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دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاریخ دریافت مقاله95 /4/19 :؛ تاریخ پذیرش مقاله96/3/21 :

چکیده
برای درک بالغت زباان فارسای و شاناخت یرفیاتهاای آن در بیاان معناا ،بایاد از مطالعاه و تحلیا
ساخت های نحوی آن شروع کرد .تنها از این طریق می توان دانست که بیان یک مفهوم چگونه و با چاه
ساختهایی امکانپذیر است .حصر و قصر از جمله مفاهیمی است که ساختهای نحوی متنوعی در زبان
فارسی دارد .همین تنوع ساخت های نحوی بیانگر یرفیت باایی نحاو زباان فارسای در القاای اغارا
بالغی و ایجاد تطابق تام بین فرم و قالب زبانی با معنا و غر مورد نظر است .به همین منظور ،در ایان
نوشتار سعی شده است با تکیه بر سخن سعدی ،تمام امکانات و یرفیتهای زبان فارسای در بیاان حصار
شناسایی و برای آنها تقسیمبندی مشخصی بهدست داده شود .حاص این است که تمام امکاناات بیاان
حصر در زبان فارسی به دو مقولۀ کلی تقسیم میشود1 :ا فرایند فرازبانی یا زبرزنجیری که نشاانۀ زباانی
خاصی ندارد تا در زنجیرۀ عینی زبان بتواند نمودار شود« .تکیه» تنها یرفیت این فرایند است2 .ا عوام و
نشانههای عینی زبان .ساختهای نحوی «اسنادیشده»« ،استثنا»« ،جابهجایی اجزا» و «استفاده از قیادهای
مخصوص حصر» زیرمجموعههای این مقوله هستند.
واژههای کلیدی :حصر ،ساختهای نحوی ،تکیه ،استثنا ،اسنادیشده ،استثنا ،قیدهای حصر.
1
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1ا مقدمه
در کتابهای بالغت فارسی به پیروی از بالغت عرب ،تنها به تقسیمبندی اناواع حصار و
قصر از منظر حقیقای و غیرحقیقای یاا صافت در موصاوو و موصاوو در صافت اکتفاا
شدهاست .اگر به شیوههای قصر نیز اشاره کردهاند ،تنها به چند مورد بارز پرداختاهاناد و از
تنوع بسیار بایی بیان حصر در زبان فارسای و تفااوت کااربردی ا بالغای سااختهاای
گوناگون تا حدودی غفلت شدهاست .در اینجاا ،نخسات ماروری مختصار بار گفتاههاای
بالغیان در این موضوع خواهیم داشت تا پای درآمادی بارای ورود باه بحاب و بررسای
ساختهای زبانی حصر در زبان فارسی باشد.
ا قصر صفت بر موصوو
تخصیص و انحصار صفتی است در یک ذات ،به گونهای که نفی غیار کناد (ر.ک؛ هماایی،
 124 :1370و کزازی)186 :1373 ،؛ مث « :شاعر ،فقط سعدی است»:
«کلید قَدَر نیست در دسات کا

توانای مطلق خدای است و با »
(سعدی شیرازی ،1384 ،الف.)181 :

ا قصر موصوو بر صفت
منحصر کردن ذاتی /موصوفی است در صفتی (ر.ک؛ همایی 124 :1370 ،و کزازی)186 :1373 ،؛
مث « :سعدی ،فقط شاعر است»:
«طریقت بجز خدمت خلق نیسات

به تسبیح و سجاده و دلق نیست»
(سعدی شیرازی ،1384 ،الف.)55 :

تقسیم بندی دیگری که در بااب قصار صاورت گرفتاهاسات و اهمیات بسازایی دارد،
تقسیم بندی بر اساس اعتقاد مخاطب نسبت به موضوع است .بر این مبناا ،قصار باه ساه
دستۀ زیر تقسیم میشود:

الف .قصر افراد
هرگاه مخاطب بر این باور باشد که دو موصوو /ذات واجد یک صفت هستند ،یا اینکه
دو صفت را به موصوفی /ذاتی نسبت دهد ،در چنین موقعیتی ،گوینده از قصر افراد استفاده
میکند (ر.ک؛ خطیب قزوینی 39 :1388 ،و الجارم و امین.)363 :1380 ،

پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت  ،سال  ،7شمارۀ  ،1بهار و تابستان 165/ 1397

ب .قصر تعیین
زمانی که مخاطب مردد باشد که بین دو یا چند صفت ،کدام یک به موصوو تعلق دارد یا
اینکه بین دو یا چند موصوو ،کدام یک صفت مورد نظر را دارد ،در این حالت ،گوینده باا
استفاده از قصر ،او را از تردید رها میکند (ر.ک؛ الجارم و امین.)363 :1380 ،
ج .قصر قلب
چنانچه مخاطب صفتی را در موصوو منحصر بداند که مخالف واقعیت یا مخالف نظر
گوینده است یا اینکه موصوفی را در صفتی تخصیص دهد که خالو واقع و بااور گویناده
باشد ،گوینده از قصر قلب استفاده میکند (ر.ک؛ همان.)363 :
حصر /قصر از جمله موارد مهمی است که در زبان فارسی ساختهای نحوی گوناگونی
دارد .تفاوت این ساختها باه موقعیات کااربردی آنهاا برمایگاردد .منظاور از موقعیات
کاربردی ،مجموعۀ شرایطی است که لزوم استفاده از ساخت نحوی خاص را میطلبد .این
امر ،اعم از اقتضای حال مخاطب است که در بالغت سانتی مطارا اسات .در واقاع ،هار
موقعیتی ،ساخت نحوی مخصوص خود را دارد که بیانگر حال مخاطب نسبت به موضاوع
مورد نظر است .با توجه به اینکه ساخت های گوناگون مربوط به حصار ،قابا تبادی باه
یکدیگر هستند ،بالغت این حوزه در آن است که گوینده بداند چه ساختی به چه موقعیتی
مربوط است و در هر موقعیت ،باید از ساخت مناسب آن استفاده کند .خود یرفیت تبادی
ساخت ها به یکدیگر در قصر بر این موضوع دیلت میکند که هر ساختی را نمیتاوان در
هر موقعیتی بهکار برد.
عالوه بر کتاب های متعدد معانی و بیان در زبان فارسی که در همۀ آنها مبحب حصر
و قصر مطرا شده ،کارهایی نیز به صورت مقاله دربارۀ این موضوع انجام شادهاسات کاه
عموماً به طرا نواقص مبحب حصر و قصر در کتابهای فارسای و بیاان وجاوه افتاراق و
اشتراک آنها پرداختهاند .در مقالۀ «جایگاه حصر و قصر در علم معانی» ،موضوع حصار در
کتاب های معانی زبان فارسی نقد و بازبینی ،و جنبه های اختالو و تشابه این کتابهاا در
بیان مطالب مربوط به بحب حصر نشان داده شدهاسات (ر.ک؛ جماالی110 :1389 ،اا .)113در
مقالۀ دیگری نیز با عنوان «بحثی دربارۀ حصر و قصر در بالغات فارسای» ،هماین نقاد و
بررسی مباحب حصر در کتاب های معانی و بیان دوباره مطرا شده که در آن نویسنده باه
نق دیدگاه صاحبان کتب بالغی و نقد و مقایسۀ آرا و عقاید آنها پرداختهاست (ر.ک؛ گلی،
98 :1392اا .)103غالمرضایی نیز در مقالۀ «اختصاص در علم معانی فارسی» پ از مروری
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بر جایگاه موضوع اختصاص در کتابهای بالغت عربی و فارسای و نیاز اشااره باه یکای
دانستن مفهوم اختصاص با حصر و قصار در کتاابهاای معاانی فارسای ،باه مهامتارین
شیوه های بیان اختصاص در فارسی و نیز معاانی مجاازی آنهاا اشااره کاردهاسات (ر.ک؛
غالمرضایی165 :1384 ،ا .)172مقالۀ دیگری نیز با عنوان «باازنگری مبحاب قصار در مناابع
فارسی علم معانی» تدوین شده که محور اصلی آن نیز نقد مطالب مربوط به بحاب حصار
است (ر.ک؛ میرباقریفرد و دیگران187 :1389 ،ا.)192
هدو نوشتار حاضر این است که سااخت هاای نحاوی زباان فارسای در بیاان حصار
ساماندهی شود و برای آنها عنوانهایی تعیین گردد که هم جامع باشند و هام محادود و
مشخص تا به نامگذاریهای متعدد و پراکنده که باعب سردرگمی میشاوند ،تاا حادودی
نظم بخشد .فایدۀ چنین کاری آن است که با هر نمونهای از بیان حصر که مواجه شاویم،
می دانیم از چه یرفیتی از نحو زبان فارسی استفاده شدهاست .از این رو ،تعیین عنوانهای
مشخص میتواند در شناخت یرفیت های نحوی زبان فارسی در بیان حصار مارثر باشاد.
همچنین ،تا اندازهای می توان دانست که امکان تبدی سااختهاای نحاوی بیاان حصار
چگونه است .کدام ساختها به هم تبدی میشوند؟! وقتی ساخت های نحوی بیان حصار
این قابلیت را داشته باشند که به هم تبدی شوند ،با مقایسۀ آنها بهتر میتاوان دییا و
اغرا بالغی نهفته در هریک از ساختها را دریافت.

2ا شیوههای حصر
در بیشتر کتاب های بالغت عرب ،چهار روش برای بیان حصار و قصار ذکار شادهاسات.
همین چهار روش دست مایۀ نویسندگان بالغت زبان فارسی قرار گرفتهاست تاا فقاط باه
ذکر نمونههایی برای مطابقت با نمونههای زبان عرب اکتفا کنند .این چهار روش عبارتناد
از:
الف) عطفکردن با کلمات «ب »« ،لکن» ،و «ی» کاه بارای معاادل آنهاا در فارسای،
ساخت نفی و اثبات ذکر است که اجزای آن گاهی جابهجا مایشاود (ر.ک؛ خطیاب قزوینای،
 40 :1388و همایی)124 :1370 ،؛ ماثالً« :او شاعر نیست ،نویسنده است»« ،او نویسنده است ،نه
شاعر».
ب) نفی و استثنا :نخست حکم کلی را نفای مایکنناد ،سا از آن حکام چیازی را
مستثنی میکنند تا حکم مورد نظر در آن چیز منحصر شود (ر.ک؛ خطیب قزوینی 40 :1388 ،و
همایی)124 :1370 ،؛ مث « :کسی شاعر نیست ،ایّ او».
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ج) با ادات تأکیدی چون «إنّما» که معادل فارسی آن« ،فقط»« ،تنها»« ،بجز» و ...اسات
(ر.ک؛ همایی)124 :1370 ،؛ مانند« :فقط او شاعر است».
د) تقدم آنچه جایگاه مرخر است (ر.ک؛ همان.)124 :
عالوه بر روشهای چهارگانۀ فوق که زبان فارسی نیز نموناههاای مشاابه آن را دارد،
یرفیتها و ساخت های زبانی دیگری نیز برای بیان حصر وجود دارد که در ایان نوشاتار،
سعی شدهاست برای ساختها و یرفیت های زباان فارسای در بیاان حصار ،عناوانهاای
مشخص و جامعی گذاشته شود تا هر موردی کاه بیاانگر حصار باشاد ،باه یکای از ایان
عنوانها تعلق بگیرد .می توان گفت که در زبان فارسی ،هر موردی که بیانگر حصر باشاد،
ساخت نحوی و اجزای تشکی دهندۀ آن حتماً ذی یکی از این عنوانها قرار مایگیارد و
نمیتواند ساختی متفاوت با ساختهایی داشته باشد که در این نوشتار مطارا شادهاسات.
بیان حصر و قصر به دو شیوۀ کلی امکانپذیر است1 :ا بهرهگیری از تکیاه بار واژۀ ماورد
نظر برای حصر آن2 .ا استفاده از عوام  /نشانههای عینی زبان؛ مانند «بهکار بردن قید» و
«جابه جایی در اجزای دستوری و تغییر صورت جمله از نظر خبری و پرسشی» .اینکه فرایند
«تکیه» را ذی یرفیت جداگانهای قلمداد میکنیم ،بدین سبب است که نشانۀ عینی زباانی
برای آن وجود ندارد ،اما بقیۀ شگردهای بیان حصر ،هر یک نشانههای عینی زبانی دارند.

2ا1ا بیان حصر با تکیه
عالمه همایی در بحب از شیوههای قصر در زبان فارسی ،نخساتین کسای اسات کاه باه
یرفیت استفاده از تکیه و آهنگ تلفظ برای قصر و تخصیص واژۀ مورد نظر در جمله اشاره
کردهاست که بسیار حائز اهمیت است (ر.ک؛ هماان .)127 :اینکاه مایگاوییم ایان موضاوع
اهمیت دارد ،از آن روست که چون تکیه باعب تفاوت معنایی میشود ،یرفیتی زبانی است
که گاهی القای معنای مورد نظر از طریق آن صورت میگیرد .مهمترین کاارکرد معناایی
که تکیه دارد ،همین بیان حصر است .بنابراین ،استفاده از تکیه را باید یکی از یرفیتهای
زبان فارسی در بیان حصر به شمار آورد .در بیشاتر مواقاع ،زماانی از ایان یرفیات زباانی
استفاده میشود که جمله و موضوع به گونهای باشد که امکان بهکارگیری روش جابهجایی
اجزای جمله برای بیان حصر وجود نداشته باشد .در این روش از بیان حصر ،تکیه بار واژۀ
مورد نظر خواهد بود تا از آن ،نفی غیر شود و در مفهوم مورد نظر محصور شود یا اینکه آن
مفهوم در این واژه منحصر:
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«کنااون بایااد ای خفتااه بیاادار بااود

چو مرگ اندر آرد ز خوابت ،چه سود؟»
(سعدی شیرازی ،1384 ،الف.)185 :

منظور گوینده این است که اکنون یزم است بیدار بود ،ناه وقات دیگار .تکیاه باعاب
شده است که نیازی به ذکر عبارت تکمیلی معنا ،یعنی عبارت «نه وقات دیگار» نباشاد .در
جمالت اسنادی ،برای اینکه مسندٌالیه را در مسند محصور کنند ،با وجود اینکه میتاوان از
جابه جایی اجزا یا استفاده از قید و تغییر صورت فع (نفی و اثبات) استفاده کرد ،گاهی نیز
از تکیه استفاده میشود .در این حالت ،محصورٌفیه (مسند) مح ّ تکیه است:
«کرامت ،جوانمردی و ناندهای اسات

مقااایت بیهااوده طب ا تهاای اساات»
(همان.)89 :

تکیه به نوعی کار قید را انجام میدهد .در مثال اخیر ،اگر قید «فقط» یا «تنها» را پا
از مسندٌالیه (کرامت) قرار دهیم ،تکیه از مسند زای میشود.

2ا2ا استفاده از عوام  /نشانههای عینی زبان
2ا2ا1ا استفاده از ادات بیان حصر
صورت معمول و سادۀ بیان حصر ،استفاده از ادات مربوط بدان است؛ اداتی چاون «فقاط»،
«تنها»« ،و ب » و . ...قیدهای «فقط»« ،و ب » و «تنها» معمویً همراه صورت مثبت جملاه
میآیند و با صورت منفی «ایّ» و «بجز» ذکر میشود .بنابراین ،ساختهای نحاوی قیاددار
به دو صورت مثبت و منفی میتوانند پدیدار شوند:
چارۀ رنجور عشق نیست بجز خامشای»
«موجب فریاد ما خصم نداند که چیست
(همان.)43 :1394 ،
*****

«کلید قَدَر نیست در دسات کا

توانای مطلق خدای است و با »
(سعدی شیرازی ،1384 ،الف.)181 :

هر یک از این صورت ها ،این یرفیت را دارند که به هم تبدی شوند .باید توجه داشت
که در چنین مواردی ،قیدها جزء اساسی و یزم ساخت نحوی برای بیان معنای حصر است
و نمیتوان آنها را حذو کرد .در واقع ،بدون ذکر آنها ،کالم معنای حصر نخواهد داشت.
تنها در مواقعی میتوان ادات را حذو کرد که ساخت نحوی و چگونگی نظام اجازا ،خاود
بیانگر مفهوم قصر باشد و نیازی به ذکر ادات نداشته باشد .در بیت زیر ،این قید است کاه
به جمله ،مفهوم حصر بخشیده است:
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«رهایی نیابد ک

از دسات کا

گرفتار را چاره صبر است و با »
(همان.)169 :

موقعیت کاربردی این ساخت که فع جمله مثبت اسات ،زماانی اسات کاه مخاطاب
نسبت به موضوع ناآگاه است و اصالً نمیداند چارۀ گرفتار چیست ،یا اینکه به تعدد چارهها
معتقد است .شک منفی این ساخت ،گرچه به یاهر تفاوتی با هم ندارند ،اماا در ماوقعیتی
بهکار می روند که مخاطب ،منکر باشد و به چیز دیگری غیر از صبر معتقد باشد« :گرفتار را
نیست چاره بجز صبر» .بنابراین ،تفاوت این دو ساخت به موقعیت کاربردی آنها و القاای
اغرا بالغی مربوط میشود .صورت منفی ،شک بلیغتر و تکام یافتهتر صاورت مثبات
است که معنا را بهتر القا میکند و با آن تناسب دارد .صورت مثبت جمالت بیت زیر چنین
است« :فقط نق تو در ضمیرم هست»:
«جز نق

تاو نیسات در ضامیرم

جااز نااام تااو نیساات باار زبااانم»
(همان.)656 :1389 ،

2ا2ا2ا ساخت نحوی اسنادیشده
منظور از ساخت «اسنادیشده» 1آن است که برای بیان حصر ،آن جازء از کاالم کاه بایاد
محصور واقع شود ،مسند فع رابط قرار میگیرد و محصورٌعلیه نیز به شک جمله ،پ از
حرو «که» به عنوان مسندٌالیه می آید .این در حالی است کاه در حالات عاادی و قبا از
اسنادی شدگی ،جزئی که قرار است محصاور واقاع شاود ،فاعا  ،مساندٌالیاه ،مفعاول و...
بودهاست؛ مث « :خدا آسمانها و زمین را آفریدهاست» .صورت حصر این جمله در سااخت
«اسنادیشدگی» چنین است« :خداست که آسمانهاا و زماین را آفریادهاسات» .بناابراین،
فرمول ساخت «اسنادیشده» چنین است« :محصورٌ علیه (اسم صریح /ضمیر)  +فع ربطی
 +که  +محصور (جملۀ کام )» .در برخای از کتاابهاای بالغای معاصار ،باه ماوردی از
شیوه های بیان حصر در زبان فارسی اشاره شدهاست کاه نامگاذاری آن و توضایحی کاه
دربارۀ آن داده اند ،چندان جامع و کافی نیست .از جمله استاد هماایی ذکار کاردهاناد کاه
«آوردن ضمیر با فع رابطۀ استن» اغلب برای بیان قصر اساتفاده مایشاود (ر.ک؛ هماایی،
 .)126 :1370از مثالهایی که ایشان برای این مورد ذکر کردهاند ،ایان دو بیات از حاافظ و
سعدی است:
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«منم که شهرۀ شهرم به عشق ورزیادن

منم که دیاده نیاالودهام باه باد دیادن»
(حافظ شیرازی.)535 :1382 ،

این تویی با من و غوغای رقیبان از پ

وین منم با تو گرفته ره صحرا در پی »
(سعدی شیرازی.)20 :1394 ،

نمی توان آنچه را استاد همایی و دیگران در باب چنین مواردی بیان کردهاناد ،سااخت
مستق قلمداد کرد ،بلکه گفتۀ ایشان تنها نمونه و مصاداقی از فرماول «اسانادیشادگی»
است که برای بیان حصر بهکار میرود .در واقع ،ساخت «اسنادیشده» فرمول کلای اسات
که زیرمجموعههای چندی را می تواند در بر گیرد که مورد اشارۀ استاد هماایی و دیگاران
یکی از آن هاست؛ زیرا عنوانی که برای نمونههایی مانند بیت حافظ گذاشتهاند ،تنها بارای
مواردی صادق است که محصورٌعلیه ،ضمیر باشد ،در حالی که این امکان وجود دارد که به
جای ضمیر ،اسم صریح نیز بیاید .در این حالت ،ساخت نحوی تغییر نمیکناد ،اماا عناوان
دیگر کارایی ندارد .شک خنثای بیت حافظ که کالم هنوز اسنادی نشاده ،بادین صاورت
بودهاست« :شهرۀ شهرم به عشق ورزیدن» .برای اینکه کالم معنای حصر پیدا کند ،ساخت
نحوی جمله با تغییراتی به ساخت نحوی اسنادیشدگی تبدی شدهاست .نکتۀ مهم دیگار
این است که در ساخت «اسنادیشده» ،تنها حصر صفت در موصوو امکاانپاذیر اسات و
بیان حصر موصوو در صفت با این ساخت امکان ندارد.

2ا2ا3ا ساخت استثنا
هرگاه چیزی از حکم قبلی مستثنی شود ،کالم افاادۀ حصار مایکناد .در واقاع ،یکای از
ساختهای نحوی برای بیان مفهوم حصر ،همین ساخت استثناست .وقتی سعدی میگوید:
«بی حاص اسات یاارا ،اوقاات زنادگانی

ایّ دمی کاه یااری ،باا همادمی بارآرد»
(همان.)43 :

هدو از این استثنا ،حصر «حاص اوقات زندگانی» در «دم» مورد نظار گویناده اسات.
آنچه غالمحسین رضانژاد با عنوان «فع ایجابی مشروط پ از فع » بیان کردهاند ،چیزی
جز ساخت استثنا نیست (ر.ک؛ رضاانژاد .)271 :1367 ،مثالی کاه ایشاان از ساعدی آوردهاناد،
دقیقاً ساخت استثنا دارد ،با این تفاوت که مستثنی به صورت شرط بیان شدهاست:
«آرام نیساات در همااه عااالم بااه اتفاااق

وَر هست ،در مجاورت یار همادم اسات»
(سعدی شیرازی.)161 :1394 ،
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آنچه یزم است که دربارۀ این ساخت نحوی بیان حصر بدان آگاهی یابیم ،ایان اسات
که یرفیت تغییر و تبدی در این ساخت چگونه است؛ یعنی با چه ساخت یا سااختهاایی
میتواند فرایند تبدیلی داشته باشد .نمونههای ساخت استثنا را مایتاوان باه سااختهاای
نحوی دیگر که همان معنای حصر را دارند و از نظر معنایی یکسان هستند ،تبادی کارد؛
برای مثال ،مورد بای را میتوان با تغییراتی چند از ساخت استثنا خارج و به ساخت دیگری
تبدی کرد « :آن دم از اوقات زندگانی باحاص است که یاری با همدمی برآرد» یا «حاصا
اوقات زندگانی آن دم است که یاری با همدمی برآرد» .با توجه به اینکه تمام موارد مربوط
به ساخت استثنا ،امکان تبدی به یک ساخت نحوی یکسان را ندارند ،باید بین مواردی که
این ساخت را دارند ،تقسیم بندی ایجاد کرد تا تفاوت ها نمایاان شاود .وضاعیت مساتثنی،
اینکه اسم صریح باشد یا نه ،در تبدی ساخت استثنا به ساخت هممعنای دیگار تأثیرگاذار
است .بنابراین ،می توان از این منظر ،موارد ساخت استثنا را به دو دسته تقسیمبندی کارد:
1ا مواردی که در آن ها مستثنی جملۀ وصفی دارد؛ یعنی اسم عام یا مبهم اسات کاه باه
وسیلۀ جملۀ وصفی مشخص میشود و تعین مییابد2 .ا مواردی که مستثنی ،اسم صریح
و معیّن است.

شرا 1
چنانچه مستثنی جملۀ وصفی داشته باشد ،ساخت نحوی آن قاب تبادی باه سااخت زیار
است« :اسم (مقصور)  +جملۀ اصلی (مقصورٌ علیه)  +جملۀ وصفی» .این در حالی است که
اگر مستثنی ،اسم صریح باشد ،به این ساخت تبدی نمیشود ،بلکه تبدی آن باه شاک و
ساخت دیگری است که در ادامه بدان اشاره میشود .دو نمونۀ زیر بهخوبی نشان میدهند
که هر دوی آنها با وجود اینکه ساخت استثنا دارند ،به ساخت واحد تبدی نمیشوند:
«کام از او برنگرفته است مگر باد بهار» (همان.)22 :
****

«مس الّم

نَبَ اوَد عشااق یااار آت ا روی

مگر کسی که چو پروانه ساوزد و ساازد»
(همان.)186 :

ساخت نمونۀ دوم به ساختی که در بای بدان اشاره شد ،قاب تبادی اسات« :کسای را
عشق یار آت روی مسلّم است که چو پروانه سوزد و سازد» .اماا بارای سااخت اول ایان
امکان وجود ندارد .نکتۀ بالغی مهم در باب ساخت استثنای دستۀ دوم و ساخت هممعنای
آن که قاب تبدی به هم هستند ،در این است که موقعیت کاربردی آنها متفااوت اسات.
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ساخت استثنا در موقعیتی بهکار میرود که عقیدۀ خالو مفهوم مستثنیمنه وجاود داشاته
باشد و مخاطب نیز بر آن نظر مخالف باشد .وقتی شاعر میگوید:
«حالل نیسات محبات مگار کساانی را

که دوستی باه قیامات برناد ساعدیوار»
(همان.)723 :1389 ،

بر این موضوع دیلت دارد که مخاطب معتقد است که محبات بارای همگاان حاالل
است؛ بنابراین این ساخت در مقاب باور نادرست مخاطب به کار میرود؛ اما ساخت دیگار
(جدایی جملۀ وصفی از موصوو) زمانی به کار برده میشود که مخاطب نسبت به موضوع
آگاهی و باور خاصی ندارد و دقیقاً نمی داند که محبت برای چه کساانی حاالل اسات؛ در
واقع این ساخت در قبال پرس  ،شک و تردید مخاطب باهکاار مایرود .عاالوه بار ایان
مسئله ،شدت قطعیت و یقین در ساخت استثنا بیشتر است .وقتی حکمی نخست باه طاور
کلی نفی میشود .س از آن استثنایی صورت میگیرد ،جلوی هر نوع شاک و تردیادی
نسبت به موضوع مورد ادعا گرفته می شود ،اما در ساخت دیگر این امکان وجاود دارد کاه
موضوع ،مورد شک و انکار قرار گیرد.

شرا 2
در استثناهایی که مستثنی ،اسم صریح و معین است ،ساختی که با تبدی بهدست میآید با
قید بیان حصر همراه است« :نبرد از جهان دولت ایّ فقیر» (سعدی ،1384 ،الف ،)55 :صاورت
قیددار« :فقط فقیر از جهان دولت برد» .تأکید و مبالغۀ سااخت اساتثنا در ایان ناوع نیاز از
ساخت قیددار بیشتر است .در حقیقت ،باید گفت که ساخت استثنا ،صورت مرکد آن اسات
که بیان عادی قضیه است .البته نسبت به وضع مخاطب و باور او ،این دو سااخت باا هام
تفاوت دارند .ساخت قیددار بیانگر این است که مخاطب ،نظاری مخاالف نظار گویناده را
دارد .در نتیجه ،این نوع ساخت ،قصر قلب محسوب میشود.

2ا2ا4ا ساخت جابهجایی اجزا
با توجه به اینکه زبان فارسی از نظر جابهجایی اجزا ،یرفیت باییی دارد ،یکای از راههاای
مهم این زبان برای بیان معانی و اغرا بالغی ،همین بهرهگیری از یرفیت جاباهجاایی
اجزاست .از جمله معانی مهمی که با این فرایند بیان میشود ،همین مسئلۀ حصر و قصار
است .البته این جابهجایی تنها به تقدم آنچه که باید مرخر بیاید ،خالصه نمیشاود کاه در
کتابهای بالغی آمده است ،بلکه هر نوع تغییری در جایگاه دستوری اجزای جمله را در بر
می گیرد و در تمام انواع جمالت (ساده ،مرکّب ،اسنادی و غیراسنادی) رخ میدهد .در بیت
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زیر تنها فع که جزئی از مجموعۀ مسند است ،مقدم شدهاست ،نه تمام مساند .اگار ایان
جابهجایی صورت نمی گرفت و فع در جای اصلی و دستوری خاود (یعنای پایاان جملاه)
میآمد ،معنای حصری در کار نمیبود:
«تاااو دانااای ضااامیر زباااانبساااتگان

تااو ماارهم نهاای باار دل خسااتگان»
(سعدی شیرازی ،1384 ،الف.)198 :

اگر کالم به حالت زیر میآمد ،برای بیان معنای حصر باید ضامیر منفصا فااعلی باا
تکیه ادا شود که در نوشتار نسبت به فرایند جابهجایی چندان نشانۀ برجستهای برای بیاان
معنا نیست« :تو ضمیر زبانبستگان دانی» .بنابراین ،گوینده از یرفیت جابهجایی اجزا بهارۀ
کافی را برده است تا جمله را طوری بسازد که بیانگر معنای ماورد نظار باشاد .مایتاوان
همین مفهوم را با جابهجایی به شک دیگری نیز بیان کرد و اگر ضمیر و فع را به پایاان
جمله انتقال دهیم ،باز معنای حصر قاب دریافت است« :ضمیر زباانبساتگان تاو دانای».2
شک ابتدایی و سادۀ چنین ساختی که فع جمله در آن غیراسانادی اسات ،بادین گوناه
بودهاست« :آن که ضمیر زبانبستگان داند ،تویی» .جملۀ اسنادی باا تغییراتای تبادی باه
جملۀ غیراسنادی شده است ،بدون اینکه معنا کوچکترین تغییری پیادا کناد .ایان تغییار و
تحول کالًّ در راستای بالغت صورت گرفته است تا ساخت نحوی دقیقاً مطابق معنا شود و
بتواند آن را مجسم کند .آنچه در بیت زیر نیز باعب شدهاست که کالم معنای حصر داشته
باشد ،همین یرفیت جابهجایی است که بر فع ربطی واقع شدهاست( :این  +فعا ربطای
«است»  +اسم):
کااه ایاان اساات ساار جااادۀ راسااتان»
«بااه طاعاات بنااه چهااره باار آسااتان
(همان.)40 :

اگر این جابهجایی صورت نمی گرفت ،باز برای بیان حصر یزم بود که ضمیر اشاره باا
تکیه بیان شود .دو مصرع زیر نیز از نظر اجزا یکسان هساتند؛ یعنای هار دو از مساندٌالیه،
مسند و فع ربطی تشکی شدهاند ،اما ترتیب و الگوی چین اجزا در آنها متفاوت است.
همین مسئله باعب شدهاست که مفهوم قصر آن ها از دو روش قاب دریافت باشد :یکی با
ساخت نحوی ( ،)1یکی نیز با تکیه (:)2
1ا «شیرین جهان تویی بهتحقیق» (هماان2 .)655 :1389 ،اا «تاو مااه مشاکبویی ،تاو سارو
سیمساقی» (همان .)261 :1394 ،چنانچه نمونۀ ( )2را به ساخت نمونۀ ( )1درآوریم ،نیازی به

تکیه نخواهد بود و خودِ ساخت نحوی اجزای جمله بیانگر این مفهوم خواهد باود« :تاویی
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ماه مشکبو /ماه مشکبو تویی» .کامالً مشخص است که این جابهجاییها و گردشهایی که
اجزا در سطح جمله می توانند داشته باشند ،برای القای معنای مورد نظر است و اگر واژهای
در جای دستوری خود ذکر نمی شود ،به سبب این است که معنا آن را اقتضاا کاردهاسات.
بنابراین ،اینکه در بیت زیر اجزای کالم مطابق نق دستوری خود در جمله قرار نگرفتهاند،
تابع معنایی است که برای بیان آن ضروری است که واژگاان جاباهجاا شاوند .از ایان رو،
جایگاه آنها مطابق نظم معنایی تعیین شدهاست:
«ماااان داناااام و دردمنااااد بیمااااار

آهنااااااگ شااااااب دراز دیجااااااور»
(همان.)13 :

حال اگر این نظم معنایی ،اجزا را با نظم دستوری آنها مقایسه کنیم ،بهخوبی پیداست
که اگر این جابهجاییها صورت نمیگرفت ،کالم معنای قصر مدّ نظر را نمیداشت« :من و
دردمند بیمار ،آهنگ شب دراز دیجور را دانیم».

2ا2ا4ا1ا جابهجایی جملۀ وصفی برای بیان حصر
مهم ترین ساختی که در زبان فارسی با جابهجایی اجزای دستوری ،برای بیان معنای حصر
و قصر کاربرد دارد و از فرمول مشخص و عینی برخوردار است ،سااختی اسات کاه در آن
مسندٌالیه ،اسم مبهمی است که با جملۀ وصفی همراه است .در این ساخت ،اگر جای جملۀ
وصفی و جملۀ اصلی که موضوع مورد نظر است ،عو شاود ،کاالم معناای حصار پیادا
میکند:
«آن را روا بَوَد که زند یو مهار دوسات

کز دل به در کند همه مهری و کینهای»
(همان.)236 :

در دستور ،به این نوع جملۀ وصفی که از موصوو خود برای بیان معانیی چاون حصار
یا تأکید و مبالغه جدا میشود« ،جملهوارۀ موصولی» می گویند و بین این نوع جملهواره ،باا
جملهوارۀ متممی تفاوت میگذارند (ر.ک؛ میرعماادی .)175 :1376 ،در جملهوارۀ موصولی کاه
با جابهجایی و انتقال آن است که کالم ،معنای حصر و تخصیص پیدا میکند ،اگر جای دو
جمله عو نشود ،یعنی جملۀ وصفی دقیقاً پ از اسم بیاید و از آن فاصله نگیرد ،معنای
حصر از بین میرود« :آن که از دل به در کند همه مهری و کینهای ،روا بَوَد که زناد یو
مهر دوست» .بنابراین ،در چنین مواردی که مسندٌالیه مبهم دارای جملۀ وصفی است ،حصر
بدین صورت است که جای جملۀ اصلی و جملاۀ وصافی جاباهجاا شاود .در کتاابهاای
دستوری که بر مبنای زبانشناسی نوشته شدهاند ،حرکت جملۀ وصافی از جایگااه وابساتۀ
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پسین اسم به پ از فع جملۀ اصلی را «خروج جملهوارۀ موصولی ناشی از گشتار خروج»
مینامند (ر.ک؛ غالمعلیزاده .)184 :1374 ،باید توجه داشت که نیاز معناست که این حرکات و
انتقال را ایجاب کرده است؛ چراکه هدو از این کار ،بیان معناای خااص و القاای مقاصاد
بالغی است و در بیشتر مواقع ،با این حرکت و انتقال ،معنا نیز تغییر مییابد و معنای کالم،
غیر از معنای صورت ابتدایی خواهد بود .این ساخت نحوی هماانی اسات کاه در بخا
ساخت استثنا ذکر شد که اگر مستثنی دارای جملۀ وصفی باشد ،قاب تبدی بدان است .در
واقع ،این دو ساخت ،ساخت استثنایی که مستثنی هماراه جملاۀ وصافی اسات و سااخت
حصری که جملۀ وصفی با فاصله از موصوو میآید ،قاب تبدی به یکدیگر هستند .نمونۀ
بای را اگر به ساخت استثنا درآوریم ،اینگونه خواهد بود« :روا نباشدش یو مهار دوسات،
مگر کسی کز دل به در کند همه مهری و کینهای».
مفهوم حصر ،یک مقولۀ جهانی است که در تمام زبانها وجود دارد .چنین نیسات کاه
تنها مختص عربی یا فارسی باشد تا ادعا شود که تنها چند ساخت معاین دارد ،بلکاه ایان
مفهوم در هر زبانی با ساختهای خاصی بیان میشود که با همانندهای زبانهاای دیگار
متفاوت است .اگر مواردی چون ساخت استثنا در زبان عربی و فارسی شباهتهایی از نظر
اجزا با هم دارند ،این ساخت که مسندٌالیه در آن جملۀ وصفی دارد و بین آنها جملۀ اصلی
می آید ،خاص خود زبان فارسی است که در هیچ یک از کتابهای بالغات فارسای بادان
اشاره نشدهاست« :حال درمندگان کسی داند که به احوال خوی درماند» (سعدی شیرازی،1384 ،
ب.)182 :

نکتۀ مهم و قاب تأم در ساختی که جملۀ وصفی دارد ،آنکاه ایان سااخت تنهاا باه
صورت مثبت بهکار میرود؛ یعنی صورت فع ها ،بهویژه فع جملۀ اصلی ،هماواره مثبات
است .اگر فع ها منفی شوند ،کالم معنای حصر نخواهد داشت ،بلکه معنای شمول و عاام
پیدا خواهد کرد؛ برای نمونه اگر فع های بیت زیر را منفی کنایم ،سااختی کاه باهدسات
می آید ،شک بالغی و مرکد بیان عام و شامول اسات« :چاو ساعدی کسای ذوق خلاوت
نچشید که از هر که عالم ،زبان درنکشید»:
«چو ساعدی کسای ذوق خلاوت چشاید

کااه از هاار کااه عااالم زبااان درکشااید»
(همان ،الف.)163 :
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2ا2ا4ا2ا ساخت نحوی جملۀ بدل از «آن /این»
ساخت نحوی جملۀ بدل از «آن /این» ،شاخۀ فرعی از ساخت نحاوی «جاباهجاایی جملاۀ
وصفی» است .در نمونههایی از ساخت نحوی «جابهجایی جملۀ وصفی» ،اگر مسند اسم عام
باشد که باید تعین پیدا کند و مصداق مشخصی داشته باشد ،برای تأکید و وضاوا هرچاه
بیشتر معنای حصر ،آن اسم بر ضمیر اشاره که جزئی از مسندٌالیه است ،مقدم میشاود .در
این حالت ،نق دستوری مقصورٌفیه که قبالً جملۀ وصفی بود ،بدل از «آن /ایان» خواهاد
بود .فرمول این ساخت« :محصور (اسم) « +آن /این»  +است  +که  +محصورٌعلیه (جملاۀ
کام که بدل از آن /این است)»:
«عاشق آن است که بای خویشاتن از ذوق ساماع
پاای شمشاایر بااال رقااصکنااان ماایآیااد»
(همان.)163 :1394 ،

صورت اولیۀ این ساخت چنین بودهاست« :آن ک  /کسی عاشاق اسات کاه .»...اگار
انتقال اسم به پی از «آن /این» صورت نگیرد ،معنای حصر باز به قوّت خود بااقی اسات:
«آن ،عاشق است که .»...اما برای اینکه ساخت نحوی دقیقاً بر معنای ماورد نظار منطباق
باشد و ساخت و معنا دو روی یک سکه جلوه کنند ،این انتقال یزم بودهاست .البته افازون
بر این نکته ،این جابهجایی به قصد ایجاز هم رخ دادهاست تا واژهای که نیاز نیسات ،ذکار
نشود .اگر این فرایند انجام نمیشد ،اسم مربوط به صفت اشارۀ «آن» بایاد در کاالم ذکار
میشد« :آن (ک ) عاشق است که.»...
ساخت «جملۀ بدل از آن» برای بیان حصر ،تنها در جمالت اسانادی باهکاار نمایرود،
بلکه جمالت غیراسنادی نیز برای حصر و قصر میتوانند در این ساخت نماودار شاوند .در
بیت زیر ،فع جمالت ،اسنادی نیست .با وجود این ،بیان حصر با همین ساخت «جملۀ بدل
از آن» صورت گرفتهاست:
«بهشاات آن سااتاند کااه طاعاات بَاارَد

کااارا نقاااد باشاااد ،بضااااعت بَااارَد»
(همان ،1384 ،الف.)191 :

کاربرد ساخت نحوی مذکور در مواقعی است که نسبت به باور عام دربارۀ موضوع مورد
نظر ابراز انکار و مخالفت شود .وقتی که گوینده با چنین باوری روبهرو میشاود کاه هماۀ
افراد /مفاهیم ،مشمول موضوع مورد نظر هستند و او عقیدۀ خالو این را داشاته باشاد ،از
ساخت حصر «جملۀ بدل از آن» استفاده میکند .از مثال بای چنین برمی آید که ایان بااور
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وجود داشتهاست که همه میتوانند بهشت را بستانند .از ساخت نحوی «جملۀ بادل از آن»
تنها حصر موصوو در صفت میسّر است و بیان حصر صفت در موصوو با آن امکان ندارد.
دکتر کزازی در بحب از شیوههای قصر بیان کردهاند که گاهی حصر و قصر بدون هیچ
نشانهای آشکار در سخن آورده میشود (ر.ک؛ کازازی .)197 :1373 ،مثالی که ایشان از حافظ
شیرازی برای این موضوع ذکر کردهاند ،چنین است:
«اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد
باااقی همااه باایحاصاالی و باایخبااری بااود»
(حافظ شیرازی.)293 :1382 ،

آنچه دکتر کزازی دربارۀ این بیت و امثال این بیان میکنند ،به دییلای کاه در اداماه
بدان اشاره می شود ،صادق نیست .شاید با تسامح بتوان گفتاار ایشاان را در ماواردی کاه
معنای حصر با تکیه القا می شود ،پذیرفتنی دانست ،اما در باب موارد مذکور دکتر کازازی،
چون حصر با تکیه بیان نشدهاست ،همان چیزی که در این نمونههاا وجاود دارد و باعاب
می شود که مخاطب مفهوم قصر را از جمله دریافت کند ،نشانههاای زباانی آن محساوب
میشود؛ چراکه غیرممکن است که جمله ای بیانگر قصر باشد ،اما نه تکیاه در آن دخالات
داشته باشد و نه نشانۀ زبانی خاصی دال بر این موضوع وجود داشته باشد .در بیات حاافظ
شیرازی ،هدو گوینده ،بیان این معنا بوده است که اوقات خوش به زمان معینی تخصیص
داده شود .بنابراین ،با جابه جایی اجزای دستوری ،کاالم باا سااخت نحاوی خاصای بیاان
شده است که معناای ماورد نظار را بیاان کناد .در واقاع ،هماین جاباهجاایی اجازا خاود
برجسته ترین نشانۀ زبانی برای القای مفهوم قصر و تخصیص است .چنانچه این جابهجایی
صورت نمی گرفت و اجزای جمله دقیقاً مطابق نظم دستوری میآمدناد ،ناه مطاابق نظام
معنایی ،معنای کالم چیز دیگری میبود« :آن اوقات که با دوست به سر شد ،خوش باود».
حتی اگر مسند و فع ربطی را بر جملۀ وصفی مقدم کنیم ،با وجاود اینکاه در آن حالات،
معنای حصر از ساخت نحوی دریافتنی خواهد بود ،اما باز ساخت نحوی بیت حافظ شیرازی
هم نسبت بدان خوشساختتر است و هم به بیان معنا و تجسام آن نزدیکتار اسات« :آن
اوقات خوش بود که با دوست به سر شد».

2ا2ا4ا3ا فرایند تکاملی از شمول به حصر و تخصیص
با توجه به اینکه حصر و تخصیص از مفهوم عام و شمول اخذ میشود ،برای پی بردن باه
اینکه ساخت نحاوی بیاان تخصایص چگوناه شاک گرفتاهاسات و چاه فراینادهایی را
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گذرانده است ،نخست باید ساخت نحوی بیاان عاام و شامول را شاناخت .از ایان طریاق،
میتوان دریافت که چه تغییراتی بر ساخت عام اعمال می شود که از آن ،سااخت حصار و
تخصیص به دست می آید! ساخت اصلی بیان عام بدین صورت است( :هر +اسام +جملاۀ
وصفی +جملۀ اصلی= موضوع):
«هااار آن طفا ا کاااو جاااور آموزگاااار

نبینااااد ،جفااااا بینااااد از روزگااااار»
(سعدی شیرازی ،1384 ،الف.)165 :

به دو روش میتوان از ساخت نحوی بیان عام ،برای بیان مفهاوم حصار و تخصایص
بهره گرفت .روش اول که شک ساده و معمولی است ،اینکه جملۀ اول با تکیه ادا شود تاا
جملۀ دوم در آن حصر شود .روش دوم که مرحلۀ بایتر و شک تکام یافتاهتار روش اول
است ،بدین صورت بهدست می آید که نخست باید جاای دو جملاه عاو شاود ،سا
مسندٌالیه جملۀ اول (هر آن طف ) تبدی به نکره شود« :طفلی جفا بیند از روزگار ،کاو جور
آموزگار نبیند» .با توجه به اینکه معیار بالغت و زیبایی کالم در این است که ساخت نحوی
بتواند معنا را تمام و کمال برساند ،دو روش مذکور از نظر بالغت و زیباایی بیاان معناا در
یک سطح نیستند .بنابراین ،شک عادی و ابتدایی دو سااخت نحاوی «جاباهجاایی جملاۀ
وصفی» و «جملۀ بدل از آن» در بیان حصر ،صورتی بوده که با صفت مبهم «هار» سااخته
میشدهاست .در واقع ،در ابتدا برای بیان مفهوم حصر در ساخت «هر ،»...جملۀ اول با تکیه
و تأکید بیان میشد .بهمرور برای اینکه مفهوم حصر ساخت «هر ،»...شک و فرم مناساب
خود را پیدا کند ،آن ساخت عادی دچار تغییراتی شد تا به ساخت «جابهجایی جملۀ وصفی»
و «جملۀ بدل از آن» درآمد .بنابراین ،میتوان گفت کاه دو سااخت «جملاۀ بادل از آن» و
«جابهجایی جملۀ وصفی» ،شک بالغی و تکام یافتۀ ساخت «هر »...است که معنای حصر
در آن با تکیه بر جملۀ اول القا میشد .در بیت زیر نیز اگر شک زیبا و تکام یافتۀ ساخت
نحوی حصر را با معادل شک ساده و معمولی آن مقایسه کنیم ،کامالً مشخص مایشاود
که با تغییراتی در ساخت عادی میتوان ساخت نحوی جمله را به معنای مورد نظر نزدیک
کرد ،تا جایی که صورت و ساخت جمله ،تجسم و القای معنایی باشد که قصد بیاان آن را
داریم:
«پیمبااار کسااای را شااافاعتگر اسااات،

کااه باار جااادۀ شاارع پیغمباار اساات»
(همان.)191 :
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ساخت ابتدایی و معمولی بیان معنای مورد نظر که در آن جملۀ نخست با تکیاه بیاان
میشود« :هرکه بر جادۀ شرع پیغمبر است ،پیمبر او را شفاعتگر است» .در اینجا ،منظور این
است که شفاعت پیامبر به کسی تخصیص داده می شود که دارندۀ صفت مورد نظر باشاد.
این معنا از ساخت متن بهتر دریافت میشود ،چون بین ساخت نحوی کالم و معناای آن،
فاصله نیست .ساخت نحوی متن عمالً بازگوکنندۀ معناست ،در حالی که در ساخت ابتدایی
جمله ،باید با تأم معنای مورد نظر را دریافت ،خودِ ساخت چندان بیاانگر معناا و مقصاود
نیست .بنابراین ،این معناست که مشخص میکند که جمله چه ساختی باید داشاته باشاد.
بررسی بالغی نیز این است که ساخت نحوی تا چه اندازه گویاای معناسات .آیاا سااخت
نحوی دقیقاً بر معنایی که می خواهد بیان کند ،انطباق دارد یا نه؟ در مواردی که بیان شد،
برای مفهوم حصر و قصر ،همانند نمونۀ زیر اگر جابهجایی در جمالت صورت نمیگرفات،
برای درک معنای حصر ،حتماً باید با تکیه و آهنگ تلفظ جمله روبهرو میشدیم ،اما وقتی
گوینده ساخت نحوی را دقیقاً مطابق معناا مایآورد ،ماا مخاطباان نیاز از تکیاه باینیااز
میشویم:
«مااان آن روز برکنااادم از عمااار امیاااد

کاااه افتاااادم انااادر سااایاهی سا ا ید»
(سعدی شیرازی ،1384 ،الف.)185 :

واضح است که علت بالغی جابهجایی صورتگرفته در جمالت نسبت به شک ابتدایی
آن ها این است که مفهوم مورد نظر (حالت گوینده) به آن روز معیّن و مشخص تخصیص
داده شود و معنا راحتتر و آسانتر به مخاطب منتق شود .اگر با تغییار جایگااه جماالت،
ساخت کالم را به شک ساده و ابتدایی آن برگردانیم ،جدا از اینکه در دریافت معنای حصر
که مدّ نظر گوینده بودهاست ،دچار مشک میشویم ،ساخت کالم ماوهم معناای دیگاری
خواهد بود که با معنای کنونی ،دو قضیۀ کامالً متفاوت است« :من آن روز که اندر سیاهی
س ید افتادم ،از عمر امید برکندم».
در چنین مواردی که میتوان معنا را با ساخت نحوی و دستکاری سازههای جمله بیان
کرد ،نیازی به ذکر قید یا بهکارگیری تکیه نیست .اگر خوب دقت کنیم ،متوجه مایشاویم
که در این ساخت نحوی حصر ،قیدهای مختص بیان حصر در کالم ذکر نشدهاست ،چون
زمانی از قید استفاده می شود که با ساخت نحوی نتوان بهتنهاایی معناا را بیاان کارد .باا
مقایسۀ دو مثال زیر ،این موضوع قاب دریافت است .در مثال ( ،)1اگر قید ذکر نمایشاد،
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ساخت نحوی اصالً بیانگر مفهوم حصر نمیبود ،اما در مثال ( ،)2چون ساخت نحوی برای
بیان حصر بوده که بدین صورت درآمدهاست ،نیازی به ذکر قید نداشتهاست:
1ا «گرفتار را چاره صبر است و ب » (همان.)169 :

2ا
«چو ساعدی کسای ذوق خلاوت چشاید

کااه از هاار کااه عااالم زبااان درکشااید»
(همان.)163 :

خالصه اینکه می توان تمام شگردهای زبانی بیان حصر و قصر را در زبان فارسای باه
شک زیر بیان کرد .بیان حصر و قصر در زبان فارسای1 :اا اساتثنا2 .اا سااخت نحاوی
اسنادیشده3 .ا جابه جایی اجزا (الف :جدایی جملۀ وصفی از موصاوو .ب :جملاۀ بادل از
«آن /این»)4 .ا استفاده از قیدهای بیان حصر5 .ا استفاده از تکیه.
یادآوری میشود که برخی از نویسندگان بیان کردهاند که گاهی قصر با حرو «تا» بیان
میشود و برای آن ،این بیت از سعدی را ذکر کردهاند (ر.ک؛ طبیبیان:)164 :1388 ،
«تاااا مااارد ساااخن نگفتاااه باشاااد

عیااااب و هناااارش نهفتااااه باشااااد»
(سعدی شیرازی ،1384 ،ب.)59 :

نخست باید گفت که حروو هیچ گاه به خودی خود معنای خاصی را بیان نمایکنناد،
بلکه ارتباط تمام عناصر کالم با هم است که یک معنا را ایجاد میکنند .در اینجا نیز حرو
«تا» به خودی خود بیانگر حصر نیست ،بلکه ارتباط معنایی دو جمله که با حرو «تا» نمایان
می شود ،چنین مفهومی را به ذهن متبادر میکند .دوم اینکاه معناای بیات ،اصاالً حصار
نیست ،بلکه شرط یزم و ضروری است .علت اینکه نمیتوان ایان سااخت را باه سااخت
اصلی بیان شرط تبدی کرد ،این است که معنای یزمیت بین دو قضیۀ مورد اشاره که در
اینجا و در صورت و ساخت کالم باید نمایان شود ،با ساخت دیگر قابا دریافات نخواهاد
بود« :اگر مرد سخن نگوید ،عیب و هنرش آشکار نشود» .در ساخت نحوی متن ،تأکید بار
«سخن گفتن» است و محور موضوع بر آن قرار دارد .بناابراین ،سااخت نحاوی کاالم بار
مبنای لحاظ کردن این اصلیت و محوریت بنا گذاشته شدهاست .با تبدی ساخت نحوی به
ساخت دیگر ،اص سخن و محوریت موضوع تغییر میکناد .در سااخت اصالی و معماول
شرط ،اصالت سخن و موضوع مورد بحب ،آشکار شدن عیب و هنر مرد است .علت بالغی
اینکه سعدی جمله را بدین ساخت آورده ،رعایت همین مسائ بودهاست .بنابراین ،سااخت
نحوی جمله متناسب با موقعیت کاربردی ساخته میشود.
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3ا نتیجه
برجستهترین نکاتی که از این پژوه بهدست آمد ،بدین شرا است :با توجه به اینکه نحو
زبان فارسی با نحو زبان عربی تفاوت ماهیتی دارد ،نباید تصور کارد کاه قواعاد و اصاول
حصر در زبان فارسی همان است که در زبان عربی وجاود دارد و از منظار آن قواعاد باه
بالغت زبان فارسی نگریست .چنانچه چنین کاری صورت گیرد ،هایچ گااه یرفیاتهاای
نحوی زبان فارسی در بیان معنا درک و شناسایی نمایشاود .بناابراین ،بهتارین راهکاار،
مطالعۀ ساخت های نحوی خود زبان فارسی است .ساختها و یرفیت های زبان فارسی در
بیان حصر به دو دسته تقسیم میشود1 :ا فرایند تکیه که نشانۀ عینی در زباان بارای آن
وجود ندارد2 .ا شگردهایی که میتوان آنها را عیناً با نشانههای زبانی نشان داد« .استفاده
از قیدهای مخصوص حصر» ،سااخت هاای نحاوی «اسانادیشاده»« ،اساتثنا» و یرفیات
«جابهجایی اجزا» مصداق های شگردهایی است که نشانۀ زبانی خاصای دارناد .در سااخت
«استثنا» هم حصر موصوو در صفت امکان پذیر است و هم حصر صافت در موصاوو .در
این ساخت ،همواره مقصور ،اول میآید (به شک مستثنیمنه) ،س مقصورٌفیه به عنوان
مستثنی در بخ دوم ساخت ذکر میشود .در ساخت «اسنادیشده» مقصور ،صفت باشاد
یا موصوو ،به عنوان مسند جملۀ اسنادی نخست میآید .سا فعا راباط و در اداماه،
مقصورٌفیه به شک جملۀ کام پ از حرو «که» باه عناوان مساندٌالیاه دساتوری ذکار
میشود .در یرفیت «جابهجایی اجزا» که مصداقهای متعاددی در بیاان حصار دارد ،جازء
مورد نظر که باید محصور شود ،از جایگاه معمولی و دستوری خود حرکت داده میشود .باا
این حرکت ،آرای اجزای کالم نظمی به خود میگیرد که با حالت خنثی و عادی متفاوت
است .در جمالت ساده ،جهت حرکت جزء مورد نظر به ابتدای کاالم اسات .ایان حرکات
باعب میشود که جزء مورد نظر مح ّ تکیه واقع شود ،اما در مواردی که کالم دارای جملۀ
وصفی است ،حصر با فاصله گرفتن جملاۀ وصافی از موصاوو صاورت مایگیارد .تناوع
شگردهای بیان حصر در زبان فارسی که بر یرفیت باایی نحاو آن دیلات دارد ،دسات
سخنور را باز می گذارد تا بین موقعیت کاربردی و حایت وابستۀ معنا و غر مورد نظر با
فرم زبانی ،مطابقت کام برقرار کند.
پینوشت
1ا این عنوان از نویسندگان مقاله نیست .از کتابهای دستوری اخذ شده که مطالب آنها بر پایۀ زبانشناسی نوین
نوشته شدهاست.
2ا علت اینکه گوینده از بین صورتهای ممکن ،جمله را بدین ساخت آورده ،ضرورت وزن عروضی بودهاست.
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