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  چكيده
هـاي مربـوط بـه تعيـين     هاي جذّاب شعر حافظ، در چندگانگي تفسيرمنشأ بسياري از ايهام

آميزي متن را در فراينـد  مخاطب شعر اوست. مترجم ادبي موفّق كسي است كه درجه ابهام
-دهد، عدم تناسب ساختترجمه حفظ كند. يكي از مشكالتي كه در فرايند ترجمه رخ مي

هاي صرفي و نحوي زبان مبدأ و مقصد است. اين امـر در ترجمـه   هاي دستوري و ويژگي
هـاي  هاي صوري براي خلق ابهـام ويژه ترجمه شعر كه گاه مبتني بر همين ويژگيادبي و به

برانگيز خواهد بود. با توجه به فقدان مشخصه جنس در ازپيش چالشيشبانگيز است، خيال
كنـد، در  كه بـه معشـوق حـافظ اشـاره مـي     » او«نظام ضميري زبان فارسي، برگردان ضمير 

است، چراكه مترجم مجبور بـه اسـتفاده از يكـي از دو     برانگيزترجمه انگليسي امري چالش
انگيـزد. ايـن مقالـه بـا     ضمير مذكّر يا مؤنّث خواهد بود كه هركدام تفسيري خاص را برمي

-بنـدي شـيوه  هايي از ترجمه شعر حافظ توسط سه مترجم، به تحليل و دستهبررسي نمونه

   .پردازدهاي ايشان در برگردان ضمير سوم شخص مفرد مي
  .نظام ضميري، ترجمه ادبي، ضمير سوم شخص مفرد، فارسي، انگليسي: هادواژهيلك

  . مقدمه1
اي ايجـاد  نـاخواه فاصـله  در اثر اختالفات دستوري و واژگاني بين زبان مبدأ و مقصد، خواه

يـابي صـحيح اسـت. يكـي از ايـن      هـا از طريـق معـادل   شود كه نقش مترجم، پر كـردن آن مي
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هاي نقشي همچون ضماير است. وجود مقوله جنس در نظام ترجمة مقولهاختالفات، مربوط به 
ها و عدم وجود آن در بعضي ديگر، يكي از اين موارد اخـتالف اسـت. از   دستوري بعضي زبان

 1هايي كه داراي نظام جنس دستوري صرفاً ضـميري در زبان«)، 12، ص 1991ديدگاه كوربت (
اين بدان معناست كه عناصر ديگر ». تشخيص است هستند جنسيت تنها از ضماير شخصي قابل

هاي جنسي دستوري هستند و تشخيص جنسيت، صرفاً وابسته مانند افعال و صفات، فاقد نشانه
  به نشانة آن بر روي ضمير شخصي است. 

باشد و اين هاي معنايي ميمثالً زبان انگليسي داراي جنس دستوري در ضماير بر پايه مالك
ها در ضماير سوم شخص مفرد فاعلي و مفعولي، انعكاسـي و صـفت ملكـيِ    جنس دستوري تن
گونـه  اي ايـن طبـق قـانون سـاده     he ، she ،it يابد. موارد استفاده از ضماير مربوط، تجلّي مي

» she«و بـراي انسـان مؤنّـث، از ضـمير     » he«براي انسان مذكّر از ضـمير  «تعريف شده است: 
را بـراي آن بـه كـار    » it«گيريم و ضـمير  گري را خنثي در نظر ميكنيم و هر چيز دياستفاده مي

-(همان)؛ اما در زباني چون فارسي، تمايز جنسي در نظام ضميري وجود ندارد. چنـان » بريممي

عنوان واژة دسـتوري، تنهـا بـه شـخص و     در زبان فارسي، ضمير به«گويد: الديني ميةكه مشكو
جع است. مرجع، گروه اسمي خاصي در درون همان جمله شمار اشاره دارد و همواره داراي مر

و » جنس طبيعي، مذكّر و مؤنّث«ها، ضمير به مفهوم (در برخي زبان هاي پيشين استو يا جمله
هاي كند، ازجمله زباناصطالح مذكّر و مؤنّث نيز اشاره ميهاي بهجنس دستوري يعني دسته«يا 

هـاي صـرفي و   حسب صورت آوايـي و نيـز ويژگـي    عربي، انگليسي و فرانسه). واژة ضمير بر
نحوي آن در هفت دستة ضمير شخصي، ضمير متصـل، ضـمير مشـترك انعكاسـي و تأكيـدي،      

الـديني،  (مشـكوة » گيـرد ضمير متقابل، ضمير اشاره، ضمير پرسشي و ضمير نامشخص قرار مي
  ).175ص 

رد واحدي در ترجمة گفتني است كه مترجمان تاكنون به خاطر وجود برخي ابهامات، رويك
ها بر مبناي ديدگاه خاص خود، مرجع ضمير را تعبير كرده اند و هركدام از آننداشته» او«ضمير 

                                                            
1 purely pronominal gender system 



  95                                   ...هاي نحوي، چالشي در ترجمه ادبيتفاوت                            متشه و چهل سال 

  

اين متـرجم اسـت كـه بايـد تصـميم      «)، 2000( اند؛ چراكه به قول القويانيو به ترجمه پرداخته
   ».بگيرد تا از ضمير مؤنّث، مذكّر و يا مطابقة جنس دستوري آن استفاده كند

ظاهر جزئي و هاي موجود در برگردان يكي از عناصرِ بهدر اين مقاله، به طرح و نقد تفاوت
پردازيم؛ تفـاوتي  ست ـ مي »او«حال، بس مهم و كليدي در شعر حافظ ـ كه همانا ضميرِ  درعين

كه ناشي از وجود مشخصه جنس در نظام ضميري زبان انگليسي و فقدان آن در زبـان فارسـي   
  است. 

  هاي در آنترجمه ادبي و انواع تعادل .2
، ماهيت آن، انواع آن و ضرورت يا عدم ضرورت تعادل 2در مطالعات ترجمه موضوع تعادل

) مفهـوم تعـادل را مطـرح كـرد و     1964هاي زيادي مطرح شده است. نخستين بار نايدا (بحث
در زبـان مقصـد    ترين معادل سليس و روان به لحـاظ معنـا و سـبك   ترجمه را بازتوليد نزديك

عنـوان دو  به 4و پويا 3). وي از تعادل صوري50، ص1391زاده، معرفي كرد (به نقل از خسروي
كند. طبيعي است كه نايدا طرفدار تعادل پويـا باشـد؛ چراكـه همـان ادراك و     نوع تعادل ياد مي

از  كند كه متن مبدأ در مخاطب خـود ايجـاد كـرده اسـت. نيومـارك نيـز      احساسي را ايجاد مي
  آورد.سخن به ميان مي 6در برابر ترجمه ارتباطي 5ترجمه معنايي

ها مالك و ميزان ملموسي براي نحوه تشـخيص انـواع   بندياما در همه اين تعاريف و طبقه
ويژه در ترجمه ادبـي  شود. اين امر بهشود و صرفاً از تأثير مشابه سخن گفته ميتعادل ارائه نمي

يابد. براي تعيين اين معيار بايد نخسـت پرسـيد   زپيش اهميت مياو خصوصاً ترجمه شعر بيش
-كه سازوكار تأثيرگذاري شعر و متن ادبي چگونه است. در اين زمينـه منتقـدان ادبـي و نظريـه    

هاي متفاوتي دارند، اما اگر به شيوه مرسوم و متـداول دوران اخيـر و   پردازان معناشناسي ديدگاه
ه كنيم، بايد بپذيريم كـه معنـاي مـتن ادبـي (و بـالطبع اثـر آن)       محور توجرويكردهاي خواننده

                                                            
2. equivalence  
3. formal  
4. dynamic 
5. semantic 
6. communicative 
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شـود و  حاصل تعامل و درگيري خواننده با متن است و اين معنا در فرايند خواندن توليـد مـي  
ساز خلق و كشـف معنـايي نـو از    تواند زمينهتكاپوي هر خواننده و حتّي هر بار خواندن او مي

  يك اثر واحد باشد. 
سـخن بـه    7شناختي) نخستين بار از تعادل زيبايي1394فر (است كه خزاعي با چنين نگاهي

از «كنـد كـه   داند، اشاره ميمي 8آورد. وي كه مترجم را از خوانندگان واقعي متن اصليميان مي
منظر زيباشناسي، بايد ديد در جاهايي از متن اصلي كه خأل وجود داشته يا ساختارهاي تفسـير  

نه به اين خألها و ساختارها واكنش نشان داده و چگونـه ضـمن تـالش    پذير بوده مترجم چگو
فـر  بـه اعتقـاد خزاعـي   » براي نوشتن متني منسجم در پركردن اين خألها مشاركت كرده اسـت. 

كنند زيرا مترجم در تفسـير مـتن مشـاركت    اللفظي معموالً خألها را حفظ ميهاي تحتترجمه
هاي آزاد كند. اما در ترجمهاشناسي متن اصلي را حفظ ميكند؛ اين شيوه رمز و راز و يا زيبنمي

كنـد و تفسـير   كند يعني هركجا كه خالئي هست آن خأل را تفسـير مـي  مترجم خألها را پر مي
كند و درنتيجه از رمز و راز و زيباشناسي يعني امكان و لذت كشف معني از خود را ترجمه مي

  .كاهدمتن اصلي مي

شـناختي مسـتلزم نـوعي تعـادل در درجـه      فر حفظ تعادل زيباييزاعيبنابراين، از ديدگاه خ
هاي اطالعاتي متن ديگر حفظ شكافعبارتتفسيرپذيري متن مبدأ در متن ترجمه شده است. به

                                                            
7 aesthetic equivalence 

اي است رضي خواننده. خواننده ف8و خواننده واقعي 8شود: خواننده فرضيآيزر ميان دو نوع خواننده تمايز قائل مي 8
آرماني كه نويسنده هنگام نوشتن متن در نظر دارد. اين خواننده از اين جهت آرماني است كه اوالً ساختارهاي زباني و 

كند. در نتيجه كدهاي فرهنگي مشتركي با نويسنده دارد. دوما اشارات تاريخي و اشارات به زمان حال را بخوبي درك مي
هاي پنهان در متن معني مورد نظر نويسنده را اي اعتبار متن را بپذيرد و با پيروي از دستورالعملنندهرود چنين خواانتظار مي

كند و مي» جاسازي«در تفسيري منسجم از متن صورتي عيني و ملموس بدهد. به بيان ديگر، نويسنده معني را در متن 
بخشد. اما خواننده واقعي عني بالقوه متن فعليت ميخواننده فرضي كه به ابزار الزم براي كشف معني مجهز است به م

ها و معيارهاي متفاوتي ها، ديدگاهخواند. هر خواننده واقعي تجارب شخصي، ارزشاي است كه عمالً متن را ميخواننده
يكسان فعليت اي خواند، بنابراين هيچ دو خواننده واقعي معني بالقوه متن را به شيوهدارد و متن را به شيوه خاص خود مي

  ها، مفروضات و درك متفاوتي از متن دارند. بخشند و نيز خواننده واقعي و خواننده فرضي افكار، بينش، ارزشنمي
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تواند منجـر بـه خلـق    عمد در متن خود جاسازي كرده است ميكه شاعر يا اديب و نويسنده به
آلود و تفسيرپذير باشـد و خواننـده   دازه متن اصلي ابهاممتني در زبان مقصد شود كه به همان ان

  را از لذّت كشف و حل مسأله محروم نكند.

  در شعر حافظ» او«. كيستي يا چيستيِ 3
گونه كه خيرآبادي بيان كرده: شعر حافظ، كُرَوي است و نگريستن به حجم كُـرَوي از  همان

تواند حاصل هـر نگـاه، بـا نگـاه ديگـر،      ينهايت ميسر است و مابعاد و زواياي گوناگون، تا بي
گويـد:  كوب نيز دربارة درونماية محوريِ كالم حـافظ مـي  ). زرين1، ص1380ناهمسان باشد( 

بينيِ او برعشق مبتني است و بر مفهومِ از خود رهايي كـه  پيام حافظ، عشق است و تمام جهان«
يـي كـه در   »او«)، و 176ص  ،1374»( عشق، خود، جز آن حاصلي ندارد، استوار گرديده است

گيرد، گاه به معشوق حقيقي و گاه بـه معشـوق مجـازي، تعلّـق     اشعارِ وي مورد خطاب قرارمي
در اشعارِ حافظ، مترجم بر سـر  » او«دارد و به اين دليل است كه در ترجمة ضمير سوم شخص 

محبـوبِ  مانَد و در تشخيص آسـماني يـا زمينـي بـودنِ     دوراهي حقيقت و مجاز، سرگردان مي
  كند.  شاعر، ترديد مي

) 1382هاي رندانه و هنريِ موجود در شعر حافظ ـ كه درگاهي ( نيز گفتني است كه ظرافت
كند، سيل اتّهامـات و تكفيرهـا را بـه سـوي شـاعر روانـه       ميياد» الهيات رندي«از آن با عنوان 

ت ضـمير سـوم   ها، همين عدمِ وضوح مرجع و جنسـي است و يكي از مواضع اين تهمتساخته
گويد و بـه وي عشـق   يي كه حافظ مدام از آن سخن مي»او«هاي اوست. آن شخص در سروده

نظـران ادب  گويد كيست؟ ايـن گـره كـه بـراي صـاحب     ورزد و از خال و خطش سخن ميمي
فارسي نيز ناگشوده مانده، در برگردانِ اشـعار حـافظ بـه زبـان انگليسـي نيـز، مترجمـان را بـه         

ي فارسـي در انگليسـي وجـود نـدارد تـا      »او«نَد؛ چراكه ضمير خنثايي همچون افكدشواري مي
هاي مفسران گيريآسودگي، مرجع و جنسيت آن را مبهم باقي گذاشت و از گزند خُردهبتوان به

ران شـعر حـافظ در تشـخيص مخاطـب      دانِ سرودهو معبران فارسي هاي وي درامان ماند. مفسـ
متفاوتي دارند كـه ايـن امـر، متـرجم را در مسـيري مـبهم و        حافظ در هر غزل خاص، نظرات
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كند و ضرورت تجهيز وي به شناخت مـرز عشـق   تر ميدهد و كار او را سختپيچيده قرار مي
  سازد.تر ميحقيقي و دلدادگيِ مجازي را برجسته

  عشق حقيقي و مجازي در ذهن و زبان حافظ 1. 3
قفـل فروبسـتة بسـياري از    «ر ديوان حافظ است. ترين كلمه دترين و كاربرديعشق، كليدي

تـوان گشـود؛ عشـق ايـن     مـي » عشـق «معاني و مفاهيم ديوان حافظ را تنها با كليد سـه دندانـة   
 )1384پـور،  (حسـين » ترين صدا در همه اعصار در زيـر ايـن گنبـد دوار   ترين و دلنوازماندگار
  كه خود گويد:چنان
  تراز صداي سخن عشق نديدم خوش«

  »بماند اري كه در اين گنبد دواريادگ
     حيات واقعي انسان ازنظر حافظ همان حيات طيبه عاشقانه است و كسـي كـه بـه حقيقـت
عشق زنده نيست، در حقيقت مرده است. حافظ نيز ـ به گواهي اشعارش ـ درد عشق را كشيده   

ه است. واقعيـت  مانند را برگزيدو زهر هجر را چشيده و جهاني را جسته و آخر كار، دلبري بي
توان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه در      جاست كه با نگاهي به تفاسير مختلف از شعر حافظ مياين

ديوان وي هر دو نوع شعر عرفاني و غيرعرفاني وجود دارد. به اين معني كـه در ديـوان حـافظ    
اي يافتـه اسـت. البتـه برخـي از شـارحان      هم عشق انساني و هم عشق آسماني بازتاب گسترده

اند تا همة اشعار عاشقانة او را به عشق انسـاني منتسـب كننـد و گروهـي ديگـر      حافظ خواسته
اند تا همة اين اشعار را آسماني قلمداد نماينـد؛ امـا اگـر بخـواهيم ديـدگاهي ميانـه را       كوشيده
گيريم بايد بگوييم كه حافظ هر چند سوختة عشق الهـي بـوده، دسـتي بـر آتـش عشـق       درپيش

هاي مايهيكي از درون«گويد: باره چنين ميو همچنين خرمشاهي دراين» ته است.زميني نيز داش
شعر حافظ عرفان است. البته بينش عرفاني و حكمت ذوقي بر شعر او پرتو افكنده است. ولـي  

گر من از باغ تو يك ميوه بچينم «را سروده است، » زددر ازل پرتو حسنت ز تجلي دم«همو كه 
را سـروده اسـت،   » كـرد جم از ما ميها دل طلب جامسال«ست. همو كه هم سروده ا» چه شود

در خرابات مغان نـور  « هم سروده است، همو كه» چشمان زسر بيرون نخواهد شدمرا مهرِ سيه«
دوش «هم سروده است، همو كه » ها دفتر ما در گرو صهبا بودسال«سروده است، » بينمخدا مي
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هـم سـروده   » فداي پيرهن چاك ماهرويان بـاد «وده است، سر» وقت سحر از غصه نجاتم دادند
بـه مژگـان سـيه كـردي     «سروده است، » دوش ديدم كه مالئك در ميخانه زدند«است، همو كه 

هم سروده است. در جنب شـعر عرفـاني و آسـمانيِ حـافظ كـه حجـم       » هزاران رخنه در دينم
يني و خاكي هم در ديـوان او مـوج   گيرد، شعر عاشقانة انساني زمميكمتري از ديوان او را دربر

كن براي خدا/ كه خاطرم به هـزاران گنـه   لب از ترشح مي پاك«هايزند كه آكنده از وسوسهمي
هـاي عرفـاني حـافظ    كوب نيز بـه انديشـه  ). در اين ميان زرين9:1378» (باشدمي» شدموسوس

مبـارز مظفـري و شـاه    اشاره كرده و او را يك رند در شيراز عصر شاه شيخ ابواسـحاق و اميـر   
داند كه بـه عشـق   شجاع تصوير كرده است. او نيز عشق انساني را براي حافظ همچون پلي مي

اگـر  «شناس مشهور ايران، فروزانفر نيز گفتـه اسـت:   ). تصوف180، ص1374الهي راهمي يابد(
 ايـ » هاي حافظ تصوف و عرفان باشد، پس كدام شعر هست كه مفهوم عرفاني ندارد؟همة شعر

شفيعي كدكني كه استفاده حافظ از تعبيرات و مفاهيم عرفاني را مانند استفادة او از اصطالحات 
). مرتضوي و اسالمي ندوشن هم  تفكـر حـافظ را   436-435، ص1376داند (بازي شطرنج مي

  اي از فلسفة خيام و چاشني عرفان خوانده است.آميزه
  مفردشخصضمير سوم.  نقش معشوق حقيقي و مجازي در برگردان 2. 3

  دارد: هاي گوناگوني وجودكه در باال گفتيم، در تفسير عشق از نگاه حافظ ديدگاهچنان
. عشق حافظ به يارش شاخه نبات كه در واقع نوعي عشق مجازي اسـت (معـادل ضـمير    1

 است)» she« در اين حالت» او«سوم شخص 

اند كه حافظ را ياري بوده است ن عقيدهزبانان بر ايزبانان و غيرفارسيعدة كثيري از فارسي
و داستاني از ديرباز در شرح عشق او بيان شده است، قسمتي از اين داستان » شاخه نبات«به نام 

نقل شده زماني كـه حـافظ بـراي يكـي از منـاطق      « كه: كندمي) چنين بيان2003( خانرا جميل
شـاخه  «خـانوادة ثروتمنـد كـه نـامش      برد، عاشق دختر يكاش نان مينشين از نانواييثروتمند

بود، شد. با توجه به تفاوت شأن اجتماعي اين دو امكان وصال برايشان فـراهم نگرديـد.   » نبات
سـالگي ازدواج  هرچند كه عشق حافظ به شاخه نبات تا آخر عمر پابرجا ماند، حافظ در بيسـت 

  ». چشمان او جان سپردند اند تا آنگاه كه هر دو در جلويكرد و به همسر و فرزندش وفادارم
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اي از مترجمـان  هر چند بر اين تحليل، اشكاالت تاريخي و ادبي فراواني مترتّب است، عده
داننـد و در ترجمـة ضـمير سـوم     هايي يار حافظ را شـاخه نبـات مـي   قولتوجه به چنين نقلبا

  كنند.استفاده مي»  she« در اشعار وي از ضمير» او« شخص
ق مجازي به نام شاخه نبات داشته يـا نـه اخـتالف عقيـده بسـيار زيـاد       كه حافظ عشدر اين

اي از حافظ پژوهان مصـراً چنـين   عده«گويد: ) در اين مقوله چنين مي1387زاده (است. مدرس
عنوان شريك زندگي حافظ قلمداد نموده و در جبهة مقابل انديشمنداني ديگر شـاخه  نامي را به

دانند و معتقدند كه او به كنايه چنـين  وار شعريِ خواجه ميمعجزهاي بر قريحة نبات را استعاره
تركيبي را براي طبع خويش در نظر گرفته است. بايد توجه داشت كه اين نكته نيز مانند صـدها  

 ».نكتة سربسته در ديوان حافظ به صورتي مستتر باقي مانده است

ر شعر كه درهرصورت اين مطلب  د» ادبيسنت«. ابراز عشق به مغبچه به خاطر استفاده از 2
 است).» he«در اين حالت» او«ظاهر گوياي عشقي مجازي است(معادل ضمير سوم شخص به

  حافظ: 92خيرآبادي در تفسير بيتي از غزل  
  ريزدهمه شهد و شكر كز سخنم مياين«

  »نباتم دادنداجر صبري است كزآن شاخه
، نـام معشـوق حـافظ نيسـت؛     »نبات اخهش«برخالف تصور عام، «چنين اظهار داشته است: 

فرمايد: چون توانستم خود را از لـذات زودگـذر   بلكه مراد شاعر از آن، لذات معنوي است. مي
» نباتشاخ« توانريزد. مياي رسيدم كه اينك از قلمم شهد و شكر ميدارم به درجهدنيوي بري 

در اين صورت مفهوم بيـت،   را مظهري از جمال الهي كه معشوق روحاني حافظ است دانست.
اين است: به خاطر صبري كه در فراق آن دلدار روحاني داشـتم بـه لطـف يـار، كالمـم چنـين       

  ).185، ص1380» (شيرين و شكرين شده است
يـي كـه يـار و    » او« ــ » او« حال مترجمان زيادي در ترجمة ضـمير سـوم شـخص   اما بااين

اي اند. از طرفـي عـده  استفاده كرده»  she / her« مخاطب حافظ است ـ از ضمير سوم شخص 
دارند و عشق انسـاني را بـراي حـافظ بـيش از آنكـه      به وجود سنت ادبي در شعر حافظ اعتقاد

دانند زيرا در دوران بسـتة  حاكي از يك نوع انحراف جنسي باشد حاكي از نوعي سنت ادبي مي
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دانستند تا اينكه نام زنـان را در  تر ميپذيرقرون وسطايي تغزل به ياد پسران را در جامعه تحمل
سـنت  «گويـد:  رابطه چنين مـي ) در اين180، ص 1374كوب (اشعارشان به زبان بياورند. زرين

ادبي اقتضا كرده است كه در شعر عاشقانه، عاشق و معشوق هردو مرد باشند و ممكـن هسـت   
اشـد. در جامعـه   گونه اشعار بيشتر همـين سـنت شـاعرانه را مـنعكس كـرده ب     كه حافظ در اين

اسالمي آن روزگاران، اشاره به نام زن و اظهار عالقه به يك زن غريبه كه محبوبـه شـاعر و نـه    
 »آمد.زوجة او باشد، غريب به نظر مي

كند. (معادل ضـمير سـوم شـخص    مي. عشق حافظ به مغبچه كه از عشق مجازي حكايت3
 است)» he« در اين حالت » او«

ه نيستند و سنّت ادبي در شعر حافظ را قبول ندارند و به عشق حافظ اي بر اين عقيداما عده
-يكـي از محبـوب  «كند: ميباره چنين اظهار ) دراين1388به شيرين پسران معتقدند. محمدي (

مغان و يار و جانان براي خود پايگاه و مقام هاي شعري ديوان حافظ كه همچون پيرترين چهره
و كارداني او در غزل حـافظ از معشـوق يـا پيرمغـان كمتـر      ارجمندي دارد و عظمت و ارزش 

وگو و عشق و عالقـه حـافظ   نيست ساقي است كه گاهي چندان طرف توجه و خطاب و گفت
اي با معشوق ندارد و گاه هست كه با او يكسان اسـت. سـاقي در شـعر    است كه فرق و فاصله

معشـوقي كـه از بركـت     هاي گوناگون همچـون: خـدمتكار خـوبروي خرابـات،    حافظ با جلوه
فـروش آمـده   فروش، ترسابچه، مغبچه بادهساقيگري به اين مقام رسيده معشوق ازلي، صنم باده

آيا در همه ديوان حافظ دليلي هسـت كـه   «كند: و پيرو اين مطلب فردي چنين اظهار مي» است.
دربـاره   گويد زن بوده است؟ آيا شاهد حافظ زن بوده است يـا بچـه ؟  آن شاهدي كه حافظ مي

باشد كه تفسير همين ظواهر را بگيريم، بـدون   اند. اتفاقاً اگر بنااين، ديگر مفسران سكوت كرده
شك شاهد حافظ بچه بوده است و ما هيچ دليلي بر زن بودن شاهد حافظ نداريم. همـان شـاخ   

ـ   گويند داراي خصوصيات بچهنباتي را هم از آن مي ه ها بوده است كه در بعضـي از اشـعارش ب
   9»تعبير شده است.» مغبچه«

 

                                                            
9. http://www.tahoorkotob.com/page.php?pid=5068 
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. عشق حافظ به خداوند،كه مبين عشق حقيقي در شعر حافظ است. (معادل ضـمير سـوم   4
 است).»He«در اين حالت »او«شخص

كنـد. از نظـر   داليل بسياري بر وجود عرفـان و عشـق الهـي در اشـعار حـافظ داللـت مـي       
ل، و عرفـان، عـروض و   خرمشاهي حافظ شاعر است؛شاعري عارف. براي حـافظ، شـعر، اصـ   

كــه بــراي عطــار و موالنــا عرفــان، اصــل اســت و شــعر، عــروض و  عارضــه اســت درحــالي
طور كه در ابتداي بحث ذكر شد، در ميـان اشـعار حـافظ، اشـعار     ). همان10، ص1378عارضه(

هـا  اند و مجـاز و عشـق خـاكي و زمينـي در آن    زيادي هستند كه نمايانگر عشق آسماني و الهي
اي دهد كه المحالـه در پـاره  گويد نشان ميتعمق در آنچه حافظ در باب عشق مي. «جايي ندارد

بايست از مظاهر حسن ظاهري به دنياي روحاني نفوذ كـرده باشـد و   هاي وي عشق مياز غزل
باشد. اما وجود اين پل كه دائم شعر حافظ را بـين عشـق انسـاني و    سوي پل رسيدهحتي به آن

دهد كه نفي هرگونه مفهـوم عرفـاني از   حال نشان ميدارد، درعينمي عشق الهي در نوسان نگه
طور كـه موالنـا در بيـت    ) همان190، ص1374كوب، (زرين» ممكن است.عرصة غزل وي غير

-معرفي مي» آن سري«، آن را مقدمة عشق الهي يا »اين سري«زير با تأييد عشق انساني يا عشق 

 كند:  

اسـت عاشقي گر زين سر و گر زان سـر
  

ــر  ــدان ســر رهب ــا را ب اســت عاقبــت م
  

  )9، ص 1370(مولوي، 
    هاي موجود شعر حافظدر ترجمه» او«هايي از برگردانِ . نمونه3. 3

 198( بيت اول) و غزل  3( بيت اول و دوم)، غزل  1هاي ذيل، به بررسي ترجمة غزل مثال
كـه مترجمـان در ترجمـة ضـمير      شـود پردازد. در ادامه مالحظه مي(بيت اول) اشعار حافظ مي

 ,Belleو لغـاتي نظيـر    He, he, his, she, herهـاي  در اين ابيات از تمام معـادل » او«خنثاي 

master, Boy, maid و از معادل واحـدي   كه هر يك گوياي جنسيت خاصي است بهره برده
موجـود در ضـمير    اند. البته در اين ميان افرادي هم هستند كه بـراي حفـظ ابهـام   استفاده نكرده

انـد.  استفاده كردند و در حقيقت دست بـه تغييـر ضـمير زده    youفارسي از معادل » او«خنثاي 
محمدقزويني و دكتر  هاي ذكر شده براساس ديوان حافظ نسخهاست كه شمارة غزلالزم به ذكر
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م كه در باشد. (گفتني است كه در اين بخش، به بررسي ترجمة مترجماني پرداختيغني، ميقاسم
  اند).شخص استفاده كردهابيات مورد نظر از ضمير سوم ترجمه

  بيت اول و در بعضي موارد ابيات اول و دوم: 1: غزل1مثال 
 اال يـــا ايهـــا الســـاقي ادركاســـاً و ناولهـــا

 اي كـاخر صـبا زان طـره بگشـايد    ببوي نافه
  

 هـا كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل
 هاافتاد در دل زتاب جعد مشكينش چه خون

  

اسـتفاده  » she/her«شـخص  هاي ذيل مترجمان در ترجمة اين ابيات از ضمير سـوم در مثال
يي كـه در ايـن ابيـات وجـود دارد     »او«كردند زيرا بر اين ديدگاه بودند كه ضمير سوم شخص 

 اشاره به يار مجازي حافظ دارد و جنسيت مخاطب حافظ را مؤنث دانستند:

  داند.ب حافظ را  مؤنث  مي) مخاط1985بل (.1
1. ARISE, oh Cup-bearer, rise! and bring 
To lips that are thirsting the bowl they praise, 
For it seemed that love was an easy thing, 
But my feet have fallen on difficult ways. 
2. I have prayed the wind o'er my heart to fling 
The fragrance of musk in her hair that sleeps 
In the night of her hair-yet no fragrance stays 
The tears of my heart's blood my sad heart weeps. 

»  He/ he /his«اين ابيات از ضمير سوم شـخص   در مقابل افرادي نيز بودند كه در ترجمه
استفاده كردند و جنسيت مخاطب حافظ را مذكر دانستند، البته مترجماني هم بودند كه با به كار 

به معرفي جنسيت پرداختند، در اين گروه افرادي كـه از   Boy و masterبردن كلماتي همچون 
دانند و بقيه به ياري معتقدند كـه  استفاده كردند يار حافظ را حقيقي مي Heضمير سوم شخص 

 عنوان مثال:جازي و مذكر است. بهم

دانند (اشـاره  اي منثورمخاطب حافظ را مذكر مي) با ترجمه1952. آوري و هيث استابس (2
 اند اما بـا بـه كـار بـردن كلمـه     به غيرخدا دارد). مترجمان از ضمير سوم شخص استفاده نكرده

»Boy «شود.جنسيت مخاطب مشخص مي  
1. Boy, bring the cup and circulate the wine: 
How easy at first love seemed, but now the snags begin.  

Boy ،149، ص1385: پسر، پسربچه،.... (حق شناس، سامعي و ديگران ( 
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شخصـي اسـتفاده نكـرده    اين ابيات از هيچ نوع ضمير سوم ) در ترجمه1999. شهرياري (3
  است.ديد شاعر را در ترجمه تغيير دادهزاويه  those است و با استفاده از ضمير اشاره

O beautiful wine-bearer, bring forth the cup and put it to my lips 
Path of love seemed easy at first, what came was many hardships. 
With its perfume, the morning breeze unlocks those beautiful locks 
The curl of those dark ringlets, many hearts to shreds strips. 

  بيت اول: 3: غزل 2مثال 
  اگرآن ترك شيرازي به دست آرد دل ما را
  به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را

 غالمان و كنيزان تـرك نـژاد زيبـا بودنـد، بـدين      «نويسد: ترك شيرازي: دكتر معين مي
-برهان) و خرمشاهي مي (حاشيه» ر رفته استكامناسبت ترك به معني معشوق زيباروي هم به

تواند ناظر به نژاد هم باشد، يعني ترك زيباروي مقيم شيراز يا متوطن ترك شيرازي مي«نويسد: 
  ).   109، ص 1378» ( در آنجا
 هندو به معني پيرو آيين قديم هند نيست، بلكـه بـه   « نويسد:خال هندو:خرمشاهي مي

نامه در برابـر معنـاي دوم هنـدو    دي سياه است. چنانكه در لغتمعناي هندي است و مراد از هن
تواند خال به شيوه خالي كه زيبارويان هندي و همچنين مي»...... سياه، از هر چيز« آمده است : 

توان گفـت شـايد مـراد حـافظ مبالغـه در      گذارند باشد.... به تعبير ديگر ميدر ميان دو ابرو مي
-نه به خال خود او بلكه به خال غـالم او سـمرقند و بخـارا را مـي     گويداحترام بوده. يعني مي

) بـه معنـي غـالم    2) از نظر رنـگ؛ 1دانسته :بخشم..... حافظ خال هندو را به دو معني سياه مي
  ).111 -110، ص1378» ( اند [=هندو ] از آنروي كه غالمان بويژه هندوها غالباً سياه بوده

 »ما عنايتي باشد، به خال سـياه او سـمرقند و بخـارا را     اگر آن زيبا روي شيرازي را با
(خيرآبـادي،  » اسـت. تـر بخشم كه ارزش اين خال براي من دلداده از اين دو شهر زيبا افزونمي

  ) 7، ص1380
اين ابيات از ضـمير سـوم    در اين مثال نيز همچون مثال قبل تعدادي از مترجمان در ترجمه

كردند و جنسيت يار مجازي حافظ را استفاده» Belle«ن و يا كلماتي همچو» she/her«شخص 
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مؤنث دانستند و در مقابل افرادي نظير گوپتا،كلرك و هـيلمن جنسـيت مخاطـب او را در ايـن     
  اند :ابيات مذكر اعالم كرده

  داند.مخاطب حافظ را مؤنث مي ايقمشهالهي .1
1. If that Shirâzian Turk would deign to take my heart within her hand 
To make her Indian molemy own, I'd give Bukhára and Samarkand 

  داند (اشاره به خدا دارد).) مخاطب حافظ را مذكر مي2008. كلرك (2
1. If that Bold One of Shirazi gain our heart,   
For His dark mole, I will give Samarkand &Bukhara. 

يان مترجماني بودند كه كار بر خود آسـان گرفتنـد و هـيچ تصـميمي در ايـن      البته در اين م
اند و با ذكر هردو ضمير تصميم را به خود خواننده واگذار كـرده و يـا دسـت بـه     رابطه نگرفته

  اند:  تغيير ضمير زده
-الفظي مخاطب حافظ رامذكر( اشاره به غيـر اي تحت) در ترجمه1976. ميكائيل هيلمن (3

  كند.كند و انتخاب جنسيت را به خواننده واگذار ميؤنث معرفي ميخدا) / م
1. If that Turk (is male/female, beloved) of Shiraz gains 
my heart (reciprocates my affection), I’ll 
Grant (give up) Samarqand and Bokhara 
(in exchange) for his/her Indian mole (beauty mark) 

شـخص  بعضي از ابيات دست به تغيير ضـمير سـوم   ه مترجماني نيز بودند كه در ترجمهالبت
  زدند، همچون مثال ذيل:مي» او«

  1بيت  198: غزل 3مثال 
  ام دهان و لبت كامران كنندگفـتـم كي

  گفـتا به چشم هر چه تو گويي چنان كنند
  خدا دارد)داند (اشاره به مذكر مي را ) مخاطب حافظ2001. همايونفر (1

1. I said: "Me, prosperous, Thy mouth and lip, when do they make? "He  
said: "By my eye whatever thou sayest even so do they make.  

شـخص تغييـر   شخص بـه ضـمير دوم  ) مخاطب حافظ را از ضمير سوم1999. شهرياري (2
  است.دهد. در اين حالت باز هم جنسيت مخاطب مبهم مي
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2. I said, when will your lips mine satisfy?    
You said, with your wishes I’ll comply.  
 

  . بررسي سه ترجمه از غزليات حافظ: 4
) 2001شهرياري، همـايونفر (  هاي حافظ، ترجمهبيت انتخابي، از غزل 10اينك به پردازش 

است كه مترجمـان  شويم، ابياتي مورد نظرذكرپردازيم (دوباره الزم است مت) مي2008و كلرك (
باره مالك و معيـار ديگـري مـورد نظـر     اند و دراينشخص استفاده كردهها از ضمير سومدر آن

  نبودهاست).
غـزل انتخـابي    23بيت (از  10 منظور اختصار و براي نمونه ترجمه) به1در جدول شماره (

انـد را،  توسط اين سه متـرجم ترجمـه شـده    هاي حافظ كهموردبررسي توسط محققان) از غزل
اند.و هاي گوناگوني استفاده كردهكنيد. اين سه مترجم در ترجمة اين ابيات از روشمشاهده مي

ي ديد خود رود و هر يك از زاويهنيز پيش مي» او«شخص اين گوناگوني تا ترجمة ضمير سوم
انـد. بـا تشـخيص مجـازي و حقيقـي      تهاند و به ترجمة ابيات پرداخها نگريستهبر مضمون غزل

را در » He, he, she«است يكي از سـه ضـماير  مترجم ناگزير بودن مخاطب حافظ، در گام اول
  گيرد.كاربيت مورد نظر به

  ) نمونه ترجمه غزل حافظ از سه مترجم1جدول شماره (
  اگر آن ترك شيرازي بـه دسـت آرد دل ما را   1/بيت 3.غزل 1

  بخشم سمرقند وبـخارا رابـه خال هـندويش 
,That beautiful Shirazi Turk, took control and my heart stole  )1999شهرياري(

I'll give Samarkand & Bukhara, for her Hindu beauty mole.

,If that Bold One of Shirazi gain our heart  همايونفر
For His dark mole, I will give Samarkand &Bukhara.

If that Bold one of Shiraz gain our heart  كلرك
For his dark mole, I will give Samarkand and Bukara. 

  زلف آشفته و خوي كرده و خندان لب و مست  1/بيت26.غزل2
  پيرهن چاك و غزل خوان و صراحي در دست

Disheveled hair, sweaty, smiling, drunken, and  )2001شهرياري(
With a torn shirt, singing, the jug in hand 
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Tress disheveled; sweat expressed; lip laughing; intoxicated  همايونفر
Garment rent ;song-singing ;goblet in His hand; 

 ;tress disheveled; sweat expressed; lip laughing ,(The beloved)  كلرك
intoxicated  
Garment rent; song-singing ; goblet in His hand; 

/بيـت   26. غزل 3 
3  

  سر فرا گوش مـن آورد بـه آواز حزين
  گفـت اي عاشق ديرينه من خوابت هست؟

Brought his head next to my ears, with a sad song  )2001شهرياري(
Said, O my old lover, you are still in dreamland

To my ear, He brought His head; in a low soft voice  همايونفر
said: "O my distraught Lover !sleep in thine".

To my ear, He brought  His head ;(and),in a low soft voice  كلرك
Said :"O my  distraught  Lover !sleep is thine "(sleep bath 
overcome thee). 

  /35. غزل  4
  2بيت 

      يان او كـه خدا آفريده است از هيچم
  ايست كه هيچ آفريده نگشادستدقيقه

In the center of he, whom God made from nothing  )1999شهرياري (
There is a subtle point that no creature can see. 

 The connection with Him, which God out of naught hath  همايونفر
created  Is a subtlety which no created being hath solved. 

 The connection with  Him , which God out of naught hath  كلرك
createdIs a subtlety which no created being hath solved. 

  چون ناي بـه كام تا نرساند مرا لبـش  3/بيت  35. غزل 5
  نصيحـت همه عالم به گوش من بادست

Until His lips fulfill my lips like a reed  )1999شهرياري(
From all the worldly advice I must flee.

 so long as His lip causeth me not to reach my desire, like the  همايونفر
reed. 
In my ear the counsel of the whole world is like wind 

 So long as His lip causeth me not to reach my desire (and  كلرك
kisseth me not ), like the reed (which, being played, kisseth 
the lip). 
In  my ear, the counsel of the whole world is like wind (that 
cometh, goeth, and  nowhere settleth). 

    يار من است لعل سيراب به خون تشنه لب/بيـت   51. غزل 6
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  وز پي ديدن او دادن جانكار مـن اسـت  1

My eyes drown in tears, yet thirst for but one chance  )1999شهرياري(
I'll give away my whole life, for Beloved, but one glance 

 The fresh ruby, thirsty for blood the  ruby lip of the Beloved  همايونفر
of mine isYet for seeing Him, life-surrendering the work of 
mine is. 

 The fresh ruby, thirsty for blood the ruby lip of the beloved of  كلرك
mine is Yet for seeing Him (God), life-surrendering the work 
of mine is. 

 /47.غزل 7

  9بيت 
                بلندمرتـبـه شاهي كه نه رواق سپهر

  اي زخـم طاق بارگه دانستـمونـه
Praise the King who considers the nine heavens  )1999شهرياري(

A mere crevice in His courtly block. 

  ,A king of lofty rank is that one who, the nine halls of the sky  همايونفر
the form of the curve of the arch of his court, knew.  

  ,A king of lofty rank is that one who, the nine halls of the sky  كلرك
The form of the curve of the arch of his court, knew. 

 /  51.غزل 8

   8بيت 
      زل نكته به حافظ آموخـتآن كه در طرز غ

 يار شيرين سخن نادره گفتار مـن اسـت

,The one who taught Hafiz, how his ghazals enhance  )1999شهرياري(
Is none but my silent friend, with a sweet parlance. 

 I am the decoration of the Ghazal, He who taught subtlety of  همايونفر
Hafez, 
Sweet of speech, lustrous of talk, the friend of mine is.

 I am the decoration of the ghazal, He  who taught subtlety to  كلرك
Hafiz,Sweet of speech, lustrous of talk, the friend of mine is. 

  آن سيه چرده كه شيريني عالم با اوسـت   1/بيت  57.غزل 9
 لب خندان دل خرم با اوست چشم ميگون

What beauty, sweetness of the world with her lies  )1999شهرياري(
Soft eyes, smiling lips, and happy heart with her lies 

.This blackish one, all the sweetness of the world is with him  همايونفر  
The fair eye, the laughing lip, the joyous heart is with Him. 

 This blackish (beautiful) one (Mohammed), all the sweetness  كلرك
(goodness, laudable qualities, external beauty, internal 
excellence) of the world is with him.                                           
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The fair eye, the laughing lip, the joyous heart (each) is with 
him. 

ــزل 10  59.غــــــ
   1/بيت

          دارم اميد عاطـفـتي از جانـب دوسـت
 كردم جـنايتي و اميدم بـه عـفو اوسـت

I long for a kind sentiment from the Friend  )2004شهرياري(
I’ve sinned and hope for Her pardon in the end. 

 Of a great favor from the threshold of the Friend, hope mine  همايونفر
is; A great sin I have done; of His pardon hope mine, is. 

 Of a great favour the threshold of the Friend (God), hope mine  كلرك
is; A great sin I have done; of His pardon hope mine, is. 

كنيد كه هر يك از مترجمان بيشتر از چه ديـدي بـر   ) مشاهده مي2اكنون در جدول شماره (
عنوان مثال: همايونفر نسبت به دو مترجم ديگر بيشتر بر حقيقي نگريستند. بهمخاطب حافظ مي

 Heبيـت از ضـمير    15بيـت  انتخـابي، در    23يـرا از  بودن مخاطب حافظ تاكيد داشته است ز
و مانند دو مترجم ديگر بر وجود هر دو يار مجازي مؤنث و مذكر در شـعر   استفاده كرده است.

اسـتفاده كـرده    sheبيت ديگر از ضمير  2و در heبيت از ضمير  2در  حافظ اذعان داشته است،
  است. 

  رگردان ضمير سوم شخص در سه ترجمههاي ب): فراواني انواع شيوه2جدول شماره (
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  23  2  5  ----   6  3  7  شهرياري
  23  ---   3  1  2  2  15  همايونفر
  23  1  ----  2 2 6 12  كلرك

  . نتيجه5
در شعر حافظ تاكنون مترجمـان  » او«شخص ير سومبا توجه به جداول فوق، در ترجمه ضم

اي در بيتي از يك غزل خاص از شد، عده طور كه مشاهدهاند. همانمسير يكساني را طي نكرده
بودند و حتي در مـواردي تغييـر ضـمير     استفاده كرده» He «و گاه » he«، گروهي »she«ضمير 
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كه هـر سـه متـرجم در ابيـات غيـر       تا جايي سوم شخص و يا حذف ضمير را مشاهده كرديم.
استفاده كرده بودند كه اين مطلب، خود به خـود، سـؤالي را    sheو  he عرفاني از هر دو ضمير

كـه ايـن    آورد كه باالخره يار مجازي حافظ مؤنث بود يا مـذكر؟ در ذهن مخاطب به وجود مي
تـا بـا بررسـي     چندگانگي نيز گوياي مشكلي در مسير ترجمه است. در اين مقالـه، سـعي شـد   

جوانب استفاده از هر يك از اين ضماير، براي رسيدن به مسيري هماهنـگ در فراينـد ترجمـه    
  داريم.شعر حافظ گام بر

طبق اين مقايسه، واضح است كه هر سـه متـرجم چـه شـهرياري و همـايونفر كـه فارسـي        
در  »He ,he ,she«اند و چه كلرك كه فارسي زبان نيست، از هر سه ضمير سـوم شـخص   زبان

ها بر وجود هر دو عشق حقيقي و مجازي در در حقيقت، آن اند.اين ابيات استفاده كرده ترجمه
اما در اين ميان، عشق مجـازي حـافظ در حقيقـت مؤنـث اسـت يـا        داشتند.اشعار حافظ اذعان

 sheو  heابيـات مجـازي از هـر دو ضـمير      عنوان مثـال، شـهرياري در ترجمـه   چرا به مذكر؟!
ابيـات مجـازي    مترجمان در ترجمه است يا مؤنث.اند؟! يار مجازي حافظ يا مذكراده كردهاستف

  .heكنند و يا از ضمير استفاده sheبايد يا فقط از ضمير 
در » او«ضـمير   اند كه در ترجمهاين عقيدهاينك با توجه به آنچه تاكنون ذكر شد، محققان بر

نمايد كه اگر خطاب بر يار مجـازي مؤنـث باشـد    ضخطاب به يار مجازي مترجم اين گونه فر
كنـيم و اگـر خطـاب بـر يـار      استفاده مـي » he«خاطر استفاده از سنّت ادبي در شعر از ضمير به

-شود (الزم به ذكر است كه محققان درايناستفاده مي» he«مجازي مذكر باشد باز هم از ضمير 

در نتيجـه متـرجم در ترجمـة     گيرنـد). يباره كه در نهايت يار مؤنث است يامذكر تصميمي نمـ 
كنـد. متـرجم   اسـتفاده مـي  » he «و» He«در شعر حـافظ، از دو گزينـه   » او«ضمير سوم شخص 

دهد، از ضمير موظف است در صورتي كه غزل را عرفاني و خطاب به يار حقيقي تشخيص مي
البتـه در ايـن    استفاده كنـد. » he«و اگر خطاب به يار مجازي باشد از ضمير » He«شخص سوم

طور كه قبالً ذكر شد داشتن آگاهي و دانش در رابطه بـا علـم عرفـان و مجـاز     مرحله نيز همان
براي مترجم امري الزم و ضروري است؛ زيرا اين مترجم است كه بايد تشخيص دهد كه مرجع 

  كند.ضمير حقيقي است يا مجازي و در مرحلة بعدي ضمير مناسب را گزينش 
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) اشاره شد، هنر مترجم آن است كـه در سـطحي   1394ه به نظر خزاعي (كدر مجموع چنان
عنـوان خواننـده واقعـي مـتن     فراتر از تعادل پويا به تعادل زيباشناختي نيز بيانديشد. مترجم بـه 

ت مؤلّـف (شـاعر) بـه بازتوليـد درجـه            اي از اصلي بايد تـالش كنـد بـا دركـي صـحيح از نيـ
قصد دست پيدا كند كه خواننده ترجمه را به همـان انـدازه   آميزي در متن متفسيرپذيري و ابهام

هاي تفسيري متن اصلي نگهدارد و لذت متن مبدأ، درگير، مجذوب و در تعامل مداوم با چالش
رسـد، رويكـرد جديـد در معرفـي تعـادل      كشف و آفرينش معنا را در او ايجاد كند. به نظر مي

هـا را در دقّـت و   گستراند و وظيفـه آن ن ادبي ميشناختي، افقي نو در مقابل ديد مترجمازيبايي
  كند. موشكافي براي فهم متن اصلي و بازتوليد آن دوچندان مي
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