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چکیده
واو در زبان عربی و فارسی بنا بر موقعیت بهکاررفته ،کارکردهای گوناگون و معانی متفاوتی دارد؛ زیرا
واو ،واژهای است که ارتباط و پیوند میان کلمات و جمالت را برقرار میسازد و آنها را به یکدیگر مرتبط
میکند .تکواژ مورد بحث مقالۀ حاضر ،واوی است که در نگاه اوّل خالف قاعدۀ زبانی به نظر میآید؛
چون ارتباط قبل و بعد آن بدون در نظر گرفتن واو کامالً درست به نظر میرسد و کامل مینماید .ولی
واو واقعشده ،در اصل ارتباطی میان یک جزء ذکر نشده با ماقبل یا مابعد خود را به عهده دارد و آن را
بیان میکند .ذکر نکردن آن جزء در جمله و قرارگیری واو ،باعث غافلگیری مخاطب در درجۀ اوّل و
باعث تفکّر او در درجۀ دوم شده و در درجۀ سوم علّتی جهت جستوجو برای یافتن جزء ذکر نشده _
به عبارت دقیقتر مقصود متکلّم ـ و ارتباطش در جملۀ مطرحشده است .ازآنجاکه اندیشه و تعقّل،
الیتناهی و جزء جداییناپذیر وجود آدمی است ،ارتباط هر چیزی با آن یا به تعبیری دقیقتر ،برخورد
همۀ چیزهای امور عقالنی با آن است که سبب جاودانگی آن میشود .در مقالۀ حاضر کوشیده شده
است بر اساس شیوۀ تحلیلی -تطبیقی به علّتی از علّتهای متعدّد جاودانگی قرآن کریم و دیوان حافظ
شیرازی پرداخته شود .مهمترین دستاورد این مقاله ،کشف علّتی از علل متعدّد جاودانگی این دو اثر
فاخر بوده است؛ زیرا بیشتر مضامین دیوان حافظ بازتابی از مفاهیم زیبای قرآنی است.
واژههای کلیدی :قرآن ،بالغت ،حافظ ،تکواژ دستوری واو ،تکنیک زبانی.
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 .0مقدمه
ایرانیان از زمان آشنایی با اسالم و روی آوردن به آن ،در رشد و بالندگی این دین حنیف و
علوم اسالمی و انسانی بسیار کوشیدهاند .آنها برای فهم بیشتر قرآن از روشهای عقلی و
منطقی در علوم زبانی بهرهها جستند و علوم گوناگون زبانی (نحو ،صرف ،فقهاللغه و سایر علوم
زبانی) را برای فهم هرچه بیشتر مفاهیم قرآنی و نمایان ساختن گوشهای از اعجاز قرآن به کار
بستند .آنها به توفیقات شایانی دست یافتند و عنصری مؤثر و فعّال و درعینحال تأثیرپذیر
بودند .قرآن کریم مشحون است از مفاهیم و تکنیکهای زبانی اعجازگونه که بشر به مقدار
فهم خود در هر دورهای ،گوشهای از آن را به کار بسته است .یکی از این تکنیکها ،شیوۀ
بهکارگیری حروف بهویژه حرف واو است .قرآن کریم تمامی حروف ،بهویژه حرف واو را در
موضع مناسب خویش به کار بسته است؛ بهطوریکه حسن همجواری حروف و کلمات و
ارتباط آنها با معنا در اوج هماهنگی و نظم خویش است و در مواردی این حرف را بهصورت
اسلوبی معناساز به کار گرفته است که سبب اندیشیدن و تأمّل خواننده میشود و او را به تفکّر
وامیدارد.
این اسلوب خاص که در نگاه اول خالف قاعدۀ زبانی به نظر میآید ،آنچنان دقیق
در قرآن مجید بهکاررفته است که نشانۀ اعجاز آن و بیانگر تکینک زبانی خاص آن
است .در میان ادیبان ،شاعران و نویسندگانِ مطرحی که از قرآن تأثیر پذیرفتهاند،
معدود کسانی را میتوان یافت که متوجّه این تکنیکهای خاص زبانی آن بوده باشند.
حافظ شیرازی که حافظ قرآن و بهشدت متأثّر از قرآن بوده است ،به این تکنیک
زبانی نظر خاصی داشته است و آن را به تقلید از قرآن در اشعار خویش به کار بسته
است و بهواسطۀ این اسلوب خاص ،به شعر خویش غنای ادبی بیشتری بخشیده است،
چنانچه با فریادی طنینانداز این را به گوش جهانیان رسانده است:
عشقت رسد به فریاد ار خود بهسان حافظ

قرآن ز بر بخوانی در چهارده روایت
(حافظ ،بیتا)62 :
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قرآن کریم کتابی آسمانی است که موجب تغییرات بیشماری درزمینۀ زندگی و
فکری مسلمانان شده است .این کتاب «در میان امّتی نازل شد که مهمترین فنّ
خویش را بالغت و شیوایی کالم میدیدند و ازاینرو (قرآن) با چنان فصاحت و بالغتی
پیش چشمانشان پدیدار گشت که متحیّر و شیفتۀ آن شدند» (شمسآبادی و ممتحن،

 .)67:0960هرچه بخواهیم دربارۀ بالغت و فصاحت قرآن کریم سخن بگوییم ،زبان
قاصر و قلم ناتوان خواهد بود؛ زیرا «سبک و اسلوب بیان قرآن از جهت نظم تعابیر و
ترکیب الفاظ سبکی منحصربهفرد و بینظیر است .سبک و سیاق قرآن و اسلوب بیان
آن و نحوۀ ترکیب تعابیر و الفاظ آن فراتر از حدّ تصوّر و باور اعراب بود؛ تا جایی که
گهگاه قرآن را به سبب برخی فواصلِ قوافی در پایان آیات و یا به سبب موزون بودن
دستهای از آیاتش شعر میپنداشتند؛ که نشانی از عدم آگاهی ایشان با ساختار قرآن
بود» (صالحی .)62 :0966،متن آسمانی قرآن مجید نه شعر است و نه نثر (معمولی)؛
بلکه نثری است منطبق با هندسۀ زبان عربی ،اما بیبدیل و بیهمتا و آنهم در دورانی
نازل شد که فصاحت و بالغت عربی ظهوری کمنظیر داشت و در اوج خودش بود که
موجب اقرار سخنورانی همچون ولید بن مغیره شد که گفت« :سخن محمّد
صلواتاهللعلیه (قرآن) نه شعر است و نه سحر ،بلکه کالم خداست؛ زیرا حالوت و
طراوتی دارد که بیمانند و نظیر است» (مؤدب.)416:0924 ،

سخن گفتن در شأن خواجه حافظ کاری بس گران است؛ لذا در وصف ایشان
سخنی از یکی از اساتید عرب را ذکر میکنیم« :شمسالدین محمّد خواجه حافظ
شیرازی ملقّب به لسانالغیب و ترجمان االسرار ،شاعر الشعراء و شاعر غزلسرای ایرانی
که در قرن هشتم هجری در شیراز میزیسته ،شاعری لطیف و برخوردارِ از نوعی
حکمت و فلسفۀ متعالی نسبت به پستیهای زندگی بود که در عبارتهای وی نمود
یافته است» (الشواربی« .)9:0666 ،خواجۀ شیرازی سالهای طوالنی را در پیشگاه
استادان ادب فارسی و عربی و سرآمدان تفسیر قرآن و حکمت و کالم اسالمی تلمّذ
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کرده و در مجالسشان حضور یافته بود و با آن قریحه و طبع خداداد سرمایهای گرانقدر
از فضل و فضیلت اندوخته بود:
حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ

قبول خاطر و لطف ســـخن خدادادســـت
(بیدکی)49:0966 ،

بی شک بخش عظیمی از اندیشۀ حافظ در پی آشنایی وی با قرآن مجید و
تأثیرپذیری از آن ،به مرحلهای از کمال رسیده و در غزلیّات وی نمایان شده است.
«تأثیر قرآن بر مضمون ،ساختار ،واژهها و اسلوب بیانی شعر حافظ به نحوی است که
برخی شارحان و اندیشمندان ،دیوان وی را یکی از برجستهترین تفسیرهای تأویلی
قرآن برشمرده اند .پیوند او با قرآن پیوندی عمیق و دارای بُعدی ژرف است» (نظری و

همکاران )62 :0926 ،یا در وصف غزلیّات او گفتهاند« :غزلیّات حافظ سرشار از مفاهیم و
مضامین عاشقانه  -عارفانه و توأم با صنایع بالغی و معلوماتی از منابع دینی و عرفانی
و علوم مختلفی است که از زمان خود حافظ تاکنون در میان مردمان این سرزمین
رایج است» (بیدکی.)49 :0966 ،

0ـ .0بیان مسئله و سؤاالت تحقیق

حافظ شیرازی ،لسانالغیبِ شاعران پارسیگوی است که با تعمّقی شگرف در قرآن و
استخراج مفاهیم ناب آن ،توانسته است یک سر و گردن باالتر از سایرین در واحۀ
عشق و عاشقی و عرفان ربانی قرار بگیرد و پیامآور تکنیکهای خاصی از معجزات
قرآن با زبان شعر باشد .این جستار با پرداختن به تکنیکهای زبانی در غزلیّات حافظ،
درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
 .0مقدار بسامد تأثیرپذیری حافظ در بهکارگیری تکنیک زبانی و معناسازی تکواژ
دستوری واو چقدر است؟
 .4حافظ در بهکارگیری این اسلوب زبانی تا چه اندازه موفّق بوده است؟
 .9کیفیت بهکارگیری این اسلوب در اشعار وی به چه شکلی است؟

تکنیک زبانی و معناسازی تکواژ دستوری «واو» در قرآن کریم و دیوان حافظ شیرازی 9 /

0ـ .4اهداف و ضرورت تحقیق
هدف از انجام دادن این تحقیق بررسی تکنیکهای زبانی اعجازگونۀ قرآن کریم است
که حافظ به مقدار فهم خود گوشهای از آن را بیان کرده است ـ که یکی از این
تکنیکهای زبانی قرآنی ،نحوۀ بهکارگیری حروف و بهویژه حرف واو است .ازجمله
ضروریات این پژوهش ،آشنایی بیشتر با قرآن کریم و شناخت بهتر آثار ادبی شاعران
ایرانی متأثّر از قرآن کریم است.

0ـ .9پیشینۀ تحقیق
دربارۀ قرآن ،حافظ و تأثیرپذیری وی از قرآن مقالههای بسیاری نوشتهشده است؛ امّا
در مورد واو در قرآن کریم و دیوان حافظ معدود مقاالتی نگاشته شده است ،ازجمله
جالل مرامی و فاطمه بیگلری ( ،)0962در مقالۀ «بررسی واو بهعنوان یک شاخص
سبکی و پدیدۀ معنیساز میان جملۀ علّت و عامل آن در قرآن کریم» ،دو فصلنامۀ
پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی ،به بررسی زاویۀ دیدهای گوناگون دربارۀ
انواع واو و پدیدۀ معناساز بودن آن در قرآن کریم ازنظر علمای نحوی و مفسّران
پرداختهاند.

راضیه حجّتیزاده ( ،)0966در مقالۀ «تأثیر نقشنماهای گفتمانی واو و فاء در تحلیل
معنی آیات قرآن» ،به بررسی نقشهای بهکاررفتۀ حروف واو و فاء در آیات قرآن کریم
از منظر سه حوزۀ نفس ،قلب و روح پرداخته است تا از خالل آن به روابط گفتمانی و
موضوع آیات دسترسی پیدا کند.
احمد ذاکری و سامان خانی اسفندآباد ( ،)0960در مقالۀ «معانی حروف در دیوان
حافظ» ،به بررسی معانی حروف از قبیل حروف اضافه ،حروف ربط و دیگر حروفی که
در معنای محاذات و مشابهت و  ...با هدف دسترسی به رابطههای پیدا و پنهان کالمی
و دریافت رازهای سخن حافظ بوده است ،پرداختهاند.
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مینا جیگاره و فاطمه اجدادی آرانی ( ،)0964در مقالۀ «آموزش تشخیص نقش و
ترجمۀ حرف «واو» در متون عربی» ،به بررسی و توضیح انواع واو و عامل یا غیر عامل
بودن آن پرداختهاند.
هریک از این پژوهشها در زمینهای به شرح و تطبیق حروف میان قرآن و دیوان
حافظ پرداختهاند؛ ولی هیچیک به موضوع مقالۀ حاضر ـ که هدف آن ،پرداختن به
درک و فهم علّتی از علّتهای متعدّد جاودانگی تکواژ دستوری واو در قرآن کریم و
دیوان حافظ است ـ نپرداختهاند.
 .4بحث و یافتههای تحقیق
4ـ .0واو در زبان عربی
واو در زبان عربی عالوه بر کارکرد عطف و جمع میان کلمات و جمالت ،کارکردی
معنایی نیز دارد و دارای اهمیت خاصی است؛ به حدّی که ذکر یا ذکر نکردن واو
تفاوت معنایی زیادی را ایجاد میکند« .با توجّه به همین دالیل واو اهمیت معنایی و
نقشهای مختلفی در زبان عربی میپذیرد و تأثیراتی در مابعدش میگذارد» (جیگاره

و اجدادی آرانی .)22 :0964 ،به سبب همین اهمیت خاص معنایی و تعدّد نقشپذیری
واو است که دانشمندان علم معانی و بلیغان ادبیات عربی ،فصلی به نام «الوصل و
الفصل» را در کتابهای معناشناسی و بالغی خویش گنجاندهاند و علم بالغت را
شناخت «الوصل و الفصل» میدانند.
سخندانان و بلیغان زبان ،قواعدی در زبان و بالغت برای واو وضع کردهاند و مواضع
ارتباط و فقدان ارتباط آن را کشف و مشخص کردهاند« .عبدالقاهر جرجانی ارتباط
جملۀ مابعد جملۀ اوّل را بر سه حال (شکل) میداند :نخست آنکه ارتباطش با
ماقبلش ،مانند ارتباط صفت با موصوف و تأکید با مؤکّد است که در این مورد عطف
صورت نمیگیرد؛ دوم آنکه ارتباطش با ماقبلش ارتباط اسم با ماقبلش است ،مانند
آنکه هر دو اسم فاعل یا مفعول یا مضافالیه باشند که در یک حکم مشارکت میکنند
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و حقّشان عطف است؛ سوم ،جملهای که ارتباطش مانند این دو مورد نیست ،بلکه
ارتباطش ارتباط اسم با اسمی دیگر است ،بلکه آن قضیهای است که به دلیل عدم
تعلّق اسم به ماقبل ،فقط با امر منحصر به خود ذکر میشود و ذکر شدن یا نشدن
ماقبلش یکسان است» (بدوی احمد.)070 :0664 ،

دکتر عتیق برای «الوصل» سه موضع ذکر میکند که بهاختصار عبارتاند از« :اوّل،
اگر دو جمله در حکم اعرابی مشترک باشد؛ دوم ،اگر دو جمله ازنظر خبری و انشایی
بودن موافق و میانشان وجهه ای از مناسبت باشد و دلیلی برای فصل وجود نداشته
باشد؛ سوم ،اگر دو جمله ازنظر خبری و انشایی بودن مختلف باشد و فصل میانشان
منظور را نرساند (باعث ابهام بشود)» (عتیق .)071 :4116 ،سیّد احمد هاشمی نیز پنج
موضع را برای فصل میان جمالت برمیشمرد که بهاختصار عبارتاند از« :اول ،آنکه
میان دو جمله اتّحاد تام و امتزاج معنایی باشد ،بهنحویکه گویی در قالبی واحد قرار
دادهشدهاند که آن را «کمال اإلتّصال» مینامند؛ دوم ،آنکه میان دو جمله تباین تام
باشد که «کمال اإلنقطاع» نامیده میشود؛ سوم ،آنکه میان دو جمله رابطهای قوی
باشد که «شبه کمال اإلتّصال» نامیده میشود؛ چهارم ،آنکه میان جملۀ اوّل و سوم
جملۀ دیگری مانع ـ از عطف ـ شود و اگر جملۀ سوم به سبب مناسبتی به جملۀ اول
عطف شود ،باعث توهم عطف آن جمله به جملۀ وسط (مانع) میشود که «شبه کمال
اإلنقطاع» نامیده میشود؛ پنجم ،آنکه میان دو جمله مناسبت و ارتباط باشد ،ولی
سببی-عدم قصد اشتراکشان در حکم ،مانع عطفشان شود که «التوسط بین الکمالین»
خوانده میشود» (الهاشمی والصمیلی.)029 :0666 ،

قزوینی نیز مانند سایر بلیغان عرب معتقد است که «تمییز میان مواضع الوصل و
الفصل نیازمند فهم دقیق کالم عربی و ذوق سلیم است و مواضعی مشابه مواضع سایر
بلیغان عربی را در فصل الوصل و الفصل کتاب خود با شاهد مثالهای وافری از قرآن
و ابیات شعری ذکر کرده است» (القزوینی و شمسالدین.)092 -002 :4119 ،
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دکتر فاضل السامرائی نیز در بخش حروف عطف واو را تنها برای جمع میان کلمات
و جمالت دانسته و از شاهد مثالهای فراوان قرآنی و ابیات شعری برای اثبات این
ادّعا بهره جسته است .او نیز همانند جرجانی برای عملکرد واوِ عطف ،قائل به مناسبت
و سنخیت بوده است و مواضع وی را برای استناد بیشتر بر گفتۀ خویش از کتاب
«دالئل االعجاز» ذکر کرده است (السامرائی.)442 -406 :4111 ،

4ـ .4واو در زبان فارسی
در زبان فارسی نیز همچون زبان عربی واو کارکرد معنایی ویژهای دارد و دارای اهمیت
خاصی است« .واو در زبان فارسی ازجمله حروف ربطی است که کلمات و جمالت را
به یکدیگر پیوند میدهد و مرتبط میسازد و دو جملۀ ناقص را مرکب میسازد و معنی
یکی را پیرو معنی دیگری قرار میدهد» (خانلری.)096 :0990 ،

بحث فصل و وصل در زبان فارسی نیز یکی از مباحث مهم و مشترک میان علم
معانی سنّ تی و دستور زبان فارسی بوده است .علمای بالغی قدیم آن را یکی از
برجستهترین مباحث بالغت به شمار آوردهاند و بخش مهمی از کتابهای خود را به
آن اختصاص دادهاند و علمای معانی در کتابهای سنّتی خود بدان پرداختهاند و آن
را یکی از ظریفترین مسائل معانی دانستهاند .ابوهالل عسکری در «الصّناعتین» چنین
آورده است که« :شاعر و سخنپردازی که به اهمیت فصل و وصل توجّه ندارد و به
مواقع آن التفات نمیکند ،هرگز به توفیق جاودانگی در آثار و اشعارش نائل نمیآید و
کسانی که به مواضع وصل و عطف کالم به دقّت نمینگرند ،به سخن سست و مسخره-
آمیز دست میزنند» (وفایی و آقابابایی.)09-02 :0962 ،

معادل وصل در دستور زبان فارسی را میتوان «پیوند لفظی» دانست ،به این معنا
که «گاهی دو یا چند جملۀ مستقل که فعل آنها در شخص و زمان مشترک است با
واسطۀ کلمهای به هم میپیوندند و این کلمه را حرف عطف مینامند و معادل فصل
را «پیوند معنوی» که به معنای قرار گرفتن دو یا چند جملۀ مستقل در پی یکدیگر
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و بدون واسطۀ حرفی یا کلمهای است که آنها را به یکدیگر پیوند میدهد و دارای
دو وجه ترتیب زمانی و ترتیب منطقی (روابط علّی و معلولی یا شرطی) است» (خانلری،
.)427- 426 :0990

بالغتنویسانی مانند جاحظ ،همواره فصل و وصل را مهمترین و باارزشترین شگرد
علم معانی میدانستند؛ ولی در این بین و از میان متأخرین ،سیروس شمیسا فصل و
وصل را جزو مباحث اصلی علم معانی نمیداند و معتقد است که «در علم معانی
فارسی مخصوصاً امروزه حائز اهمیت چندانی نیست که در پذیرفتنش باید قدری تأمّل
کرد؛ زیرا عبدالقاهر جرجانی معتقد است که حروف اسرار بالغی فراوانی دارند و الزم
است دربارۀ آنها بحث شود و شفیعی کدکنی بر اساس همین نظریۀ عبدالقاهر مثال-
های زیبایی از فصل و وصل بهکاررفته در ابیات سعدی را در کتاب موسیقی شعر
خویش نقل میکند ،مانند:
منم امروز و تو و مطرب و ساقی و حسود

خویشتن گو به در حجره در آویز چو خویش

که عطف حسود بر من و تو و مطرب و ساقی خالف انتظار خواننده است و مایۀ
شگفتی میشود ،وقتی در مصرع دوم تکلیف حسود را بهگونهای دیگر تعیین میکند»
(ذوالفقاری و همکاران .)406 :0960 ،ازاینرو میتوان به اهمیت حروف ربط و بهویژه حرف
ربط واو پی برد .از این حیث شناخت جایگاه حروف و معنایی که ایجاد میکنند ،در
فهم درست معنا بسیار مهم است .بارها اتّفاق میافتد که خواننده برای درک درست
مفهوم متن ،ذهن را با هر یک از واژهها درگیر میکند؛ امّا بیتوجهی او به معنیِ یک
حرف سبب میشود که معنای متن را بهگونهای دیگر برداشت کند یا دریافت معنای
متن برایش دشوار و پیچیده شود .بالطبع این دشوار شدن در فهم و درک معنا به
سبب ویژگیای در متن حاصلشده است .برای نمونه در بیتی از حافظ:
دیدم و آن چشــم دل ســیه که تو داری

جــــانب هــــیچ آشــــنا نــــگاه نــــدارد
(حافظ ،بیتا)042 :
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با نظر به مصرع اوّل و حرف واو ،در نگاه نخست چنین به نظر میرسد که واو بهاشتباه
در بیت واقعشده است؛ زیرا خواننده در دریافت معنی دچار چالش میشود .یا در
مثالی دیگر:
دفتر دانش مـا جملـه بشـــویید به می

که فلک دیدم و در قصـــد دل دانا بود
(همان)419 :

شفیعی کدکنی این واو را «واو حذف و ایجاز» خوانده است و این واو را جزو
واوهای اختراعی حافظ میداند و در قسمت حذف و ایجاز موسیقی شعر خویش
جایداده و دربارۀ آن آورده است« :این واو هیچیک از معانی معهود واو در زبان فارسی
را ندارد و باید آن را واو حذف و ایجاز خواند» (شفیعی کدکنی )49 :0960 ،وی در ادامه
میگوید:
دیدم و آن چشــم دل ســیه که تو داری

جانــــــب هــــــیچ آشـــنا نگاه ندارد

واو به معنی چندین فعل محذوف عمل میکند .دیدم و دانستم و فهمیدم و
احساس کردم و بر من مسلّم شد که این واو ،حداقل بهجای یک فعل و که موصول،
زمینۀ داللی دارد» (همان) و بیت را با آوردن فعلی دیگر (دانستم و )...پس از واو
معنی کرده است .اینگونه که از کالم شفیعی کدکنی برمیآید ،ایشان نیز به کاربست
واو و جنبۀ معنا افزایی آن دقت کرده و آن را معناساز دانسته است.
4ـ .9نمونههایی از تکواژ دستوری واو در قرآن کریم و دیوان حافظ
قرآن کریم مملو از نکات دستوری و مفاهیم بیانی است که هرکدام بحثی مستقل
میطلبد .در سورۀ روم ،با توجه به معنای آیه و توجه نکردن مترجم بهقرار گرفتن واو
در میان ساختار جملۀ علّت و معلول ،در نگاه نخست اینطور به نظر میرسد که واو
زائد است و معنای خاصی را ارائه نمیکند؛ زیرا در ساختار زبان میان جملۀ علّت و
معلول حرف واو قرار نمیگیرد« :وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ یُرْسِلَ الرِّیَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَ لِیُذِیقَکُمْ مِنْ
رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِیَ الْفُلْکُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ» (الرّوم« )26 /و از
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نشانههای او این است که بادها را مژده دهنده میفرستد تا بخشی از [باران] رحمتش
را به شما بچشاند و کشتیها به فرمان او حرکت کنند و نیز برای اینکه رزق او را
بجویید و سپاسگزاری کنید».
بهعنوانمثال نمیگوییم تالش میکنم و تا موفّق شوم؛ ولی اگر متکلّم با آگاهی از
این ساختار و به قصدی که خود بدان آگاهتر است ،این عمل را انجام دهد ،در آن
صورت مخاطب (خواننده یا شنونده) با اسلوبی غافلگیر کننده و خالف انتظار خویش
مواجه خواهد شد و به دنبال مقصود کالم خواهد بود .اولین پرسشی که ذهن او را به
خود مشغول میکند ،ماهیت و چیستی این واو است که با دقّت بیشتر بر وی عیان
خواهد شد که واو در اینگونه ساختار ،حرف عطف (ربط) است؛ اما اینکه چه جزئی
از جمله بر چه جزء دیگری عطف شده و پیوند دادهشده است ،مسئولیتی است که به
شنوندۀ زیرک و خوانندۀ آگاه سپردهشده است و وی را به اندیشیدن در این مسئله
وامیدارد ؛ و از دو حال خارج نیست یا جزئی از جملۀ پیش از واو و یا پسازآن  -بنا
بر خواست و ارادۀ متکلّم  -ذکر نشده است که در مورد آیۀ  26سورۀ الرّوم نیز همین
امر صدق میکند .اگر جزء ذکر نشده پیش از واو فرض شود (لِینزلَ الماءَ) با توجّه به
آیات دیگر است که با توجّه به قرینه (لِیُذیقَکُم مِن رَحمَتِهِ) هماهنگتر و سازگارتر با
معنای آیه است و در آن صورت علّت ذکرشده بر علّتی محذوف عطف شده و در این
صورت معطوف علیه حذفشده است و اگر جزء ذکر نشده پس از واو فرض بشود
(لَوَاقِحَ) با توجّه به آیات دیگر عطف کلمهای به کلمهای دیگر خواهد بود و در این
صورت معطوف حذفشده و به تَبَعِ آن معنا مختلف خواهد شد (با تلخیص از مرامی،
.)76 :0962

چنانچه حافظ در این بیت گفته است:
دیدم و آن چشـم دل سیه که تو داری

جــان ـب ه ـیــچ آشـــنــا نــگــاه نــدارد
(حافظ ،بیتا)047 :
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اگر جزء ذکر نشدۀ این بیت ،پیش از واو فرض شود ،عطف آن چشم دل سیه به
کلمهای دیگر  -همانند صورت سپید چون قرص ماه  -خواهد بود؛ و اگر پس از واو
فرض شود ،عطف فعل دیگری  -دانستم که و یا مانند آن  -به فعل دیدم ،خواهد بود.
درست همانطور که شفیعی کدکنی در کتاب موسیقی شعر خویش بیان کرده است،
هرچند قرینۀ لفظی «دل سیه» با «روی سپید چون برف یا قرص ماه» سازگارتر و
هماهنگتر است که حافظ به آن اشارهکرده است:
نکتهای دلکش بگویم خال آن مهرو ببین

عقل و جان را بسته زنجیر آن گیسو ببین
(همان)214 :

در آیۀ کریمۀ سورۀ انعام آمده است« :وَهَذَا کِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَکٌ مُصَدِّقُ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ
وَ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَۀِ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
یُحَافِظُونَ» (األنعام« )64 /این [قرآن] کتابی است پرفایده که ما آن را نازل کردیم،
تصدیقکنندۀ کتابهای آسمانی پیش از خود است [نزولش] برای این است که مردم
مکه و کسانی که پیرامون آنند بیم دهی؛ و آنان که به آخرت ایماندارند و به آن ایمان
میآورند و آنان همواره بر نمازشان محافظت میکنند».
با نظر به معنای آیه و توجه نکردن ترجمه به معناسازی واو قرارگرفته در آیه و بر
اساس گفتۀ پیشین ،جزء ذکر نشده در این آیه ،دو حالت بیشتر ندارد :یا کلمهای پس
از واو بوده است  -شاید ماوراءه  -که بر «بَیْنَ یَدَیْهِ» معطوف میشده یا فعلی همانند
(لِتُنْذِرَ) بوده است  -شاید ،لِتُبَشِّرَ  -که «لِتُنْذِرَ» به آن معطوف شده است؛ و با توجّه
به قرینۀ «وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَۀِ» فعل «لِتُبَشِّرَ» هماهنگتر و سازگارتر با معنی است؛
زیرا قرآن تنها مایۀ انذار نبوده و نیست و با استناد به سایر آیات قرآن مثالً آیۀ 67
سورۀ مریم « فَإِنَّمَا یَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا» «ما فقط آن
(قرآن) را بر زبان تو آسان ساختیم  -تا پرهیزگاران را با آن بشارت دهی و دشمنان
سرکش را با آن ،انذار کنی» ،میتوان پی برد که جزء ذکر نشده «لِتُبَشِّرَ» بوده است.
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در این بیت حافظ:
قیاس کردم و آن چشــم جاودانه مســت

هزار ســاحر چون ســامریش در گله بود
(حافظ ،بیتا)409 :

اگر جزء ذکر نشده ،پیش از واو فرض شود ،عطف آن چشم جاودانه مست بر
کلمهای دیگر  -شاید چهرۀ ملیح و فتانه و یا مژگان جادو  -خواهد بود؛ و اگر پس از
واو فرض شود ،عطف فعلی  -دریافتم که و یا مانند آن  -بر فعل قیاس کردم ،خواهد
بود که هر دوی این فرضها در ترجمه ،درست به نظر میرسند؛ ولی یکی نسبت به
دیگری  -به سبب وجود قرینهای در بیت و ارتباط معنایی آن قرینه با جزء ذکر نشده
 رجحان و برتری نسبی خواهد داشت .در بیت فوق با توجّه به این دو بیت حافظ:چشـم جادوی تو خود عین سـواد سحر است

لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست
(همان)96 :

هیــــــچ مژگــــان دراز و عشوه جادو نکرد

آنچــه آن زلــف دراز و خال مشکین کردهاند
(همان :قطعۀ )04

مژگان جادو برتریِ معنایی بیشتری دارد .همچنین در این آیۀ کریمه «أَوْ کَالَّذِی
مَرَّ عَلَى قَرْیَۀٍ وَهِیَ خَاوِیَۀٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِکَ وَ لِنَجْعَلَکَ آیَۀً لِلنَّاسِ فَلَمَّا
تَبَیَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ» (بقره« )496 /یا اندیشه نکردی داستان
کسی را که به دهکدهای گذر کرد ،درحالیکه دیوارهای آن بر روی سقفهایش
فروریخته بود .به درازگوش خود نظر کن و برای اینکه تو را دلیلی برای مردم قرار
دهیم ،چون بر او روشن شد ،گفت :اکنون میدانم که یقیناً خدا بر هر کاری تواناست».
در نگاه نخست به ترجمۀ آیه و با برخورد به واوِ قرارگرفته میان جمله (به
درازگوشت نگاه کن) و جملۀ (تا تو را نشانهای برای مردم سازیم) مخاطب (خواننده
یا شنونده) غافلگیر میشود و ارتباطی میان آن دو را نمییابد؛ مگر آنکه جزئی پیش
از واو یا پس از آن فرض شود؛ زیرا واو زائد نبوده و نیست .اگر جزء ذکر نشده پیش
از واو فرض شود  -لِنَجْعَلَهُ آیَۀ لَکَ  -علّتی بر علّت دیگر عطف خواهد شد؛ و اگر پس
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از آن فرض شود  -وَانْظُرْ إلی نَفْسَک  -بر جملۀ پیشین خود عطف خواهد شد (که
ازنظر معنایی هماهنگتر و سازگارتر است).
حافظ در جایی دیگر گفته است:
ای نور چشـم من سخنی هست و گوش کن

چون ســاغرت پر اســت بنوشــان و نوش کن
(حافظ ،بیتا)962 :

در این بیت ،واو در میان جملۀ خبری و انشایی قرارگرفته است و جزء ذکر نشدۀ
مرتبط میان آن دو میتواند به دو حال فر ض شود یا پیش از واو و یا پس از آن .اگر
جزء ذکر نشده پس از واو فرض شود  -شاید کالمی ،سرّی یا همانند آنکه بر سخن
عطف خواهد شد؛ و اگر پیش از واو فرض شود ،گوش کن بر آن  -شاید بپذیر ،بشنو
یا همانند آن -عطف میشود که با توجّه به قرینۀ بنوشان و نوش کن هماهنگتر و
سازگارتر با ساختار و نحو بیت است.
در آیۀ  41سورۀ مبارکۀ فتح خداوند فرموده است« :وَعَدَکُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ کَثِیرَۀً تَأْخُذُونَهَا
فَعَجَّلَ لَکُمْ هَذِهِ وَکَفَّ أَیْدِیَ النَّاسِ عَنْکُمْ وَلِتَکُونَ آیَۀً لِلْمُؤْمِنِینَ وَیَهْدِیَکُمْ صِرَاطًا
مُسْتَقِیمًا»« :خدا غنیمتهای فراوانی را که در آینده به دست میآورید به شما وعده
داده است و این یک غنیمت را [که فتح خیبر است] برای شما پیش انداخت و
دست های [تجاوز و ستم] مردم را از شما باز داشت تا این [پیروزیها] برای مؤمنان
نشانهای [از حقّانیّت دین و یاری خدا] باشد و نیز شما را به راه مستقیم هدایت کند».
در این آیه نیز برای جزء ذکر نشده دو حال قابل تصوّر است  -زیرا واو زائد نیست
 نخست آنکه جزء ذکر نشده پس از واو فرض شود که در آن حال عبارت «عنالمؤمنین» بر «عنکم» عطف خواهد شد؛ و دوم آنکه جزء ذکر نشده پیش از واو فرض
شود که در آن صورت «لتکون آیۀ للمؤمنین» بر «لتکون آیۀ لکم» عطف خواهد شد
که با توجّه به قرینۀ (کُم) در «ویهدیکم صراطاً مستقیماً» مناسبتر و هماهنگتر
است.
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همانطور که حافظ گفته است:
تا فضـــل و عقل بینی بیمعرفت نشـــینی

یک نکتهات بگویم خود را مبین و رســـتی
(حافظ ،بیتا)292 :

در این بیت نیز جزء ذکر نشده را میتوان پیش از واو یا پس از آن فرض کرد؛ که
اگر پیش از واو در نظر گرفته شود ،علّتی همانند تا به کام دل برسی بر فعل علّی
رستی ،عطف خواهد شد که با توجّه به سایر ابیات حافظ همچون این دو بیت:
خاک خراســـــــان که بود جـــــای ادب

به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن

به میپرستی از آن نقش خود زدم بر آب

که تا خراب کنم نقش خود پرســـتیدن
(همان)969 :

با معنا هماهنگتر و سازگارتر است؛ و اگر پس از واو در نظر گرفته شود ،فعل
طلبی  -میپرست و همانند آن -بر فعل طلبی مبین ،عطف خواهد شد.
در قرآن نیز آمده است « :وَکَذَلِکَ نُرِی إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ لِیَکُونَ
مِنَ الْمُوقِنِینَ» (أنعام« :)79 /و اینگونه فرمانروایی و مالکیّت و ربوبیّت خود بر
آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان میدهیم تا از یقینکنندگان شود».
در این آیه نیز مترجم به واوِ قرارگرفته در میان جمله ،توجهی نکرده و ظاهراً آن
را زائد دانسته است که اینطور نبوده و نیست .پس ناگزیر باید به دنبال جزء ذکر
نشده در آیه گشت که یا پیش از واو بوده است یا پس از آن .اگر پیش از واو در نظر
گرفته شود ،عطف جمله (علی لیکون من الموقنین) بر جملۀ علّی دیگر (لیکون من
المؤمنین) یا همانند آن خواهد بود؛ و اگر پس از واو در نظر گرفته شود ،عطف کلمهای
«ما خلق اهلل من شیء» با توجّه به سایر آیات یا «ما بینهما» بر «السّماوات و األرض»
خواهد بود.
و در پایان سخن اینکه در بیت زیر نیز:
قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشـــق

چو شبنمیست که بر بحر میکشد رقمی
(حافظ ،بیتا)270 :
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واو به ایفای نقش پرداخته است و معناسازی کرده است و شاعر با بیان آن ،خواننده
را به اندیشیدن دربارۀ این واو و ارتباط میان قبل و بعد از آن وا میدارد .اگر جزء ذکر
نشدۀ بیت پیش از واو فرض شود ،عطف تدبیر عقل بر کلمهای دیگر -راه اندیشه یا
همانند آن -خواهد بود و اگر پس از آن در نظر گرفته شود ،عطف فعلی  -دریافتم که
یا همانند آن  -بر قیاس کردم خواهد بود که در این بیت ،معنا بیشتر با جزء ذکر
نشده پس از واو هماهنگتر است و عطف فعل دریافتم «که» و «یا» همانند آن بر
قیاس کردم ،با معنای این بیت سازگارتر است .چنانچه در قرآن کریم مشابه آن
بیانشده است« :وَکَذَلِکَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ وَ لِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ» (أنعام« :)99 /و
اینگونه آیات را بیان میکنیم تا [حق روشن شود و] راه و رسم گناهکاران آشکار
گردد».
به نظر میرسد مترجم در این آیه ،متوجّه جزء ذکر نشده ،شده است و آن را
پیش از واو در نظر گرفته است و جملۀ علّی (لتستبین سبیل المجرمین) را عطف به
علّت دیگری (لتستبین سبیل الحق/المؤمنین)  -که در تقدیر در نظر گرفتهشده است
 قرار داده که با معنا سازگارتر و هماهنگتر است و اگر آن را پس از واو در نظرمیگرفت ،کلمۀ «المعجزات» یا همانند آن بر کلمۀ «اآلیات» عطف میشد.

 .9نتیجهگیری
با توجّه به پژوهش انجامشده در ابیات و قصاید حافظ ،موارد انگشتشماری یافت شد
که در آن ،تکنیک زبانی و معناساز واو بهکاررفته است و از بررسیهای انجامشده این
نتایج به دست آمد که:
تعداد استفادۀ تکواژ دستوری واو در قرآن مجید بهمراتب بیشتر و با نظم و
هماهنگی بهتر و منسجمتر بهکاررفته است .حافظ شیرازی با بهرهگیری از مضامین و
تکنیکهای زبانی و نظر به تکواژ دستوری واو به اثر خویش رنگ جاودانگی بخشیده
است؛ زیرا اندیشه و اندیشیدن جزء جداییناپذیر انسان بوده است و خواهد بود و
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بیشک بهکارگیری این اسلوب زبانی قرآن – تکواژ دستوری واو  -یکی از متعدّد
عوامل جاودانگی دیوان حافظ بوده است .هرچند او به تأثیر از قرآن و اهتمام به اسلوب
زبانی قرآن این «واو» را آگاهانه و در جای درست خود در برخی از ابیات خویش به
کار بسته است و در معناپردازیهای نوین با این تکنیک زبانی ،موفّق بوده است و در
تمامی موارد بهکاربرده نیز ،موفّق عمل کرده است؛ ولی از قرآن پیشی نگرفته است،
هرچند گهگاه قدری به آن نزدیک شده و تا حدّ زیادی به آن مشابهت داده است و
این مشابهت بهگونهای بوده است که امروزه برخی از استادان و صاحبان فن ،دیوان او
را یکی از متون تأویلی قرآن میدانند.

/ 08

/

فصلنامۀ علمی -تخصصی زبان فارسی /زمستان  /0211سال چهارم /شمارۀ هشتم

کتابشناسی
کتاب
 .0قرآن کریم ( ،)0961ترجمه حسین انصاریان ،قم :آیین دانش.
 .4احمد بدوی ،احمد ( ،)0664عبدالقاهر الجرجانی و جهوده فی البالغۀ العربیۀ ،القاهره:
مکتبۀ مصر.
 .9حافظ شیرازی ،شمسالدین محمّد (بیتا) ،دیوان حافظ ،تهیه از :اِنی کاظمی ،نشر
الکترونیکی کتابخانۀ تاریخ ما.
 .2خانلری ،پرویز ناتل ( ،)0964حافظ ،تهران :نیل.
 ،)0990( ................... ،............ .9دستور زبان فارسی ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
 .6السامرائی ،فاضل صالح ( ،)4111معانی النحو ،عمان :دارالفکر.
 .7شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( ،)0960موسیقی شعر ،تهران :نیل.
 .2الشواربی ،ابراهیم امین ( ،)0666دیوان حافظ الشیرازی ،تهران :مهر اندیش.
 .6عتیق ،عبدالعزیز ( ،)4116علم المعانی فی البالغۀ العربیۀ ،بیروت :دار النهضۀ العربیۀ.

 .01القزوینی ،الخطیب؛ شمسالدین ،ابراهیم ( ،)4119اإلیضاح فی علوم البالغۀ المعانی
و البیان و البدیع ،بیروت :دارالکتب العلمیۀ.

 .00الهاشمی ،السید احمد؛ الصمیلی ،یوسف ( ،)0666جواهرالبالغۀ فی المعانی و البیان
و البدیع ،بیروت :المکتبۀ العصریۀ.
مقالهها

 .0بیدکی ،هادی (« ،)0966تأثیرپذیری مالی جزیری از حافظ شیرازی در مضمون
عشق» ،نشریۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه باهنر کرمان ،سال  ،6شمارۀ  ،06صص  40ـ .24

 .4جیگاره ،مینا؛ اجدادی آرانی ،فاطمه (« ،)0964آموزش تشخیص و ترجمه حرف واو
در متون عربی» ،فصلنامۀ نوآوریهای آموزشی ،سال  ،04شمارۀ  ،29صص  29ـ .62

تکنیک زبانی و معناسازی تکواژ دستوری «واو» در قرآن کریم و دیوان حافظ شیرازی 06 /

 .9حجتیزاده ،راضیه (« ،)0966تأثیر نقشنماهای گفتمانی واو و فاء در تحلیل معنی
آیات قرآن» ،دو فصلنامۀ پژوهشهای زبانشناختی قرآن ،سال ششم ،شمارۀ  ،04صص
.064 - 020
 .2ذاکری ،احمد؛ خانی اسفند آباد ،سامان (« ،)0960معانی حروف در دیوان حافظ»،
فصلنامۀ علمی دهخدا ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،00صص .64 -64
 .9ذوالفقاری ،داریوش؛ محمدی بدر ،نرگس؛ سرمدی ،مجید؛ یزدانی ،حسین (،)0960
«دو نوع «واو» نویافته با تکیه بر شاهنامه فردوسی» ،فصلنامۀ تخصصی سبکشناسی
نظم و نثر فارسی ،سال  ،9شمارۀ ( 4پیاپی  ،)06صص  407ـ .447

 .6شمسآبادی ،حسین؛ ممتحن ،مهدی (« ،)0960اعجاز توانش زبانی و کاربرد واژگانی
قرآن» ،فصلنامه مطالعات قرآنی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،00صص  69ـ .29

 .7صالحی ،علیرضا (« ،)0966تحلیلی بر نظام زبانی قرآن کریم و نقد نظریه جاحظ
درزمینۀ وزن آیات وحی» ،پژوهشنامۀ قرآن و حدیث ،شمارۀ  ،41صص  27ـ .001

 .2مرامی ،جالل؛ بیگلری ،فاطمه (« ،)0962بررسی واو بهعنوان یک شاخص سبکی و
پدیدۀ معنیساز میان جملۀ علت و عامل آن در قرآن کریم» ،دو فصلنامۀ پژوهشهای
ترجمه در زبان و ادبیات عربی ،سال پنجم ،شمارۀ  ،09صص .66 -69
 .6مؤدب ،سیّد رضا (« ،)0924تأملی در آفاق اعجاز قرآن» ،فصلنامۀ قبسات ،دورۀ ،2
شمارۀ  ،46صص .402-410

 .01نظری ،علی؛ فتحاللهی علی؛ رضایی ،پروانه (« ،)0926اثرپذیری پنهان حافظ از قرآن
کریم در غزل پنجم او» ،فصلنامۀ پژوهش زبان و ادبیات ،شمارۀ  ،06صص  69ـ .049
 .00وفایی ،عباسعلی؛ آقابابایی ،سمیه (« ،)0962فصل و وصل از منظر علم معانی و
دستور زبان فارسی» ،دو فصلنامۀ علوم ادبی ،سال  ،2شمارۀ  ،6صص  7ـ .99

