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چکیده
قرآن کریم به عنوان شاهکار ادبی، برترین الگوي بالغت به 

هاي به کار رفته در آن به طوري که تمام اسلوب.آیدشمار می
،دانند. از سوي دیگرواالي فصاحت و بالغت میۀرا نمون

تحلیل بالغی در قدیم و امروز همواره به عنوان یک ابزار 
بسیار مهم و کاربردي براي دریافت مقصود ذهنی متکلّم و 

شناسی در یک متن ادبی مورد توجه و استفاده مفاهیم زیبایی
ادیبان بوده است. پژوهش حاضر به معناشناسی اسلوب تقدیم 

تحلیلی با روشی» تخصیص و تقویت کالم«مسندالیه براي 
بالغی عبدالقاهر جرجانی را ۀپردازد به طوري که نظریمی

مفتاح العلومسپس آن را با آراء سکاکی در و اساس قرار داده 
مقایسه کرده است.التحریر و التنویرعاشور در تفسیر و ابن

اي در دریافت معناي ذهنی ت ویژهاین اسلوب داراي اهمی
آن کریم براي بیان معانی و قرکهدهدمتکلّم است و نشان می

افزایش تأثیرگذاري در ذهن مخاطب از تعبیرهاي تصویري 
بهره برده است. این پژوهش بر آن است تا به معانی مجازي 

مذکور دست یابد و به ياین اسلوب براساس آراء علما
،هاشنونده کمک کند تا عالوه بر درك زیبایی این ترکیب

همچنین وجوه اشتراك و اختالف و معانی پنهان و اسرار آنها 
دیدگاه علماء را در دریافت معناي حاصل از این تصرف 

بالغی دریابد.
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Analyzing the theory of "Nazm
(order)" in precedence of subject for

the purpose of empowering or
allocation based on Jorjani, Sakkaki

and Ibn Ashur's point of view
M. E. Khalifeh Shoushtari1, M. Ghasemi2

Abstract
The Holy Quran as a literary masterpiece is
considered the best pattern of this important.So
that, all of  the methods used in it have been
understood as the sublime sample of the
rhetoric and eloquence.On the other hand, the
old rhetorical analysis always has been used as
a very practical tool for receiving the
subjective meaning of speaker. In this research,
we analyze the methods of and «precedence
and delay» in combinations via using this tool
in a completely practical way and with a
inductive method. The research has has made
Jorjani's theory as a base and compares it with
Sakkaki's theories in his well-known book
"Miftāh ul-uloum" and Ibn Ashur's in his
Tafseer "At-tahreer Wat-Tanweer".This style
has great importance in electing the speaker's
concepts. Undoubtedly, this important tool
play an undeniable role in explaining the
rhetorical expression miracle of the Quran. So,
has provided the thoughts and concepts in a
sensory way like an art panel to the audience in
which there is harmony between methods and
current requisites. And finally, the analysis of
these methods will help the reader that in
addition to understand the beauty, discover the
secrets and intended meaning helps the listener
to understand the differences. and similarities
between the great scholar's thoughts.

Keywords: Holy Qur'an, Precedence, Subject,
Jorjani, Sakkaki, Ibn  Ashur's.
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مقدمه 
بدون شک تحلیل و معناشناسی بالغی به عنوان یک 
ابزار بسیار مهم براي آشنا شدن با اعجاز قرآن کریم و 

همچنین دریافت درك مفاهیم بالغی واالي آن و
بالغی هاي معناي حاصل از ترکیبمقتضاي حال و

متون عربی شناخته شده است. زیرا قرآن کریم محور 
چرخند، و اساسی است که علوم عربی به دور آن می

ترین علمی مدر نتیجه بالغت از نظر علماء این فن مه
است که در خدمت اعجاز قرآن درآمد.

رسالت بالغت و به ویژه علم معانی در آغاز براي 
طوري که کشف اعجاز بالغی قرآن بوده است به

را بر این هدف دالئل االعجازعبدالقاهرجرجانی کتاب 
هاي که شناخت اعجاز قرآن و نکتهییاز آنجانوشت و 

ظریف آن از دیرباز مورد توجه علماي بالغت بوده 
بالغی ، براي درك بهتر این اعجاز نیاز به تحلیلاست

هاي تحلیل ل هجري روشاست. هر چند که در قرن او
پیچیده و عمیق نشده بود، ولی با پیشرفت بالغی هنوز 

شناسی شناسی، علم بالغت، نقد ادبی و سبکزبان
ه ر شد. البتـتعلمیر وـتها و اهداف آن تخصصیروش

سبب به وجود آمدن علوم بالغی درك مفاهیم بالغی 
ه تحلیل ـا بـالش دارد تـش تـاین پژوه.قرآن کریم بود

ص وـتخصی«ي راـه بـم مسندالیـررسی تقدیـو ب
ۀـري براساس نظریـهاي خبهـدر جمل» تقویت کالم

يه آراسمقایو1بالغی نظم عبدالقاهر جرجانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. او ابوبکر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجانی در گرگان 1
واقع شده و تعداد امروزي به دنیا آمد که حد وسط طبرستان و خراسان 

زیادي علماء را در خود جاي داده بود. آن طور که در زندگینامۀ وي ذکر 
دانسته است. شده اشعري و شافعی بوده و علم بالغت و نحو را نیکو می

). 120-121تا: همچنین فقیه و متکلم و شاعر نیز بود (کحاله، عمر رضا، بی

دالئل ترین آنها کتاب که مهمعبدالقاهر جرجانی آثار نسبتاً زیادي دارد 
در علم معانی و بیان است.اسرارالبالغهو االعجاز

با ،بپردازد. عالوه بر آن3عاشورو ابن2سکاکیایشان با 
بقره به تحلیل کاربردي این ةهایی از سورآوردن آیه

خواهد پرداخت. این مذکورياسلوب از دیدگاه علما
اند اي داشتهتقدیم و تأخیر توجه ویژهۀعلماء به مسئل

هاي هاي انشایی با تقدیم در جملهو بین تقدیم در جمله
به طوري که تقدیم در جمله اند.خبري فرق گذاشته

خبري را به تقدیم مسندالیه، تقدیم مسند و تقدیم 
کند اند که این پژوهش تالش میمتعّلقات تقسیم کرده

تقدیم مسندالیه، فقط با هدف ةآراء این علماء را دربار
تخصیص و تقویت کالم مورد نقد و بررسی قرار دهد.

سؤاالت پژوهش
رعایت اسلوب تقدیم مسندالیه یا هدف تخصیص -
آن در ذهن يتقویت کالم، تا چه حد در القاو

دریافت معنا تاثیر دارد؟مخاطب و
هاي تصویـري تقویت و معنـاشناسی اسلـوب-

و نظم و تنسیق کلمات در سوره بقره اختصاص کالم 
چه تأثیري در القاي معنا به مخاطب دارد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شناس، ) ادیب، متکلم، فقیه، زبان626-ق555. ابویعقوب السکاکی (2

ارزشمند تر از همه عالم نحو و صاحب کتاب مهم وفیلسوف و مهم
این کتاب را در سه و:نویسددر مقدمه این کتاب می.العلوممفتاح

بخش نگاشتم: بخش اول در علم صرف؛ بخش دوم در علم نحو و 
)3ق/ 1356، العلوممفتاح(سکاکی، .بخش سوم در علم معانی و بیان

. عالمه محمد بن طاهر بن محمد وبن محمد طاهر بن محمد بن 3
و شیخ دانشگاه زیتون هاي تونسعاشور رئیس مفتیمحمد شاذلی ابن

و از اعضاء مجمع عربی دمشق و قاهره بوده و خانواده او از بزرگان 
م متولد شده است. 1879/ق 1296در تونس سال .اهل علم بودند

هاي مختلف دارد ) وي تألیفات زیادي در زمینه173-174/6: (زرکلی
است.التحریر و التنویرترین آنها تفسیر ارزشمند که از مهم
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دیدگاه عبدالقاهر جرجانی، سکاکی و ابن عاشور -
هاي مختلف و همچنین در تقدیم مسندالیه در سیاق

اختالف آنها چیست؟ وجه اشتراك و

اهداف پژوهش
کالم با استفاده از يتبیین و شناخت چگونگی القا-

تصویري تقدیم مسندالیه براي تقویت و ابزار
تخصیص و تأثیر آن در ذهن مخاطب.

بیان دریافت معنا از جانب عبدالقاهر جرجانی و -
عاشور در مورد اسلوب تقدیم مسندالیه.سکاکی و ابن

تبیین میزان اختالف و تشابه دیدگاه آنها نسبت -
به این اسلوب. 

بررسی ویژگی اسلوب تقدیم مسندالیه در سیاق -
معانی.ياثبات و نفی و نقش آن در القا

اعجاز آنها. هاي قرآنی وتبیین زیبایی ترکیب-
فراهم آمدن یک بحث تخصصی در زمینه تقدیم -

مسندالیه براي تخصیص و تقویت کالم از دیدگاه 
بالغت.نحو ويبرترین علما

ضرورت پژوهش
ۀهایی در زمیندر این برهه از زمان تحقیقات و پژوهش

تر بیش از پیش ضرورت دارد. علم معانی با روشی ساده
قدیم در بالغت داراي ارزش يهاي علمادیدگاه و نظریه

ها را مورد فراوان است و اکنون نیاز است که این دیدگاه
ۀ نظم عبدالقاهر تحقیق و ارزیابی قرار دهیم. مانند نظری

ن ل ادبی در آن زمان ایجاد کرد و هم اکنوجرجانی که تحو
غنی ۀبالغت و نقد ادبی کاربرد دارد. گنجینۀ نیز در عرص

و پربار گذشتگان این علم باید به صورت کاربردي و
تر در اختیار مخاطبان قرار گیرد تا فهم تخصصیتر ساده

تر شود.این مفاهیم گرانبها آسان
ۀ پژوهشپیشین

هاي خبري ت و کاربرد جملهبا توجه به قدمت، اهمی
مسندالیه در علم بالغت، از همان آغاز و تقدیم 

پیدایش علم معانی تا به امروز این مسئله نظر علماء و 
پژوهشگران زیادي را به خود جلب کرده است که 

آن خلق آثار زیادي در این زمینه بوده است. ۀنتیج
دالئل هاي شناخته شده بالغی همچون کتاب
، ومـالعلاحـمفت، صـالتلخی، احـاإلیض، ازـاالعج

هاي دیگر به مسئله و بسیاري از کتابمختصرالمعانی
تقدیم مسندالیه پرداخته و به اغراض حاصل از 

اند.هاي مختلف آن اشاره کردهحالت
ها کم و بیش به مسئله تقدیم و نامهدر میان پایان

تأخیر به طور عام پرداخته شده که از این میان 
بالغتدر نحو وتقدیم و تأخیراي با عنوان نامهپایان

مفاهیم نظري تقدیم و تأخیر ةنوشته شده که دربار
التحلیل نامه دیگري با عنوان سخن گفته است. پایان

در دانشگاه الداللی للجمالت االسمیۀ فی سوره البقره
هاي اسمیّه را شیراز نوشته شده که مباحث داللی جمله

کند. تحقیقات دیگريدر حالت ثبوت و نفی بررسی می
مقایسه و تقدیم و تأخیر در سه جزء قرآن کریمهمانند 

که هر کدام به روش تقدیم و تأخیر در نحو و بالغت
اند. نتایجی که از این خود به بررسی این مسئله پرداخته

تحقیقات حاصل شده است این است که قرآن به عنوان 
یک شاهکار ادبی بهترین نمونه براي رعایت مقتضاي 

ها مسائل تئوري نظم این پژوهش.حال مخاطب است
برخی از آنها معانی را در آیات قرآن بررسی کرده و

اند مانند بالغی حاصل از تغییرات نحوي را بیان کرده
تقدیم وکه بیشتر براي اهتمام وخیرأتانگیزه تقدیم و

بررسی اي با عنوان نامها پایان. امتقویت نشان داده بودند
وجود دارد ادبی عبدالقاهر جرجانیهاي آراء و نظریه

که آراء ایشان را درباره زبان و معنی و نحو و مسائل 
دیگر بررسی کرده است.
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اما در میان مقاالت علمی نیز آثاري در این زمینه 
شیوه سکاکی در «اي با عنوان وجود دارد. مقاله

به چاپ رسیده است آیینه پژوهشدر مجله » بالغت
التأخیر بین االمام التقدیم و«ند و مقاالت دیگري مان

نوشته شحات محمد ،»عبدالقاهر والمتاخرین
عبدالرحمن ابوشتیت. 

کند، آنچه این پژوهش را از این تحقیقات متمایز می
تحلیل یک اسلوب مهم بالغی را براي اغراضی خاص 

بالغت يترین علماتقویت) از دیدگاه مهم(تخصیص و
ور جزئی و تخصصی و به و نحو و تفسیر است که به ط

هایی از صورت کامًال علمی و کاربردي با ذکر نمونه
سوره بقره به نقد و بررسی وجوه اختالف و تشابه 

دیدگاه آنها پرداخته است.

مسندالیهاسناد و
ترین ارکان جمله از مهمکهیابیم با دقت در زبان درمی

هر کالم مفید ،آید و از طرف دیگرآن به شمار می
حداقل از دو جزء عمده تشکیل شده است: مسندالیه 

و مسند.
، »موضوع«دیگري مانند مسندالیه که تعابیر

بر آن اطالق شده، » مخبرعنه«و » مبتدا«، »محکوم علیه«
جزئی است که محتواي مسند به آن نسبت داده 

بودن اهمیت آن رکن ثابت و تغییرناپذیر دلیلشود. می
در حالی که مسند رکن و جزء متغیّر در .جمله است

مسندالیه ،آید. به عبارت دیگرجمله به حساب می
منطق يچنانچه علما». وصف«است و مسند » ذات«

آن را توجیه و» تر از وصف استذات قوي«:گویندمی
الیه چه بر دو رکن مسندگویند: جمله اگرکنند و میمی

نیاز به ذات بیشتر ا جمله، امو مسند با هم استوار است
،ةالحیاينةالمال زر. به عنوان مثال: و ثابت دارد تا متغی

ات و است که ذ» المال«رکن اوّل در این جمله 

رناپذیر است. مسند مسندالیه است. جوهر مال تغیی
حال تغییر و تحول دائمی و همیشگی نیست و در

)115: ق1405(بکري،».است
امّا نسبتی که بین مسند و مسندالیه وجود دارد از 

شود که عبارت نامیده می» اسناد«بالغت ينظر علما
که نسبت دادن مسند به مسندالیه به طوري«است از 

براي مخاطب افاده معنا بکند و سکوت بر آن جایز 
اسناد خبري عبارت ) و 23ق:1426(جرجانی، »باشد

اي با کلمه دیگر به لمهاست از ارتباط و پیوستگی ک
کند که معنی یکی از آنها براي طوري که افاده می

دیگري به اثبات برسد یا از آن نفی شود. (القونجی، 
)57:ق1424

اعلم «:گویداسناد میةاما عبدالقاهر جرجانی دربار
أنّ معانی الکالم کلها معانٍ ال تتصور إلّا فیما بین شیئین: 

ر و إذا أحکمَت العلَم بهذا واالصل واالول هو الخب
المعنی فیه عرفته فی الجمیع وفی الثابت فی العقول 
والقائم فی النفوس أنه ال یکون خبٌر حتی یکون مخبر 

نفی واالثبات به و مخبر عنه ألنه ینقسم الی اثبات و
یقتضی مثبتاً و مثبت له و النفی ینقضی منفیاً و منفیاً عنه. 

معنی أو نفیه من دون أن فلو حاولت أن یتصور إثبات
یکون هناك مثبتٌ له و منفیٌ عنه حاولت ما ال یصح فی 

دبای)486: ق1428(جرجانی، ». عقل و ال یقع فی وهم
معانی کلمات معناهایی هستند که تمامی دانست که 

اصل اول خبر است و .شوندمابین دو شیء تصور می
اگر علم به این معنا را درخصوص خبر محکم و استوار 
کنید در تمام معانی آن را خواهد شناخت و از اموري 

ها استوار است این است ها پایدار و در ذهنکه در عقل
مگر ،تحّقق نخواهد یافتکه هیچ خبري واقعّیت و

خبر زیرا.وقتی که مخبر به و مخبر عنه در کار باشند
کند شود به اثبات و نفی و اثبات اقتضاء میمنقسم می

که مثبت له و مثبتی وجود داشته است و اقتضاء نفی 
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پس اگر .منفی و منفی عنه در کار باشندکه این است 
آنکه ، بیبخواهید اثبات معنا یا نفی معنایی تصور شود

مطلبی را ،مثبت و مثبت عنه وجود داشته باشد
آید به همین در هیچ عقلی درست نمیاید کهخواسته

جهت ممتنع است فعلی را مقصود قرار دهید بی آنکه 
اي دیگر اسناد دهید که در کالم بخواهید آن را به کلمه

ظاهر است یا مقدر است و اگر شما چنین قصدي را 
لفظ شما و صوتی را که از دهان خارج ،نداشته باشید

)621:ش1368، کنید هر دو یکسان است. (جرجانیمی

مفهوم لغوي نظم 
.نظم در لغت به معناي ترکیب، همبستگی و تألیف است

الظاء والنون و»ظمن«: گویدمیمقاییس اللغهصاحب 
کند،. اصل آن بر ترکیب و تألیف چیزي داللت میالمیم

ها در ترکیب و مرّتب کردن دانه» نظمت الخرز نظما«
)3/443ق: 1371. (ابن فارس،غیرهورشته 

نظم به معناي تألیف است، «آمده: العربلساندر 
نظمه ینظمه نظما و نظاما و نظمه فانتظم. تنظم نظمت 

ابن ( .»ترتیب داداللولوء یعنی آنها را در رشته، نظم و
)667تا: بیمنظور،

مفهوم اصطالحی نظم
دالئل االعجازامام عبدالقاهر جرجانی در مقدمه کتاب 

لیس النظم شیئًا اال توّخی معانی النحو و«نویسد: می
جرجانی، (».فروقه فیما بین الکلموجوهه وأحکامه و

لیس اال أن تضع «گوید:در ادامه می)40.ق:ـه1428
)28:همان(»کالمک الوضع الذي یقتضیه علم النحو

تعلیق الکلم بعضها ببعض «آورد: و در جاي دیگر می
) که در 32:(همان. »بسبب من بعضوجعل بعضها 

آنها نظم به معناي ترکیب و همبستگی و ارتباط ۀهم
بین کلمات است.

هاي بالغی در ادب عربی به مناظرات بحثۀریش
میزان گردد که در آنها معیار شعر وو مجالسی برمی

توجه شاعر به آن معیارها و کاربرد آن در اشعار مورد 
) 10:تابییق، عبدالعزیز،(عتگرفت.داوري قرار می

ها عیوب بالغت و جاحظ معتقد است که جاهلی
خطابه را به خوبی دریافتند و بین زیبایی اشعار و 

اي بالغی تمییز قائل عیوب آنها براساس معیاره
ا اگر از عصر جاهلی به عصر صدر اسالم شدند. اممی

خواهیم دید که مسائل بالغی با ظهور اسالم ،گذر کنیم
کرد و بدون شک قرآن یک عامل مؤثر در رشد

هرچند که .فکر عربی بودگسترش زبان وپیشرفت و
خاصی در بالغت ةکالم بلیغ پیامبر(ص) نیز شیو

به طوري که احادیث ایشان سرشار از مجاز و ،است
هاي بالغی است. به دنبال این پیشرفت، اسلوب

بالغت همانند ابوهالل عسکري، جاحظ، يعلما
قاضی عبدالجبار و دیگران در عرصه بالغت ظهور 

اي براي شناخت اعجاز آنها بالغت را شیوه.کردند
دانستند و معتقد بودند که اعجاز قرآن در نظم قرآن می

پرداز کالم است. تا اینکه عبدالقاهر جرجانی نظریه
ان ظهور کرد و با ایرانی و بنیانگذار علم معانی و بی

خود به تفکیک و جدایی لفظ و معنا پایان ۀطرح نظری
خود اطالق ۀداد. لفظی که عبدالقاهر جرجانی بر نظری

پیش از او نزد جاحظ و قاضی عبدالجبار به کار ،کرد
با این تفاوت که آنها این واژه را شرح .رفته بود

ا جرجانی آن را شرح و گسترش داد و براي، امنکردند
ۀآن ادلّه و شواهدي آورد و آن را به صورت یک نظری

بنیادي در بالغت مطرح کرد.
جرجانی قبل از هر چیز روش تحلیلی خود را بر 

اسباب زیبایی کالم بنا نهاد، با این بحث درباره علل و
امید که بالغت عربی را از مرحله تحلیل مجمل و 

عمیق منتقل کند.سطحی به مرحله تحلیل اصولی و
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گذرا روش عبدالقاهر در تحلیل بالغت سطحی و
نیست و تنها به تقدیم یا تأخیر و حذف یا ذکر لفظی 

کند.بلکه به اسباب و علل آن اشاره می،کندبسنده نمی
) در نتیجه 350ق: 1430(بانقیب، عبدالرحمن، 

گذرا عبدالقاهر در روش خود به وصف مجمل و
هاي این یژگیبلکه به خصائص و و،کنداکتفاء نمی

پردازد و دیدگاه او درباره تحلیل جمال و زیبایی می
زیبایی، یک دیدگاه موضوعی است که به صورت 

.پردازدتحلیلی به بیان آن می
دهد که او براي شده نشان میهاي انجامبررسی
نظم از سه منظر اساسی به ادبیات روي ۀشرح نظری

ساخت «و » ساخت نحوي«، »ساخت لفظی«آورد: می
ۀ خوداو در آغاز نظری)56ش: 1387(عباس، ». معنایی

بحث کلی و مجمل و مبهم درباره فصاحت و بالغت 
وال یکفی أن «گوید: پذیرد و میو نظم کالم را نمی

صةمخصوةيقالنظم وطرکيفيةفی صيةنّه خصوأتقولوا 
نسق الکلم بعضعها علی بعض حتی تصف تلک 

(الجرجانی،».مثلةوتبیّنوها وتذکروا لها أصيةالخصو
تنها بگویید فصاحت و بالغت اینکه )92: .قـه1428

اي است تی است در کیفیت نظم الفاظ و طریقهخصوصی
، مخصوص در پیوستن کلمات به همدیگر کافی نیست

توصیف کنید و آن را کامًال ت را مگر آنکه این خصوصی
». هایی بیاوریدمشّخص نمایید و براي توضیح آن نمونه

)76ش: 1368(جرجانی، 
خود درباره مسائلی ۀعبدالقاهر جرجانی در نظری

يترکیب اجزاهمچون لفظ، معنی، نحو و ساختار و
کالم سخن گفته که در اینجا به صورت مختصر این 

سی خواهیم کرد.موارد را از دیدگاه ایشان برر

دیدگاه عبدالقاهر در مورد لفظ 

عبدالقاهر لفظ را همانند جامه و پوششی پیشینیانِ 
دهد و معتقد دانستند که افکار را در خود جاي میمی

بودند که محتواي لفظ چیزي جدا از محتواي معناست. 
در واقع پیشینیان در بزرگ شمردن لفظ اسراف و 

عبدالقاهر در مقابل این جریان کردند. اّماروي میزیاده
نظم خود را بیان کرد و به دوگانه بودن ۀایستاد و نظری

رف کرد. شبهات آنها را برطمعنی جواب داد ولفظ و
در مورد گمان دالئل االعجازعبدالقاهر در کتاب 

بعضی از علماء که فصاحت و بالغت را به لفظ ارتباط 
هاي آنها دیدگاهبدان هر چه به«نویسد:می،دادندمی

نگاه کردم دیدم که سبب فساد کالم یک چیز است و
ۀلفظ است و همةگمان آنها دربارآن هم ظن و

شناختند و بین اوصاف آن را به عنوان لفظ مفرد می
وصف حاصل از لفظ در نفس متکلم و بین معناي 

(جرجانی، ».ذهنی و فکري آن تفاوت قائل بودند
که در نظر عبدالقاهر ) شکی نیست 290ش:1368

ارتباط زبان با شعر و نحو با بالغت به مراتب فراتر از 
ی که در یعقلی صرف است. تا جاقواعد منطقی و

اي نسبت به ه ویژهتوجفصل اّول کتاب دالئل االعجاز
شعر و دفاع از آن داشته است.

نظم در نظر ۀالعشماوي اندیشزکیۀبه گفت
بر این باور که زبان داراي عبدالقاهر اساساً مبتنی است

دو کاربرد کامًال متفاوت است: یکی به عنوان 
ها و دیگري به عنوان اشارهها واي از نشانهمجموعه

ابزاري براي بیان احساسات و عواطف؛ یعنی اعتقاد 
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به وجود دو نوع از الفاظ: الفاظی که تنها بر صورت و
گر حقایق کنند و الفاظی که بیانسطح اشیاء داللت می

)29ش: ش 1385اشیاء هستند. ( عشماوي، 
توان گفت که منظور او این است که الفاظ به می

هایی بیش نیستند و خارج از سیاق جمله تنهایی نشانه
بلکه هنگامی که در،اي ندارندهیچ مزیّت و فایده

ت پیدا ، اهمیگیرندسیاق جمله و ساختار نظم قرار می
صی تواند معناي مشخوقتی میلفظ،کنند. بنابراینمی

داشته باشد که در ترکیب جمله قرار گیرد و سیاق و
اي است که لفظ مفرد و مجّرد جمله تنها زمینهساختار

از در نتیجه،کند. آن فرصت نمود و تحّرك پیدا میدر
نظر عبدالقاهر لفظ تابع معناست که این تابعّیت از 

دیدگاه ت در با دقگیرد.رهگذر نحو صورت می
زبان، این نتایج از آن برداشت ةعبدالقاهر دربار

شود:می
شناسیم؛ یعنی ما اشیاء را پیش از وضع الفاظ می

ندگی و...را پیش از آنکه ما مفاهیم مرد و زن و ز
شناسیم. ها را برایشان وضع کنیم میاین اسم

اي است براي اشاره؛ نه بیشتر لفظ مفرد تنها وسیله
نه کمتر.

 تواند بر معناي مشخصی داللت کند مفرد نمیلفظ
اي را دربر داشته باشد مگر اینکه و فایده ویژه

اي را در سیاقی ویژه به عهده بگیرد.وظیفه ویژه

دیدگاه عبدالقاهر جرجانی در مورد نحو
دیدگاه او درباره نحو نیز همانند لفظ و زبان متفاوت با 
پیشینیان است. از نظر عبدالقاهر رسالت نحو در بیان و 

شود و توضیح اعراب آخر کلمات خالصه نمی
اي از قواعد خشک و خالی از احساس نیست؛ مجموعه

باالخره نحو دانشی نیست که در بالغت و هنر هیچ و
در نظر او علمی است که نقاب نقشی نداشته باشد. بلکه

گشاید. عبدالقاهر در تعریف نظم در معانی میةاز چهر
نظم چیزي جز قرار «:گویدمیدالئل االعجازکتاب 

کند و بر اساس آنچه علم نحو اقتضاء میدادن کالم
هاي آنمچنین رعایت قوانین و اصول و روشه

)127ه.ق:1428جرجانی،(».نیست
همان تصور و دیدگاه عبدالقاهر براي در واقع این 

نظم و ۀکیفیّت و چگونگی کاربرد و تطبیق نظری
اجراي آن در ادبیّات بود، که عبارت است از قرار دادن 
کالم براساس اقتضاي علم نحو و معانی نحوي، که با 

بیان بهترین اسلوب و مطابق با مقتضاي حال مخاطب
ن از استمرار شد. اگر قصد و غرض متکّلم خبر دادمی

، »زید منطلق«شود و دوام انطالق زید باشد، گفته می
تجّدد انطالق اما اگر غرض خبر دادن درباره حدوث و

و اگر تنها حادث » زیدٌ ینطلق«شود زید باشد، گفته می
». انطلق زیدٌ «شود شدن انطالق زید مراد باشد گفته می

به معانی نحوي که مراد عبدالقاهر بود،به این ترتیب
شد.اعراب کلمات محدود نمی

گوید:میدالئل االعجازدر جایی دیگر از کتاب 
چیزي را نخواهی یافت که درستی یا نادرستی آن «

در آن پاي یکی ریشه در شیوه نظم آن نداشته باشد و
دلیل درست ،در واقع. از معانی نحو در میان نباشد

دلیل نادرست بودن طباق با معانی نحوي وبودن آن ان
باید ،در نتیجه. آن عدم انطباق با مسائل نحوي است

نظم را در عدم انطباق آن با ریشه فساد در کالم و
)120ش: 1368(جرجانی، .»معانی نحوي دانست

منظور او از قانون نحو فقط تا اینجا معلوم شد که
جمله ةدربارهایی، بلکه دیدگاهاحکام دستوري نیست

تر از ظریفتر وعمیقارتباط کلمات با هم بسیارو
اي به خودي خود . در دیدگاه او هیچ کلمهاین است

کنار بلکه شیوه چینش کلمات در،زشت یا زیبا نیست
کند. ن زیبایی لفظ و جمله را معلوم مییکدیگر میزا
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نظم معانی و ترتیب یۀاپبراساس این قاعده کلمات بر
شوند و چینش معانی در ذهن گوینده مرتب می

کلمات به صورت هدفمند در ذهن گوینده شکل 
این نکته را نیز شود. گیرد و به مخاطب القاء میمی

که ينباید فراموش کرد که نحو و معانی نحو
تر وسیعمفهومی،عبدالقاهر قصد و اراده آن را داشت

ت کالم و ارد. مفهوم آن به صحاز مفهوم رایج نحو د
گردد.خطا برمیدوري از

یدگاه عبدالقاهر جرجانی درباره معنید
ترتیب معنوي م نظریه درباره معانی است.قسمت دو

زد ابوهالل عسکري وجود داشته کالم پیش از جرجانی ن
آنچه که «گوید: در این باره عبدالقاهر جرجانی می. است

این است که تصور نکند که انسان شایسته است بداند 
مجرد از معانی نحو تعلق دارد فکر به معانی کلمه مفرد و

» فعل«گنجد کسی در معناي نه در عقل مینه در وهم و
....»برعکس اعمال نکند و» اسم«آن را در تفکر کند و
)410ش:1368(جرجانی، 

در نتیجه از نظر عبدالقاهر فکر فقط به معانی نحو 
کالم براساس ترتیب معانی هنگام توالی تعلق دارد و

شود؛ اما از نظر ساخت معنایی آنها در نطق مرتب می
تابع دهد و نظم راجرجانی اصالت را به معنی کالم می

- ههایی که در جابداند. او اعتقاد دارد ظرافتمعنی می
دهد موجب ي جمله روي میحذف اجزاجایی و
،ا تصادفی نیستهاین ظرافتهاي ادبی است وآرایش

است که در ضمیر بلکه به سبب اغراض گوناگونی
شکار است که معنا در آ. واضح وگوینده بوده است

منبع زیبایی اساس آن ومکتب عبدالقاهر رمز هنر و
.در کالم است

ۀعبدالقاهر با تأکید معانی کلمات مفرد را از حیط
وقتی ما در امر بالغت «.فصاحت خارج کردبالغت و

کنیم کاري به معانی کلمات مفرد فصاحت بحث میو
». نداریم و معانی الفاظ هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد

توان از کالم عبدالقاهر این ) در اینجا می118: (همان
نتیجه را گرفت که آنچه در بالغت وجود دارد فکر به 

پس منظور از معانی در نظر عبدالقاهر .آن تعلق دارد
ترکیب کالم است.لیف وأتپیوند ومعانی حاصل از

تا اینجا مشخص شد که مزیت کالم به سبب نظم آن 
تناسب معانی الفاظ آن با نظم همبستگی واست و

یکدیگر است. 

سیاق کالم دیدگاه عبدالقاهر درباره ترکیب و
جمله يارتباط اجزامهم ترکیب وۀعبدالقاهر به مسئل

ارتباط بدون تعلیق وکه نظم به طوري.اهتمام ورزید
،پذیر نیست. در واقعجمله با هم امکانيبعضی از اجزا

-به همان ترکیب و سیاق کالم برمیمفهوم واقعی نظم

اي دارد و ، از نظر عبدالقاهر جایگاه ویژهگردد. بنابراین
، بلکه وقتی الفاظ بر همدیگر برتري ندارندکلمات و

ق جمله قرار سیاکنند که در ترکیب وارزش پیدا می
دالئل االعجازبگیرند. عبدالقاهر در این زمینه در کتاب 

همانا فصاحت کالم فقط در ارتباط و«: گویدمی
شود نه اي ظاهر میبه شیوه ویژهکالم يپیوستگی اجزا

)375ق:1428جرجانی،(».در کلمات مفرد

تقدیم
از این اصطالح نزد دانشمندان تعریف جامع و علمی

انواع آن تقسیمات وندارد؛ بلکه فقط احوال،وجود 
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اصطالحی آن از تعریف جامع واند ورا بیان کرده
آشکار بودن و دلیل آن هم شاید وضوح .اندغافل شده

اما با توجه به کاربرد آن،  ،مفهوم آن استمعنا و
هاي عرب در اصطالحی است که بر یکی از اسلوب

آن تغییر لفظ از مکان وۀنشانشود وکالم اطالق می
تقدیم ،مقدم  آن است. در نتیجهموقعیت اصلی خود و

بالغت عربی است یک اسلوب رایج در زبان عربی و
هاي ترین اسلوبظریفترین وبدون شک از دقیقو

بالغی است.
تأخیر از مسائل مهمی است که در تقدیم وۀمسئل

يعلمادر آغاز .گرفته استگذشته مورد توجه قرار
اما مالحظات ،نحو به بحث پیرامون آن پرداختند

مسائل نحوي محدود خیر به أتپیشنیان درباره تقدیم و
شد بلکه دانشمندان علم بالغت به زاویه فنی آن نمی

روي آوردند. کسانی مانند ابوعبیده، ابن قتیبه و
عبدالقاهر جرجانی در این باره بیش از همه به بحث و

مجاز ةابوعبیده دربار.ی آن پرداختندتحلیل جوانب فن
تأخیر در ضمن تقدیم وةابن قتیبه دربارمؤخر ومقدم و

اما عبدالقاهر جرجانی پا ،اسلوب قلب بحث کردند
در مورد جوانب مختلف آن به صورت فراتر گذاشت و

بالغت يتا در نهایت علما.جامع بحث کردندوسیع و
بین سخن گفتند وتأخیرتنظیم بحث تقدیم وةدر بار

ی وخبري تمییز قائل یتأخیر در جمله انشاتقدیم و
تقدیم در جمله خبري را به تقدیم مسندالیه، شدند و
متعلقات آنها تقسیم کردند.مسند و

بالغت  بعد از عبدالقاهر جرجانی از فکر يعلما
-اهتمام به مقدم میتقدیم را عنایت وةسیبویه که انگیز

هاي عالوه بر آن انگیزهگذاشتند وپا فراتر،دانست
براي تقدیم به » تقویت کالماختصاص و«دیگري مانند 

تأخیر در تقدیم ويکار بردند. هر چند برخی از علما

-آن را سبب فساد کالم میدانستند وکالم را جایز نمی

تغییر است که فساد کالم و»عتابی«از این جمله .دانستند
زیرا .دادتأخیر ارکان جمله ارجاع میمعنی را به تقدیم و

معانی همانند ارواح معتقد بود که الفاظ همچون اجساد و
پس اگر .توان آنها را دیددل میآنها هستند که با چشم

، صورت فنی کالم دچار فساد مؤخر کنیمآنها را مقدم و
سنان از دیگر علمایی ابنکند.معنا تغییر میشود ومی

کند که الفاظ بیان میصراحتبه عتابی است که همانند
تقدیم ومکان خود قرار بگیرند وباید در موقعیت و

الفاظ باید در «: گویدو میکند تأخیر در کالم را رد می
در کالم نباید تقدیم موقعیت خود قرار گیرند ومکان و

».انجامدزیرا این کار به فساد در کالم می،تأخیر باشدو
) 111م:1967(خفاجی، 

ان کسانی مانند اما برخالف دیدگاه این دانشمند
زرکشی ،)637اثیر (ضیاءالدین ابن،عبدالقاهر جرجانی

دیگران،  به جوانب زیباشناسی اسلوب تقدیم ) و792(
به طوري که .عنایت داشتندتأخیر اهتمام وو

ها وعبدالقاهر جرجانی این باب را داراي فایده
این باب از «: گویدمیشمرد وبرهاي زیادي زیبایی

ۀشمار، دامنمحاسن بیکتاب را فواید بسیاري است و
، هاي آن بس دورکرانهاستعمال در آن وسیع است و

گشاید واب معانی بدیعی براي شما چهره میدر این ب
بینید سازد شعري را میشما را به نکات لطیفی آگاه می
در آورد وشوق میکه شنیدنش شما را به وجد و

آنگاه ،گذاردطر شما تأثیري بس لطیف بر جاي میخا
شوید که علت اینکه آن شعر متوجه میکنید وأمل میت

کرده است که در نشاطی در شما ایجاد لطافتی یافته و
جایی برداشته در لفظی را از اي مقدم شده وآن کلمه

)166ش: 1368(جرجانی، ». اندمحلی دیگر نهاده



1395زمستان ،17پیاپی ،اول، شماره پنجم، سال »هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«20

هایی از سوره بقره به تبیین با آوردن نمونهدر ادامه
- ابنعبدالقاهر جرجانی، سکاکی ويبررسی آراو

نفی تقدیم مسندالیه در سیاق اثبات ودربارةعاشور 
پردازیم.می

تقدیم مسندالیه در سیاق مثبت.1
تقدیم مسندالیه معرفه( َعلَم) بر مسند فعلی.1-1

- فراوانی دیده میین اسلوب به شکل در سوره بقره ا

بالغت ياما از میان معارف به دلیل اهتمام علما،شود
در این بخش این دو عنصر را بررسی » ضمیرعََلم و«به 

» اللُّه َیسَْتهِْزئُ بِِهمْ «تعال مول خداوندقخواهیم کرد: 
» ِإلَیِْه ُتْرجَُعونَ َیبُْسُط وَ ََواللُّه یَقِْبُض و«و)15بقره /(

.)245(بقره/
قبل از عبدالقاهر جرجانی معتقد بودند که پیشینیانِ 

. به تقدیم مسندالیه فقط براي اهتمام به مقدم است
اما ،اي به سبب اهتمام آن نداشتندطوري که اشاره

.تفصیل کردعبدالقاهر جرجانی این اسلوب را شرح و
گاهی «:گویدمیدالئل االعجازاو در جایی از کتاب 

کنند که اگر بگوییم تقدیم اوقات مردم گمان می
کافی است زیرا ،اهتمام استمسندالیه براي عنایت و

که ذکر آن داراي اهمیت است بدون اینکه ذکر کنیم 
،در نتجه.توجه از کجا حاصل شده استاین عنایت و

تأخیر امري کوچک در نظر آنها مسئله تقدیم و
اینکه «:گویددر جاي دیگر میو»شودپنداشته می

عضی معتقدند گاه تقدیم کلمه به خاطر تصرف در ب
به لحاظ آن است که گوینده براي سجع لفظ است و

ي است بی اقافیه میدان بیشتري داشته باشد عقیدهو
تقدیم از دیدگاه )163ش: 1368،(جرجانی.»ارزش

الف) تقدیم به نیت تأخیر او بر دو وجه اصلی است:
دیمی که بر نیت تأخیر ب) تق؛ یا تقدیم ما حقه التأخیر

.نیست

اي با تقدیم وع اول تقدیم هنگامی است که کلمهن
، وکه قبل از تقدیم داشته است داردهمان حکمی را

مانند خبر .باشددر همان نوع اعرابی که بوده است می
اید یا مفعولی یی که آن را بر مبتدا مقدم ساختهمبتدا

گویید چنانچه می. ایدکه آن را قبل از فاعل آورده
معلوم است که » ضرب عمرا زید«و» منطلق زید«
هیچ یک با تقدمشان از موقعیتی که » عمرا«و» منطلق«

مرفوع است » منطلق«یعنی .اندداشتند خارج نشدهقبالً 
- همان. مفعولمنصوب است و» عمرا«خبر مبتدا وو

. »طور که وقتی آنها را مؤخر ذکر کردیم چنان بودند
)166ش: 1368نی،  جرجا(

عبدالقاهر جرجانی در مورد تقدیم مسندالیه معرفه 
زید «گوییم سند فعلی معتقد است هنگامی که میبر م

کند اقتضاء می» أنَت فعلتَ «و» أنا فعلتُ «و» قد فعل
- ما به فاعل باشد و در این باره میتوجهکه قصد و

اقتضایش این است که » أنت فعلت«جمله «گوید:
البته منظور از ،توجه ما به سمت فاعل باشدقصد و

این قصد و توجه دو قسم است:
ایم تنها همان الف) منظور فعلی است که خواسته

گوییم نظر را بدان اختصاص دهیم یعنی میفرد مورد 
، کس دیگر نیستهیچتنها او فاعل این فعل است و

من بودم که ؛ تنها»أنا شفعت فی باب فالن«مانند 
.گري کردمفالنی میانجیدرباره

ب) منظور ما این است که بر شنونده محقق کنیم 
مقصود این کار را انجام داده است وکه فالن کس یقیناً 

از اینکه نسبت به این است که مخاطب را از شبهه و
هو یعطی «. مانند غلط نماید باز داریمما گمان اشتباه و

اوست.یعنی عطاي فراوان عادت همیشگی » الجزیل
)182ش: 1368(جرجانی، 

رسد عبدالقاهر الیه معرفه به نظر میدر تقدیم مسند
مخاطب غایب ومتکلم وضمیرجرجانی بین علم و
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یط جمله بلکه از نظر ایشان شرا،تفاوتی قائل نشدند
است یا 1کند که تقدیم براي اختصاصاقتضاء می

مورد در نتیجه دیدگاه عبدالقاهر در .تقویت اسناد کالم
الیه معرفه (عََلم) این است که تقدیم مسنداین آیه و

، اما تقدیم در درجه اول براي تقویت اسناد کالم است
کند که تقدیم براي اختصاص نیز شرایط اقتضاء می

گردد ر مستتر هو در یستهزء به اهللا برمیباشد زیرا ضمی
أکید بیشتري تقویت حکم براي بار دوم داراي تو

ه از دیدگاه عبدالقاهر مورد آیه دوم آنچاما در.است
توان برداشت کرد این است که تقدیم جرجانی می

مسندالیه اهللا براي تقویت حکم است نه اختصاص و
ها به دلیل تکرار اسناد در برخی از جمله«: گویدمی

براي تقویت حکم کید بیشتري است وأجمله داراي ت
یگر به شمیر ار دبالیه وبار به مسندیک.آیدکالم می

-163ق: 1428، (جرجانی».شودمستتر اسناد داده می
162(

الیه معرفه دیدگاه سکاکی درباره تقدیم مسنداما
به .اندکی با نظر عبدالقاهر جرجانی اختالف دارد

طوري که سکاکی در تحلیل خود ضمیر را از اسم 
بدون توجه به منفی یا مثبت ،کندعََلم جدا میظاهر و

اسم «ظر سکاکی تقدیم مسندالیه معرفه از نبودن جمله.
فقط براي تقویت اسناد کالم است که »علم«یا » ظاهر

- بدالقاهر جرجانی اندکی مخالفت میدر این زمینه با ع

است این نوع معتقدچرا که عبدالقاهر جرجانی؛کند
م براي هالم وـتقدیم هم براي افاده تقویت ک

سکاکی در اختصاص با توجه به اقتضاي جمله بود.
ن ـسا مـرف فلیـٌد عـأما نحو زیو«: گویدباره میاین
ل هو عرف فی االحتمال ـقبی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. تخصیص یا اختصاص به معناي محصور کردن مسند در مسندالیه 1

اما ،اندکید نامیدهأد تأکیبالغت آن را تيکه علمااستبالعکس و

آن هنگامی است که مسندالیه کید اسناد کالم است وأتقویت به معناي ت
معرفه بر مسند فعلی مقدم شود به طوري که ضمیري از مسند (فعل) 

به مسندالیه برگردد.
السواء بل حق المعرّف حمله علی االعتبارین علی 

واما «)107ه.ق:1356سکاکی، (. »وجه تقوي الحکم
جمله زید عرف به سبب دو اعتبار مختلف همانند هو 
عرف نیست بلکه حق تقدیم معرفه در اینجا حمل آن 

از نظر سکاکی تقدیم ،در نتیجه».بر تقویت حکم است
مسندالیه معرفه علم در این آیات داللت بر تقویت 

کالم است.
ی ابن عاشور در این مورد تابع عبدالقاهر جرجان

است که معتقد بود تقدیم مسندالیه معرفه بر مسند 
هم تقویت کالم است که فعلی هم براي اختصاص و

ُقِل اللُّه یُنَجِّیکُم مِّْنهَا َومِن ُکلِّ کَْرٍب ُثمَّ َأنتُْم «در آیه 
است که تقدیم داللت معتقد ،)64(األنعام/» تُْشرُِکونَ 

)7/282ه.ق: 1420ابن عاشور،(کند.بر اختصاص می
)13(طه/» وَأََنا اخَْترُْتَک َفاسَْتِمعْ ِلمَا ُیوَحى«اما در آیه 

او در .کندکه تقدیم افاده تقویت کالم میمعتقد است 
تقدیم مسندالیه معرفه بر خبر «:گویدتفسیر فوق می

. کندآیه بدون شک افاده تقویت حکم میفعلی در این
مسندالیه د حصر مسند بر توانسپس در درجه دوم می

)1/93ق: 1420ابن عاشور،(».نیز باشد

الیه معرفه (ضمیر) بر مسند فعلیتقدیم مسند.1-2
و)30(بقره/» َنْحُن ُنسَبُِّح ِبَحمِْدكَ وَ «وقال تعالی 

)13(طه/ » وَأََنا اخَْترُْتَک َفاسَْتمِْع ِلمَا ُیوَحى«
تقدیم مسندالیه ضمیر بر مسند فعلی ةاما دربار

عاشور آن را همانند ابندیدیم که عبدالقاهر جرجانی و
د بودند که معتقدانستند وتقدیم مسندالیه اسم ظاهر می

کند که تقدیم براي اختصاص اقتضاي جمله ایفاء می
:گویدباره عبدالقاهر می. در ایناست یا تقویت کالم

ایم تنها همان فرد خواستهالف) منظور فعلی است که«
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گوییم تنها یعنی می.مورد نظر را بدان اختصاص دهیم
، مانند دیگر نیستهیچ کس او فاعل این فعل است و

؛ تنها من بودم که درباره فالنی »أنا شفعت فی باب فالن«
میانجیگري کردم یا ب) منظور ما این است که بر 

کار را انجام اینشنونده محقق کنیم که فالن کس یقیناً 
مقصود این است که مخاطب را از شبهه وداده است و

باز داریم ،غلط نمایداز اینکه نسبت به ما گمان اشتباه و
عطاي فراوان عادت یعنی » هو یعطی الجزیل«: مانند

) اما 182ش: 1368، (جرجانی».همیشگی اوست
توان از نظر عبدالقاهر کرد این است که برداشتی که می

رسد در ضمایر متکلم بیشتر گرایش به میظربه ن
در ضمایر غایب تمایل به تقویت کالم اختصاص دارد و

ولی در هر صورت به طور قطعی آن را بیان نکردند.
جرجانی در جاي دیگر در مورد تقدیم ضمیري که 

این روش «: گویدۀ جمله فعلیه تفسیر شده میوسیله ب
شبهه را برطرف براي ثبوت موضوع مؤکدتر است و

کید أیعنی ت.کندمطلب را محقق اعالم میکند ومی
حکم تکرار اعالم را داراست وقتی موضوع به صورت 

- شود فخامتش بیشتر میسپس تفسیراضمار آید و

مومنون/ (» إِنَّهُ َلا یُفِْلحُ الَْکاِفرُونَ «گردد یعنی آیه شریفه 
که اگر کیدي داردأ) در نفی رستگاري از کافران ت117

أکید تاین قوت و» إن الکافرین ال یفلحون«گفته شود 
تحکیم رساند زیرا موضوع پس از تنبیه ورا نمی

مطلب آنکه پیش از گواه بر توضیح داده شده است و
(جرجانی،». انکاري استها معموالً این نوع کالم

)166ق: 1428
م ضمیر بر مسند فعلی نظر تقدیةاما سکاکی دربار

عاشور به ابنجرجانی وياي دارد که با آرانهجداگا
چرا که او بین ضمیر رسد اندکی اختالف دارد.نظر می

در .ل استئتمییز قا»ال«معرف به اسم ظاهرعََلم وو
هو "فإذا قلت «:گویدمیمفتاح العلومجایی از کتاب 

کان المراد تحقیق اعطائه الجزیل عند "یعطی الجزیل
سکاکی، (»تخصیص اعطاء الجزیل بهالسامع دون 

مراد » هو یعطی الجزیل«هرگاه گفتی «)106ه.ق: 1356
جزیل نزد شنونده ياز تقدیم مسندالیه تحقق اعطا

هرگاه گفتی أنا است بدون داللت آن بر اختصاص و
عتبار اول داللت بر عرفتُ وأنت عرفتَ وهو عرف به ا

بر به اعتبار دوم داللت کند وتقویت حکم می
لیه ضمیر معتقد سکاکی در تقدیم مسندا» اختصاص

تواند داللت بر اختصاص بکند است که هنگامی می
دیگري که داراي دو شرط باشد یکی جواز تقدیر و

تفتازانی، (اینکه مسندالیه در اصل فاعل معنوي باشد.
رسد سکاکی نیز اعتقاد به به نظر می)1/63: ه.ق1411

اقتضاي کالم را نیز در نظر وقاطعیت این قانون ندارد 
زیرا در جمله هو یعطی الجزیل با اینکه همانند ،دارد

اما سکاکی معتقد است که در اینجا ،هو عرف است
.کندم میداللت بر تقویت حک
ا از دیدگاه سکاکی بررسی کنیم اگر آیه دوم ر

با توجه به دارا بودن دو شرط تقدیم که توان گفت می
- بر مسند فعلی داللت بر اختصاص میمسندالیه ضمیر 

.کند
عاشور معتقد است که تقدیم داللت در آیه اول ابن

تقدیم در این آیه داللت «: گویدمیبر اختصاص دارد و
با توجه به اینکه خبر نیز جملیه کند ومیبر اختصاص

ین امر همدوام دارد وداللت بر ثبوت واسمیه است و
عاشور،بنا(».کندبه حصر در این آیه کمک می

ظر سکاکی داللت هرچند که از ن)1/392ه.ق:1420
.کندبر تقویت کالم می

الزم به ذکر است اگر مسند فعل منفی باشد نیز 
زیرا مسند منفی براي ،داخل در سیاق مثبت است

-. در این باره سکاکی میاستمسندالیه به اثبات رسیده 

نفی حکم » أنت ال تکذب«همچنین اگر گفتی«:گوید



23محمود قاسمیوحمدابراهیم خلیفه شوشتري م/معناشناسی نظم در تقدیم مسندالیه براي تخصیص و تقویت کالم .... 

تر است نسبت به گفته ال تکذب کذب از مخاطب قوي
شود أنت که در اینجا أنت تاکید مسندالیه محسوب می

)106: 1356،(سکاکی.»نه تاکید حکم

تقدیم مسندالیه نکره بر مسند فعلی.2
تقدیم مسندالیه بر مسند فعلی فقط به مسندالیه معرفه 

گاهی اوقات مسندالیه نکره نیز بر .شودمحدود نمی
عبدالقاهر معتقد است که .شودمسند فعلی مقدم می

:گویدمیجمله خبري نیز همانند استفهامیه است و
کند که شخص آمده اعالم می» رجٌل جاء«در جمله «

- روي سخن شما با کسی است که میمرد است و

دانسته شخصی نزد شما آمده، ولی از جنس او آگاهی 
- گر این معنی را نخواسته باشید میاداشته است ون

رجل «همچنین اگر بگویید . »جاءنی رجل«گویید 
کوتاه قدي نزد شنونده دانا بوده که فرد» طویل جاءنی

دانسته که این فرد از جنس زن بوده شما آمده ولی نمی
اید ده را در مرتبه کسی قرار دادهمرد یا شنوناست یا

ش: 1368(جرجانی،». ته استکه چنین اعتقاد داش
199(

اگر در دیدگاه عبدالقاهر جرجانی دقت نظر داشته 
نکره بر یابیم که از نظر او تقدیم معرفه و، درمیباشیم

مسند فعلی در سیاق مثبت تفاوتی ندارد به طوري که 
به گفته محمد ابوموسی تقدیم نکره نیز همانند معرفه 

- بر اختصاص میهر جرجانی هم داللتاز نظر عبدالقا

این براساس مقتضاي جمله کند هم تقویت کالم و
اختصاص ،در واقع)171ق: 1427ابوموسی،(است.

اند قویت کالم نیست زیرا چنانچه گفتهمخالف ت
امام ،در نتیجهکید است.أکید بر تأاختصاص ت

عبدالقاهر جرجانی معتقد است که تقدیم نکره در این 
از بین بردن شک واسلوب داللت بر تحقق امر و

در نهایت معتقد است که این تردید در شنونده و

هم داللت بر ترکیب هم داللت بر اختصاص دارد و
.تقویت کالم

مسندالیه معرفه ،طور که ذکر کردیماما سکاکی همان
اما جمله رجٌل و«: گویدیموکندجدا میره را از نک

بلکه حق نکره این ،عرف همانند جمله هو عرف نیست
است که داللت بر تخصیص بکند به شرطی که مانعی 

ق:1356(سکاکی،»در این زمینه وجود نداشته باشد
رسد منظور از اختصاص در اینجا به نظر می) و10

وییم رجٌل گافراد است هنگامی که میحصر تعیین و
-هنگامی که میجاء مراد از آن فقط مرد آمد نه زن و

گوییم رجٌل جاء به اعتبار دیگر مراد این است که فقط 
.یک مرد آمد نه دو یا چند مرد

در حالت نفی وتقدیم مسندالیه بر مسند مشتق (.3
اثبات)

ادب عربی به کار ن کریم وآاین اسلوب فراوان در قر
بالغت به آن اهتمام ياز علمابرخی ورفته است

اما جاي شگفتی است که عبدالقاهر جرجانی .ورزیدند
که سکاکی وبه این اسلوب توجهی نکردند در حالی

َومَا ُهم «قال تعالی : اندعاشور به آن اشاره کردهابن
).167» (بِخَاِرجِیَن ِمَن النَّارِ 

سکاکی در مورد این اسلوب در حالت نفی سخن 
کند که ست که داللت بر اختصاص میمعتقد اگفته و

معتقد است»أنت علینا بعزیزوما«ۀدرباره تقدیم در آی
به نفی بر مسند مشتق یا الیه مسبوقکه تقدیم مسند

زیرا نهی شده ،تواند داللت بر اختصاص بکندفعلی می
ما أنا «در تقدیم مسندالیه مسبوق به نفی بگوییم:

خود اسلوب زیرا » سوايسعیت فی حاجتک وال أحد 
کند که عمل سعی از طرف دیگري روي استلزام می

ما سعیت فی «که اگر بگوییحالیداده است در
جمله درست است و» حاجتک وال أحد غیري
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همچنین نفی همراه استثناء درست نیست زیرا استثناء 
»در این جمله ایجاب می کند که تو زید را زدي

ین همان معناي حصر او)111ق: 1356سکاکی،(
،بنابراین.است که سکاکی به آن اشاره کرده است

است که تقدیم داللت سکاکی در تفسیر این آیه معتقد
.کندبر تخصیص می

- دیدگاه سکاکی را به طور کامل نمیعاشور اما ابن

معتقد است که تقدیم مسندالیه بر مسند مشتق پذیرد و
افاده حتماً چه در سیاق اثباتچه در سیاق نفی و

کند سکاکی را نقد میسپس نظر.کندنمیاختصاص
که معتقد است »أنت علینا بعزیزوما«در تفسیر آیه و

تقدیم در این آیه به ذات خود داللت بر اختصاص 
مقتضاي جمله بلکه با توجه به قرائن و،کندنمی

ق:1428عاشور، (ابن. »شودتخصیص فهمیده می
ب است که در تفسیر این آیه ). اما جاي تعج2/100

- مینکته بالغی خاصی وجود ندارد وکه معتقد است 

اي وجود در تقدیم مسندالیه در اینجا نکته«: گوید
بلکه در اصل جمله به صورت جمله اسمیه ، ندارد

زیرا ،کندتقدیم داللت بر اختصاص نمیآمده است و
ي علم مسند مشتق نزد اکثر علماتقدیم مسندالیه بر

کند بلکه تخصیص مختص معانی افاده تخصیص نمی
ثواب «ۀ در تفسیر آی) وجاهمان(»مسند فعلی است

تقدیم مسندالیه افاده تمکین و«: گویدمی» اهللا خیر
)2/184: همان(. »تثبیت خبر است

تقدیم در سیاق نفی.4
تقدیم مسندالیه مسبوق به نفی بر مسند فعلی .4-1
سکاکی جمله عبدالقاهر جرجانی،از بالغت ويعلما

اند تا اي داشتهبه این اسلوب توجه ویژهعاشورابنو
يبرخی دیگر از علماجایی که عبدالقاهر جرجانی و

که این اسلوب داللت بر داشتند بالغت اعتقاد

فََال َخْوٌف «قول خداوند متعال کند.اختصاص می
).38» (عَلَیِْهْم َوَال ُهْم یَْحزَُنونَ 

در «گوید:ر این مورد عبدالقاهر جرجانی مید
که وقوع کنیدفعلی را از خود نفی می» ما فعلت«جمله 

ما أنا «ۀ در جملعدم وقوع آن محقق نشده است وو
انجام کنید که محققاً فعلی را از خود نفی می» فعلت

خواهید بگویید که من آن را انجام ، ولی مییافته است
ما أنا «ه اثبات رسیده اما جمله براي دیگري بنداده و

گویید که مضروب بودن زید را جایی می» ضربت زیدا
این » ما ضربت زیدا«معنی جمله ثابت بوده است و

زید زده نشده است که غیر شما زید را زده یا اصالً 
تر قوي» ما أنا فعلت«ۀ کید در جملأت،در واقع. »است

زیرا نفی در آن است. » أنا ما فعلت«ۀجملکید درأاز ت
مقصود از آن در این هنگام داخل در نسبت است و
در تحقیق گویی جمله اول، نفی مسندالیه نیست و

(جرجانی، . »جمله دوم جمله مثبتجمله منفی است و
)181ش:1368

توان گفت که در جمله اول در تفسیر کالم ایشان می
که جمله درباره دیگران عملی را نفی کردیم در حالی

،ساکت است اما در جمله دوم عملی را نفی کردیم
،که آن را براي دیگران ثابت کردیم در نتیجهدرحالی

تر است ونسبت به جمله اول قويکید در آن بیشتر وأت
-ي بالغت داللت بر تخصیص میاین از نظر اکثر علما

ز نظر توان گفت که تقدیم در این آیه ا، میدر نتیجهکند.
.کندبر اختصاص میجرجانی داللت 

سکاکی با نظر عبدالقاهر اندکی مخالف است و
توان به صورت قطعی گفت که معتقد است که نمی

زیرا او به .کندین نوع تقدیم داللت بر اختصاص میا
در نتیجه از ،کندمنفی یا مثبت بودن جمله توجه نمی

را کند زیتقدیم در این آیه افاده تقویت مینظر او 
.داراي شرایط اختصاص نیستضمیر 
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افاده عاشور نیز معتقد است که نوع حتماً ابن
کند بلکه اقتضاي جمله ایفاء می،کنداختصاص نمی

کند یا تقویت که آیا تقدیم داللت بر اختصاص می
کالم، هرچند تقدیم در این آیه را داللت بر اختصاص 

تقدیم مسندالیه بر مسند فعلی «: گویدمیداند ومی
کند که همانند جمله ما أنا قلُت افاده اختصاص می

. »ينه کس دیگرمراد از آن نفی حزن فقط از آنها و
ابن عاشور ،) در نتیجه1/426ق:1420عاشور،ابن(

رار داده به طوري یک دیدگاه خاصی را در این زمینه ق
گاهی همسو کند والقاهر مخالفت میکه گاهی با عبد

وال هم هم «یه آر تفسیر به طوري که دشود.می
خالف عبدالقاهر معتقد است که تقدیم در بر،»ینظرون

همچنین با اینجا فقط براي تقویت آمده است و
ره بر مسند تقدیم مسندالیه نکاعتقاد دارد سکاکی که 

.کند مخالف بوده استمشتق افاده اختصاص می
مستقل ن بخش کامالً عاشور در ایدیدیم که دیدگاه ابن

.رو استمیانهو

گیريبحث و نتیجه
ند از:ااز این پژوهش نتایجی حاصل شد که عبارت

- پژوهش درباره نظم قرآن در میان سایر پژوهش-

اي زیرا گوشه،اي استهاي بالغی داراي اهمیت ویژه
سازد. از سوي از اعجاز بالغی آیات را آشکار می

داخل اسلوب قرآن واالتر از آن است که آن را،دیگر
چارچوب مشخصی محدود کنیم.

- ترین پدیدهمسئله مهم تقدیم در بالغت از مهم-

زیرا به متکلم اجازه ،هاي لفظی در علم معانی است
تعبیر از مفاهیم ذهنی دهد که در چینش الفاظ ومی

خود آزاد باشد.
در تقدیم مسندالیه بر مسند فعلی جرجانی معتقد -

کند و هم براي تقویت میبود که هم داللت بر اختصاص

ضمیر نکره وآید بدون آنکه بین معرفه وحکم کالم می
هر چند در بین ضمایر .اسم ظاهر تفاوتی قائل شودو

ر ددر ضمیر متکلم بیشتر گرایش به اختصاص داشت و
.ضمیر غایب بیشتر به تقویت کالم

تقدیم مسندالیه بر مسند فعلی ةسکاکی دربار-
بین مسندالیه، کند وچند دسته تقسیم میمسندالیه را به

- اسم ظاهر و نکره در دریافت معنا فرق میضمیر و

گذارد.
تقدیم مسندالیه مسبوق به نفی بر مسند فعلی در-

تا حدودي بین علماء اختالف وجود دارد. جرجانی 
- معتقد است این نوع تقدیم حتماً براي اختصاص می

ه بین جمله منفی وآید، اما سکاکی با توجه به اینک
ضمیر بودن نکره ومعرفه وگذارد ومثبت فرقی نمی

، دانددارا بودن شرایط اختصاص را معیار میآن و
توان گفت که معتقد است که به صورت قطعی نمی

کند. ین نوع تقدیم داللت بر اختصاص میا
عاشور در تقدیم مسندالیه بر مسند فعلی اما ابن-

کند، اما در سیاق نفی معتقد پیروي میاز عبدالقاهر 
کند اقتضاي حکم کالم ایفاء میاست که سیاق جمله و

که آیا تقدیم بر تقویت داللت دارد یا براي اختصاص 
آمده است و با سکاکی در مورد تقدیم نکره بر مشتق 

کند. کند، مخالفت میکه معتقد بود افاده اختصاص می
.تقدیم نپرداخته استی به این نوعکه جرجاندر حالی

تفاوت سکاکی با جرجانی در این است که در -
تقدیم مسندالیه به منفی یا مثبت بودن جمله توجهی 

نکره یا ضمیر که جرجانی به معرفه وکند. در حالینمی
به بودن مسندالیه توجه زیادي در دریافت معنی ندارد.

طور مثال تقدیم اسم ظاهر بر مسند فعلی از نظر 
در ،کنداکی حتما داللت بر افاده تقویت کالم میسک

،کندص میاحالی که اگر نکره باشد داللت بر اختص
چه تقدیم مسندالیه بر مسند فعلی، اما از نظر عبدالقاهر 
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اختصاص معرفه باشد چه نکره داللت بر تقویت و
دارد.
قدیم نکره ترسد منظور از تخصیص در به نظر می-

بلکه نسبت به بقیه ،ق نیستنزد سکاکی حصر مطل
کند که این نوع حصر متعلقات داللت بر اختصاص می

به نوعی حصر نسبی است در حالی که عبدالقاهر 
- جرجانی در این بخش به تحقق اسناد کالم اشاره می

کند.
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