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 مقدمه

ویژه شاخة معاني آن بر پایة بالغت عربي بنا شده و مباحث مطنرح در آن  به بالغت فارسي

سازي این علم در آثار بالغي م که در راستاي فارسيکوششي ه ت.زبان عربي اسمبتني بر 

هناي  جدید به عمل آمده، پي و شالودۀ این بنا را در هم نریخته است. بننابراین در پنژوهش  

ي که مشخصاا مأخوذ از بالغت عربي اسنت، بررسني دقينق    ویژه موضوعاتبالغي فارسي به

 منشأ و خاستگاه اصلي و نيز انطباق موارد تحقيق، ناگزیر است.

بنه   ياز مباحث انشنا در علنم معنان    ي یکياست که همراه با تمن ياز ترج يقسم اشفاق،

 يامنا در بالغنت فارسن    ،انند فنرق نهناده   يو ترجن  يتمن ينب يدر بالغت عرب .آیديشمار م

در  ینن ندارد. اد آن وجو يمستقل هم برا يو بحث شودينم یدهآن دو د ينمشخص ب يمرز

 ينات متننوع در زبنان و ادب   يبا ساختارها و کاربردهنا  قو اشفا يترج ي،است که تمن يحال

 يو ترجن  ي. با توجه به مبحث تمنن طلبديرا م يشتريگر است و دقت و توجه بجلوه يفارس

متننوع آن را از درون قالنب    یراشنفاق و تصناو   تواني، ميت عربدر علم لغت، نحو و بالغ

ینف  تعر يفارسن  يدر علنم معنان   یگاهي مستقل و شایسنته آن جا يو برا يدشک يرونب يترج

پرسنش   ینن زبان حنافظ بنه ا  تحليلي بنيادي و با استشهاد از است با  يدهمقاله کوش ینکرد. ا

 ؟دارد یيابزارها و کارکردها چه يرسفا ياتو در زبان و ادب يستپاسو دهد که اشفاق چ

زرگان فرهنگ و ادب منا  وضوح در آثار بهاي فارسي و عربي بهتعامل عميق زبان

گينري وي از  پنذیري زبنان حنافظ از زبنان قنرآن و بهنره      هویدا است؛ خصوصناا تنأثير  

ساختار نحوي و بالغي آن در غزلياتش مشهود و قابل بررسي است. آگناهي گسنتردۀ   

ارد کنه شناهد آن   هایش چنان جلوۀ آشنکاري د م و مطالعات قرآني در غزلاو از علو

اگر چنه عنرض   »(. حافظ خود در بيت 40: 1382ستعالمي، ا: ت )نکتمام دیوان اوس

صنراحتاا از  « ادبي است/ زبان خمنوش ولني دهنان پنر از عربني اسنت      هنر پيش یار بي

گني هنم از ملمعنات    گوید و اینن چير چيرگي و تسلط خویش بر زبان عربي سخن مي
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اني یا ادبي نظير او و هم از پرداختن او به علوم بالغي و هم از اعتقادش به اعجاز زببي

: 1384و برزگنر خنالقي،    339:  1، ج1373رمشناهي،  شنود )ننک: خ  قرآن نمایان مني 

هناي گسنتردۀ   (. حافظ با اشراف بر نحو و بالغت عربي، امکانات و توانایي178-177

کنار گرفتنه و در   سازي و بيان معناني گونناگون بنه   هنرمندانه در معادلزبان فارسي را 

است. بدین سبب استخراج شواهد بالغي حاکم  آفرین خویش نمایش دادهخامة معني

تواند امکانات پنهان و سخني او، ميهاي شيواها و شيوهبر زبان حافظ و استکشاف راه

ر اداي معاني مؤثر و انگيزاننده، شناسایي هاي متعدد و گستردۀ زبان فارسي را دقابليت

بالغي مغفول در دستور زبنان و علنم معناني فارسني را      -ظرایف زبانيکند و دقایق و 

 آشکار سازد.

اشنفاق در زبنان   اسنت کنه    شنکل گرفتنه   يهفرض یناساس ا پژوهش حاضر بربنابراین، 

توانند بنا   و مني فارسي نيز همچنون زبنان عربني، ابزارهنا و کارکردهنایي مخصنوص دارد       

استشهاد از زبان حافظ به عنوان مبحثي نویافته و مهنم در بالغنت فارسني تبينين و تعرینف      

یند بالغنت فارسني از بالغنت عربني و نينز       بالترد يرپنذیري پنژوهش، تأث  فنرض يش. پشود

پژوهش حاضر  آگاهي بالتردید حافظ از اسرار بالغت فارسي و عربي است. بدین منظور،

آن  یگناه و جا کناود يم يبالغت عرب و و اشفاق را در لغت، نحو يترج يابتدا مبحث بالغ

بنر   يمبنن  يقتحق يبه پرسش محور یقطر ین. از اکنديمي و بررسنقد  يرا در بالغت فارس

با توجه به دو نکته، ینک  . در انتها دهديم آن پاسو يابزارها و کارکردها و اشفاقيستي چ

حنافظ   کنه را  یيابزارهنا  يلي،تحل -يفيتوص يبا روش و گزیندغزل از دیوان حافظ را برمي

 ينل تحل -اعم از مفردات و جمنالت -کار گرفته است و اشفاق به يترج يمانتقال مفاه يبرا

ابزارهنا و  شواهدي را بنراي تبينين   زبان حافظ،  یقهدف که از طرکند؛ با این يمی  و تشر

 موجنب شنده   دهد. نکناتي کنه   ي ارائهفارس ياتو اشفاق در زبان و ادب يترج يکارکردها

محدودیت حجم مقالنه   -1است یک غزل خاص از دیوان حافظ انتخاب شود، عبارتند از: 
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غزل منتخنب، ادات و مفناهيم    -2کند. امکان ارائة شواهد بيشتر از کل دیوان را فراهم نمي

 و براي تبيين موضوع مقاله مناسب، رسا و گویا است. داردترجي و اشفاق را توأمان 

 الغنت نحنو و ب  يهمنان ابزارهنا   دهند شناعر  يم نشانر حافظ يل شعتحلاین پژوهش با 

ها را هنرمندانه در قالنب زبنان   گرفته و آنرکاو اشفاق را به يترج يمانتقال مفاه يبرا يعرب

 ینده برگز ينينشن و هم ينيرا در محور جانش يفارس يهامعادل ترینمناسب و یختهر يفارس

خبنر بنه    یلتبند  خواسنتن در کارکرد فعنل  »تحت عنوان یافته را نو ياقاعدههمچنين . است

بنر اسنتخراج    و کنند يعرضنه من   يفارسن  يبه ساحت علنم معنان  « و انتقال مفهوم ترجي انشا

 .گذاردياز زبان حافظ، صحه مي بکر قواعد و شواهد بالغ

 

 یشینۀ پژوهشپ .1

بنه اختصنار سنخن     -معاصنر کهنن و   -دربارۀ مباحث تمني و ترجي در آثار بالغي فارسني 

 نينز  شنعر حنافظ   يبالغن  هناي یژگني و اسنت. دربنارۀ   رفته و بحثي از اشفاق به ميان نيامنده 

بنا  در غنزل حنافظ و ینا    و اشفاق  يترج یگاهاما تاکنون جا ،هشد يفتأل يها و مقاالتکتاب

ي و عربن  ينحنو و بالغنت فارسن    يقتطب ۀاست. در حوز نشده ينقد و بررس اوتوجه به غزل 

 ي،درآمنده کنه بنه ننوع     یرتحر ةبه رشت يآثارکه با بخشي از پژوهش حاضر ارتباط دارد، 

یک از این آثنار، موضنوع   ؛ هرچند در هيچشود يحاضر محسوب م يقتحق يبرا اييشينهپ

و  يدر عربن  يدستور يابرهابر  در کتاب يبيانطباست.  مقالة پيش رو طرح و بررسي نشده

از  يبنه ذکنر شنواهد    يو فارسن  يمشنابه در دسنتور زبنان عربن     عند قوانهادن  با برابري فارس

و  يعلنوم بالغنت در فارسن    يدر کتاب برابرهنا و ( 1387طبيبيان، ) پرداخته يفارس ياتادب

را از متنون   ي، شنواهد شنده  يفتأل يالمفتاح و مختصرالمعان يصکه براساس تلخي نيز عرب

 يقني دسنتور تطب ر د یي(. وفنا 1392طبيبيان، اسنت)  درک بهتنر مطالنب آورده   يبرا يفارس

 اسنت  کنرده  يرا بررسن  يو دستور فارس ياحث مشابه در نحو عربمب برخي ي،عرب -يفارس
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همراه با آقابابایي ، يرسو دستور زبان فا يدر کتاب علم معانوي همچنين (. 1391وفایي، )

بنان و  را از منظنر دسنتور ز   يعلنم معنان   باحنث دو علنم پرداختنه و م   ینن ارتبناط ا  يبه بررس

هدف که نقش و کارکرد عوامنل دسنتور زبنان در     یناست با ا کرده يلتحل يزبان يمعناها

 (.1395وفایي و آقابابایي، ) دي تبيين شوعلم معان

 

 یچارچوب نظر. 2

مجزا و  یةدو رو ي. ترجشودمطرح مي انشا حثامبیکي از عنوان  به يترجدر آثار بالغي، 

اسنت.   شنده  ي معرفيترج یگاهها در جااز آن یکيتنها  ي،متضاد دارد که در بالغت فارس

 -و معاصنر  کهنن -يفارسن  ياست که مغفول مانده و در آثار بالغ يترج یگرد یةاشفاق رو

اسنت. اشنفاق اظهنار خنوف از وقنوع امنر ممکنن و         را به خود اختصاص ننداده  جایگاهي

به وقوع امر  يدواريامکه اظهار  گيرديقرار م يترج یگرد یةنامطلوب است و در مقابل رو

 يسننازکارها يدر زبننان و بالغننت عربنني کننارکرد از ترجنن ینننممکننن و مطلننوب اسننت. ا

 يامنا در بالغنت فارسن    ،صنورت  انبنه همن   ينز ن يو در زبنان فارسن   دمخصوص خود را دار

آن، استمداد از لغت، نحنو،   یفو تعر یيشناسا ياست. برا نشده يو معرف یيتاکنون شناسا

 يآتن  يهنا است که در بخنش  یرو ناگز يضرور ي،ادب فارس يکارهاو شاه يبالغت عرب

 شد. د خواه ی جداگانه تشر

 

 و اشفاق در لغت یترج. 2-1

 يچنند معنن   يحناو  ورجناء   یشنة از ر ياست. ترج داشتن يدعموماا ام يترج يقاموس معناي

شنمرده   از اضنداد  يمعنان  ینا يو با احتوا1است يدنو ترس داشتن يدمتضاد ام يجمله معاناز

                                                           

و  ياح، فرهنگ الروس، فرهننگ سن  1ج  االربي، منته1، دستور االخوان ج 1تاج المصادر ج  ي،المصادر زوزنبه  -1

 رجوع شود. رجا یلدهخدا ذ ةناملغت
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 یکني به  یت(. قطعاا عنا193: تايب ي،)واف «الرغبة و الخوف یو الرجاء المستعمل ف: »شوديم

 يدداشنتن ام يفقط معن يترج يرجاء، موجب شده است اغلب برا ۀفوق در واژ ياز دو معن

داشتن غفلنت کننند؛ هرچنند    و کراهت يدنترس یعني آن یگرد يرا ملحوظ دارند و از معن

توقنع،   يمننابع، معنن   ي. البتنه در برخن  1اندتوجه کرده يترج ۀدر واژ يزدوم ن يبه معن يبرخ

فوق را  يهر دو معن و است يترعام يشده که معنا ترجاء ثب يبرا يزچشمداشت و طمع ن

قابنل توجنه    ة. نکتن 2آورديرا جمع م يترج ۀآراء در باب واژ يو پراکندگ دهديپوشش م

 يمعنن  ينو همن  3اسنت  داشنتن يمو ب يدنترس يزشفاق نا يقاموس ياز معان یکياست که  ینا

 ین،رو مرتبط است. بننابرا  يشپ يقمنظور و با موضوع تحق ياست که در نحو و بالغت عرب

بنه   یتشود. با عنا يتلق ياز ترج يقسم یدنهفته است و اشفاق با ياشفاق در دل ترج يمعن

 يها بعضن عرب و به تبع آن یمقد يانو بالغ یاناز نحو ياست که بعض ايیشهر يمعان ينهم

و  الحياصنط  يمعن یگر،د ياناند. به بملحوظ داشته يترج يرا برا يهر دو معن ین،از متأخر

 است. يقاموسيق دق يمعان ينو اشفاق در نحو و بالغت، منطبق بر هم يترج يکاربرد

 

 یو اشفاق در نحو عرب یترج. 2-2

از افعنال مقاربنه بنه    يال رجا است که قسنم افع ي،در نحو عرب يترج يانب ياز ابزارها یکي

 ي،اسنت و در آثنار نحنو    يشنتر ب يکناربرد  يدارا «يعسن »افعال رجا  يان. از مآیديمر شما

بنر رجناء و    يآثار تنها به داللت عسن  يدسته از افعال مقاربه است. برخ ینمحور بحث در ا

 انب مترجمنناننند. اغلننبنناب ارائننه نننداده یننندر ا يمکفنن وضننيحياشنناره کننرده و ت يترجنن
                                                           

اطنالع از   يبنرا  همچننين  «.الممکلن وو کراهتل    یءدة الشإظهار إرا: »ي رجوع شودالترجّ یلذ يجرجان یفاتتعربه  -1

 ، رجوع کرد.و اشفاق در بالغت يبند ترج يحاتمقاله، مراجع مربوط به توض ينهمتوان به يشتر ميمنابع ب

 رجوع شود. رجاء یلدهخدا ذ ةنامو لغت يطالمح يطمح یفات،التعربه  -2

 ینل دهخدا ذ ةنام، فرهنگ الروس و لغت1دستور االخوان ج  ي،وزن، المصادر زالبالغةساسا، 1ج  االربيمنتهبه  -3

 .رجوع شود شفق و اشفاق
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و  يدنرجناء کنه ترسن    یگنر د يو از معن ترجمه کرده داشتنيدهم، رجاء را به ام زبانيفارس

چنه   يچه به زبنان عربن   ياز آثار نحو ياريبس يلدل يناند. به همداشتن است، غافل شده يمب

 يآثار بنه معننا  ي است که برخ يدر حال ین. اافيکناقصند و نا ينهزم یندر ا ي،به زبان فارس

اشنفاق اشناره    يهم به معنن  يترج يهم به معن ي،عس ۀنظر داشته و درباري و ترج1رجا يقدق

و اشنفاق،   يدر داللنت بنر ترجن    يعسن  ةدوگان يمبه مفاه يزها نفرهنگ ي. در برخ2اندکرده

 .3است اشاره شده

 ياسنت کنه دارا   مشلبهة االععلل  از حنروف  « لعنل  » يترج يانب ياز ابزارها یگرد یکي

اسنت و   «يتَرَجَّن »با فعنل   يمعنو هم يهاست. لعلّ شب يدر نحو عرب يهمانند با عس يکاربرد

و اشنفاق   يبنر ترجن  « لعلّ»به داللت  ي. در اغلب کتب نحوکنديداللت م يبر مفهوم ترج

 يمعنن  ۀو افناد  يکتب، تنها به ذکنر داللنت لعنلّ بنر ترجن      رخي؛ هرچند ب4اشاره شده است

کنرده، آن را مسنکوت   اشفاق در لعلّ غفلت يمعن ۀاز ذکر افاد اند وکردهبسنده داشتنيدام

و اشنفاق اسنت و    يحامل مفهوم ترج ي،همچون عس يزکه لعلّ ن یناند. قدر مسلم اگذاشته

                                                           

و انتظنار وقوعنه و هنو     ينه محبوب مرغنوب ف  يءادراک ش يالرجاء أو األمل، معناه: الطمع ف: »563ص ي،نحو الواف -1

 .«منهاالشفاق و هو: الخوف من امر مکروه و  يبعض االفعال عل یدلالرجاء المتوقع و قد 

؛ شنرح و  111ص  ،یلة العراعللو  ؛ 568ص  ي،؛ نحو النواف 201ص  يب،اللب ي؛ مغن233، ص 4ج  يبویه،الکتاب سبه  -2

 رجوع شود. 146در نحو، ص  يوطيس ةترجم

در مکنروه )آننندراج(. و    ینف در مطلنوب و اشنفاق و تخو   يجهت ترج یدآيم يزو ن: »يعس یلدهخدا ذ ةناملغت -3

(. و آن يبنه نقنل از المغنن    يمکروه )فرهنگ علوم عقلن  يدر امر محبوب و اشفاق است در امراست  يآن ترج يمعنا

 يو بنرا : »يعسن  ینل الروس ذ«. المنوارد(  قنرب اشفاق است در امنر مکنروه )ا   ياست در امر دلخواه و برا يترج يبرا

 .«روديکار ممکروه به يدر امر محبوب و اشفاق در امر يترج

؛ 302النحنو، ص   ي؛ المفصل فن 346، ص 1ج  يل،؛ شرح ابن عق233، ص 4و ج 148، ص 2ج  يبویه،الکتاب سبه   -4

 یمبادو  92ص  ،یةعلو  العرا؛ 574ص  ي،؛ نحوالنواف 379ص  يب،اللب ي؛ مغن150در نحو، ص  يوطيس ةشرح و ترجم

 .رجوع شود 221، ص 4ج  ،یةالعرا
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 يمبنه مفناه   ينز هنا ن . در اغلنب فرهننگ  انند کارکرد صحه گذاشته ینبر ا یاناز نحو ياريبس

 .1است و اشفاق در لعلّ اشاره شده يترج ةگاندو

 

 یو اشفاق در بالغت عرب ی. ترج2-3

را در  يو ارتباط آن بنا ترجن   يتمن یدبا یردر بالغت باشد، ناگز يسخن از ترج گاههر

 یف و کارکردهایيتعارلفاظ، ا يو ترج يتمن ي،داد. در زبان و بالغت عربمدنظر قرار

 ي،ترجن  ینف در تعر حوینان عرب همچنون ن  يانمخصوص و متفاوت دارند. اغلب بالغ

 یگنرش د يگرفتنه و از معنن   را در نظنر  داشنتن  يدام یعني ؛آن يولغ ياز معان یکيتنها 

 ینن اند. در ابه مخاطب بازمانده يترج يقيل مفهوم حقاز انتقا ،بنابرایناند؛ غافل مانده

 يدقت داشنته و هنر دو معنن    يترج یيچند موجود است که به ظرافت معنا یيآرا يانم

را انتظنار حصنول امنر و     ي. صاحب مطوّل ترج2اندحاظ کردهرا در آن ل وفو خ يدام

ارتقناب و انتظنار حصنول     يبنه معننا   يترج»است:  کرده یفاعم از طمع و اشفاق تعر

است و او اعم از طمع و اشنفاق اسنت و طمنع ارتقناب محبنوب اسنت و اشنفاق         يءش

کنه   ينز نحصول امر  راي(. ب282: 1371 ي،خراسان يهاشم«)انتظار حصول مکروه است

ارائه کنرده و آن را اعنم از    يعام يمعنا رود،يکار مبه یادز يو ترج يتمن یفدر تعر

دوست دارد واقع شود  يحصول اعم است از بود و نبود گاه»است:  بود و نبود دانسته

در انتظنار حصنول و وقنوع     يوقتن  یعنني ؛ (276: همنان «)دوست دارد واقع نشود يگاه

مبغوض باشد. بنا   یاممکن است محبوب  يست؛محبوب ما ن آن فعل زامااال يمهست يفعل

                                                           

 يلعنلّ سنه معنن   »الروس:  ينز ؛ ن«و تنرس و شنک   يند ت امجه یستاآن کلمه»لعل:  یلاالرب ذ يبه عنوان مثال منته -1

مکنروه و ناپسنند    ينز اشنفاق و تنرس از چ   ینا منورد دلخنواه اسنت...     ينز بنه چ  داشتن يدو ام يتوقع و آن ترجّ -1دارد: 

 «.است...

 .239-257 ص ،یةالجملة اإلنشائ یبترکو  207ألسرار کتاب الطراز، ص یجاز؛ اال282-283و  276-277مفصل، ص -2
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به وقنوع   داشتنيد هم ام يترج يقت،حقاست و در ياشفاق در بطن ترج يف،توص ینا

از وقوع امر مکنروه و ناپسنند؛ هرچنند در     داشتنيم امر مطلوب و دلخواه است و هم ب

و بنه بخنش    يبنه بخنش اول آن ترجن   ي ترج ةقائل به مضمون دوگان ياناصطالح بالغ

 یفدر تعر« توقع»استعمال لفظ  ،اشاره شد يشتر. همانطور که پگویندياشفاق م شدوم

 ۀدارندبراست، در رجا آمده يلغو ياز معان یکيبه عنوان  يزها نکه در فرهنگ يترج

را  يترجن  ۀآراء در بناب واژ  يسنت و پراکنندگ  ا داشتن يمو ب داشتن يدام ينهر دو مع

هر دو را دال بر  یاو  «يعس» یا« لعل» ي،بالغت متأثر از نحو عرب يعلما. آورديجمع م

دو لفنظ را بنا    ینن کاربرد آنها اتفاق نظر ندارنند. اغلنب ا   ۀ؛ البته دربار1داننديم يترج

اشنفاق و   يو معنن  داننند يمن  داشنتن يند ام يمعنن  يند مف ي،ترجن  ياز معنان  یکني توجه به 

در  يبه اسنتعمال لعنل و عسن    يحال، برخ ینبا ا .کنندنميآنها ذکر  يرا برا داشتنيمب

 .2اندصحه گذاشته يمعن ینداشته و بر ا یتعنا يزاشفاق ن يابراز معن

 

 یو اشفاق در بالغت فارس ی. ترج2-4

اسنت، عمندتاا بالغنت     يعربن  ياز آثار بالغن  يرونوشت مترجَم ،يفارس يآنجا که آثار بالغ از

 يبنا بالغنت عربن    يرچشنمگ  یزينداشته، فاقند تمنا   يماهواستقالل  ي،بالغت سنت یژهوبه يفارس

مباحنث   یگنر نسبت بنه د  ینکهضمن ا يست؛ن يجهت مستثن یناز ا يزن يو ترج ياست. بحث تمن

حث از زبنان  ب ینا ۀبرگردانند ي،سنت يان. بالغيسترنگ و برجسته نمستقل، پر يبحث ي،علم معان

                                                           

السنرار کتناب    یجناز ؛ اال276-277؛ مفصنل، ص 175، صجواهرالبالغلة ؛ ترجمه و شنرح  72، صجواهرالبالغةبه  -1

 رجوع شود. 252-257ص ،یةالجملة اإلنشائ یبترکو  207، صالبالغةالواضحة؛ 207الطراز، ص

ه ، بناب  يترج و يدر مبحث تمن 242-265صفحات  «یثالحد یبغر یف یةالجملة اإلنشائ یبترک»در کتاب  يلخل -2

و منشنأ   رانند يسخن م ،و اشفاق يمختلف از جمله ترج يو با ارجاع به منابع متعدد در باب داللت لعل بر معان يلتفص

 يلو منوارد کناربرد آن را بنه تفصن     دانديم اشفاقو  يهمچون لعل دال بر ترج يزرا ن يعس ي. وکاوديرا م يمعان ینا

 .276-277ل، صص مفصهمچنين نگاه کنيد به . رسديمبر
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بنر   يز ینا متأخر ن يان. بالغانديدهنکوش يان فارسآن با زب يقو تطب ی جهت تشراند و دربوده يعرب

 ینن بنر ا  ينو، گوشه چشنم  يبا اظهارنظر یااند نقل و تکرار کرده  ها راآن، اقوال قدما رفته يلسب

 یکردهناي انند. رو نهناده آن را وا ی و تشنر  ينل انند و تحل سنرعت از آن گذشنته  به، بحث افکنده

 يمقتضنن ي،فارسنن يدر آثننار بالغنن يو ترجنن يتمننن مننونيراپ يرمنسننجمننناهمگون و غ ي،سننطح

 يتنر در علنم معنان   و منسنجم  تنر يعوسن  یگناهي مبحنث جا  ینن ا رسند ياست و به نظر م يبازنگر

آراء  يبحنث، پراکنندگ   ینن پنهنان ا  یناي زوا ينل امکان هسنت کنه بنا تحل    ینو ا طلبديم يفارس

. از آنجنا کنه اصنل    1شود لیتبد يفارس يقابل اعتنا در معان يو به مبحث یردآن سامان پذ يرامونپ

 يشنتر ب يآن در زبنان عربن   ینف بنه ظرا  یداست، قطعاا با يمتعلق به زبان عرب يو ترج يمبحث تمن

 يبحنث در بالغنت فارسن    ینا يينو تب ی را که به تشر يف، نکاتیدقت داشت و از بطن آن ظرا

از  يخشن و ب اسنت  ينت چنند حنائز اهم   يذکنر نکنات   ین بارهاستخراج کرد. در ا کند،يکمک م

 .شوديحاضر محسوب م هاي پژوهشیافته

 

 یدر بالغت فارس یو ترج یتمن یکامکان تفک. 2-4-1

بنا توجنه صبنرف بنه      يو حتن  يدر زبان عرب يو ترج يتمن يو نحو يلغو يهابا دقت در ظرافت

ينز همچنون   ن يها را در زبان فارستوان آنمي(، و خوف يد)ام ي)آرزو( و ترج يلغات تمن يمعن

 يالفناظ  ي،در زبنان فارسن   حتني اگنر  آن دو منرز قائنل شند؛     ينان کنرد و م  يکتفکن عربي، زبا

زبنان و  در  يشنواهد  یافتنبا  توانينکته را م ینداللت کند. ا يو ترج يمشترک و مشابه بر تمن

 یيحامنل بنار معننا    ي،و ترجن  يتنها ادات مختص تمن ي،کرد. در زبان فارس يينبت يفارس ياتادب

ینا  و  يترجن  ي یادال بر تمن توانديکل جمله است که م یيه بافت معنابلک يستند؛ن يترج ي یاتمن

 يقني حق يبنا معننا   شوديجمله وارد م يدر ابتدا يتل ي وقتيدر عرب ،اشفاق باشد. به عنوان مثال

                                                           

 يو ترجن  يمبحث تمن يبازنگر»مستقل تحت عنوان  يادر مقاله يلموضوع را به تفص ینحاضر، ا ةنگارندگان مقال -1

 .اندي کردهبررس «يدر بالغت فارس
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، بخشند يرا به جملنه من   يدالحصولممکن بع ممکن یايرو خواهشِ محبوب غ يخود، مفهوم تمن

اینن در   ،دهنند يقنرار من   ينت عموماا کاش را معنادل ل  ي. در زبان فارسيستن ينچن يدر فارس اما

محبنوب   واهشِدال بنر آرزو و خن   توانند ير کناش در جملنه نمن   صنرف حضنو   حالي است که

کندام   کنند يمن  ينين کنل جملنه تع   يبلکه بافنت و معننا   ؛باشد يدالحصولممکن بع ممکن یايرغ

هنم اگنر در کنالم     يو ترجن  يادات تمنن  ،یگنر ت دبنه عبنار    مفهوم در لفظ کاش نهفتنه اسنت.  

 يننه بنا معننا    کننند يمن  يجملنه، نقنش بناز    ينب خود در ترک1يکارکرد يموجود باشند با معنا

در کنالم موجنود    يترجن  ي ینا داللت بر تمنن  يمخصوص برا يادات يزموارد ن خي. در برييقحق

در فحنوا و  . دقنت  کنند يداللنت من   يترجن  ي یابلکه اسلوب و مضمون کل جمله بر تمن يست؛ن

اسنت کنه    یني آرزو يانب یندهاگر قصد گو کند؛ينائل م یندهمضمون سخن، ما را به مقصود گو

  بنه وقنوع   يدوارياظهار ام یندهو اگر قصد گو ياست، آن را تمن الحصوليدممکن بع یاناممکن 

ي ینا  نامطلوب و ممکنن اسنت، آن را ترجن    ياظهار خوف از وقوع فعل یاب و ممکن مطلو يفعل

 .ناميميمق اشفا

 

 یطلب یبه انواع انشا یتعلق ترج. 2-4-2

آن یگناه جا تنوان يم ،در لغت، نحو و بالغت يو ترج يتمن یيمعنا يهادقت در ظرافت با

آرزو داشنتن،   يبنه معنن   يکرد. تمنن  يينتبنيز طلبي يرغ ي یاطلب يتعلق به انشا يثها را از ح

 يطلبن  يکه متعلنق بنه انشنا    يستن يکروشن، ش يمعن ینکردن و خواستن است و با اطلب

 ینا روشن و گو يليدل ،انددانسته طلبييرغ ياز انشا يکه آرزو را جزئ ينظراناست. صاحب

عدم وقنوع فعنل اسنت و در     یابه وقوع فعل  داشتنيد ام ي،اند. ترجادعا اقامه نکرده ینبر ا

واسنتن را بنه همنراه    نکنردن و نخ طلب یاکردن و خواستن و پنهان خود، طلب يباطن يمعنا

                                                           

 يکنارکرد  يدارا یگربا کلمات د يب( در خالل ترکيو استعمال يقيحق يکلمه )با هر دو معنا: »يکارکرد يمعنا -1

 (.106: 1387 يّدي،)س« به کار رفته است يبترک ینه خاطر آن در ااست که ب
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 ي ینا به وقنوع فعلن   ي. وقتشمارآوردبه يطلب اياز اقسام انش یدبا يزرا ن يترج ،بنابراین؛ دارد

عدم وقنوع آن فعنل را طلنب     یاواقع در ذهن خود، وقوع  در بندیم،يم ديعدم وقوع آن ام

 ينموجود است. کسنا  آوریم،يکه بر زبان م يساخت جمالتطلب در ژرف ینو ا کنيميم

يسنت و  ن يطلب يانشا اقساماز  يترج ینکهاند بر ادانسته يليبر اشفاق را دل يکه داللت ترج

و در او طلنب   روديکنار من  لعل در ارتقاب مکروه بنه  ینکهو به ا» اند:چنين اظهارنظر کرده

: 1371 ي،خراسنان  ي)هاشنم  «يسنت از اقسام طلنب ن  يکه ترج شوديم یدااست هو معنييب

عدم وقوع و عدم حصنول فعنل    یندهگو يزاند که در اشفاق نکته غفلت کردهن یناز ا (283

 «خواهند يمن »واقع در ،و با اظهار خوف خود از وقوع و حصول امر مکروه کنديرا طلب م

 دقنت نشنده  ظریف  نکات ینبه ا يفارس يکه امر مکروه و ناپسند واقع نشود. در آثار بالغ

 ینن خنود از دقنت الزم در ا   ينز ن يو اغلب آثار عربن بوده  ياست؛ چراکه منبع، بالغت عرب

 ينز ن يبا زبان عربن  يزبان فارس يساختار هايآن، تفاوتر اند. عالوه ببرخوردار نبوده ينهزم

، انند دانسنته  يطلب يرا توأمان از اقسام انشا يو ترج يهم که تمن ياست. آثار مغفول مانده

 .1اندياوردهادعا ن ینبر ا يقروشن، رسا و دق يليدل

 نامياست؛ هرچند در اغلب آثار  ياشفاق در مبحث ترج یگاهجا ي،بالغت عرب در

از اشنفاق و   ياند. در بالغت فارسراندهدر باب آن سخن يو فقط برخ يستاز اشفاق ن

 نوشنته  يترج ي توض درانوارالبالغة  بصاحتنها  يامده؛ن يانبه م يآن، ذکر يانابزار ب

که متکلم را طمع توقع در وقوع آن باشد، خواه  کنمم است يزيکردن چآرزو»است: 

در  ینن (. ا61: 1376 ي،)مازنندران  «مرغوب او نبنوده باشند   یامرغوب او باشد  يزآن چ

مخصنوص   هنایي اسنت و ابزار  يترج يقدق ياز کارکردها یکياست که اشفاق  يحال

 يشفاق به شنکل ا یيمعنا يهامعادل يزن يآن موجود است. در آثار ادب يدر انتقال معنا

 يو کارکردهنا  هنا نکتنه، ابزار  ینن ا یيند حاضنر در تأ  ةاست. مقالن  برجسته استفاده شده

                                                           

 رجوع شود. 58 زاده، صمقدم و اشرف يعلو يانب و يمعان و 139ص ؛ روش گفتار، 60-62ص لبالغه، اانواربه  -1
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در  یگناهي مسنتقل  آن جا يبرا یقطر یناز ا کرده ياز حافظ بررس ياشفاق را در غزل

 .کنديمیف تعر يفارس يعلم معان

 

 از حافظ یو اشفاق در غزل یترج .3

 ينز جهنت ن  ینبرخوردار است و از ا یيسالست معناو  يحافظ توأمان از سالمت نحو شعر

. در شنعر او  شنود يمحسنوب من   يزبنان  يهنا پنژوهش  يبنرا  يننان قابنل اطم  يمنبع و مرجعن 

کنه   گينرد يصنورت من   يحنال در ينينشن و هنم  ينيدر محنور جانشن   هنا ینشگنز  ترینيهنر

 ینن ه اسنت. خاسنتگا  ا مورد اعتنا يزنجمله  يبکلمات در ترک يدستور یگاهمحافظت از جا

و فصناحت و   ياست. حافظ بر زبنان عربن   يحافظ بر زبان فارس ةجانبتسلط همه یي،هنرنما

اشنراف در   ینن نشنان ا همنانطور کنه در مقدمنه اشناره شند،       اشنراف دارد و  يزن بالغت آن

هنایي  ينز یکني از نشنانه   ني و ملمعنات او  عرب بياتاست. ا یانفصاحت و بالغت شعر او نما

اسنت   ياز سنعد  تنر ي حنافظ فصن   ياشنعار عربن  » :دارد یتحکا يداني وياز عرباست که 

دانني حنافظ اینن    در بناب عربني  »(. 20: 1370 یي،)همنا « بنود  يبه بالغنت عربن   مقيدچون 

امنا بنه   »عبارت از جامع دیوان حافظ و نویسندۀ مقدمة معروف بر آن نيز قابل توجه اسنت:  

شاف و مفتناح و مطالعنة   واسطة محافظت درس قرآن و مالزمت تقوي و احسان و بحث ک

مطالع و مصباح و تحصيل قوانين ادب و تجسس دواوین عرب، بنه جمنع اشنتات غزلينات     

 (.339: 1، ج 1373)خرمشاهي، «« نچرداخت

را بنه   ياتنازه  يالگوهنا  توانديزبان حافظ م یيو معنا يساختار نحو يبررس ،از این رو

 يو اشنفاق بنه عننوان مقنوالت     يترجن  عرضنه کنند.   يو معنان  يشناسزبان يهاساحت دانش

 ايهن کنه در غنزل   دمتعندد دار  یيهنا و کارکردهنا  در شعر حنافظ صنورت   ي،بالغ -يزبان

افظ هناي بينان اینن مفناهيم را در کنل دینوان حن       . نویسنندگان شنيوه  اسنت  يمختلف متجل

بنر   بننا  ین نوشنتار، در ار مقدمه اشاره شد همانطور که داما ، اندجو و ارزیابي کردهوجست
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علنت انتخناب اینن    . انند شناهد آورده و کنرده  انتخاب را غزل  یکمقاله  دودیت حجممح

 غزل، دربرداشتن ادات و مفاهيم دوگانة ترجي و اشفاق در کل غزل است.

و اساسناا موضنوع آن در    پنردازد يکلمنه در جملنه من   نقنش و جایگناه   از آنجا که نحنو بنه   

ب بنا کلمنات   ين در خنالل ترک  یند با يزرا ن يو ترج يمنادات ت  ،جمله است نه کلمه يشناسزبان

و  يدال بنر تمنن   يهنا به واژه . توجه صرفیافتآنها را در ي کرد و کارکرد صح یابيارز یگرد

گناه ادات مصنطل  و    ينز باشد. در شعر حافظ ن يترج ي یاتمن يمعنا يدمف توانديالزاماا نم يترج

و گناه کلمنات    ینابيم يمن م اینن مفناهي  را دال بنر  ي در بالغنت فارسني   و ترجن  يمخصوص تمن

 ینن ند. امفناهيم ترجني و اشنفاق   کلمات جملنه، دال بنر    یگربا د يبرا که در خالل ترک يگرید

هنا  مشنابه بنا آن   يو کنارکرد هستند  يدر زبان عربي و اشفاق ادات و کلمات، معادل ادات ترج

 يثنانو  يبا معنن  ،طکه بدون استفاده از ادات و کلمات مرتب یابيميرا م يجمالتيز ن يدارند. گاه

بنه   1بخش، پس از نقنل غنزل منتخنب    ینند. در اهست اشفاقي یا ترج یيحامل بار معنا يو مجاز

 ت.پرداخ يممورد بحث خواه يمادوات و مفاه يبررس

 

 در شننوددر غننم مننا پننردهاشننک کننه  . ترسننم1

 . گویننند سنننگ لعننل شننود در مقننام صننبر    3

 ميکنده گرینان و دادخننواه  بننه شندن   . خنواهم 5

 . از هنننر کراننننه تينننر دعنننا کنننرده ام روان    7

 . اي جنننان حننندیث منننا بنننر دلننندار بنننازگو 9

 کيمينناي مهننر تننو زر گشننت روي مننن   . از11

 . در تنگنننناي حينننرتم از نخنننوت رقينننب   13

 بباینند کننه تننا کسننيحسننن غيننر نکتننه. بننس 15

 سر به مهر به عنالم سنمر شنود   این راز  . و2 

 . آري شود ولينک بنه خنون جگنر شنود     4

 من آنجا مگر شودخالص  غمدست . کز 6

 . باشنند کننز آن ميانننه یکنني کننارگر شننود8

 صنبا را خبنر شنود    کهمگو . ليکن چنان 10

 لطف شما خاک زر شودیمن به . آري 12

 ر شننود. یننارب مبنناد آن کننه گنندا معتبنن 14

 منردم صناحب نظنر شنود    طبنع  . مقبول 16

                                                           

 (.603: 1 ، ج1382 ي،استعالم نگاه کنيد بهاست )« درس حافظ»و مأخذ آن  ینيقزو ي تصح ةغزل مذکور مطابق با نسخ -1
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 ر استوصل  کاخکنگرۀ که سرکشي . این 17

 توسنت دسنت  بنه  چو نافة سر زلفش  . حافظ19

 

 او خنناک در شننود  آسننتانة. سننرها بننر  18

 درکش ارنه بناد صنبا را خبنر شنود    . دم 20

 

 يو عاطف يامر ي،است از جمالت خبر يبيترک ي،فوق از منظر دستور زبان فارس غزل

اسنت. تعنداد جمنالت     يشنتر ب يو عناطف  يت امنر در آن از جمنال  يو بسامد جمالت خبر

 يجمله است. در علم معان 3 يزن يو تعداد جمالت عاطف 3ي ، تعداد جمالت امر13 يخبر

دارد. از اننواع   يانشنا جنا   ةدر مقولن  ينز ن يو ترج تمنيدارد و بحث انشا در مقابل خبر قرار

از  يو عناطف  يامنر  ي،خبر است و جمالت پرسشن  ةاز مقول يخبر ةجمل ي،جمالت دستور

غنزل   ةجملن  6 دریند  را با يو ترجن  يقاعده، تمن ین. مطابق با اشونديانشا محسوب م ةمقول

 یگنري اغنراض د  يبنرا  ياز جمالت خبر»است که  ینا يتاما واقع ،يمجو کنوفوق جست

مقاصند   يگناه  گينرد؛ یعنني  يقنرار من   يمورد بررسن  يکه در علم معان شوديهم استفاده م

( و 81: 1393 يسا،)شم «دهديالشعاع خود قرار ماخبار را تحت ي یعنياصل يفةوظ یگري،د

 ینن . بنر ا شنوند يمن  یلخود به انشا تبد يو مجاز يثانو يدر معان ياز جمالت خبر ياريبس

و اشنفاق   يترجن  ي،تمنن  يممفناه  يجووجمالت آن به جست ةما در کل غزل و هم ساس،ا

مستقل است و تنهنا در   ةجمل یکساخت خود رفغزل در ژ ین. هر مصراع از ایماپرداخته

اي نينافتيم کنه   در اینن غنزل جملنه    اند.مرکب ساخته ياهشتم، دو مصراع با هم جمله يتب

حامل مفهوم تمني و آرزویي غيرممکن باشند و حنافظ در آن امنري محبنوب را خواسنتار      

 الوقوع باشد.نایافتني یا ممکن ولي غيرمتوقعشود که محال و دست

مخصنوص کنه ننوع و نقنش      يغنزل بنا اسنتفاده از الفناظ     یندر چند مصراع از ا ظحاف

و اشفاق کنرده اسنت.    يبه مفهوم ترج يدرا مق يندارند، جمالت مختلف يهمانند يدستور

اسنت،   کار گرفتهها بهو اشفاق در آن مصراع يانتقال مفهوم ترج يکه حافظ برا یيابزارها

هنا را  نقش و کارکرد آن يقاااست و حافظ دق يزبان عرب در «يلعلّ و عس» يبرا یيهامعادل
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سناختار   ي،ادات در زبنان عربن   ینن . ااسنت  يدهبخشن  یشمنتخنب خنو   يفارسي هادلبه معا

بنه تبنع آن،   و  کننند يمن و معنناي جملنه را از قطعينت خنارج     یل تبد جمله را به انشا يخبر

 آینند. يبنه حسناب من    يدق يمعاندر علم  ،شوند؛ بنابراینيآن م يجمله و معنا ييدموجب تق

 فهمانند يها را من نواسو، آن يهاواژه ياست که معان ياهداف ياختن به نواسو، براس يدمق»

اسنت و  ي و اشنفاق  ترج ي،اهداف و معان یناز ا یکي(. 294: 1386)عرفان،  «کنديو ادا م

 است. نواسو مذکور، آن را محقق ساخته و انتقال داده يفارس يحافظ با برابرها

 

 در غزل حافظ ی. الفاظ دال بر ترج3-1

 . خواهم3-1-1

و دادخنواه   ینان گر خنواهم يخبر )من  يدر ابتدا« خواهم»با آوردن لفظ  5حافظ در مصراع 

و صنراحتاا رفنتن    يدمق يجمله را به مفهوم ترج کرده،یلبروم(، خبر را به انشا تبد دهيکبه م

 . 1است را خواستار شده و طلب کرده يکدهبه م

را  يفعنل اصنل   یننده، است که در ساختار فعنل آ « خواستن»فعل  ۀمضارع ساد« خواهم»

 يهنا دورهخواسنتن در  . کنند يبنه آن اعطنا من    ينز ن يخاصن  يو البتنه معنان   رسانديکمک م

انجام دادن کنار در زمنان    یاآغاز  ۀاراد يانب يبرا يشترداشته و ب ينمعنقش فعل شبه ینآغاز

نک: است ) درآمده یندهآ يمستقل برا يبه صورت فعل یجاما به تدر رفته؛يبه کار م یندهآ

 . (203: 1384يوي، گياحمد

 ینان کنار و جر  يقصند اجنرا   يانب يبرا يّنساختمان مع ي،زبان فارس یخيدستور تار در

مصدر  یامصدر تام  يغةمضارع فعل خواستن با ص يغةعبارت است از ص یندهفعل در زمان آ

مصننراع از آن  یننن( و حننافظ در ا105: 1388 ي،خننانلر: ناتننل نننکمننرخم فعننل مقصننود )

یش)رفتن بنه ميکنده   و مطلنوب خنو   منراد سنت تنا   ا ساختمان )خواهم شدن( استفاده کرده

                                                           

 .يمدانست يطلب ياز اقسام انشا يرا همچون تمن يترج يل،با ذکر دل 2-4-2د در بن -1
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بر زبان آورده، مفهنوم   يسترا که در زمان حاضر فراهم و در دسترس نگریان و دادخواه( 

تار دیگنري رواج دارد کنه از   امروزه نيز اینن کناربرد بنا سناخ     .یجادکندرا ا يجطلب و تر

شنود و بنر مفهنوم قصند و     مضارع اخباري فعل خواستن و تابع مضارع التزامي ترکيب مني 

ینا  1ارادۀ اجراي کار در زمان آینندۀ نزدینک داللنت دارد و منا آن را مسنتقبل غيرصنری       

ب مضارع قرین »اند: ناميم و برخي دستورنویسان آن را مضارع قریب ناميدهالوقوع ميقریب

خنواهم  خواهم بگنویم، مني  گفتن نزدیک باشد: ميافعالي باشند که زمانشان به زمان سخن

« خواهم رفنت »را به « خواهم شدن»توان (. البته در این مصراع مي57: 1975)حسين، « بروم

تواند به مفهوم قصد و ارادۀ انجام نيز تأویل کرد که ساختار صری  فعل مستقبل است و مي

دادن کنار اسنتنباط   انجنام  ۀاز سناختار فعنل مسنتقبل، مفهنوم اراد     يگناه »: فعل اشاره کنند 

و  ياصنل  يفعنل خواسنتن در همنان معنن     ینده؛ یعنني نه مفهوم وقوع کار در زمان آ شوديم

دارد  ينمعن و نقش فعل شنبه  روديکار مبودن است بهاراده کردن و خواستار هخود ک يلغو

خواسنتن   ينمعن در تام در واقع مفعنول فعنل شنبه   مصدر مرخّم( و مص)ي و بن ماض يننه مع

بننروم(  خننواهمي= مننخننواهمي)خننواهم رفننت(، )رفننتن را منن    يننبترک ياسننت و معننن 

در اینن مصنراع   « خنواهم شندن  »در هنر دو صنورت،    (.207: 1384 يوي،گياحمد«)است

 کند.   ساختار مستقبل دارد و بر زمان آینده داللت مي

اي فعل مستقبل با ایفاي نقش دستوري و معنایي از دیدگاه معاني، خواستن در ابتد

تواند قيدي باشد که مسند را مقيد ساخته، احوال خاصي را براي مسند و کل خود، مي

شنود  کند. این قيد بر سر فعل مستقبل داخل ميجمله ایجاد و معاني مخصوصي را القا 

دهند و از  مني  سازد، وجنه فعنل را تغيينر   و مفهوم فعل مدخول را از قطعيت خارج مي

کند. به تبع آن، ساختار کل جملنه را از خبنري بنه انشنایي     خبري به التزامي تبدیل مي

                                                           

مستقبل )مضارع خو استن + مصدر مرخم( را  ی ساختار صراما  ،است یندهساختار، زمان آ ینل در ازمان وقوع فع -1

 .یدیماسب دانتقال مفهوم آن من يرا برا يرصری تقبل غعنوان مس ،يست. بنابرایندارا ن
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یگر، به عبارت دسازد. دهد و به عنوان قسمي از اقسام انشاي طلبي مطرح ميتغيير مي

  ینن، و ا سنت ا اخبنر بنه انشن    یلتبد ي،در زبان فارس خواستنفعل  ياز کارکردها یکي

وجه . 1است بدان پرداخته نشده يفارس ياست که تاکنون در علم معان تهیافنو ياقاعده

قصد و ارادۀ انجام فعل که  يو مفهوم کنديمفهوم جمله اشاره م بودني به قطع يخبر

 ينت و حتم ينت قطع روييچهن بنه  کندساخت خود حمل ميدر زمان آینده را در ژرف

 . فعنل وجنود داشنته باشند     دادنبنر انجنام   يآن، قصند قطعن   يانب يناگر ح يحت؛ ندارد

 گيردي ميانشا جا ةدر مقول يلدل ینو به ا يستهم ن یبو تکذ یقتصد ابلق ،ین رواز ا

 نه خبر.

کنه طلنب و    ینابيم يدر م يزن« خواستن» ينمعشبه ين یافعل مع يلغو يصرف به معن یتبا عنا

ز منوارد اسنتعمال آن   ا توانند یکني  ياسنت و من   یننده نهفته در دل فعل آ ياز معان یکيخواهش 

در آن بنه  مسنتقبل که فعنل   ياساخت جملهبر حسب ژرف توانيرا م بردو کار يمعن ینباشد. ا

 يو مفهنوم تمنن   گيرديتعلق م يطلب يانشا ةبه مقول ياجمله ينداد. چن يصکار رفته است، تشخ

 ینن در ا باشند.  يساخت آن خبرهرچند رو کند؛ي( را با خود حمل مخواهش)طلب و  يو ترج

 يزبنان فارسن   یخي. در دستور تارکنديم يدامقاربه پ عالهمچون اف يکارکرد یندهحالت، فعل آ

 افعال مقاربه دانسنته شنده   يبرا یيهامختلف آن، معادل هاييغهو ص« خواستن» یرپذفعل تابع يزن

ختار فعنل  سنا فعنل خواسنتن در   استفاده از  ي،رسفا يدر علم معان نابراین بایسته است که. ب2است

 به شمار آورد. يو ترج يتمن يابزارهاز ا یکيرا  مستقبل

                                                           

کارکرد فعل خواسنتن در  »مستقل تحت عنوان  يادر مقاله يلنگارندگان مقاله، قاعده و کارکرد مذکور را به تفص -1

 اند.کرده يينو تب يلتحل «يو ترج يانتقال مفهوم تمن

 رجوع شود. 133: 1348 يدورد،فرشو   78: 1366 ؛ مشکور،47: 1360ینيمي، الز يم؛ ابن الحک107: 1388 ي،خانلربه   -2
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فنرض کنرد؛    يعسن  يبنرا  يمصنراع معنادل   ینن را در ا« خواهم»توان يم يل،تفاص ینبا ا

، افعنال مقاربنة   1الطلنب منهناج زینيمني نينز در   مطابقنت دارد.   يبا عسن  يزآن ن يکارکردها

حنال، غنرض حنافظ از    هنر بنه (. 47: 1360است ) فارسي را با ذکر مثال، مشابه عسي دانسته

محبوب و مطلوب اسنت.   يکردن و خواستن امرطلب کرده،يانمصراع ب ینکه در ا يخبر

 هد.ديرا انتقال م يهست، مفهوم ترج يزالحصول ناز آنجا که مطلوب او ممکن

 

 . مگر3-1-2

 داشنتن يند و ام يبه مفهوم ترج یي وجمله را انشا ،6 در مصراع« مگر»حافظ با آوردن لفظ  

در اینن مصنراع، قيندي حامنل مفهنوم      « مگر»از منظر معاني است.  کرده يدبه وقوع فعل مق

اسنت   يحرفن  ي نينز دستور زبان فارسن  ترجي و فاقد معناي قطعيت و حتميت است. از منظر

و احتمال اسنت و   یدشک و ترد يانآن ب يماز مفاه یکيو 2گيرديبرعهده م ييدکه نقش ق

و مگنر جملنه را    یدمثنل شنا   یند ادات شنک و ترد »متنرادف اسنت.    «یدشا»با  يمعن یندر ا

 . 3آینديم اربه شم يو ترج ي( و از ادات تمن162 :1393 يسا،)شم«کننديم یيانشا

هنایي کنه بنر    واژه»اند: زاده نيز مگر و شاید را جزو ادات تمني و ترجي دانستهمقدم و اشرفعلوي

ز: کاش، کاشکي، کاج، بوکه، باشد که، بود آیا، مگنر، شناید، چنه    کنند عبارتند اآرزو داللت مي

در تنوان  و عسي است که شواهد آن را مني لعلّ برابرهاي فارسي از « مگر»(. 70: 1376« )بودي و...

                                                           

 يمستقل است که به زبنان فارسن   يزبان فارس دستور ینترکهن یعت،اثر به اعتقاد مصح  آن، محمد جواد شر ینا -1

 يالطلنب را کتناب  منهناج  ياست. و دارد و کتاب را ارزشمند کرده يبرخوردار است که تازگ ينوشته شده و از موارد

 يمالحکن ابنن نگناه کنيند بنه    ) کنند يمن  يهتوصن  ياران دسنتور زبنان فارسن   انندرک آن را به دست ةو مطالع دانديم يعلم

 (.587-581: 1359 یعت،: سه و چهارده؛ شر1360 يمي،ینالز

؛ 210: 1381 ،ینیمشلکوةالد ؛  161: 1385 ي،و اننور  يويگي؛ احمد124: 1366؛ مشکور، 182: 1375 يامچور،خبه  -2

 .وع شودرج 176: 1389 ي،باطن و 121: 1386 ،ینیمشکوةالد

 رجوع شود. 202: 1393 ي،کزازو  161: 1393 يسا،؛ شم69: 1376زاده، مقدم و اشرف ي؛ علو299: 1367رضانژاد، به   -3
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 و اشنفاق  يبنر ترجن  ة آن را داللنت دوگانن  مشاهده کرد و  قرآني فارسي برخي از آیات هاترجمه

 .است يدهبخش« مگر»به  عسي و لعلّهمانند  يعملکردمصراع،  ینحافظ در ا. 1دریافت

                                                           

 :یدرآنها بنگ يهاو ترجمه یلذ یاتبه عنوان مثال به آ -1

« ویيد او را هر دو گفتار ننرم مگنر او پنند گينرد ینا بترسند      بگ(. »44 /20)طه « شىَلَّعَلَّ ُ یَتَذَکَّرُ وَوْ یخْ فَقُولَا لَ ُ قَوْلًا لَّیِّنًا» -

 (.يطبر ة)ترجم

به هامان چنين گفت فرعون خنام/ چننين   (. »36 /40افر )غزل  «قَالَ فِرْعَوْنُ یَهَمَنُ ااْنِ لىِ صَرْحًا لَّعَلىِّ وَاْلُغُ الْأَسْبَابَوَ » -

و فرعنون گفنت: ا    » مجد(. ة)ترجم« ار از رب موسى شوممگر بر سماوات باال روم/ خبرد راند بر او سخن در کالم/

 (.يمجتبو ة)ترجم« برسم -یا درها -هاافراشته بساز تا مگر به آن راه -برجى -کىرا  من کوش، باب هامان

آنگناه  (. »10 /20)طه « وَوْ وَجِدُ عَلىَ النَّارِ هُدًى ا اِقَبَسٍءَاتِیکمُ مِّنهَ ءَانَسْ ُ نَارًا لَّعَلىِّ لَ لِأَهْلِ ِ امْکُثُواْ إِنىّإِذْ رَءَا نَارًا فَقَا» -

گفت موسى اهل خویش را ایستيد که من دیدم آتشى تا مگر من بيارم شما را از آنجنا  ، باب که دید شب آدینه آتشى

 اجم(.التر)تاج« آتشى گرفته تا شما نيز برافروزید یا بيابم بر آن آتش یعنى کسى یابم که مرا به راه داللت کند

کننيم اینن جنادوان را اگنر باشنند ایشنان        ينرو  تا مگر ما پ(. »40 /26)شعرا « لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن کاَنُواْ هُمُ الْغَالِبِینَ» -

 (.يدهم هجر ة)ترجم« زبردستان بر موسى

ا  مردمان! پروردگار خنود را بچرسنتيد   ( »2/21)بقره« ن قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَاَّکُمُ الَّذِى خَلَقَکُمْ وَ الَّذِینَ مِوَیهُّیَا » -

ا  آدمينان،   ن(. هنا يحلبن  ة)ترجمن « بودنند تنا مگنر پرهيزگنار  کنيند     از شنما منى   را که پيش ي و کسان را آفرید آن که شما

 (.يفارس ة)ترجم« د مگر پرهيزگار شویدپروردگارتان را که شما و کسانى را که پيش از شما بودند آفرید بچرستي

ا  کشننده  -یا محمّند  -مگر تو(. »6 /18)کهف « فَلَعَلَّكَ اَاخِعٌ نَّعْسَكَ عَلىَ ءَاثَارِهِمْ إِن لَّمْ یُؤْمِنُواْ اِهَذَا الْحَدِیثِ وَسَعًا» -

 (.يطبر ة)ترجم« خویشتن را بر پى ایشان اگر بنگروند بدین قرآن از اندوه

« مگر تو  کشنده تن خویش را که نباشند ایشان گرویدگان(. »3 /26)شعرا « كَ اَاخِعٌ نَّعْسَكَ وَلَّا یَکُونُواْ مُؤْمِنِینَلَعَلَّ» -

 (.يطبر ة)ترجم

پنس  (. »40 /18)کهف « ا زَلَقًاا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِیدًن جَنَّتِكَ وَ یُرْسِلَ عَلَیهْا مِّخَیرً وَن یُؤْتِینَ رَاىّ فَعَسىَ» -

 سننگ [ و مگر که فروگشاید الل نه تعنالى بنر آن بهشنت تنو      مگر که خداوند من مرا به از بهشت تو دهد ]در آن جهان

 االسرار(.)کشف« باران از آسمان تا هامون شود هموار  سخت که پا  برو بخيزد

اميد داریم که مگر الل ه ما را بدل دهد بنه از آن،  (. »32 /68)قلم « رَاِّنَا رَاغِبُونَ ا إِلىَا إِنَّوَن یُبْدِلَنَا خَیرًا مِّنهْ رَاُّنَا عَسىَ» -

 سرار(.اال)کشف «گردیمما به نياز و حاجت خواست با خداوند خود مي

مگنر توانند بنود کنه اگنر رو       (. »22 /47)محمد « فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِن تَوَلَّیْتُمْ وَن تُعْسِدُواْ فىِ الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُواْ وَرْحَامَکُمْ» -

 (.یندهپا ة)ترجم« را ببرید هایتانيبگردانيد، در زمين تباهى کنيد و خویشاوند
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 . باشدکه3-1-3

بنه   داشنتن يند و ام يبه مفهنوم ترجن   یي وجمله را انشا «که باشد»ظ با لف 8حافظ در مصراع 

 يو لعنلّ در زبنان فارسن    يمتداول عس يهااز معادل «که باشد»است.  کرده يدوقوع فعل مق

 يهنا و فعل يعس. »1هاي فارسي قرآن مشاهده کردمهتوان در ترجو این تداول را مي است

 .(61: 1387 يبيان،)طب «برابر است «باشد است ويد ام»يب آن با ترک يمعناهم

 

 در غزل حافظ الفاظ دال بر اشفاق. 3-2

 . ترسم3-2-1

در خبننر )اشننک در غننم مننا پننرده يدر ابتنندا« ترسننم»بننا آوردن لفننظ  1 حننافظ در مصننراع

و صنراحتاا تنرس    يندکرده جمله را به مفهوم اشفاق مق کرده،یله انشا تبد(، خبر را بشوديم

فعل مضارع و حامل مفهنوم   يدر دستور زبان فارس« ترسم»است.  را بر زبان آورده یشخو

                                                           

 :یدبنگر يشينپ نوشتيمندرج در پ یاتآ ياز برخ یلذ يهابه عنوان مثال به ترجمه -1

 (.يبرز ة)ترجم« د یا ]از خدا  خود[ بترسداشد که او پند گير، باب و با او سخنى نرم بگویيد: »44 /20طه  -

 (.يانصار ة)ترجم« ها برسماشد که به این راه، باب و فرعون گفت: ا  هامان، کاخى برا  من بساز: »36 /40غافر  -

اش را که درنگ کنيد به درستي که من دیدم آتشى را باشد که بينارم  چون دید آتشى و گفت خانواده: »20/10طه  -

 (.ياشرف ة)ترجم« آن گيراننده شعله یا بيابم بر آن آتش راهىبه شما از 

 (.یيرضا ة)ترجم« باشد که ما از )آیين( ساحران پيرو  کنيم، اگر تنها آنان پيروز شدند: »40 /26شعرا  -

 اشند کنه تقنو  حاصنل    ، باب ا  مردم! پروردگار خویش را که شما و پيشينيان شما را آفریده بچرستيد: »21 /2بقره  -

 (.يخواجو ة)ترجم« کنيد

ها فرستد که زمنين بنایر   باشد که پروردگارم بهتر از باغ تو به من دهد، و به باغ تو از آسمان صاعقه: »40 /18کهف  -

 (.يزان)الم« شود

باشد که پروردگار ما در عنوض، چينز  بهتنر از آن منا را ارزاننى دارد. منا بنه پروردگنار خنود رو           : »32 /68قلم  -

 (.یتيآ ة)ترجم« مایآورده

هایتنان  ه اگر شما والیت )امور( را به دست گرفتيد در زمين فساد کنيد و پيوند خویشناوندي باشد ک: »22 /47محمد  -

 رهنما(. ة)ترجم« را ببرید
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کنند،   یلکار رود و خبنر را بنه انشنا تبند    به يخبر ةدر جمل يوقت يم است.و ب وفخ ی صر

و لعنل   يهماننند عسن   يعملکنرد  صنورت، یندر ا .دهدياشفاق را انتقال مترجي و مفهوم 

 یگنر در د« ترسنم » ي. اگر به کارکردهاروديها به شمار مآن يبرا يو معادل مناسب یابديم

اشنفاق   ي ینا توقنع و انتظنار، ترجن    يمها حامنل مفناه  آن ةدر هم ،حافظ دقت شود يهاغزل

 يلفظن  یننة ر آن بنه قر د« ترسم»معطوف به مصراع اول و  يزن 2غزل، مصراع  ین. در ا1است

درشندن اشننک و  مصنراع اول را داراسنت. پنرده    یيبنار معنننا از اینن رو،  ؛ اسنت  محنذوف 

عندم   «ترسنم »حافظ است و او با لفظ  يمکروه و ناپسند برا يمهر، امرشدن راز سر بهسمر

 .کنديوقوع و حصول آن را طلب م

 

 . مباد3-2-2

و بنه مفهنوم اشنفاق     یيفتنه، جملنه را انشنا   کنار ر و لعنل بنه   يمعنادل عسن  « مبناد » 14در مصنراع  

 ينان ب يبنرا  یيوجه تمننا  يست؛ داراا از افعال دعا يدر دستور زبان فارس« مباد»است.  يدکردهمق

                                                           

 )غنزل   «دانسنت  ينندان  ينق نکته به تحق ینترسم ا /يعشق آموز یتکه از دفتر عقل آ يا»به:  یدبه عنوان مثال بنگر -1

(؛ 6، بناب  128)غزل  «ببرد یغماترسم آن نرگس مستانه به  که به چل سال دلم جمع آورد/ يعلم و فضل»(؛ 7اب ، ب48

قوم کنه بنر    ینترسم ا»(؛ 9، باب 156)غزل  «او/ به سمع پادشه کامگار ما نرسد ةبسوخت حافظ و ترسم که شرح قص»

نبنرد روز بازخواسنت/    ياترسم که صرفه»(؛ 5باب  ،9)غزل  «را یمان/ در سر کار خرابات کنند اخندنديدردکشان م

 يو پنروا  یشنة آمنرزش  و ترسم کنه نباشند/ اند   پرسيينم یشدرو»(؛ 8، باب 11)غزل  «ز آب حرام ما يونان حالل ش

(؛ 9، بناب  196)غنزل   «قبنا کننند   ينورش / ترسم برادران غي یوسفمبو واز یدکه آ يراهنيپ»(؛ 3، باب 15)غزل  «ثوابت

خناکم و در   ۀذر»(؛ 9، بناب  246)غنزل   «رند شراب خنوار  ةوخرق يوش ي ز حشر عنان بر عنان رود/ تسبترسم که رو»

 يندار وصنال دولنت ب  »(؛ 4، بناب  361)غنزل   «ببنرد ناگناهم   يدوسنت کنه بناد    يترسم ا خوش است/ يتوام جا يکو

يژگانت خنون خلنق من   و م روييم»(؛ 9، باب 421)غزل  «زدهدرآغوش بخت خواب ي تواترسمت ندهند/ که خفته

 يبندهم کامنت و جاننت بسنتانم/ ترسنم ننده       یيگو»(؛ 10، باب 473غزل ) «يجانا ترسمت فرومان روييم يز/ تریزد

 «کنني ينمن  يل خارگل/کز گلشنش تحم ينستآ يچمن نبر ینترسم کز» و (5، باب 475غزل ) «يکامم و جانم بستان

 (.5، باب 482)غزل 
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و  کشن  يند تمننا و ق  يند برعهنده دارد و تحنت عننوان ق    يدياست و اغلب نقش ق یرمفهوم تحذ

در آثنار  ؛ امنا  اشناره شنده  « مباد» یيبه وجه تمنا يآثار دستور ي. در برخ1شودينام برده م یدترد

آن در نظنر گرفتنه شنده و در     یيذکر نشده و تنهنا مفهنوم دعنا    يو ترج يجزء ادات تمن يبالغ

از  يارياسنت کنه عنالوه بنر مفهنوم دعنا در بسن        يدر حال یناست. ا بحث دعا به آن اشاره شده

 ینده ناد يفارسن  ينکتنه در کتنب معنان    ینن اشفاق اسنت و ا  ي یاترج ي،مفهوم تمن يموارد، حاو

 يمصراع، معتبر شندن گندا امنر    یندر ا (.79: 1395 یي،و آقابابا یيوفانک: ) 2است گرفته شده

 «مبناد » .کنند يعدم وقوع و حصنول آن را طلنب من   « مباد»حافظ است و با  يمکروه و ناپسند برا

 .3اشفاق ومو حامل مفهاست و لعل  يعس يبرا يقرآن، معادل يهاترجمهسياري از در ب

                                                           

 .نگاه شود 50-51: 1346پژوه،  و 266: 1385 ي،؛ ابوالقاسم120: 1388 ي،؛ خانلر46: 1385 ي،و انور يويگ ياحمدبه  -1

 اند.کرده يبررس «يو ترج يکارکرد افعال دعا در انتقال مفهوم تمن»مستقل تحت عنوان  يانکته را در مقاله یننگارندگان ا -2

 :نگاه کنيد 24 شتنويمندرج در پ یاتآ ياز برخ یلذ يهابه عنوان مثال به ترجمه -3

« ه هالکنت اننداز   ، بناب  [ را بناور ندارنند  ها اگر این سخن ]حکيماننه مباد خود را از اندوه نقش آن: »6 /18کهف  -

 (.يطاهر ة)ترجم

 (.يطاهر ة)ترجم« آورند به هالکت انداز [ اینکه ایمان نمىمباد خود را از ]اندوه: »3 /26شعرا  -

 به: همچنين نگاه کنيد

مَعَ ُ مَلَلكٌ إِنَّمَلا وَنل َ    عَلَّكَ تَارِکُ اَعْضَ مَا یُوحَى إِلَیْكَ وَ ضَائقُ اِ ِ صَدْرُکَ وَن یَقُولُواْ لَوْ لَا وُنزِلَ عَلَیْ ِ کَنز  وَوْ جَاءَ فَلَ» -

اینم واگنذار  و   کنرده  تو وحنى  برمباد که برخى از چيزهایى را که (. »12 /11)هود « ءٍ وَکِیل کلِّ شىَ نَذِیر  وَ اللَّ ُ عَلىَ

آید. جز این نيست کنه  ا  همراه او نمىشود و چرا فرشتهگویند چرا گنجى بر او افکنده نمىبدان دلتنگ باشى که مى

 (.یتيآ ة)ترجم« ا  بيش نيستى و خداست که کارساز هر چيز  استدهندهتو بيم

َأَ » - ّ عْدِ مُوسىَلَمْ تَرَ إِلىَ الْمَلَا مِن اَنىِ إِسْرَ ءِیلَ مِن ا لَّهُمُ ااْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُّقَاتِلْ فىِ سَبِیلِ اللَّ ِ قَالَ  إِذْ قَالُواْ لِنَبىٍ

لَّا نُقَاتِلَ فىِ سَبِیلِ اللَّ لَّا تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَ مَا لَنَا وَ نَا وَ  ِ وَ قَدْ وُخْرِجْنَا مِن دِهَلْ عَسَیْتُمْ إِن کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَ یَارِ

لَّا قَلِیلًا مِّنْهُمْ وَ اللَّ ُ عَلِیمُ اِالظَّلِمِینَ لَّوْاْ إِ اْنَائنَا فَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ تَوَ آیا آن گروه از بنى » (.246 /2)بقره« وَ

راه خندا پيکنار   فرماندهى برا  ما انتخاب کن تنا در  »از موسى به پيامبرشان گفتند:  بعداسرائيل را ندید  که 

چرا در راه خدا جنگ نکنيم در حالى »گفتند:  «مبادا اگر برا  شما جنگ مقرر شود پيکار نکنيد»گفت:  «کنيم

کمى همنه سنرپيچى کردنند.     ۀچون فرمان جنگ صادر شد جز عد «ایمکه از دیارمان و فرزندانمان رانده شده

 (.يپورجواد ة)ترجم« خداوند به ستمگران واقف است
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 . ارنه3-2-3

ي، و غنرض بالغن   يکه با اسنتعمال مجناز   است کار رفتهال بهومعادل ل« نهرا» 20در مصراع 

قنرآن   ینات و شنواهد آن را در آ 1اسنت  يدر زبان عرب يو ترج يتمن يانب ياز ابزارها یکي

آن  ازقبنل   ةمنندرج در جملن   يمفهوم ترج «نهار»ي . حافظ با حرف شرط منفتوان یافتيم

مشنروط کنرده، مفهنوم    ( 20( را )نک: توضيحات بخش آتي دربنارۀ مصنراع   ش)دم درک

و  شنود يبناد صنبا خبنر من     ي،نکشن است )اگنر دم در  کرده یجاداشفاق را در جواب شرط ا

 يثنانو  يکناربرد را شنرط بنا معنن     یناغلب ا يامر ترساننده است(. در زبان فارس ینوقوع ا

 .داننديم يتمن

 

 اشفاق در غزل حافظ و ی. جمالت دال بر ترج3-3

و  یمکه برشنمرد  يبا استفاده از ادات و الفاظ يشين،در بند پ ي بيان شدههادر مصراع حافظ

اسنت.   کنرده و اشفاق را القنا   يترج يممفاه شوند،يمحسوب م يدق يهمه از منظر علم معان

 يفناظ ادات و ال ینق امنا ننه از طر   ،اسنت  را انتقنال داده  يمهمنان مفناه   ينز ن ینر ز یعدر مصار

 و اشفاق: يترج يبا اغراض ثانو گوناگون يجمالت وتمخصوص، بلکه در کس

الحصنول  مطلنوب و ممکنن   يوقنوع امنر   ي، اميد بنه خبر يادر قالب جمله 3مصراع  در* 

بنا   4اسنت. سنچس در مصنراع     کنرده را منتقنل   رجيو مفهوم ت گ( را اظهار)لعل شدن سن

در آن  «يننکول»بننا حننرف اسننتدراک  و ينندآن مفهننوم را تأک «يآر» یقتصنند ةجملننشننبه

بنه خنون   لعل شندن سننگ   است )ترس از  را با آن همراه کرده قاشفاو مفهوم  نظریدتجد

 جگر(.

                                                           

، السرار کتاب الطلراز یجاز ال؛ ا277؛ مفصنل، ص 175، صجواهرالبالغة؛ ترجمه و شرح 72-73، صغةاهرالبالجو -1

علنوم   يبرابرهنا  و 252-206ص ،یثالحلد  یلب غر یفل  یةالجمللة اإلنشلائ   یبرکت؛ 207، صالبالغةالواضحة ؛206ص

 .182ص ي،و عرب يبالغت در فارس
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ممکنن و مطلنوب را    يبنه وقنوع امنر    يندواري ام ي،خبنر  يادر قالب جمله 7مصراع  در* 

 است. را انتقال داده يبه استجابت دعا( و مفهوم ترج يداظهار کرده )ام

که مفهوم طلب و امکان را در ساختار خنود حمنل    يامر يادر قالب جمله 9صراع م در* 

بر دلدار(  يدلدادگ یثحد یيممکن و مطلوب را آرزو کرده )بازگو يوقوع امر کند،يم

در آن  «يکنل»با حرف استدراک  10است. سچس در مصراع  را انتقال داده يو مفهوم ترج

 شدن صبا(.است )ترس از خبر کردهبا آن همراه را  شفاقمفهوم او نظر یدم تجدمفهو

پرداختنه و   دادنيدکردن( و ام)خواهان يببه ترغ يخبر يادر قالب جمله 11مصراع  * در

 ينات، اخبار در ادب يثانو ياز اغراض و کارکردها یکياست.  را منتقل کرده يمفهوم ترج

 است. بهره گرفته يانتقال ترج يابزار برا یناست و حافظ از ا يبو تره يبترغ

 یقتصند  ةجملن بنا شنبه   کنرده،  مفهوم مصراع اول را با همنان ابنزار تکنرار    12مصراع  * در

 .کنديم يدبر آن مفهوم تأک «يآر»

(، يدن)ترسنان  یرو تحنذ  ينب تره يبا غنرض ثنانو   يخبر يادر قالب جمله 13 مصراع * در

 است. ل دادهمفهوم اشفاق را انتقا

را علنت و  حسنن   ينر غ يهنا حصنول نکتنه  اي خبري، قالب جملهدر  16و  15در مصراع * 

با ابخبار از آن، طلب و توقع حصنول هنر   و داند مينظرشدن مقبول طبع مردم صاحبالزمة 

یگنري بنر   د ینا خنود   يبرا (نظرشدنمقبول طبع مردم صاحبو حسن ير غ يهانکتهرا )دو 

پنردازد و بنه اقتضناي حنال     مني آورد. با این ابخبنار بنه ترغينب و ترهينب همزمنان      زبان مي

تواند مفهوم ترجي یا اشفاق را انتقال دهد. اگر مخاطنب فقنط صناحب حسنن     مخاطب مي

 شود.هاي غير حسن را دارا باشد، مفهوم ترجي منتقل ميشفاق و اگر نکتهباشد، مفهوم ا

کناخ وصنل سنرکش اسنت( بنا غنرض        ۀ)کنگنر  يخبر يادر قالب جمله 17مصراع  در* 

 است. (، مفهوم اشفاق را انتقال دادهيدن)ترسان یرو تحذ بيتره يثانو



 1399 بهار، 83شمارة ، 24سال  پژوهی ادبی؛متن 388

( بنا غنرض   شنود ياو خاک در م ةستانآ)سرها بر  يخبر يادر قالب جمله 18مصراع  در* 

 است. (، مفهوم اشفاق را انتقال دادهيدن)ترسان یرو تحذ يبتره يثانو

توقنع حصنول    ،(سر زلفش به دست توسنت  ة)ناف يخبر يادر قالب جمله 19مصراع  * در

کنردن( و  واهنان )خ ينب و بنا ترغ  یند داده نو یگنران الوصول را بنه د مطلوب و ممکن يامر

 است. را منتقل کرده يمفهوم ترج یگران،و د یشتنخو کردنواريدام

که مفهوم طلب و امکان را در ساختار خود حمنل   يامر يادر قالب جمله 20مصراع  در* 

طلب کرده، مفهنوم  ( را يدنمکن و محبوب )دم درکشم ي)دم درکش(، وقوع امر کنديم

همنان جملنه را مشنروط و بنه مفهنوم      « نهار» يداست. سچس با آوردن ق را انتقال داده يترج

 از خبرشدن باد صبا(. رساست )ت کرده يدمق يزاشفاق ن

 

 گیرییجهنت

اشفاق  يستيبر چ يپژوهش حاضر مبن يبالغت، پرسش اصل و در لغت، نحو يترج بررسي

است و در زبنان عنرب،    يترج يقدق ياز کارکردها یکيکه اشفاق  دهديپاسو م ينرا چن

 ینن ا يدر انتقنال مفهنوم آن موجنود اسنت. بررسن      يمشنترک بنا ترجن   مخصوص و  يابزار

اشنفاق بنا ابنزار و     ي،فارسن  ينات در زبنان و ادب  دهند مينشان  ،در غزل حافظ يمبحث بالغ

آن،  ينان ب يعنرب، کناربرد دارد و بنرا    ينات ان و ادببنا زبن   مشخص و منطبنق  یيکارکردها

ساختارها مشترک بنا   یناز ا يمتعدد در سط  واژه و جمله موجود است. بعض یيساختارها

 متفاوت و مخصوص اشفاق است.   يو بعض يترج

آن  يمعرفن  ينعرب و همچنن  بالغتاشفاق در زبان و  یابيباز رپژوهش حاضر، عالوه ب

و منرز   يرا ضرور يدر بالغت فارس يو ترج يمبحث تمن يزنگربا ي،فارس يدر علم معان

منرز   ینن مرتبط بنا ا  يهاتو توج طلبييرغ ي یاطلب يتعلق به انشا يثاز ح يو ترج يتمن ينب

شنمار  بنه  يطلبن  يدو نوع از انواع انشنا  ومبحث  یکو هر دو را متعلق به  دانديرا مردود م
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 ينز ن يو اشفاق را در بالغت فارسن  يترج ي،نبحث تم دهدي. عالوه بر آن، نشان مآورديم

با طنرح   يبررس ینآن در نظر گرفت. ا يبرا يمشخص يارکرد و مع يکاز هم تفک توانيم

تنازه را   ياقاعنده  «اخبر به انش یلدر تبد خواستنکارکرد فعل »تحت عنوان  یافتهنو يانکته

 .دارديعرضه م يفارس يدر علم معان

 

 عنابم

 سروش. :تهران .4. چ ترجمة عبدالمحمد آیتي(. 1374. )یمقرآن کر

 . تهران: جاویدان.14(. ترجمة محمود اشرفي تبریزي. چ 1380نننننننننننننننن . )

 . تهران: فرزان روز.1(. ترجمة مسعود انصاري خوشابر. چ 1377نننننننننننننننن . )

 قرآن. . تهران: بنياد1(. ترجمة اصغر برزي. چ 1382نننننننننننننننن . )

 . تهران: جاویدان. 5(. ترجمة ابوالقاسم پاینده. چ 1357نننننننننننننننن . )

 اسالمي.   المعارفدایرة. تهران: بنياد 1ق(. ترجمة کاظم پورجوادي. چ 1414نننننننننننننننن . )

 . تهران: اساطير.1اصغر حلبي. چ (. ترجمة علي1380نننننننننننننننن . )

 . تهران: مولي.1ق(. ترجمة محمد خواجوي. چ 1410) نننننننننننننننن .

 . قم: دارالذکر.1علي رضایي اصفهاني و دیگران. چ (. ترجمة محمد1383نننننننننننننننن . )

 العابدین رهنما. تهران: کيهان.(. ترجمه و تفسير زین1346نننننننننننننننن . )

 . تهران: قلم.1زویني. چ (. ترجمة علي اکبر طاهري ق1380نننننننننننننننن . )

 . تهران: انجام کتاب.1الدین فارسي. چ (. ترجمة جالل1369نننننننننننننننن . )

 . تهران: حکمت.1الدین مجتبوي. چ (. ترجمة سيد جالل1371نننننننننننننننن . )

 . تهران: اميد مجد. 16(. ترجمة اميد مجد. چ 1382نننننننننننننننن . )

(. ترجمننة تفسننير طبننري. متننرجم: گننروه مترجمننان. تحقيننق حبيننب 1356. ) نننننننننننننننننن

 . تهران: توس.2یغمایي. چ 
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. 1(. ترجمة دهم هجري. مترجم: نامشخص. تحقيق علني رواقني. چ   1383نننننننننننننننن . )

 تان زبان و ادب فارسي.تهران: فرهنگس

 . دمشق: دارالفکر.1.چ ی(البالغۀ العربیۀ )علم المعان(. 2012ابراهيم قصاب، وليد. )

 مشعل. :اصفهان. 1 . چالطلبمنهاج. (1360) .محمد ینيمي،الزيم ابن الحک

 .السعادة:مصر. 14.چ 1. ج یلشرح ابن عق. ق(1384) .عبداهلل ینبهاءالديل، ابن عق

 .تهران: سمت. 5. چ يزبان فارس یخيدستور تار. (1385) .محسن ي،بوالقاسما

ـ   . (1385) .حسنن  ي.حسنن و اننور   يوي،گياحمد تهنران:  . 1. چ يدسـتور زبـان فارس

 .يفاطم يفرهنگ ةمؤسس

 تهران: قطره.. 1. چ فعل ي/دستور زبان فارس. (1384).  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . اول. تهران: سخن.1ج . درس حاف (. 1382استعالمي، محمد. )

التـراجم فـي تفسـیر القـرآن     تـاج (. 1375اهر. )اسفرایني. ابوالمظفر شاهفور بنن طن   

 .تهران: علمي و فرهنگي.1. چ لألعاجم

. 3. چ یـب عن کتب األعار یباللب يمغن. (1367) .ابن هشنام  ینجمال الد ي،االنصار

 هاشمي.يبن يکتابفروشیز: تبر

 .يرکبيرام تهران:. 22. چ يزبان فارس یساختمان دستور یفتوص. (1389) .رضامحمد ي،باطن

 . تهران: زوار.  2. چ شاخ نبات حاف (. 1384برزگر خالقي، محمدرضا. ) 

 لبنان. ةمکتبيروت: ب .یطالمح یطمح. (1977) .بُطرس ي،البستان

 .يتهران: مرتضو. در نحو یوطيس ةشرح و ترجم. (تاي)ب .اکبريآخوند مال علیزدي، بنّاء 

مطالعنات و   ةمؤسسن  تهنران: . 1چ  .المصاار  تااج . (1366)ي. ابوجعفراحمد ابن علن  يهقي،ب

 .يفرهنگ يقاتتحق

 تهران: طوس.. 1. چ ينحو زبان فارس ۀشالود. (1346) .محمد ،پژوه
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 .تهران: بعثت. سوم. ۀالواضح ۀالبالغ. ق(1408) ي.مصطف ين.ام ي وعل ،الجارم

شنمس و  ترجمنه و اقتبناس اصنغر پور    .البالغۀ الواضاحۀ (. 1390. )ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . اصفهان: اقيانوس معرفت.1نادعلي عاشوري تلوکي. چ 

 .يننرکبيرتهننران: ام. 10يبيننان. چ طب ينندحم يدسنن .فرهنــگ الروس. (1379) يننل.خل ،جننرّ

 دارالنفائس. يروت:ب. 2. چ یفاتالتعر. (2007) یف.محمدالشر ي،الجرجان

 دارالمعارف. .قاهره. 3. چ 1ج ي. النحو الواف. (1966) .عباس، حسن

 . الهور. اظهار سنز.1. چ فعل مضارع در زبان فارسي(. 1975حسين، محمد بشير. ) 

 .يدمفجا. بي. زعلم النحو(یه علوم العرب. (1367) .الهاشم يدالس ي،الطهران ينيالحس

 . تهران: علمي و فرهنگي.6. چ نامهحاف (. 1373الدین. )خرمشاهي، بهاء 

. 1. چ یثالحا   یاب غر یفا  یۀلجملۀ االنشائا یبترک. (2004) .عاطف فضل محمد يل،خل

 .یثعالم الکتب الحد :اردن

 .تهراني تهران: کتابفروش. 10. چ يدستور زبان فارس. (1375) .عبدالرسول يامچور،خ

 .یرانفرهنگ ا يادتهران: بن. االخوانرستو . (1349) .خان بدر محمد يقاض ،دهار

 .ن: دانشگاه تهرانتهرا. 1. چ نامهلغت. (1373) .اکبريعل ،دهخدا

 . تهران: سمت.1. چ ب ایۀ البالغۀ(. 1376دیباجي، ابراهيم. ) 

 تهران: الزهراء.. 1. چ اصول علم بالغت. (1367) ين.غالمحس ،رضانژاد

 دانشگاه مشهد. :مشهد .روش گفتار. (تاي)ب الدین.ینز ي،زاهد

 .يلدارالج يروت:ب. 2چ . النحو یالمفصل ف. تا(ي)ب .ابوالقاسم محمود بن عمر ي،زمخشر

 .دارالمعرفةيروت: ب. البالغۀاساس. تا(ي)ب نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن .

 تهران: البرز.. 2. چ المصار . (1374) .ابن احمد ينحس ي،زوزن

 اسالم. . تهران:12. چ یاحفرهنگ س. (1368) .احمد ياح،س
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 .یمکتبة الخانج: قاهره. 3. چ 2ج . الکتاب. (1988). بربشر عمرو بن عثمان بن قن ياب يبویه،س

 .یمکتبة الخانج: قاهره. 2. چ 4ج . الکتاب. (1982) نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن .

ـ    يشـناخت زبـان  یکردرو. (1387) ين.حس يدس يّدي،س  :شنهد . م1. ج يبـه نحـو عرب

 .يدانشگاه فردوس

 .دارالعلم :قم. 11. چ 4ج . یۀالعرب یمبار. ا(تي)ب يد.رش ي،لشرتوتا

تننرین دسننتورهاي زبننان   الطلننب یکنني از کهننن  (. منهنناج1359شننریعت، محمنندجواد. ) 

 .8و  7. ش 6. س آیندهفارسي.

 .يتراتهران: م. 2از ویراست  4. چ يمعان. (1393) يروس.س يسا،شم

 .یيسنا ةکتابخانجا.. بيلغۀ العرب یف اال بیمنته. (تاي)ب يم.عبدالرح پور،يصف

. 2. چ برابرهای علـوم بالغـت در فارسـي و عربـي    (. 1392يند. ) حم يدس يبيان،طب

 تهران: اميرکبير.

ـ  يدر عرب یدستور یبرابرها. (1387) ننننننننننننننننننننننن .  . تهنران: 1. چ يو فارس

 ي.و مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان

 بالغت. :قم. 8چ  .ی(معانۀ )واهرالبالغترجمه و شرح ج. (1386) .حسن ،عرفان

 .علوم حقاائ  اععجااز   یألسرا  کتاب الطراز ف یجازاال .(2007) .ان حمزة ی، یحییلعلوا

 .يدارالمداراالسالميروت: ب. 1چ

 تهران: سمت.. 1. چ یانو ب يمعان. (1376) .رضا ،زادهاشرف و محمد ،مقدم يعلو

 . دمشق: اتحاد الکتاب العرب.يالحاکم البالغ(. 2010. )منیرة، فاعور 

 .يشاهعل يتهران: صف. 1. چ دستور امروز. (1348). خسرو يدورد،فرش

 تهران: ماد.. 10. چ يمعان. (1393) ین.الدجالل يرم ي،کزاز

 قبله. تهران:. 1چ  .انوا البالغۀ. (1376) .بن محمد صال  يمحمد هاد ي،مازندران
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. 2. چ یگشـتار  یـة نظر یةبر پا يان فارسدستور زب. (1381) ي.مهند ، ینیمشکوةالد

 .يدانشگاه فردوس :مشهد

. يساخت یوندهای: واژگان و پيدستور زبان فارس. (1386) نننننننننننننننننننننننننن.

 تهران: سمت.. 2چ 

ـ    . (1366) .محمدجواد ،مشکور . 12. چ يدستورنامه در صـر  و نحـو زبـان پارس

 تهران: شرق.

. قنم: دفتنر   5. چ ترجمـة تفسـیر المیـزان   (. 1374بناقر. ) موسوي همداني، سيد محمد  

 انتشارات اسالمي جامعة مدرسين حوزۀ علمية قم. 

. تحقيق علي اصنغر حکمنت. چ   االسرا  و ع ة االبرا کشف(. 1371ميبدي، رشيدالدین. ) 

 . تهران: اميرکبير.5

 توس.تهران: . 7. چ يزبان فارس یخيدستور تار. (1388) یز.پرو ي،ناتل خانلر

 .العجالة :قاهره .فقه اللغۀ )جل  روم علم اللغۀ(. (تاي)ب .عبدالواحد يعل ي،واف

 . تهران: سخن.دستور تطبیقي فارسي عربي(. 1391ي. )عباسعل یي،وفا

ـ   يعلم معان. (1395) يه.سم یي،آقاباباوفایي، عباسعلي و . 1. چ يو دستور زبـان فارس

 .يتهران: علم

 .ةدالسعا: مصر. 5. چ واهرالبالغۀج. (1931) .احمد ،يالهاشم

 .حاذق :قم. 1. چ 5. ج مفصّل زشرح مطوّل(. (1371حجت. ) ي،خراسان يهاشم

. چ یانو ب يمعان ۀدربار یياستاد هما هاییادداشت. (1370. )ینالدجالل یي،هما

 .تهران: هما. 1
 
 
 
 


