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  *احمد گلي

  چكيده
. در علم معاني است» حصر و قصر«هاي پيچيده در بالغت فارسي  از جمله بحث

 هـاي  دشواري موضوع از يك سو و تقليد و تأثيرپذيري محض از قواعد و شـيوه 
 ،هاي زبـان فارسـي از سـوي ديگـر     نمونهبا حصر و قصر زبان عربي و تطبيق آن 

ل از جملـه عوامـ   ،ديگـر  تفاوت ساختاري و نحوي اين دو زبان با يـك  ،همچنين
ـ  .اسـت فارسـي  در بالغت  صاحبان اين فنهاي  پريشاني نوشته آيـا   ،نمونـه  رايب

آيد مثل زبـان عربـي هميشـه     مي چه در آغاز جمالت محصور در زبان فارسي آن
آيا تكرار موجـب   ؟يا حصر و قصر فقط در جمالت اسنادي است؟ مقصور است

بـه خـود    االتي از اين قبيل ذهـن مـدرس را هنگـام تـدريس    ؤشود؟ س مي حصر
در اين مختصر كوشش شده است ضمن نقد آرا و عقايد علمـاي  . كند مي مشغول

در بالغـت فارسـي    بحث موردبالغت در اين خصوص، حدود و حريم موضوع 
  .دشوص روشن و مشخ

  .، زبان عربيبالغت، حصر و قصر، زبان فارسي :ها هواژكليد
  
  مهمقد. 1

مـورد   سـخت علم معاني از جمله دروس دانشگاهي است كـه در نظـام آموزشـي كشـور     
ـ در  مدرسافتد كه  مي فاقندرت ات به. واقع شده است مهري بي ين جلسـة شـروع تـرم    اول

موضوع اين درس چيست؟ « :بپرسدتحصيلي به كالس درس معاني برود و از دانشجويان 
در صـورتي كـه   . ها دريافت كند رستي از آنو پاسخ د »؟داريدو چه انتظاري از اين درس 

                                                                                                 

  ah.goli@yahoo.comدانشيار دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  *
  20/2/1392: ، تاريخ پذيرش10/11/1391: تاريخ دريافت



 در بالغت فارسي »حصر و قصر« دربارةبحثي      96

  1392سال چهارم، شمارة اول، بهار ، نامة ادب پارسي كهن

همين دانشجويان در خواندن متون نظم و نثر ادب فارسي اغلب جمالت و عبارات را بـر  
  .كنند پاية همين علم توجيه و تفسير مي

تا حد زيـادي   موضوع هرمنوتيك هم كه اساس و غايت آن تأويل و تحليل متن است،
جـاي  . ه يا معاني ضمني جمالت در حوزة علم معاني در پيوند اسـت با همين معاني ثانوي

هـاي مختلـف    سـال از تـدريس شـاخه    پنجـاه  چهلبسي شگفتي است كه بعد از گذشت 
ريم و حـدود ايـن هنرهـاي بالغـي     هنـوز هـم حـ   ) و بيـان  ،بديع، معاني(بالغت فارسي 

فنـون  هـا   گاهدر واحد درسـي بـديع، در برخـي از دانشـ     ،مثال رايص نشده است، بمشخ
اسـت و در  » بيـان «علم هاي  شود كه مباحث آن آميخته با بحث مي همايي تدريس بالغت
گمان  شود، بي مي بيان مطرح علم هاي تحصيالت تكميلي نيز چون اين درس در كنار دوره

  .شود مي هاي اين دانش به بوتة فراموشي سپرده موضوعات و مدخل
حصر و قصر اسـت   پيچيده در علم معاني موضوعو در عين حال مهم مباحث يكي از 

و تكيه و تأكيد در تعيـين انـواع آن نقـش بسـزايي     ) نحو زبان(كه ساختار جمله و عبارت 
ات ات عربـي وارد زبـان و ادبيـ   حصر و قصر از حوزة زبان و ادبيـ مقولة كه جا  آناز . دارد

ن عربـي در حـوزة   تشخيص آن بر اساس الگوهاي زباهاي  فارسي شده است، تطبيق شيوه
اظهـار نظرهـاي   ها موجب پريشـاني و   بافتار و نحو زبانبودن  متفاوتزبان فارسي به دليل 

 ؛269 :1367، رضـانژاد ( در بالغت فارسي شـده اسـت   نمتناقض از سوي صاحبان اين ف
  .)168: 1374، شميسا

  
  پيشينة تحقيق. 2

، ابويعقـوب سـكاكي   )471 د(از قرن پنجم به بعد دانشمنداني چـون عبـدالقاهر جرجـاني    
ني ان و معاصـر ارو متـأخ  ،)791د (، سعدالدين تفتـازاني  )739 د(، خطيب قزويني )626  د(

. انـد  كـرده تـأليف   منـدي  در حوزة بالغت عربي كتب مسـتقل و ارزش چون احمد هاشمي 
ها را  ترين و نغزترين مثال گذار علم معاني و بيان عربي، ناب حقيقت عبدالقاهر، پدر و پايه  در

ران ا را توضيح داده است كه همة متـأخ ه هاي بالغي طرح كرده و آن از بحث هر يكبراي 
  1.اند آن موارد و شواهد را در آثار خود نقل كرده اغلبِِ

 ...)  و ،انّمـا، مـا، ال  (ادات حصـر   دربـارة به صورت پراكنـده   دالئل االعجازجرجاني در 
 مشـخص اما به صـورت روشـن و    ،)437 -  406: 1368جرجاني،  ←( است لبي آوردهامط

  .انواع حصر و قصر و طرفين آن بحث نكرده استدربارة 
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ت فهم مباحث آن به علـ  هر چند، كه خطيب قزويني المفتاح تلخيصتفتازاني در شرح 
 قصر و انواع آن دربارة ،و كالم بسيار دشوار است ،با مباحث منطق، فلسفهها  آميختگي بحث

ه و قصر الصفه علي الصف قصر الموصوف: منهما نوعان غير حقيقي و كل هو حقيقي و: نويسد مي
، و از )180 :1368تفتـازاني،  ( ال النعـت  هنا الصفه المعنويـه ها  بالصفه علي الموصوف و المراد

  :آورده استباره  اينمد هاشمي در رين احمتأخ
المقصـور و الشـيء   هو : هو تخصيص شيء بشيء بطريقِ مخصوصٍ و الشيء االول :القصر

  ).179 :تا بيهاشمي، ( عليه الثانيِ هو المقصور
هاي حروف قصر تا حد  تشخيص نوع و طرفين قصر در زبان عربي با عنايت به ويژگي

 وجوباً در آخر جمله يهعل مقصور »انّما« در عربي در قصر با مثال، رايزيادي روشن است؛ ب
ي »ال« غرور مقصور عليه اسـت و در حصـر بـا   » غرورانّما الدنيا « ةكه در جمل آيد؛ چنان مي

در جملـة  » علم« ،»الفخر بالعلم ال بالمال«: مانند ،دشو مي ذكر» ال«عليه پيش از  مقصور عاطفه
عليه پـس از آن   مقصور عاطفه» لكن« و» بل« مذكور مقصور عليه است و در هنگام قصر با

مقصور عليه است و در » علم« جا نيز در اين» بالعلم لكن/ بل بالمال الفخر ما« ثلآيد، م مي دو
مقصور » اهللا« كه در آن» توكّلنا اهللا يعل« ، مقصور عليه مقدم است، مانندريخأالتما حقّه  ميتقد

  ).182 :همان(عليه است 
هـاي حصـر و    توان چنين نتيجه گرفت كه در تمامي شيوه مي ه به مباحث مذكوربا توج

 حقّـه  هـو  ما تقدممورد  است، جز در مقدم» مقصور عليه« بر» مقصور« قصر در زبان عربي
عليه،   مقصوركه در آن اياك، » نعبد اكيا«آيد، مانند  مي مقدم» مقصور عليه«التأخير كه در آن 

  .»الفخر بالعلم ال بالمال«ي عاطفه در مثال مذكورِ »ال«و نعبد مقصور است و 
 ،رود؛ مثالً مي تخصيص و انحصار از ميان، حذف شودبي اگر ادات قصر از جمله در عر

انّ تخصيص قد زال منه  دتج، شودادات نفي و استثنا حذف » ال يفوز الّا المجد« اگر از عبارت
 ،)217  :1379 ،ديگران والجارم ( و االستثناء هما و وسيله التخصيص فيه يو كانّ لم يكن اذاً النف

اما داراي تخصيص و انحصار  ،در جمله محذوف است اما در زبان فارسي گاهي ادات حصر
  .حصر در آن مقدر است ةكه واژ »فقط منم« يعني، »نام به بد ديد منم كه ديده نيالوده«: است

حصـر و   در همة كتب بالغي متقدم و متأخّر كه در بحث از اسناد خبـري بـه موضـوع   
تقـوي،    ←(انـد   و تحليل آورده امثال و شواهد را بدون توضيحها  اند اغلب آن قصر پرداخته

ــايي،؛ 92 :1363 ــايي،؛ 127 -  126 :1359 رج ــفا؛ 126 :1370 هم ــل؛ 31: 1364: ص  ،تجلي
  ).142 -  141: 1385 ،احمدنژاد؛ 20 -  19 :1363
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، آهنـي   ←(عربـي اسـت    ةختـ يآم درهـم گاهي هم امثال و شواهد همراه با توضيحات 
و در برخي مـوارد   )98 -  97 :1385 ،رنجبر ؛108 -  107 :تا بي العلما، حسام ؛86 -  83 :1360

  :وع حصر و قصر درست برعكس هم استدر تعيين نها  نيز ديدگاه
 اده و دلـق نيسـت  جبه تسبيح و سـ    خدمت خلـق نيسـتجزبهعبادت

  )55: 1369، سعدي(
موصـوف آورده شـده اسـت     بـه اين مثـال بـراي قصـر صـفت      اصول علم بالغتدر 

اي براي قصر موصوف ذكر  مونهن بيان و معانيو همان مثال در ) 286 :1367، رضانژاد    ←(
ـ   بـرعكس هـم  ها  گاه نيز تعريف و توضيح .)169: 1374، شميسا ←(شده است   رايانـد، ب

گـاه   هـر : اسـت   نوشـته در تعريف مقصور و مقصور عليه  بالغت علم اصولصاحب  ،مثال
و صفت يا حكمي اختصاص به كسي يا چيزي داشته باشد آن را مقصور يا مخصوص نامند 

ن بـر او اختصـاص داشـته باشـد مقصـور عليـه يـا        كسي يا چيزي كه صفت يا حكم معـي 
بـه كسـي يـا    : استبر آن  معاني و بيانصاحب  .)269: 1367، رضانژاد(مخصوص به نامند 

ي ه فعل يا اسم يـا ظـرف و بـه طـور كلـ     و ب» قصورم« چيزي كه قصر بر آن صورت گرفته
168: 1374، شميسا(گويند  مي عليه حالتي كه بدان اختصاص يافته است مقصور.(  

 حصـر و قصـر  هاي  دشواري موضوع از يك سو و تقليد و تأثيرپذيري از قواعد و شيوه
د كه موجب نآي مي شمار بهزبان عربي در حوزة زبان فارسي از سوي ديگر، از جمله عواملي 

  .اند پريشان و گاه مخالف هم شده يينظرها اظهارچنين 
در زبان فارسي عوامل و حروف حصر و قصر با زبان عربي متفاوت است، و از طـرف  

در حوزة  )و بس ،فقط، تنها، همانا( در زبان فارسي» انّما«هاي  ديگر، معلوم نيست كه معادل
بر عهـده دارد و اصـالً آيـا ادات    » انّما« كه در عربيكنند  مي نحو فارسي همان نقشي را ايفا

ايفـا  قصر در فارسي درست همان نقشي را بر عهده دارند كه حروف حصر در زبان عربـي  
 جواهرالبالغـه صـاحب  كـه   چناناست؟ » مقصور« آيد مي اولدر چه  آن؟ آيا هميشه كنند مي

آيـا در عربـي هـم بـدون      3آيا حصر و قصر فقط در جمالت اسـنادي اسـت؟   2.گفته است
  4شود؟ مي حروف حصر جمله مانند زبان فارسي محصور

كنـد و اگـر    مـي  س را به خود مشغولذهن مدر ،در هنگام تدريس سؤاالتي از اين قبيل
هايي در چند و چون ايـن قضـايا نكننـد، خـود      دانشجويان در تدريس اين موضوع پرسش

هـم   پرسشـي ب نيست و اگر تن موضوعات مترداند كه گويا اصول و قانوني بر اي مي استاد
  .اقناعي كنند نه اثباتي و مي از مدرس دريافت ياسكاتجواب بسا  چهكنند، مطرح 
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رسد، اشكال اساسي در اين است كه در حوزة بالغـت فارسـي هماننـد زبـان      مي ظرن هب
تـوان بـر پايـة آثـار      مي دار و قديم و غني وجود ندارد، در صورتي كه ريشه يعربي، تأليفات
كـه از جزالـت و اسـتواري و     خاقـاني  ديوانو  حافظ غزلياتو  سعدي كلياتبليغي چون 

دار  بالغت پيشـينه هاي ب گراناز ميراث گيري  بهرهشيوايي و زيبايي بيان برخوردارند، و نيز با 
را معيار و ميزانـي  ها  و استخراج كرد و آن استقصاي سخن را يعربي، رازهاي زيبايي و رسا

  .و خام قرار داد دست فروبراي تشخيص سخن و بيان واال و استوار از سخن 
اي  انـدازه تـا  ، فـن در اين مقاله كوشش شده است ضمن نقد آرا و عقايد صـاحبان ايـن   

  .دشوو روشن  مشخصهايي در حوزة بالغت فارسي  حدود و حريم اين موضوع با ذكر مثال
تـوان بـه دو    مي كه در حوزة علم معاني به زبان فارسي نوشته شده است اي بالغيكتب 

  :گروه تقسيم كرد
 اند؛ از جملة اين آثار آثاري كه بر پايه و ساختار تأليفات زبان عربي نو نگاشته شده) الف

  ؛اثر نصراهللا تقوي اشاره كرد هنجار گفتارتأليف خليل رجايي و  معالم البالغهتوان به  مي
ن ضـمن  افـ تـر نمايـان اسـت و مؤل    رنگ بالغـت فارسـي بـيش   ها  آثاري كه در آن) ب
زيباشناسـي  هـاي   بالغت پيشينيان در حوزة عربي، از ديدگاهبهاي  گرانگيري از ميراث  بهره

تـوان بـه آثـار     ميها  اند؛ از جملة اين نوشته فراوان كردههاي  دنياي معاصر غرب نيز استفاده
  .شميسا و كزازي اشاره كرد

مختلف به صفت و موصوف، هاي  حصر و قصر از ديدگاههاي  بندي در ميان انواع تقسيم
شناختي تشـخيص قصـر صـفت يـا      از نظر زيبايي ،حقيقي و اضافي و افراد و قلب و تعيين
 5تري است ف نسبت به انواع ديگر حائز اهميت بيشلموصوف هم به جهت فهم مقصود مؤ

نظران است؛ لذا در اين بخش از مقاله،  ميان صاحب اختالف موردو هم بيش از انواع ديگر 
صاحبان كتب بالغي مشهور و عمده در حوزة بالغت فارسي به نقد هاي  ضمن نقل ديدگاه

ت موضـوع بـراي خواننـدگان و    پردازيم تا چگونگي بحث و اهميـ  مي آرا و عقايد آنان نيز
  :شودتر  مندان روشن عالقه

حصـر و   دربـارة صراحت  بهكه در حوزة بالغت فارسي  از نخستين كساني :سخن آئين
در اصـطالح  : اسـت   نوشـته در تعريف حصر  وي. ستاهللا صفا ذبيح است  كردهقصر بحث 

اثبات حكم يا صفت است براي كسي يا چيزي به نحو انحصـار و نفـي حكـم از غيـر آن،     
فعل يـا حـالتي را    و ،»فيه مقصور« كسي يا چيزي را كه حصر براي آن صورت گرفته است

  ).30 :1364صفا، (نامند » مقصور« كه بدان اختصاص يافته است
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و اسناد حكم بر كسي يا چيزي بـر سـبيل   دادن  نسبتحصر در اصطالح  :انيو ب يمعان
بخشيدن به مسنداليه و آن بر دو قسم  دادن و اختصاص انحصار است و از اين طريق ويژگي

  ).20 -  19: 1363تجليل، (قصر صفت بر موصوف و برعكس  :است
 مشخصگر حصر صفت است بر موصوف و طرفين حصر نيز  تعريف مذكور فقط بيان

  :ف براي مثال قصر موصوف بر صفت بيت زير را از خاقاني آورده استمؤل .نشده است
 صاحبقران همعجز ازدر سخن   شاعر ساحر مـنم انـدر جهـان

  )1375خاقاني، (

 اي براي قصر صفت بر موصوف است كـه در آن خاقـاني   مثال نمونه اين رسد مي نظر به
 كـرده كه صفتي است، براي خود منحصر كرده و آن را از غير نفـي   ،را» شاعر ساحر بودن«

حصر ، ف معتقد استدهد كه مؤل مي نشان» به مسنداليهخشيدن ب اختصاص«بارت است و ع
  .گيرد مي فقط در جمالت اخباري صورت

حصر و قصر در اصطالح دانشمندان بالغت انحصـار و تخصـيص    :بالغت علم اصول
بنـابراين، قصـر را دو   . چيزي به چيز ديگر يا موصوف به صفت و صفت به موصوف است

  .هيعل مقصور ومقصور : جانب است
 هر گاه صفت يا حكمي اختصاص به كسي يا چيزي داشـته باشـد، آن را  : مقصور) الف

لـك  كه صفت و حكمي است كه بـه م  ند پاكي و خدايينامند، مان» مخصوص«يا » مقصور«
  :اختصاص دارد

 م راهنمـايي نروم جز به همان ره كه تواَ   و خداييملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي
  )1377، سنايي(

ـ جـاب  يا ايـ  سـلب  طور به حكم و صفت كه اركسي يا چيزي : عليه مقصور) ب او  هب
  :نامند، مانند» مخصوص به« يا» عليه مقصور« اختصاص داشته باشد

 جز تـو كـه يـارد كـه انـالحق زنـد         چون قـدمت بانـگ بـر ابلـق زنـد
  )1363، نظامي(

  ).270 -  269 :1367رضانژاد، (مقصور عليه است » جز تو«در اين بيت 
ي و جـامع اسـت و هـر دو نـوع     ريباً همان تعريف همايي است و كلتعريف مذكور تق

، امـا عنـوان   اسـت   كـرده ف هر دو نـوع را ذكـر   در ادامة بحث، مؤل. گيرد مي حصر را دربر
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در بيت نظامي هم كه شاهد آورده شـده  . است سخن نيآئف اصطالحات برعكس نظر مؤل
  .ثبت شده است» جز تو«اشتباه كه به  است عليه مقصور» تو«است، 
كسي يا چيـزي  به . اليه است در حكميردن مسندكمنحصرحصر و قصر  :يمعان و انيب

و به فعل يا اسم يا ظرف و به طور كلي حـالتي كـه   » مقصور« كه قصر بر آن صورت گرفته
» تنهـا « بـه  اصطالحاً» تنها من آمدم«ة جملدر  .گويند مي »عليه مقصور«بدان اختصاص يافته 

  ).168 :1378شميسا، (گويند  مي عليه مقصور» آمدن« و به ،مقصور» من« به ،ادات قصر
شـود و   مـي  مذكور هـم نـاقص اسـت و فقـط قصـر موصـوف از آن اسـتنباط        تعريف

  .است بالغت علم اصول فصطالحات طرفين قصر برعكس نظر مؤلا
حصر در اصطالح دانش معاني آن است كـه كسـي    :)يمعان( يپارس سخن يباشناسيز

درنگـذرد و  چنان ويژه بدارند و در او فرو بگيرند كه از او  يا چيزي را به چيزي يا كسي آن
» بهرام جز پهلوان نيسـت « يا» پهلواني جز بهرام نيست«نمونه را اگر بگويم : تنها در او بماند

و در ) مقصور(» فرو گرفته« و پهلواني) عليه مقصور(» فرو گيرنده« بهرام، نخستين ةنموندر 
  ).184 :1380كزازي، (گويند » فرو گيرنده« و پهلواني را» فرو گرفته« بهرام، دوم ةنمون

تـر از كتـب    تعريف رجـايي و همـايي جـامع    همچونرسد كه تعريف مذكور  مي نظر به
  .بالغي ديگر است

يكي از آثار متأخر در اين حوزه است كه  :عربي و فارسي در بالغت علوم هاي برابري
ويژه گردانيدن چيـزي بـه چيـزي    «، حصر را المعاني مختصرو  المفتاح تلخيصبه تأسي از 

 ‘عليـه  مقصـور ’و چيـز دوم را   ‘مقصـور ’ديگر به روشي ويژه كه در آن، چيز نخسـت را  
  .)153: 1388طبيبيان، ( اند دانسته» گويند

  :مفيد است موضوعشدن  روشن برايحصر و قصر  ةتوجه به چند نكته در مقول
تعريف روشني براي طرفين قصر ارائه شده در چهار اثر  فقطدر كتب بالغي گذشته  .1
 المقصـور « مـع  يؤّلـف  الذي هو بانّه »المقصور« عرفي: گويد جواهر البالغهصاحب  :است
به كسي يا چيزي كه  سخن آئيندر  ).179 :تا يب هاشمي،) (الجمله االصليه في الكالم(» عليه

فعـل و حـالتي كـه بـدان اختصـاص يافتـه        بـه  و» فيه مقصور«حصر بر آن صورت گرفته 
مقصور را صفت  بالغت علم اصولصاحب ). 30 :1364صفا، (اطالق شده است » مقصور«

را كسـي يـا   » عليه مقصور«داند كه به كسي يا چيزي اختصاص داشته باشد و  يا حكمي مي
طور سـلب يـا ايجـاب بـر او اختصـاص داشـته باشـد          چيزي كه صفت و حكم معيني به

كـه قصـر بـر آن     دانـد  مي را كسي يا چيزي» مقصور« معانيمؤلف  .)269 :1367انژاد، رض(
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طور كلي حالتي كه بدان اختصـاص يافتـه     و فعل يا اسم و ظرف و به است صورت گرفته
»99 :1374شميسا، ( داند مي» عليه  مقصور(.  

  .اند مبهم و تعاريف سه اثر ديگر متفاوت از هم جواهر البالغه صاحب تعريف
كتب بالغي قديم و جديد بحـث حصـر و قصـر را در ذيـل جمـالت خبـري        ةهم .2
  .به جمالت اخباري دارد اختصاصچنان تصور شده است كه اين مقوله  گويا .اند آورده
، تشـخيص انـواع ديگـر آن    »موصوف بر صفت« يا »صفت بر موصوف« غير از قصر .3
  .اي هنري ندارد و براي خواننده روشن و آشكار است جنبه
آيد مثل زبان عربي  چه در اول مي لذا آن ؛زبان عربي است بانحو زبان فارسي متفاوت  .4

  .هميشه مقصور نيست
  :كند گاهي تكرار هم در عبارات فارسي ايجاد حصر و اختصاص مي .5

 اوست خريدارم چونك الف الفزنمالف   كارگـه و كـارم اوسـتكار ندارم جـز ايـن
  )271/ 1 :1362 ،مولوي(

  .زنم يعني من فقط الف مي است، شده موصوف حصر موجب »الف« واژةمصراع دوم تكرار  در
  است آبي آبي جا آن گمان بي

  )1386، سپهري(
محصور شده است و اين انحصار ، است كه صفت »بودن آبي«آبي كه موصوف است در 

  .ايجاد شده استاز طريق تكرار 
اختصاص » عليه مقصور«و  »مقصور«با توجه به مباحث مذكور ضروري است بدانيم كه 

 دو د به هرنتوان مي و ندارند) مسند( و حالتي و فعلي) مسنداليه(و انحصار به كسي يا چيزي 
  .دنطرف اطالق شو

و سـعدي كـه    »مقصـور «شاعر كـه صـفت اسـت     ،»شاعر فقط سعدي است« جملةدر 
كـه   ،سـعدي  ،»سعدي فقـط شـاعر اسـت   « ةجملاست و در  »عليه مقصور«وف است موص

بـه ايـن   . واقع شده است» عليه مقصور« ،كه صفت است ،و شاعر» مقصور« ،موصوف است
آن است كه حصـر در آن صـورت گرفتـه اسـت و     : بايد گفت» مقصور«جهت در تعريف 

»آن است كه حصر بر آن واقع شده است» عليه مقصور:  
ــايد ــداي نگش ــز خ ــا ج  به خدا گـر ز خلـق هـيچ آيـد   كاره

  )1377، سنايي(
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  .است »عليه مقصور«و خداي كه موصوف است » مقصور«گشودن كارها كه صفت است 
 باز جهان را به جز شكار چه كار است   باز جهان تيز پر و خلق شـكار اسـت

  )47 :1368 ناصر خسرو،(
خلـق  و » مقصـور « ،كـه موصـوف اسـت    ،»باز جهان«مطابق اعتقاد و باور ناصر خسرو 

  .است »عليه مقصور«كه صفت آن است، ، »شكار
موضوع حصر و قصر اختصاصي به جمالت اسنادي يا خبري ندارد؛ در جمالت انشايي 

  :رفته است كار نيز حصر به ليذ
ــان      قدم منه به خرابات جز بـه شـرط ادب ــاكنان درش محرم ــه س ــهك ــد پادش  ان

  )221: 1379 حافظ،(
 فروشان خطاست بوسـيدن زهدكه دست   حـافظميمبوس جز لب معشوق و جام

  )415 :همان(
 جز بـر آتـش غـم جـان او سـپند مبـاد      به   كه روي چو ماهت به چشم بد بينـد آنهر 

  )122 :همان(
 مگـداز خـرد زر جـز  فكـرت آتـشبه استخردزرحجتايحكمتيسخن

  )114 :1368 ناصر خسرو،(
بحث  ،به صراحت يا به تلويح ،كتب بالغي عربي و فارسي ةهمكه اغلب يا   در صورتي

 انـد  حصر و قصر را با آوردن در ذيل مبحث جمالت اخباري متعلـق بـه آن حـوزه دانسـته    
 حـال  .)168 :1378، شميسـا  ؛19 :1363، تجليل ؛121 :1359 ،ييرجا ؛195 :تا يب ،يهاشم(
  .دهد چنين اختصاصي را نمي ةاجازهاي فراواني از اين دست  كه مصداق آن

روح است  تشخيص نوع حصر صفت يا موصوف بر خالف زبان عربي كه خشك و بي
نده يـا مخاطـب   نشناختي دارد و در دريافت ظرافت معنا به خوا زيبايي ةجنبدر زبان فارسي 
  :مثال رايكند، ب كمك شاياني مي

 زير اين گنبد فيروزه كسي خوش ننشست   مستانه كه چشمش مرسادجز آن نرگس  به
  )40 :1379 حافظ،(

 فقـط  يعني بگوييم نرگس مسـتانه  ،حصر موصوف تعبير كنيم ةپاياگر بيت مذكور را بر 
نشسـتن   خـوش را محصـور كنـيم بـه     )موصوف(نرگس مستانه  يعني ،خوش نشسته است
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بيت لطف چنداني ندارد؛ را از آن نفي كنيم،  ...  وشهاليي  مسحوري و و مخموري، )صفت(
آميزتر خواهـد   تر و بيان اغراق بليغ ،اساس حصر صفت تحليل كنيم را بر  كه اگر آن   حالي  در
ديگر  ةآفريدرا از هر  را كه صفت است مختص كنيم به چشم و آن نشستن  خوشيعني  ،بود

  .خواهد بود تر شينن  دلتر و  تعبير لطيفدر اين صورت ، در خلقت نفي كنيم
 جز به نور عشق راه معرفت روشـن مكـن     در چراغ حكمت از مغز خرد روغن مكن

  )276 :تا بي نظيري نيشابوري،(

اين حصر  ،كند حصر موصوف بگوييم نور عشق فقط راه معرفت را روشن ميپاية اگر بر 
كردن  كه منظور شاعر آن است كه روشن   حالي  براي گوهر عشق نيست، در پذيرفتني يتعبير

  .نيست ...  ويعني با ورع، تقوا، عقل ، به نور عشق استفقط  )صفت(راه معرفت 
بـر موصـوف هـم،     لذا قصر صفت ،ورزي دارند خيال ةكه آثار ادبي جنب با عنايت به اين

  :ادعايي دارد، از بسامد بااليي برخوردار است ةتر جنب چون بيش
  ترة خوابي خواهم كشيداكنون رخت به گس

  كه
  آن توييياي ؤرتنها 

  )1379شاملو، (

به تو تعلق  فقطعاشق  شيرين منِياي ؤرصفت اين است كه  ةپايمنظور شاعر بر ويل أت
دارد و هيچ چيز ديگري در آن راه ندارد و اين بيان با حصر موصوف، يعني تنها تـو وقـف   

  .مني متفاوت استياي ؤر
  :ع حصر در زبان فارسي تأثير داردنوتكيه و تأكيد در تعيين 

ــي ــان ب ــوزند چــوب درخت ــربس  بـري را  سزا خود همين است مر بي   ب
  )142 :1368 ناصر خسرو،(

باشد، » سزا« واژةكه تأكيد بر  و چنان »صفت«باشد، حصر  »بسوزند« ةواژاگر تأكيد روي 
اضـافي،  ، حصر و قصر از هر نوعي كه باشد، اعم از حقيقـي . خواهد بود »موصوف«حصر 
  :ها مهم است آنبودن  صفتوصوف يا تعيين و قلب باز تشخيص م، افراد

 جز تو كـه يـارد كـه انـاالحق زنـد        زنـدچون قـدمت بانـگ بـر ابلـق
  )37 :1363 نظامي،(
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) تـو (بـه موصـوف    »مقصور«) اناالحق زدن(در بيت مذكور حصر حقيقي از نوع صفت 
»است »عليه مقصور.  

 جز به ثناش گفتن ياوه بـود سـخن     جز به سخاش بستن ساده بود اميـد
  ازرقي

اسـت  ) غيـر حقيقـي  (اين شعر ازرقي هروي در حق ممدوح كه در آن حصـر اضـافي   
 »عليـه  مقصـور «) موصوف( بر سخا و ثناي او »مقصور«و ) صفت(فتن گ سخناميدبستن و 
 ديگـر  زيـرا از ميـان چنـدين صـفت     ،سـت هدر ضمن قصر افراد هم . است  محصور شده
  .است انتخاب شدهگفتن  سخناميدبستن و 

 گاهي نيست سر مرا به جز اين در حواله   جز آستان توام در جهان پنـاهي نيسـت
  )96 :1379 حافظ،(

حـافظ جـز او ديگـري را هـم      كنـد  باور مشكوك ممدوح شاعر كه تصـور مـي   ةپايبر 
انـد   كـه موصـوف   »ايـن در «و  »آستان«. قصر تعيين از نوع اضافي و ادعايي است، ستايد مي

  .اند محصور شده »عليه مقصور«اند،  كه صفت »گاه حواله«و  »پناهگاه«در  »مقصور«
ــد   آن نيست كه مويي و ميـاني داردشاهد ــي دارد ةبن ــاش كــه آن  طلعــت آن ب

  )142 :همان(
مياني معروف است، اين بيت حافظ قصر  ي وادب كه شاهد به مويدر قياس با باور اهل 

» آنـي «در  ،اسـت  »مقصـور «كـه موصـوف و    ،قلب از نوع اضافي است و در آن شاهدبودن
  .است  منحصر شده، است »عليه مقصور«كه صفت و  ،داشتن

 قبلة عشق يكـي باشـد و بـس   دو بينـي ز هـوسآيينهست
  جامي

فرو گرفته است  ،است كه صفت ،»يكي«در  ،است كه موصوف ،را» قبلة عشق«سخنور 
مطـابق   ،لـذا  .را انتخاب كرده است» بودن يكي«صفت  »توحيد و ثنويت و تثليث«و از ميان 

  .موصوف بر صفت است و افراد ،اعتقاد موحد حصر از نوع حقيقي
  

  گيري نتيجه. 3
در  ذيـل ه بـه مـوارد   كـه توجـ  اين اسـت  ، توان نتيجه گرفت مي پيشينهاي  چه از بحث آن

  :ر استقصر و نوع آن در زبان فارسي مؤث تشخيص طرفين حصر و
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، نعت است  شدهر گونه كه تفتازاني متذك در مقولة حصر و قصر، آن» صفت« منظور از .1
 »...  وفعل، اسم، قيد « فين نيز يادآور شده بودند، صفتكه بعضي از مؤل نحوي نيست و چنان

  :شود مي را شامل
 تا بود فلك شيوة او پـرده دري بـود     پـرده برافتـادتنها نـه ز راز دل مـن

  )237: 1379 حافظ،(
ــة ارم ــدگي و روضــ ــي آب زنــ  خوشگوار چيست و مي طرف جويبارزج   معنــ

  )84 :همان(

طـرف  «در  »معنـي آب زنـدگي  «و  »راز دل«بـه  ) فعـل ( »پرده برافتاد«در ابيات مذكور، 
  .فرو گرفته شده است) قيد( »جويبار
 مشـخص در اكثر كتب بالغي فارسي، طـرفين حصـر و قصـر بـه صـورت روشـن        .2
ه بـه اهميـت   با توج. د اختالف نظر وجود داردان شده مشخصدر مواردي هم كه  .اند نشده

توان گفت كه در جملة محصور، موصـوف و صـفت    مي ،بحث حصر و قصر و تعريف آن
  :مقصور عليه واقع شوند و رمقصو توانند مي هر دو

  .است شاعرفقط  حافظ                   .است حافظفقط  شاعر
  هيمقصور       مقصور عل                        هيمقصور عل       مقصور

گفتـه اسـت    جواهر البالغـه كه صاحب گونه  آنآمدن يكي از طرفين قصر،  مقدم .3
 ، الاقـل در نحـو زبـان فارسـي هميشـه     )153: 1388طبيبيـان،   ؛179: تا ، بييهاشم ←(

  :مقصور نيست
 زير اين گنبد فيروزه كسي خـوش ننشسـت     به جز آن نرگس مستانه كه چشمش مرسـاد

  )40 :1379 حافظ،(

مقصور عليه است،  كه ،»نرگس« مقصور است، در آخر آمده است و كه ،»نشستن خوش«
  :يا .آمده است مقدم

 نيــابي جــز مــرا نثــري مبــرهن   مـرا نظمـي محقـقنبيني جـز
  )494: 1375 خاقاني،(

  .مقصور است »نثر مبرهن«و  »نظم محقق«، و مقصور عليه »مرا«
در صورتي كه اغلب كتب  .اختصاصي به جمالت اخباري ندارد كاربرد حصر و قصر .4
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جمـالت   حصـر و قصـر را در ذيـل    بحث ،به صراحت يا به تلويح ،بالغي عربي و فارسي
، شميسـا  ؛19 :1363، تجليـل ؛ 121 :1359 ،ييرجـا ؛ 195 :6تا بيهاشمي، (اند  اخباري آورده

1378 :168.(  
  :نيست» مقصور« آيد مي حرف حصر بر سر آنچه  آندر نحو زبان فارسي هميشه  .5

  :حصر موصوف
 به رخت ناظر نيسـتجزمردم ديدة ما

مقصور                 مقصور عليه         
   ذاكـر نيسـت  غير تو را  دل سرگشتة ما  

 هيمقصور عل         مقصور               
  )89: 1379حافظ، (

  :حصر صفت
 كيســت در ايــن ديرگــه ديــر پــاي

 
 خـداي زنـد جـز    كو لمن الملـك   

  مقصور              مقصور عليه    
  )34: 1363 ،ينظام(

  
  نوشت پي

كنايـه بـراي بلنـدي قامـت و     » هـو كثيـر الرّمـاد   « و» هو طويل النجاد« چون يا امثلهنمونه،  رايب .1
از  كه همة علماي بالغـت اعـم  ) 111 :1368جرجاني،   ←(است  دالئل االعجازنوازي از  مهمان

  .اند زبان فارسي و عربي از روي آن نقل كرده
2.  بشيء شيء اال  هو تخصيص الثـانيِ    : ولبطريقِ مخصـوصٍ، و الشـيء و الشـيء هـو  : هـو المقصـور

  ).179 :تا بيهاشمي، ( عليه  رالمقصو
  گونه جمالت چيست؟ تكليف در اين .3

 اند بر ابريشم طـرب دل شـاد  كه بسته   قدح مگير چو حافظ مگر به نالة چنگ
  )117 :1379 حافظ،(

 و معشـوق تمنّا نكنـي   از خدا جز مي   بر تو گر جلوه كند شاهد ما اي زاهـد
  )510: همان(

  :مانند .4
 ام بــه بـد ديـدن    منم كه ديده نيـالوده    منم كـه شهرة شهرم به عشق ورزيـدن

  )415 :1379 حافظ،(
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  :ليذ اتيدر اب مثال، رايب .5
 طاعت غير تو در مذهب مـا نتـوان كـرد      تو محراب دل حافظ نيستابرويبه جز 

  )154 :1379 حافظ،(
 كه كس مباد چو من در پي خيال محـال   دهان تو نيست در دل تنگخيـالبه جز 

  )327 :همان(
. در هر دو بيت حصر موصوف و تأكيد و انحصار در ابروي معشوق و خيال دهان اوسـت 

  .خالف مقصود سخنور خواهد بود يمعناگر حصر صفت باشد، 
  .و هو واقع بين المسنداليه و المسند» انّما« قصر الموصوف علي الصفه قصراً حقيقياً طريقه .6
  

  منابع
 .بنياد قرآن :تهران، معاني و بيان ).1360( آهني، غالمحسين

  .اروز: ، تهرانمعاني و بيان ).1385( كامل احمدنژاد،
 .دانشگاهيمركز نشر : تهران، معاني و بيان ).1363( تجليل، جليل

 .علّامه يتق: ، قمشرح المختصر ).1368( تفتازاني، سعدالدين
 .فرهنگسراي اصفهان: ، اصفهانهنجار گفتار ).1363( تقوي، نصراهللا
 .الهام: ، تهرانالبالغه الواضحه ).1379( گرانيد والجارم، علي 

آسـتان قـدس    :مشـهد  رادمـنش، ، ترجمـه و تحشـية   دالئل االعجاز في القرآن ).1368(جرجاني، عبد القاهر 
 .رضوي

 .كبيرامير: تهرانتصحيح رشيد عيوضي،  ،ديوان ).1379( دين محمالد حافظ، خواجه شمس
 .نا ، بيدرراالدب ).تا بي(الحسين حسام العلما، عبد
  .مركزنشر : كزازي، تهران الدين ميرجالل ةراستيو ،ديوان ).1375( ينالد خاقاني، افضل

 .دانشگاه شيراز: شيراز، معالم البالغه ).1359( دخليلمحم رجايي،
 .الزهرا :تهران ،بالغتاصول علم  ).1367( رضانژاد، غالمحسين

 .اساطير: تهران، معاني). 1385( احمد رنجبر،
  .طهوري: ، تهرانهشت كتاب ).1386( سپهري، سهراب

  .خوارزمي: ، تصحيح غالمحسين يوسفي، تهرانبوستان). 1369( داهللاب، مصلح بن عسعدي
 .دانشگاه تهران: ، تصحيح و تحشيه مدرس رضوي، تهرانقةيالحق قةيحد). 1377(سنايي، مجدود بن آدم 

 .زمانه: ، تهرانآيدا در آينه ).1379( شاملو، احمد
 .فردوس: ، تهرانبيان و معاني ).1378(سيروس شميسا، 



 109     احمد گلي

  1392سال چهارم، شمارة اول، بهار ، نامة ادب پارسي كهن

 .ميترا: ، تهرانمعاني ).1374( شميسا، سيروس
 .ققنوس: ، تهرانسخن نيآئ ).1364( اهللا صفا، ذبيح

 .اميركبير: تهران، هاي علوم بالغت در فارسي و عربي برابري ).1388( طبيبيان، سيدحميد
 .نشر مركز: تهران ،يمعان ،2شناسي سخن پارسي  زيبا ).1380( ينالد كزازي، ميرجالل
 .اميركبير: فروزانفر، تهران، تصحيح بديع الزّمان ات شمسكلي .)1362( دمين محالد مولوي، جالل

 .دانشگاه تهران: تهرانتصحيح مينوي و محقق،  ،ديوان ).1368( ناصر خسرو، ابومعين
 .توس: ، تصحيح بهروز ثروتيان، تهرانمخزن االسرار ).1363( نظامي، الياس

 .نگاه: درضا طاهري، تهرانمحم تصحيح به ،ديوان ).تا بي( دحسيننظيري نيشابوري، محم
 .يالعرب ثراتال ءاياح دار :بيروت، البالغه جواهر ).تا بي( احمدهاشمي، 
  .هما: ، تهرانمعاني و بيان ).1370(ين الد جاللهمايي، 

  
  منابع ديگر

 .نا بي: ، شرح عبدالرحمان برقوقي، قاهرهالمفتاح صيتلخ). تا بي(خطيب قزويني، محمد بن عبدالرحمان 
  .دانشگاه مشهد: مشهد، گفتارروش  ).تا بي( الدين جعفر زاهدي، زين
 .نگاه: تهران ، در آستانه). 1376( شاملو، احمد

مركـز  : نژاد، تهران دعلي غالميمحم كوشش به، انوار البالغه ).1376( دمحم  بن  يهاد محمد ،يمازندران صالح
 .فرهنگي نشر قبله

 .سمت: درضا تركي، تهرانمحم، ترجمة بالغت علوم تطور خيتار ).1383( ضيف، شوقي
 .سمت: ، تهرانمعاني و بيان ).1379( دممح ،مقدم يعلو
 .آيدين: تبريز ،بيان ومعاني  ،بالغت فارسي). 1388( احمد، گلي

 .سمت: ، تهرانعلوم بالغت و اعجاز قرآن ).1378( نصيريان، يداهللا



 

 


