگاه  ک يمکان  يمهندس  ي هرشت  ليالتحص (، فارغ1343)  ي اريشهر  اري شهر»

  يِ رباع  40غزل و    120از    ش يش، ب1381م/  2002آنجلس در  لُس  ميانگلستان و کانادا و مق

  ي کيترجمه کرده بود، به روش الکترون يفهمنسبتاً روشن و قابل  يِسيحافظ را که به انگل

 .(686: 1390کيواني، ) «منتشر کرد
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  160به    کينزد  ،يراني ا  سي نوش(، استاد دانشگاه و فرهنگنامه1364)   انپوريعباس آر»

  از حافظ   يات ي غزل  ايشاعرانه    يِنيبطالعترجمه و با عنوان    ي سيغزل حافظ را به شعر انگل

 . (685 ن،)هما «در تهران منتشر کرد

اوليه در زمينه با مطالعات  به    ي ترجمه آغاز شدهاين تحقيق  ي  مرحلهاست. سپس 

انجامد. ابياتِ موجود بر اساس تصحيح قزويني  تک ابيات ميي تکشناسي ترجمهآسيب

هاي اين پنج مترجم در ذيل هر بيت آورده شد. براي تحليل  و سپس ترجمه  و غني نوشته

هايي تنظيم شود که در برابر هر عبارت فارسي  ها الزم بود که جدول و بررسي ترجمه

شود تا امکان تحليل و مقايسه ميسر گردد. پس  م به تفکيک آورده  هاي پنج مترجمعادل 

جدول  تنظيم  باتوجهاز  نظريهها،  ترجمهبه  تطبيقي  تحليل  و  مقايسه  برمن  آنتوان  ها  ي 

ها فراتر از اين نظريه باشد. آنتوان برمن  است؛ البته سعي شده که تحليل و بررسيآمده

امانت به  قباِل متن مبدمعتقد  در  برداري  بر  ميأ است و اصول و معيارهايي که  شمارد، 

 اساس تأکيد بر متن مبدأ است و نه مخاطب.  

فرهنگ از  انگليسي  و  فارسي  واژگان  توضيح  استفادهبراي  به    شدههايي  متن  در  که 

 است؛ عالئم اختصاري به شرح زير است: شده ها ارجاع داده صورت اختصاري به آن

 رهنگ هزاره: هز ف   پور: آر ريانفرهنگ آ

 فرهنگ سخن: سخن    ي دهخدا: دهخدا نامهلغت
Oxford English Dictionary: OED 
Urban dictionary: UD 
Merriam Webster: MW 
 

 ی غزلي از حافظ . تحليل ترجمه5
ترجمه تحليل  فارسيبراي  مترجمانِ  انگليسيهاي  و  غزِل  زبانان  حافظ،    407زبانِ شعرِ 

عنوانِ نمونه انتخاب شده  به«  نو  مه  داس  و  ديدم   فلک   سبز  مزرع »   مطلعِديوانِ حافظ با  

تک ابيات ارائه  ي کل غزل از پنج ترجمه به همراه تحليل تک، ترجمهاست که در ادامه

شود،  غني نوشته مي  -خواهد شد؛ ابتدا بيت فارسي براساس تصحيحِ ديوانِ حافظِ قزويني

ي همان بيت از هر پنج ترجمه در ادامه خواهد آمد. در جدولي زيرِ هر غزل  سپس ترجمه
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ها در هر پنج ترجمه  ها يا واژگاني که جايِ بحث و بررسي دارد به همراه معادِل آنترکيب

ها  ها زير تعدادي از واژگان يا ترکيبشود. در برخي ترجمهصورت جداگانه ذکر ميبه

هاي اضافي و در حقيقت اطناب، در ترجمه  است که نشانگر توضيح  خط کشيده شده

 ها را افزوده است.  ها در شعرِ حافظ نيست و مترجم آناست؛ يعني اين ترکيب

شماره صفحه                             

 مطلع غزل 

بالی و 

 لويسون 
 اسميت  کالرک  پور آريان شهرياری

  داس و ديدم فلک سبز  مزرع

 نو  مه
641 *2 120 789 /2 477 

 

 دم و داس مه نو ــمزرع سبز فلک دي 1

 يادم از کشته خويش آمد و هنگام درو 
Clarke: The green expanse of sky, I beheld; and the sickle3 (the 

crescent) of the new moon; 

To me, recollection came of my own sown-field; and of the time of 

reaping (the judgment-day). 

 

Smith: When at wide green sky and sickle of crescent moon I was 

looking, 
I remembered my own field’s sowing, and the time of the reaping. 

 

Bly & Lewisohn: The green cultivated fields of the firmament4 I did 

see, 

And I saw the curved knife of the new moon; I remembered 

The seeds I had sown, and the time of harvest. 
 

Aryanpur: Heaven’s green-field and new Moon’s scythe5 I saw; 

I thought of seeds sown and the harvest I draw. 
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Shahriari: The green fields of fate were fully grown 

While the new moon’s sickle hung in the west. 

I remembered the crops I had sown 

It was now time for my harvest. 
 

 : 1تحليل بيتِ ٭ 

 مترجم     

 واژگان
Clarke Smith Bly & 

Lewisohn 
Aryanour Shahriari 

سبز   مزرع 

 فلک

The green 

expanse of 
sky 

at wide 

green 
sky 

The green 

cultivated 
fields of the 

firmament 

Heaven’s 
green-field 

The green 

fields of 
fate 

 I beheld ديدم
I was 

looking I did see I saw ع 

 the sickle sickle of the curved داس 
knife of 

Scythe sickle 

 new moon مه نو 
crescent 

moon 
the new 
moon 

new Moon the new 
moon 

است به معني گستره   آورده wideو اسميت  expanseمعادل »مزرع« را کالرک  مزرع:٭

زيرا    ،هاي معنايي مستتر در متن هستيمها شاهد تخريب شبکهدشت. با اين معادل و پهن

النظير را در متن مبدأ  اي از تناسب و مراعاتتنيدههاي درهمزرع، سبز، داس و ماه شبکهم

 است.  اند که اين موضوع در ترجمه مغفول ماندهايجاد کرده

 
ي  ه زمان فعل »ديدم« در مصراع نخست ماضي ساده است که اين زمان در ترجم  اسميت:٭

غيير در ساختار نحوي  ( و شاهد ت I was looking)=   استدرستي ترجمه نشدهاسميت به

اين بيت اسميت ساختار جمالت را بدين شکل تغيير    يهزيرا در ترجم  مالت هستيم؛ج

خويش    يهنگريستم کشتِ مزرعسبز آسمان و داسِ ماه نو مي  يهاست: وقتي به گسترداده

 و هنگام درو را به ياد آوردم. 
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چاقوي منحني  اند که به معناي  آورده  curved knife: معادل داس را  بالي و لويسون٭

وجه متناسب  زرع، سبز، کشته و درو به هيچ است و با داس بسيار متفاوت است و با م

 هاي معنايي مستتر در بيت هستيم.نيست و شاهد تخريب شبکه

  شده   آورده   of the firmament sfield cultivatedThe greenمعادِل مزرعِ سبزِ فلک  

کلم انتخاب  آس  firmament  ي هاست.  بسيار مناسب  براي  از لحاظ لحن و سبک  مان 

هاي زير کشت، تحريف  = مزرعه  sfield cultivatedنمايد، اما معادِل مزرع ترکيب  مي

 از متن اصلي است و اطناب دارد. 

 نيز اطناب دارد. I had sown The seedsخويش   يهمعادل ترکيب کشت

شود. زير ِکلماتي که در متن مبدأ نيست ولي  مي  بالي و لويسون اطناب ديده  ي هترجمدر  

 است.  شده است، خط کشيدهدر ترجمه اضافه شده

 

آمده که از لحاظ لحن متناسب    Heaven  (آسمان)=   مزرعِ سبزِ فلکمعادلِ پور:  آريان٭

 اوت است. شود، متفطور که در جدول مالحظه مي  ها هماناست و با ديگر ترجمه
  است که خويش در ترجمه لحاظ نشده   شده  آورده  seeds sownخويش    ي همعادِل کشت

 است. 

 

ترجمه کرده   The green fields of fate  مزرعِ سبزِ فلک يعني آسمان راشهرياري:  ٭

آسمان به معني تقدير و سرنوشت    يهمترجم با اين کار يعني با تفسير حداقلي از کلم  است.

سازي( زيبايي و بالغتي را که در  معنايي )= شفافچندمعنايي به تک  و با فروکاستن از

. منظور از فروکاستن معنا در اين بيت  کرده است، مخدوش  بوده  أتصوير بيت در زبان مبد

بلکه منظور اين است که آسمان در اين بيت در    ؛ان چند معنا دارداين نيست که لفظ آسم

را برداريم و به   آنکنار کلماتي چون ماه، مزرعه، داس و درو تصويري آفريده که اگر  

گرفته و تعدّد معاني را تقليل    ، زيبايي و بالغت تصوير را ناديدهگذاريمجاي آن تقدير ب
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ر از آسمان سرنوشت و  که در اين بيت اصالً منظو  ايم. ذکر اين نکته نيز الزم استداده

 تقدير نيست. 

دادن معناي بيت را براي رعايت قافيه در زبان ي مذکور، شايد بتوان تغييردر ترجمه

را با    westو    swonرا با    grownمقصد، زير عنوان تفاخرگرايي آورد، زيرا شهرياري  

harvest    که   کرده است کلماتي را وارد ترجمه  ، کردن قافيهکرده است و براي جورقافيه

 در متن مبدا اصالً وجود ندارد.

 

 يد دميد گفتم ای بخت بخفتيدی و خورش 2

 ن همه از سابقه نوميد مشوـــگفت با اي
 

Clarke: I said: "fortune! Thou6 hast7 slept; and appeared hath8 the sun:" 

He said: "Despite all this, hopeless of the past, be not." 

 

Smith: I said: “O fortune, the sun has now risen and you are lost in 

sleep”: 

The answer was: “Despite what happened, don’t worry, be hoping 

 

Bly & Lewisohn: I said, “Bad luck. My lucky star has gone down, and 

the sun 

Has already risen.” In reply, Fortune said, “Despite all this,  

Do not forget the blessing9 laid down for you long ago.” 
 

Aryanpur: I said: “my luck slept and the Sun arose”. 

It said, “Don’t be disappointed, I propose.  
 

Shahriari: I said O fate, when will you awake? 

The sun is up, it is now dawn-break. 

Said, you have made many a mistake, 

Yet keep hope and faith within your breast. 
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 :  2تحليل بيتِ 
 مترجم    

 واژگان
Clarke Smith Bly & 

Lewisohn 
Aryanour Shahriari 

سابقه  از  the past - 

the blessing 

laid down 
for you 

long ago 

- - 

 نوميد مشو 
hopeless 
of…., be 

not. 

don’t 

worry, 
be 

hoping 

Do not 
forget 

Don’t be 
disappointed 

Yet keep 

hope and 
faith within 

your breast 

لويسون٭ و  ترجمبالي  در  اطناب هستيم.    يه:  شاهد  لويسون  و  که  عبارتبالي  هايي 

ساختار نحوي    ،بر اينبر متن است. عالوه زيرشان خط کشيده شده است، در ترجمه افزون

 است.شده  جمالت را نيز تغيير داده

 

 ، دو ترجمه  پور آزاد است و در هرشهرياري و آريان  يه: ترجمپور و شهرياريآريان٭

 هاي معنايي مستتر در متن هستيم.شاهد اطناب و تخريب شبکه

 

سابقه را  ي  هکلمکه  توان گفت  ميسابقه    يها دربارهتطبيقي ترجمهدر بررسي  سابقه:  ٭

ترجمه    آن را ناديده بگيرند واست يا    اند و اين امر موجب شدهدرستي درنيافتهمترجمان به

ترجمه يا  پنج  نکنند  از  متفاوت است،  آن  معني  و  مبدأ  زبان  با  که  کنند  ارائه  آن  از  اي 

 .  اندي سابقه را لحاظ کردهرجمه کلمهترجمه، فقط دو ت

در شروح حاي  درباره آمدهمعني سابقه  يعني    فظ چنين  پيشين  »است: سابقه  لطف 

فرمود: سبقت رحمتي غضبي« )خطيبخ که    ي هسابق» يعني  ؛  (554:  1385رهبر،  داوند 

خداوند. در جاي ديگر گويد: نااميدم مکن از  و رحمت ازلي خداوند، عنايت ازليِ  لطف  

اهي،  )خرمش  و که زشت«  است  لطف ازل/ تو پس پرده چه داني که که خوب  يهسابق

د ازلي پروردگار با بندگان و اينکه او بندگان را دوست  پيون»   . همچنين(1122،  2: ج 1385



 101 ــــــــــــــــــــــــ شيرین رزمجو بختياری /...ی انگليسی غزلی از حافظبررسی ترجمه 

 

بودند به پروردگاري   ( و در ازل بندگاني که هنوز خلقت اين جهاني نيافته 54دارد )مائده/  مي 

، (« )استعالمي 72اند )احزاب/  ( و درک اسرار حق را پذيرفته 172اند )اعراف/  او گواهي داده 

چه از سعادت و شقاوت براي هر کس (. »سابقت علم الهي است و آن 1039،  2: ج 1383

 (.181:  2، ج 1396کدکني، در آن نقش بسته است )جبر اشعري(« )شفيعي 

شده    عنوان مثال آوردهبراي معني سابقه به  همين بيت حافظ را  ،دهخدا  يهناملغت  در

اعمال    ،پيشينهابقه را در اين بيت به معني  ا س، ذيل مدخل سابقه( ام 1373، )دهخدا،  است

پيشين به معناي عنايت و    يهدر اين بيت سابق  .است  دانستهگذشته    يهکارنام   و  گذشته

است و اين بيت را دهخدا به    دهخدا نيامده  ي هنام لطف ازلي است که اين معنا در لغت

 است. گذشته آورده يهاشتباه زير معني اعمال گذشته و کارنام

چنين است:    است که معني پنجم  سابقه ذکر شده  در فرهنگ سخن، پنج معني براي

است: نااميدم مکن از    بوده  شدهانسان در ازل که با عنايت رقم زده    ي هف( پيشين)تصوّ

 : ذيل مدخدل سابقه( 1381)انوري، لطف ازل... .  ي هسابق

لطف و عنايت ازلي است و منطبق بر حديث  معناي  در بيت مورد بحث، سابقه به 

  شده   گرفته  هاي موجود ناديدهرسد معني دوم در فرهنگسبقت رحمتي غضبي. به نظر مي

 است.   که آمد، بدان اشاره شدهاست، امّا در شروح حافظ چنان

ي  در ترجمه فقطشد، باال نشان داده ها که در جدول به بررسي تطبيقي ترجمهباتوجه

اند و اين دو نيز معناي دقيق اين کلمه  کرده ، اين کلمه را ترجمهلويسون-ک و باليکالر

  ( the past« )=گذشته»اند. کالرک همان معناي  نکرده  درستي دريافترا در زبان مبدأ به

موهبتي که  سابقه را » و    اندتر شدهمعناي متن مبدأ نزديک لويسون به-باليرا آورده ولي 

(  laid down for you long agothe blessingبراي تو تعيين شده« )=ها قبل  ال س

 .  اندترجمه کرده
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 گر روی پاک و مجرد چو مسيحا به فلک 3

پرتو  صد  رسد  خورشيد  به  تو  چراغ   از 
 

Clarke: If, like the Masiha (the anointed10 one), to the sky (heaven) thou 

go pure and free (of the body), 

To the sun, will reach many a ray of thy splendour11. 

 

Smith: If you happen to go pure and free like the Messiah to the 

heavens,  

To the sun there will reach many rays of your bright light shining.  
 

Bly & Lewisohn: Like Jesus, ascend on the night of your death 

Straight up to hevean – so that from your lantern 

A hundred rays of light will reach the sun. 

 

Aryanpur: If you ascend as pure as Christ divine; 

Your radiant rays the Sun will outshine. 
 

Shahriari: If like the Christ, this world you depart 

With integrity and with a pure heart, 

Your brightness will give a new start 

To the sun, even shinning at its crest12. 
 

 : 3تحليل بيتِ 
 مترجم     

 واژگان 
Clarke Smith 

 

Aryanour 

 

Shahriari 
مترجم      

 واژگان 

Bly & 

Lewisohn 

 If If If If گر
آن چنان 

 رو
ascend 

on 

روی 

و  پاک 

 مجرد 

thou go 

pure and 
free (of 

the body) 

you 
happen 

to go 
pure 

and free 

you 

ascend as 
pure as 

this world 
you 

depart, 

With 
integrity 

and with 
a pure 

heart, 

شب 

 رحلت 

the night 

of your 
death 
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چو 

 مسيحا 

like the 

Masiha 
(the 

anointed 
one) 

like the 

Messiah 
Christ 

divine 

like the 

Christ 

چو 

 مسيحا 
Like 

Jesus 

 to the sky به فلک 

(heaven) 
to the 

heavens 
 به فلک  - -

Straight 

up to 
hevean 

چراغ  از 

 تو 
of thy 

splendour 

of your 
bright 

light 
shining 

Your 

radiant 
rays 

Your 

brightness 

از چراغ 

 تو 

so that 
from 

your 
lantern13 

به 

 خورشيد 
To the 

sun 
To the 

sun 
the Sun 

 
To the 

sun 

به 

 خورشيد 
the sun 

رسد صد  

 پرتو 

will 

reach 
many a 

ray of thy 
splendour 

there 

will 
reach 

many 
rays 

will 
outshine 

will give 
a new 

start 

رسد صد 

 پرتو 

A 

hundred 
rays of 

light will 
reach 

بعضي از کلمات در ترجمه مغفول    ،کنيدکه در جدول مالحظه مي  طورهمانکالرک:  ٭

امّا    ،است  ترديگر مترجمان به متن مبدأ پايبند   . با اينکه کالرک در مقايسه بااست  مانده

  thy spelendourرا به    «از چراغ تو » است:    بعضي از ترکيبات را در ترجمه تغيير داده

گرايي  ي برمن شاهد تفاخرتو« که طبق نظريهاز شکوه و جالل  »يعني    کرده است؛ترجمه  

 دهآور  many a ray« ترکيبِ  صد پرتو» يا تغيير لحن در متن مقصد هستيم؛ يا به جاي  

 مبدأ پايبند نيست.  است که باز به متن 

 

سازي، شاهد  افمتن مبدأ به قصد شف   ي اسميت با افزدون کلماتي بهترجمه  دراسميت:  ٭

است و به    آورده   your bright light shining  »از چراغ تو«معادِل    اطناب هستيم. وي

 آورده است. many rays صد پرتو«»جاي 
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براي  بالي و    بالي و لويسون:٭ ناتل خانلري  ترجمه از تصحيح حافظِلويسون   پرويز 

چنان رو شب رحلت  بيت چنين است: »آن   اند، در اين تصحيح مصراع نخستِکرده  استفاده

افزودن   با  نيز  ترجمه  اين  در  فلک«  به  مسيحا  در    Straight up toچو  اطناب  شاهد 

 مصراع نخست هستيم.  يهترجم

 

تغييراتي در متن مبدأ    ،براي روشنگري معناييمصراع دوم مترجم    ي هدر ترجم  پور:آريان٭

 است.   داده

تابش درخشان تو( آورده  Your radiant rays»از چراغ تو«    به جاي است و    )= 

)= از خورشيد پيش    the Sun will outshine  را  »به خورشيد رسد صد پرتو«معادِل  

است  گيرد(مي داده  موجب شفافقرار  تغيير  اين  و  .  زبان  عاميانهسازي  در  لحن  کردن 

 است.  برمن از عيوب ترجمه يهاست که هر دو در نظري مقصد شده

 

ترجم  شهرياري:٭ در  علهاطناب  از  يکي  و  است  بسيار  آوردن  تي شهرياري  آن  هاي 

هايي  . عبارتcrestو    depart  ،heart  ،startاي قافيه است. مثل  لغاتي است که به گونه

شده و تعداد آن هم کم نيست، کلماتي   ي زير آن خط کشيدهشهريار   يهکه در ترجم

 کرده است. هستند که مترجم به ذوق خويش در متن مقصد اضافه

 

بيني مترجمان تأثيرگذاري انديشه و جهان  ،شودکه در جدول ديده مي  طورهمانمسيحا:  ٭

 ،شودکالرک اطناب ديده مي  يهدر ترجم  .اين کلمه مشهود است  يهمسيحي در ترجم

که در    کردن )که يکي از مراسمِ مذهبي مسيحيان است( اشاره کردهزيرا به رسم تدهين

را    divineهم صفت    ،زبانپور، مترجم فارسياست و آريان  اي نشدهمتن مبدأ بدان اشاره

 است.  مسيحا افزوده يهبه کلم
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 اختر شب دزد مکن کاين عيار  تکيه بر  4

 کمر کيخسرو اووس ببرد و  ـــتاج ک
 

Clarke:  On the star, the (wandering) thief of night, rely not. For this 

knave14 

Took the crown of Kay Kaus; and the girdle15 of Kay Khusrau.  
 

Smith: Don’t you ever trust in the false star, because that thief of the 

night,  

That old trickster16, the crown of Kaus and Kay Khusrau was stealing.  
 

Bly & Lewisohn: Don’t depend on the gift-giving star; it is 

A midnihght thief, for this theif has stolen the throne 

Of king Kavas, and the belt worn by Kay-Kusraw. 
 

Aryanpur: The night-roving stars’re unworthy of trust, 

They reduced many famous kings to mere dust. 
 

Shahriari: Don’t seek your guidance in the skies 

It is deceitful, though it seems wise. 

It helped many kings majestically rise 

Then brought them down at its own behest. 
 

 : 4يل بيتِ تحل
 مترجم 

 واژگان
Clarke Smith Bly & 

Lewisohn 
Aryanour Shahriari 

شب  اختر ِ

 دزد

On the star, 

the 
(wandering) 

thief of 
night 

the false 
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because 
t thief tha

of the 
night 
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gift-
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 For this کاين عيار 

knave 

that thief 
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night, 

old That 
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for this 

theif 
- - 
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تاج  

کاووس 

 ببرد 

Took the 

crown of 
Kay Ka,us 

the 

crown of 
Kaus and 

Kay 
Khusrau 

was 
stealing 

has stolen 

the throne 
 kingOf 

Kavas 

They 

reduced 

many 
famous 

kings to 
mere dust 

- 

کمر  

 کيخسرو 

the girdle of 

Kay 
Khusrau 

- 

the belt 

 worn by
Kay-

Kusraw 

- - 

است. زمان دستوري در متن مبدأ،   در اين ترجمه کمر کيخسرو مغفول مانده اسميت:  ٭ 

ي مصراع ترجمه ي اسميت ماضي استمراري است. در  است؛ ولي در ترجمه ي ساده  گذشته 

کار در حال دزديدن باز کهنه است که آن حّقه شده  است؛ زيرا گفته    هايي رخ داده دوم اشتباه 

نخست  مصراع  در  کيخسرو.  کمربند  و  کاووس  تاج  نه  بود  کيخسرو  و  کيکاووس  تاج 

 است.شده   دزد در متِن مبدأ صفت اختر است ولي در ترجمه، صفت عّيار دانسته شب 

 
ت آن که علّ  اند گذاشته gift-givingدزد را  ي اختر شبهمعادِل ترجمويسون:  بالي و ل٭

رسد مترجمان معناي مصراع نخست را در زبان مبدأ متوجّه  . به نظر ميمشخّص نيست

بر اين در  دقيق نيست. عالوهاست که باز  آمده  midnight thief  اند. به جاي عيّارنشده

 شد. آن خط کشيده ياطناب هستيم که زير کلمات اضافهد شاه   ،مصراع دوم  يترجمه

 

  ي هشهرياري با يک ترجم  يهمخصوصاً ترجم  ،: در اين دو ترجمهپور و شهرياريآريان٭

هايي را به زبان مقصد  آزاد مواجه هستيم. شهرياري براي رعايت قافيه، عبارات و ترکيب

اطناب شده  افزوده آريان  است که موجب  ناست و  ترجم  يزپور  از  هاي  شبکه  يهفارغ 

  ي هستار»که    کرده استاست و چنين ترجمه    مفهوم بيت پرداخته   يهمعنايي متن، به ترجم

 اند«.از پادشاهان را در خاک کرده  اين ستارگان بسياري  ، گرد ارزش اعتماد را نداردشب

هاي  تخريب شبکهاست و شاهد    شده  هاي بيت ناديده گرفتهتمثيل  ،ايبا چنين ترجمه

 معنايي مستتر در متن هستيم.
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و شهرياري  آريان  ار:عيّ٭ بيت  مضمونپور  کرده  کلّي  ترجمه  از را  وسيله  اين  به  و  اند 

بندي به  ي ابيات سعي در پايرک که در ترجمهاند، امّا کالار شانه خالي کردهعيّ   ي هترجم

دم رذل، آدم  است که به معني آ  کار بردهبه  knave  يهار کلممتن مبدأ دارد، به جاي عيّ 

اي عيّار  )هز( است. اين کلمه معادل مناسبي بر   فطرتشرف، آدم فرومايه و آدم پستبي

گونه که کالرک  بود همان  وجه بار معنايي عيّار را ندارد. بهتردر فارسي نيست و به هيچ

ي عيّار  داد، دربارهمي  آن توضيح  يه آورد و بعد دربارمشابه عين کلمه را مي  هايدر نمونه

 گرفت.  هم همان روش را درپيش مي

است؛  با هم استفاده کرده  that thief of the nightو    trickster  يهاسميت از کلم

trickster  که معادِل مناسبي براي عيّار نيست؛    )هز( است  بازبه معناي دغلباز، شياد و حقّه

 عيار اطناب دارد و فصيح نيست.  يهکلم آوردن دو معادل براي حال درعينِ

 اند که باز معادل دقيقي نيست. آورده thiefهم معادل عيّار را  بالي و لويسون

 

 گوشوار زر و لعل ار چه گران دارد گوش 5

 ي گذران است نصيحت بشنو ـــدور خوب
 

Clarke: Although the ear be heavy with (dull to) the ear-ring of gold 

and of ruby (profitable counsel), 

The season of beauteousness (youthfulness) is passing; counsel, hear. 

 

Smith: Although the ear may be heavy with an ear-ring of gold and 

ruby, 

The season of beauty is a passing thing, this wise advice be hearing. 
 

Bly & Lewisohn: Although your gold and ruby earring may weigh 

Down your ear a bit, listen to my advice: 

The time of pleasant fairness doesn’t last long. 
Aryanpur: Gold and ruby ear-rings are dear17 in price- 

Happy days will soon end, hearken my advice. 
 

Shahriari: Though many jewels and rings of gold, 

Necks and ears of many elegantly hold; 
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All the good times will one day fold. 

With a clear mind listen, and a beating chest. 

 

 :  5تحليل بيتِ 

 مترجم     

 واژگان
Clarke Smith Bly & 

Lewisohn 
Aryanour Shahriari 

دارد   گران 

 گوش 

the ear be 
heavy with 

(dull to) 

the ear 

may be 

heavy 
with 
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weigh 
Down 

a your ear 
bit 
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and ears 
of many 

elegantly 
hold 

تأمّل    درخور  گوش«گران دارد  »  ها ترکيباي ترجمه: در بررسي مقايسهدارد گوشگران٭

 است. اين ترکيب در جدوِل باال آمده  هاي  است؛ معادل 
کلمات در   يههاي معنايي چندگاندريافتن شبکه  ،کالرک  ي هيکي از نقاط قوّت ترجم

اي ايهام يا ايهام تناسب دارد، کالرک هر  شعر حافظ است. در بسياري از ابيات که کلمه

را ترجم م  ايها   «گران»  يه. در اين بيت کلمکرده است  هدو معناي نزديک و دور ايهام 

کردن گوش از  شدن گوش از شنيدن پند و هم سنگينتناسب دارد، هم به معناي سنگين

 است: که کالرک هر دو معني را آورده نظر وزن است
the ear be heavy with (dull to) the ear-ring of gold and of ruby 

است و  ترجمه شده شدن گوش از نظرِ وزنسنگيناسميت فقط معناي  يهدر ترجم 

مانده  ديگرمعناي   باتوجه  مغفول  بيت  در  که  معنايي  تناسباست؛  بيتبه  مثل  هاي   ،

مينصيحت ذهن  به  مبدأ  زبان  در  معادل    رسد.شنو،  اسميت  مانند  نيز  لويسون  و  بالي 

 . اندنکردهتوجّه  به هر دو معنياند و آورده 

هاي معاني و تناسبات را در زبان رود شبکه پور، مترجم فارسي زباني که توقع مي ان آري 

است و گران را در معناي   درستي درنيافته مبدأ بيشتر دريابد، معني بيت را در زبان مبدأ به 

هاي معنايي بيت به لعل و گوشوار زر، جزو اليه است، اين معني باتوجه قيمت آورده  گران 
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پور مخاطب ترجمه در زبان ي آريان ناي مستقيمي از بيت نيست و با ترجمه هست؛ ولي مع 

 پور چنين است:ي آريان مقصد، تصويري نادرست از بيت را در ذهن خواهد آورد. ترجمه 

Gold and ruby ear-rings are dear in price . 

 هستند.  گوشوار زر و لعل از نظر قيمت گران

هاي  کردن لحن و هم تخريب شبکههم عاميانه  يي کيفي، ، هم شاهد غنازدابا اين ترجمه

 معنايي مستتر در متن هستيم.

 . کرده استبرداشتي آزاد از اين مصراع را ارائه   يهشهرياري نيز براي رعايت قافي

 

 حسن   یهچشم بد دور ز خال تو که در عرص 6

 ه برد از مه و خورشيد گرو ــد کــبيدقي ران
 

Clarke: From thy mole, far the evil eye! For, on the chess-board18 of 

beauty, 

It (thy mole) moved a pawn19 that, from the moon and the sun (the 

moles of the sky), the bet won. 

 

Smith: May the evil eye be far from Your mole, for on beauty’s 

chessboard,  

By advancing a pawn, over the moon and sun the game it’s winning.  
 

Bly & Lewisohn: May the evil eye be far from your beauty spot20, 

For in the field of beauty your mole puts forward a pawn 

That moves across the board and takes both sun and moon. 
 

Aryanpur: Good protect her mole for in beauty’s field, 

The Sun and Moon to her challenge will yield. 
 

Shahriari: From evil eyes may you be freed; 

Fate rode the sun and moon’s steed21. 
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 : 6تحليل بيتِ 

 مترجم     

 واژگان
Clarke Smith Bly & 

Lewisohn 
Aryanour Shahriari 

 From thy ز خال تو 

mole 
from Your 

mole 
your 

beauty spot 
her mole ع 

  هر سه ترجمه معادِل خال در  شود،که در جدوِل باال مالحظه ميچنان  بالي و لويسون:٭

mole  بالي و لويسون با اطنابي    ي هامّا در ترجم  است که جايگزين مناسبي است؛  آمده

است: نخست آن را    خال آمده  يهشود، دو معادل براي کلممي  که همواره در آن ديده

your beauty spot  که  کرده استترجمهspot پيس است و معادل مناسبي  ومعادل لک

  ی هدر عرص  ي هيمان شده و براي ترجمنيست. کمي جلوتر گويي مترجم خود نيز پش

خال  »لفظي    يها طبق قرين که فاعل آن در زبان مبدأ محذوف است، امّ  بيدقي راند  حسن

را معادل خال    your moleبار  و اين  کرده استاست، خال تو را تکرار    فاعل جمله  «تو

  ي همصراع دوم نيز شاهد اطناب هستيم که زير کلمات افزود  يهاست. در ترجم  آورده 

 است.  شده  مترجم خط کشيده
 

بند به متن مبدأ  مشخص نيست، مترجم گاه پاي  پور بر يک روال آريان  ي ه: ترجمپورآريان٭

اين بيت مضمون را ترجمه   يهدهد. در ترجماز شعر ارائه مي  يآزاد  يهاست و گاه ترجم

خطاب    ،بيت  ،. در زبان مبدأکرده استقافيه  هم  yieldرا با    field  يهو کلم  کرده است 

پور به  که آرياناليه خال و تو ضمير مخاطب است، درصورتيبه معشوق است و مضافٌ

  کرده است نث را هم انتخاب  است و ضمير مؤ  ( آورده  moleherجاي خال تو، خال او )

 جاي بحث و تأمّل دارد. که 
 

شهرياري در اين بيت آزاد است و چنين است: اميد که از چشم بد   يه: ترجمشهرياري٭

که مشهود  گيرد. چنانبه دور باشي. سرنوشت از اسب توسن ماه و خورشيد پيشي مي

شبک  تخريب  با  تشبيه  يهاست  و  تصاوير  و  هستيم  مواجه  بيت  در  مستتر  هاي  معنايي 

 است.  موجود در متن ناديده گرفته شده
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 مفروش اين عظمت کاندر عشقآسمان گو  7

 خرمن مه به جوی خوشه پروين به دو جو 
 

Clarke: Tell the sky: "Boast22 not of this pomp23. For, in love," 
(They sell) the moon's harvest (the halo24) for a barley-corn25; and the 
cluster "of the Pleiades for two barley-corns." 
 

Smith: Go and tell to the sky that it should not be boasting of grandeur : 26 

In love the moon is worth a barleycorn, Pleiades27 for two is selling.  
 

Bly & Lewisohn: Tell the heavens not to brag28 so much about their 
majesty. 
The moon’s gifts, compared to Love’s, amounts 
To one grain of wheat, and the Pleiades to two. 
 

Aryanpur: O’Heaven, your grandeur does not display! 
For Moon and Pleiades are naught29 in love, I say. 
 

Shahriari: Don’t sell the harvest that you reap 
In the market of love, for so cheap; 
For the moon, a nickel you keep, 
And for the stars a dime at best. 

 :  7تحليل بيتِ 

 مترجم      

 واژگان
Clarke Smith Bly & 

Lewisohn Aryanour Shahriari 

 خرمن مه 
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the moon 
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moon’s 
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For Moon 
For the 
moon 

 به جوی 
for a 
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are naught a nickel 

خوشه  

 پروين 

the cluster 
"of the 
Pleiades 

Pleiades 
the 
Pleiades 

pleiades 
for the 
stars 

 به دو جو 
for two 
barley-
corns 

for two is 
selling 

to two are naught a dime 



 (48پياپی) 1400، تابستان  2ی شماره ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــ  112

 

بين تردر بررسي مقايسه  ماه:خرمن٭ براي    هاييها، معادل جمهاي   « آمده خرمن ماه»که 

. کرده استترجمه    moon’s harvestتنها کالرک خرمن ماه را  است، درخور تامل است.  

است. بالي   شده  ناديده گرفته  «خرمن»  يهپور و شهرياري کلماسميت، آريان  يهدر ترجم

که   The moon’s gifts   اند، يعنيو لويسون اصطالح غريبي را معادل خرمن ماه آورده

 نيست. يدقيق يهترجم

به متن    ي بندبا پايرا    دو جوو    به جویکالرک و تا حدي اسميت  به جوي و دو جو:  ٭

پور مفهوم  . آرياناندبه جاي جو، لفظ گندم را آورده لويسون    اند. بالي وترجمه کردهمبدأ  

تصاوير را به    يهشبک  و شهرياري کامالً  «ارزندبه هيچ نمي»بيت را ترجمه کرده و گفته  

شهرياري در   يه. ترجمکرده استآن را ترجمه  «پنج سنت»و  «ده سنت»هم ريخته و به 

ه به زبان مبدأ است که معادل بسياري از کلمات را  توج  ت به قدري آزاد و بدوناين بي

   است. معنايي مستتر در بيت را از بين برده  يهنياورده و شبک
  

 آتش زهد و ريا خرمن دين خواهد سوخت  8

خرق اين  برو ـــحافظ  و  بينداز  پشمينه   ه 
 

Clarke: The fire of hypocrisy30 and deceit31 will consume32 the harvest 
of religion, 
Hafiz! This woollen khirka, cast away; and go. 
 

Smith: The fire of hypocrisy and deceit will burn the harvest of religion; 
O Hafiz, throw this woollen patchcoat33 away and then be wayfaring34. 
Bly & Lewisohn: Hypocrisy and the fire of ascetic35 renunciation36 
Will eventually consume the harvest of religion 
Hafez, throw off your Sufi robe37 and the go on your way. 
 

Aryanpur: Hypocricy crop38 of faith will set afire- 
Hafiz! Your woolly cloak39 you don’t require. 
 

Shahriari: Hypocrites ruin their own creed40 and nest41 
Hafiz leaves without his dervish’s vest42. 
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 :  8تحليل بيتِ 

 مترجم   

 واژگان
Clarke Smith Bly & 

Lewisohn Aryanour Shahriari 

آتش زهد 

 و ريا

The fire 
of 
hypocrisy 
and deceit 

The fire 
of 
hypocrisy 
and deceit 

Hypocrisy 
and the fire 
of ascetic 
renunciation 

Hypocricy Hypocrites 

: در اين بيت شهرياري براي رعايت قافيه کلماتي را در کنار هم آورده که نه  شهرياري٭

  ي هها وجهي دارد. کلمآمدن آن همکنارِ تناسب دارد و نه در زبان مقصد دربا زبان مبدأ  

nest    شدن با  قافيههمرا فقط برايvest  ي ه هاي در هم تنيداست و تصاوير و شبکه  آورده  

 است. معنايي بيت را از بين برده
 

درستي ترجمه  به آتشِ زهد و رياترکيب   هادر بررسي تطبيقي ترجمه آتشِ زهد و ريا:٭

ي تشبيهي آتش زهد و ريا را  هاست. به جز کالرک و اسميت ديگر مترجمان اضاف  نشده

  Hypocrisy and the fire of ascetic renunciationدرستي تشخيص ندادند. بالي  به

ه به پور و شهرياري هم بدون توجآريانزاهدانه.    يهيعني ريا و آتش توب  است؛را آورده 

 43اند.رکيب ريا را به تنهايي آوردهاين ت 
 

 گيری . نتيجه6

گيرد که بسياري از مخاطبان  جا نشأت ميي ديوان حافظ از آنمشکلِ اساسي در ترجمه

درستي  کنند شعر حافظ را بهي آن، تصور ميليل کثرت مطالعهدزبانِ ديوانِ حافظ، بهفارسي

کرده دريافت  کامل  درحاليو  بر  اند؛  زيادي شرح  بسيار  تعداد  نگارش  از  بعد  هنوز  که 

ديوان، ظرايف لفظي و معناييِ بسياري وجود دارد که محل اختالف است؛ پس هرکسي  

نکه بخواهد آن را ترجمه کند. اين  تواند حافظ را دريافت کند، چه رسد به آراحتي نميبه

کند. در بسياري از موارد، مشخص  زبان صدق ميي برخي مترجمان فارسينکته درباره

به مترجم  که  فارسياست  به  اعتماد  با  و صرفاً  ادبي  دانش  نداشتن  به  علت  داني دست 

ترجم  دهد که در بعضي موارد مي بعضي از ابيات نشان مياست. حتّي ترجمهترجمه زده  
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داشته   اشکال  هم  بيت  خواندن  به  در  اتکا  با  تنها  و  شروح  به  توجه  بدون  و  است 

 است.ي ديوان حافظ پرداخته بودن به ترجمهزبانفارسي

ي آزاد راهِ گريزي است براي مترجماني که متن  متأسفانه در بسياري از موارد، ترجمه

به را  نکردهمبدأ  دريافت  فهدرستي  مترجم  مثالً  دربارهاند؛  حافظ  بيتِ  که  است  ي  ميده 

تمثيلي   آفريده، چه  تصويري  اين مفهوم چه  با  اينکه شاعر  مترجم  امّا  سرنوشت است، 

مفهوم سرنوشت   با  بنابراين  است؛  نکرده  درک  را  و...   کرده  ذم  يا  مدح  را  آن  آورده، 

 تصويري آفريده و تصويرِ خود را ترجمه کرده است.  

دار و پايبند به متن مبدأ است؛  ها بايد گفت ويلبر فورس کالرک امانت در تحليل ترجمه 

برند و با آن ارتباط برقرار  ي کالرک لّذت مي زبان چقدر از ترجمه ولي اينکه مخاطبان انگليسي 

اي دارد. اسميت در ترجمه  کنند، حرف ديگري است و احتياج به تحقيق و بررسي جداگانه مي 

ي کالرک را پيش چشم  رسد در بسياري از موارد، ترجمه کالرک است. به نظر مي وامدار  

ي اسميت بر يک روش و يک سياق نيست. گاه  است. ترجمه داشته و از آن بهره جسته  

ترجمه مي امانت  به متن مبدأ  از خودش نشان مي دارانه  بيشتري  دهد. در  کند و گاه آزادي 

ي مترجمان به رعايت امانت  بسياري از موارد دغدغه   ي بالي و لويسون، اگرچه در ترجمه 

است.    مشهود است، ولي در بعضي موارد، اطناب اين دو مترجم موجد تحريف متن مبدأ شده 

بالي و لويسون تعّمدي دارند که ابيات دو مصراعي ديوان حافظ، حتمًا در سه مصراع )يعني  

از ميانه شکسته شود و به سطر بعد  ي مستقل  سه قسمت( ترجمه شوند، ولو اينکه يک جمله 

است که لحن فاخر حافظ در اين  منتقل گردد. اين امر موجب حشو و اطناب مملي گشته  

است. همچنين از ابزارهايي براي تقريِب حافظ به فرهنگ  ها به لحني عاميانه بدل شده اطناب 

 يت.  بردن برخي اصطالحات مسيح کار اند؛ همچون به زبان کمک گرفته انگليسي 

به گونه ي آريان ترجمه  پور ديوان حافظ را  اي ديگر است. آريان پور و شهرياري 

نامه را نيز ترجمه کرده است. به نظر  و در ذيل هر غزل، فال   نامه پنداشته نوعي فال 

است. اگرچه دانش  اي را در زبان انگليسي مفروض داشته رسد ايشان مخاطب عامه مي 

ايشان   انگليسي  پيشينه باتوجه زبان  ولي  به  است،  مشخص  آثارشان،  و  تحقيقاتي  ي 

شان از ديوان حافظ اين امر آشکار است که سطح دانش  ي انگليسي به ترجمه باتوجه 
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هاي ناشي از بدخواني و فهم  ادبي ايشان از ديوان حافظ بسنده و کافي نيست. اشکال 

 شود. نادرست از متن مبدأ در ترجمه ايشان ديده مي 

ترجمهترجمه ديوان حافظ،  از  بهي شهرياري  و  آزاد  در اي  مبدأ است.  متن  از  دور 

است. بسياري از موارد التزام ايشان به رعايت قافيه و رديف باعث تحريف در ترجمه شده  

ابيات را پيش از ترجمه مي به نظر مي  خوانده، سپس ديوان حافظ را بسته و رسد ايشان 

کرده است. گاه ي خود شروع به سرايش به زبان انگليسي مي هواي شاعرانه و به حال باتوجه 

شود، ولي همين که به مصراع در يک بيت در مصراع نخست، متن مبدأ در ترجمه ديده مي 

مي  مي دوم  قافيه  رعايت  قصد  و  به رسد  را  بعدي  کلمات  که  است  قافيه  تنها  دنبال کند، 

مبدأ تمام شود. البته در مواردي که   آورد، حتي اگر به قيمت تناقض مفهوم متن مقصد بامي 

 است. ي مقبولي ارائه داده  ، ترجمه درستي دريافت کرده مفهوم بيت را کامل و به 

است، اين است که مترجمان  هاي حافظ مغفول مانده  رسد آنچه در ترجمهبه نظر مي

ن کار سترگي  شان است، دست به چنيزبان صرفاً با اتکا به اينکه فارسي، زبان مادريفارسي

ي عميق حافظ آموختني  اند که بالغت و فصاحت، زبان داني و انديشهاند و غافل بودهزده

فارسي تنها  و  ترجمهاست  و  حافظ  فهم  براي  مترجم  داني  اگر  نيست.  کافي  آن  ي 

به علمش به اصطالحات معمول در زبان مادري در کنارِ دانشِ ادبي  زباني باتوجهفارسي

تر  لغزشاز زبان مقصد بتواند ديوان حافظ را ترجمه کند، شايد بتواند کمو اطّالع کافي  

 زبان عمل کند.از مترجم انگليسي
 

 ها: يادداشت
است. در طرح  هاي حافظ بررسي شده  هاي انگليسي غزل در پژوهِش پسادکترِي نگارنده، ترجمه *  

پور تحليل شده و  ي شهريار شهرياري و عّباس آريان زبان، ترجمه شده، از مياِن مترجماِن فارسي گفته 

زبان يعني ويلبرفورس کالرک، پل اسميت، رابرت بالي و لئونارد لويسون مقايسه  با مترجمان انگليسي 

وسه غزل( انتخاب شد و  عنوان نمونه )جمعًا پنجاه است. از هر ترجمه، دوازده غزل به و مقابله شده 

ها از شعر حافظ، تسّلط به زبان مبدأ و مقصد  ها، زبان مترجمان، ميزان درک آن مه صّحت و سقم ترج 

کاستي  درنهايت  آنان بررسي و  آثار  در  پنهان و آشکار ترجمه  هاي  ها، موانع و دشواري و زواياي 

 ي شعر حافظ مشخص شد.  ترجمه 
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 است. ”Hafez and his Divan as viewed by the west“عنوان اين کتاب دو جلدي  .1

 است.  ها آمدهصفحاتي است که اين غزل در ترجمه  يههاي موجود در اين جدول شمارشماره  .2

 است:  شهرياري به صورتِ آنالين منتشر شده يهترجم .3
http://www.hafizonlove.com 

 . داس. )آر(4

 آسمان، فلک، گردون. )آر( )بيشتر شاعرانه(  .5

 . داس. )آر(6
7.thou: archaic or dialect form of you. 
8.hast: archaic second person singular present of have. 

9. hath: archaic third person singular present of have. 

 . موهبت، استعداد الهي، نعمت. )آر(10

 . تدهين شده. )آر(11

 ، جالل و شکوه. )آر(. درخشاني12

 اوج. )آر( .13

 فانوس. )آر(  .14

 باز، رياکار. )آر(آدم دغل. 15

 کمربند. )آر(  .16

 گر، مکار. )آر( حيله .17

 بها. )هز( بها، گزاف. )آر( )کاال و مغازه( گرانقيمت، گرانگران. 18

 شطرنج. )آر( يهتخت .19

 سرباز شطرنج. )آر(  .20

 نرد، ورق بازي( خال، نقطه خط و خال. )آر(لکه، پيسه، )تاس، تختنه .21

 اسب توسن. )آر(  .22

 کردن. )آر(زدن، خودستاييالف .23

 شکوه. )آر( .24

 خرمن ماه. )آر( .25

 جو. )آر(  يهدان .26

 عظمت، رفعت، شکوه. )آر(  .27

http://www.hafizonlove.com/
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 ر( برج ثور. )آ  يههفت ستار .28

 ر( الف، خود نمايي. )آ .29

 فايده. )آر( هيچ، بي .30

 ريا. )آر(  .31

 فريب. )آر(  .32

 ويژه با آتش. )آر(کردن بهنابود. 33

 لباس وصله دار، ژنده. )آر(  .34

 رهرو. )هز( اينجا يعني سالک. .35

 ر(زاهدانه. )آ  .36

 توبه. )هز( . 37

 ردا، خرقه. )آر( . 38

 ر(محصول، خرمن. )آ. 39

 ردا، خرقه. )آر( . 40

 مسيحيت. )هز(  يهاعتقادات مذهبي، اعتراف به مسيحي بودن. )آر( اعتقادنام. 41

 النه. )هز(. 42

 ر( رداي بلند، جامه، جليقه. )آ. 43

غني و خانلري وجود ندارد.  _قزويني    است که در تصحيحها آمدهدو بيت در بعضي از ترجمه.  44

شد؛ چون کالرک  از مسعود فرزاد يافته  هالمات و اصالت غزلحافظ، صحّت ک اين ابيات در کتاب  

اين ابيات از کتاب مسعود فرزاد به همراه    ؛اندکردهپور اين دو بيت را ترجمهو اسميت و آريان

 (1114، 2: ج1349شوند: )فرزاد، ها نقل ميترجمه
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، جلد نوزدهم، زير نظر کاظم موسوي بجنوري، تهران: المعارف بزرگ اسالمية دائر

 لمعارف بزرگ اسالمي. اةمرکز دائر

( پروين  »ترجمه1395لؤلؤيي،  ترجم(.  انگليسي«.  به  حافظ  حسيني،    يههاي  مصطفي 

 . 81-75، صص 60  يه، شمار25سال  ، مترجم
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