مجلة علمی مطالعات زبانی و بالغی
سال  01ـ شماره  01ـ بهار و تابستان 19
صفحات  379ـ 604

تبیین نظر جرجانی در مبحث احوال مسند و مسندٌالیه و نقدی
بر این مبحث در کتابهای بالغی
محبوبه

همتیان

چکیده

در علم معانی که یکی از شاخههای علم بالغت است ،دربارة چرایی ساختارهای زبانی و الیههای
معنایی آنها سخن گفته میشود و به دلیل مباحث زبانیای که در این علم مطرح میشـود ،اشـتراکایی
با علم نحو دارد؛ چنانکه عبدالقاهرجرجانی مبدع این فـن ،آن را علـم معـانیالنحـو مـینامـد یکـی از
مباحث هشتگانة این علم که در همة کتابهای بالغت ،از قدیمییرین آثار یا یألیفـات متـأخر ،ذیـل
بحث از احوال اسناد خبری مطرح میشود ،مبحث احوال مسندٌالیه و مسند است که دربارة یحـوالت و
ویژگیهای دو بخش نهاد و گزاره در جملههای خبری سخن میگوید از جملة این حاالت ،یقـدیم و
یأخیر ،معرفه و نکره ،یکرار و حذف و یقیید اسـت بـا گیریـری ایـن مباحـث در متـون ادبـی مشـخص
میشود اشکاالت و نواقصی در شیوة یبیین این مباحث در کتابهای بالغی وجود دارد که ابهامایی را
دربارة ماهیت طرح این مباحث ذیل احوال جملههای خبری و چرونری یبیین آنها ایجاد میکنـد در
این گژوهش ضمن بیان این ابهامات و مسائل ،سعی شده است با ذکر شواهدی از متـون ادبـی بـه آنهـا
گاسخ داده شود و با یبیین نظریة نظم جرجانی در این زمینه ،گیشنهادهایی برای اصالح این بخش از علم
معانی ارائه گردد
کلیدواژه :علم معانی ،احوال جملههای خبری ،احوال مسندٌالیه ،احوال مسند ،نظریه نظم جرجانی

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشراه اصفهان
یاریخ وصول 5397/03/51:ـ گذیرش نهایی5397/00/33 :

m.hemmatiyan@gmail.com
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 .0مقدّمه
یکی از مباحث اصلی در علم معانی ،موضوع احوال اجزای کالم است که در همـة
کتابهای بالغی ،ذیل احوال اسناد خبری بیان مـیشـود در آغـاز کتـابهـای معـانی،
نخست گزارهها به دو نوع خبری و انشایی یقسیم شده؛ سـس
که اصول و بخشهای اصلی علم معانی یلقی میشود ،به یفکیـ

موضـوعات هشـترانهای
دربـارة ایـن دو نـوع

گزاره مطرح میگردد
از زمــانی کــه عبــدالقاهر جرجــانی علــوم بالغــی را در دو کتــاب اســرارالبالغه و
دالئلاالعجاز به دو شاخة معانی و بیان یفکی

و معرفیکـرد ،مباحـث گونـاگونی کـه

سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

وی در این دو اثر بیانکرده بود ،همواره با یلخیص و اضافایی در گـژوهشهـای بالغـی
از او یکرار شد در این میان ،زمخشـری را نخسـتین کسـی دانسـتهانـد کـه بـین دو

گ

دانش معانی و بیان ،یمایز قائل شده و مباحث خاص و جداگانهای را برای هـر یـ

در

نظرگرفته است؛ البتـه در آثـار وی هنـوز مباحـث ایـن دو دانـش بـه صـورت جداگانـه
دستهبندی نشده است گ

از وی و متـأثر از همـین دیـدگاه ،سـکاکی نخسـتین کسـی

است که علم بالغت را به عنوان سه دانش جداگانة معـانی ،بیـان و بـدیس دسـتهبنـدی و
یفکی

کرد (شوقی ضیف390 :5303 ،و )309

سکاکی در یعریف علم معانی ،آن را علم بررسی ویژگیها و خواص یرکیـ هـای
کالم میداند یا به واسطة آگاهی از این ویژگیهـا از خطـای یطبیـال کـالم بـا مقت ـای
حال گرهیز شود سس

بـه یفصـیل ،مقصـود خـود را از یراکیـ

(سکاکی )77 :5937 ،این یعریف گ

از سکاکی در همة کتابهـای بالغـی دقیقـا بـه

همــین صــورت یکــرار شــده اســت (ر
60 :5343؛ همایی )07 :5373 ،سس

 :یفتــازانی 539 :5631 ،و 37 :5303؛ یقــوی،
سکاکی مباحث علم معانی را به دو بخش« :فیمـا

یتعلال بالخبر» و «طل » یقسیم میکند (ر
کالم به خبر و طل
)309

کـالم شـرح مـیدهـد

 :سکاکی 79 :5937 ،و  )561البته «یقسـیم

از قدیم در میان اهل نحو رایج بوده است» (شـوقی ضـیف:5303 ،
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عالوه بر این ،سکاکی موضوعایی را ذیل مبحث خبـر و جملـههـای خبـری مطـرح
میکند 5 :اعتبارات اسناد خبری 3 ،اعتبارات مسندٌالیه 3 ،اعتبارات مسند 6 ،اعتبارات
فصل و وصل و ایجاز و اطناب (سکاکی)05 :5937 ،
شارحان اندیشههای سکاکی در همة کتابهای بالغی ،بر گایة ایـن مباحـث ،ابـواب
هشترانهای را برای علم معانی بر میشمرند عالوه بـر چهـار موضـوع مـذکور ،احـوال
متعلقات فعل و قصر را نیز ذکر میکنند که با یفکی

فصل و وصل و ایجـاز و اطنـاب

در مجموع هشت باب یا هشت موضوع اصلی علـم معـانی را یشـکیل مـیدهـد (ر
خطی

:

قزوینی30 :5933،؛ یفتازانی5631:560 ،؛ یقوی5343:30 ،؛ آهنی)9 :5317 ،

 5-5بیان مسئله
همان گونه که بیان شد ،در یألیفات بالغی مبحث احوال مسندٌالیه و مسند بـه عنـوان
یکی از هشت باب یا هشت موضوع اصلی علم معانی یلقی و بـه صـورت خـاص بـرای
جملههای خبری در نظر گرفته شده و حاالت گوناگونی چون یقدیم و یأخیر ،معرفـه و
نکره ،ذکر و حذف و یقیید برای آن بر شمرده شده است؛ درصـوریی کـه بـا یأمـل در
این مبحث و مقایسة آن با دیدگاههای جرجانی در این زمینه ،مشـخص مـیشـود شـیوة
یبیین موضوعات این مبحث در کتابهای بالغی چندان با مبانی نظری جرجانی منطبـال
نیست؛ زیرا جرجانی ضمن یبیین نظریة نظـم ،مبـاح ی را دربـارة سـاختار جملـه و نظـم
اجزای آن بیان میکند بر اساس دیدگاههای وی ،این مبحث خاص جملههـای خبـری
نیست و موضوعات ذیل احوال مسندٌالیه و مسند نیز خاص این دو بخش یعریـف نشـده
است ،بلکه برای همة اجزای جمله قابل بررسی است در این گژوهش سعی شـده اسـت
با ذکر شواهدی از متون ادبی به گرسشهای زیر در این زمینه گاسخ داده شود
 5آیا آنچه امروز در کتابهای بال غـی بـه صـورت مشـخص ذیـل عنـاوین احـوال
مسندٌالیه و مسند مطرح میشود ،کامال با دیدگاههای عبـدالقاهر جرجـانی ،واضـس ایـن
علم ،مطابقت دارد؟
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 3آیا مباحث مطرح شده دربارة احوال مسندٌالیه و مسند را نمییوان دربارة اجـزای
جملههای انشایی نیز مطرح کرد؟
 3آیا احوال مذکور دربارة مسندٌالیه و مسند ،در این چند موضوع خالصه میشـود
و این احوال را باید صرفا ذیل دو اصطالح مسندٌالیه و مسند یبیین کرد؟
 6با یوجه به وسعت بخش مسند جمله و یعدد عناصر این بخش ،آیا مـییـوان ایـن
احوال را برای همة اجزای کالم بیان کرد؟
و گرسشهای گوناگونی دیرر که این گژوهش درصدد گاسخرویی به آنهاست
 3-5گیشینة گژوهش
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یا کنون گژوهشهای بسیاری در زمینة مباحث گوناگون علم معانی صورت گرفته؛
اما دربارة بررسی احوال مسندٌالیه و مسند و نقد آن گژوهشی انجام نشده است صـرفا از
میان احوالی که در کتابهای بالغی برای مسندٌالیه و مسند ذکر شده ،در زمینة مبحـث
یقدیم و یأخیر ،مقالهای با عنوان «نقد یحلیل مبحث یقدیم و یـأخیر در علـم معـانی (بـر
اساس بوستان سعدی)» یألیف شـده اسـت کـه وضـعیت ایـن مبحـث را در کتـابهـای
بالغی نقد و یحلیل کرده و بر اساس شواهدی از بوستان سعدی کوشیده است بـا ارائـه
دیدگاهی جدید ،نمونههای دیرری از یقدیم و یأخیر را معرفـیکنـد (ر

 :میربـاقری

فرد و دیرران )599-573 :5390 ،اما این مقاله نیـز بـدون یوجـه بـه دیـدگاه جرجـانی
صرفا دستهبندیهایی به این مبحث افزوده است
در گژوهش حاضر با دیدی منتقدانه یمام جزئیات این بحث به طورکامـل بررسـی و
نقد خواهد شد و با یوجه به دیدگاه واضس علم معانی ،جرجانی ،سعی میشـود الرـویی
جدید برای آن ارائه شود یا در حد امکـان ،بـه اشـکاالت فعلـی ایـن بحـث و موضـوع
انطباق نداشتن آن با قواعد زبان فارسی گاسخ دهد
گژوهشهایی نیـز در زمینـة مقایسـة نظریـة نظـم جرجـانی بـا رویکردهـای مختلـف
زبانشناسی یألیف شده است؛ از جمله:
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کتاب عبدالقاهر جرجانی و دیدگاههای نـوین نقـد ادبـی ،نوشـتة محمـد عبـاس بـا
یرجمة مریم مشرف در این کتاب نوآورىها و برخـ دیـدگاههـای جرجـان دربـارة
بالغت مطرح شده است
گایاننامة راضیه سادات سادات الحسینی با عنوان «نظریة نظم عبدالقاهر جرجـانی و
مقایسة آن با نظریة نقشگرای هلیدی »5و مقالهای مستخرج از این گایاننامـه بـا عنـوان
«بررسی و یحلیل نظریة نظم عبدالقاهر جرجانی در گریو نظریة نقشگرای هلیـدی» کـه
در این دو گژوهش به یفصیل ،نقاط اشترا

و افتـراق ایـن دو نظریـه بررسـی و یحلیـل

شده است
مقالة «نهاد ادبی» از حنیف افخمی ستوده که سعی کرده است با بیان برخی از آرای
جرجانی در زمینة نظریة نظم ،نزدیکی دیدگاههای او را با آرای نقشگرایان نشان دهد
محمدرضا ابنالرسول و همکارانشان در مقالة «مطالعة یطبیقی نظریة نظـم عبـدالقاهر
جرجانی و نظریة بافت موقعیت فرث ،»3نظریة نظم جرجانی را از نظر یوجه بـه موضـوع
بافت با دیدگاه فرث مقایسه کردهاند گژوهشهای بسیاری از ایـن دسـت انجـام گرفتـه
که هری

به وجوه شباهت و افتراق رویکردهای مختلف زبـانشـناختی بـا دیـدگاهای

جرجانی گرداختهاند
گژوهش حاضر درصدد مقایسة نظریههای مختلف با دیدگاههـای جرجـانی نیسـت،
بلکه سعی میکند ضمن نقد مبحـث احـوال مسـندٌالیه و مسـند در کتـابهـای بالغـی،
شیوهای جدید برای یبیین این موضوع بر اساس اصول نظریـة نظـم جرجـانی و مباحـث
وی دربارة ساختار جمالت ،گیشنهاد کند
 3-5روش یحقیال
در این گژوهش ،ابتدا به اختصـار آنچـه دربـارة احـوال مسـند و مسـندٌالیه در آراءی
عبدالقاهر جرجانی آمده است ،مطرح میشود سس

با بیان نقاط ضعف در شیوة یبیـین

این مبحث در دیرر کتابهای بالغی ،گیشنهادهایی بـر گایـة شـواهدی از متـون ،جهـت
1.Michael Halliday
2.Firth
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اصالح کاستیها و اشکاالت این مبحث ارائه میگردد هدف از ارائـة ایـن دیـدگاههـا
کم

به اصالح این مبحث درکتابهای بالغی است یا با بهره بردن از امکانات بـالقوه

در این بخش بتوان به یحلیل ویژگیهای زبانی متون گرداخـت و بـا بررسـی چرـونری
ساختهای زبانی ،چرایی احـوال گونـاگون آنهـا و نحـوة یأثیرشـان بـر القـای معـانی
مشخص و در نهایت ،راهکارهای یدوین سخنِ مؤثر و اریباط موفال ،یبیین شود
در نظریههای زبانشناسی و معنـیشناسـی دربـارة همـاهنری و قواعـد همنشـینی در
جملهها ،مباح ی چون یوازن آوایی ،واژگانی و نحـوی و بنـد در همنشـینی و یرکیبـات
عطفی ،ساخت مبتدا -خبری و ساخت اطالعایی یا موضـوعی در رویکـرد نقـشگـرا و
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ام ال آن مطرح میشود در این نظریهها دربارة چرایی و چرونری همنشـینی الفـاد در
جمله و هماهنری انتخاب واژهها و ساختارهای جمله و یـأثیر ایـن حـاالت مختلـف بـر
معانی و مفاهیم بحث میشود (ر

 :صـفوی313 –540 :5303 ،؛ همـان–00 :5393 ،

 93و  500به بعد؛ یارمحمدی47-43 :5395 ،؛ مهاجر و نبوی)40-11 :5393،
همان گونه که گیشیر بیـان شـد ،در گـژوهش حاضـر سـعی شـده اسـت بـر اسـاس
دیدگاههای جرجانی و مبانی سنتی بالغت ،به نقد مبحـث احـوال مسـندٌالیه و مسـند در
علم معانی گرداخته و الرویی کاربردییر و علمییر برای بررسی احـوال اجـزای کـالم
ارائه شود

 .3مبحث احوال مسندٌالیه و مسند در دیدگاه عبدالقاهر جرجانی
مطالعة سیر بحث احوال مسندٌالیه و مسند در کتابهای بالغـی ،نشـان مـیدهـد کـه
این مبحث با شیوهای که در این کتابها مطرح شـده ،ابتـدا در مفتـاحالعلـوم سـکاکی،
سس

متأثر از کتاب او در دیرر یألیفات بالغی آمده است اما آنچه در دالئل االعجـاز

دربارة یقدیم کلمات ذیل بحث یقدیم و یأخیر ذکر شده ،همداستان با همان نظریة نظم
عبدالقاهر جرجانی و یبیین وجود نظم در کـالم اسـت و دیـدگاههـای او در ایـن زمینـه
دارای دامنهای وسیسیر از آن چیزی است کـه شـارحان اندیشـههـای او بیـان کـردهانـد
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جرجانی بحث یقدیم و یأخیر کلمات را در فصل «القول فی التقـدیم و التـأخیر» مطـرح
کرده ،آن را در احوال مسندٌالیه یا مسند و بحث جملـههـای خبـری محـدود نمـیکنـد
برخالف آنچه در کتابهای بالغی گ

از جرجـانی دیـده مـیشـود ،بـه نظـر وی ایـن

بحث در جملههای استفهامی روشنیر است «و مـن ببـین شـیءی فـی ذلـ
بالهمزه» ،فإن موضس الکالم علی بن
فی الفعل نفسه ،و کـان عررضکـ

«االسـتفهام

إذا قلت« :بفعلت؟» فبـدبت بالفعـل ،کـان الشـ

ر مـن اسـتفهام

فعلت؟» فبدبت باالسم ،کان الش

بن یعلـم وجـوده و إذا قلـت« :ببنـت

فی الفاعل مرن هو ،و کان التـردد فیـه » (جرجـانی،

)00- 79 :5633
جرجــانی ابتــدا دیــدگاه نحویــون را دربــارة مبحــث یقــدیم و یــأخیر کلمــه یشــری
میکند ،سس

می گوید کـه بـه سـب

ارزش و اهمیـت ایـن موضـوع بایـد دربـارة هـر

کلمهای که در کالم مقدم میشود ،معرفت و شـناخت کامـل صـورت گیـرد و دربـارة
اهمیت و یوجه به یقدیم کلمه در کالم نیز به صورت کامل یحقیـال شـود (همـان:

سب
)70

جرجانی این مبحث را دارای فواید و محاسن بیشمار میدانـد؛ حتـی علـت وجـود
لطایف در شعر و نشاطانریز بودن آن را در همین یقدیم و یأخیرها و جابهجـایی الفـاد
جمله میداند (همان )77-74 :وی معتقد است دربارة مبحث یقدیم و یأخیر ،اشتباهایی
گیش آمدهاست؛ یکی اینکه عدهای موضوع یقدیم و یأخیر را در برخی عبـارات ،مفیـد
و در برخی دیرر غیرمفید میدانند؛ بدین معنی که برخی یصور میکننـد یقـدیم کلمـه
گاهی با یصر ف و یغییـر در معنـی همـراه اسـت و بـرای ایجـاد معنـی خاصـی صـورت
میگیرد؛ اما در برخی مواضس ،این احوال در کلمات برای یصرف در لفظ است ،بدون
اینکه در معنی یأثیری داشته باشد در صوریی که در نظر جرجانی هیچک
منکر این مسئله شود که معنی ی

نمـییوانـد

کالم با مقدم و مـؤخر شـدن کلمـهای در آن ،یغییـر

میکند « و هذه مسائلک الیستطیس بحدٌ بن یمنس من التَّفرِقه بین یقدیم ما قکدِّم فیها و یَـر
یقدیمه» (جرجانی )79 :5633 ،بر اساس این نظر جرجانی ،یقدیم و یـأخیر کلمـات در
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عبارت ،در معنای آن کالم مؤثر است و ایـن موضـوع قابـل انکـار نیسـت (همـان:

ی
)79

جرجانی حتی یقدیم و یأخیر کلمات را نیز به ضـرورت وزن و قافیـه نمـیدانـد بـه
بیان او اینکه گفته میشود یقدیم کلمه برای آن اسـت کـه گوینـده در آوردن سـجس و
قافیه آزادیر باشد ،عقیدهای بیارزش است به نظر وی از جمله خطاهایی کـه در زمینـة
بحث یقدیم و یأخیر وجود دارد ایـن اسـت کـه «بن یقَسَّـم اممـر فـی یقـدیم الشـیء و
یأخیره قسمین :فیجعل مفیدا فی بعض الکالم ،و غیـر مفیـد فـی بعـض ،و بن یعلَّـل یـاره
بالعنایه ،و بخری بأنه یَوسع ٌه علی الشـاعر و الکایـ  ،حتـی یطَّـرِد لهـذا قوافیـه و لـذل
سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

سجعه» (همان )79 :همچنین به نظر جرجانی این عقیده که یقدیم ی
صرفا به سب

کلمـه در کـالم

یوجه و عنایت خاص به آن بوده و ذکرش اهمیت بیشـتری داشـته اسـت،

کافی نیست و باید به این مطل

که علت اهمیت چه بوده و چرا این کلمه مهمیـر شـده

است ،یوجه شود و دربارة آن یحقیال صورت گیرد (همان)70 :
جرجانی دربارة علت یقدیم ی

کلمه در کالم علمای ادب ،سخنی از سیبویه نقـل

میکند که بر اساس آن ،علت یقدیم ی

کلمه در اهتمام و یوجه نویسـنده یـا گوینـده

به آن کلمه منحصر است جرجانی این مطل را نظر نحویـون مـیدانـد و معتقـد اسـت
این دیدگاه دقیال نیست و شایسته است به این مبحـث یوجـه بیشـتری شـود سـس

ایـن

موضوع را به صورت خاص دربـارة یقـدیم کلمـه در کـالم اسـتفهامی بیـان مـیکنـد و
بهیفصیل دربارة یقـدیم کلمـه در اسـتفهامهـایی کـه بـا همـزه سـاخته مـیشـود ،سـخن
میگوید و شرایط مختلف یقدیم فعل یا اسم را در این گونه جملهها با م الهای متعـدد
یبیین میکنـد (ر
بهیفکی

 :همـان )03-79 :وی ضـمن ایـن مباحـث ،بـه صـورت مفصـل و

دربارة شرایط یقدیم و یأخیر کلمـات در جملـههـایی بـا فعـلهـای ماضـی و

م ارع بحث میکند به نظر جرجانی ،شرایط یقدیم فعل و یقدیم اسـم در جملـههـایی
که دارای فعل ماضی است ،با جملههـایی کـه فعـل آنهـا م ـارع اسـت ،یفـاوت دارد
(جرجانی )03-03 :5633،او حالتهای مختلف یقـدیم فعـل و اسـم را در نقـشهـایی
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گوناگون ،چون مفعولی و ام ال آن با شواهد متعدد ،از جمله شـواهدی از آیـات قـرآن
 :همـان ،)00-03 :سـس

کریم بررسی کرده (ر

در فصـلی جداگانـه همـین شـرایط

یقدیم و یأخیرها را در جملههای نفی یبیین میکند (ر
البته جرجانی در همة این مباحث ،ی

 :همان)90-09:

موضوع را دنبال میکند و آن یأثیری اسـت

که این یحوالت صورتگرفته در نظم کالم ،بر معنای آن خواهـد گذاشـت بـه عقیـدة
وی« ،إذا یغیر النظم فالبد حینئذ من بن یتغیر المعنی» (همان)576 :
حت ی برخی معتقدند مقصـود جرجـانی از نظـم نحـوی ،قواعـد دسـتوری مـریبط بـا
ساخت جمله نیست ،بلکه جرجانی از بحث اعراب و قواعد فرایر رفته ،نظم جمله را بـه
نوع مناسبات لفظ با دیرر الفاد در جمله و حتی در گیوند جملههـا بـا یکـدیرر مـریبط
میداند (فتوحی)347 :5397 ،
دیدگاههـای جرجـانی دربـارة احـوال کلمـات ،از جملـه یقـدیم و یـأخیر آنهـا در
جملههای مختلف ،نشان میدهـد آنچـه امـروزه در کتـابهـای بالغـی دربـارة احـوال
مسندٌالیه و مسند مطرح میشود ،با افکار و عقاید او که خود مبدع علم معانی بـه شـمار
میآید ،بسیار فاصـله دارد؛ بنـابراین بایـد گفـت بـا بازگشـت بـه عقایـد و آمـوزههـای
جرجــانی دربــارة ایــن موضــوع ،ضــروری اســت مبحــث احــوال مســندٌالیه و مســند در
کتابهای بالغی با ی

یجدید نظر کلی اصالح شود و به نوعی کارایی آن در یحلیـل

احوال کالم افزایش یابد یا معیار و ابزار دقیالیری به دست دهد
 5-3اصول دیدگاههای جرجانی دربارة احوال مسندٌالیه و مسند
بنابر آنچه بیان شد ،دیـدگاههـای جرجـانی دربـارة احـوال اجـزای کـالم بـه صـورت
خالصه عبارت است از:
 5بحث احوال مسندٌالیه و مسند به جملههای خبری محـدود نیسـت و ایـن مبحـث در
جملههای استفهامی روشنیر است
 3معرفت و شناخت کامل علت یقدیم هر کلمهای در جمله ضروری است
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 3یقدیم و یأخیر الفاد جمله ،عامل ایجاد لطـف و نشـاط در شـعر مـیشـود و وابسـته
دانستن موضوع یقدیم و یأخیر کلمات به ضرورت وزن و قافیه ،بـیارزش و نادرسـت
است
 6معنی کالم با یقدم و یأخیر کلمات ،یغییر میکند
 1بررسی علت اهمیت ی

کلمه در جملـه و مقـدم شـدن آن در کـالم الزم اسـت و

صرف یوجه و اهتمام نویسنده به ی

کلمه به عنوان سب یقدیم آن در کـالم ،کـافی

نیست
 4در مباحث جرجانی ،بحث یقدیم کلمه در جملههای انشایی ،جملههای با فعلهـای
سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

ماضی و م ارع و در جملههای منفی ،به صورت مفصل یبیین و یشری شده است
 7در دیدگاههای جرجانی ذیل مبحث یقدیم و یأخیر ،حالـتهـای گونـاگون یقـدیم
فعل و اسم در نقشهای مختلف در جمله بهیفصیل یوضی داده شده است
 0نظر کلی جرجانی دربارة نتیجة یحوالت در احوال اجزای کالم این اسـت کـه ایـن
یحوالت و یغییرات صورتگرفته در نظم کالم قطعا بر معنای آن یأثیرگذار است
 3-3رهیافتی نظری از دیدگاههای جرجانی دربارة احوال مسندٌالیه و مسند
بر اساس آنچه از البهالی دیدگاههای جرجانی استنباط میشـود ،آنچـه وی دربـارة
موضوع خاص یقدیم و یأخیر کلمه مطرح میکند ،الرویی بـه دسـت مـیدهـد کـه بـر
اساس آن مییوان سایر احوال اجزای کالم را نیز به همین صورت یحلیل کرد
بنــابراین ،بررســی موضــوع احــوال اجــزای کــالم نبایــد بــه بررســی ایــن احــوال در
جملههای خبری محدود شود همچنین مطرح کردن این موضوع در قال

دو اصطالح

مسندٌالیه و مسند مصطل در علم معانی نیز چندان دقیال نیست؛ بلکه مییوان گفت ایـن
موضوع فرایر از خبری یا انشایی بودن کالم و فرایـر از نـوع و نقـش کلمـات ،در یـ
عبارت باید مطرح و احوال اجزای کالم در هر عباریی متناس

با موقعیت و جایراه آن

مطالعه و بررسی شود در این صورت ،قواعد و مباحث مطـرحشـده در بررسـی احـوال
اجزای کالم برای هر زبان و هر سـاختاری از کـالم قابـل یسـری خواهـد بـود یکـی از
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مهمیرین اشکاالیی که بر مباحث علم معانی در کتابهـای بالغـت وارد مـیشـود ایـن
است که در بخش احوال مسندٌالیه و مسند ،بر اسـاس قواعـد زبـان عربـی و متناسـ

بـا

ویژگیهای آن یدوین شده است؛ اما اگر ویژگیهای کالم فرایر از خصوصیات زبـانیِ
خاص هر زبان بررسی شود ،دیرر مسئلة مطابقت نداشتن این مباحث و قواعد با ساختار
زبان فارسی موضـوعیت نخواهـد داشـت در واقـس احـوال اجـزای کـالم بایـد فرایـر از
ساختارهای گوناگون جمله در زبانهای مختلف و به نـوعی بـا دیـدی فراگیـر بررسـی
شود به این صورت که در هر زبانی بر اسـاس قواعـد همـان زبـان ،احـوال کلمـات یـا
اجزای ی

کالم از جوان

مختلف ،همچون یقـدیم و یـأخیر ،معرفـه و نکـره ،ذکـر و

حذف و یکرار و بررسی شود بر اساس این شیوه مییوان قواعدی کلی برای نظم در
کالم یعریف کرد که در هر زبـانی بـا یوجـه بـه اصـول و معیارهـای همـان زبـان ،قابـل
انعطاف و یفسیر باشد و با آن الرو بتوان مطابقت با قواعد زبان یا عدول از آنها را ذیل
احوال کالم بررسی و یبیینکرد؛ م ال مسئلة یقـدیم و یـأخیر اجـزای کـالم را ایـنگونـه
مییوان بررسی کرد که در هر زبانی اگر آنچه در ساختار معمولی زبان ،اصل بـر یقـدم
آن است مؤخر شود یا برعک  ،همه ذیل بحث یقدیم و یأخیر قابل بررسی باشـد و بـه
اصطالح هرگونه قل

و دگرگونی که در کالم و یریی

اجزای آن روی دهد ،در ایـن

مبحث بررسی و گیریری شود به همین صورت مییوان دیرر حاالت کلمات را نیـز در
ی

کالم بررسی و یحلیل کرد بایـد بـه ایـن نکتـه نیـز یوجـه داشـت کـه ایـن احـوال

گوناگون قطعا یأثیرایی را در معـانی و مفـاهیم کـالم و شـیوههـای انتقـال گیـام خواهـد
داشت و به صورت طبیعی این یحوالت در چرونری یأثیرگذاری کالم بر مخاط

نیـز

مؤثر است

 .0بررسی و نقد احوال مسندٌالیه و مسند در کتابهای بالغی
مبحث احوال مسندٌالیه و مسند همان گونه که گیشیر بیان شد ،یکـی از موضـوعات
اصلی علم معانی است که اغل

گ

از مبحث جملههـای خبـری و بـه نـوعی در ادامـة
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بحث این نوع جملهها مطرح میشود کـه عمومـا دومـین بـاب از ابـواب هشـترانة علـم
معانی است و گاهی نیز ذیل باب سوم ،گـ

از بحـث جملـههـای خبـری و جملـههـای

انشایی قرار میگیرد به هر صورت این موضوع در همة کتابهای بالغت صرفا دربارة
جملههای خبری مطرح میشود و با یفکی
احوالی برای هر ی

این جملهها به دو بخش مسندٌالیه و مسـند،

بر شمرده میشود

سیر مباحث احوال مسندٌالیه و مسند در کتابهای بالغی نشـان مـیدهـد ایـن شـیوة
خاص در دستهبندی مطال

و اختصاص برخی از مباحـث بـه جمـالت خبـری ،گـ

جرجانی صورت گرفته و ابتدا در مفتاحالعلـوم سـکاکی مطـرح شـده اسـت گـ
سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

شارحان مفتاحالعلوم ،از جمله خطیـ

از
از او

قزوینـی در اإلی ـاح و التلخـیص و یفتـازانی در

مطول و مختصـر نیـز همـین روش را ایخـاذ کـردهانـد ایـن شـیوه در دوران متـأخر در

یألیفایی به زبان فارسـی و عربـی ،ماننـد فـن البالغـه ،انـوار البالغـه ،درر االدب ،معـالم
البالغه ،هنجارگفتار و ام ال اینها ادامه یافته و در نهایت در یألیفات دوران معاصـر نیـز
یکرار شده است در این دورانها این مبحث در همة یألیفات بالغی به شکل یکسـان و
با کمترین یغییرات در مباحث نظری بیان شده است
با یأمل در مباحث مطرحشده ذیل این موضوع در منابس بالغی و بـر اسـاس دیـدگاه
جرجانی دربارة این مبحث و با یوجه به آنچه در متون دیده میشود ،هر ی

از احـوال

مذکور برای مسندٌالیه و مسند بهیفصیل بررسی و نقد میشود
بررسی جملهها و شواهد موجود در متون نشان میدهد که چه بسیار واژههـایی کـه
در مواضس مختلف در جمله و در اقسام جملههای خبری و انشایی قـرار گرفتـه اسـت و
همه یا بخشی از احوال مسندٌالیه را مییوان برای آنها در نظرگرفت و حتی نشـانههـای
یأثیر احوال این واژهها در مفاهیم و معانی آن جمالت نیز قابل یأمل و یوجه است
 5-3نکره و معرفه آوردن
از جمله احوالی که در کتابهـای بالغـی بـرای مسـندٌالیه و مسـند ذکـر مـیشـود،
مبحث معرفه و نکره بودن است؛ البته مقصود از مطرح کردن چنین موضـوعی در علـم
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معانی ،بار معنایی است که این حاالت گوناگون در جمله ایجاد میکند این مبحـث از
موضوعایی است که معموال در کتـابهـای دسـتور زبـان نیـز ذکـر شـده و نشـانههـا و
شرایطی برای معرفه و نکره بودن اسم بیان شده است (ر

 :انوری و احمـدی گیـوی،

 )03- 05 :5371معرفه و نکره بودن در زبانها به صـورت صـرفی یـا نحـوی نشـاندار
میشود؛ اما این ویژگی منطقهای است و بیشتر در زبانهای مناطال غرب آسیا و آسـیای
مرکزی دیده میشود (راسخ مهند)04 :5300 ،
 5-5-3نکره آوردن
در زبان فارسی رسمی و نوشتاری« ،ی» نشانه نکره و «ی

» نشانه شـبه نکـره بـودن

دانسته شده است (همان04 :؛ انوری و احمدی گیوی)05: 5371 ،
اسم در جمله ،صرفنظر از موقعیت نحوی آن ممکن است نکره آورده شود؛ مـ ال
در ابیات زیر:
 5بلبلی بـر

گلـی خـوشرنـ

در منقـار داشـت

واندر آن بر

و نوا خوش نالههـای زار داشـت
(حافظ)576 :5343،

 3یأمـــــل در آیینـــــة دل کنـــــی

صفایی بـه یـدریج حاصـل کنـی
(سعدی)303:5309 ،

 3گفــــت مــــردی ز ابلهــــی رازی

بـــا یکـــی بـــد فعـــال غمـــازی
(سنایی)347: 5377،

با یأمل در جایراه کلمـات نکـره در شـواهد بـاال مشـخص مـیشـود در بیـت اول،
«بلبلی» در جایراه نهاد یا همان مسندٌالیه مصطل علم معـانی قرارگرفتـه اسـت در بیـت
دوم ،اسم نکرة «صفایی» ،مفعول جمله و بخشی از همان مسند علم معانی است در بیت
سوم ،کلمات نکرة «مردی»« ،رازی» و «غمازی» در مواضس گوناگون نحوی قرار گرفته
و بهیریی

نهاد ،مفعول و متمم حرف اضافه هستند
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در شواهد بـاال واژههـای نکـره در بخـشهـای مختلفـی از جملـههـای خبـری و در
جایراههای نحوی گوناگون ،به معانی مختلف بیان نوع ،یعظیم و یحقیر به کار رفتهاند؛
اما این حاالت منحصر به جملههای خبری نیست شواهد زیـر کـاربرد همـین واژههـای
نکره را در جملههای انشایی نشان میدهد که همان مفـاهیم و اغـرام معنـایی معمـول
برای نکره آمدن واژهها را مییوان برای آنها در نظرگرفت
5

یــا علــیای در صــف میــدان فرســت (جملــه امــری)
یــــا عمــــری بــــر ره شــــیطان فرســــت (جملــــه امــــری)

(نظامی)34 :5379 ،
سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

 3جان رفت در سر می و حافظ به عشال سوخت
عیسی دمی کجاست

کـه احیـای مـا کنـد (جملـه گرسشـی)

(حافظ)370 :5343 ،
در بیت نخست ،در جملههای امری در هر دو مصرع واژههای «علیای» و «عمـری»
به صورت نکره به کار رفته است که با یوجه به بار معنایی جمله« ،ی» نکـره در ایـن دو
کلمه بیانرر مفهوم بیان نوع است همچنین در بیت دوم ،در جملة گرسشی مصـرع دوم،
نکره آمدن یرکی

«عیسی دمی» برای بیان نوع است حتی گاهی نکره آمدن ی

واژه

در جملة انشای غیرطلبـی نیـز مـی یوانـد حـاوی همـان معـانی و اغراضـی باشـد کـه در
کتابهای بالغی برای مسندٌالیه و مسند نکره ذکر شده است
کاوهای گیدا نخواهد شد امید /کاشکی اسکندری گیدا شدی
(اخوان ثالث)553 :5393،
نکره آمدن واژة «اسکندری» در جملة انشای غیرطلبی (یمنـی و یرجـی) در مصـرع
دوم ،همان مفهوم بیان نوع را میرساند
 3-5-3معرفه آوردن
یکی دیرر از احوالی که در کتابهـای بالغـی بـرای مسـندٌالیه ذکـر شـده ،معرفـه
آوردن آن است معرفه بودن در زبان فارسی نشانهای ندارد و بینشانری ،خود عالمـت
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معرفه بودن است معموال در کتابهای دستور زبان ،اقسامی برای اسمهای معرفه ذکـر
شده است (ر

 :انوری و احمدی گیوی )05- 00 :5371 ،یکی از شـیوههـای معرفـه

کردن مسندٌالیه ،همراه شدن واژهها با صفات اشارة این و آن است که بر اساس مطالـ
مذکور در منابس بالغی ،گاهی مفاهیم یعظـیم یـا یحقیـر را نیـز بیـان مـیکنـد دقـت در
شواهد متون نشان میدهد واژهها در هـر جایرـاهی در جملـه مـییوانـد ایـن حالـت را
همراه با همان مفاهیم و اغرام داشته باشد؛ م ال در ابیات زیر:
 5خیــز یــا بــر کلــ

آن نقــاش جــان افشــان کنــیم
که این همه نقش عج

در گردش گرگار داشت
(حافظ)576 :5343 ،

 3هــر شــبنمی در ایــن ره صــد بحــر آیشــین اســت
دردا کــــه ایــــن معمــــا شــــرح و بیــــان نــــدارد
(همان)340 :
 3ایــن دغــل دوســتان کــه مــیبینــی

مرســـانانـــد گـــرد شـــیرینی
(سعدی)010 :5309،

در مصرع اول بیت اول« ،آن نقاش» ،جزئی از مسند یا همان بخش گزارة جملـه بـه
شمار میآید و همراه شدنش با صفت اشارة «آن» یا به اصطالح معرفه شدنش بـا «آن»،
مفهوم یعظیم و بزرگداشت را میرساند در شاهد دوم ،در هـر دو مصـرع ،دو یرکیـ
«این ره» و «این معما» ،واژههای «ره» و «معما» با صفت اشارة این معرفه شده و بخشی از
مسند جمله است در بیت سوم ،یرکی

«این دغل دوستان» ،مفعول جمله است و همراه

صفت اشارة «این» به کار رفته و به نوعی معرفه شـده اسـت بـه یعبیـر بالغیـون ،مفعـول
بخشی از مسند به شمار میآید این کاربردهای گوناگون اسم همراه صـفات اشـاره در
جایراههای نحوی مختلف در جمله ،همه بیانرر آن است که هـر واژه در هـر موقعیـت
نحوی در جمله مییواند با صفات اشاره معرفه شود و حـاوی مفهـوم و غرضـی خـاص
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باشد؛ حتی این حالت در جملههای انشایی نیز رخ مـیدهـد و دقـت در کـاربرد آن در
متون نشان میدهد که این مبحث صرفا مختص جملههای خبری نیست:
 5مبــین آن بــیحمیــت را کــه هرگــز

نخواهـــد دیـــد روی نیکبختـــی
(همان)15 :

 3ی

جرعه زان می نوش کن سری ز حرفی گوش کـن
جان را در آن مدهوش کن کم کن حدیث بـیش و کـم
(سنایی)931 :5300،
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در ایــن شــواهد ،واژههــای «بــیحمیــت» و «مــی» همــراه بــا صــفت اشــارة «آن» در
جملههای امری که نوعی از انشای طلبی به شمار میآید ،به کـار رفتـه و صـفت اشـارة
«این» ،واژهها را معرفه کرده است در سایر شیوههای معرفه آوردن مسندٌالیه و مسند که
در کتابهای بالغی آمده نیز وضعیت به همـین صـورت اسـت و ایـن شـیوههـا ممکـن
است هر واژهای را در هر جایراه دستوری در جمله معرفه سازد و این حـاالت در همـة
اقسام جملههای خبری و انشایی ،قابل بررسی است
 3-3یقیید
از میان احوالی که برای مسندٌالیه و مسند به صورت مشتر

مطرح میشـود ،یکـی

مقید بودن مسندٌالیه و مسند است کـه در ایـن زمینـه قیـدهای گونـاگونی نیـز نـام بـرده
میشود؛ قید وصـف  ،قیـد حـال ،قیـد شـرط ،قیـد اضـافه (هاشـمی570-545 :5303 ،؛
شمیسا93 :5379 ،؛ طبیبیان 70-70 :5300 ،و  )533-535ابیات زیر ،شواهدی اسـت از
مقید آمدن مسندٌالیه و مسند با قیود مختلف:
 5مــن کــه ملــول گشــتمی از نف ـ

فرشــتران

ج

قـــال و مقـــال عـــالمی مـــیکشـــم از بـــرای یـــو
(حافظ)033 :5343،
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 3یقویـــت عـــاقالن لطـــف بـــهیقـــدیر یوســـت
یربیــــت عاشــــقان نــــاز بــــهانــــدام یوســــت
(سنایی)000 :5377،
 3بــادهای خــواهیم یلــخ و مجلســی ســازیم نغــز
مطربــی ناهیــد طبــس و ســاقیای خورشــید فــش
(همان)904 :
در این ابیات ،اجزای مختلف جمله در جایراههـای نحـوی متفـاوت بـه شـیوههـای
گوناگون به قید وصف مقید شده است در بیت اول ،ضـمیر «مـن» در جایرـاه نهـاد یـا
همان مسندٌالیه قرارگرفته و با جملة مؤول به صفت گ
ملول گشته از نف

از «که» مقید شـده اسـت« :مـنِ

فرشتران»

در ابیات دوم و سوم ،بخش مسند یا گزارة جمله به قید وصف مقید شده است در
بیت دوم« ،لطف به یقدیر» و «ناز به اندام» هر دو ،بخشی از مسند مصطل در علم معانی
یا همان گزارة جمله است که قید وصف دارد و در بیت سوم« ،بادهای یلـخ»« ،مجلسـی
نغز»« ،مطربی ناهید طبس» و «ساقیای خورشید فش» ،همه مفعول جمله و درواقس بخشـی
از مسند است که مقید به قید وصف است
یا در ابیات زیر ،مسندٌالیه و اجزای گوناگون مسند ،مقید به قید اضافه شده است
 5ســرمة چشــم ســسهر یربــت درگــاه یــو اســت
حلقة گوش سروش ،صدمة گیغام یـو اسـت
(همان)000 :
 3غنچــة گلــبن وصــلم ز نســیمش بشــکفت
مرغ خوشخوان طرب از بر

گل سوری کـرد
(حافظ)304 :5343،

در بیت اول در هر دو جملة خبری ،مسندٌالیههای «یربت درگاه یو» و «صدمة گیغـام یـو»
و مسندهای «سرمة چشم سسهر» و «حلقة گوش سروش» ،همه مقید به قیدهای اضافهاند

 013ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در مصرع اول بیت دوم« ،غنچة گلبن وصلم» مسندٌالیهی است کـه دارای چنـد قیـد
اضافه است و در جملة دوم ،مسندٌالیه ،مقید به قید وصف است؛ امـا در هـر دو مصـرع،
«نسیمش» و «بر

گل سوری» بخشهایی از مسند یـا گـزارة جملـه و مقیـد بـه اضـافه

بوده ،در جایراه نحوی متمم حرف اضافه قرارگرفته است
به همین صورت گاهی نیز قید یأکید ،مسندٌالیه و اجزای مسند را مقید میکند:
 5باز عشـقت جملـه بـازان را چـو ییهـو صـید کـرد
هست عالیهمت آن بازی که صید باز یـو اسـت
(سنایی)007 :5377،
سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

 3من خـود ای سـاقی از ایـن شـوق کـه دارم مسـتم
یــو بــه ی ـ

جرعــة دیرــر ببــری از دســتم
(سعدی)400: 5309،

در بیت اول ،مفعول «بازان» در جایراه مفعول و بخشـی از مسـند اسـت کـه بـا قیـد
یأکید «جمله» مقید و مؤکد و در بیت دوم ،مسندٌالیه یا همان نهاد جمله ،یعنـی «مـن» بـا
واژه «خود» مقید و مؤکد شده است ایـن حالـت مقیـد شـدن بخشـی از اجـزای کـالم،
مخصوص جملههای خبری نیسـت ،بلکـه در جملـههـای انشـایی نیـز ایـن مسـئله دیـده
میشود
 5من خود به چه ارزم که یمنای یـو ورزم

در ح ــرت ســلطان کــه بــرد نــام گــدایی
(همان)400 :

 3ســـاقی فـــردوس را از گـــی بـــازار او

بـــر در میخانـــههـــا بلبلـــه بـــر دوش بـــین
(سنایی)995 :5377،

 3فرزند یـوییم ای فلـ

ای مـادر بـدمهر

ای مادر ما چون که همی کین کشی از مـا
(ناصرخسرو)6 :5370،

در بیت اول ،در جملة گرسشی مصرع اول مییوان گفت «من» مسندٌالیه جمله اسـت
که با قید «خود» مؤکد شده است در بیت دوم ،جملة امری و از اقسـام انشـا اسـت؛ امـا

تبیین نظر جرجانی در مبحث احوال مسند و مسندالیه و نقدی بر این مبحث ...ـــــــــ 013

«ساقی فردوس» مفعول جمله و مقید به قید اضافه است که در ادامة جملـه بـه قیـد حـال
«بلبله بر دوش» نیز مقید شده است در بیت آخر در شبه جملههای نـدایی «ای مـادر بـد
مهر» و «ای مادر ما» که خود ی

جملة مستقل و از اقسام جملـههـای انشـایی بـه شـمار

میآید ،منادای «مادر» به قیود صفت «بدمهر»و اضافة «ما» مقید شده است
دربارة سایر قیودی که ممکن است هر ی

 ،اجزای جمله را مقید کند ،وضعیت بـه

همینگونه است یأمل در این کاربردها مشخص میکند که واژههـا در هـر موضـعی از
جمله ،چه در جایراه نهاد یا همان مسندٌالیه جمله قرار داشـته باشـد یـا جزئـی از بخـش
وسیس گزاره یا همان مسند جمله (مصطل علم معانی) قرار بریـرد ،مـییوانـد مطلـال یـا
مقید باشد و جایراه نحوی آنها در جمله در مطلال یا مقید بودنشـان یـأثیری نـدارد در
این صورت ،همان گونه که در شواهد متون نیز مالحظه شد ،قرار داشتن ایـن الفـاد در
جملة خبری یا اقسام جملههای انشایی نیز یفاویی ندارد
 3-3یکرار
از دیرر حاالیی که بـر مسـندٌالیه و مسـند یـا بـه عبـاریی بـر اجـزای جملـه عـارم
میشود ،یکرار این اجزا است این حالت نیز درباره مسـندٌالیه و اجـزای مختلـف مسـند
مصداق گیدا میکند ضمن آنکه در جملههای انشایی نیز یکرار در اجزای جملـه دیـده
میشود و این مبحث نیز منحصر در جملههای خبری و اجزای این جملهها نیست
 5دل و دیـــنم دل و دیـــنم ببـــردهســـت

بـر و دوشــش بــر و دوشــش بــر و دوش
(حافظ)170 :5343،

 3مکـــن آن زلـــف را چـــو دال مکـــن

بـــــا دل غمرنـــــان جـــــدال مکـــــن
(سنایی)903 :5377،

در جملة خبری بیت اول ،هم مسندٌالیه «بر و دوشش» در حالت یکـرار اسـت و هـم
در بخش مسند جمله مفعول «دل و دینم» مکرر آمـده اسـت در بیـت سـوم ،یکـرار در
ی

جملة انشایی ایفاق افتاده است و از بخش مسند جمله ،فعل امر «مکن» یکرار شـده

است حتی گاهی کل ی

جمله که از مسندٌالیه و مسـند «نهـاد وگـزاره» یشـکیل شـده
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است ،به صورت کامل یکرار میشود این جملهها گاهی خبری و گاهی از اقسـام انشـا
است
آنجــا روم آنجــا روم بــاال بــدم بــاال روم

بازم رهان بازم رهان کاینجـا بـه زنهـار آمـدم
(مولوی)130 :5306،

گاهی بخشی از فعل یا جزئی از ی
جهدکن جهـد یـا بـه عشـال رسـی

فعل مرک یکرار میشود:
کانچه گفتم یـو را کفایـت نیسـت
(سنایی)034 :5377،

 6-3یقدیم و یأخیر
سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

یکی دیرر از حاالیی که برای مسندٌالیه و مسند ذکر مـیشـود ،یقـدیم و یـأخیر آن
است آنچه که ذیـل ایـن موضـوع درکتـابهـای بالغـی عربـی آمـده و بـه یکـرار در
کتابهای بالغت فارسی نیز ذکر شده ،یا حدودی متناس

با ساختار زبان عربـی اسـت

و شرایط و علل یقدیم یا یأخیر مسندٌالیه و مسند ،مطابال با قواعد ایـن زبـان یبیـین شـده
است که معموال نیز با م الهایی از زبـان عربـی و بـهنـدرت بـا شـواهدی از متـون ادب
فارسی همراه است
با یوجه به قاعدة ساختار جمله در زبان فارسی ،همـواره مسـندٌالیه یـا همـان نهـاد در
آغاز جمله و بخش مسند یا گزاره مؤخر میآید حال اگر ایـن سـاختار منقلـ شـود و
مسند مقدم قرارگیرد ،در علم معانی اغراضی برای آن در نظر گرفتـه مـیشـود مبحـث
یقدیم و یأخیر اجزای جمله در علم معانی با این موضوع در علـم نحـو کـامال متفـاوت
است گاهی این یقدیم و یأخیرها از نظر نحوی ،اشکال به شـمار نمـیآیـد؛ امـا از نظـر
قواعد علم معانی ،خالف فصاحت یلقی میشود (همایی)554 :5373 ،
با یوجـ ه بـه وسـعت بخـش گـزاره نسـبت بـه نهـاد و یعـدد و گسـتردگی واژههـا و
نقشهای دستوری که در این بخش از جملـه قـرار مـیگیـرد و بـر اسـاس کاربردهـای
موجود در زبان ،اغل

آنچه در شواهد دیده میشود ،یقدیم اجزایی از مسند اسـت ،نـه

یمام مسند و کمتر ایفاق میافتد که در ی

عبارت ،کل بخش مسند یـا گـزاره ،مقـدم
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شود و معموال آن بخشی از مسند مقدم میشود که مقصود گوینده ،یأکید برآن ،جلـ
یوج ه مخاط

به آن ،یخصـیص و منحصـر کـردن آن یـا اهمیـت آن بـرای گوینـده یـا

شنونده باشد (یفتازانی44-43 :5303 ،؛ همایی)550-557 :5373 ،
در بع ی از عبارتها نهاد یا مسندٌالیه در انتهای عبارت قرار میگیـرد وکـل بخـش
گزاره مقدم میشود در چنین مواضعی بهتر اسـت بحـث یقـدیم و یـأخیر ،ذیـل بحـث
مسندٌالیه مؤخر بررسی شود؛ اما گاهی در بع ی از شواهد صرفا بخشـی از مسـند ،مـ ال
مفعول ،قید ،فعل یا جزئی دیرر از گزاره جمله بر مسندٌالیه مقدم میشـود البتـه گـاهی
در بین اجزای مسند نیز ی

جزء برای جل

یوجـه بـه آن یـا یأکیـد بـر آن ،بـر دیرـر

بخشهای مسند ،مقدم میشود
دربارة چنین عبارتهایی این سؤال مطرح است کـه چرونـه بایـد دربـارة یقـدیم و
یأخیر در چنین عبارتهایی حکم کرد؟
در جملههایی با این شرایط ،یعبیر یقدیم مسند ،یعبیر دقیقی نیست؛ بنـابراین بـه نظـر
میرسد یقدیم و یأخیر دربارة مسندٌالیه و مسند صرفا در جاهایی صادق اسـت کـه کـل
مسند ،مقدم و مسندٌالیه مؤخر شود؛ اما هنرامی که جزئی از مسندٌالیه یا مسند ،مؤخر یـا
مقدم شود ،باید به بررسی علت یقدیم همان جزء بسنده گردد
آنچه در الروهای ساختاری انسجام در نظریة نقشگرای هلیدی مطرح شده اسـت،
یا حدودی با این بحث یقدیم و یأخیر شباهتهایی دارد هلیدی با دو رویکرد متفـاوت
گوینده محوری و مخاط

محوری ،ساختارهای «مبتدا – خبری» و «ساخت اطالعـایی»

را برای بررسی انسجامِ ساختاریِ بند (متن) گیشنهاد میدهد در ساخت مبتـدا – خبـری
یا آغازگر و بیانرر که رویکردی گوینده محور دارد ،هر بنـد دارای دو بخـش مبتـدا و
خبر است در این ساخت ،مبتدا که موضـوع اصـلی گیـام اسـت ،بخـش آغـازین جملـه
است و از نظر نحوی نیز محدودیتی ندارد و ممکن است هـر یـ

از اجـزای جملـه در

جایراه مبتدا قرار بریرد در این ساخت ،همة اجزای جمله ،به غیر از عنصر یا عناصری
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که مبتدا واقس شده ،خبر است در واقس ،خبـر آن چیـزی اسـت کـه دربـارة مبتـدا گفتـه
میشود (مهاجر و نبوی17-11 :5393 ،؛ یارمحمدی)43-17 :5395 ،
اما ساخت اطالعایی بند ،ساختی مخاط

محور است و دارای دو عنصر «اطالع نو»

یا «موضوع نو» و «اطالع کهنه» یا «موضوع قدیمی» است در واقس این سـاخت ،حاصـل
کنش متقابلی است میان آنچه یا کنون دانسته و شناخته شده یا قابـل گـیشبینـی اسـت و
آنچه نادانسته ،ناشناخته و غیرقابل گیشبینی نحوة قرارگرفتن این دو اطـالع در سـاختار
جمله به این صورت است که ابتدا اطالع کهنه بیان میشود ،سس

بر اسـاس آن ،یعنـی

بر مبنای دانستههای مخاط  ،اطالع نو میآیـد (مهـاجر و نبـوی )10-17: 5393 ،میـان
سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

این دو ساخت ،ی

مناسبت معنایی وجود دارد و معموال اریباط کهنه در جایراه مبتـدا

و اطالع نو در جای خبر بند قرار میگیرد (همان )10 :در این سـاخت یکیـه جملـه نیـز
روی اطالع نو قرار میگیرد (یارمحمدی )43 :5395 ،این دو ساخت با آنچه در نظریـة
نظم جرجانی دربارة جایراه و شـرایط مسـندٌالیه و مسـند بیـان مـیشـود ،شـباهت دارد
جرجانی نیز ضمن مباحث خود با ذکر دو م ال «ضربت زیـدا» و «زیـدٌ ضـربتکه» ،دربـارة
یقدیم فعل «ضربت» در جمله اول و مقدم شدن «زید» در جملـه دوم ،مفصـل صـحبت
میکند و «زید» را در جملة دوم ،دیرر مفعول جمله نمیدانـد و ایـن کلمـه در جایرـاه
مبتدا قرارگرفته است در واقس ،ساخت نحوی این جملهها به نحوی است کـه هـر یـ
از اجزای جمله مییواند در جایراه مبتدا قرار بریرد (جرجانی)77 :5633 ،
مسئلة دیرری که در این بخش از احـوال مسـندٌالیه و مسـند در کتـابهـای بالغـی
همچنان قابـل گیریـری و بررسـی اسـت ،موضـوع انحصـاری بـودن ایـن مبحـث بـرای
جملههای خبری است یأمل در شواهد متون نشان مـیدهـد ایـن احـوال در جملـههـای
خبری و انشایی به صورت یکسان به کار میرود و این مبحث خاص جملههـای خبـری
نیست و گویندگان و نویسندگان از این امکان زبانی در هر بخشی بهره بردهاند
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشـال

ثبت است بر جریـدة عـالم دوام مـا
(حافظ)30 :5343،
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در مصرع اول این بیت ،جمله در اصل به این صورت است« :آن که دلش بـه عشـال
زنده شد ،هرگز نمیرد» که مسند «هرگز نمیرد» به صورت کامل مقـدم شـده اسـت؛ امـا
در مصرع دوم گرچه بخش مسند «ثبت است بر جریدة عالم» بر نهاد یا همـان مسـندٌالیه
«دوام ما» مقدم شده است ،از میان اجزای خود مسند یا گزاره جمله ،یعنـی عبـارت «بـر
جریدة عالم ثبت است» ی

بخش (ثبت است) بر بخش دیرر (بر جریده عـالم) مقـدم

است همچنین در بیت:
هرگـــز نشـــود بـــه وصـــل مغـــرور

هـــر دیـــده کـــه در فـــراق بیناســـت
(سنایی)001 :5377،

در مصرع اول ،کل مسند یا بخش گزاره جملـه مقـدم آمـده اسـت سـاختار اصـلی
مسند به این صورت است« :هرگـز بـه وصـل مغـرور نشـود» کـه در بیـت بخشـی از آن
(نشود) بر بخشی دیرر (به وصل مغرور) مقدم شده است؛ اما در بیت زیر:
آدمــــی را زبــــان ف ــــیحه کنــــد

جـــــوز بـــــیمغـــــز را سبکســـ ـاری
(سعدی)570 :5309،

ساختار اصلی جمله در مصرع اول این گونه است« :زبان آدمـی را ف ـیحه کنـد» و
مصرع دوم «سبکباری جوز بیمغز را (ف یحه کند)» که در بیت مـذکور صـرفا مفعـول
که جزئی از مسند است ،مقدم بر مسندٌالیه آمده است
همانگونه که بیان شد ،یقدیم بخشـی از جملـه بـر بخشـی دیرـر ،یقـدیم مسـند یـا
اجزای آن بر مسندٌالیه یا نهاد جمله در جملههای انشایی نیز ایفاق میافتد؛ م ال:
 3همه کارم ز خودکامی بـه بـدنامی کشـید آخـر
نهان کی مانـد آن رازی کـزو سـازندمحفلهـا
(حافظ)50 :5343،
 3چه ساز بود که در گرده میزد آن مطرب
کــه رفــت عمــر و هنــوزم دمــاغ گــر ز هواســت
(همان)40 :
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در مصرع دوم بیت اول ساختار اصلی جمله بدینگونـه اسـت کـه« :آن رازی کـزو
محفلها سازند کی نهان ماند؟» گرچه جمله گرسشی است و از اقسام جملههای انشـایی
به شمار میآید ،در همین عبارت مییوان «آن رازی کـزو محفـلهـا سـازند» را بخـش
مسندٌالیه یا نهاد جمله و «نهان کی ماند» را بخش مسند یا گـزاره جملـه دانسـت کـه در
بیت ،بخش مسند آن بر بخش مسندٌالیه مقدم شده اسـت و مـییـوان غـرم از یقـدم را
یأکید دانست
در بیت دوم نیز مییوان برای جملة گرسشی مصرع اول ،دو بخش مسند و مسـندٌالیه
قائل شد که بخش مسند «چه ساز بود که در گرده میزد» بر مسندٌالیه «آن مطرب» مقدم
سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

آمده است
 1 -3احوال متعلقات فعل
گاهی در برخی از کتابهای بالغـت سـنتی ذیـل احـوال مسـند ،مبح ـی بـا عنـوان
«احـوال متعلقــات فعـل» ذکــر شــده اسـت (ر

 :ســکاکی559-500 :5973 ،؛ یقــوی،

90-01 :5343؛ هاشـمی506-579 :5303 ،؛ آهنـی03-70 :5317 ،؛ مازنـدرانی:5374 ،
 )509-573حتی در برخی کتـابهـای بالغـی معاصـر نیـز در بخشـی مجـزا بـا عنـوان
«حالهای وابستران فعل» (کزازی )503-576 :5301 ،این بحث بیان میشود
ذیل این مبحث که معموال گ

از احوال مسند اما به صورت مجزا میآید ،مبـاح ی

چون مفعول ،حال ،ظرف ،جار و مجرور مطرح میشود که موضوعات ایـن بخـش ،بـه
است نای معدود م الهای فارسی ،اغل

بر اساس شواهدی از زبان عربی یبیین میگـردد

همچنین ذیل مباحث این بخش دربارة احوال اجزایی از جمله ،سخن گفته میشود کـه
خود بخشی از مسند یا همان گزارة جمله به شمار میآید مفعول ،حال ،ظرف و جار و
مجرور ،همه بخشی از بافت جمله است و قاعدیا باید ذیـل همـان احـوال مسـند ،یبیـین
شود؛ بنابراین یوجیهی برای مجزا ساختن آنها در بخشـی بـهجـز احـوال مسـند وجـود
ندارد
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آنچه بیان شد ،حاکی از آن اسـت کـه بـا یوجـه بـه شـواهد موجـود در متـون ادب
فارسی ،آنچه در کتابهای بالغی ضمن مباحث جملـههـای خبـری بـا عنـاوین احـوال
مسندٌالیه و مسند بیان میشـود ،اوال منحصـر در احـوال مسـندٌالیه و مسـند نیسـت و هـر
بخشی از جمله مییواند دارای این احوال باشد ،ثانیا این احوال صرفا عارم بر اجـزای
جملههای خبری نیست ،بلکه اجزای جملـههـای انشـایی نیـز مـییوانـد ایـن حـاالت را
داشته باشد

 .3نتیجهگیری
بر اساس مطالعة مبحث احوال مسندٌالیه و مسند در کتابهـای گونـاگون بالغـت و
با یوجه به آنچه که جرجانی در دالئل اإلعجاز بیان میکند و با یأمل در شرایط احـوال
اجزای کالم در عرصة متون ادب فارسی ،باید در ایـن مبحـث از دو جنبـه یجدیـد نظـر
شود یا به عباریی قواعد و معیارهای آن با دیدی وسیسیر و همه جانبه طراحی شود:
 5مطالعة احوال اجزای کالم در شواهدی از متون ادب فارسی نشـان مـیدهـد کـه
بررسی موضوعات مطرح شده ذیل این مبحث در کتابهای بالغی در اقسام جملههای
انشایی نیز قابل بررسی است و این موضوعات ،محدود و منحصر در جملههـای خبـری
نیست و حتی بر اساس دیدگاههای جرجانی چه بسا این موضوعات در برخـی از اقسـام
جملههای انشایی بهویژه جملههای گرسشی نمود و یأثیر بیشتری دارد
 3مسئله دیرری که با بررسی احوال اجزای کـالم در متـون ادب فارسـی مشـخص
میشود این است که احوال مسندٌالیه و مسند آن گونه که در اغل

کتـابهـای بالغـی

مطرح میشود ،قابلیت کافی و الزم را برای بررسی احوال همـه اجـزای کـالم نـدارد و
چه بسا کلمهای بخشی از گزاره یا همان مسند جمله به شمار میآید ،اما احوال مـذکور
برای مسندٌالیه را برای آن مییوان در نظرگرفت دربارة احوال مسند نیـز در بسـیاری از
شواهد ،احوال مذکور برای مسند ،صرفا در ی

یـا چنـد جـزء از بخـش گـزارة جملـه
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قابل گیریری است به عبارت دیرر ،در بسیاری از شواهد ،یمـام کلمـات بخـش گـزاره
دارای احوال یکسانی نیست
بنابراین ،مطلوب است احوال مذکور در کتابهای بالغـی بـرای مسـندٌالیه و مسـند
بدون یفکی

در این دو بخش و به صورت کلی ،دربارة همة اجزای جمله بـا هـر نـوع

دستوری و در هر جایرـاه و نقـش نحـوی کـه قـرار دارد در نظرگرفتـه شـود و بـا ایـن
رویکرد که به دیدگاه جرجانی نیز نزدی

یر است ،به جای بررسـی احـوال مسـندٌالیه و

مسند ،بررسی احوال اجزای کالم مدنظر قرارگیرد و این مبحـث در همـة اقسـام جملـه
اعم از خبر و انشا بررسی شود بنابراین در همة این مباحث ،هدف ،گیریـری چرـونری
سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

ساختار جمله و نحوة یأثیرگذاری آن در معنی و مفهوم عبارت و در نهایت ،یبیین شیوة
یأثیر آن در انتقال مفاهیم به مخاط

است

 3مطالعه و یأمل در دیدگاههای جرجانی دربـارة سـاختار جملـههـا نشـان مـیدهـد
مباحث او از نظر چرونری طرح موضوع و رویکرد زبانی و نحوی او نسبت به بررسـی
این ساختارها با برخی نظریات زبانشناسی مشابهتهایی دارد ،بهویژه یوجه او بـه یـأثیر
این ساختارها در معنی عبارت ،اندیشة شباهت دیـدگاههـای او را بـا نظریـههـای زبـانی
یقویــت مــیکنــد ســاختهــای مبتــدا  -خبــری و ســاخت اطالعــایی کــه در رویکــرد
نقشگرایانه هالیدی مطرح میشود یا حدود زیادی با اصول نظریة نظم جرجانی دربارة
ساختار جمله شباهتهایی دارد ایـن شـباهتهـا بـهویـژه در زمینـة سـاختار جملـههـا و
موضوع یقدیم و یأخیر اجزای جمله ،نمود بیشتری دارد
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