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 در تاریخ بیهقی« ذکر بر دار کردن حسنک»تحلیل و بررسی 

 زبان در علم معانی با تکیه بر کاربرد دستور

 عبّاسعلی وفایی

 استاد زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه عالّمه طباطبائي، تهران

 سمیّه آقابابایی
 دانشجوی کارشناسي ارشد زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه عالّمه طباطبائي، تهران

 (86/81/6868  تاریخ تصویب: 88/81/6868)تاریخ دریافت: 

 چکیده

هایي است که مخاطب را به وجود این معاني ضـمني در   ی بیان معاني ثانویّه نیازمند روشعلم معاني برا
تـوان از دو شـیوۀ دسـتوری نـام بـرد کـه        متن آگاه کند. در کنار اصل مقتضای ظاهر و عدول از آن مي

جویـد.   مـي  بالذّات مختصّ دستور زبان بوده، امّا گوینده در علم معاني برای بیان اغراض خود از آنها بهره
سازی )حذف و  توان با عنوان عوامل جابجایي )تقدیم و تأخیر اجزاء( و عوامل برجسته این دو شیوه را مي

ذکر، معرفه و نکره، تقیید و حصر و قصر( نام برد. گوینـده در کنـار بافـت مـتن بـه کمـک ایـن عوامـل         
ز آنجـا کـه بالغـت داسـتان تـا      کنـد. ا  دستوری نظر مخاطب را به وجود معنای ثانویّه در کالم جلب مي

حدود زیادی بسته به کاربردهای زباني )کاربرد عوامل و قواعـد دسـتوری( و قـدرت و هنـر نویسـنده در      
استفاده از این عوامل برای القاء اغراض ضمني است، در این تحقیق نیز بخش پایاني داستان ذکر بـر دار  

ا نشان داده شود که چگونه نویسنده از این عوامل کردن امیر حسنک وزیر از تاریخ بیهقي برگزیده شد ت
زباني و دستوری برای حفظ و ایجاد انسجام در متن و تأثیر بر مخاطب بهره گرفتـه اسـت. از نتـایج بـه     

توان دریافت که تأثیر کالم بیهقي عمدتاً به طرز استفادۀ وی از این عوامـل دسـتوری در    دست آمده مي
گردد. در واقع، بیهقي به یـاری ایـن عوامـل، مقتضـای حـال       تقیم برميالقای مفاهیم به صورت غیر مس

 مخاطب و متن را رعایت کرده، سبب پیوستگي و انسجام آن گردیده است.

سازی، تاریخ بیهقي، وضـع   علم معاني، دستور زبان فارسي، عوامل جابجایي و برجسته واژگان کلیدی:

 آوردن حسنک به پای دار.

                                                           

 E-mail: a_a_vafaie@yahoo.com  


 E-mail: agababaisomaye@yahoo.com )نویسندۀ مسئول(   

mailto:a_a_vafaie@yahoo.com
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 مقدّمه

های بسیاری وجود دارد. آنچه این دو را به یکدیگر  ها و تفاوت بان و علم معاني شباهتمیان دستور ز

پیوند داده، کاربرد مقوالت دستوری در علم معاني است. در واقع، علـم معـاني دسـتور زبـان را در خـود      

(. 39: 6878دانسته است )ر.ک  کزّازی، « معانِ اَلنَّحو»بالغت را علم  جرجانيکه  جای داده است، چنان

کـارگیری ایـن    کنـد و بـا بـه    های دستور زبان را بررسـي مـي   های ثانوی سازه این علم کارکردها و کنش

 دهد. های آن، بالغت و هماهنگي متن را تحت تأثیر قرار مي ها و قابلیّت سازه

ز در این مقاله قصد داریم کاربرد عوامل دستور زبان در علم معاني را بـه صـورت عملـي در بخشـي ا    

بررسي کنیم. هدف از انتخان این کتان، ویژگي تاریخي بودن آن است  چـرا کـه در دیگـر     تاریخ بیهقي

کُتُب و متون ادبي، مباحث بالغي مخصوصاً مباحث بیان و بدیع به طور مکرّر موجود اسـت. امّـا در ایـن    

بیان و بـدیع کاسـته   کتان ویژگي روایي و تاریخي بودن آن تا حدودی از کاربرد گستردۀ مباحث بالغي 

تواند با مباحث معنایي و زباني دستور زبان هماهنگي داشـته باشـد و از طرفـي،     است و این خصیصه مي

به منثور بودن متن )خصوصاً نثر بینابین( آن دقّت شده است  چرا که در دیگر متون، نظم و نثر تـا حـدّ   

م و معاني آن یـا بـه نـوعي قصـد و غـرض      شود که کال اند و این ویژگي سبب مي زیادی به هم درآمیخته

گوینده تحت تأثیر عوامل وزني و سبکي چون سجع، قافیـه و ... قـرار گیـرد. امّـا بالغـت ایـن بخـش از        

داستان تا حدود زیادی به کاربردهای زباني و هنر نویسنده در استفاده از این عوامل برای القای اغـراض  

 و معاني ثانویّه و ضمني وابسته است.

وضع آوردن حسنک بـه  »یعني « ذکر بردار کردن امیر حسنک وزیر»بررسي بخش پایاني داستان با 

دهیم که نویسنده چگونـه در آن از عوامـل زبـاني و دسـتوری بـرای حفـظ و ایجـاد         نشان مي« پای دار

 شـود  انسجام متن و تأثیر بر مخاطب و شنونده بهره گرفته است و به نوعي به این پرسش پاسخ داده مي

که آیا در متن مورد نظر به مقتضای حال مخاطب سخن گفته شده است یا نه  چرا که بالغـت در اصـل   

به معنای تأثیر کالم بر مخاطب به دلیل سخن گفتن بـه مقتضـای اوضـاع و احـوال اسـت. هـر شـاعر و        

در بیشـتر  های خاصّي در کالم دارد  برای مثال مولوی  ای برای القای مطالب خود روش و شیوه نویسنده

گیرد. همانگونه که  کند و یا حافظ از طنز بهره مي آثار خود از تمثیل برای بیان قصد خویش استفاده مي

( اشاره کرده، یکي از ابزارهای تأثیر در کالم، کاربرد جمالت بـه طـور   86: 6831شمیسا )ر.ک  شمیسا، 

اسـتفاده از سـه فـنّ بـدیع، بیـان و       غیر مستقیم در معاني ثانویّه است که این، موضوع علم معاني است.

های نفـوذ در مخاطـب اسـت کـه در بیشـتر مـوارد گوینـدگان         ترین شیوه معاني )علم بالغت( از مرسوم

 کنند. مخصوصاً در نظم، از صنایع بدیعي و بیاني استفاده مي
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ي در این متن شگردهای علم معاني در رسیدن به اهـداف نویسـنده از دیـدگاه عوامـل دسـتوری بررسـ      

 شود. مي

 ـ تعریف علم معانی2

های علوم بالغي، شامل مباحثي بسیار دقیق و باریک زباني و ادبي  علم معاني به عنوان یکي از شاخه

است که فهم و کاربرد درست آن نیاز به برخورداری از آگاهي و ذوق خاصّي دارد. در کُتُب سـنّتي علـم   

« مٌ یُعْرَفُ بِه اَحْوالِ اللَّفْظِ الْعَرَبي اَلًتِي یُطَابِقُ مُقْتَضـي اَلْحَـال  هُوَ عِلْ»اند:  معاني، تعریف آن را چنین آورده

شود و  علم معاني علمي است که به وسیلة آن، احوال لفظ عربي شناخته مي(  یعني  69تا:  )تفتازني، بي

 کنند. به کمک آن نیز الفا  با مقتضای حال مطابقت مي

علـم معـاني   »گویـد:   دهـد و مـي   عریف جامع و شیواتری ارائه ميت شمیسادر میان تعاریف مختلف، 

)ر.ک  شمیسـا،  « بازکاوی معاني ثانویّة جمالتي است که به مقتضای حـال مخاطـب ایـراد شـده باشـند     

(. منظور از این تعریف، مؤثّر واقع شدن در مخاطب است. در علم معاني عمدتاً کاربرد مجازی 38: 6831

رود. علـم   آنها مطرح است و سخن از عدول از هنجار عادی و اصلي جمـالت مـي  جمالت و معاني ثانویّة 

توان بالغت داستان را تا حدود زیادی بسته به کاربردهـای زبـاني    معاني، علمي است که با کمک آن مي

 (.88نویسنده در القای معاني ثانویّه بررسي کرد )ر.ک  همان:

 ـ تعریف دستور زبان فارسی1

گویـان بـه    ای از قواعد سازنده که سـخن  ای است صری  و صوری دربارۀ مجموعه هدستور زبان فرضیّ

(. دستورنویسان ما دستور را به تقلید از 697: 6831صورت ناخودآگاه از آن اطّالع دارند )ر.ک  مدرّسي، 

ن ای از ای اند که ما نمونه یا چیزی معادل آن تعریف کرده« هنر درست گفتن، درست نوشتن»پیشینیان 

 کنیم: تعاریف سنّتي از دستور تجویزی را بیان مي

)قریـب و  « دستور زبان مجموعه قواعدی است که بدان درست گفتن و درست نوشتن را بیاموزنـد »ـ 

 (.68:6836همکاران، 

( بخشي از قواعد زبان است که دربارۀ ساختمان آوایـي و صـرفي و نحـوی    Grammarدستور زبان )»ـ 

تواند مفید واقع شود. بر این اساس، دستور زبان سـه بخـش را    فراگیری زبان مي کند و در زبان بحث مي

 گیرد: در بر مي

 ( یا علم اصوات ممیّز زبان.Phonologyشناسي ) ( واج6

 ( یا علم ساختمان کلماتMorphology( سازه شناسي )8

 (.669: 6871ار، )مهی« ( یا قوانین ساختمان جمله و گروه و روابط کلمات با همSyntax( نحو )8
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 ـ ارتباط علم معانی و دستور زبان9

آید، اساس علـم معـاني و دسـتور زبـان، جملـه اسـت. علـم معـاني          که از تعاریف پیشین برمي چنان

کنـد   توانند رفتار و کاربردی هنری به شمار آیند، بررسي مـي  ها و اشکال گوناگون جمله را که مي ریخت

مقصود از سخن گفتن یـا افـاده و بیـان حکـم اسـت، یـا       »گوید:  مي(. شمیسا 83: 6878)ر.ک  کزّازی، 

(. یعني اگر مقصود از بیان جملـه، معنـای اوّلیّـة جملـه     33ـ36: 6831)شمیسا، « لوازمي از لوازم حُکم

باشد، آن بیان حُکم است و اگر در بیان جمله بـه معـاني ثانویّـه توجّـه شـود، آن الزم حُکـم اسـت. در        

ن حُکم است، ولي در علم معاني سخن از الزم حُکم. موضوع هر دو علم، جمله است دستور، سخن از بیا

و این علم معاني است که دستور زبان را نیز در بر گرفته است و جمله را در بافتي از برون جمله بررسي 

 کند. مي

ق نیست  زیـرا  علم معاني اگرچه در مواردی با دستور زبان پیوند دارد، امّا به صورت دقیق با آن منطب

علم معاني ناظر بر مسائل زیباشناسي و هنری است، در حالي که دستور زبان در نگارش اصـول و قواعـد   

های مشابه در هر  توان به اصطالح بیشتر متوجّه بحث بایدها و نبایدها است. از مشترکات این دو علم مي

ي و جدید از قبیل مسندٌالیه، مسـند و  های متداول در دستورهای سنّت دو اشاره کرد. بسیاری از اصطالح

 شود. ضمیر مستتر، نهاد، گزاره، شناسه و ... در علم معاني نیز استفاده مي

در بالغت سخن از مسائل و مباحثي است که معموالً در دستور زبان مسکوت است. چگونگي بررسـي  

انـد، در   وری طرح شـده جمله در این دو دانش یکسان نیست. در دستور زبان جمالت مطابق هنجار دست

حالي که در معاني، هم بحث از جمالت دستوری است و هم جمـالت غیردسـتوری و ناهنجـار. گریـز از     

ویژه در علم معاني است. از این رو،  ترین آبشخورهای ادن در زیباشناسي سخن به هنجار یکي از گسترده

ر دسـتور زبـان و معـاني بررسـي     جمالت مطرح شده در معاني، در دستور زبـان جـایي ندارنـد. آنچـه د    

  :6878کاویم و در معـاني، نحـو ادن را )کـزّازی،    شود، همان نحو است. ما در دستور، نحو زبان را مي مي

 (.88ـ86

یابیم که تنها جملـة نخسـت از نظـر ترتیـب مطـابق بـا قواعـد         اگر به دو جملة زیر دقّت کنیم، درمي

 دستوری است:

 م.الف( من علي را در خیابان دید

 ن( علي را من در خیابان دیدم.

در کُتُب دستوری آمده است که هر یک از ارکان جمله مطابق با نظم و قاعدۀ خاصّـي در جملـه قـرار    

ای دارند. در جملة ساده ترتیـب کـالم بـدین شـکل اسـت: مسـندٌالیه          گیرند و هر یک جایگاه ویژه مي

آن بـدین گونـه: نهـاد   مفعـول صـری    مفعـول        مسند   فعل اسنادی. در جملة ساده نیز با متعلّقات

 باواسطه   قید   فعل.
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در جملة اوّل ترتیب اجزاء حفظ شده است، امّا در جملة دوم نظم طبیعي جمله به هم ریختـه اسـت.   

ای ادبي )در معنای مقابل با زباني( است. جمالت دسـتوری را   جملة اوّل، جملة زباني و جملة دوم جمله

نامیم، به این دلیل که آنها مطابق هنجـار و آیـین هسـتند و تنهـا یـک هـدف را دنبـال         جملة زباني مي

کنند و آن هم رساندن پیام است از گوینـده بـه مخاطـب. امّـا در جمـالت ادبـي، سـخنور در کنـار          مي

 (.38گیرد )ر.ک  همان: ای نیز در بر مي رساني معاني ثانویّه پیام

شود که جملة دستوری به جملة بالغي  بعضي موارد سبب مي بدین ترتیب، جابجایي ارکان جمله در

تواننـد   کند که این مـوارد مـي   شمرد و بیان مي هایي را بالغي مي تبدیل شود. علم معاني چنین جابجایي

هنری و داللتمند باشند. البتّه باید توجّه داشت که جابجایي ارکـان جملـه همیشـه داللتمنـد نیسـت و      

اطّالعي نویسنده یا گوینده است. گوینده از طریق عوامل دستوری است کـه   و بيگاهي ناشي از ناآگاهي 

کند و کشف و تخمین این غرض وظیفة علم معاني است. در هر  هدف و غرض خود را در جمله بیان مي

شـود. از دیـد دسـتور زبـان، تأکیـد       ای است که تأکید گوینده بر آن متمرکز مي ای عبارت یا کلمه جمله

کنند. در کالم گفتاری گوینده از طریق  باً بر گزاره و خبر است که مطلبي را دربارۀ نهاد بیان ميکالم غال

سازد، امّا در کالم نوشـتاری بـرای ایـن کـار عـواملي در       فراز و فرود در جمله، تأکید خود را برجسته مي

شخّص کرد. این عوامـل را  توان جایگاه تأکید گوینده را در کالم م دستور وجود دارد که با کمک آنها مي

 سازی. ( عامل برجسته8( عامل جابجایي. 6توان به دو مورد تقسیم کرد:  مي

سازی عواملي چون تعریف، تنکیر،  در جابجایي همان تقدیم و تأخیر اجزاء مدّ نظر است و در برجسته

تـوان   دستوری، مـي شود. بدین ترتیب، بر اساس این عوامل  حذف و ذکر و تقیید اجزاء در نظر گرفته مي

توانند  جملة بالغي را از جملة غیر بالغي تشخیص داد. این عوامل دستوری در علم معاني به تنهایي نمي

سبب ایجاد معاني ثانویّه شوند  چرا که بافت و مقتضای حال است که وجه تمایز دسـتور و معـاني قـرار    

اَنـد، چـون تنهـا بـه      که کامالً دستوری و زبـاني یابیم  گیرد. با این حال، در کُتُب معاني مواردی را مي مي

زباني و مقتضـای حـال را نادیـده     اند و بافت برون زباني جمله توجّه کرده روابط اجزاء کالم در بافت درون

 اند و این مباحت از اشتراکات دستور زبان و معاني است. گرفته

زبان و مجموعه قواعـد موجـود در   گوینده در علم معاني برای بیان قصد و غرض خود نیازمند دستور 

آن است، یعني گوینده در دستور زبان، با قواعد دستوری و معنایي )معناشناسي( مقصود صری  خـود را  

رساند و در معاني نیز گوینده از طریق قواعد و مباحث دستوری اسـت کـه مخاطـب را از     به مخاطب مي

. ما در زبان فارسي همراه با قواعد دستور زبان سـنّتي  کند معنای اوّلیّه رها و به معنای ثانویّه نزدیک مي

کند، علم معاني را هم داریم که زبان فارسـي را در رابطـه بـا     که قواعد کاربرد صحی  زبان را مطالعه مي

شـود   کند. قرار گرفتن این دو علم در کنار هـم اسـت کـه سـبب مـي      مقتضای حال مخاطب بررسي مي

گیرندۀ پیام به نحو عالي انجام شود  چرا که در استفاده از زبان بسـیاری  ارتباط کالمي میان فرستنده و 
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های پیام، به صورت ضمني و ثانویّه هستند. رعایت قوانین و قواعد دستوری جزء مقتضای ظاهر  از جنبه

 شود. در جمله محسون مي

  سـتوری هم در دستور زبان و هم در مقتضای ظاهر، سخن از بیـان حُکـم اسـت. بـا کمـک عوامـل د      

توان دریافت که آیا کالم بر مقتضای ظـاهر ایـراد شـده اسـت یـا       سازی مي همچون جابجایي و برجسته

خالف مقتضای ظاهر است. هرگاه هر یک از این عوامل دستوری در جای مناسب خود و مطـابق هنجـار   

نمونـه در  توان گفت سخن بر خالف مقتضای ظاهر ایراد شـده اسـت. بـرای     دستور زبان عمل نکند، مي

آید. حال اگر ایـن دو رکـن    بعد از آن مي« خبر و فعل»همواره مقدّم است و « نهاد»هنجار دستور زبان، 

جابجا شوند، محلّ تأکید کالم نیز جابجا شده است و گوینده بر اسـاس اطّالعـاتي کـه از مخاطـب دارد،     

 کند. توجّه وجود معاني ثانویّه مياین جابجایي را مطرح کرده، پس این جابجایي داللتمند است و ما را م

توان بالغت داستان را بررسي و تحلیل کـرد و بـا اسـتفاده از قواعـد      به کمک اصل مقتضای ظاهر مي

 توان کارکرد این اصل را برای تحلیل داستان به صورت زیر تکمیل نمود: دستور زبان مي

 ( اصل تأکید.6

توانـد   رو هستیم که عدول از آنها مي ما با اصولي روبه ( اصل مطابقت با اصول دستوری: در دستور زبان8

 ما را به وجود اغراض ثانویي و در نهایت، احتمال وجود معنای ثانوی در جمله رهنمون سازد:

 الف( اصل بر تقدیم مسندٌالیه )نهاد و اجزاء آن( و تأخیر مسند )گزاره و اجزاء آن( است.

 )گزاره( است. ن( اصل بر ذکر مسندٌالیه )نهاد( و مسند

 شود. عدول از این دو اصل سبب جلب توجّه مخاطب مي

رو نیسـتیم، امّـا ذکـر ایـن عوامـل در جملـه        سازی اگر چه با عدول از هنجار روبه در عوامل برجسته

توان اصـل زیـر را بـرای     شود و مي سبب جلب توجّه مخاطب به وجود اغراض و معاني ثانوی در کالم مي

 رفت:این عوامل در نظر گ

 سازی است. اصل: هنجار عادی کالم بدون عوامل برجسته

تواند عدول از اصل فوق بـه حسـان آیـد.     سازی در کالم مي بدین ترتیب ذکر یکي از عوامل برجسته

پس بر اساس این عوامل )تعریف، تنکیر، تقییـد، حصـر و قصـر، التفـات، ذکـر ضـمیر بـه جـای اسـم و          

ویسنده در داستان اطّالعاتي را در نظر دارد که شـنونده یـا خواننـده    یابیم که گوینده یا ن برعکس( درمي

 پذیرد. زند و به عنوان معاني ثانوی )ضمني( مي این اطّالعات را بسته به بافت، حدس مي

تواند دلیلـي بالغـي داشـته     البتّه الزم به ذکر است که عدول از هر اصلي همیشه و به طور قطع نمي

عاني ثانویّه شود و از طرفي، چنین جمالتـي کـه از اصـول مـورد بحـث عـدول       باشد یا منجر به ایجاد م

ای را داشته باشند که درک آنها از طریق بافت برای مخاطـب میسّـر    توانند معنای ثانویّه اند نیز مي نکرده

 شود. مي
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 ( اصل مساوات )در نظر گرفتن طول مشخّصي از کالم(8

گیرنـد. در ایـن دو    فوق شمرد که اغراضي ثانوی را در بر ميتوان عدول از اصل  اطنان و ایجاز را مي

 مورد سخن از تفاوت طول کالم است نه نوع اطّالعات ارائه شده در کالم.

 کنیم. کارگیری اصول فوق در حصول به اغراض ثانوی متن را بررسي مي در این بخش شیوۀ بیهقي در به

 «وضع آوردن حسنک به پای دار»ـ بخش 7

 .به پای دار آوردند حسنک را* و 

آغاز شده است. این حرف ربط در روساخت کالم ایـن جملـه   « واو»( این بخش از داستان با حرف 6

را به جملة قبلي خود پیوند داده است. امّا جملة قبلي، جملة پرسشي و در واقع، استفهام انکـاری اسـت   

توان یک جملة پرسشي و  ل نميکه در معنای جملة خبری منفي آمده است. بر اساس قواعد فصل و وص

خبری را با حروف پیوند به یکدیگر وصل کرد. پیوند وصلي که میان این دو جمله برقرار است، پیونـدی  

 معنایي )یعني فصل( است، به نوعي بین این دو جمله کمال انقطاع برقرار است.

ا همان پیوندهای لفظـي و  امّا باید اشاره کرد عمل کردن بر خالف این قواعد )قواعد فصل و وصل و ی

تواند مستلزم وجود معاني ثانویّه و قصد خاصّي باشد. حذف یا ذکر ایـن حـرف واو در    معنوی( لزوماً نمي

عربي در آغاز کـالم عمـل   « واو استیناف»ربط مانند « واو»توان گفت که این  جمله یکسان است. امّا مي

توان گفت کـه چـون مضـمون و     . همچنین ميکرده است و برای آغاز مطلب جدید و مستقل آمده است

گیری دربارۀ بر دار کردن حسـنک اسـت )آن روز و آن شـب     های قبلي در رابطه با تصمیم محور عبارت

تدبیرِ بر دار کردن حسنک در پیش گرفتند و دو پیک راست کردند و ...(، پـس نویسـنده ایـن واو را در    

ه در این صورت پیوندی لفظي و معنایي بـا عبـارات   ذکر کرده است ک« سرانجام، خالصه»معنای قیدی 

 «.سرانجام حسنک را به پای دار آوردند»یابد  پیشین مي

( در این جمله مسندٌالیه حذف و تنها مسند )حسنک را به پای دار آوردند( ذکر شده است. حـذف  8

بگیرد. از آنجایي که در تواند به دالیل معنایي متعدّدی صورت  مسندٌالیه در دستور زبان و علم معاني مي

دستور زبان اصل بر ذکر مسندٌالیه )نهاد( است، حذف آن عدول از مقتضای ظاهر اسـت کـه مخاطـب را    

توانـد بسـته بـه بافـت      کند. حذف مسندٌالیه در این جملـه مـي   متوجّه دلیل یا قصد و معنایي ثانوی مي

اهمیّـت بـودن فاعـل و تأکیـد بـر       یه و یا بيداستان به دالیل معنایي انزجار و کراهت از ذکر نام مسندٌال

گوید و  ای ناگوار سخن مي اهمیّت مسند باشد. انزجار از ذکر بدان دلیل است که نویسنده از رخداد واقعه

دانیم که کساني که عمل بـه پـای دار آوردن حسـنک را بـر عهـده دارنـد،        ما بر اساس بافت داستان مي
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دهد نامي از آنها نبرد و با عـدم ذکـر آنهـا     روی، نویسنده ترجی  مي افرادی ناعادل و ستمکارند و از این

 نظر مخاطب را به خبر که اهمیّت بیشتری در داستان دارد، جلب کند.

دهد  بردار کردن کسي. پـس   ای خبری است که خبر از رویدادی ناخوشایند مي ( این جمله، جمله8

هـا معنـای ضـمني و تلـویحي      فرض چرا که در پیش فرض اندوه و تأثّر است، این خبر ناگوار حاوی پیش

آید و بدین گونه معنای ضمني، معنای ضـمني   جمله به تنهایي از یک عبارت و کلمة خاص به دست مي

بـه  »( که در این جمله عبـارت فعلـي   33: 6831گویند )ر.ک  شمیسا،  مرسوم و متعارف )قراردادی( مي

کنندۀ تغییر وضعیّت خون به بد اسـت و از   حالت است که بیاناز نوع فعل بیانگر تغییر « پای دار آوردن

داریم و بـا   بیهقيآنجایي که گویندۀ این جمله بیهقي است و ما به عنوان یک مخاطب با شناختي که از 

پذیریم. ایـن   فرض مي جملة بعدی که گویي ناراحت از رخداد این ماجرا است، این معنا را به عنوان پیش

زباني، معنای ثانوی تنبه )مراقـب بـاش    تواند بدون توجّه به بافت درون فرض مي پیش جمله در کنار این

شـد،   تو گرفتار چنین بالیي نشوی( را برساند. در حالي که اگـر ایـن جملـه از زبـان بوسـهل بیـان مـي       

 فرض، معنای ثانویّة خوشحالي و اظهار انبساط را برساند. توانست با وجود این پیش مي

 .وء السُّء  اضَن قَم  اهلل ب  وذَعُنَ* 

تـوان دو نـوع از اطنـان را در نظـر گرفـت:       این جمله، جملة معترضة دعایي است. در علم معاني مـي 

(. اگر اطنان در سط  جمله را در 676: 6831اطنان در سط  جمله و اطنان در کلّ اثر )ر.ک  شمیسا، 

برای مطنب کردن کالم استفاده کرده اسـت   نظر بگیریم، این عبارتِ دعایي روشي است که بیهقي از آن

سازد. ظـاهر ایـن جملـه     کند. این جمله ما را متوجّه معاني ضمني کالم مي که نظر مخاطب را جلب مي

خبری است که همراه با خواهش و معنای دعا و تقاضا است  یعني خداوند ما را به این گونه قضایای بـد  

قضایای بد گرفتار نساز و یا اینکه حسـنک بـه قضـای بـد و سـخت      گرفتار نسازد یا خداوندا ما را به این 

فـرض ایـن    توانـد پـیش   گرفتار شده است و بیانگر خوف گوینده است. اظهار اندوه و تأثّر و دلسوزی مـي 

 جمله به حسان آید.

 .اند پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمده دو* و 

خبری ماقبل آن پیوند لفظي ایجـاد کـرده اسـت و    عطف جدای از جملة معترضه با جملة « واو( »6

خود توسّط حرف ربط به جملة بعدی پیوند خورده است که جملة بعـدی در معنـای توضـی  و تفسـیر     

 شود. است و این واو ربط سبب جلب توجّه نمي

تواند از دالیل کـاربرد اطنـان )ایغـال( محسـون شـود.       ( مسند مقیّد به جملة اضافي است که مي8

گیـرد. ذکـر قیـد از     قیید در علم معاني از جمله مباحثي است که در حوزۀ دستور زبان قـرار مـي  بحث ت

بغداد آمدن، مخاطب را متوّجه اهمّیت و قابل توجّـه بـودن جُـرم و مـاجرای حسـنک از سـوی خلیفـه        
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بینیم مسندٌالیه محذوف همچون جمالت قبلي و بـه دالیـل معنـایي قبلـي و      کند. همان طور که مي مي

 تأکید بر گزاره است.

 خواندند. یم قرآنخوانان  قرآن و* 

تواند اطنان به دلیل و توضی  و توصیف واقعه باشـد. نویسـنده بـا     ( این جمله، خبری است که مي6

آوردن این جمله شاید در نظر داشته در روایت تاریخي یک واقعه به آدان و رسوم آن نیز اشاره کند. هر 

ای  زبـاني رابطـه   زباني بررسي کرد. بافـت درون  زباني و برون وان در دو بافت درونت جمله یا عبارتي را مي

است میان صورت هر واحد زباني با مفهوم حفظ شده در ذهن. این بافت موقعیّتي است که درون زبان و 

د دهـ  شود و اطّالعاتي را دربارۀ جملة مطرح شده به شنونده )گیرنده( مي در ارتباط با جمالت مطرح مي

 (.839: 6866)ر.ک  صفوی، 

زباني فضایي است که در روند ارتباط، اطراف و پیرامون فرستنده و گیرندۀ پیـام را شـکل    بافت برون

(. با توجّه به بافت داستان، این جملـه  896ـ888دهد و در درک متن بسیار مهمّ است )ر.ک  همان:  مي

ای زبـاني و   الي که در خارج از بافـت داسـتان، جملـه   تواند معنای ضمني اندوه و تأثّر را برساند، در ح مي

 غیر بالغي است.

توانسـت سـبب ایجـاد     ( مسندٌالیه ذکر شده است  چرا که اصل بر ذکر آن اسـت و حـذف آن مـي   8

اشتباه در درک مسندٌالیه توسّط مخاطب شود. پس ذکر آن واجب است و این همان اغراض ثانوی ذکـر  

دیدیم، ما داللتمندی این اصل دستوری )اغراض ثانوی و معنـایي آن( را از  مسندٌالیه است. همانگونه که 

طریق بافت و توجّه به موقعیّت کالم، یعني دیگر جمالت موجود در مـتن دریـافتیم. اگـر ایـن جملـه را      

خارج از داستان بررسي کنیم، چون ذکر مسندٌالیه مطابق با اصل است، عاملي برای جلب توجّه مخاطب 

 د.وجود ندار

 .حسنک را فرمودند که جامه بیرون کش* 

( مسندٌالیه در این جمله محذوف است. حذف مسندٌالیه عامل جلب توجّه مخاطب به خبر و وجود 6

شـد )مـثالً مـأموران خلیفـه حسـنک را       ای شده است، در حالي که اگر مسندٌالیه ذکـر مـي   معني ثانویّه

 گشت و به بافت نیاز داشت. نمي فرمودند...( ذکر آن به تنهایي عامل جلب توجّه

توان با توجّه  ( جملة دوم )جامه بیرون کش( امری است که در معنای اوّلیّة خود آمده است که مي8

زباني  به بافت داستان برای این جملة امر، معنای تهدید و تحقیر را در نظر گرفت. این معنا از بافت برون

د که حسنک اسیر دست افراد مسعود بـود و آنهـا در حـقّ    آی جمله یعني از فحوای داستان به دست مي

 حسنک از هیچ گونه انتقام و تشفّي صرف نظر نکردند. پس این معنای ثانوی جملة امری است.
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 .ازار را ببست های یچهوی دست اندر زیر کرد و ازار بند استوار کرد و پا* 

توانـد بـرای    لیـل معنـایي آن مـي   ( مسندٌالیه در این جمالت به قرینة لفظي حذف شده اسـت و د 6

است برای   پرهیز از تکرار کالم باشد که برای اختصار از ضمیر استفاده کرده است. این جمالت توضیحي

 توصیف واقعه.

دهد، مخاطب شخصیّت او را  ( با توجّه به توصیفاتي که بیهقي از حسنک در طول داستان ارائه مي8

ته است، پس ذکر این رفتار و کردار او که قبل از بـه دار شـدن   به عنوان فردی مبادی آدان بودن شناخ

های آن را بسته، با شخصیّت او هماهنگي دارد که این خود سبب انسجام  ازار خود را محکم کرده، پایچه

 شود. و پیوستگي متن مي

یـک   متني شود تا بتوانیم با آن رابطة میان واحدهای واژگاني درون انسجام مالکي است که سبب مي

متني یک مـتن از طریـق یکـدیگر دریافـت      متن را دریابیم. پس اگر ارتباط بین واحدهای واژگاني دورن

(. یک متن زماني پیوستگي دارد که مخاطـب یـا   886: 6866شود، آن متن انسجام دارد )ر.ک  صفوی، 

ر درنیابد که مـتن در  گیرنده با خواندن یا شنیدن آن تمام اجزا و پیام و منظور متن را درک کند، امّا اگ

 (.868چه مورد و موضوعي است، باید گفت که متن پیوستگي ندارد )ر.ک  همان:

شـد،   این همان رعایت مقتضای حال متن است  چرا که اگر توصیفي مخالف این عبـارت آورده مـي  

 گذاشت. داد و کمتر در مخاطب تأثیر مي متن انسجام خود را از دست مي

ید و دور انداخت با دستار و برهنه با ازار به استاد و دسـتها در  ه و پیراهن بکشجبّ و* 

 .تنی چون سیم سفید و رویی چون صد هزار نگار ،هم زده

اَند که بیهقي به کمک آنها جزئیّـات داسـتان را    ( این شش جمله نیز جمالتي توضیحي و توصیفي6

رح شوند، امّا نباید فرامـوش کـرد   توانند به عنوان اطنان در سط  جمله مط تر کرده است و مي محسوس

 هستند.  هایي مُمِل نیستند، بلکه دقیقاً متناسب با مقتضای حال که چنین اطنان

هـا در هـم گـره     دست»و « ایستاده»( در جملة آخر مسند مقیّد به حال و قید حالت گشته است: 8

ین قیدها و توضیحات اضافي توان این گونه بیان کرد که ا این تقیید بحثي دستوری است، مي«. زده بود

ها و اطّالعاتي تکمیلي است که نویسنده در اختیار مخاطب قرار داده است تا مسـند   از دید هالیدی، داده

 را به عنوان عنصری آشنا برای او درآورد و عامل ایجاد تأکید در کالم شود.

ست. این عدول از قواعـد  ، فعل جمله بر مفعول آن مقدّم شده ا«دور انداخت با دستار»( در جملة 8

دار و بیـانگر اهمیّـت و تأکیـد آن در     آید. امّا این تقـدیم نشـان   دستوری است که فعل در آخر جمله مي

 جمله است.
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توان بـرای جمـالت    ( از آنجا که محور و موقعیّت داستان حاکي از رخداد ماجرایي ناگوار است، مي3

ثانوی اندوه و تأثّر را در نظـر گرفـت. ایـن جمـالت فـوق      فرض و یا معنای  )با توجّه به گویندۀ آن( پیش

 توانند بیانگر حسن نظر بیهقي به حسنک باشند. مي

( مســندٌالیه در دو جملــة آخــر نکــره اســت. نکــره بــودن نیــز همچــون معرفــه بــودن از عوامــل  9

لـم معـاني،   سازی در کالم است. نکره بودن آن به دلیل معنایي تأکید بر مسند است. در کُتُب ع برجسته

سـازی در   اند، در حالي که نشانة نکره تنها عامـل برجسـته   معنای تعظیم را ناشي از عالمت نکره دانسته

ها به دست آورد. اگر حتّـي مسـندٌالیه را    توان از بافت یا بار معنایي واژه کالم است و معنای تعظیم را مي

ش چون سیم سفید و رویش چون صـد هـزار   تَنَ»شود:  معرفه نیز بیاوریم، معنای تعظیم از آن درک مي

 شود. دار و بالغي شدن مي نکره بودن مسندٌالیه سبب نشان« نگار

 گریستند. یدرد مه خلق ب ةو هم* 

تواند قیدی )قید حالت( باشد برای جمالت قبل. مسندٌالیه جمله، خود مقیّد به  ( این جمله نیز مي6

کند و سبب جلب نظـر مخاطـب    ت و کالم را مؤکّدتر ميقید حالت )به درد( است که این بحث زباني اس

توانـد بـه دلیـل     شود. ذکر مسندٌالیه در کنار رعایت اصل قواعد دستوری مي به معنایي از این کارکرد مي

 جلوگیری از ایجاد ابهام در کالم در تشخیص مسندٌالیه )خلق با مأموران خلیفه( داللتمند باشد.

شود تـأّثر و انـدوه اسـت کـه مـا ایـن معنـا را از فعـل          ری حاصل مي( معنایي که از این جملة خب8

آوریم. این فعل در معنای غالب خـود خبـر از اتّفـاقي ناخوشـایند      به دست مي« گریستن و قید به درد»

ای نیـز از بافـت    کنـد. امّـا معنـای ثانویّـه     دهد. محتوای داستان نیز معنای ایـن جملـه را تأییـد مـي     مي

توان برداشت کرد، گریستن تمام خلق به درد برای یک نفر و احـوال   برای این جمله ميزباني کالم  برون

 تواند به دالیل گوناگوني چون دلسوزی، ترحّم و اهمیّت آن فرد در نزد آنها باشد. او مي

 .که روی و سرش را نپوشیدی چنان تنگ، آهنی بیاوردند عمداً پوش ودی رویخُ* 

أکید بر خبر که محور اصلي کالم و داستان است، صورت گرفته اسـت.  ( حذف مسندٌالیه به دلیل ت6

در این جمله مفعول به صفاتي مقیّد شده است و یا از دید دستور زبان اضافة وصفي و یا بیاني است کـه  

کند و نکره بودن مفعول بر معنای ناشناختگي و همچنین معنای افراد داللـت   جنس مضاف را آشکار مي

 شود. بودن مفعول نیز سبب تغییر جایگاه تکیة کالم ميکند و نکره  مي

مـؤخّر کـرده کـه ایـن تـأخیر نظـر       « عمـداً »را همراه با قید « تنگ»( یکي از صفات مفعول یعني 8

معنای ثانویّة خباثـت و  « عمداً خُودی تنگ آوردن»کند. ما از جملة  مخاطب را به تأکید بر آن جلب مي

یابیم. نویسـنده بـا    ه و دلسوزی را بر اساس بافت و استنتاج از جمله درميرذالت فاعل، تحقیر آنها و اندو

تـوان جـزء عبـارات تقـویتي بـه       را مي« عمداً»کند. در واقع، قیدِ  این معنا را مؤکّد مي« عمداً»ذکر قیدِ 
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. شمار آورد که گوینده به یاری این عبارات، ذهن مخاطب را از دیگر معاني ثانویّة خود قابـل ذکـر اسـت   

پس حذف مسندٌالیه، نکره بودن مسند و مقیّد بودن آن با دالیل تأکید، نظر مخاطب را به وجود معنـای  

 کند. ای در کنار این اغراض ثانوی جلب مي ثانویّه

( جملة بعدی برای بسط کالم )اطنان در سط  جمله( و تأکید مطلـب قبلـي ذکـر شـده اسـت و      8

 نک توسّط فاعل جمله باشد.تواند تحقیر حس معنای ثانویّة جمله مي

ـ  و دادند که سر وازآ و*  بغـداد  ه رویش را بپوشید تا از سنگ تباه نشود که سرش را ب

 .خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه

( عدم ذکر مسنٌدالیه در این جمله که از اصـل دسـتوری خـود عـدول کـرده، بـه دلیـل انزجـار و         6

توسّط حرف ربط به جملة بعدی وصل شـده اسـت و    اهمیّت بودن آن یا همان تأکید بر خبر است که بي

که در معنای علّت و دلیل آمده، به جملة بعدی پیوند خورده است. « تا»آن جمله نیز خود توسّط حرف 

در جملة بعدی نیز در معنای علّـت و دلیـل آمـده اسـت )  زیـرا کـه( همانگونـه کـه         « که»حرف پیوند 

 اند. مستقیماً سبب ایجاد غرض خاصّي نشده بینیم، این وصل و پیوندهای لفظي خود مي

در علم معاني متمّم بخشـي از مسـند   «. به نزدیک خلیفه»( متمّم در جملة آخر مؤخّر شده است: 8

آید که جایگاه آن در قواعد دستور زبان قبل از فعل است. در اینجا تأخیر همراه بـا تأکیـد    به حسان مي

ای  سازد. ایـن جملـه در روسـاخت، جملـه     رهنمون مي  لویحياست که این تأخیر مخاطب را به معنای ت

توان این موقعیّت را ترسیم کرد که گویندۀ این جمله  دهد. مي خبری است که خبر از اتّفاق ناگواری مي

)نه بیهقي( با گفتن آن قصد و هدف ترساندن و تحقیر و بیان ناتواني حسنک را داشته است و تعریضـي  

کسي همچون حسنک در مقابل خلیفـه بایسـتد، مـا نیـز چنـین بالیـي سـرش         به دیگران باشد که اگر

فرض اندوه و تأثّر را در خود دارد، امّا با توجّه به گوینـدۀ آن و موقعیّـت    آوریم. اگرچه این جمله پیش مي

تواند معنای ثانوی شـادماني و   بینیم که این معنای جمله مدّ نظر نیست یا حتّي برعکس مي داستان مي

 ار انبساط را نیز با توجّه به بافت برساند.اظه

ـ  خوانـد   یو چیزی م جنبانید یلب م او و داشتند یحسنک را همچنان م و*  ودی تـا خُ

 .تر آوردند فراخ

انـد،   ( این جمالت و جمالت قبل چون هم از نظر معنایي و هـم لفظـي بـه یکـدیگر وصـل گشـته      6

 ت.مسندٌالیه در آنها به یک دلیل مشخّص حذف شده اس

اَند که نویسنده آنها را به تناسب با اقتضای حال حسـنک بیـان    ( جملة دوم و سوم جمالتي خبری8

کند که ایـن دعـا خوانـدن و لـب را بـرای دعـا        ذهن ما را به دعا نزدیک مي« خواندن»کرده است. فعل 
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توجّـه بـه مـتن،     کند  چرا که خواننده بـا  جنباندن و نه برای اعتراض و شکوه، انسجام متن را آشکار مي

 چیزی جز این رفتار از حسنک انتظار ندارد و سخن گفتن به مقتضای حال به بالغت کالم افزوده است.

 .ر بیامد سواراد این میان احمد جامه در و* 

مسندٌالیه مقیّد به صفت است که هر صفتي وظیفة توصیف موصـوف خـود را دارد و ایـن تقییـد بـا      

دار است نه احمد دیگر. نویسـنده ایـن جملـه را بـا قیـدهایي       ی که جامهتأکید همراه است  یعني احمد

الـذّهن   ید گفت نویسنده مخاطب خـود را خـالي  با«. در این میان، سوار»جهت تأکید همراه کرده است: 

تواند دچار شکّ و تردیـد باشـد    فرض کرده است. مخاطب که از مضمون جمله آگاه نیست، به نوعي مي

که آیا احمد پیاده آمد یا سوار؟ همان موقع آمد یا بعداً؟ که نویسنده با این دو قید مخاطـب را از تردیـد   

بیان این خبر طلبي یا ابتدایي و انکاری با تخصیص و حدس فرضي در  بینیم، رهاند. همانگونه که مي مي

توان این سه نوع را در نظـر   گیرد و برای یک جملة همراه با تأکید مي بافت و موقعیّت است که شکل مي

 گرفت. این تأخیر و تأکید متناسب با مقتضای حال است.

 گوید... یروی به حسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند سلطان م و*

کنـد، بـه    ( مفعول به صورت نکره آمده است، امّا چون در جملة بعد گوینده این پیغام را بیان مـي 6

رود. این نکـره بـودن بیـانگر تخمـین گوینـده از میـزان        نوعي حالت نکره بودن برای مخاطب از بین مي

ع از عامـل دسـتوری نکـره    اطّالع شنونده است که از پیغام آگاه نیست و نویسنده برای بازتان این اطّـال 

شود و نکره بودن آن تنهـا   استفاده کرده است که معنای تعظیم و اهمیّت پیغام از بافت کالم حاصل مي

 کند. نظر مخاطب را جلب مي

رساند که این معني از کلمة خداوند و  ( مسندٌالیه در جملة آخر معرفه است که معني تعظیم را مي8

رود. بنابراین، صرف معرفه و نکـره   ه جزء شاخصة معنایي آنها به شمار ميآید  چرا ک سلطان به دست مي

ای در کالم شود، بلکه این عوامل تنها به عنوان یک ابزار و  تواند سبب ایجاد معنای ثانویّه بودن، واژه نمي

کنند که گوینده در متن به جا گذاشته اسـت تـا مخاطـب خـود را بـه وجـود معنـای         ای عمل مي نشانه

 ای در کالم آگاه کند. ویّهثان

 ها آگاه کند: ها و واژه فرض یا ناشي از بافت یا پیش« سلطان خداوند»

 ]  عظمت[ ]  قدرت[

   قدرت   بزرگي
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دار  مـا را بـر   ،پادشاه شوی چون تو»ست که خواسته بودی و گفته که وین آرزوی ت* ا

 «.کن

در گفتـه  « بودی»وم و مشخّص است. فعل مسندٌالیه معرفه به ضمیر است که مرجع آن در متن معل

مفعول است که به جای ضمیر مفرد « ما»، «ما را بر دار کن»به قرینة لفظي حذف شده است. در جملة 

تواند بیانگر احترام و سبک نویسنده باشد که در همـة کُتُـب دسـتور زبـان و      آمده است و این مي« من»

ث مشترکي است. فعل جمله امری است کـه چـون گوینـدۀ    اند. این جمله مبح معاني به آن توجّه داشته

 تر دارد، حاوی تقاضا و خواهش است نه امر. آن نسبت به مخاطب مقامي پایین

 .بر تو رحمت خواستیم کرد ما *

ضمیر جمع است برای بیان احترام به جای ضمیر مفرد آمده است و مسندٌالیه معرفه است که « ما»

«. خواستیم رحمـت کنـیم   ا )نه کس دیگری( بر تو )نه بر کس دیگری( ميم»نوعي حصر به همراه دارد: 

آیند، این معنای حصر ما  سازی در متن به حسان مي از آنجا که حصر و قصر نیز از جمله عوامل برجسته

دار  توان دریافت که منظور احمد جامـه  زباني متن مي کند و از بافت برون را به معنای دومي رهنمون مي

منشـي و   توانـد اشـاره بـه صـفات بـزرگ      فرض موجود در فعل جمله رحمت کـردن( مـي   پیش )در کنار

 بخشندگي خود باشد: تفاخر به خود و تحقیر حسنک.

 کنند. یو به فرمان او بر دار م یا قرمطی شده منین نبشته است که توؤالم ا امیرامّ* 

را بیشـتر کـرده اسـت و در     تأکیـد جملـه  « تـو »مسندٌالیه برای مخاطب شناخته شده است. آوردن 

اهمیّت بودن آن و تأکید بر خبر حذف شده است. در این جمالت،  جملة آخر، مسندٌالیه تنها به دلیل بي

 کاهد. شود و از بالغت مي مسند ذکر شده است  چرا که حذف آن سبب تعقید و ابهام کالم مي

کـرد کـه ذکـر مسـندٌالیه بـه       توان معنای ضمني تحقیر را برداشت مي« تو قرمطي شدی»از جملة 

کند و اینکه منظور احمد آن است که از دسـت مـن    تر مي صورت ضمیر تو، این معنا را مؤکّد و برجسته

 دیگر کاری ساخته نیست و این معنا با سرزنش حسنک همراه است.

 .حسنک البتّه هیچ پاسخ نداد* 

الـذّهن فـرض    اطـب خـود را خـالي   ( این جمله خبری از نوع خبر انکاری است  یعني نویسنده مخ6

کرده که نسبت به مضمون خبر منکر است و در این صورت است که برای اطمینان مخاطب جمله را بـا  

 کند. تأکید همراه مي

( تکرار یکي از طرق ایجاد تأکید است. تکرار دو قید در کنار هم به همـراه معنـای حاصـل از ایـن     8

تأکیدها که متناسب با مقتضای حال مخاطب و داسـتانند، مـا را    قیدها جمله را مؤکّدتر کرده است. این
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با آوردن این جمله، معنای تعظیم و بزرگداشت حسـنک   بیهقيدهند.  ای سوق مي به سمت معاني ثانویّه

توانـد رفتـار مـورد انتظـار      را )به نوعي تعریف از شخصیّت او( رسانده است و پاسخ نـدادن حسـنک مـي   

توانـد   ینگونه موارد بر بالغت متن افزوده است )جوان ندادن حسنک خود مـي مخاطب باشد که رعایت ا

 های احمد و اعتنا به او یا عدم امیدواری خود باشد(. به دالیل مختلفي چون عدم اهمیّت حرف

 .سر و روی او را بدان بپوشانیدند ،تر که آورده بودند ود فراخپس از آن خُ* 

اند. بین این دو جملـه کمـال اتّصـال     کالم را دچار اطنان کردهاند که  این جمالت جهت تأکید آمده

توان رابطة منطقي علّت و معلولي و ترتیب زماني را مطـرح کـرد.    ای که بین آنها مي برقرار است. به گونه

در این جملـه بیـانگر تأکیـد    « که»آید. حرف  این نوع از ارتباط و پیوند عامل جلب توجّه به حسان نمي

دسـتوری  « کـة »کند. نویسنده این قصد خود را با قـرار دادن   را تأکید مي« تر خُود فرا » است و آوردن

شـود:   قبل از فعل مطرح کرده است که اگر ما جای این حرف را تغییر دهیم، معنای تأکیـد عـوض مـي   

بر مسند  حذف مسندٌالیه به دلیل تأکید«. تر آورده بودند که سر و روی او را بدان باوشانیدند خُود فرا »

 رساند. است که ما را به وجود معنای ثانوی جمله، اظهار اندوه مي

 .دم نزد و از ایشان نیندیشید را که بدو، پس آواز دادند او* 

( در اینجا فعل بر خالف قواعد دستور زبان بر مفعول جمله مقدّم شده است. جمله با این تقـدیم و  6

ل و تأخیر مفعول و تأکید فعل به دلیل اهمیّت داشـتن آن،  تأخیر، بالغي گشته است. پس این تقدیم فع

ای  دارد تا دست به ترسیم و تخمین موقعیّت و بافتي خاص بزند کـه معنـای ثانویّـه    مخاطب را بر آن مي

 به همراه داشته باشد.

ند. توانند معنای ثانوی تحقیـر را برسـان   اند، مي ( این جمالت که در معنای اوّلیّه یعني دستور آمده8

در دو جملة آخر، مسندٌالیه به قرائن لفظي موجود در جمالت قبلي حذف شده است و این برای رعایـت  

دار است و در کنار تأکید بر مسـند، مـا را متوجّـه وجـود      ایجاز در کالم است. حذف مسندٌالیه نیز نشان

ز جملـة آخـر،   کند  تناسب کردار حسنک با مقتضـای حـال مـتن و مخاطـب. ا     غرض ثانوی گوینده مي

 توان برداشت کرد. معنای تعظیم حسنک را )از دید گوینده( مي

 «؟برید یر ماشرم ندارید مرد را که می بکشید بدو به د»هر کس گفتند * 

مسندٌالیه جمله، نکره از نوع صفت مبهم است که بنا بر کـارکرد دسـتوری خـود، معنـای شـمول و      

تواند بر توزیع نیـز   که مي« همه کس گفتند»ند اینگونه باشد که توا رساند  یعني در معنا مي کلّیّت را مي

دانند. این جمله در ظـاهر   داللت کند. در علم معاني یکي از مواقع کاربرد صفات مبهم را پند و اندرز مي

روساختي پرسشي است که در معنای ثانویّة امری به کار رفته است  یعني شرم کنید. خـود ایـن جملـة    
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رغیبي دارد در معنای پند و اندرز و نصیحت و نهي از انجام کاری در کنار معنای اظهـار  امری که نقش ت

 اندوه و غمگیني به کار رفته است.

را  ن شـور آسـواران سـوی عامـه تاختنـد و      ،و خواست شوری بزرگ به پای شود* 

 .بنشاندند

ر معنـای حاصـل از ایـن    ( تقدیم بخشي از فعل بر مسندٌالیه جلب توجّه کرده است و تأکید دارد ب6

 فعل که نزدیک بود شوری ایجاد شود  یعني هنوز ایجاد نشده بود که ادامة جمله مؤیّد آن است.

( مسندٌالیه نکره است  چرا که برای مخاطب ناشناخته است، امّا در عبارات بعدی که برای مخاطب 8

 آمده است.« آن»شده است، همراه ضمیر معرفة  شناخته

مسندٌالیه جمع است. جمع که در اصل مفید معني کثـرت اسـت، بـر    « سواران»دی ( در جملة بع8

تواند بـر ادّعـای شـمول نیـز داللـت کنـد. در جملـة پایـاني          معنای تأکید و اغراق نیز داللت دارد و مي

 مسندٌالیه به قرینة لفظي حذف شده است.

 ،ودبهرگز ننشسته و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند، بر مرکبی که * 

 .ها فرود آورد نسَدش استوار ببست و رَبنشاندند و جالّ

اند. در بین این جمـالت   ( این جمالت نیز هم از لحا  لفظي و هم معنایي به یکدیگر پیوند خورده6

کمال اتّصال بر اساس ترتیب زماني بر قرار است، اگرچه کمال اتّصال در فصل یعنـي پیونـد معنـایي ر     

توان کمال اتّصال از نوع ترتیب زماني را بر قـرار   بینیم که در وصل یا پیوند لفظي نیز مي امّا مي دهد، مي

کرد. مسندٌالیه در این جمالت با عطف به جمالت قبلي برای ایجاز و تأکیـد بـر خبـر محـذوف اسـت و      

توضی  واقعه  همچنین مفعول نیز به قرینة لفظي حذف شده است که از نوع ایجاز است. این جمالت به

 پردازند. مي

رو هستیم که در آن اصل کیفیّت )یعني اصل صـداقت( کـه در آن    ( در جملة سوم با استعاره روبه8

کند، نق  شده است و  یکي از طرفین )گوینده( با گفتن دروغ ذهن مخاطب را متوجّه معاني ضمني مي

بالغي کـردن سـخن از آن کمـک     این مطابق مقتضای حال و خالف مقتضای ظاهر است. نویسنده برای

 گرفته است.

رو  تر کـردن داسـتان و مـاجرا روبـه     ( در این جمالت نیز با اطنان از نوع بسط کالم برای محسوس8

 هستیم.

 .( در جملة آخر مفعول جمع آمده است که دالّ بر تأکید است3
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ـ    . و آواز دادند که سنگ دهید*  زار  و همـه زار  بـرد  یهیچ کس دسـت بـه سـنگ نم

 .ه نیشابوریانخاصّ ،گریستند یم

اند، به طور متـوالي ر  دادن مـاجرایي را در    ( این جمالت که با حرف پیوند به یکدیگر وصل شده6

کنند. مسندٌالیه در جملة اوّل به دلیل بي اهمیّتي، انزجار و تأکیـد بـر مسـند محـذوف      داستان بیان مي

 ی و ضمني تهدید و تحقیر حسنک را داشته باشد.تواند معنای ثانو است و جملة دوم امری است که مي

( مسندٌالیه در جملة سوم همراه با قید نفي مؤکّد شده است کـه ایـن دلیـل بالغـي مـا را متوجّـه       8

فرض اندوه و تأثّر را  کند و پیش همچون بزرگداشت حسنک و اظهار شکایت و اعتراض مي  معنای ضمني

آوریم که این معنا بـا قیـد و تکـرار آن مؤکّـد شـده       دست مياز جملة بعدی و از فعل آن )گریستن( به 

است. در این جمله با قید تخصیص، تأکید ایجاد شده است و این تأکید و تـأخیر توجّـه مخاطـب را بـه     

یابد که ارتباطي با نیشـابوریان داشـته    کند و مخاطب از روی این تخصیص درمي دلیلي معنایي جلب مي

داستان به تصری  بیان شده است، امّا منظور مـا در ایـن بخـش از داسـتان     است )هر چند این مورد در 

 است(.

دش رسـن  پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جالّ* 

 .ه کردهب به گلو افکنده و خَ

حرف ربط نتیجه است که جمالت را به یکدیگر وصل کرده است. مفعول به صورت نکـره  « پس( »6

که داللت بر همان کارکرد اوّلیّة نکره یعني ناشناختگي دارد. این عامل دسـتوری نظـر مخاطـب را     آمده

تواند معنای ثانویّة تحقیر را داشته باشد که این معنا خود ناشـي   جلب کرده است  چرا که این جمله مي

نقـش نکـره بـودن     در این جمله و متن است و« رند و مشت»از بافت کالم و بار معنایي و عاطفي کلمة 

مفعول تنها تأکیدکنندۀ معنای کالم است. این دو کلمه خود بار معنایي تحقیرآمیزی را بسته بـه جملـه   

 به همراه دارند.

( مسندٌالیه در این جمله نیز به همان دالیل پیشین حذف شده که بیانگر تأکید است. فعل جملـة  8

 آخر برای ایجاز و به قرینة لفظي حذف شده است.

اَند که معنـای تلـویحي اظهـار تـرحّم و دلسـوزی را       جملة سوم و چهارم و پنجم جمالتي خبری (8

شـود و   هایي که در حقّ حسنک روا داشتند، معلوم مـي  رساند. از این جمالت، شدّت و میزان شکنجه مي

 ب باشد.تواند مدّ نظر گوینده و مخاط به نوعي اظهار بیزاری و نفرت از فاعل و کنندۀ این کارها مي
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 .این است حسنک و روزگارش و گفتارش* 

در این جمله فعل ربطي بر مسند )باز بسته( مقدّم شده است و این تأخیر مسند و حذف فعل ربطي 

  و مسندٌالیه به قرینة لفظي، دالّ بر تأکید و اهمیّت مسند است و مخاطب را آگاه به وجود معني ضـمني 

الیه ضمیری است که مرجع آن قـبالً ذکـر شـده اسـت و ذکـر آن بـه       کند. مسندٌ )تنبّه ـ تحذیر و...( مي 

تواند برای اختصار و ایجاز باشد. این جملة خبری که نقش ارجاعي دارد، معنای ثانویّـة   صورت ضمیر مي

تواند شامل شود و یا به معنای دلسوزی و ترحّم باردازد، ولـي   تنبّه و تحذیر و هشدار به مخاطبان را مي

ت که شاید معنای تحقیر را نیز برساند و چون گویندۀ جمله، بیهقـي اسـت و وجـود عبـارت     توان گف مي

 تواند معنای تعظیم را برساند. کند، برعکس مي دعایي بعدی امکان وجود و صحّت این معنا را نق  مي

 .یهلَعَ اهلل  ةُحمَرَ* 

اد اطنـان در سـط  جملـه    های ایج جملة معترضة دعایي است که از شیوه« اهلل علیه رحم »عبارت 

 فرض تعظیم و احترام را دارد. است. این جملة دعایي نیز پیش

 .این بود که گفتی مرا دعای نیشابوریان بسازد و نساخت* 

توان گفت فعل ربطي بر مسند دستوری  بگیریم، مي« کسي که»را در معنای موصولي، « که»( اگر 6

را حرف ربط نیز بـه حسـان آورد. تقـدیم    « که»توان  ا ميمقدّم شده است و این خود داللتمند است، امّ

مسند به تأکید خبر افزوده است. در جملة دوم مفعول مقدّم شـده اسـت و مسـندٌالیه بعـد از آن آمـده      

 است. این تقدیم نیز مؤکّدکنندۀ کالم است و کالم را نشاندار و بالغي ساخته است.

را تأییـد یـا تکـذیب کـالم     « کـه »یه همـراه بـا موصـول    ( در معاني، یکي از معاني ثانویّة مسـندٌال 8

(، در حالي که این معنا ناشي از معنای زبـاني و روسـاختي کـالم    689: 6831اند )ر.ک  شمیسا،  دانسته

باشد. ما این جملـة تکـذیب را از    زباني آن و مربوط به معني ثانویّه در علم معاني نمي است نه بافت برون

 «.که»یابیم نه وجود حرف  آمده است، درمي« بسازد»در فعل  در جمله که« نساخت»فعل 

تواند با توجّه به بافـت   اند. این جمله مي در این جمله، مسندٌالیه و مفعول به قرینة لفظي حذف شده

تر از سرزنش است( و نکوهش را برسـاند کـه آمـدن مسـندٌالیه      معنای تحقیر )که البتّه این معنا کمرنگ

که اگـر ضـمیر را    کند، امّا نه اینکه تنها ناشي از آن است. چنان تحقیر را مؤکّد مي «که»، موصول «این»

در جملـة آخـر در معنـای    « واو»برداشته و حسنک را بگـذاریم، معنـای تحقیـر همچنـان بـاقي اسـت.       

تواند تنبّـه و   سازد. معنای ضمني دیگر مي تر مي استدراک است که این خود نیز معنای تکذیب را پُررنگ

 «.عبرت بگیرید و تنها به دعا اکتفا نکنید و پایبند اعمال خود باشید»عبرت باشد: 
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و چندان غـالم و   ،نه زمین ماند و نه آب ،غضب بستده و اگر زمین و آب مسلمانان ب* 

 .و سیم و نعمت هیچ سود نداشت ضیاع و اسباب و زر

ف شـده اسـت، مسـند مقیّـد بـه      مسندٌالیه در این جمالت همانند جمالت قبل به قرینة لفظي حـذ 

جملة شرطي است. در جملة سوم مسند به قرینة لفظي )ماند( به دلیل ایجاز حذف شـده اسـت. جملـة    

توان از نـوع اطنـان    اوّل نقش ارجاعي دارد و توجّه پیام در آن به سمت موضوع است. این جمالت را مي

کنند که معنای تحذیر،  ای جز خبر مي ثانویّه به شمار آورد که بسته به بافت داستان ما را متوجّه معنای

 تنبّه، نکوهش، تعری  به دیگران به نوعي تحقیر رفتار و کردار حسنک را دارد.

در جملة بعد، نویسنده الفا  مترادف را با حرف ربط به یکـدیگر وصـل کـرده اسـت کـه ذکـر ایـن        

تواند رسانندۀ اطنان  ر این مورد ميمترادفات سبب ایجاد اطنان در کالم شده است که البتّه فصل هم د

، کالم را مؤکّد کرده است. این جملة خبری منفي نیز معناهای ثانویّـة ذکـر   «هیچ»باشد و ذکر قید نفي 

شده، چون تحقیر، تنبّه و تحذیر از دل بستن به مال و منال دنیا و نکوهش و ... را دارد، امّا معنـای تـأثّر   

 آید. به حسان مي فرض این جمالت و اندوه جزء پیش

 .اهلل علیهم ةرحم ،نیز رفتند ،این قوم که مکر ساخته بودند او رفت و* 

انـد و از دیـد    در این جمالت اجزای کالم مطابق مقتضای ظاهر و قواعد دسـتوری بـه ترتیـب آمـده    

دکننـدۀ  تأکی« ایـن »اَند. ذکر مسندٌالیه با ضمیر اشارۀ  نشان و طبیعي هالیدی )جابجایي اجزای کالم( بي

یابیم که این جمـالت خبـری معنـای ثـانوی تنبّـه و تعـری  را        کالم است. با دقّت در بافت کالم درمي

آید. مطنـب کـردن جملـه بـا      به دست مي« مکر ساختن»رسانند و معنای نکوهش این قوم از جملة  مي

 کند. آوردن جملة معترضة دعایي صورت گرفته است که معنای دلسوزی را مؤکّدتر مي

 .است با بسیار عبرت یا این افسانه و *

فعل ربطي در جمله بر بخشي از مسند )باز بسته( مقدّم شده است. در واقـع، مسـند در ایـن جملـه     

مقیّد به متمّم قیدی است که تأخیر آن کالم را بالغي ساخته است و مخاطـب را متوجّـه وجـود معنـي     

ضمیر نیز آن را مؤکّد ساخته اسـت. ایـن جملـة خبـری     کند و مسندٌالیه معرفه به  ای در کالم مي ثانویّه

گیـری و   زباني معنای ثانویّـة تعظـیم مـاجرا و تنبّـه و ترغیـب بـه عبـرت        تواند با توجّه به بافت برون مي

پندپذیری را برساند و نویسنده برای آنکه بتواند مخاطب خود را به این معنای مورد نظر راهنمایي کنـد،  

استفاده کرده است که مخاطب با دقّت در این عبـارت، از  « با بسیار عبرت»یعني از عبارت تقویتي معنا 

ای که ممکن است جمله داشته باشد، رها شده است و ایـن معنـي را بـه عنـوان معنـای       معناهای ثانویّه

 پذیرد. تلویحي مورد نظر نویسنده مي
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 .هادندیک سوی نه طام دنیا باین همه اسباب منازعت و مکاوحت از بهر حُ* 

این جمله که در ادامة جمالت قبلي آمده، با آنها پیوند معنـوی دارد و همـان معـاني ثانویّـة تنبّـه و      

 کند. ما را متوجّه وجود معنای ضمني فوق مي« این همه»رساند. قید تأکید  تشویق به پندپذیری را مي

 .که نعمتی بدهد و زشت بازستاند ین جهان بنددااحمق مردا که دل در * 

شـود کـه    در این جمله، مسند مقدّم شده است که این تقدیم داللتمند است و سبب جلب توجّه مي

کند. کلمات و صفاتي چون احمق و عبارت وصـفي نعمـت    جدای از تأکید به معنای ضمني نیز اشاره مي

تلـویحي   دادن و آنگاه زشت باز ستاندن برای جهان، خود بار معنایي منفي را به همراه دارند که معنـای 

فـرض   هـا اسـت. در کنـار ایـن پـیش      فـرض  آید و جزء پیش نکوهش مستقیماً از این صفات به دست مي

 توان معنای ثانوی تحقیر یا تنبّه و تحذیر را یافت. مي

 گیری نتیجه

تواند در بررسي یک متن مورد توجّه و اهمیّت قرار بگیرد، بررسـي عناصـری اسـت کـه      آنچه که مي

های خود به کار گرفته است و همچنین بررسي تـأثیری اسـت    نها را برای بیان دیدگاهنویسنده یا شاعر آ

اَند که در برخي از  اند. برخي از این ابزارها، صنایع بدیعي و بیاني که این ابزارها در مخاطب به جا گذاشته

برخي نیز  شود و آنها معنای کلمات عوض شده، در برخي دیگر معاني عوض نشده، کاربرد آنها عوض مي

 کنند. تغییراتي در موسیقي کالم ایجاد مي

یکي از این ابزارها کاربرد جمالت به صورت غیرمستقیم در علم معاني است که متن فـوق را از ایـن   

دیدگاه بررسي کردیم و دریافتیم که برخي از این ترفندهای سخنوری که نویسنده از آنها استفاده کرده 

چون معرفه بودن، نکره بودن، تقیید، حذف و ذکر، فصل و وصل و تقـدیم و  بود، مربوط به دستور زبان )

تأخیر اجزای جمله( و برخي نیز مربوط به علم معاني بودند و در نهایت، نویسنده با کمـک ایـن عوامـل    

دستوری از مقتضای ظاهر عدول کرده است و به کمک ابزارهای دستوری، مخاطب را به سمت منظور و 

تواند در حوزۀ نقد ادبـي   خود سوق داده است. بررسي یک متن از دیدگاه علم معاني مي معاني مورد نظر

 شناسي نیز مطرح شود. و سبک

در این متن تأثیر کالم بیهقي عمدتاً به طرز استفادۀ او از این عوامل دستوری در القای مفـاهیم بـه   

های داستان را  متن و شخصیّت گردد. در واقع، بیهقي مقتضای حال مخاطب و صورت غیر مستقیم برمي

رعایت کرده است و به نوعي دقّت داشته، رفتار و گفتار آنها متناق  نباشد و بدین منظـور، از صـفات و   

روند، استفاده کرده اسـت. در نهایـت، مـا بـا بـه       بخش متن به شمار مي قیدها که از دیگر عوامل انسجام

)پیوستگي( و توانسـتیم بـه هـدف و مفهـوم گوینـده       عنوان یک خواننده، تمامي این متن را درک کرده
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داری( و این بدان دلیل است که بیهقي با رعایت حال و هوای داستان، توسّط قواعد زباني  برسیم )مفهوم

و دستوری و ایجاد قرائن حالیه در جمالت، معاني ثانویّة جمالت را منتقل کرده است و هدف غایي علـم  

 م در مخاطب است، حاصل کرده است.معاني را که ایجاد تأثیر کال
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