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 و کریم قرآندر  «واو»واژ دستوری تکنیک زبانی و معناسازی تک

 دیوان حافظ شیرازی

 9زادهفاضل عباس، 4بهزاد اسبقی ،0مهرداد آقائی
 چکیده

یرا زمتفاوتی دارد؛  و معانیگوناگون ، کارکردهای کاررفتهبه موقعیت بر بناواو در زبان عربی و فارسی 

ها را به یکدیگر مرتبط سازد و آنای است که ارتباط و پیوند میان کلمات و جمالت را برقرار میواژه ،واو

آید؛ می نظر بهل خالف قاعدۀ زبانی واوی است که در نگاه اوّ ،مورد بحث مقالۀ حاضر واژتکند. کمی

لی نماید. وو کامل میرسد میو کامالً درست به نظر چون ارتباط قبل و بعد آن بدون در نظر گرفتن وا

و آن را دارد ، در اصل ارتباطی میان یک جزء ذکر نشده با ماقبل یا مابعد خود را به عهده شدهواقعواو 

 و لاوّ درجۀ در مخاطب گیریغافل باعث ،واو قرارگیری و جمله در جزء آن نکردن کند. ذکربیان می

_  نشده ذکر جزء یافتن برای جووجست جهت تیعلّ سوم درجۀ در و شده دوم درجۀ در او رتفکّ باعث

 ،لآنجاکه اندیشه و تعقّاز .است شدهمطرح جملۀ در ارتباطش و ـ ممتکلّ مقصود تردقیق عبارت به

خورد بر ،تروجود آدمی است، ارتباط هر چیزی با آن یا به تعبیری دقیقناپذیر جداییالیتناهی و جزء 

شود. در مقالۀ حاضر کوشیده شده یزهای امور عقالنی با آن است که سبب جاودانگی آن میهمۀ چ

وان حافظ و دی کریم د جاودانگی قرآنهای متعدّتتی از علّتطبیقی به علّ -تحلیلی شیوۀاست بر اساس 

ثر دو ا د جاودانگی اینتی از علل متعدّکشف علّ ،دستاورد این مقاله ترینمهمشیرازی پرداخته شود. 

 بیشتر مضامین دیوان حافظ بازتابی از مفاهیم زیبای قرآنی است.زیرا فاخر بوده است؛ 

 تکنیک زبانی. واژ دستوری واو،حافظ، تکبالغت، قرآن،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه. 0

ایرانیان از زمان آشنایی با اسالم و روی آوردن به آن، در رشد و بالندگی این دین حنیف و 

و  های عقلیها برای فهم بیشتر قرآن از روشاند. آنمی و انسانی بسیار کوشیدهعلوم اسال

ایر علوم س اللغه و)نحو، صرف، فقه زبانیگوناگون ها جستند و علوم منطقی در علوم زبانی بهره

کار  ای از اعجاز قرآن بهزبانی( را برای فهم هرچه بیشتر مفاهیم قرآنی و نمایان ساختن گوشه

أثیرپذیر حال تعینال و درو فعّ مؤثرها به توفیقات شایانی دست یافتند و عنصری . آنبستند

های زبانی اعجازگونه که بشر به مقدار از مفاهیم و تکنیکمشحون است  کریم قرآنبودند. 

شیوۀ  ،هاکار بسته است. یکی از این تکنیک ای از آن را بهای، گوشهفهم خود در هر دوره

حرف واو را در  ویژههب ،تمامی حروف کریم قرآنحرف واو است. ویژه بهحروف کارگیری به

جواری حروف و کلمات و که حسن همطوریکار بسته است؛ به موضع مناسب خویش به

 صورتبهبا معنا در اوج هماهنگی و نظم خویش است و در مواردی این حرف را  هاآن ارتباط

ر ا به تفکّشود و او رل خواننده میت که سبب اندیشیدن و تأمّکار گرفته اس اسلوبی معناساز به

 دارد. میوا

چنان دقیق آید، آناین اسلوب خاص که در نگاه اول خالف قاعدۀ زبانی به نظر می    

 نآ که نشانۀ اعجاز آن و بیانگر تکینک زبانی خاص است کاررفتهبهمجید در قرآن 

ند، امطرحی که از قرآن تأثیر پذیرفته ندگانِشاعران و نویس ،است. در میان ادیبان

 ند.بوده باشآن زبانی  های خاصه این تکنیکتوان یافت که متوجّمعدود کسانی را می

ر از قرآن بوده است، به این تکنیک متأثّ شدتبهحافظ شیرازی که حافظ قرآن و     

ته کار بس ویش بهو آن را به تقلید از قرآن در اشعار خ است داشته یزبانی نظر خاص

 ،ستا عر خویش غنای ادبی بیشتری بخشیدهبه ش ،خاصاین اسلوب  واسطۀبه و است

 انداز این را به گوش جهانیان رسانده است:چنانچه با فریادی طنین

 سان حافظعشقت رسد به فریاد ار خود به
 

 قرآن ز بر بخوانی در چهارده روایت 

 (62: تا)حافظ، بی
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ی و زندگ درزمینۀشماری تابی آسمانی است که موجب تغییرات بیقرآن کریم ک    

 فنّ ترینمهمتی نازل شد که در میان امّ» این کتاب فکری مسلمانان شده است.

رو )قرآن( با چنان فصاحت و بالغتی ایندیدند و ازخویش را بالغت و شیوایی کالم می

 ،آبادی و ممتحن)شمس «آن شدند ۀر و شیفتپیش چشمانشان پدیدار گشت که متحیّ

، زبان بگوییمچه بخواهیم دربارۀ بالغت و فصاحت قرآن کریم سخن هر(. 67:0960

سبک و اسلوب بیان قرآن از جهت نظم تعابیر و » زیرا ؛بودقاصر و قلم ناتوان خواهد 

 نظیر است. سبک و سیاق قرآن و اسلوب بیانفرد و بیبهترکیب الفاظ سبکی منحصر

 که جاییتا  ؛ر و باور اعراب بودتصوّ رکیب تعابیر و الفاظ آن فراتر از حدّآن و نحوۀ ت

قوافی در پایان آیات و یا به سبب موزون بودن  قرآن را به سبب برخی فواصلِ گهگاه

پنداشتند؛ که نشانی از عدم آگاهی ایشان با ساختار قرآن ای از آیاتش شعر میدسته

 ؛)معمولی( نه شعر است و نه نثر مجید ی قرآنمتن آسمان (.62 :0966)صالحی، «بود

دورانی  در همآنهمتا و بدیل و بیبی ابلکه نثری است منطبق با هندسۀ زبان عربی، ام

و در اوج خودش بود که  داشت نظیرنازل شد که فصاحت و بالغت عربی ظهوری کم

د سخن محمّ»موجب اقرار سخنورانی همچون ولید بن مغیره شد که گفت: 

بلکه کالم خداست؛ زیرا حالوت و  ،)قرآن( نه شعر است و نه سحر علیهاهللواتصل

 (.416:0924 ،)مؤدب «مانند و نظیر استطراوتی دارد که بی

در وصف ایشان لذا  ؛است خواجه حافظ کاری بس گراندر شأن  سخن گفتن

ظ د خواجه حافمحمّ الدینشمس»: کنیمذکر میرا  سخنی از یکی از اساتید عرب

انی سرای ایرالشعراء و شاعر غزل االسرار، شاعر الغیب و ترجمانب به لسانشیرازی ملقّ

زیسته، شاعری لطیف و برخوردارِ از نوعی که در قرن هشتم هجری در شیراز می

مود های وی نهای زندگی بود که در عبارتمتعالی نسبت به پستی ۀحکمت و فلسف

های طوالنی را در پیشگاه خواجۀ شیرازی سال»(. 9:0666 الشواربی،) «یافته است

استادان ادب فارسی و عربی و سرآمدان تفسیر قرآن و حکمت و کالم اسالمی تلمّذ 
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 قدرگرانای لسشان حضور یافته بود و با آن قریحه و طبع خداداد سرمایهاکرده و در مج

 از فضل و فضیلت اندوخته بود:

 بری ای سست نظم بر حافظحسد چه می
 

ــت  ــخن خدادادسـ  قبول خاطر و لطف سـ
 

 (49:0966)بیدکی،  

و  مجید شک بخش عظیمی از اندیشۀ حافظ در پی آشنایی وی با قرآنبی    

ات وی نمایان شده است. ای از کمال رسیده و در غزلیّاز آن، به مرحله تأثیرپذیری

ه نحوی است ک ها و اسلوب بیانی شعر حافظ بهتأثیر قرآن بر مضمون، ساختار، واژه»

ترین تفسیرهای تأویلی دیوان وی را یکی از برجسته ،برخی شارحان و اندیشمندان

 )نظری و «اند. پیوند او با قرآن پیوندی عمیق و دارای بُعدی ژرف استقرآن برشمرده

ات حافظ سرشار از مفاهیم و غزلیّ»اند: او گفتهات یا در وصف غزلیّ( 62 :0926 همکاران،

 م با صنایع بالغی و معلوماتی از منابع دینی و عرفانیوأعارفانه و ت - قانهمضامین عاش

یان مردمان این سرزمین و علوم مختلفی است که از زمان خود حافظ تاکنون در م

 .(49 :0966 )بیدکی، «رایج است

 و سؤاالت تحقیق مسئلهبیان . 0ـ0

 و قی شگرف در قرآنمّگوی است که با تعشاعران پارسی الغیبِحافظ شیرازی، لسان

است یک سر و گردن باالتر از سایرین در واحۀ  توانسته ،استخراج مفاهیم ناب آن

از معجزات  خاصیهای آور تکنیکگیرد و پیامبقرار  ربانیعشق و عاشقی و عرفان 

 ،ت حافظاهای زبانی در غزلیّبا زبان شعر باشد. این جستار با پرداختن به تکنیک قرآن

 :زیر استهای پرسشگویی به خپاس درصدد

 واژکت معناسازی و زبانی تکنیک یریکارگبهمقدار بسامد تأثیرپذیری حافظ در  .0

 چقدر است؟ واو دستوری

 بوده است؟ موفّقکارگیری این اسلوب زبانی تا چه اندازه در بهحافظ . 4

 کارگیری این اسلوب در اشعار وی به چه شکلی است؟به یفیتک .9
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 داف و ضرورت تحقیقاه. 4ـ0

ست ا کریم قرآن ۀهای زبانی اعجازگونبررسی تکنیک تحقیق ایندادن  انجام از هدف

که یکی از این  کرده است ـرا بیان ای از آن که حافظ به مقدار فهم خود گوشه

جمله حرف واو است. ازویژه بهکارگیری حروف و های زبانی قرآنی، نحوۀ بهتکنیک

 و شناخت بهتر آثار ادبی شاعران کریم قرآنآشنایی بیشتر با  ،ضروریات این پژوهش

 .کریم است ر از قرآنایرانی متأثّ

 پیشینۀ تحقیق. 9ـ0

ا امّ ؛شده استهای بسیاری نوشتهحافظ و تأثیرپذیری وی از قرآن مقاله ،دربارۀ قرآن

 جملهاز ،و دیوان حافظ معدود مقاالتی نگاشته شده است کریم قرآندر مورد واو در 

عنوان یک شاخص بررسی واو به»در مقالۀ  ،(0962) جالل مرامی و فاطمه بیگلری

 نامۀفصل دو، «کریم قرآنت و عامل آن در ساز میان جملۀ علّسبکی و پدیدۀ معنی

عربی، به بررسی زاویۀ دیدهای گوناگون دربارۀ  ادبیاتهای ترجمه در زبان و پژوهش

ران علمای نحوی و مفسّ ازنظر کریم قرآنودن آن در انواع واو و پدیدۀ معناساز ب

 .اندپرداخته

نماهای گفتمانی واو و فاء در تحلیل تأثیر نقش» در مقالۀ ،(0966) زادهتیراضیه حجّ

 ریمک قرآنحروف واو و فاء در آیات  کاررفتۀبههای به بررسی نقش، «معنی آیات قرآن

است تا از خالل آن به روابط گفتمانی و از منظر سه حوزۀ نفس، قلب و روح پرداخته 

 موضوع آیات دسترسی پیدا کند.

معانی حروف در دیوان »در مقالۀ  ،(0960) احمد ذاکری و سامان خانی اسفندآباد

حروف اضافه، حروف ربط و دیگر حروفی که  قبیلبه بررسی معانی حروف از  ،«حافظ

های پیدا و پنهان کالمی رابطه ... با هدف دسترسی به در معنای محاذات و مشابهت و

 .اند، پرداختهاست و دریافت رازهای سخن حافظ بوده
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آموزش تشخیص نقش و »در مقالۀ ، (0964) آرانیمینا جیگاره و فاطمه اجدادی 

به بررسی و توضیح انواع واو و عامل یا غیر عامل ، «در متون عربی« واو»ترجمۀ حرف 

 اند.بودن آن پرداخته

ای به شرح و تطبیق حروف میان قرآن و دیوان ها در زمینهپژوهش هریک از این

که هدف آن، پرداختن به ـ یک به موضوع مقالۀ حاضر ولی هیچ ؛اندحافظ پرداخته

و  کریم قرآنواژ دستوری واو در د جاودانگی تکهای متعدّتتی از علّدرک و فهم علّ

 اند.نپرداخته ـ دیوان حافظ است

 های تحقیقبحث و یافته. 4

 واو در زبان عربی. 0ـ4

واو در زبان عربی عالوه بر کارکرد عطف و جمع میان کلمات و جمالت، کارکردی 

واو نکردن ی که ذکر یا ذکر است؛ به حدّ خاصی اهمیتدارد و دارای  نیز معنایی

 معنایی و اهمیته به همین دالیل واو توجّ با»کند. را ایجاد میزیادی تفاوت معنایی 

گاره )جی «گذاردپذیرد و تأثیراتی در مابعدش میهای مختلفی در زبان عربی میشنق

پذیری د نقشمعنایی و تعدّ خاص اهمیتبه سبب همین (. 22: 0964 و اجدادی آرانی،

و  الوصل»عربی، فصلی به نام  ادبیاتمعانی و بلیغان  واو است که دانشمندان علم

بالغت را اند و علم بالغی خویش گنجاندههای معناشناسی و را در کتاب «الفصل

 دانند.می« الوصل و الفصل» شناخت

ع اند و مواضکرده قواعدی در زبان و بالغت برای واو وضع ،دانان و بلیغان زبانسخن

عبدالقاهر جرجانی ارتباط . »اندکردهارتباط آن را کشف و مشخص فقدان ارتباط و 

باطش با که ارتنخست آن :داند)شکل( می ل را بر سه حالبعد جملۀ اوّۀ ماجمل

د است که در این مورد عطف مانند ارتباط صفت با موصوف و تأکید با مؤکّ ،قبلشما

که ارتباطش با ماقبلش ارتباط اسم با ماقبلش است، مانند گیرد؛ دوم آنصورت نمی

کنند یالیه باشند که در یک حکم مشارکت مکه هر دو اسم فاعل یا مفعول یا مضافآن
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بلکه  ،که ارتباطش مانند این دو مورد نیست ایجمله ،شان عطف است؛ سومو حقّ

ای است که به دلیل عدم بلکه آن قضیه، ارتباطش ارتباط اسم با اسمی دیگر است

شود و ذکر شدن یا نشدن خود ذکر می به ق اسم به ماقبل، فقط با امر منحصرتعلّ

 (.070 :0664)بدوی احمد،  «ماقبلش یکسان است

 ،لاوّ»: ازاند عبارت اختصاربهکند که سه موضع ذکر می« الوصل»دکتر عتیق برای 

 یخبری و انشای ازنظراگر دو جمله  ،دوم ؛اگر دو جمله در حکم اعرابی مشترک باشد

ای از مناسبت باشد و دلیلی برای فصل وجود نداشته بودن موافق و میانشان وجهه

خبری و انشایی بودن مختلف باشد و فصل میانشان  ازنظره اگر دو جمل ،سوم ؛باشد

د احمد هاشمی نیز پنج سیّ (.071 :4116 )عتیق، «منظور را نرساند )باعث ابهام بشود(

 کهآن ،اول»از: اند عبارت اختصاربهشمرد که موضع را برای فصل میان جمالت برمی

گویی در قالبی واحد قرار  کهنحویبه ،حاد تام و امتزاج معنایی باشدمیان دو جمله اتّ

که میان دو جمله تباین تام آن ،دوم ؛نامندمی« صالتّاإل کمال»که آن را  اندشدهداده

ای قوی که میان دو جمله رابطهآن ،سوم ؛شودنامیده می« نقطاعاإل کمال»باشد که 

ل و سوم اوّ ۀملکه میان جآن ،چهارم ؛شودنامیده می« صالتّاإل کمال شبه»باشد که 

شود و اگر جملۀ سوم به سبب مناسبتی به جملۀ اول ـ  از عطفـ  جملۀ دیگری مانع

 شبه کمال»شود که مانع( می) وسطباعث توهم عطف آن جمله به جملۀ  ،عطف شود

که میان دو جمله مناسبت و ارتباط باشد، ولی آن ،پنجم ؛شودنامیده می« نقطاعاإل

« کمالینال التوسط بین»مانع عطفشان شود که  ،ان در حکمعدم قصد اشتراکش-سببی

 .(029 :0666الهاشمی والصمیلی، ) «شودخوانده می

لوصل و ا تمییز میان مواضع» که قزوینی نیز مانند سایر بلیغان عرب معتقد است

الفصل نیازمند فهم دقیق کالم عربی و ذوق سلیم است و مواضعی مشابه مواضع سایر 

های وافری از قرآن کتاب خود با شاهد مثال ی را در فصل الوصل و الفصلبلیغان عرب

 (.092 -002: 4119الدین، شمس )القزوینی و «و ابیات شعری ذکر کرده است
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واو را تنها برای جمع میان کلمات  دکتر فاضل السامرائی نیز در بخش حروف عطف

یات شعری برای اثبات این های فراوان قرآنی و ابو از شاهد مثال و جمالت دانسته

بهره جسته است. او نیز همانند جرجانی برای عملکرد واوِ عطف، قائل به مناسبت  عاادّ

 خویش از کتاب ۀو مواضع وی را برای استناد بیشتر بر گفتاست بوده  سنخیتو 

 (.442 -406: 4111)السامرائی،  ذکر کرده است «االعجاز دالئل»

 واو در زبان فارسی. 4ـ4

 اهمیتو دارای دارد ای ر زبان فارسی نیز همچون زبان عربی واو کارکرد معنایی ویژهد

جمله حروف ربطی است که کلمات و جمالت را واو در زبان فارسی از. »است خاصی

نی سازد و معسازد و دو جملۀ ناقص را مرکب میدهد و مرتبط میبه یکدیگر پیوند می

 (.096: 0990)خانلری،  «دهدیکی را پیرو معنی دیگری قرار می

بحث فصل و وصل در زبان فارسی نیز یکی از مباحث مهم و مشترک میان علم 

تی و دستور زبان فارسی بوده است. علمای بالغی قدیم آن را یکی از معانی سنّ

 بههای خود را از کتابی اند و بخش مهمترین مباحث بالغت به شمار آوردهبرجسته

و آن  اندتی خود بدان پرداختههای سنّد و علمای معانی در کتاباناختصاص دادهآن 

چنین  «ناعتینالصّ»اند. ابوهالل عسکری در ترین مسائل معانی دانستهرا یکی از ظریف

ه ندارد و به فصل و وصل توجّ اهمیتپردازی که به شاعر و سخن»آورده است که: 

آید و گی در آثار و اشعارش نائل نمیکند، هرگز به توفیق جاودانمواقع آن التفات نمی

-نگرند، به سخن سست و مسخرهت نمیکسانی که به مواضع وصل و عطف کالم به دقّ

 (.09-02: 0962)وفایی و آقابابایی،  «زنندآمیز دست می

عنا به این م ،دانست «پیوند لفظی»توان معادل وصل در دستور زبان فارسی را می

ها در شخص و زمان مشترک است با ستقل که فعل آنم ۀگاهی دو یا چند جمل»که 

نامند و معادل فصل پیوندند و این کلمه را حرف عطف میمی هم بهای کلمه ۀواسط

که به معنای قرار گرفتن دو یا چند جملۀ مستقل در پی یکدیگر  «پیوند معنوی»را 



 6/  یرازیحافظ ش وانید و میدر قرآن کر« واو» یواژ دستورتک یو معناساز یزبان کیتکن

دهد و دارای ها را به یکدیگر پیوند میای است که آنو بدون واسطۀ حرفی یا کلمه

 خانلری،) «ی و معلولی یا شرطی( است)روابط علّ دو وجه ترتیب زمانی و ترتیب منطقی

0990 :426 -427.) 

رد ترین شگارزشو با ترینمهممواره فصل و وصل را مانند جاحظ، ه نویسانیبالغت    

 و ، سیروس شمیسا فصلمتأخرینو از میان  ولی در این بین؛ دانستندعلم معانی می

در علم معانی »داند و معتقد است که وصل را جزو مباحث اصلی علم معانی نمی

 لچندانی نیست که در پذیرفتنش باید قدری تأمّ اهمیتفارسی مخصوصاً امروزه حائز 

عبدالقاهر جرجانی معتقد است که حروف اسرار بالغی فراوانی دارند و الزم  زیراکرد؛ 

-اساس همین نظریۀ عبدالقاهر مثال بر کدکنی عیشفیها بحث شود و است دربارۀ آن

در ابیات سعدی را در کتاب موسیقی شعر  کاررفتهبههای زیبایی از فصل و وصل 

 کند، مانند:خویش نقل می

 حسود     و  ساقی ومطرب  وتو  ومنم امروز 
 

 خویشتن گو به در حجره در آویز چو خویش 
 

 ۀخالف انتظار خواننده است و مای که عطف حسود بر من و تو و مطرب و ساقی

 «کندای دیگر تعیین میگونهوقتی در مصرع دوم تکلیف حسود را به، شودشگفتی می

ویژه حرف حروف ربط و به اهمیتتوان به می روازاین (.406 :0960 )ذوالفقاری و همکاران،

کنند، در ربط واو پی برد. از این حیث شناخت جایگاه حروف و معنایی که ایجاد می

افتد که خواننده برای درک درست فاق میفهم درست معنا بسیار مهم است. بارها اتّ

یک  توجهی او به معنیِا بیامّ ؛کندها درگیر مییک از واژه مفهوم متن، ذهن را با هر

دیگر برداشت کند یا دریافت معنای  ایگونهبهشود که معنای متن را حرف سبب می

این دشوار شدن در فهم و درک معنا به  بالطبعپیچیده شود.  متن برایش دشوار و

 از حافظ: یاست. برای نمونه در بیت شدهحاصلای در متن سبب ویژگی

ــم آن و دیدم ــیه دل چش          داری تو که س
 

 نــــدارد نــــگاه آشــــنا هــــیچ جــــانب 
 

 (042تا: )حافظ، بی
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 تباهاشبهرسد که واو ین به نظر میچن تنخس ل و حرف واو، در نگاهبا نظر به مصرع اوّ

شود. یا در خواننده در دریافت معنی دچار چالش می زیرا؛ است شدهواقعدر بیت 

 مثالی دیگر:

ــویید جملـه  مـا  دانش دفتر          می به بشـ
 

ــد در و دیدم فلک که   بود دانا دل قصـ
 

 (419)همان: 

ست و این واو را جزو خوانده ا «واو حذف و ایجاز»این واو را  کدکنی شفیعی

داند و در قسمت حذف و ایجاز موسیقی شعر خویش می واوهای اختراعی حافظ

از معانی معهود واو در زبان فارسی  یکهیچاین واو »: دربارۀ آن آورده است و دادهجای

وی در ادامه  (49: 0960کدکنی،  )شفیعی «را ندارد و باید آن را واو حذف و ایجاز خواند

 :گویدمی

ــم آن و دیدم ــیه دل چش             داری تو که س
 

ــنا هــــــیچ جانــــــب   ندارد نگاه آشـ
 

دیدم و دانستم و فهمیدم و  .کندواو به معنی چندین فعل محذوف عمل می    

جای یک فعل و که موصول، م شد که این واو، حداقل بهاحساس کردم و بر من مسلّ

)دانستم و...( پس از واو  ردن فعلی دیگرو بیت را با آو)همان( « زمینۀ داللی دارد

اربست ایشان نیز به ک ،آیدمیکدکنی بر گونه که از کالم شفیعیاین .معنی کرده است

 و آن را معناساز دانسته است.کرده  تواو و جنبۀ معنا افزایی آن دق

 حافظ دیوانو  کریم قرآندستوری واو در  واژیی از تکهانمونه. 9ـ4

کدام بحثی مستقل از نکات دستوری و مفاهیم بیانی است که هر مملو یمقرآن کر

واو  گرفتن قراربهمترجم  نکردن به معنای آیه و توجهه طلبد. در سورۀ روم، با توجمی

رسد که واو به نظر می طورینا نخستت و معلول، در نگاه میان ساختار جملۀ علّ در

ت و علّ ۀدر ساختار زبان میان جملا زیرکند؛ را ارائه نمی یخاصزائد است و معنای 

لِیُذِیقَکُمْ مِنْ  وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ یُرْسِلَ الرِّیَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَ»گیرد: معلول حرف واو قرار نمی

از  و( »26 /الرّوم) «رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِیَ الْفُلْکُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ



 00/  یرازیحافظ ش وانید و میدر قرآن کر« واو» یواژ دستورتک یو معناساز یزبان کیتکن

]باران[ رحمتش  فرستد تا بخشی ازهای او این است که بادها را مژده دهنده مینشانه

که رزق او را ها به فرمان او حرکت کنند و نیز برای اینرا به شما بچشاند و کشتی

 «.و سپاسگزاری کنید بجویید

اهی از گم با آولی اگر متکلّ ؛شوم موفّقکنم و تا تالش می گوییممثال نمیعنوانبه

در آن  ،این عمل را انجام دهد ،تر استاین ساختار و به قصدی که خود بدان آگاه

 و خالف انتظار خویش کننده یرگغافلصورت مخاطب )خواننده یا شنونده( با اسلوبی 

که ذهن او را به پرسشی ن یمواجه خواهد شد و به دنبال مقصود کالم خواهد بود. اول

ت بیشتر بر وی عیان و چیستی این واو است که با دقّ یتماهکند، میخود مشغول 

که چه جزئی این اام ؛)ربط( است گونه ساختار، حرف عطفخواهد شد که واو در این

ه است که ب یتیمسئولاست،  شدهدادهبر چه جزء دیگری عطف شده و پیوند  جمله از

 همسئلدر این  است و وی را به اندیشیدن شدهسپردهشنوندۀ زیرک و خوانندۀ آگاه 

بنا  - ازآنپس؛ و از دو حال خارج نیست یا جزئی از جملۀ پیش از واو و یا داردیموا

الرّوم نیز همین سورۀ  26آیۀ ذکر نشده است که در مورد  - ممتکلّ ۀارادخواست و  بر

به  هبا توجّ (لِینزلَ الماءَ)کند. اگر جزء ذکر نشده پیش از واو فرض شود امر صدق می

ر با تر و سازگارتهماهنگ( لِیُذیقَکُم مِن رَحمَتِهِ) هه به قرینت دیگر است که با توجّآیا

تی محذوف عطف شده و در این بر علّ ذکرشدهت معنای آیه است و در آن صورت علّ

است و اگر جزء ذکر نشده پس از واو فرض بشود  شدهحذف یهمعطوف علصورت 

ای دیگر خواهد بود و در این ای به کلمهطف کلمهه به آیات دیگر ع)لَوَاقِحَ( با توجّ

با تلخیص از مرامی، ) و به تَبَعِ آن معنا مختلف خواهد شد شدهحذفصورت معطوف 

0962 :76.) 

 چنانچه حافظ در این بیت گفته است:

            داری تو که سیه دل چشـم  آن و دیدم
 

ــ  ــ یــچهــ بجــان ــگــاه نــاآشـ ــدارد ن  ن
 

 (047: تابی حافظ،)
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عطف آن چشم دل سیه به  ،اگر جزء ذکر نشدۀ این بیت، پیش از واو فرض شود    

و اگر پس از واو  ؛خواهد بود - همانند صورت سپید چون قرص ماه - ای دیگرکلمه

د. خواهد بو ،به فعل دیدم - دانستم که و یا مانند آن - عطف فعل دیگری ،فرض شود

موسیقی شعر خویش بیان کرده است، ب کتاکدکنی در  طور که شفیعیدرست همان

سازگارتر و « روی سپید چون برف یا قرص ماه»با  «دل سیه»هرچند قرینۀ لفظی 

 است:کرده اشارهبه آن تر است که حافظ هماهنگ

        نببی مهرو آن خال بگویم دلکش اینکته
 

 ینبب گیسو آن زنجیر بسته را جان و عقل 
 

 (214همان: )

وَهَذَا کِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَکٌ مُصَدِّقُ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ »سورۀ انعام آمده است: در آیۀ کریمۀ 

وَ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَۀِ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ 

که ما آن را نازل کردیم،  پرفایدهرآن[ کتابی است ]ق این( »64 /)األنعام «یُحَافِظُونَ

]نزولش[ برای این است که مردم  های آسمانی پیش از خود استکنندۀ کتابتصدیق

مان و به آن ای دارندایمانبه آخرت  که آنانپیرامون آنند بیم دهی؛ و  که کسانیو  مکه

 «.کنندآورند و آنان همواره بر نمازشان محافظت میمی

ترجمه به معناسازی واو قرارگرفته در آیه و بر نکردن ر به معنای آیه و توجه با نظ

ای پس یا کلمه :دو حالت بیشتر ندارد ،جزء ذکر نشده در این آیه ،اساس گفتۀ پیشین

شده یا فعلی همانند معطوف می «بَیْنَ یَدَیْهِ» که بر - شاید ماوراءه - از واو بوده است

ه وجّو با ت به آن معطوف شده است؛« لِتُنْذِرَ»که  -شاید، لِتُبَشِّرَ  -( بوده است لِتُنْذِرَ)

ت؛ تر و سازگارتر با معنی اسهماهنگ «لِتُبَشِّرَ»فعل  «الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَۀِوَ»به قرینۀ 

 67قرآن تنها مایۀ انذار نبوده و نیست و با استناد به سایر آیات قرآن مثالً آیۀ زیرا 

 آن فقط ام» «فَإِنَّمَا یَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا» مریم ۀسور

 دشمنان و دهی بشارت آن با را پرهیزگاران تا - ساختیم آسان تو زبان بر را( قرآن)

 ست.بوده ا «بَشِّرَلِتُ»توان پی برد که جزء ذکر نشده می ،«کنی انذار آن، با را سرکش
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 در این بیت حافظ:

ــم آن و کردم قیاس ــت جاودانه چش         مس
 

ــاحر هزار  ــامریش چون س  بود گله در س
 

 (409تا: )حافظ، بی

عطف آن چشم جاودانه مست بر  ،اگر جزء ذکر نشده، پیش از واو فرض شود    

و اگر پس از  ؛اهد بودخو - شاید چهرۀ ملیح و فتانه و یا مژگان جادو - ای دیگرکلمه

بر فعل قیاس کردم، خواهد  - دریافتم که و یا مانند آن -عطف فعلی  ،واو فرض شود

ولی یکی نسبت به ؛ رسنددرست به نظر می ،ها در ترجمهدوی این فرض بود که هر

ای در بیت و ارتباط معنایی آن قرینه با جزء ذکر نشده به سبب وجود قرینه -دیگری 

 :حافظ ه به این دو بیتبا توجّ بیت فوقرتری نسبی خواهد داشت. در رجحان و ب -

 چشـم جادوی تو خود عین سـواد سحر است         
 

 لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست 
 

 (96)همان: 

        نکرد جادوعشوه  ان دراز وــــ چ مژگــــــ   هی
 

 اندمشکین کرده خال ف دراز وــه آن زلــآنچ 
 

 (04 طعۀهمان: ق)

 أَوْ کَالَّذِی» معنایی بیشتری دارد. همچنین در این آیۀ کریمه مژگان جادو برتریِ

فَلَمَّا  مَرَّ عَلَى قَرْیَۀٍ وَهِیَ خَاوِیَۀٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِکَ وَ لِنَجْعَلَکَ آیَۀً لِلنَّاسِ

یا اندیشه نکردی داستان » (496 ه/بقر) «ى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌتَبَیَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَ

هایش که دیوارهای آن بر روی سقفحالیدر ،ای گذر کردکسی را که به دهکده

که تو را دلیلی برای مردم قرار گوش خود نظر کن و برای اینبه دراز .بود فروریخته

 .«یناً خدا بر هر کاری تواناستدانم که یقاکنون می :چون بر او روشن شد، گفت ،دهیم

میان جمله )به  قرارگرفته آیه و با برخورد به واوِ ۀبه ترجمنخست در نگاه     

)خواننده  ای برای مردم سازیم( مخاطبنگاه کن( و جملۀ )تا تو را نشانه درازگوشت

یش که جزئی پیابد؛ مگر آننمیرا و ارتباطی میان آن دو شود مییا شنونده( غافلگیر 

واو زائد نبوده و نیست. اگر جزء ذکر نشده پیش  زیرااز واو یا پس از آن فرض شود؛ 

 و اگر پس ؛ت دیگر عطف خواهد شدتی بر علّعلّ - کَۀ لَآیَ هُلَعَجْنَلِ - از واو فرض شود
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)که  بر جملۀ پیشین خود عطف خواهد شد - کسَفْإلی نَ رْظُانْوَ -از آن فرض شود 

 تر است(.تر و سازگارنگمعنایی هماه ازنظر

 حافظ در جایی دیگر گفته است:

 ای نور چشـم من سخنی هست و گوش کن        
 

 چون ســاغرت پر اســت بنوشــان و نوش کن 
 

 (962تا: )حافظ، بی

است و جزء ذکر نشدۀ  قرارگرفتهخبری و انشایی  ۀدر این بیت، واو در میان جمل

ض شود یا پیش از واو و یا پس از آن. اگر تواند به دو حال فرمرتبط میان آن دو می

 بر سخن کهی یا همانند آنشاید کالمی، سرّ - جزء ذکر نشده پس از واو فرض شود

شاید بپذیر، بشنو  -گوش کن بر آن  و اگر پیش از واو فرض شود، ؛هد شدعطف خوا

 وتر ه به قرینۀ بنوشان و نوش کن هماهنگشود که با توجّعطف می -یا همانند آن

 سازگارتر با ساختار و نحو بیت است.

وَعَدَکُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ کَثِیرَۀً تَأْخُذُونَهَا »فتح خداوند فرموده است: مبارکۀ  ۀسور 41 آیۀدر 

فَعَجَّلَ لَکُمْ هَذِهِ وَکَفَّ أَیْدِیَ النَّاسِ عَنْکُمْ وَلِتَکُونَ آیَۀً لِلْمُؤْمِنِینَ وَیَهْدِیَکُمْ صِرَاطًا 

آورید به شما وعده آینده به دست می های فراوانی را که درخدا غنیمت» :«تَقِیمًامُسْ

]که فتح خیبر است[ برای شما پیش انداخت و  داده است و این یک غنیمت را

ها[ برای مؤمنان های ]تجاوز و ستم[ مردم را از شما باز داشت تا این ]پیروزیدست

 .«دا[ باشد و نیز شما را به راه مستقیم هدایت کندت دین و یاری خانیّای ]از حقّنشانه

 واو زائد نیست زیرا - ر استدر این آیه نیز برای جزء ذکر نشده دو حال قابل تصوّ   

 عن»که جزء ذکر نشده پس از واو فرض شود که در آن حال عبارت نخست آن -

ش از واو فرض که جزء ذکر نشده پیو دوم آن ؛عطف خواهد شد« عنکم»بر « المؤمنین

د عطف خواهد ش« لتکون آیۀ لکم»بر « لتکون آیۀ للمؤمنین»شود که در آن صورت 

ر تتر و هماهنگمناسب «مستقیماً ویهدیکم صراطاً»)کُم( در  ۀه به قرینکه با توجّ

 است.
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 گفته است:حافظ طور که همان    

ــل و عقل بینی بی ــینیتا فضـ         معرفت نشـ
 

 رســـتی وخود را مبین ات بگویم یک نکته 
 

 (292تا: )حافظ، بی

توان پیش از واو یا پس از آن فرض کرد؛ که در این بیت نیز جزء ذکر نشده را می    

همانند تا به کام دل برسی بر فعل علّی  تیعلّ ،اگر پیش از واو در نظر گرفته شود

 بیت: ه به سایر ابیات حافظ همچون این دوکه با توجّ عطف خواهد شد ،رستی

ـــــــان که بود جـــــای ادب   خاک خراس

 پرستی از آن نقش خود زدم بر آببه می
 

 به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن 

ــتیدنتا  که  خراب کنم نقش خود پرسـ
 

 (969همان: )

فعل  ،و اگر پس از واو در نظر گرفته شود ؛تر و سازگارتر استبا معنا هماهنگ    

 ر فعل طلبی مبین، عطف خواهد شد.ب -رست و همانند آنپیم -طلبی 

لِیَکُونَ  وَکَذَلِکَ نُرِی إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ»در قرآن نیز آمده است:     

ت خود بر ت و ربوبیّگونه فرمانروایی و مالکیّو این»: (79 /نعام)أ «مِنَ الْمُوقِنِینَ

 «.کنندگان شوددهیم تا از یقینیها و زمین را به ابراهیم نشان مآسمان

هی نکرده و ظاهراً آن جدر میان جمله، تو قرارگرفته در این آیه نیز مترجم به واوِ

نبوده و نیست. پس ناگزیر باید به دنبال جزء ذکر  طوراینرا زائد دانسته است که 

ظر ر ناگر پیش از واو د .نشده در آیه گشت که یا پیش از واو بوده است یا پس از آن

 من )لیکون علّی دیگر ۀبر جمل (الموقنین علی لیکون من)گرفته شود، عطف جمله 

ی او اگر پس از واو در نظر گرفته شود، عطف کلمه ؛یا همانند آن خواهد بود المؤمنین(

« ماوات و األرضالسّ»بر « ما بینهما»ه به سایر آیات یا با توجّ «ما خلق اهلل من شیء»

 خواهد بود.

 در بیت زیر نیز:که در پایان سخن این و   

ــق           وقیاس کردم   تدبیر عقل در ره عشـ
 

 کشد رقمیچو شبنمیست که بر بحر می 
 

 (270تا: )حافظ، بی
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ننده خوا ،و شاعر با بیان آن و معناسازی کرده است است واو به ایفای نقش پرداخته    

دارد. اگر جزء ذکر آن وا می از ان قبل و بعدبه اندیشیدن دربارۀ این واو و ارتباط می را

ه یا راه اندیش-ای دیگر بیت پیش از واو فرض شود، عطف تدبیر عقل بر کلمه ۀنشد

ه ریافتم کد -عطف فعلی  ،خواهد بود و اگر پس از آن در نظر گرفته شود -همانند آن

با جزء ذکر  بر قیاس کردم خواهد بود که در این بیت، معنا بیشتر - یا همانند آن

همانند آن بر  «یا»و  «که»تر است و عطف فعل دریافتم نشده پس از واو هماهنگ

مشابه آن  کریم قرآنبا معنای این بیت سازگارتر است. چنانچه در  ،قیاس کردم

و » :(99 /)أنعام «لِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ وَکَذَلِکَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ وَ»است:  شدهبیان

کنیم تا ]حق روشن شود و[ راه و رسم گناهکاران آشکار گونه آیات را بیان میاین

 «.گردد

ه جزء ذکر نشده، شده است و آن را رسد مترجم در این آیه، متوجّبه نظر می 

ف به را عط (لتستبین سبیل المجرمین) علّی ۀپیش از واو در نظر گرفته است و جمل

 است شدههگرفتکه در تقدیر در نظر  -ق/المؤمنین( ت دیگری )لتستبین سبیل الحعلّ

تر است و اگر آن را پس از واو در نظر قرار داده که با معنا سازگارتر و هماهنگ -

 .شدعطف می «اآلیات» ۀبر کلم یا همانند آن «المعجزات»کلمۀ  ،گرفتمی

 گیرینتیجه. 9

د ششماری یافت وارد انگشتم ،ابیات و قصاید حافظشده در به پژوهش انجامه با توجّ

این  شدههای انجاماست و از بررسی کاررفتهبهواو که در آن، تکنیک زبانی و معناساز 

 :که آمد به دست نتایج

بیشتر و با نظم و  مراتببه مجید در قرآنواژ دستوری واو تعداد استفادۀ تک    

و  گیری از مضامینبهرهاست. حافظ شیرازی با  کاررفتهبهتر منسجم بهتر و هماهنگی

واژ دستوری واو به اثر خویش رنگ جاودانگی بخشیده های زبانی و نظر به تکتکنیک

و خواهد بود و  است انسان بودهناپذیر جداییاندیشه و اندیشیدن جزء زیرا است؛ 
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 دیکی از متعدّ -واژ دستوری واو تک –این اسلوب زبانی قرآن  کارگیریبهشک بی

نگی دیوان حافظ بوده است. هرچند او به تأثیر از قرآن و اهتمام به اسلوب عوامل جاودا

 بهرا آگاهانه و در جای درست خود در برخی از ابیات خویش  «واو»زبانی قرآن این 

و در  تاس بوده موفّق ،این تکنیک زبانی باهای نوین بسته است و در معناپردازی کار

 ،ستا ولی از قرآن پیشی نگرفته ؛عمل کرده است موفّق ،نیز کاربردهبهتمامی موارد 

 است و زیادی به آن مشابهت داده قدری به آن نزدیک شده و تا حدّ گهگاهچند هر

که امروزه برخی از استادان و صاحبان فن، دیوان او است بوده  ایگونهبهاین مشابهت 

 .دانندمییکی از متون تأویلی قرآن را 
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های پژوهش نامۀفصل دو ،«ساز میان جملۀ علت و عامل آن در قرآن کریمپدیدۀ معنی

 .66 -69، صص 09 ۀترجمه در زبان و ادبیات عربی، سال پنجم، شمار

 ،2 ۀقبسات، دور ۀنام، فصل«تأملی در آفاق اعجاز قرآن»(، 0924) رضا سیّدمؤدب، . 6

 .402-410 صص ،46 ۀشمار

پنهان حافظ از قرآن  اثرپذیری» ،(0926) پروانهرضایی،  ؛اللهی علیفتح نظری، علی؛. 01
 .049 ـ 69، صص 06 ۀشمارپژوهش زبان و ادبیات،  ۀنام، فصل«کریم در غزل پنجم او

فصل و وصل از منظر علم معانی و »، (0962) آقابابایی، سمیه ؛وفایی، عباسعلی. 00
.99ـ  7 ، صص6 ۀ، شمار2سال بی، علوم اد ۀنامفصل دو، «دستور زبان فارسی


