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چکیده
موضوع تحقیق حاضر، بررسی کـارکرد حـروف ربـط    

بـراي .هاي مرکب دیوان حافظ استتبدیلی در جمله
ــدماتی در خصــوص    ــس از مباحــث مق ــار، پ ــن ک ای

بندي مربوط به حرف ربط تبدیلی و تعاریف و تقسیم
مرکب، به چهار نـوع تأویـل و تبـدیل حـروف     ۀجمل
تبدیلی اعم از مصدر اصلی، مصدر بدلی، صـفت  ربط

شـعر حـافظ   . اصلی و صفت بدلی پرداخته شده است
با حرکت به سوي مسائل علمی، عرفانی و فلسـفی و  

معـانی مجـازي و   ةاستفاده از واژگانی متعـدد بـا اراد  
گرایـی،  هـایی نظیـر درون  ثانوي آن و با حمل ویژگی

هایی مرکـب،  گرایی، غیررئالیستی اغلب به جملهعشق
در این بین، حروف . کندپیچیده و انتزاعی نیاز پیدا می

-وارهسازي جملـه ربط تبدیلی نقش بسزایی در وابسته
هاي پیـرو  وارهسازي جملههاي پیرو به پایه، یا وابسته

هـا  این تأویل. کندهاي پیرو دیگر ایفا میوارهبه جمله
رت هاي بعد از حروف ربط تبدیلی صـو که روي فعل

گرفته و تبدیل به مفرد شده و نسـبت بـه پایـه داراي    
اند، با شواهدي کافی از دیوان حافظ همـراه  نقش شده

کارکرد حروف ربط تبدیلی در دیوان حـافظ،  . اندشده
هـاي  هاي پیرو به مفرد و تعیین نقـش وارهتبدیل جمله

هاي اصلی و فرعی آنها نسبت به فراکرد پایه در جمله
.مرکب است

مرکب، تأویل، ۀحرف ربط تبدیلی، جمل:هایدواژهکل
.دیوان حافظ
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Abstract
This study, the performance transform
conjunctions JmlhHay is composed of
Hafez. To do this, after a preliminary
discussion on the definition and conversion
of JmlhY TqsymBndy of conjunctions in
compound conjunctions conversion to
become four kinds of interpretation ranging
from the original source, source of
imitation, the main character and costume
as discussed been. His poems at the
scientific, philosophical and mystical and
figurative meanings of words and AradhY
numerous secondary and transport
properties such as DrvnGrayy, ShqGrayy,
Ghyrryalysty JmlhHayy often complex,
sophisticated abstract and require stems. In
the meantime, Conjunctions BhSzayy role
in VabsthSazy JmlhVarhHay conversion
pursuant to the foundation, or VabsthSazy
JmlhVarhHay other followers
JmlhVarhHay pursuant to play nicely....
This TavylHa on FlHay conversion
occurred after conjunctions and become
singular and the baseline has been involved
with have been accompanied by ample
evidence from Hafez. Conjunctions
function of conversion in the Divan of
Hafez, JmlhVarhHay become a follower of
the singular and defining roles and sub
NHa than Frakrd JmlhHay base compound.

KeyWods: conjunctions conversion,
JmlhYink, interpretation, Hafez.
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مقدمه
ممکن است چند خبر را که بـه دنبـال هـم و یـا بـه     

ۀاند، بـا دو یـا چنـد جملـ    طور همزمان حادث شده
علـی بسـیار   «: مستقل و به دنبال هم بیان کنیم؛ نمونه

گـاهی  . »سرانجام از کنکـور قبـول شـد   . کردمطالعه
پایگی به هم وصـل  هایی با پیوندهاي همچنین جمله

علی بسیار مطالعه کـرد و سـرانجام   «: شوند؛ مثالمی
گاهی نیز مراد از یکی از ایـن دو جملـه،   . »موفق شد

ۀبیان علت یا شرط یا زمان یا مکـانِ رخ دادنِ جملـ  
یم آن دو یا چنـد  تواندر این هنگام می. دیگري است

ۀجمله را به همدیگر وابسته سازیم و به یـک جملـ  
در این میان، نقش حـروف ربـط   . مرکب تبدیل کنیم

.تبدیلیِ، بسیار کارساز است
با توجه به اینکه در دیوان حافظ، حـروف ربـط   

هاي مرکب کاربرد زیـادي  تبدیلی و به تبعِ آن، جمله
ـ   دارند و حافظ اغلب، سعی می داد را کنـد چنـد روی

دو یا چند فراکردي بیـان  مرکبۀدر داخل یک جمل
کند، سـؤال اصـلی تحقیـق حاضـر ایـن اسـت کـه        
حروف ربط تبدیلی چه کارکردهـایی دارنـد و ایـن    

هـاي  حروف، فراکردهـاي پیـرو را بـه کـدام مقولـه     
هـا،  کننـد؟ بـه دنبـال ایـن سـؤال     دستوري تأویل می

هاي تحقیق نیز این اسـت کـه حـروف ربـط    فرضیه
تبدیلی در دیوان حافظ فراکردهاي پیرو را نسبت بـه  

کند و ایـن  مصدر یا صفت تأویل میۀپایه یا به مقول
هـاي اصـلی و   ها را صاحب نقـش مصدرها یا صفت

نمایـد و در مجمـوع یـک    فرعی نسبت به پایـه مـی  
دهند و پیـام واحـدي بـه    مرکب را تشکیل میۀجمل

.رساندمخاطب می

هابنديتعاریف و تقسیم

اي است کـه بـرخالف دیگـر اقسـام     کلمه: حرف
کلمه از اسـتقالل معنـوي محـروم اسـت و بـراي      
فهمیدن معنی آن، مدخولِ کلمه را نیز باید بـه آن  

معنـی  ةتنهـایی افـاد  مثالً حروف اضافه بـه . افزود
شود کـه مفعـول   کند و وقتی معنی فهمیده مینمی

ــود  ــز وارد ش ــریحِ آن نی ــت . غیرص ــین اس همچن
)103-104: 1372پور، خیام(. هاي دیگرحرف

حـروف ربـط،   بعضـی از : حروف ربط تبدیلی
پـس از  ۀعالوه بر داشتن معنـاي غیرمسـتقل، جملـ   

کنند؛ ماننـد کـه، تـا، اگـر،     خود را به مفرد تأویل می
گونه حروف را حروف ربط تبـدیلی  این... . چون و 

:نمونه. گویندمی
مدیدزارت بکشم میکهگفت میگرچه

سوخته بودنهانش نظـري با من دلکـه
)207: 1371حافظ، (

هاي حروف ربط تبدیلی در درون جمله
گیرد و با قرار گرفتن در آغاز یا مرکب جاي می

وسط فراکرد پیرو، آن را نسبت به فراکرد پایه 
دار نقشی پیروي عهدههر«. کنددار نقشی میعهده

زیر نقش پایه است یا وابسته و ۀنسبت به جمل
)163: 1374ارژنگ، (» .پایه استۀاي از جملکلمه

یا وابسته آن است که در آغـاز  واره پیروجمله
هـاي  یکی از حـروف ربـط یـا گـروه    یا وسط آن، 

واره پـس از برداشـتن جملـه   . ربطی وابستگی باشد
واره پایـه  مانـد جملـه  آنچه از سخن باقی مـی پیرو، 
عنایی در حکم یکـی  واره پیرو از نظر مجمله. است

ــا گــروه ــه مرکــب  از کلمــات ی هــاي داخــل جمل



89خدابخش اسدالهی،هاي مرکب دیوان حافظکارکرد حروف ربط تبدیلی در جمله

در حکم اسـم  مثالًواره پایه است، همبسته یا جمله
یا صفت یا قید یا گروه اسمی یا گـروه وصـفی یـا    

خندیـد،  مردي که می«براي مثال ست، اگروه قیدي
- مــی«سـت کـه در آن   اجملـه مرکبـی  اینجاسـت، 

و در حکـم صـفت   واره پیـرو اسـت  جمله» خندید
آن : تـوان گفـت  براي مردي است و به جاي آن می

)47: 1382فرشیدورد، (.مرد خندان اینجاست
هایی را که معنی آنها تمام نیست و بـراي  عبارت

یـا  » فراکـرد «تکمیل معنی به عبارت دیگر نیاز دارند، 
یعنـی مجمـوع کلمـاتی کـه     خـوانیم،  واره مـی جمله

امـا معنـی کـاملی    انـد، پیرامون یک فعل گـرد آمـده  
- تر شمرده مـی برزگۀندارند و قسمتی از یک جمل

هـا  گونه جملـه این. رسانندشوند که پیام کاملی را می
مرکـب  ۀجملـ را که شامل دو یا چند فراکرد هستند، 

)137: 1371ناتل خانلري، (.خوانیممی
آن جمله که منظور اصلی گوینده را دارد، 

.پیروۀست و آن دیگري جملپایه اۀمعموالً جمل
پیرو معموالً همراه یکی از حروف ربط از ۀجمل

. زیرا که و جز آنهاستاگر، که، همینقبیلِ تا، 
ناقص است؛ در صورتیۀپیرو معموالً جملۀجمل

ۀجمل. اي کامل و مستقل استجملهپایه، ۀکه جمل
پیرو همیشه قابل تأویل به صفت بیانی یا مصدر 

اصلی یا پایه را ۀاي یکی از ارکان جملاست و ج
)204: 1374همکار، احمدي گیوي و(. گرفته است

هاي مرکب براي القاي معناي کامل به جمله
هاي ساده که تنها به یک ها، برخالف جملهذهن

فعل احتیاج دارند، به چند فعل نیاز دارند و از چند 
ها راهر یک از این قسمت. اندقسمت تشکیل شده

تنهایی معناي که اصوالً شامل یک فعل است، اما به
گـان، داراي درنـشناسکاملی ندارد و به بیان زبان

ناتـل  (.نامنـد واره مـی پایانی نیست، فراکرد یا جمله
)110- 111: 1382؛ فرشــیدورد، 243: 1370خــانلري، 

ۀاز مجموعـ ) هـم پیوسـته  بـه (هـاي مرکـب   جمله
که یکـی از آنهـا را کـه    شود تشکیل میهاییجمله

مقصود اصلی گوینده است، پایه و دیگر جملـه یـا   
در )139: 1372پور، خیام(. نامندها پیرو آن میجمله

هـاي  یا جملهجملهها، حروف ربط،این نوع جمله
ـ   مستقل را به جمله یـا جملـه   ل ـهـاي نـاقص تبدی

) پایـه (را پیرو فراکرد اصلی ) یا آنها(کند و آن یـم
. )141: 1370ناتل خانلري، (.دهدمیقرار 

ی ـل راهنمایـ ـوع تأویـ ـسه چیز ما را بـه موضـ  
:کندمی
به داللت معنی کـه ناچـار مفـردي بـه جـاي      .1

.گذاریمواره میجمله
نظر ما را به خود » که«حرف ربط تبدیلی مانند .2

.کند و تأویل کار همین حرف استجلب می
در عربی هم حروفی هسـت کـه همـین کـار     .3

ماننـد  . دهنـد را انجام می) تأویل به مصدر(یل تأو
» أن«فارسـی و  » کـه «هـاي  حـرف ... . أن و مـا و  

اول اینکـه در  : هاي مشـترکی دارنـد  ویژگیعربی
گیرند و دیگر اینکـه قابـل   میان دو جمله قرار می

-گفت که می: مثال)105: 1391وفایی، (.اندتأویل

. رفتــنش را گفــت: تأویــل آن چنــین اســت. رود
بـا توجـه بـه ظرفیـت فعـلِ      ) رودمی(پیرو ۀجمل

. در نقش مفعولی بـه مصـدر تأویـل شـد    » گفت«
» اُرید الـذَّهاب «به صورت » اُرید أن أذهب«ۀجمل

در نقـش  » أذهـب «ۀوابستۀشود و جملتأویل می
. شودمفعولی به مصدر تأویل می

» أن تصوموا خیـرٌ لکـم  «ۀدر جمل» تصوموا«پیرو 
هـ، ب)تـر اسـا بهتـگیرید، بر شماینکه روزه ب(



در نقش مبتداي عربی و همان » صیامکم«صورت 
.نهاد فارسی به مصدر تأویل شده است

بنابراین، جاي تردید نیست که تأویل کار همـین  
مـؤول بـا ایـن    ۀحروف ربط تبدیلی اسـت و جملـ  

تواند تمام اسم صریح را اعـم از فـاعلی،   حروف می
داشـته باشـد و   ... الیهـی و  مفعولی، مسندي، مضاف

ةواردارد تـا جملـه  همین حاالت است که ما را وامی
)114: 1372پور، خیام(.پیرو را به مفرد برگردانیم

پیرو با کلمه یا گروهةوارتفاوت جمله
پیرو که در حکم یک کلمه یا یک گروه ةوارجمله

واره است با کلمه یا گـروه ایـن اسـت کـه جملـه     
تـري اسـت؛   تر و معناي کامـل بیشداراي توضیح

زیرا وجه، زمـان، شـخص و نمـود فعلـی کـه در      
تر و شود که معنی غنیواره هست، باعث میجمله

طوري که کلمه یـا گـروه چنـین    به. تر شودمتراکم
هـاي زیـر   با تأمـل در نمونـه  . هایی ندارندویژگی

واره نسبت به کلمـه  توان به غناي معنایی جملهمی
:ی بردیا گروه پ

قدسی که کشد بند نقابتشاهداي 
وي مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت

)23: 1371حافظ، (
در زنجیر زلفت جاي چندین آشناستاي که 

خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب
)103: همان(

انشاي عطارد صفت شوکت توستاي که 
عقل کـل چـاکر طغـراکش دیـوان تو باد

)149: همان(
شاهد«هاي فوق، در بیت اول، گروه طبق بیت

م در آنـلی هـه، فعـرار گرفتـمورد ندا ق» قدسی

ــت ــت دوم . نیس ــاي  «در بی ــت ج ــر زلف در زنجی
انشـاي عطـارد   «و در بیت سوم » چندین آشناست

منادا هستند که در هـر دو،  » صفت شوکت توست
واره آمـده و ایـن دو، داراي   صورت جملهمنادا به

ند و معانی شخص، زمان، وجه و نمـود  فعل هست
.ها مستتر استهم در این فعل

تحقیقۀپیشین
کـارکرد  ةپـور دربـار  پیش از ایـن، عبدالرسـول خیـام   

هـاي مرکـب   حروف ربـط تبـدیلی در داخـل جملـه    
اسـت؛ وي ضـمن نشـان دادن    سخن بـه میـان آورده  

کنـد  هاي مختلف پیرو نسبت به پایه، تصریح مینقش
از دسـت و زبـان کـه    «: بیت از سـعدي که وقتی این

: 1369سـعدي،  (»شـکرش بـه درآیـد   ةکز عهد/ برآید
» کـه «کرده است، به کارکرد جالـب  را ترکیب می)49

مبنی بر تأویل جمله به مصدر با نقشِ فاعلی در آغـاز  
)114: 1372پور، خیام(. بردپیرو پی می

منبــع » جملــه و تحــول آن در زبــان فارســی«
ه در ضــمن مبــاحثی همچــون دیگــري اســت کــ

سـخنان مفیـدي در  » هاي مرکب وابسـتگی جمله«
-وارهمورد حروف ربط وابستگی و تأویـل جملـه  

پایـه مطـرح شـده    ةواردار براي جملـه هاي نقش
)285-302: 1378فرشیدورد، (. است

بحث و بررسی
... حروف ربط تبدیلی نظیر که، تا، اگر، چون و 

هم دارند و آن این عالوه بر ربط، عمل دیگري
-بعد از خود را به مفرد تبدیل میۀاست که جمل

هـگر وابستـدیۀکنند و آن را براي قسمتی از جمل
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فاعـل، مفعـول،   : جملـه ؛ از)113: همان(سازند می
الیه، مسـند،    مضافم، مسـندالیه، صفت، بدل، مـتم

رو، بـه ایـن حـروف، حـروف ربـط      از ایـن . منادا
. گویندمی) تأویلی(تبدیلی 

: حرف ربط تبـدیلی چهـار نـوع تأویـل دارد    
تأویل به مصدر اصلی، تبـدیل بـه مصـدر بـدلی،     
.تأویل به صفت اصلی و تأویل بـه صـفت بـدلی   

)115: همان(
گـاهی حـرف   : تأویل به مصدر اصلی)الف

کند که ربط تبدیلی جمله را به مصدري تأویل می
دیگـري  ۀطور مستقیم براي فعلی کـه در جملـ  به
این مصدر ممکـن اسـت   . ست، وابسته واقع شودا

:جملهاز. هاي مختلفی داشته باشدحالت
حالت فاعلی. 1

غمناك نباید بود از طعن حسود اي دل
خیر تو درین باشدکه چو وابینی شاید

)182: 1371حافظ، (
در حکـمِ  » خیـر تـو دریـن باشـد    «ة وارجمله

فعـل  و فاعلِ) بودنِ خیرِ تو در این: یعنی(مصدر
.است» شاید«

یارم نشستچراغ جام در خلوت نمیبی
نورانی بودکه بایدکه کنج اهل دل زان

)211: همان(
)بایسته است(یعنی نورانی بودنِ کنج اهل دل، باید

حالت مسندالیهی. 2
دلدار پیامی نفرستاددیرست که 

ننوشت سالمی و کالمی نفرستاد
)150: همان(

» دلدار پیامی نفرستاد«فراکرد در مصراع اول،
نسبت به) پیام نفرستادنِ دلدار(با تأویل به مصدر

.در حکم مسندالیه است) دیر است(فراکرد پایه 
در چمن هر ورقی دفتر حالی دگرست

ز کار همه غافل باشیحیف باشد که 
)346: همان(

 بـا تبـدیل بـه    » ز کار همه غافل باشی«فراکرد
نسبت به فراکـرد  ) از کارِ همهغافل بودن(مصدر

.حکمِ مسندالیه را دارد) حیف باشد(پایه
حالت مفعولی. 3

مفعولِ افعالی نظیرِ احساس کـردن، گفـتن، شـنیدن،    
اي باشد کـه بـا   وارهممکن است جمله... خواستن و 
هـاي پایـه ملحـق    وارهبه جمله» تا«و » که«پیوندهاي 

:هانک نمونهای)535: 1382فرشیدورد، (.شودمی
میرمش اندر قدم چو شمعخواستم که می

او خود گذر به ما چو نسیـم سحـر نکرد
)168: 1371حافظ، (

   میـرمش انـدر   «در مصراع اول، فعـلِ فراکـرد
) مردنم در قدم(با تأویل به مصدر » قدم چو شمع

نقـشِ  ) خواستممی(نسبت به فراکرد پایه و اصلی 
.مفعولی دارد

غالم طبع توامکه حافظ به خنده گفت 
کند تحمیقببین که تا به چه حدم همی

)253:همان(
فعـلِ فراکـرد   » که«در مصراع اول، حرف ربط 

تبدیل کـرده و  ) غالمِ طبع بودن(پیرو را به مصدر 
-به(سبب شده است این فراکرد براي فراکرد پایه 

.حالت مفعولی داشته باشد) خنده گفت
عنوان حرف باهم به» اکه ت«اما در مصراع دوم 

ربط تبدیلی ذکر شده است و ضمن تبـدیلِ فعـلِ   
شـده  ، سبب)تحمیق کردن(فراکرد پیرو به مصدر 

نقش)ببین(است آن فراکرد نسبت به فراکرد پایه



.مفعولی بگیرد
گـاه از  » تـا «و » کـه «پیوندهاي پرکاربرد مانند 

.شوند، ولی بـالقوه وجـود دارنـد   جمله حذف می
:مثال)116: 1385کامیار، وحیدیان (

خواهم چو حافظ عاشـق مفلـس  نمیوگر گوید 
سلطانـی گدایـی همنشیـن داردبگوییـدش کـه 

)158: 1371حافظ، (
خـواهم چـو   نمـی «ةواردر مصراع اول، جمله

نخواسـتن  (صورت مصدر به» حافظ عاشق مفلس
در مصراع . است» گوید«، مفعولِ )عاشق مفلس را

بـا  ) سلطانی گدایی همنشین دارد«نیز فراکرد دوم
همنشین داشتنِ سـلطانی گـدایی   (تأویل به مصدر 

.است» بگوییدش«در حکم مفعولی براي) را
حالت متممی. 4

هنگـامِ تأویـل بـه    در حالت متممی، چون متمم به
شود، ایـن  مصدرِ اصلی، با حرف اضافه همراه می

.مصدر را ناهمسان گویند
دا اگـر شـودت منـظـر نـظـر          وجــه خــ

نظر شويصاحبزین پس شکی نماند که 
)367: همان(

در مصراع دوم، » نظر شويصاحب«فراکرد پیرو 
) نظـر شـدن  صـاحب (با تأویل به مصـدر ناهمسـان  

نقـش متممـی   ) شـکی نمانـد  (نسبت به فراکرد پایه
.نظر شدنت شکی نمانددر صاحب: یعنی. دارد

بینـد نظیر توطمـع بریـد کـه حـافظ 
دیار نیست جز رخت اندر دیار حسن

)309: همان(
بنابر این، . یعنی از دیدنِ نظیر تو طمع برید

با تأویل به مصدرِ) بیند نظیر تو(پیروةوارجمله

حکمِ متمم براي در) دیدنِ نظیر تو(ناهمسان 
.است» طمع برید«فعل 

شوددر اشک در غم ما پردهترسم که 
مهر به عالم سمر شودوین راز سر به

)215: همان(
در . ترسـم مـی ... در شدنِ اشـک  یعنی از پرده

) در شدنِ اشـک پرده(این صورت نیز فراکرد پیرو
.متمم است) ترسم(نسبت به پایه 

شـود کـه هرگـاه    مذکور مشخص مـی ۀاز امثل
) مفعول غیـر صـریح  (مؤول در نقش متمم ۀجمل

» که«را که پیش از » در«و » از«ۀباشد، حرف اضاف
وگرنه مابین حرف اضـافه  «است، باید حذف کرد 

را باید فاصله قرار » آن«یا » این«ةاسم اشار» که«و 
)119: 1372پور، خیام(» .در اینکه«و » از اینکه«: داد
5 .الیهیحالت مضاف

برین آستان نهادم روياز آن زمان که 
من استگاهفراز مسند خورشید تکیه

)122: 1371حافظ، (
پس ... یعنی از زمانِ روي نهادن بر این آستان 

در حکــم » بــرین آســتان نهــادم روي«ةوارجملــه
پایه استةواردر جمله» زمان«الیه براي مضاف.

جام می به دست او مشرّف شـد از آن ساعت که 
گساران زدزمانـه سـاغـر شـادي بـه یـاد مـی

)177: همان(
ی از سـاعت مشـرّف شـدنِ جـام مـی بـه       یعن

جام می به «پیروِ ةواربنابراین، جمله... . دست او 
در » آن سـاعت «نسـبت بـه   » دست او مشرّف شد

.الیهی داردپایه، نقش مضافةوارجمله
قید شرط. 6

اگر آن ترك شیرازي به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
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)98: همان(
به شرط به دست آوردنِ ترك شـیرازي دل مـا   (یعنی 

.بخشم، سمرقند و بخارا را به خال هندویش می)را
قید زمان. 7

صفت برخیزماز خاك لحد اللهمن چو 
داغ سـوداي تـوام سـرّ سویـدا بـاشـد

)180: همان(
ــه هنگــام برخاســتنم از خــاك لحــد ( ، داغ )ب

.سوداي تو سرّ سویداي من باشد
در ره ایـن قافلـۀ راه بمانـد   چشم من 

بـه گـوش دلـم آواز درا بـاز آمـدتـا 
)188: همان(

، چشـم  )از زمانِ آوازِ درا آمدن به گوش دلم(
من در راه قافله راه ماند

قید علّت. 8
ــاد  ــام داد بــر ب احــوال گــنج قــارون کای

زر نهان ندارددر گوش دل فرو خوان تا 
)161: همان(

بـا تبـدیل بـه    » ر نهان نداردز«پیروِ ةوارجمله
نسـبت بـه پایـه    ) به دلیل نهان نداشتنِ زر(مصدر

) احوال گنج قارون را در گـوش دل فـرو خـوان   (
.نقش قید علّت دارد
نـرگس چون چشم تو گرددگشت بیمار که 

شیـوة تـو نشـدش حـاصل و بیمـار بمانـد
)190: همان(

با تبدیل کـردن پیـروِ   » که«حرف ربط تبدیلیِ 
بـه دلیـل شـبیه    (به مصدر» چون چشم تو گردد«

نقـش آن را نسـبت بـه پایـه    ) شدن به چشـم تـو  
.دهدقید علت قرار می) نرگس بیمار گشت(

ــاده  ــی افت ــایی و من ــر م ــاردر بح ام بی
خالص بخشدم از مایی و منـیمی تا 

)362: همان(
ضـمن  » تا«بینیم حرف ربط گونه که میهمان

» بخشدم از مایی و منیخالص«ةوارتبدیلِ جمله
به دلیل خالص بخشیدنِ من از مایی و (به مصدر

پیـرو را نسـبت بـه فراکـرد     ةوارهمان جمله) منی
.آوردبه نقش قید علّت درمی» بیار می«ۀپای
قید تقابل. 9

. در این حالت نیز مصـدر ناهمسـان خواهـد بـود    
در «چون فراکرد پیرو هنگام تأویل به مصـدر، بـا   

.همراه است» با وجود«با یا » صورت
در نظر یار خاکسار شدممن ارچه 

رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند
)190: همان(

) در صورت خاکسار شدنم در نظر یـار (یعنی 
.رقیب نیز محترم نخواهد ماند

پوسیده گـردد استخوانـماگر 
نگردد مهرت از جانم فراموش
)243: همان(

مهرت استخوانمبا وجود پوسیده گشتنِیعنی 
.از جانم فراموش نگردد

قدم زنی در ره خاندان به صدقحافظ اگر 
بـدرقۀ رهـت شـود همت شحـنۀ نجـف

)252: همان(
در صورت قدمِ صـادقانه زدنـت در   اي حافظ 

علـی  (نجفۀ، همت شحن)اهل بیت(راه خاندان
.شودراهت میۀبدرق) السالمعلیه
قید زمان. 10

انـد مالمـت کشـیده  بر ما بسی کمان
ایمکار خود ز ابروي جانان گشادهتا 

)292: همان(



) از زمانِ گشادن کار خود از ابروي یار(یعنی 
... .بر ما بسی 

به کمک یعنی جمله: تأویل به مصدر بدلی)ب
شود که حرف ربط تبدیلی به مصدري تأویل می

باشد که در » این«و » آن«مبهمی مانند ۀبدل از کلم
هاي این و آن گاهی در کلمه. دیگري استۀلجم
هنگام تأویل . پیرو هستندۀجانشین جملپایه، ۀجمل
پایه ۀاز جملاین و آن، ساده، ۀمرکب به جملۀجمل

شود و صورت مصدري پیرو به جاي آن حذف می
شود ولی دار یک نقش اصلی مینشیند و عهدهمی

اي جملهگاهی این و آن مثل همین و همان جانشین 
که بعد از آن آمده نیست بلکه به شخص یا کار یا 

کند و صورت تأویل یافته چیزي واقعی اشاره می
)1374:15ارژنگ، (.گیردبعد از آن قرار میپیرو،

بدل از فاعل. 1
رفتنداهـل نظر بر کناره میکـه آنشـد 

هزارگونه سخن در دهان و لب خاموش
)243: 1371حافظ، (

.)گذشت(شد) کناره رفتنِ اهل نظربر(آن
چشم بد نگران بودي از کمینشد که آن

خصم از میان برفت و سرشک از کنار هم
)492: همان(

رفت (شد) نگران بودنِ چشم بد از کمین(آن
.)و گذشت

بدل از مسندالیه. 2
روي خود ز مشتاقان بپوشانیبه که آنتو را 

ارزدنمیکـه شـادي جهانـگیري غـم لشکر
)176: همان(

)پوشاندن روي خود از مشتاقان(براي تو، آن 
.)است(بهتر 

و بگریزيبگذاري مرا بر خاكکه ایننه راه است 
گـذاري آر و بـازم پـرس تـا خـاك رهت گردم

)264: همان(
راه ) گذاشتنِ من بر خاك و گریختنِ تـو (این
.نیست

وسف بنواختپیرانه سرم صحبت یکه این
ي احزان کردمست که در کلبهاجر صبري

)265: همان(
اجرِ صبري ) نواختن صحبت یوسف مرا(این
... .است 

بدل از مسند. 3
آن یـار کـزو گشت سر دار بلند          : گفت

کرداسرار هویدا میبود که اینجرمش 
)170: همان(

.بود) هویدا کردن اسرار(جرمش این ... 
استاینکنی سخن کر خیر طلب میچو ذ

در بهـاي سخـن سیـم و زر دریغ مدارکه 
)225: همان(

دریـغ نداشـتن سـیم و زر در    (سخن، این ... 
.است) بهاي سخن

بدل از مفعول. 4
وجوي او ز خود فارغ شدممن در جستکه این

سـت و نبینـد مثلش از هر سو ببینکس ندیـده
)314: همان(

را کس ندیده اسـت  ) فارغ شدنم از خود(ینا
.و نخواهد دید

بگو بکنتواندچه آنسلطان غم هر 
فروشان پناه ازوام بـه بادهمـن بـرده

)320: همان(
.انجام ده) توانایی خود را(آن: به سلطان غم بگو

بدل از متمم. 5
تـر نباشـد  خـوش انخوش آمد گل وز
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نبـاشـدجـز سـاغـر در دستـت بـهکـه 
)182: همان(

) بــه جــز ســاغر نبــودن در دســتت(وز آن ... 
.تر نباشدخوش

همراز خود کنمرسید که انکارم بد
هر شام برقِ المع و هر بامـداد بـاد
)147: همان(

همرازِ خود کردنِ بـرق و بـاد در   (کارم به آن
.رسید) هر شام و بامداد

6 .الیهبدل از مضاف
عۀ جامت به ما رسدجرکه آنبـر بـوي 

در مصطبه دعاي تو هر صبح و شام رفت
)138: همان(

در ) جامـت بـه مـا   ۀرسیدنِ جرع(بر بويِ آن 
....ۀمصطب

   یـدداريآنز خوف هجرم ایمن کن اگـر ام
از چشم بداندیشان خدایت در امان داردکه 

)157: همان(

در امان داشتنِ خـدا از چشـم   (اگر امید آن ... 
.داري) یشانبداند

-مؤول همهۀجمل:تأویل به صفت اصلی)ج

جا الزم نیست به مصـدر تأویـل شـود؛ بلکـه در     
شود؛ یعنـی آنجـا   برخی موارد به صفت تأویل می

-به کـار مـی  » موصوالت اسمی«که در نحو عربی 

پـور،  خیـام (. ... رود؛ مانند الّـذي، الّتـی، الّـذین و    
ت اصـلی،  واره به صفدر تأویل جمله)1372:114
ۀشود که نسبت به جملبه صفتی تبدیل میجمله

.دیگر نقش و حالت نحوي داشته باشد
حالت فاعلی. 1

انده عشقش نه حالل          ترسد ز مالل هر که 

سـر مـا و قـدمـش یـا لـب مـا و دهنش
)243: 1371حافظ، (

.) ...ترسنده از مالل(هر 
تماجراي من و معشوق مرا پایان نیس

نپـذیـرد انجـامآغـاز نـداردهـر چـه 
)259: همان(

.انجام نپذیرد) آغازةندارند(هر ... 
حالت مسندالیهی. 2

ــب   ــدة غی ــه نگارن ــیم ده ک ــام م ــاقیا ج س
ي اسرار چه کرددر پردهنیست معلوم که 

)191: همان(
اسرار چـه  ةدر پرد«ةواردر مصرع دوم، جمله

) اسـرار ةغیـب در پـرد  ةنگارندةکرد: یعنی(» کرد
 الیهاست» نیست معلوم«در حکمِ صفت و مسند.

دلفریبــان نبــاتی همــه زیــور بســتند
با حسن خداداد آمدکـه دلبر ماست

)233: همان(
.دلبر ماست) با حسنِ خداداد آینده... (

شهرة شهرم به عشق ورزیدنام که من
ام بـه بد دیدندیـده نیالودهام کـه من

)535: همان(
مـن  ) شهر باشنده بـه عشـق ورزیـدن   ةشهر(
.من هستم) دیده نیاالینده به بد دیدن. (هستم

دیگران قرعۀ قسمت همه بر عیش زدند
بـر غـم زدکـه هـم دلِ غمدیدة مـا بـود

)206: همان(

.ما بودةدلِ غمدید) بر غم زننده... (
حالت مفعولی.3

ـطــف ازل          نــا امیــدم مـکــن از ســابـقــۀ لـ
که خوب است و که زشتتو پس پرده چه دانی که 

)112: همان(



یـداننمی) خوب و زشت را(تو پسِ پرده
نشانِ یار سفر کرده از که پرسم باز؟

تـان گفـپریشگفت برید صباه هرچه ـک
را پریشان گفت) خودۀگفت(برید صبا هر

را بـه  که فراکـرد پیـرو   » تا«نمونه براي پیوند 
:گرداندفراکرد پایه ملحق می

مغنّی از آن پرده نقشی بیار         
...دار چه گفت از درون پردهتاببین 

)383: همان(
چه گفـت از  (پیروةواردر مصراع دوم، جمله

-هايِ پـرده گفته«با تأویل به مفرد ) داردرون پرده

ةواربه جملـه » تا«با پیوند حرف ربط تبدیلیِ » دار
.ملحق شده است) ببین(پایه 

الت متممیح. 4
سـیاهی مالمـت مـنِ مسـت    مکن بـه نامـه  

؟تقدیر بر سرش چه نوشتکه آگه است که 
)135: همان(

ۀنوشـت (از ) چه کسی(که: تأویل مصراع دوم
آگاه است؟) تقدیر

حالت ندایی. 5
جان بده تا باشدت آرام جان          گفتیاي که 

سپردم نیست آرامم هنوزهایش جان به غم
)235: همان(

) ...گوینده(اي 
گذريدر کوچـۀ معشوقۀ ما میاي که 

شکند دیوارشبر حذر باش که سر می
)240: همان(

) ...ماۀمعشوقۀگذرنده در کوچ(اي 
در کشتن ما هیچ مدارا نکنیاي که 

سود و سرمایه بسوزي و محابا نکنی
)362: همان(

) ...ده در کشتنِ مامدارا نکنن(اي 

حالت وصفی. 6
سر در نیاورم به دو کونکه من

گردنم زیر بار منّت اوست
)123: همان(

گـردنم  ) منِ سر در نیاورنده به دو کون(یعنی
.زیر بار منّت اوست

زد رقم خیر و قبولمیکه بختجوانآن 
بندة پیر ندانم زچه آزاد نکرد

)167: همان(
)... .رقمِ خیر و قبول زنندهبختآن جوان(یعنی 

کی کند سوي دل خسـتۀ حـافظ نظـري؟   
به هر گوشه خرابی داردمستش که چشم

)160: همان(
 کی کند ) خرابی به هر گوشهةدارند(چشمِ مست...

دارينهان میمـا را کـه رنـگ خـون دل
همچنان در لب لعل تو عیان است که بود

)208: همان(
...ما را ۀداشترنگ خون دلِ نهان 

مراد اینکـه جملـه   :تأویل به صفت بدلی-د
مبهمـی  ۀبه صفتی تأویل شود که نسبت بـه کلمـ  

.بدل باشد» این«و » آن«نظیر 
بدل از فاعل. 1

از سنبل او غالیه تابی داردکه آن
شدگان ناز و عتابی داردباز با دل

)159: همان(
ز وشدگان نابا دل) دهنده به غالیهتاب(آن

از«ةوارهـو جملل،ـآن در نقش فاع. ابی داردـعت
.بدل از آن است» سنبل او غالیه تابی دارد

طریق عشق پرآشوب و فتنـه اسـت اي دل  
دریـن راه بـا شتـاب رودکـه آنبیـفتـد 

)213: همان(
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.بیفتد) با شتاب رونده در این راه(آن
بدل از مسندالیه. 2

شـــد منهـــزم از کمـــال عـــزّت
جـالل حـیرت آمـدرا کــه آن

)187: همان(
...منهزم شد ) جاللِ حیرت یابنده(آن 
و ندادش روزگاراسکندر طلب کردچه آن

افزاي تواي بـود از زالل جـام جانجـرعـه
)318: همان(

...اي بود از زالل جرعه) ... مطلوبِ اسکندر(آن 
بدل از مسند. 3

بـه زبـانآیـد است که آنسخن عشق نه 
ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت

)137: همان(
.نیست) به زبان آینده(سخن عشق، آن 

در دایرة قسمت ما نقطۀ پرگاریم
تو فرماییچه آنحکم تو اندیشیچه آنلطف 

)371: همان(
تــو و حکــم همــان ةلطــف همــان اندیشــید(
.)توستةفرمود

بوداست که همانگوهـر مخـزن اسرار 
حقۀ مهر بدان مهر و نشان است که بود

)208: همان(
.است) قبلیةبود(گوهر مخزن اسرار همان 

بدل از مفعول. 4
کـرد ها دل طلب جام جم از ما مـی سال

کردز بیگانه تمنّا میخود داشتچه آنو
)170: همان(

.کردرا از بیگانه تمنا می) خود داشته(و آن 
طلبت بنمایممن اندرسعی استچه آن
قـدر هست که تغییر قضا نتوان کرداین

)165: همان(
.را در طلبت بنمایم) مقدور(آن

من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش
کشتدرود عاقبت کار که آنهرکسـی 

)136: همان(
.را عاقبت کار درود) کشته(هر کسی آن

بدل از متمم. 5
گویم ه ی به شکرخنده کآنتر از شیرین

اي خسرو خوبان که تو شیرین زمانـی
)359: همان(

....هستی که ) منۀگفت(تر از آنشیرین
دگر بـه صـید حـرم تیـغ بـرمکش زنهـار      

پشیمان باشايبـا دل مـا کـردهکـه آنوز
)239: همان(

پشیمان ) کارهاي انجام شده با دل ما(و از آن
با دل مـا  «در نقش متمم و فراکرد پیرو » آن«. باش
.بدل از آن است» ايکرده

6 .الیهبدل از مضاف
 تزیـر چـرخ کبـود   ام که آنغالم هم

ز هرچـه رنـگ تعلّق پذیرد آزاد است
)114: همان(

.هستم) آزاد باشنده از تعلقات(غالم همت آن
دگر باز رسیدي به بهاررا که آنشکرِ 

بیـخ نیـکی بنشان و ره تحقیق بجوي
)366: همان(

بـیخ  ) رسیدن به بهارباز(براي شکرگزاريِ آن
... .نیکی بنشان و 

نرسـد شتا ابد بـوي محبـت بـه مشـام    
خاك در میخانه به رخساره نرُفتهرکه 

)136: همان(



ةهـر نروبنـد  (تا ابد بوي محبت بـه مشـامِ او  
.نرسد) خاك در میخانه

خـاك در  «ةواربینـیم، جملـه  طور که میهمان
بـا تأویـل بـه صـفت     » خسـاره نرفـت  میخانه به ر

.است) الیهمضاف(»ش«فاعلی، بدل از ضمیر 
بدل از منادا. 7

ايره به مشرب مقصود بـردهکه آناي 
اي به من خاکسار بخشزین بحر قطره

)240: همان(
) ... .ره برنده به مشربِ مقصود(یعنی اي آن

به تقریر و بیان دم زنی از عشقکه آناي 
و نداریـم سخـن خیـر و سالمتما با ت

)140: همان(
مـا بـا تـو سـخن     ) دم زننده از عشـق (اي آن

بـه تقریـر و   «ةوارمنـادا و جملـه  » آن«... . نداریم 
.در حکم بدل از مناداست» بیان دم زنی از عشق

بدل از بدل. 8
در دیوان حافظ به دالیلی همچون انعطاف زبـان،  

هـاي  حالـت شاهد افـزایش  ... گستردگی سخن و 
که خود بدل از » آن«در بیت زیر . دستوري هستیم

دمـی از نظـر   «اسـت،  » بیندازیش«در » ش«ضمیر 
را بــا تأویـل بــه صـفت، بــدل و   » خـویش برانـی  

:جانشین خود ساخته است
از دیــدة مــردمشچــون اشــک بینــدازی

دمـی از نظـر خـویش برانیرا کـه آن
)360: همان(

ا همچون اشـک از  ر) رانده شده از نظرت(آن
.سازياعتبار میاندازي و بیمردم میةدید

گونه که در تمام شواهد شعري از دیوان همان
حافظ در امر بررسی کارکرد حروف ربط تبـدیلی  

هاي مرکب مالحظه شد، این احساسات، در جمله
هاي خاص حافظ است که نگريها و ژرفاندیشه

بیشتر با باعث شده است تا ابیات غزلیات خود را
هاي مرکب، گسترش یافته، پیچیـده  ساختار جمله

ساختاري که حامل مشـرب و  . و انتزاعی بیان کند
ةبینی خاص حـافظ اسـت و بـا لحـن ویـژ     جهان

گونـه  نماي قلندريمالمتیةاعتراض و طنز و شیو
پـذیرد و بـا توجیـه و تأویـل و     صورت شعر مـی 

تفسیر مشـخص عرفـانی قابـل تحدیـد و حصـر      
)28: 1370مرتضوي، (.نیست

هاي مرکب در دیوان حافظجایگاه جمله
هاي مرکب بسامد بـاالیی  در دیوان حافظ، جمله

هـاي سـاده   هاي مرکب از جملهدارد و اگر جمله
هـاي  جملـه . بیشتر نباشد، کمتر از آن هم نیست

ت دارد کب در دیوان حافظ از آن جهت اهمیـ مر
یده را اعم از که بار معنایی مفاهیم انتزاعی و پیچ

مفاهیم عرفـانی، اخالقـی و اجتمـاعی بـه نحـو      
هـاي سـاده در   کنـد؛ امـا جملـه   احسن حمل می

از ایـن . رسا و بلیغ نیسـت ایفاي چنین رسالتی،
هـاي واالي خـود، از   رو، حافظ در بیان اندیشـه 

هاي مرکـب دو فراکـردي، سـه فراکـردي،     جمله
- چهار فراکردي و پنج فراکردي در کنـار جملـه  

.گیردي ساده بهره میها
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جایگاه حروف ربط تبدیلی در دیوان حافظ
هـاي مرکـب،   از آنجا که در دیـوان حـافظ جملـه   

دهد، الشعاع خود قرار میهاي ساده را تحتجمله
تردید از حروف گوناگونِ ربـط تبـدیلی بـراي    بی

هاي پیرو نسبت به پایه یـا  وارهوابسته کردنِ جمله
ایــن . شــودفاده مــیپیروهــاي دیگــر بیشــتر اســت

اصـلی یـا   (حروف، فراکردهاي پیرو را به مصـدر 
کنـد و  تبدیل مـی ) اصلی یا بدلی(یا صفت) بدلی

هــاي گونــاگون و آن فراکردهــا را صــاحب نقــش
ــی   ــوي م ــوعِ نح ــدمتن ــاي  . کن ــد کاربرده درص

هـاي اصـلی   مصدرهاي اصلی و بدلی و نیز صفت
:و بدلی به شرح زیر است

، 05/18ر بــدلی ، مصــد34/33مصــدر اصــلی 
.درصد25و صفت بدلی 61/23صفت اصلی 

ازجملـه  ) کـه تـا  (کـه که، اگر، تا، چون، چه، تا
حروف ربط تبـدیلی هسـتند کـه در دیـوان حـافظ      

بسامد کاربرد حروف ربـط تبـدیلی   .ندهستپرکاربرد
51/61بـا  » که«: در تحقیق حاضر به این شرح است

بـا  » چـه «پرکاربردترین حرف ربط تبدیلی و حروف 
یـا  (»چـو «، 32/7هـر کـدام بـا    » تا«و » اگر«، 19/12

هاي بعـد  در ردیف22/1با » که تا«و 44/2با ) چون
. قرار دارند

گیرينتیجهبحث و 
هاي مورد نظر خـود را کـه   توانست مفهومحافظ می
صورت یک جملـۀ مرکـب گسـترش یافتـه     اغلب به
تلفیق کند، در چند جملۀ کوتاه و ساده با همبیان می

صـورت  کند؛ اما وي با ذکر پیـرو یـا پیروهـایی بـه     
روهـا گـمؤول براي پایه به جاي استعمال مفرد ی

کلمات، قصد دارد زمان، شخص و نمود فعل را
کوتاه بدون مـؤول  ۀطوري که جملتعیین کند؛ بههم 
چـه، وي  .نمـود اسـت  شـخص و بـی  زمـان، بـی  بی

واره از حیث بار داند که جمله و جملهناخودآگاه می
تر و رساتر ها غنیها و کلمهمعنایی و بالغی از گروه

و ، پیچیـده تردید سـاختار گسـترش یافتـه   بی. است
تـري  هاي حافظ در مراحل پیشـرفته ترِ جملهپیشرفته

.شوداز رشد ذهن و تکامل زبان میسر می
شعر حافظ با حرکت به سوي مسائل علمـی،  

ه از واژگانی متعـدد بـا   عرفانی و فلسفی و استفاد
ــل    ةاراد ــا حم ــانوي آن و ب ــازي و ث ــانی مج مع

گرایــی، گرایــی، عشــقهــایی نظیــر درونویژگــی
هایی مرکب، پیچیده و غیررئالیستی اغلب به جمله

در این بین، حروف ربـط  . کندانتزاعی نیاز پیدا می
-وارهسازي جملـه تبدیلی نقش بسزایی در وابسته

هـاي  وارهسازي جملـه ابستههاي پیرو به پایه، یا و
.کندهاي پیرو دیگر ایفا میوارهپیرو به جمله

ـ     ۀتأمین ظرفیت نامتنـاهی مفهـومی و ایجـاد زمین
خاص ةاي از شیونامحدود احساس و تخیل، خالصه

هـاي  هنري حافظ است که اغلب با اسـتفاده از جملـه  
مرکب و حروف ربط تبدیلی به صفت اصلی یا بـدلی  

هـر  اصلی یا بدلی در قالب غزل کهو همچنین مصدر
.شودبیتی معناي کاملی دارند، بیان می

شعر حافظ که جامع بلندي معنی و عمق تأثّر 
و لطافت مضمون و ظرافت و زیبـایی مفـردات و   
کلمات و اعجاز در ترکیب کالم و محاسن لفظـی  

هـاي سـاده و  و معنوي شعر است، در قالب جمله
سـت، بلکـه نیازمنـد    کوتاه و سطحی قابل بیـان نی 

ها، کلمات و ترکیباتی است کهوارهها، جملهجمله



انـد  با حروف ربط تبدیلی به همدیگر وابسته شده
.کنندو بار معنایی مطلوب حافظ را حمل می
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