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 چکیده

از دییدگاه عبیدالقاهر جرجیانی     های مثبت و منفیی  ساختار جملهدر  تأخیرداللت تقدیم و  ،حاضر ۀمقالدر 

اسیت.   گشیتاری  زایایی و یکی از مباحث اصلی دسیتور   ، موضوعی بالغیتأخیر. تقدیم و است بررسی شده

 تأکیید گییرد و بیر اییک نکتیه      معنا صورت میی  براساس ،که ترتیب کلمات در ترکیباعتقاد دارد جرجانی 

هیی  ارزش داللیی و معنیایی     تیأخیر تقیدیم و   ،معنا نبود براساسکلمات در جمله  کند که اگر ترتیب می

و بیا ووردن  کنید   را اثبات میی  تأخیربالغی و معنایی تقدیم و  و اغراض نحوی ،ینگر ژرفنداشت. وی با 

معنیا در  بیه  و  ،تشریح کند تأخیردر باب تقدیم و را کند دیدگاه خود  تالش می ،های فراوان شواهد و مثال

 هرسید کی   به ایک نتیجه می ،تحلیلی ی با استفاده از روش توصیفی ،ایک پژوهش .ورزدتوجه  ،ساخت جمله

بیه  نیی   عبدالقاهر . ارتباط تنگاتنگی با جدیدتریک نظریات زبانی دارد ،های جرجانی و دیدگاه بسیاری از ورا

، بافیت زبیانی و   )مباحیث فرمالیسیتی(   ، وحیدت بییک لفی  و معنیا    گشتاری زایایساختار کالم، مبانی دستور 

 ایک عناصر توجه کرد. ۀباید به هم ،فهم متک فرایند. اهتمام ورزیده و معتقد است در ..غیرزبانی و

 

 .گشتاری زایایدستور  سیاق، معنی،، داللت، تأخیرعبدالقاهر جرجانی، تقدیم و  :یکلید یها واژه
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 مقدمه. 1

، از دییدگاه معناشناسیی و   اإلعجیاز  دالئی  غیی عبیدالقاهر جرجیانی در کتیاب     مباحث بال

 ای به نحو و معیانی نحیو دارد و بیر    اهتمام ویژهجرجانی  سی حائ  اهمیت است.شنا سبک

به ساختار  جرجانی ،. عالوه بر ایککند می تأکید و در معنادر نظم کالم  نحویتأثیر معانی 

 کالم توجه خاصی دارد.

را فیراهم   ییبیا سیاختارگرا   یونید جرجیان  یپ ۀنی یزمساختار،  ۀهای وی در زمین دیدگاه

به طور مسیتق  صیورت   ساختار نظام زبان  ۀمطالع دانیم طور که می است. همان وورده

صورت  جدا از گذشته، از عالم بیرونی و از بافت اجتماعیکه ای  یعنی مطالعه ؛گیرد می

و ساخت اسیت کیه مهیم     دهد ی  میک کلمات، ساخت زبان را تشکیوند بی. پگیرد می

سیید  نیک:  ) زبییان اسییت   پیوند مییان اجی ای ۀجمله بر پای هر ج ء است و استواری

 .(01: 1919، قاسم

 .دارد ی نیی  توجیه  غیرزبانانی و به بافت زب کنید؛ یمی یساختار زبیان را بررسی یجرجان

ون پی   و  پییش قیرار گرفتیه و جمیالت     یچه متن چهارچوبدر  یک عنصر زبانیاینکه 

ون دارد، از مباحثی  ییو معنا یکارکرد و یدر تبلور صور یریچه تأث ،در داخ  متک ،عنصر

پیا را فراتیر از  جرجانی ،. با ایک حالاست پرداختهن داب اإلعجاز دالئ است که جرجانی در 

است؛ او ساخت زبان را نیه بیه شییک  فروبییسته در مییتک، بلکییه در      نهاده ییگرا ساخت

است کییه او را از   یک مرزیکند و ا می یسنده و خواننده و بافت متک بررسیارتباطش با نو

، کیرده مطیر    اإلعجیاز  دالئی  جرجانی در  یکی از مباحثی که. سازد میان جدا یگرا ساخت

 .است تأخیرمبحث تقدیم و 

 دسیتور  ۀسی و نیی  یکیی از مباحیث اصیلی نظریی     شنا سبکای  پدیده ،تأخیرتقدیم و 

یکیی از  ، موضیوعی بالغیی و   تیأخیر تقیدیم و   ،اسیت. عیالوه بیر اییک     گشتاری زایای

اند  توجه کرده گشتاری زایای ۀپدید. علمای قدیم نی  به ایک استموضوعات علم معانی 

امیا   ،انید  ، بییان کیرده  است کردهو بسیاری از مباحثی را که جرجانی در کتابش مطر  

و بررسیی علمیای قبی  از     تیأخیر بیک بررسی جرجانی در بیاب تقیدیم و    فرق زیادی

بیا دالیی  بالغیی و معناشناسیی،      جرجانی وجود دارد؛ زیرا علمای پییش از جرجیانی  

توجیه و اهتمیام و    را مورد بررسی قرار ندادند و فقط به موضوعِ تأخیرمبحث تقدیم و 

 .(91 :4002، یی دزه نک:) اکتفا کردند تأکیدتنبیه و  احیاناً



 19/ خیر در سیاق نفی و اثبات از دیدگاه عبدالقاهر جرجانیأداللت تقدیم و ت 

 
 

کیه  کنید   اشیاره میی   تأخیردر باب تقدیم و  سخک سیبویهایک به  (100: 1120)جرجانی 

ای به موضوعی  کلمه ،باب تقدیمبدان که ما کسی از علمای بالغت را نیافتیم که در »است:  گفته

جرجانی فقط به تکرار مبحث توجیه و  . (1/90: 1129)سیبویه،  «توجه و اهتمام تکیه کندغیر از 

اسیت.   کیرده اشاره هم بلکه به اسرار داللی و معنایی ایک تغییر زبانی  ،کردهاهتمام بسنده ن

نحوی یا کاربرد نحوی در متک و پیوند نحو با معنا، ترتیب کلمیه در جملیه و    ۀرعایت جنب

مباحث ارزشیمندی اسیت   ج و  ،بیک معنا و لف  تألیفتباط کلمه با کلمات دیگر، وحدت ار

 .است هساختمطر   اإلعجاز دالئ جرجانی در کتاب  که

در سییاق   تیأخیر داللت تقیدیم و  جرجانی و  ناسیمباحث معناش حاضر به بررسی ۀمقال

 که ایک پژوهش در پی ون است ،به دیگر سخکپردازد.  می جرجانی بات از دیدگاهنفی و اث

در بیاب تقیدیم و   را دیدگاه جرجیانی   ،اإلعجاز دالئ هایی از کتاب  با ووردن شواهد و مثال

سیان  شنا زبیان کند که بسیاری از مبیاحثی کیه    می و ایک مسئله را ثابتکند بررسی  تأخیر

حاضیر،  در پژوهش بنابرایک،  است. کردهمطر  جرجانی ها پیش  ، قرناند کردهجدید مطر  

 یی  با استفاده از روش توصیفیو  ومده مراجعه به منابع مختلف، جمعبا ابتدا اطالعات الزم 

 .است شدهتشریح از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی  تأخیرداللت تقدیم و  ،تحلیلی

 پژوهش ۀپیشین. 1ی1

 ۀاز جمل .است انجام شدههای جرجانی  و دیدگاه ورابارۀ ختی زیادی درشنا زبانهای  پژوهش

 های زیر اشاره کرد: توان به پژوهش می ،های معناشناسی ایک پژوهش

 اإلعجیاز  دالئ کتاب  یالثنائیات المتغایرة فدر  (4002) یی دزههللا حسیک ادلخوش جاری 

را از دیدگاه  اإلعجاز دالئ مباحث جرجانی در کتاب  برخی از و ،اشاره لعبدالقاهر الجرجانی

 است. کردهمعناشناسی بررسی 

 ةفی الدراسات اللغویی  ةالنظم و قیمتها العلمی ةنظریدر کتاب  (1129)ولید محمد مراد ی 

خصیوص   بیه  ،گیرا  سیاخت  هیای  تیب بیا مک را  جرجیانی  ۀنظریی  ،عند عبدالقاهر الجرجیانی 

 .است مقایسه کرده ،یسوسور یگرا ساخت

 ةفی منهج عبدالقاهر الجرجانی: دراس ةاألبعاد اإلبداعیدر کتاب  (1111)محمد عباس ی 

شناسانی  زبانبا را جرجانی  یورا وکرده ختی جرجانی را بررسی شنا زبانهای  دیدگاه ،ةمقارن

 .است مقایسه کرده چامسکی و الین  و چون سوسور
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نظرییات عبیدالقاهر    یهیا  یبررسی هماننید » ۀمقال در، (1919)سید قاسم و همکاران ی 

بییا مکتییب را جرجییانی  یورا، «گرایییی هلیییدی جرجییانی در کاربردشناسیییِ زبییان و نقییش

 .است مقایسه کردهکاربردشناسی هلیدی 

معناشناسیی در  دربارۀ  التحلی  اللغوی فی ضوء علم الداللةدر کتاب  ،(4009) عکاشهی 

شناسیی جرجیانی اشیاره    برخی مباحیث معنا به  ،تحقیقطی و در تحقیق کرده زبان عربی 

 .است کرده

از  را تیأخیر داللت تقیدیم و   ،ها به صورت خاص کدام از ایک پژوهش هی با وجود ایک، 

 .اند نکردهرجانی بررسی دیدگاه ج

 مباحث معناشناسی جرجانی. 4

و توانسیته بیا   کرده نظم خود، بسیاری از مباحث معناشناسی را بررسی  ۀدر نظریعبدالقاهر 

و نکیرد  وی معنا را فقیط از ییک زاوییه بررسیی     . را بررسی کندمعنا  یش،ح  بالغی خو

به او گیرد.  که داللت معجمی یک کلمه فقط یک جنبه از داللت را در بر میاعتقاد داشت 

 .داشیت ای  اهتمیام وییژه   ،چگونگی کاربرد کلمه در جمله و روابط همنشیینی و جانشیینی  

 :تقسیم کرد ۀ کلیتوان به سه دسترا می نظریۀ نظمدر  جانیجر یمباحث معناشناس

 داللت نحوی در متک. 1ی4

متک ارتباط وجود داشته بیک واحدهای ساختاری و باید دارد نظام و ساختار زبانی یک  ،متک

. چنانچیه  و معنیا دارنید   که شک  اند از واژگانی تشکی  یافته ،طبیعیهای  زبان ۀهم باشد.

 ۀوسییل  بیه  معنای جمله صیرفاً »گوید:  می ختیشنا زبانمعناشناسی ر کتاب د (00 :1929)الین  

ه به ساخت دستوری نی  بسیتگی  بلک ،شود معنای واژگانی که جمله از ون ساخته شود، متعیک نمی

الزم است. حتیی اگیر    ،ی هر کلمه در داخ  جملهنحوی یا کاربرد نحو ۀرعایت جنب .«دارد

منجر به تغییر معنا نشود. چنانچیه   ،یعنی تغییر کاربرد نحوی ،تغییر مکان کلمات در جمله

 گوید: عبدالقاهر می

 ،کنید  گونه کیه علیم نحیو اقتمیا میی      چی ی نیست ج  اینکه کالمت را ون بدان که نظم

علم نحو مشیخ    براساسهایی را که  و روش به قوانیک و اصول ون عم  کنی ؛بیاوری

حیدود و مرزهیایی کیه بیرای تیو تعیییک       منحرف نشیوی و  ها  ون از ؛، بشناسیاست شده

 .(21 :1120جرجانی، ) یک از ایک حدود را نقض نکنی و هی  ؛حف  کنی ،است شده
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نحوی اسیت  ی ی  نحوی کلمات در جمله، ارتباطی معنایارتباط بیک کلمات و کاربردهای » بنابرایک

 .(29 :4000 ،حماسیة  :نیک ) «وجیود دارد  همکاری مشترک و ارتبیاط تنگیاتنگی   ،عناو بیک نحو و م

 جرجانی ارزش زیادی به نحو بخشید. ،یک ترتیبدب

کند،  مات و تعییک معرب و مبنی توجه میقواعد خشکی که به اواخر کل ،مقصود او از نحو

ای مطلیوب   جنبیه  ،کند و بیه الفیا    نظمی است که معانی را کشف می ،بلکه نحو ؛نیست

دهیای خشیک نحیوی و    جرجیانی از رویکر بخشید.   برای وشکار کردن داللت و معنی می

اغیراق   شیک ( )ب  از جرجیانی در اهتمیام بیه لفی      کند. چنانچه ناقدان ق زبانی انتقاد می

بیینم کیه    دانستند؛ به همییک دلیی  میی    متعلق به لف  می کردند و م یت و فمیلت را می

 .(411 :1120 )العشماوی، کند را بیان می نظریۀ نظمگیرد و  ایراد می انجرجانی از ون

 معناشناسی کاربردی() یا معنای موقعیتی داللت. 4ی4

داللت موقعیتی یا مقام و موقعیت کلمه در متک یا ترتیب کلمه در جمله و ارتباط کلمه بیا  

. اسیت  کیرده خود مطر   اإلعجاز دالئ جرجانی در کتاب مباحثی است که  از ،کلمات دیگر

ی یاد غیرزبانن بافت زبانی و عنوا هبهمان است که در معناشناسی جدید از ون  وضوعایک م

 یبررسی  ینیو جانشی  ینیروابیط همنشی   ۀیی بر پا ی، معنیزبان نظریۀ بافتکنند. مطابق  می

ر یبا سیا  یک عنصر زبانیها و ارتباط ان واژهیبه روابط موجود م ،رابطۀ همنشینی. شود می

 یر کلماتیک کلمه با سای ۀ، رابطینیجانش ۀشود و رابط می زبان گفته ۀدهند  یعناصر تشک

نظریۀ  ک ون شود.یگ یجا ،گریبه عبارت د یا ون به کار برده شود یجا تواند به می است که

 .کنید  میی  ی.. بررسی .سنده، خواننده، مکان، زمانیدر ارتباطش با نومعنا را  ،یغیرزبان بافت

یابی کیه   علمی را می ،ه کنیعاگر به نف  خویش مراج»دارد که  تأکیدنی   (99: 1120) جرجانی

که هی  نظم و ترتیبی در کلمات نیست مگر اینکیه   یابد و ون ایک است هی  شکی به ون راه نمی

 ساخته شودبعمی از ایک کلمات به بعمی دیگر بپیوندند و بعمی از ایک کلمات روی بعمی دیگر 

بیافتک، ترکییب کیردن،    » ماننید  نظیم زییرا   ؛«وورده شود یدیگر ۀکلم به سبب وجودای  و کلمه

بیا   در نظر گرفتک ارتباط اج ا ،ری ی، ساختک بنا، ت ییک، وراستک و مانند ون است و ایک موارد قالب

ی دارد کیه اقتمیا   علتی  ،ای و گذاشتک ون در جملیه  حتی وضع هر کلمه ؛کند یکدیگر را ایجاب می

 «گذاشیته شیود، درسیت نیسیت     یدیگیر  و اگر کلمه در جای کلمه در همان جا باشدکند ایک  می

توان لف  را  معتقد است که لف  به تنهایی ارزش معنایی ندارد و نمی عبدالقاهر .(01: همان)
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 براسیاس یا نظیم کیالم    تألیف ،ی دیگر. از سوکرد بانی بررسیدور از بافت ز جداگانه و به

قواعد  بلکه اساس ایک است که ترکیب در معنا بانیست، اساس صحت ترکیب  ،قواعد نحو

 .(140 :4009 ،عکاشه) ترکیب همخوانی داشته باشد

  داللت ساختاری. 9ی4

داللتیی   ،داللیت سیاختاری  » بیک معنا و لف  است. تألیفوحدت  ،مقصود از داللت ساختاری

ی معییک  قواعید  براسیاس است که از ارتباط بیک واحدهای ترکیب یا ترتیب واحیدهای ترکییب و   

 :کند می تأکید (90و  94: 1120)جرجانی  .(02ی00: 1119 حبل ،)نک:  «د.گیر صورت می

ای نیست که تو ون را بیا فکیر و    مسئله ،نظم خاص براساس ترتیب الفا  و توالی ون

یعنیی   ،سیبب تصیور اول   ناچار به ای است که به بلکه مسئله ،اندیشه طلب کرده باشی

شیک  یبی  ،هایی برای معانی شدند ظرف ، وید؛ زیرا وقتی الفا معنای لف  به وجود می

در  کنند. وقتی واجب شد که یک معنیا ابتیدا   های خود از معانی تبعیت می در موقعیت

 ماننید ون معنیی،   کند ، واجب است لفظی که بر ون معنا داللت میذهک ما قرار بگیرد

تابع معناسیت و کلمیات در نطیق     ،زیرا لف  در نظم ..در نطق و گفتار نی  اولیک باشد.

 .شوند در نف  مرتب میها  ون ترتیبحسب نظم و بر

 «شوند و ترکیب ایجاد می تألیفبا احکامی است که »در اینجا مقصود کلمات مفرد نیست بلکه 

دارای وضیع لغیوی هسیتند و اییک الفیا  وضیع       » از نظر جرجانی ،زیرا الفا  مفرد ؛(04 :همان)

اند کیه بعمیی از    وضع شده سببیک دبلکه ب ،شناسایی شوندتنهایی  بهاند تا معانی ایک الفا   نشده

و از اییک حییث کیه     لف  به تنهایی»از نگاه او  .(991: همان) «بپیوندند دیگر ه الفاظیایک الفا  ب

به همیک  .داردارزش و م یتی ن (001 :همان) «شود و بر زبان جاری می» (029: همان) «لف  است

د نی زمیانی مفید  الفا  ،طبق دیدگاه جرجانیدر لف  نیست؛ زیرا فقط برتری و م یت  ،دلی 

با هم ترکیب شوند و حسک و زیبیایی کیالم بیه ترتییب      تألیفنوع خاصی از  براساسکه 

 .گردد برمی یخاص سبکطبق کلمات 

، داللت دومی را که کلمه در ارتباط با کلمات دیگرکند  می تأکیدشناسی جدید نی  معنا

کند و باید هماهنگی بیک معانی و موقعیت مناسب الفیا  در جملیه رعاییت     کسب می

به اهمیت هماهنگی و نظم بییک   تأکیدشود و به ایک ترتیب کلمه در داخ  ترکیب با 

 کنید  میی  م ییت و فمییلت کسیب    ،اش توجیه بیه کیاربرد داللیی    عناصر جمله و بیا  

لفا  از ایک حیث کیه  که اروشک شد  توضیحات کامالً با ایک .(101 :4004عبدالجلی ، )
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 بلکه فمیلت و م یت ،ند، م یتی ندارندد و از ایک حیث که کلمات مفردنا الفا  محض

معنایی است که پی  از  در تناسب و هماهنگی معنای لف  با  ،الفا نداشتک و  داشتک

است و ونچه شبیه به ون است و تعلقیی بیه    است یا قب  از ون قرار گرفته ون لف  ومده

 .(00: 1120جرجانی، ) نداردصریح لف  

کیه  بیود  و معتقید  دانسیت   میی شدنی جدان ۀدو لبرا هر به لف  و معنا عبدالقا ،یک ترتیبدب

 (104: 1921)به عقیدۀ میرحاجی  ؛هم در لف  است هم در معنا ،م یت

او به موضوع لفی  و معنیا    گرای های عبدالقاهر، نگاه وحدت ویژگی تریک یکی از مهم

معنیای   ،بیند. بیه اعتقیاد او   گونه که هی  جدایی و تمای ی میان ایک دو نمی ون ،است

شیک در   نیک با صورت و قالب نیک متناسب است. اگر معنایی زیبا جلیوه کنید، بیی   

ای کیه مییان عبیدالقاهر بیا      عمیده . تفیاوت  اسیت  شده گر ظاهر و قالبی زیبا هم جلوه

صیورت   ملیه و نظیام  چند به ساخت جایک بود که عبدالقاهر هر ،دیگران وجود داشت

 .اهتمام به صورت و لف  بیان نکیرد  اما ایک موضوع را در قالب ،داد عبارت اهمیت می

و  سکدید و معتقد بود که حُ را جدا نمیها  ون و قائ  نبود ودثنویتی میان ایک  او اصالً

؛ ارزییابی کیرد   ،انید  ن مطیر  شیده  وبایست جدا از سیاقی که در  م نمیقبح الفا  را ه

 کند. های دیگر معنا پیدا می جایگاه یک واژه در جمله و در کنار واژه

 داللت معنا و معنای معنا. 0ی4

 کند: دو نوع تقسیم می به کالم را (409ی404: 1120)جرجانی 

و ون وقتیی   ،رسیی  کیالم میی  و غرض به مقصود  ،وننوعی که تنها با داللت لف  از 

خبیر بیدهی و    ،روش حقیقیت خواهی به عنوان مثال، خروج زیید را بیه    است که می

عمیرو  »گیویی:   خواهی از رفتک عمرو خبر بدهی. پ  می یا می ؛«ج زیدرَخَ»گویی:  می

نوع دیگر زمانی است کیه تیو تنهیا بیا داللیت لفی  بیه غیرض و مقصیود          «. منطلق

کنید، رهنمیون    تو را به معنیایی کیه وضیع لغیوی ون اقتمیا میی       ،اما لف  ،رسی نمی

ه غیرض  بی  ،ون ۀیابی که به واسیط  لت دومی را می. سپ  برای ون معنا، دالسازد می

 ثی  است.استعاره و تم و رسی. مدار ایک نوع کالم بر کنایه گوینده می

ا سیخک  از داللت لف  بر معنیا و داللیت لفی  بیر معنیای معنی      عبدالقاهر  ،به عبارت دیگر

 ود:ش گوید و یادوور می می

مقصود از معنا، مفهوم ظاهری لف  است و همان معنایی است که بدون واسطه به ون 
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سپ  ون  ،فهمی معنایی را می ،و مقصود از معنای معنا ایک است که از لف  ؛رسی می

 و بیر کناییه   ،دهد و مدار اییک نیوع کیالم    معنا تو را به سوی معنای دیگری سوق می

 .)همان( استعاره و تمثی  است

 تأخیرداللت تقدیم و . 9

غرضی که مربوط غرض و هدفی بالغی و یا  سبباما گاهی به  ،جمله ترتیب است اص  در

مشروط  ؛خرؤای که مقدم است، م شود و کلمه خر است، مقدم میؤای که م ست، کلمهبه معنا

خالف قواعد زبانی نباشد. گاهی تقدیم خللی در معنا وارد نکند و  ،تأخیربر اینکه ایک تقدیم و 

تقدیم ظرف ییا حیال و    ،تقدیم خبر بر مبتدا، مث  تقدیم مفعول بر فع  ،است تأخیرتر از  بلیغ

که در اینجا ضربه خوردن فقط بیه زیید اختصیاص     «ضربت ازید». تقدیم مفعول مانند استثنا

قائم » ۀجمل در «قائم»تقدیم  .«قائم زید»و  «زید قائم» بر مبتدا مث تقدیم خبر  .است شدهداده 

زیید اختصیاص   بیه  فقیط  را موضیوع  کنید و اییک    می بودن زید را اثبات ایستاده بودن ،«زید

کنید و میانع    قیام را برای زید اثبات و نفی نمی ،«قائم زید» ۀدر جمل« قائم» تأخیراما  ،دهد می

 «المصیر یإل» ظرف مث قدیم ت ایک نیست که قیام به فرد دیگری غیر از زید اسناد داده شود.

 دوم ۀکند و جمل به او داللت می (بازگشت)اول بر اختصاص امر مصیر  ۀجمل .«یالمصیر إل»و 

بر فعلیش کیه بیر    مفعول تقدیم  شود. انگر ایک است که مصیر به او و غیر او نی  منتهی میبی

فقیط   ،شیریفه  ۀدر ایک وی .(00 :زمر) «بَ ِ اللَّهَ فَاعْبُدْ» فۀشری ۀمانند وی ،کند داللت می اختصاص

 .(109 :4009عکاشه، ) غیر او نه ،است ل به عبادت و پرستش اختصاص یافتهخداوند متعا

 یکُمْ وَلِنُیلَکُمْ دِ» ۀشریف ۀمانند وی ،الیه استمسندتقدیم گاهی برای تخصی  مسند به 

وَ لَکُیمْ  » مث  ؛نه نعت ،خبر است ،مقدم ۀبیانگر ایک است که کلمگاهی و  (0: )کیافرون  «کیدِ

هم  گاهی .استخبر « لکم» ،شریفه ۀایک وی در ؛(90 :بقرة) «کٍیلى حإمُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ  فِى الْاَرْضِ

مثی  گفتیار محمید بیک      ؛به مسندالیه برانگی دایک است که شوق مخاطب را  برایتقدیم 

 : (11/94 :1110االصفهانی، ) ممد  المعتص وهیب در
 ثالثیییة تشیییرق الیییدنیا ببهجتهیییا   

 

  إسییحق و القمییرم  المییحی و وبوشیی 
 

ووریم تا به  و یا مسندالیه را مقدم می (100 همان:) است «ثالثة»مسند تقدیم  شاهد در اینجا

مثی    ؛بر نگران کردن او شتاب کنیم لؤفاتبه جهت  ،شاد کردن مخاطب سرعت ببخشیم

 زودتر نگیران برای  «دار صدیقک یالسفا  ف»برای زود شادمان کردن و « دارک سعد فی»

 .(040ی1/011 :1919عرفان، ) کردن مخاطب
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 تأخیرتقدیم و دربارۀ دیدگاه عبدالقاهر جرجانی . 0

گیرد و بیر اییک    معنا صورت می براساس ،جرجانی معتقد است که ترتیب کلمات در ترکیب

هیی    ،تیأخیر معنا نبود، تقیدیم و   براساسکند که اگر نظم کلمات در جمله  می تأکیدنکته 

معنا و  ،الفاظی که همان زبان هستنداگر فرض کنیم که از ایک » ارزش داللی و معنایی نداشت.

شایستگی مقدم شدن بر لفظیی دیگیر را ندارنید و     ارزش وها  ون یک از هی  ،داللتشان را بگیریم

 .(90: 1120 جرجانی،) «نظم و ترتیبی باشد شود که در ایک الفا  بایستی تصور نمی

 ؛شیود  مقیدم میی   ،خرأمتگاهی لف  ثیر دارد؛ زیرا أشک  و صورت ترکیب ت داللت در بنابرایک

 ،عناییت و تیوجهی کیه بیه ون اسیت     جهت ز معنا اختصاص یابد و یا به ای ا هنگامی که به فایده

غراض نحیوی و بالغیی و   اثبات اَبه  ،گوید جرجانی هنگامی که از تقدیم سخک می .شود مقدم می

اول  اسیت:  کیرده اتخیاذ   تیأخیر تقیدیم و  دربیارۀ  گیری مهیم   پردازد. وی دو موضع شناسی میمعنا

گیری نحیوی وی در   . موضعاستشناسی  ری بالغی یا زیباییگی و دوم موضع ،گیری نحوی موضع

 و در نفیی(  ،اسیتفهام، تقرییر، انکیار، تیوبیخ     ۀهم )فع  و تقدیم اسم در سیاق هم ه  فرق بیک تقدیم

 .(191: 1129)سلوم،  یابد تقدیم نکره بر فع  تجلی می

و مسیتل م   ،مثبت اسیت  ،تقدیم مسندالیه در خبر به مربوطی بالغی وی گیر موضعاما 

 شود: به دو نوع تقسیم می ،ایک است که فاع  مورد قصد قرار بگیرد. معنی در ایک قسم

شفاعت دربارۀ او مک ؛ یعنی: «ونا شفعت فی بابه»مث   کند، بر اختصاص داللت میالف. 

و شبهه  ،ون فع ، ادعای انحصار و اختصاص کنی ربدر اینجا قصد تو ایک است که  .کردم

 کیرده  خواهی ادعای کسی که گمان میی  ون از بیک ببری. در حقیقت میبارۀ و اشتباه را در

 جرجیانی، ) است، رد کنی او فالن نامه را نوشتهبارۀ یا غیر تو درغیر تو ون کار را انجام داده 

مثلیک رعیی   »مثی    ،که هر دو بر اختصاص داللت دارند غیر و تقدیم مث  یا (142: 1120

اییک   .(191 همیان: ) دارد نگیه میی  ست که حق و حرمیت را  مث  تو؛ یعنی: «الحقَّ و الحُرمةَ

 داری. یعنی فقط تویی که حق و حرمت را نگه می ؛کند بر اختصاص داللت می ،جمله

 ،بیرد  را از بییک میی   ند و شک و شبههک داللت می تأکیدقسم دوم مسندالیه که بر ب. 

ده اثبیات  نکه مقصود ایک است که بیرای شینو   «اءَنَالثَ بُحِیُ وَهُ وَ  ی َالجَ یعطَیُ وَهُ»مث  

 .(141: همان) عادت اوست ،ثنادوستی کنی که عطای فراوان و 

و ون  ،موضع بالغی دیگری وجود دارد که از اییک دو غیرض متمیای  گشیته     ،در اینجا
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 ،شیود  امیر مقیدم میی   ،«یدٌزِ میرَی األعطَو» گویی چنانچه می ؛است معنای اهمیت و اهتمام

مییر بیشیتر   و ایک بدان جهت است که توجه و اهتمام به ا ؛چه مفعول است و زید فاع اگر

ی متمیای   گییر  موضیع دارای دو  ،با تقیدیم  ،ن است که عبدالقاهروها  ایک ۀاست. هدف هم

بالغیی و  وجیه  و دوم  اسیت نکیره بیر فعی     اسیم  تقیدیم   است: اول نحوی که مربوط به

ام تجلیی  حکیم و اهمییت و اهتمی    تأکیدشناسی که در اصرار بر معنای تخصی  و  زیبایی

 .(191: 1129)سلوم،  یابد می

شیمرد و   میی بر گشیتار( )را تحویی    تیأخیر تقیدیم و   (100: 1120)جرجانی  ،دیگر از سوی

 ک موقعه ثم تنظر فتجد سبب ون راقک ویلدلطف ی روقک مسمعه ویال ت ال ترى شعرا » :گوید می

بینیی کیه    شیعری را میی  ؛ یعنیی  «مکیان  یحُوّل اللف  مک مکان إل ون قُدّم فیه شئلطف عندك 

کنی و  م  میگاه تأ گذارد. ون ثیری ب  لطیف در خاطرت بر جای مینوازد و تأ ت را میگوشَ

ایک  ،ستنظرت بسیار لطیف و زیباده و از یابی که علت اینکه ون شعر تو را به وجد وور میدر

 .است شدهمنتق   یدیگر مقدم شده و لفظی از جایی به جای ای در ون کلمه است که

ساختار معنیایی هیر تغیییر سیطحی     به همراه را  تأخیرتقدیم و  ،ینگر ژرفرجانی با ج

سیاخت   عبور از ساخت معنیایی ییا ژرف   .است کردهبررسی های مختلف  در ترکیب ظاهری

اسیت کییه    یدسیتور گشیتار   ۀهمیان نظریی   ،ت لفظی ییا روسیاخت جملیه   به ساخجمله 

. کیرد تبیییک  ون را  ینحیو  یهییا  سییاخت کتیاب  درمیالدی  1190سیال  چامیسکی در

کالم از منظر معنیی، تج ییه    یچامسکی بیدون توجه به معنی کالم و توضیح روابط اج ا

توجیه  ، بیه معنیی   ساخت جملیه  در ،جرجانیداند و همچون  می هفایید ه را بیجمل یصور

بیه   جمله به اج ا( ۀ)تج یابتدایی  یمحدود دستور ساختار ۀسیی را از حوزشنا زبانو کند  می

 ،ملهاعالم کرد که هر ج بخشد. او میکمال  لف  و معنی( ۀ)توجیه بیه رابط یدستور گیشتار

جمله است و دیگر  یساخت که روابط معنایی و منطقی اج ا رف: یکی ژدارددو نوع ساخت 

جمله است و ایک دو ال اماً با هم یکی نیستند. به  یکیه شیک  بیرونی و ظاهر« روساخت»

گوینید.   میی « گشتار»کند  ساخت تبدی  میساخت را به رو هیایی کیه ژرف تغیییر و تیصرف

زبیانی خیود بیه     شیمّ  یند و گوینیدگان از رو ا پییرو معنیی و منطق زبان ،زبان یگشتارها

بیا وجیود   ییا  و  کیه روسییاخت متفیاوتی دارنید    ندبر پیی مییایی ه باط معنیایی جملیهارت

جرجانی نی   .(90ی01: 1919سید قاسم، نک: ) متفاوت استها  ون ساخت ساخت مشابه، ژرفرو
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 ،دیگیر  از سوی. است دادهاختصاص موضوع خود مباحثی را به ایک  اإلعجاز دالئ در کتاب 

شیان را   هیا نظرییه   ون زایاگشیتاری دارد؛ زییرا   ۀنظری بابرای اصحای  اهمیت ویژه ،ترکیب

جرجانی نیی  توجیه   . اند بیان کردهساخت به روساخت  از ژرفها  ون تبدی ها و  تولید جمله براساس

سیت کیه   ثیر زیادی در تبییک سطح داللیی دارد و صیورتی ا  أادی به ترکیب دارد؛ زیرا ترکیب تزی

شیک  و اسیلوب دیگیری بیه جملیه       ،مطابق با تغییرات معنیایی  وکند  ساخت را منعک  می ژرف

 .(00: 4002یی،  دزه) بخشد می

 غیرمفیدبه مفید و  تأخیرتقسیم تقدیم و  نادرست بودن. 1ی0

به  تأخیرتقسیم تقدیم و  نادرست بودن به (111ی110: 1120)جرجانی  ،تأخیردر باب تقدیم و 

 گوید: کند و می اشاره می غیرمفیدمفید و 

را بیه   تأخیرو ایک است که تقدیم  ،وجود دارد تأخیریکی از اشتباهاتی که در تقدیم و 

 غیرمفید یدیگر و در کالم ،را در کالمی مفید تأخیرو تقدیم و کرده دو بخش تقسیم 

اند و یک بیار بیه    اند و علت تقدیم کلمه را هم یک بار عنایت و اهتمام دانسته دانسته

جهت اینکه برای شاعر و نویسنده، وسعت و میدانی باشد تا بدیک وسیله بیرای ووردن  

را یکیی   تیأخیر روش کسیانی کیه تقیدیم و    ... قافیه و سیجع مجیال فراوانیی باشید    

اییک چنییک    ،در تمام احوالموضوع که ایک  شوند ایک است که مدعی می ،شمارند می

یم کنند کیه تقید   دهند، گمان می می رارق کبیابینا رموضوع هایی که ایک  اما ون ،است

 ،است و در بعمیی میوارد بیرای تصیرف در لفی       یدهفابرای کلمه در بعمی از موارد 

 .بدون هی  فایده و معنایی خاص

بییک  »کیه  ورزد  می تأکیدموضوع کند و بر ایک  اشاره می تأخیرجرجانی به اهمیت تقدیم و 

همییک   .(111 :همیان ) «وید، تفیاوت وجیود دارد   خر میؤه مای ک وید یا کلمه ای که مقدم می کلمه

شناسی بررسیی   را از دیدگاه هنری و زیبایی تأخیرباعث شد جرجانی مبحث تقدیم و نکته 

 ورزد،به نکات و اسرار بالغیی اییک پدییده اشیاره      ،دقیق و هنری خودموشکافی کند و با 

به چنیک بررسیی دقییق و هنیری    خود، از عالمان پیش های  یک از کتاب تاونجاکه در هی 

 د،کن ر ساختاری و معنایی برقرار میپیوندی قوی بیک هر گونه تغیی ،خوریم. جرجانی برنمی

 .شود منجر به تغییر معنا می ،که هر گونه تغییر ساختاری در جمله طوری به

 از دیدگاه جرجانی تأخیرانواع تقدیم و . 4ی0

اسیت.   تأخیرتقدیمی که به نیت  ،اول: کند را به دو نوع تقسیم می تأخیرجرجانی تقدیم و 
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بیر همیان حکمیی کیه قبی  از       ،گیرد که کلمه با تقدیم زمانی صورت می ،ایک نوع تقدیم

گیاه   مبتدا ون ماند، مانند خبرِ که پیش از ایک بوده، باقی میعرابی و بر همان اِ داشتهتقدیم 

کنیی.   یگاه که ون را بر فاعی  مقیدم می    مفعول ونو نی   ،کنی که ون را بر مبتدا مقدم می

 «منطلق»روشک است که  کامالً ،«یدٌز اًمرضرب ع»و « منطلق زید»گویی  میوقتی چنانچه 

چنان خبر مبتدا هم «منطلق»یعنی  ،اند خارج نشده ،یم از ون حکم قبلی خودبا تقد «عمراً»و 

خر ؤهیا را می   ون طیور کیه وقتیی    به و منصوب است. همان مفعول «عمراً»و مرفوع است و 

بلکه به اییک نییت    ،ستنی تأخیرتقدیمی که به نیت  ،دوم .داشتندچنیک حکمی  ،کردی می

بیابی غییر از بیاب    ش بیرای  و از حکمی به حکمی دیگر انتقیال دهیی  ای را  است که کلمه

ووری کیه   اش بدهی. یعنی دو اسمی را می عرابی غیر از اعراب قبلیاش قرار دهی و اِ قبلی

خبر برای ون باشد. ییک بیار اسیم     ،ها، مبتدا باشد و اسم دیگر احتمال دارد هر کدام از ون

و  «زید»بارۀ چنانچه در ؛بار دیگر اسم دوم را بر اسم اول کنی ور اسم دوم مقدم میاول را ب

. در اییک  «المنطلق زییدٌ »گویی:  و بار دیگر می «المنطلق زیدٌ» :گویی یک بار می «المنطلق»

 تیأخیر با  را به ایک نیت مقدم نیاوردی که بر همان حکمی که قبالً «المنطلق» ۀکلم ،جمله

بلکه هدفت ایک بود که ایک کلمه را  ،مانند حکم قبلی خود، مبتدا باشد داشت، باقی بماند و

نکیردی بیا اییک نییت کیه      خر ؤدن به مبتدا بودن انتقال دهی. همچنیک زید را ماز خبر بو

و ایک اسم را سازی ون بوده که ون را از مبتدا بودن خارج  بلکه هدفت ،چنان مبتدا باشدهم

 .(100ی100 :همان) دهیخبر قرار 

 ،سیاخت نایی وجود دارد؛ زییرا تغیییر حاصی  از رو   معدر هر دو حالت، تغییر موقعیتی و 

در حقیقیت   ،معنیا  هیای  تتعدد صور ،دیگر از سوی شود. می ساخت ژرفمنجر به تغییر در 

 ،نیوع دوم تقیدیم  » .معیانی را بییان کیرد    ها با ونتوان  می های نظمی است که صورت دتعد

از باب نحیوی بیه بیاب    مقدم  ۀمنجر به نق  کلم ،ارتباط مستقیمی با داللت دارد؛ زیرا ایک تقدیم

معنای نحوی ون  ،اما در نوع اول ،کند معنای نحوی ون تغییر می ،به عبارت دیگر .شود دیگری می

 ۀبنیا بیر قرینی    ون حی  ن محفو  است و فقیط م اند؛ زیرا موقعیت ون در ذهک متکلمک تغییر نمی

 .(994 :4000ی، عل) «است کردهتغییر  اعراب

 از دیدگاه جرجانی تأخیرحاالت تقدیم و . 9

شر  ها را  ونو دقیق نهاده های متنوعی  را در سیاق و بافت تأخیرحاالت تقدیم و  یجرجان



 109/ خیر در سیاق نفی و اثبات از دیدگاه عبدالقاهر جرجانیأداللت تقدیم و ت 

 
 

، اثبیات سییاق   در تیأخیر تقیدیم و  : نید از ا ها عبارت ایک سیاق ۀاز جمل ؛است هکردو تحلی  

سییاق   در تیأخیر تقیدیم و   ،سییاق قصیر   در تیأخیر تقدیم و ، ینفسیاق  در تأخیرتقدیم و 

از دییدگاه جرجیانی   را در سییاق نفیی و اثبیات     تیأخیر تقدیم و فقط ما  ،در اینجا استفهام.

 .ایم بررسی کرده

 نفیسیاق  در تأخیرتقدیم و . 1ی9

 ون تأخیرو  فاع تقدیم فع  بر . 1ی1ی9

معتقید   ،نفیی م هیای  ون در جملیه  تأخیرو  فع  بر فاع  تقدیم دربارۀ (140: 1120)جرجانی 

میا  ۀ در جملی »کند.  بر نفی وقوع فع  داللت می ،شود است که وقتی فع  بر فاع  مقدم می

 ،عبیارت دیگیر   بیه  .«معلوم نیست انجام شده باشید که کنی  فعلی را از خودت نفی می ا،قلتُ هذ

و شک و  ،باشدپیوسته نممکک است ایک فع  به وقوع پیوسته باشد و ممکک است به وقوع 

بیا  . کنی وقوع فع  را نفی می «ما قلت هذا» اما با گفتک ،وقوع فع  وجود داردبارۀ تردید در

باعیث ایجیاد ترکییب جدییدی      ،همییک ترکییب   تریک تغییر گشتاری در کوچکایک حال، 

کنی که  نفی می فعلی را از خود، گویی ما ونا قلت هذا وقتی می» «.ما ونا قلت هذا» مثالً ؛شود می

کنید. بیه    ترکیب دوم بر اختصاص داللیت میی   .(140)همان:  «است پیوستهبه وقوع  شدهثابت 

موضیوع  اسیت. اییک    اختصاص یافتیه  به نفی فع  از ون ،فاع  ،در ایک جمله ،عبارت دیگر

فاع  بارۀ اما شک در ،شک و تردیدی به وقوع پیوستهاست که فع  بدون هی  ون بیانگر 

 وورد. میها و شواهد بسیاری  طبق عادت خود مثالنکته، جرجانی برای تبییک ایک  است.

کلمیه و تخصیی  نقیش     تأکیید زبان عربی بیرای  »کند که  با ایک توضیحات ثابت می او 

را تعام  وزادانیه   ۀشود و با تغییر ترکیب جمله، زمین های ساختاری متوس  می به روش ،داللی ون

نکته جرجانی بر ایک  ،به عبارت دیگر .(901: 1120ابودیب، ) «کند با ساختارهای زبانی فراهم می

شیود. درس   میی  منجر به تغیییر معنیا   ،کند که هر گونه تغییری در ساختار جمله می تأکید

گیرد بیا تغیییرات    تغییراتی که در روساخت صورت می»کند که  می تأکیدمعناشناسی جدید هم 

 ی)الفاسی  «یابید  روساخت تجلیی میی  نقش داللی و معنایی همراه است و نقش گشتار در ربط بیک 

 .(1/01 :1124، یالفهر

هیا را بیه صیورت     یک ترکیببلکه ا ،کند به همیک اندازه اکتفا نمی (149: 1120)جرجانی 

 ؛نادرسیت تمییی  قائی  شیود     درسیت و  یو سیاختارها  ها وورد تا بیک ترکیب میمختلف در
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بر ضرورت مراعات  نیجرجا. بینیم سی جدید میشنا زبانرا در مباحث موضوع ک یچنانچه ا

 ۀاصیحاب نظریی  کنید.   میی  تأکیید  سیاختارهای مختلیف  ی معنیا  و صیحت  درسیتی  اص 

بیه  »و  اند به کار بردهرا  تجمالت درست و نادرس اصطال ِ ،مانند جرجانی نی  گشتاری یزایا

توجه  ها ار، دستوری بودن جملهیح زبان معیسازی صح ها با قواعد جمله مسائلی مانند انطباق جمله

 .(49: 1914، موالنا)نک: « اند ای نموده ویژه

 ون تأخیرتقدیم فع  بر مفعول و . 4ی1ی9

 و پیردازد  ون میی  تیأخیر تقدیم فع  بر مفعیول و   داللی و معناییِ اسراربه بررسی  یجرجان

با تغییر جای مفعول و فع ، ساختار  زند؛ مثال میها و ساختارهای زبانی مختلفی را  ترکیب

بیه   ،نحیوی  سیاختارهایِ  دقییقِ  تحلیلییِ  ا بررسیِدهد و ب ها را تغییر می اصلی ایک ترکیب

فعی  را مقیدم    ،"ما ضربت زییداً " اگر بگویی» کند. ها اشاره می های معنایی ایک ترکیب تفاوت

کنی که ضربی از تو بر زید واقع شده باشد. تو برای  ووری و معنای ون ایک است که تو نفی می می

 «گیذاری  نفی و اثبات، معنایی غیر از ایک را قائ  نیستی و معنیی را میبهم و محتمی  بیاقی نمیی     

دهد تا  گشتاری تغییر می ۀقاعد براساسساختار ایک ترکیب را  سپ  .(140: 1120جرجیانی،  )

 "ما زیداً ضیربتُ " اما اگر بگویی» بر اختصاص داللت کند.« ضربت ما زیداً» ترکیب گشتاریِ

و گمیان   ،شیده ای از تو بر انسانی واقیع   به را مقدم کردی و معنای ون ایک است که ضربه مفعول

ییدا ضیربت بیر اختصیاص     ما ز ۀمفعول در جمل تأخیردر اینجا ؛ استاست که ون انسان، زید  رفته

حکم جار و مجیرور  » گوید: می )همان(جار و مجرور هم جرجانی بارۀ در .(همان)کند  می داللت

 .«منصوب است اسمِمانند حکم  ،در تمام مواردی که ذکر کردیم

 براساسشده در ذهک و  طراحی داللی و معناییِ ۀنقش براساسخالصه اینکه روساخت 

یک دگییرد و بی   متکلم و مخاطب شک  میموقعیت و نی   ی،غیرزبانبافت زبانی و مقتمیات 

خت در سیطح  در سطح داللت و روسا ساخت ژرفو تناسب مطلقی بیک  هماهنگی ،ترتیب

 .(910: 1120ابودیب، ) وید ساختار به وجود می

  ون تأخیرو تکواژ بر « ک » تقدیم عنصر. 9ی1ی9

 :کرده سی توجهشنا سبکثر از تغییرات أزبانی متیف و زیبای معنای ترکیب جرجانی به نکات لط

 ،یجنی  ابیک  ،یزبیید  ،یفارسی  یعلوبی سراج، ا ، زجاج، ابکعبیدهوببویه، اسی خلی ،مثال ا

از حیدود  امیا   ،انید  اشاره کرده «ک »به داللت عموم و شمول لف   وهب ابک ،فارس ابک
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 «کی  »ج  فراء که به بررسی  به اندهعرابی ون فراتر نرفتیک موقعیت اِداللت واژه و تعی

بیه   ،بیا عملییات گشیتاری و تقیابلی     بدون اینکه ،است پرداخته در سیاق نفی و اثبات

 .(11: 4002یی،  دزه)« ثر در ک  بپردازدؤبافتی و موقعیتی م و بررسی اسرار معنایی

انیواع  سیاختک  و بیا جیدا   کنید   میای مطر   سابقه مباحث بی «ک »اما جرجانی در باب 

پیردازد و   میی  «کی  »به بررسی و تحلیی    ،زبانی بلیغ هایاهدووردن شو  «ک »های  سیاق

گیرد و بر  ، نفی، تمام افراد را در بر مینفی مقدم شودواژ کتبر  «ک »شود که اگر  یادوور می

وید و نفی روی  در ابتدای کالم می «ک »وقتی  ،کند. به عبارت دیگر عموم نفی داللت می

امیا   ،کنید  نفی داللت می نفی بر تمام اج ا و افرادِشمولِ  داللتِ ۀبر سیطر ،شود ون بنا می

جرجانی ایک ساختار را در  .کند می تأکیدبر نفی داللت عموم  ،خر بیایدؤم «ک »اگر عنصر 

هیای   و بیا ووردن مثیال   کردهتعبیر شمول  یدر حالت دوم با نفو  ینفحالت اول با شمول 

 .(401ی402: 1120جرجانی، نک: ) است پرداختهبه تبییک داللت ک   ،فمختل

 اثباتسیاق  در تأخیرتقدیم و . 4ی9

 ون تأخیره و معرفتقدیم خبر . 1ی4ی9

بیه دنبیال فیرق     ،خرؤمقیدم و می   ۀبیک خبر معرف ،از جرجانیپیش  بسیاری از علمای نحوِ

از نظر معنایی فرقی با و است با بیان ایک حکم که هر دو حالت یکی  بلکه ،معنایی نبودند

 خبر تقدیمبارۀ در (90ی1/01: 1129)سخک سیبویه  ،نخست. دلی  افتادنداشتباه به  هم ندارند،

توانی هر کیدام را   می ،معرفه باشد ،اگر اسم و خبر» گوید: ونجا که می ،ون است تأخیرمعرفه و 

کیان  " :گیویی  چنانچیه میی   و اسم دیگر را منصوب کنیی.  که خواستی فاع  و مرفوع قرار بدهی

 :است (120: 1120)سخک خود جرجانی  ،دوم دلی اما  «"کان زید صاحبک"و  "وخوک زیداً

 کیه چنییک  شود تاونجا م اشتباه میگاهی ایک صورت در بعمی از مسائ  ایک باب با ه

گاه که مبتدا و خبر واقع شیوند، از نظیر تقیدیم و     شود که دو اسم معرفه ون تصور می

، سیخک  شیود باعث ایجاد اییک پنیدار میی   ختالفی ندارند. از مواردی که با هم ا تأخیر

 ،ای بیا هیم جمیع شیوند     مبنی بر اینکه اگر دو اسم معرفه ،نحویان است در باب کان

کیان  » ۀری را خبر قرار دهی. مانند جملی اسم و دیگ ،ی هر کدام را که خواستیرمخیّ

شود برابری دو اسم در معرفیه   که در اینجا تصور می «اًزید خوکَو کانَ»و  «خاکَو زیدٌ

کند که اول با ایک اسیم و دوم بیا    مستل م ایک است که از نظر معنی فرقی نمی ،بودن
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معرفیه باشیند،    هیر دو  ،اند که اگر مبتدا و خبیر  ون وغاز کنی. حتی بعمی گمان کرده

نظیر  شود و موقعیتی کیه بیرای مبتیدا و خبیر از      می ترتیبی که بیک مبتدا و خبر ادعا

 .رود شود و از بیک می شود، ساقط می وضع می تأخیرتقدیم و 

ثری در تعیییک معنیا   ؤش می نق ،های عربی که روابط موقعیتی در روساخت جمله درحالی

و هیر گونیه   زیادی دارد حساسیت  ،ترتیب عناصر ساختاریکه چرا (100 :1101 ،)سیرل دارد

 (109 :1101 ابوموسی،) شود باعث ایجاد تغییرات اساسی در معانی می ،تغییر در ایک ساختارها

به فرق لطیف و زیبا بیک خبر است و  انی ون را به اثبات رساندهاست که جرجای  نکتهایک  و

 کند. اشاره می (الف و الم، اضافه یا علمیت)معرفه به خر ؤم ۀمقدم و خبر معرف ۀمعرف

 تقدیم فاع  بر فع . 4ی4ی9

 کند: می تأکیدبر تحقق دو غرض داللی و معنایی  ،جرجانی در تقدیم فاع  بر فعلش

 تخصی . 1ی4ی4ی9

را ون تصیریح کنیی و    فردیک خواهی بر  ون میبا ست که فع ، فعلی ا مقصود ون است که

کنی که فقط او فاع  ون فع  است  دهی و چنیک تصور میقرار  )فاع (مخصوص همان فرد 

ونیا  " و "زیید قید فعی    "» ماننید  (1/009: 1120عقی ،  ابک ؛040ی4/049 :1120، الفراءنک: ) نه دیگری

 .(141ی142: 1120جرجانی، )« کندکه تقدیم فاع  بر اختصاص داللت می "ونت فعلت" و "فعلت

 تأکیدتنبیه و . 4ی4ی4ی9

 گوید: ایک نوع از جمالت میبارۀ درجرجانی 

 ،متوجه فاع  نیسیت  ،قصد با ایک معنی و مقصود، یعنی معنای اختصاص در ایک نوع،

و  است دادهقصد تو ایک است که برای شنونده اثبات کنی که او ایک کار را انجام  بلکه

منظیور تیو   « هو یعطی الج یی  » ، در جملۀمثال برای ...داریاو را از شک و تردید باز

از او بخشیش فیراوان   ایک نیست که بگویی مک معتقیدم کیه در اینجیا کسیی غییر      

و شیأن و من لیت او را    تعیریض ب نیی  خواهی به انسیان دیگیری    و نی  نمی ،کند نمی

 ،کنید  نمیی  تر از ممدو  خودت قرار دهی و بگویی که ایک شخ  مانند او عطا پاییک

که بخشش فراوان و مد  و ثنیا، عیادت    خواهی در ذهک شنونده تثبیت شود بلکه می

 .(141 :همان) ک معنا در ذهک شنونده جای بگیردخواهی ای اوست و می

 داللیت  و تقویت حکم خبر تأکیدبر  ،بتدادیم متق»کند که  می تأکیدجرجانی  ،عالوه بر ایک

 .(190 و 199: همان) «و مد  و ثنا کاربرد بیشتری دارد و در وعده و ضمانت کند می
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 ون تأخیرتقدیم اسم نکره بر فع  و . 9ی4ی9

کند که غرض داللی و معنایی از  پردازد و تبییک می به فاع  نکره می (109: همان) جرجانی

 گردد. به تعییک جن  فاع  یا هیئت فاع  برمی ،تقدیم اسم نکره

مگیر اینکیه بخیواهی بیه      ،ایک جمله صیحیح نیسیت   ،«رج ٌ جاءنی»گویی:  وقتی می

و تیو اییک سیخک را بیه      ،، مرد است نه زنن د تو ومدهمخاطب خبر بدهی کسی که 

ت اییک  امیا اگیر مقصیود    ،اسیت  هدانسته شخصی به ن د تو ومد گویی که می کسی می

 بیاوری.یعنی فع  را مقدم « رج ٌ جاءنی»معنی نباشد، باید بگویی: 

 تقدیم مث  و غیر . 0ی4ی9

بیر   ،کند که تقیدیم مثی  و غییر    می تأکیدنکته در باب تقدیم مث  و غیر، جرجانی بر ایک 

 وورد: های زیادی می مثالموضوع، جرجانی برای تبییک ایک . دارد اختصاص داللت

  مِثلُییک یثنِییی الحُیی نَ عَییک صییوبِهِ    
 

 هعَییییک غَربِیییی الییییدَمعَ وَ یَسییییتَرِدُّ 
 

 (1/410 :1100العکبری، ) 

دارد و مانع ری ش  میاز ری ش باز غم و اندوه راباران ابر پرست که مث  کسی ا مث  تو

 یغیر» ۀجملبرای نمونه، ، ایک چنیک است. مقدم بیایدنی  اگر « غیر»حکم  ..شود. اشک می

کنم  نمیکه مک، ون کار را  و مقصود ایک استکند  میون کار را  غیر مک یعنی «یفع  ذلک

 .(191ی192، همان)

 نتیجه . 0

عبیدالقاهر   ،انید  به یک بخش از زبان توجه کیرده سان جدید که هر کدام شنا زبانبرخالف 

بیه   . عبیدالقاهر است کردهفقط به یک جنبه از زبان توجه ن ،جرجانی در مباحث معناشناسی

، بافیت  )مباحث فرمالیستی(، وحدت بیک لف  و معنا گشتاری زایایساختار کالم، مبانی دستور 

فهم و بررسیی میتک بایید بیه      فرایند.. اهتمام ورزیده و معتقد است در .ی وغیرزبانزبانی و 

ه ای ک بیک کلمه کهاعتقاد دارد جرجانی  ،تأخیردیم و ایک عناصر توجه کرد. در باب تق ۀهم

 وی بیا بررسییِ   .هسیت نظیر معنیایی تفیاوت     زوید، ا خر میؤای که م وید یا کلمه مقدم می

همیک  کند. ها اشاره می نایی ایک ترکیبهای مع به تفاوت ،نحوی ساختارهایِ دقیقِ تحلیلیِ

شناسیی   را از دییدگاه هنیری و زیبیایی    تیأخیر باعث شد جرجانی مبحث تقیدیم و  موضوع 

کند، به نکات و اسرار بالغی ایک پدیده اشاره  ،بررسی کند و با بررسی دقیق و هنری خود
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 ای به چنییک بررسیی دقییق و هنیری     ،لمای قب  از اوهای ع یک از کتاب تاونجاکه در هی 

 خوریم. برنمی

دارد  تأکیدکند و  جرجانی پیوندی قوی بیک هر گونه تغییر ساختاری و معنایی برقرار می

معناشناسی جدید مباحث . شود منجر به تغییر معنا می ،هر گونه تغییر ساختاری در جملهکه 

با تغییرات معنایی همراه است و  ،گیرد صورت میتغییراتی که در روساخت اذعان دارد هم 

 یابد. قش داللی و روساخت تجلی مینقش گشتار در ربط بیک ن

است و تقیدیمی   تأخیرتقدیمی که به نیت  ؛کند تقدیم را به دو نوع تقسیم میجرجانی 

هیا،   ووری که احتمال دارد که هر کدام از ون یعنی دو اسمی را می ؛ستنی تأخیرکه به نیت 

کنی و  می مبتدا باشد و اسم دیگر خبر برای ون باشد. یک بار اسم اول را بر اسم دوم مقدم

کند که در هر دو حالت، تغییر موقعیتی  می تأکیدبار دیگر اسم دوم را بر اسم اول. جرجانی 

شیود.   می ساخت ژرفمنجر به تغییر در  ،ساختنایی وجود دارد؛ زیرا تغییر حاص  از روو مع

تقدیم منجر  ارتباط مستقیمی با داللت دارد؛ زیرا ایک ،شود که نوع دوم تقدیم یم مالحظه

معنیای   ،شیود؛ بیه عبیارت دیگیر     مقدم از باب نحوی بیه بیاب دیگیری میی     ۀبه نق  کلم

 .کند تغییر نمی اش معنای نحوی ،در نوع اولولی  ،کند تغییر میاش  نحوی

بیافتی و   و بررسیی اسیرار معنیایی   بیه   ،جرجانی از طریق عملیات گشیتاری و تقیابلی  

 ،کند کیه ترتییب عناصیر سیاختاری     می تأکیدپردازد و   می تأخیرثر در تقدیم و ؤموقعیتی م

و هر گونه تغییر در ایک ساختارها باعث ایجاد تغیییرات اساسیی در   ی دارد حساسیت بسیار

 شود. معانی می

 عمناب
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 101/ خیر در سیاق نفی و اثبات از دیدگاه عبدالقاهر جرجانیأداللت تقدیم و ت 

 
 

، لعبیدالقاهر الجرجیانی   اإلعجاز دالئ الثنائیات المتغایرة فی کتاب ، (4002)هللا حسیک ایی، دلخوش جار دزه
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