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چکيده
این پژوهش به بررسی ارزشهای بالغی قصاید سنایی از دیدگاه علم معانی میپردازد تا جنبههای مههم از ارزشههای ادبهی ر را
روشن کند .یکی از مباحث مهم علم معانی ،مبحث قصر یا حصر است که بالغت کالم را بهویژه در بحث قصر اضهایی و ادعهایی
تبیینمیکند .در این جستار بر اساس قواعد مدور علم معانی ،موضوع قصر و حصر در اشعار سهنایی ،ازجملهه انهواع ر ،از نهد
زاویه بررسی و پس از سنجش نها بر پایۀ قواعد و مباحث مطرح در علم معانی ،بسامدهای مربوط و عوامل اثرگهااری و بالغهت
ابیات مربوط در قصاید او از دیدگاه مورد بررسی تبیینمیگردد .سنایی از انواع قصر و حصرِ صهفت بهر موصهو  ،موصهو

بهر

صفت ،اِیراد ،قلب ،تعیین ،حقیقی ،و اضایی یا ادعایی و با روشهای گوناگورِ ایجاد مفهوم حصر ،هم با استفاده از ادات قصهر و
هم بدور ر بهطور مؤثّر استفادهکردهاست .بسامد استفاده از ادات قصر در قصاید وی شامل بیش از  111مورد و بسامد شیوهههای
دیگر درحدود  54مورد است .هم نین سنایی قصر صفت بر موصو

را حدوداً در  121بیت و قصر موصو

بر صفت را در 24

بیت بهکارگریتهاست .ازجملۀ مقاصد قصر و حصر در قصاید مورد بحث همار است که برای انواع قصر و حصر به اعتبهار اعتقهاد
مخاطب در متن مقاله ذکر شدهاست .هم نین به مواردی همچور مبالغه در وصف یا مدح و منقبت ،ترغیب و شوقانگیهزی ،نفهی
غیر موصو  ،مفاخره ،منحصر کردر طریق یا وسیلۀ رسیدر به هد

(رسهتگاری ،کمهال ،عهزّت ،و )...در یهک طریهق یها وسهیلۀ

خاص ،تحقیر غیر موصو  ،هشدار ،ایجاد نفرت نسبت به یزی ،تعریض و کنایه به غیر موصو  ،و امثال ر میتواراشارهکرد.
کليدواژهها :بالغت ،حصر ،سنایی ،قصر ،معانی
مقدّمه
«بالغت» در لغت به معنی رسایی و یرهزبانی و در اصطالح به معنای «مطابق بودر کالم با مقتضای مقام با یصهاحت ر ]اسهت[.
مثالً اگر مقام مقتضی تأکید است کالم مؤکد باشد و اگر مقتضی خلو از تأکید است خالی از تأکید باشد و اگر مقتضی بسه اسهت
متوس باشد و اگر مقتضی ایجاز (اختصار) است مختصر باشد» (معین .)436 :1635 ،کالم بلیغ در اصطالح ،کالم یصهیحی اسهت
که به مقتضای حال و مقام گفته شود .شمیسا در کتاب معانی بر این باور است که «مقصود از بالغت این است که کالم دلنشهین و
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مؤثر و رسا و بهاصطالح وایی به مقصود باشد و بلیغ کسی است که بتواند ماییالضمیر خود را به نیکویی بیهارکنهد و بههاصهطالح
مطلب خود را بهراحتی برساند .بدیهی است که کالم وقتی در مخاطب مؤثّر خواهدبود و از نظر او رسها تلقهی خواهدشهد کهه بهه
مقتضای حال او ایراد شود( ».شمیسا.)41 :1613 ،
نچه مسلّم است این است که «بالغت بیش از هر یز وامدار و رهین قر ر کریم است .زیرا مسلمانار سعی بر ر داشتند که با
تعمق و تدبر در قر ر پی به مواردی ور :دقایق و دالیل اعجاز یات ،و وجوه امتیازات ادبی ر ببرند و هم نین لطایف و علهت
گیرایی و زیبایی رها را دریابند» (شعبانی.)24 :1616 ،
بالغت در سه شاخۀ بدیع ،بیار ،و معانی بررسی میشود .در بیار و بدیع بیشتر با «واژه» و در معانی با «جمله» سهروکار داریهم.
در علم معانی بیشتر این بحث مطرح است که همیشه مخاطبها و موقعیتها یکسار نیسهتند ههر مخاطهب دارای حهالتی خهاص
است و هر موقعیتی با موقعیتهای دیگر تفاوتهایی دارد که اقتضای کالم در هر کدام متناسب با همار مخاطب و همار موقعیهت
است .به همین سبب سخن باید به مقتضای حال و مقام و موقعیت ویژۀ خود ادا شود تا بجا و مؤثّر واقع شود.
سخنورار بزرگ همیشه بر اساس شناخت و گاهی از زبار و موقعیتهای کهالم ،نهار سهخن رانهدهانهد کهه حهال مخاطهب،
موقعیت کالم و موضوع سخن را مد نظر داشته و بر اساس ر سخن خود را تنظیم کهردهانهد .ازجملهه شهاعرار صهاحبسهبک و
ارجمند زبار یارسی ،سنایی غزنوی است که با دانش و ذوقی ستودنی ،موزههای صوییانه و تعالیم پربار عریانی را در قالب نظمی
استوار ریختهاست.
یکی از مباحث قابل تحقیق در اشعار سنایی غزنوی ،بهویژه در قصاید وی ،مبحث قصر و حصر است که جنبهای از جنبههههای
بالغت کالم وی را روشن میسازد.
 .1معنای لغوی و اصطالحی قصر و حصر
«قصر» در لغت به معنی «حبس و نگه داشتن و کوتاه کردر» و «حصر» به معنی «تنگ گریتن و منع نمودر از سهفر» و معناههایی از
این نوع است« .قصر عب ارت است از تخصیص یزی به یزی ،و امر نخست را مقصور و امر دوم را مقصورٌعلیه خوانند مثال در
قصر میار مبتدا و خبر گویند :انما زید قائم ،و در قصر میار یعل و یاعل گویند :ماضربت اال زیداً» (دهخدا )11311 ،1611 ،اما در
علم معانی این دو واژه ،معنای اصطالحی ویژهای دارد که عبارت از تخصیص یزی به یز دیگر و منحصر کردر یزی در یهز
دیگر به روشی مخصوص است .به گفتۀ دیگر ،هنگامی که صفت یا حالتی را مخصوص و منحصر به یک یز یا یک یرد بهدانیم،
یا به عکس ،یردی یا یزی را مخصوص و منحصر به داشتن یک صفت بشماریم ،عمل قصر یا حصر واقع شدهاست.
حصر دو طر

دارد« :مقصور» و «مقصورٌییه» یا «مقصورٌعلیه» ادات حصر در جمله ممکن اسهت مقهدر باشهد .بهه جهای واژۀ

«مقصور» از واژۀ «محصور» یا «مخصوص» و به جای «مقصورٌییه» ،از واژۀ «محصورٌییه» یا «محصهورٌعلیه» یها «مخصهوصٌبهه» نیهز
استفاده میشود.
الزم است یاد وری شود که قصر بهطور مطلق مستلزم نفی و اثبات است .قصر در سخن عادی روزمرّه ممکهن اسهت از ارزش
ادبی برخوردار نباشد اما در کالم ادبی برای قصر ارزش و مقاصد بالغی ملحوظ است .شایستۀ تأمل و دقّت است که شیوۀ بیار و
تکیۀ کالم گوینده یا خواننده در تعیین نوع ق صر اعم از قصر صفت بر موصو

یا موصو

بر صفت ،تأثیری ویژه دارد برای مثال

در جملۀ «سعدی یق شاعر است ،».اگر تکیه بر واژۀ «سعدی» باشد ،مفهوم و مقصود این است که «امهر شهاعری خهاص سهعدی
است و کسی جز سعدی شاعر نیست ،».و اگر تکیه بر روی واژۀ «یق » باشد ،معنا و مفهوم دیگر ،یعنی «سعدی یق شهاعر اسهت
و صفات دیگری مانند نویسندگی و  ...ندارد یا به صفات دیگر وی کاری نداریم ».بهدست داده میشود .در کالم ادبی و توابع ر،
بنای قصر و حصر بر پایۀ مبالغه و اغراق نهاده شدهاست.
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 .2اشارهای به مباحث قصر
در بیشتر کتب مربوط به علم معانی ،ازجمله کتاب اصول علم بالغت نوشتۀ غالمحسهین رضهانژاد «نوشهین» (رضهانژاد «نوشهین»،
 )231-231 :1613و کتاب معانی نوشتۀ سیروس شمیسا (شمیسا )162-124 :1613 ،ذیل مبحث قصر و حصر نهد بحهث عمهده
شامل این موارد مطرح شدهاست -1 :معنای لغوی و اصطالحی قصر و حصر و تعریف و تشریح کلّی ر  -2انواع قصر و حصهر
به اعتبار طریین یعنی به اعتبار مقصور و مقصورٌعلیه  -6انواع قصر و حصر به اعتبار حقیقت و واقع  -5انهواع قصهر و حصهر بهه
اعتبار اعتقاد مخاطب نسبت به اصل حکم یا مضمور خبر  -4شیوههای قصر و حصر  -3مقاصد بهکاربردر قصر یا اغراض گوینده
در استفاده از شیوۀ بالغی قصر و حصر شایستۀ یاد وری است که مباحث قصر و حصر و شهیوۀ بحهث در انهواع و جوانهب ر در
کتابهای علوم بالغت بسیار به هم نزدیک است و در اغلب نها بههاختصهار مطهرح و مثهالهها و شهواهد یارسهی کمتهری ورده
شدهاست جز در کتاب نخست که مؤلّف ر بنای تألیف خود را هر ند بر اصول شیوۀ بحث در کتب بالغی عربی نهاده ،شرح و
تفصیل و ذکر شواهد یارسی بیشتر نسبت به کتابهای دیگر را هم در نظر داشتهاست اما در همین کتاب نیز مؤلّف برای یکهی از
مباحث عنوانی جداگانه قرار نداده و ندار به ر نپرداختهاست و ر «مقاصد بهکاربردر قصر» است.
 .3انواع قصر در قصاید سنایی
نویسندگار علوم بالغی به موضوع قصر با نگاههای گوناگور و از زاویههای متفاوت نگریسهتهانهد و بهرای ر تقسهیمات متنهوع و
متعددی ارائه کردهاند که هر یک دارای تعریف و ویژگیهایی خاص است .در این مبحث به اهم این مهوارد از نگهاه علهم معهانی
میپردازیم.
 .1-3انواع قصر و حصر به اعتبار طرفين
دانشمندار علوم بالغی و نویسندگار کتب معانی عموماً قصر و حصر به اعتبار طریین ،یعنی به اعتبار مقصهور و مقصهورٌعلیه را
به دو دسته تقسیم کردهاند :قصر صفت بر موصو

و قصر موصو

بر صفت .الزم است یاد وری شهود کهه منظهور از صهفت در

علم معانی مقولۀ دستوری صفت در دستور زبار نیست بلکه مانند برخی دیگهر اصهطالحات علهم معهانی ،معنهای ر متفهاوت و
به صورت قراردادی ،عبارت از هر یزی است که به نهاد جمله نسبت داده میشود به عبارت دیگر ،صهفت در مبحهث قصهر بهه
معنای هر یزی اعم از صفت دستوری ،یعل ،مصدر ،قید و ...است که به موصو

نسبت داده میشود.

 .1-1-3قصر صفت بر موصوف
اگر صفت را در موصویی مقصور کننهد ،بهه ر حصهر و قصهر صهفت بهر موصهو
مختصرالمعانی (تفتازانی ،)114 :1612 ،این صفت از موصو
حال این موصو

مورد نظر برای موصو

مهیگوینهد .بهر پایهۀ توضهیحات کتهاب
دیگری درنظرگریته نمهیشهود و در عهینِ

مجاز است که صفات دیگری هم داشتهباشد نارکه در بیت زیر از قصهیدۀ زیبهای سهنایی در توصهیف مهرگ

دیدهمیشود ،سنایی صفت «بازخریدر شخص از مشتی سگِ کاهلِ کاهدانی» را در «پنجۀ مرگ» به عنوار موصو

قصر و محصور

کردهاست:
بهههجههز پنجههۀ مههرگ بههازت کههه خههرّد

ز مشههههتی سههههگ کاهههههل کاهههههدانی
(سنایی)313 :1611،

در این بیت از نگاه سنایی صفتِ مزبور ویژۀ مرگ است و اشتراکپایر نیست .مرگ در اینجها مهیتوانهد صهفات دیگهری ههم
داشتهباشد .به بیت زیر از همار قصیده نیز توجه شود:
تهههو بهههی مهههرگ هرگهههز نجهههاتی نیهههابی

ز ننههههگ لقههههبهههههای اینههههی و نههههی
(همار)
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سنایی از دو نوع قصر صفت بر موصو  ،و موصو

بر صفت ،مانند بسیاری از دیگر گویندگار زبار یارسهی ،از نهوع نخسهت

بسیار بیشتر بهره بردهاست بهگونهای که نسبت بسامد نوع دوم به نوع نخست درحدود یکششم اسهت .سهنایی قصهر صهفت بهر
موصو

را حدوداً در  121بیت و قصر موصو

بر صفت را در  24بیت به کار گریتهاست .علّت این برتریِ نسبتِ بهکارگیری نیز

همار است که در کتب معانی در مبحث قصر موصو

بر صفت بهنوعی به ر اشاره کردهاند و ر محدودیت حصهر موصهو

در

یک صفت ،بهویژه بهصورت حقیقی است یعنی در عالم واقع  ،هر موصویی دارای صفات متعدد و ویژگیهای گونهاگور اسهت و
جز بهطریق ادعا نمیتوار موصویی را در یک صفت خاص حصر کرد و این هم باز کمتر رایج اسهت و بیشهتر گوینهدگار از نهوع
نخست بسیار بیشتر بهرهبردهاند.
در همۀ مثالهایی نیز که در دنبالۀ بحث خواهیم ورد ،سنایی صفتی را به یک موصو

منحصر کرده و دیگر موصو هها را بهه

کنار نهاده است و با بهرهگیری از شیوۀ بالغی قصر ،امر مورد نظر خود را در یک موصو

خاص محصور نمهوده تها تمهام توجهه

مخاطب را به ر موصو

معطو

سازد ،کالم خود را با تأکید بیار نماید ،و سخن خود را در دل و جار مخاطب بنشاند:

عَلَم بودر به عشق اندر مسلّم نیست جهز ر را

که همچور کوسْ جای خورد بیرور شکم سازد
(همار)625 ،

در این بیت برای جلب توجه شخص یا سالکی که رزوی سر مد شدر در عشق الهی را در سر میپرورانهد ،تحقّهق ایهن رزو
یق در گرو یک یز و منحصر و محصور در یک امر بیار شدهاست و ر جانشین ساختن «کمال مادگی برای خهوردر ضهربات
شدائد روزگار و تحمل دشواریهای راه سلوک» به جای «شهوتِ خوردر ه کهه مهیتوانهد مجهاز از همهۀ امیهال نفسهانی و دیگهر
شهوات باشد ه » است و نتیجۀ ر این است که راه دیگری برای تحقّق این رزو وجود ندارد .خالی از لطف نیست اشاره شود کهه
در این بیت با استفاده از واژۀ «خورد» رایۀ استخدام به کار ریتهاست با واژۀ «شکم» معنای معمول خهوردر و بها «کهوس» معنهای
ضربهخوردر و پایریتن صدمات و لطمات لحاظ شدهاست.
درگه خلق همه زرق و یههریب اسهت و ههوس

کهارْ درگههاه خههههداوند جهار دارد و بس!
(همار)541 ،

سنایی برای تأک ید مفهوم مصراع نخستِ این بیت و در باور مخاطب نشاندر ر ،مصراع دوم را به شیوۀ حصر بیهار مهیکنهد و
کار و نتیجهبخشی ر و اعتبار واقعی و حقیقی امور را در «درگاه خداوند جهار» محصور مهیسهازد تها بهدین طریهق مخاطهب بها
مقایسۀ مفهوم و منطوق دو مصراع ،به نتیجۀ دلخواه شاعر برسد.
جهز بهه دسههههت و دل محمهههد نیسهههت

حههههلّ و عقهههههد خههزانههههههۀ اسههههرار
(همار)611 ،

از مال تو جهههز خانۀ تو کیست تهیدست

و از دست تو جهههز کیسۀ تو کیست زیارکار
(همار)611 ،

وی در قصیدهای گیرا و مؤثّر با موضوع «مرگ» و با مطلعِ:
بمیهههر ،ای حکهههیم! ،از نهههین زنهههدگانی

از ایهههن زنهههدگانی هههو مهههردی ،بمهههانی

در ابیاتی پیاپی ،با استفاده از همین شیوۀ بالغی قصر سعی بر ر دارد کهه اندیشهه و اعتقهاد خهود را در گهوش جهار مخاطهب
بنشاند:
به جهز مهرگ در گهوش جانهت کهه خوانهد

کهههه «بگهههار از ایهههن منههههزل کهههاروانی!»

به جهز مهرگ بها جههههار عقلهت کهه گویهد

کهههه «تهههو میزبهههار نیسهههتی ،میهمهههانی!»

بههجههز مرگهت انههدر حمههههایت کههه گیههرد

شمهههههار خههههرزمانی

از ایههن شههو

(همار)313 ،
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و در جایی دیگر نین میگوید:
که یارد کهههرد جز اسالم و جز سنت نگهبهانی

جهار یکسر همه پر دیو و پر غول است و امت را

(همار)311،
نر جههارها بهجز از کف تو ارزار نشههود

ای خههدایی که به بهازار عهههزیهههزارِ درت

(همار)646 ،
ور تو «ال» را کهتری کردی ،پس از دیوار امهر

جز تو ز «إالّ اللَه» که خواهدیایت امهر مهتهری
(همار)334 ،

در بیت نخست زیر ،مفهوم «نیابی محرمی مر جانت را (برای جار محرمی یایتن)» صهفتی اسهت کهه در دو موصهو

«صهفای

احمدی» و «سخای حیدری» مقصور و محصور شده است:
اندر این عالم نیابی محههرمی مر جههانت را

جز صفهای احمدی و جز سخههای حیدری

هرگز اندر طبع یک شاعر نیابی حهاق و صهدق

جز گههدایی و دروغ و مُنکِری و مُنکَههههری
(همار)331 ،

در بیت اخیر «یایتن یزی در طبع شاعر» منحصر به موصو های «گدایی ،دروغ ،منکری ،و منکری» شدهاست .در اینجا شهاعر
از طریق قصر اضایی ،مرتبه و مقام شاعرار مداح درباری پست و بیمایه را با تأکید و مبالغه نمایانده و نها را در ویژگیهای منفیِ
برشمرده ،منحصر کردهاست .به بیت زیر نیز بنگرید:
از پهههس شعههههههر جهههههز پشیمههههههانی

هیچ شههههاعر نخههههورْد از صلههههشهههار

(همار)316 ،
در این بیت صفتِ «در پی شعر یزی خوردر» برای شاعرار در مدح ممدوحار درباری ،در موصو

«پشیمانی» منحصر شهده

است.
قصر در هر دو مصراع بیت زیر نیز از نوع صفت بر موصو

است و حاصل قصر نها نین است« :صفت ملکالعرش دانستن

توس من خاص توست و دیگری در ر راه ندارد« ».صفت بر زبار من مدر نام یق از رِ نام توست»:
ای خدایی که به جز تو ملهکالعهرش نهدانم

بهجزاز نهههام تو نهامی نهبر یهد بهه زبهههانم
(همار)533 ،

 .2-1-3قصر موصوف بر صفت
اگر موصویی در صفتی خاص محدود و مقصور شود ،قصر موصو

بر صفت واقع شده است .در کتاب مفتاحالعلوم (سکّاکی،

بیتا )241 :برای توضیح این موضهوع یهۀ شهریفۀ «وَ مها مُحَمَهدٌ الالّ رسهول» ( ل عمهرار )155 :6ورده شهدهاسهت .در ایهن یهه
«محمد(ص)» موصو
ادعایی است

و مقصور است و «رسول» صفت و مقصورٌعلیه .شایستۀ یاد وری است که قصر موصو

بر صفت معمهوالً

ور ادبای بالغت گفتهاند که در عالم واقع هیچ موصویی نیست که یق یک صفت داشتهباشد مگر اینکه مقتضهای

کالم به گونهای باشد که بقیۀ صفات نفیشده مشخّص باشد البتّه باز هم ادعایی است و برای اغراق و مبالغه و تأکید بهکارمیرود.
نارکه پس از این در مبحث قصر اضایی یا ادعایی خواهیم گفت ،در این نوع از قصر است که کالم ادبی اوج میگیرد و موجهب
تخییل و پرورش سخن با ذوق ادبی میگردد .سنایی در قصیدۀ نهم دیوار خود با مطلعِ:
ای به نام و خوی خوش میراثدار مصهطفی

بر تو عاشق هر دو گیتی و تو عاشق بر سخا

به ستایش قاضی یحیی صاعد میپردازد و در خطاب به او با میزهای از اغراق و ادعا این بیت را میسراید:
جز دعهای تهو نمهیگوینهد شهیرار در زئیهر

جهز ثنهای تهو نمههیخواهنهد مرغهار در نههوا
(سنایی)255 :1611 ،
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در این بیت سنایی با بهرهگیری از شگرد قصر نین میگوید« :شیرار در غرّشهای خود ،یق تو را دعا مهیکننهد و مرغهار در
نوای خود ،یق قصد ثنای تو دارند» در این بیت «شیرار» و «مرغار» موصو اند و در صفات «دعا گفتن» و «ثنا خواسهتن» «بهرای
ممدوح» قصر شدهاند .سنایی در این روش ،دیگر صفتها را کنار مینهد و موصو

را تنها در یک صفت ویژه مهیدارد .در قصهر

و حصر ،گویندۀ بلیغ ،سخن خود را با جرأت و تأکید و میزهای از مبالغه اظهار می کنهد تها دیگهر بهرای شهنونده جهای دودلهی و
پرسش باقی نماند.
نارکه در مبحث پیشین گفته شد ،سنایی قصر موصو

بر صفت را در ضمنِ حدود  24بیت به کار گریته است.

سنایی در توصیفهای عاشقانۀ خود از ینور گوناگور علم معانی بهره میگیرد و نها را با اغراق و مبالغههای یراوار مهی میهزد.
وی در ابیات زیرین با قصر موصو

بر صفت ،در وصف معشوق روحانی و تجلّیات نورانی او و با خطاب به معشوق نین او را

میستاید:
زلهههههف تهههههو یقهههههین عاقهههههههالر را

جهههههز در کفهههههن گمههههههههار نهههههدارد

روی تههههههو رخههههههار عاشقهههههههار را

جهههههز در کنههههههههف امههههههار نهههههدارد

بیجههههههههادت شهههههههم بیهههههههدالر را

جهههههز هههههور ره کهکشهههههار نهههههدارد
(همار)615 ،

رخسهههههار تهههههو قهههههد گردنهههههههار را

جههههز ههههور خههههم طیلسههههار نههههدارد
(همار)614 ،

در این ابیات شاعر برای مدح معشوق خود به گونهای ،از قصر موصو

بر صفت استفادهمیکند که نهین قصهرهایی را پدیهد

می ورد« :زلف تو یقین عاقالر را یق در کفن گمار مینهد»« ،روی تو رخار عاشقار را جز در کنف امار نگاهنمیدارد« ،».لبار تو
شم بیدالر را در انتظار خود یق مانند ره کهکشار میکند ».و «و هرۀ تو قد گردنار را یق مانند خم طیلسار مینمایهد» البتّهه
تأثیر و تأکید این جملهها در شعر بیشتر از نثر است .سنایی نخست زیباییهای معشوق خود را ذکرمیکند و سپس با شهگرد قصهر
موصو

بر صفت ،توجه مخاطب را به سحر یرینی نها جلب مینماید .در این شیوۀ توصیف ،توار بالغی شاعر و جادوی سهخن

او مشاهده میشود که با زیبایی ،شیوایی ،و سادگی خاص خود ،تأثیر یراوانی در دل و جار و ذهن مخاطب برجهای مهیگهاارد و
امکار نفوذ قابلِِتوجهی پیدا میکند .به ابیات دیگری نیز توجه کنید:
دانههۀ دُر در بنِ دریهههای «الالّ اللَه» دَر است

«ال اللهه»هی غههور بایههد تا بههر رد بیریههها
(همار)263 ،

سنایی در این بیت بدور استفاده از ادات قصر بیار میدارد که «دانۀ دُر ،یق در بن دریای «الالّاهلل» است» و به این صورت دانهۀ
دُر را که موصو

است ،در صفت «بودر در دریای الالّ اهلل» قصر میکند.
ر دست و ر زبار که در او نیست نفهع خلهق

جز ور زبار سوسن و دست نهار نیسهت
(همار)231 ،

جز در من ،ولی تو ،ور گل پیاده کیست [:نیسهت]

جز بر اجل ،حسود تو ،ور جار سوار نیسهت
(همار)231 ،

عشههههههقن نگهههه دار کههه در دیههدۀ عقههل

سههروِ زاد تو جههز خههار مغیهههالر نشهود

در سراپردۀ یقهههههر ی و ز اوبهاش متهرس

سینۀ جهاهههلن جههز غههارت شهیطار نشهود

موکب جار ستدر ههور بزند لشهگر عشهق

او به جز بر یرس خههاص بهه میهدار نشهود
(همار)244 ،

ارزش بالغی قصر در قصاید سنایی غزنوی 136 /

قصر در هر دو مصراع بیت زیر نیز از نوع ادعایی موصو

بر صفت و مفید مبالغۀ عاشقانۀ شاعر در برابهر معشهوق و محبهوب

است و حاصل نها نین است« :عادت شم من یق صفتِ دیدر صنع توست ».و «ورد زبهار مهن یقه یهک صهفت دارد و ر
گفتن حمد توست»
به جز از دیدر صُنعهههت نبود عادت شمم

بهجز از گفتن حمدت نبهود ورد زبههانههههم
(همار)533 ،

 .2-3انواع قصر و حصر به اعتبار حقيقت و واقع
بزرگار علوم بالغی قصر و حصر را بر پایه و اعتبار حقیقت و واقع به دو گونۀ «قصر حقیقی» و «قصر اضایی یا نسبی یها ادعهایی»
تقسیم نمودهاند و برای هر یک ویژگیها و اوصایی برشمردهاند که در ادامۀ بحث خواهد مهد .قصهر اضهایی یها نسهبی همهار قصهر
ادعایی است که از لحاظ ادبی ارزش واقعی قصر در ر نمایار میشود و به اعتباری میتوار ر را «قصر و حصر ادبی» نامید.
 .1-2-3قصر حقيقی
قصر حقیقی منحصر کردر یزی در یزی دیگر بر اساس امور واقعی و حقیقی است نه بهر اسهاس ادعها و اغهراق .در کتهاب
ترجمه و شرح البالغةالواضحه برای توضیح قصر حقیقی نین مدهاست« :و هُهوَ أر یخهتصَ المقصهورُ بالمقصهورِ علیهه بحسهب
الحقیقة و الواقع بأالّ یتعداهُ اللی غیرِهِ أصالً» (الجارم و امین1516 ،ق )213 :.و اقبالی نیز همین مطلب را نهین وردهاسهت« :قصهر
حقیقی ،تخصیص یزی به یز دیگر بر حسب حقیقت و نفس امر است بهطوریکه صفت مورد نظر گوینهده جهز بهر موصهو
معین به دیگری تجاوز نکند.
نیسهههت از راه عقهههل و وههههم و حهههواس

جهههز خهههدا ههههیچ کهههس ،خهههدایشهههناس
«سنایی»

وقتی سنایی میگوید :جز خدای ،هیچکس خدایشناس نیست ،خداشناسی را در وجود خدای متعال ،مقصور و محدود میکنهد
و این ادعا کامالً مطابق با واقع و درست است .پس این حصر و قصر ،حقیقی است» (اقبالی.)631 :1611 ،
دربارۀ تفاوت قصر اضایی و قصر حقیقی گفتهاند که «یرق قصر اضایی با حقیقی اینست که اگر اعتبار تخصهص بهمهۀ صهفات
باشد نرا قصر حقیقی نامند ،خواه همه این صفات در موصو

یایت شود و یا نه ،و اگهر برخهی از صهفات در موصهو  ،مهورد

اعتبار قرار گیرند نرا قصر اضایی نامند .بنابراین ،ممکن است که موصو

در قصر اضایی دارای اوصا

دیگری هم باشهد ،لهیکن

گوینده تنها یک صفت نرا بر میگزیند و سایر صفاتش را نادیده میانگارد .مثال از نظامی:
بنههههده جههههز سههههایهوار ،کههههی باشههههد

بنههههههده را ،اختیههههههار کههههههی باشههههههد

تخصیص سایهوار به بنده و برگزیدر این صفت ،برحسب قصد و اعتبار گوینده است ،در صورتیکه ممکن است بنده را صفاتی
دیگر بهجز سایهوار بودر باشد ،ولی گوینده قصد اعتبار و لحاظ سایر صفات مزبور را نداشتهاست» (رضانژاد.)211 :1631 ،
در بیت زیر ،سنایی حایظ و ناصر بودر را در مخاطب خود (تو :خداوند) قصر کرده است که از نگاه عقلی در نزد یهرد معتقهدِ
موحد ،حقیقی است:
حایظ و ناصههر تویی مر بنهههدگار خهویش را

کیست جز تو حایظ و ناصر «وَ ال هُم یَننصُرور»
(سنایی)435 ،1611 ،

سنایی در مصراع دوم بیت زیر با بهکاربردر قصر حقیقیِ صفت بر موصهو

اظههارمیدارد کهه تنهها درگهاه خداونهد ارزش و

جایگاه حقیقی یرمارروایی و کارسازی دارد:
درگه خلقن همهه زرق و یریهب اسهت و ههوس

کارْ درگهههاه خهههداوند جههار دارد و بس!
(همار)541 ،
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درحالیکه قصر در مصراع نخست از نوع اضایی و ادعایی و برای برجستهسازی مفهوم ر است.
ویژگی بارز قصر حقیقی ،همهپایر بودر ر است که اغلب در ر ندو ور وجود ندارد .نمونهههای دیگهری از کهاربرد قصهر
حقیقی در قصاید سنایی در ادامه ورده میشود:
من جز به شخص نیستم ر قهوم را نظیهههر

شمشیر جهههز به رنههگ نمهههاند بهه گنهدنا
(همار)253 ،

راستکاری پیشه کن کَه اندر مصا

رسهتخیز

نیستند از خشم حق جز راستکارار رسهتگار
(همار)635 ،

سنایی در شاهد زیرین با وردر قصر بدور ادات ،از زبار خداوند متعال نین میسراید:
عاریا ! یخر به من کن که خهههداوند جهانم

مَلههک عههالمم و عههالم اسههرار نهههههههههانم

غیب من دانم و پس غیب نداند بهجز از من

مههنم ر عههالم اسههرار کههه هههر غیههب بههدانم
(همار)533 ،

به نمونههای دیگر نیز توجه کنید:
در ازل خالّق هور تن را و دل را یهههرید

راحت و رام دل ننهههاد جز در رنهههج تهن
(همار)432 ،

عقل و عشق اندر بدایت جز دم شهفته نیسهت

عزّ و ذُلّ بُگسِل تو و در عاشقی تعیین مکهن
(همار)411 ،

 .2-2-3قصر اضافی یا نسبی
«اضایه» در لغت به معنای نسبت دادر است و وجه تسمیۀ قصر اضایی این است که اختصاص مقصور به مقصهورٌعلیه بههطهور
مطلق نیست .همگار یا اکثر مردم در این نوع از قصر اتّفاقِنظر ندارند و در ر ندو ور وردهمیشود .معموالً قصر اضایی همراه
با مبالغه است (اقبالی.)631 :1611 ،
در این نوع قصر ،میدار جوالر برای خیال شاعر و اغراق شاعرانه یرا است و به شاعر امکار داده میشود تا با قصهر ادعهایی،
به بزرگنمایی و برجستهسازی امور دست بزند و تأکید و تأثیر سخن را نسبت به قصر حقیقی بهمراتب ایهزور سهازد و بهر میهزار
خیالانگیزی کالم بیفزاید.
سنایی در توصف مفاهیم و عناصر دینی و عریانی و مدح ممدوحار خود ،رها را در صفاتی ویژه میدارد کهه در واقهع شهدنی
نیست .این از ویژگیهای سخن ادبی است که با خیال و قریحۀ شاعرانه و هنرمندانه از تنگنای واقعیتها بیرور می ید و از حقایق
یاصله میگیرد و به نچه از نگاه شاعر حقیقی است ،نزدیک میشود برای مثال در ابیات زیر قصرهایی صورتگریته که ظاهر نها
واقعی و راستین نیست و در عالم واقع مصداق ندارد بلکه در دنیای خیالانگیز شعر ،واقعی و معنادارنهد راکهه اسهاس نهها بهر
ادعای شاعر و اغراق شاعرانه و خیالانگیزی است:
جهههههز در خهههههم زلهههههف دلیریبهههههت

روحالقُهههههههدُس شهههههههیار نهههههههدارد
(همار)615 ،

درد تهههههو بهههههر سمههههههههار هههههارم

جههههههز عیسهههههیِ ناتهههههههوار نههههههدارد
(همار)614 ،

مبالغه در قصر اضایی ،توصیف شاعر دربارۀ خود را نیز دربرمیگیرد .در سه مصراع خر دو بیت زیهر از سهنایی ایهن موضهوع
دیده میشود:
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ای خدایی که به جز تو مَلِکالعهههرش ندانم

به جز از نهام تهو نهامی نههبر یهد بهه زبانههم

بهجز از دیدر صُنعت نبودت عادت شهمم

بهههجههز از گفههتن حمههدت نبههود ورد زبههانم
(همار)533 ،

سنایی در مصراع دوم و هارم زبار خود را در یک صفت خاص ویژه کرده است و ر بردر نام خداوند و گفتن حمد اوسهت
درحالیکه این صفت تنها یکی از یزهایی است که زبار شاعر به گفتن نها میپردازد اما وی با منحصهر کهردر موصهو  ،یعنهی
زبار و سخنانی که بر ر جاری میشود ،به یک صفت ،یعنی نام و ثنای محبوب خود با اغراق ادبی ،اشهتغال خهود بهه ذکهر نهام و
ستایش معشوق خویش را برجسته و نفوذ کالم را ایزور میسازد .در ابیات زیر نیز همین شگرد خیهالانگیهز و برایزاینهدۀ نفهوذ و
تأثیر کالم دیده میشود:
قبلۀ دیهنِ امامههار خههاندار توسهت و بهس

دیر زی ای شهاه خهانه! شهاد بهاش ای خانهدار!
(همار)424 ،

بهجز تو اهل صنعت را ز دعویههای بهیمعنهی

همه بانگاند ور طبل و همه رنگاند ور رویَن
(همار)414 ،

نچه دربارۀ کاربرد قصر اضایی در قصاید سنایی مسلّم است این است که قصر اضایی بیشهتر در ر دسهته از قصهاید وی بهه کهار
ریتهاست که مدح و ستایش در نها یراوار است به همین روی در قصاید دورۀ نخست زندگانی او کهه بهه سهتودر اربابهار روزگهار
خویش در دربار شاهار میپرداخت ،این خصیصه به یراوانی دیده میشود .هر ند نباید نادیده انگاشت که در قصایدی از سهنایی کهه
به مدح پیامبر و اولیای دین اختصاص دارد ،نیز قصر اضایی هست اما به دلیل ماهبی بودر شخصیتها ،قصر و حصرهای او از نهوع
حقیقی است و جنبۀ خیالی و ادعایی بودر در رها بسیار کم است مگر اینکه واقعیتی را با خیال در میخته و شاعرانه بیار کرده باشد.
سنایی در ابیات زیر با بهرهگیری از قصر اضایی ،بزرگار زمانۀ خود را به دلیل زمندیهای درد ورشار اینگونه نقد میکند:
نیسههههت از جمههههع مالشههههار کههههس را

حاصهههههلِ نقهههههد جهههههز پریههههههشانی

بشهههههههههار در سبهههههههوی عهههههاریتی

نانشهههههار بهههههر طبهههههقن گههههههروگانی

ههههیچ شهههاعر نخههههورد از صهههلهشهههار

از پهههههس شهههههعر جهههههز پشهههههیمانی
(همار)316 ،

سنایی در ابیات یادشده به زیبایی از قصر اضایی اسهتفاده مهیکنهد و زمنهدی و خساسهت ممهدوحار دورۀ خهود را برجسهته
میسازد .او در بیت نخست با تقدیم یعل «نیست» و توقّف بر این هجا ،بُعد منفی صفات نار را بیشتر نمایار میکند و مهیگویهد:
«حاصل نقد بزرگار یق پریشانی است ».و در بیت سوم با همار مضمور میگوید« :نتیجۀ صلۀ دریایتی شهاعرار از بزرگهار یقه
پشیمانی است» درحالیکه در عالم واقع این دو امر نتایج دیگری نیز دارند .در بیت زیر نیز او بها قصهر اضهایی قصهد دارد وضهع
روزگار خود را نقد کند و زشتی نادانی و خیانتکاری را بهطور برجسته نشار دهد:
روزگاری است که جز جهل و خیانهت نخرنهد!

داری این مایه ه وگرنه خر از این کلبه برار
(همار)465 ،

سنایی در شواهد زیرین نیز با همین شگرد خیالانگیز و اثرگاار ،شیوایی و نفوذ کالم خود را در مدح ممدوح ،و بالغت سهخن
خود را با میزهای از اغراق ایزایشمیدهد:
عرش است رکاب سخنت ز نکهه سهخن را

امروز بهه جهز در کهف تهههو نیسهت عنهانی

رُمههح است در ب حَیَههههوار لیهک نباشهد

جههز تههش سههوزنده در ر رُمههحِ سههنانی

بهههر نامههۀ دیههن کههس بههه از ر مههیننویسههد

جههز نههام ابههوبکرِ محمههد ،عُنُهههههههههوانی
(همار)313 ،
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بهههجههز عشههههق ،تهها عمهههر دارم ،نههههورزم

اگههر بههیش باشهههد ز صههههد سهههال زادم
(همار)512 ،

نیسههت امیههههد سنههههایی در مقامههات یههزع

جز کهف بخشنده و مهر جههاربخشهای تهو
(همار)311 ،

ای سنههههایی! گهر ز دانایی بجهویی مههر او

جز کمهالش را مدار و جز جمالش را مبیهن
(همار)311 ،

جز ههره و جهز غمههزۀ او در صهف ایهام

روی همهههۀ دولهههت و پشت سپهی کههو
(همار)323 ،

معدۀ حرصْ که شد تایتهه از تهف نیهههههاز

جز سههههوی مائدۀ جود تهو مهمهار نشههود
(همار)643 ،

به خدا ار خاطههههر این بنده اندر کهلّ کهور

جز بت مدح تو را بودهاست هرگز بِرنهَمههن
(همار)431 ،

 .3-3انواع قصر و حصر به اعتبار اعتقاد مخاطب
قصر و حصر را بر پایۀ باور مخاطب ،به قصر «اِیراد»« ،قصر قلب» ،و «قصر تعیین» تقسیم کردهاند .تشخیص و تعیین هر یک از
این انواع قصر بستگی بسیاری به یضای کالم و قصد گوینده و بهاصطالح قرائن حالی و مقامی دارد و بهدور توجهه بهه ایهن امهر،
بهسبب مرزهای مشترک و شناور نها ،گاهی این سه نوع با هم درمی میزند و تشخیص و تعیین نها دشوار میشود .هر یک از این
سه نوع در جای خود میتواند درجۀ بالغت باالیی داشته باشد و درواقع نمیتوار یکی را بر دیگری برتری داد

ور هر کهدام از

اینها برای قصد و منظوری خاص به کاربرده میشود و معموالً نمیتوار نها را به جای یکدیگر نشاند.
 .1-3-3قصر اِفراد
«اِیراد» یعنی «یکتا و یگانه ساختن» .وجه تسمیۀ این قصر ر است که گویندۀ بلیغ یک تن یا یک یز را تنها در یک صفت ،یا
یک صفت را تنها در یک تن یا یک یز حصر میکند .گاهی شنونده یا مخاطب بهر ایهن پنهدار اسهت کهه یهک موصهو

دارای

صفات متعددی است یا اینکه دو کس یا دو یز را در یک صفت ،مشترک میداند ولی گوینده باور و اعتقاد دیگهری دارد یعنهی
برای ر موصو

تنها یک صفت قائل است نه بیشتر .هم نین او ند موصو

را در یک صفت شریک نمیپندارد و بر این بهاور

است که تنها یک موصو  ،ر صفت را دارد نه بیشتر برای مثالن سنایی در بیت زیر صفتِ «امکار دیدر روی شاه با یزی» را در
یک موصو  ،یعنی « شم شاه» ،منحصر کرده و گفتهاست که «دیدر روی شاه یق با شم شاه امکارپهایر اسهت و بها شهمار
دیگر و از طرق دیگر شدنی نیست»:
هم به شم شاه روی شاه خواهی دید و بهس

دیده اندر کار شهه کهن کهوریِ بهدخواه را !
(همار)221 ،

ویژگی بارز قصر ایراد ،قطع شراکت غیر است .سنایی از این خصیصه در مهدح پیهامبر اکهرم(ص) و یگانهه و یهرد دانسهتن او،
بهنیکویی بهره برده است .در دو بیت زیر این شگرد بالغی سنایی قابلِمشاهده است:
کفر و ایمار را هم اندر تیرگی ههم در صهفا

نیست دارالملکْ جز رخسار و زلف مصهطفا
(همار)261 ،

در خدای بههههاد یابی امر و نهی دین و کفر

وَ احْمد مرسهل خدای باد را بهس پادشهههها
(همار)241 ،
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سنایی در ابیات زیر با قصر ایراد ،اغراض متنوع خود را با میزهای از اغراق بیار میکند:
عقل با حفظ است ،کهاو را کار جز تدبیر نیسهت

عشق عیار است ،بر تزویرِ تقدیرش ه کار

(همار)231 ،
و از دست تو جز کیسههۀ تو کیست زیههارکهار

از مال تو جز خانۀ تو کیسهت تههیدسهت

(همار)611،
درد این باد هوا در تن هر کهس کهه شهههود

هست دردی که بهجز سوختنش درمهههار نیست

جسم و جار را به عرضگاه نهادم کهه مهههرا

مایۀ عرض در این جز غهرض جانهههار نیسهت
(همار)235 ،
ورنههه مههن کمتههرم از بنهههد قبههها و کمهههرش

وصل از قِبل خهههدمت او جههههویم و بهس

(همار)534 ،
یست ر کههام ه :جهههستنِ کهههامهههش

هیچ کههامهههم نمهههههانند جههههز یهک کهام

(همار)511 ،
 .2-3-3قصر قلب
«قلب» در لغت به معنی «وارونه» است .در علم معانی قصر قلب را نین تعریف میکنند :گاهی گوینهده ،بهاوری بهرخال
برضد باور شنوندۀ کالم دارد .در این صورت گوینده حکمی برخال

یا برضد باور شنونده صادرمیکنهد و بهه یهزی انحصهار و

اختصاص میبخشد .در قصر قلب ،گویندۀ بلیغ بر دیدگاه مخاطب خود ،ردیهای وارد و دیدگاه خود را بیارمیکند
شریفۀ  41سورۀ ذاریات ،خداوند برخال

یها

نارکه در یۀ

باور مخاطبار ،منظور خلقت و یرینش را اینگونه بیارمهیکنهد« :و مها خلقهتُ الجهنَ و

اإلنسَ االّ لِیَعبدور( ».الاّاریات)43 :41 /
در کتاب مفتاحالعلوم (سکّاکی ،بیتا )241 :برای قصر قلب یۀ «مَا قُلتُ لَهم الالّ مَا أَمَرتَنِهی بِهه أَرِ اعْبهدوا اهلل» (المائهده )111 :4
برای مثال ورده شده است که با توجه به یۀ پیش از ر« :و الذ قالَ اهللُ یا عیسیَابنَ مَریمَ ءَ أنتَ قُلتَ لِلنَاسِ اتّخِاُونی و أمِیَ الههینِ
مِن دُورِ اهللِ» (المائده )111 :4 /در این موضوع میگنجد البتّه ناگفته نماند که این مثال در مقام اشتمال بر معنی ورده شده است.
در بیتی که در پی خواهد مد ،سنایی با استفاده از قصر قلب و برخال

باور مستمع میگوید« :حسود تهو یقه بهر اجهل سهوار

است»:
جز در من ،ولی تو ،ور گل پیاده کیسهت ] :نیسهت[.
جز بر اجل ،حسهود تهو ،هور جهار سهوار نیسهت
(سنایی)231 :1611 ،
ادات حصرِ «جز» و یعل منفیِ «نیست» در این بیت و شواهد دیگر ،از یک سو دایرۀ حصر و اختصاص را تنگتر مهیکنهد و از
سوی دیگر به مفهوم قلب و عکس حکم مخاطب یا شنونده قوت بیشتری میبخشد .این ویژگی بالغی ،زبار ادبی و هنهری شهاعر
را برای قدح و مدح بجا و مؤثّر و ایزودر میزار تأثیر کالم بر مستمع ،ارتقا میبخشد .در ابیهات زیهرین ،سهنایی بها قصهر قلهب و
برخال

باور مخاطب ،رأی خود را اظهار و این گونه بیار میکند:
جههز شاعههههرار کوتهههبههین را در ایههن دیههار

بهر بارگههاه جهههههود و کریمیهت بههار نیسههت

ری! ز نههههور تههههههش و از لطههههف ب

ریعت به جز نصهیب دخهار و بخهار نیسهت
(همار)231 ،

در این دو بیت واژۀ « ری» و اسلوب معادلۀ میار دو بیت ،قصر قلب را مؤکّد و غنیتر میکند و به تبع ر ،بالغت و تأثیر کهالم
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را ایزایشمیدهد.
عشق بر تدبیر خندد ز نکه در صحرای عقل

هر ه تدبیر است جز بازیچۀ تقهدیر نیسهت
(همار)231 ،

در این بیت سنایی یک بار تدبیر را سخرۀ عشق میخواند و بار دیگر در جملۀ دوم که مصداق قصر موصو

بر صهفت اسهت،

از طریق قصر قلب با قوت بیشتری اظهارمیدارد که تدبیر بازیچۀ تقدیر است و کار مدی و ویژگی دیگری ندارد .او با ایهن شهیوه
سخن پیشین خود را مؤکّد میسازد تا بر مخاطب خود تأثیر یزورتری داشتهباشد.
ای پسر! پای در این بحهر مهزر ز نکههه تهو را

معبهر و پایگههههْ قلههزمِ بیپایههههار نیسهت

کهاین طریق است که در وی و شوی ،تهوشه تو را

جز ینها بودر ،اگر بوذری و سهلمار ،نیسهت
(همار)236 ،

این عهروسی است که از حسن رُخش با تهن تو

گر حسینی ،همه جز خنجر و جز پیکار نیسهت
(همار)236 ،

در این ابیات ،سنایی دلسوزانه به پند و اندرز میپردازد و با استفاده از جملههای شرطی ،خال

باور مستمع را اظهارمیکند تها

او را از پیمودر راه خطا باز دارد .به مثال زیر نیز بنگرید:
جههز بخههل نپنداشههت جهههانی کههه عطهها داد

جههز کفههر نینگاشههت سههخایی کههه ریهها کههرد
(همار)614 ،

 .3-3-3قصر تعيين
«تعیین» یعنی «عیار و روشن ساختن» .نویسندۀ کتاب اصول علم بالغت دربارۀ قصر تعیین نین گفته است« :شنونده ه در ایهن
گونه از قصر اضایی ه در بودر یک صفت برای ند موصو

تردید دارد و بهه طهور جهزم و قطهع نمهیدانهد ،کهدامیهک از ایهن

موصو ها دارای صفت مورد نظر هستند ،و گوینده با قصر صفتی در یک موصو
میکند .گاه دیگر ،شنونده یقین دارد که یک موصو

معین ،بهطور قاطع شنونده را از تردید خالص

دارای ند صفت است و بطور یقین نمیداند که موصو

منظور ،کدام یهک

از صفات را دارد و گوینده با قصر یک صفت معین به موصو  ،شنونده را از سرگردانی رها مهیکنهد» (رضهانژاد )211 :1631 ،و
در دنبالۀ مطلب نین نوشتهاست« :اینگونه از قصر اضایی را بدین سبب قصر تعیین نامیدهاند ،که گوینده با قصهر موصهو

معهین

در صفت منظور ،یا با قصر یک صفت معین در موصویی شنونده را از تردید نجات میدهد و بحقیقت ر گهاه مهیکنهد» (همهار،
 .)213نانچه شنوندهای تردید داشته باشد که «حسین شاعر است یا مور » و گوینده به او بگوید« :حسین یق شهاعر اسهت ،».او
با قصر تعیین شنونده را از تردید و دودلی میرهاند برای مثالن سنایی در دو بیت زیر با بهرهگریتن از نوع قصر تعیهین ،شهنونده را
از حالت دودلی بهدرمی ورد و به او اطمینار میبخشد که در موضع معهود جز گوهر ثنای او نثاری نیست و هماننهدی سهنایی بها
قوم و گروه مورد نظر تنها از جنبۀ ظاهری و پیکر انسانی است نه از جنبهای که ممدوح وی را گمار بر ر بودهاست:
گر ه دهی و گر ندهی صهله در دو حهال

جههز گههوهر ثنههای مههن اینجهها نثههار نیسههت
(سنایی)231 :1611 ،

من جز به شهخص نیسهتم ر قهوم را نظیهر

شمشههیر جههز بههه رنههگ نمانههد بههه گنههدنا
(همار)253 ،

سنایی در بیت اخیر برای مخاطب این واقعیت مورد ادعای خود را روشن میکند که او یق از لحاظ جسهمانی ماننهد دشهمنار
است و در صفات و خصوصیات منفی با نار یکی نیست .نمونههای دیگری از همین دست نیز در ابیات زیر مشاهده میشود کهه
سنایی با کمک گریتن از قصر تعیین به نیکوترین شیوه ،شنونده را از رنج دودلی بیرور می ورد:
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عشق عیار است ،بر تزویر تقدیرش ه کار

عقل با حفظ است ،کهاو را کار جز تدبیر نیسهت
(همار)231 ،

اندر این عالم نیابی محهههرمی مر جانهت را

جز صفهای احمدی و جز سخای حیههدری
(همار)332 ،

هم نین در قصیدهای دربارۀ «مرگ» که پیش از این ذکرش ریت ،با همین شیوه شک مخاطب و باور نادرست وی دربارۀ مرگ
را تصحیح میکند و میگوید:
بهههجههز پنجهههههۀ مههرگ بههازت کههه خَهههههرّد

زمشهههتی سهههههگ کاههههههلِ کاههههههدانی

به جهز مهرگ در گهوش جانهت کهه خوانهد

کههه« :بگههار از ایههن منههزل کههههاروانی».

به جهز مهرگ بها جهار عقلههههت کهه گویهد

کههه « :تههو میزبهههار نیسههتی میهمهههانی! »

بههجههز مرگهت انههدر حمایهت کههه گیهههههرد

شمهههههار خرزمهههههانی

از ایهههن شهههو

(همار)313 ،
 .4شيوههای قصر و حصر
در کتب مربوط به علم معانی شیوههایی گوناگور و اغلب نزدیک به هم برای عمل قصر و حصر ذکرشهدهاسهت .ایهن شهیوههها را
براساسِ یک دستهبندی علمی و منطقی در ند دستۀ کلّی ،به شرحی که در پی می ید ،میتوارجایداد:
 .1-4با استفاده از ادات قصر :در جملههای مثبت با ادات «تنها» و «یق » و در جملههای منفی با اداتی مانند «جز ،بهجز ،الالّ،
...و بس ،مگر ،و امثا ل ر» بهصورت ایجابی یا سلبی ،صفت در موصو

یا موصو

در صفت قصر میشود .هر یک از این ادات

جملۀ خاص خود را اقتضامیکند و به همین سبب جملههای گوناگونانی با نها ساختهمیشود برای مثال ادوات «جز ،بهجز ،مگهر،
و الالّ» در جملههای منفی که دارای تأکید خاصی نیز میباشند ،بهکارمیروند مانند دو بیت زیر از سنایی:
ای خهههدایی کههه بههه بهههازار عزیهههزارِ درت

نر جهارها به جز از کف تهو ارزار نشههود
(همار)336 ،

جهههز بههه دسهههت و دل محمهههد نیسهههت

حههههههلّ و عقههههههد خهزانهههههۀ اسههههههرار
(همار)611 ،

بدیهی است در تحلیل و توضیح ،جملۀ دربردارندۀ استفهام انکاری نیز به جملۀ خبهری تبهدیلمهیشهود و یعهل ر نیهز منفهی
بهشمارمی ید مانند بیت زیر از سنایی:
بهههجههز پنجههۀ مههرگ بههازت کههه خههرّد

ز مشههههتی سههههگ کاهههههلِ کاهههههدانی
(همار)313 ،

یعنی« :کسی بهجز پنجۀ مرگ تو را از مشتی سگ کاهلِ کاهدانی بازنمیخرد»
ذکر این نکته خالی از یایده نیست که همۀ جمله های حاوی قصر و حصر ،اعم از مثبت و منفی ،هه بها ادات ویهژۀ ر و هه
بدور ر ،قابلیت تبدیل به جملۀ خبری مثبت را که ادات «تنها» و «یق » در نها می یهد ،دارنهد .درواقهع ،صهورت اصهلی قصهر و
حصر هم که با همین ادات همراه است ،در نین جملههایی واقع میشود .به بیانی دیگر ،تمام جملههای دارای قصر را میتوار به
جملههای خبری مثبت با ادات «تنها» یا «یق » برگرداند .به بیار دستورِ زبانی ،باید گفت که ژر سهاخت تمهام جملههههای دارای
قصر عبارت از یک جملههای خبری مثبت است که تنها با دو ادات ماکور همراهاند .این مطلب را در دنبالۀ بحث با ند شهاهد از
دیوار سنایی نشار میدهیم.
سنایی در دو بیت زیر با استفاده از ادات «...و بس» ،که از ر بهندرت استفادهکرده ،مفهوم حصهر بهه جملهۀ خبهری مثبهت داده
است:
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وصل از قِبَل خهههدمت او جههههویم و بهس

ورنه من کمتهههرم از بنههد قبهها و کمههرش
(همار)534 ،

درگه خلق همه زرق و یههریب اسهت و ههوس

کههارْ درگهاه خهههداوند جههار دارد و بهس
(همار)541 ،

پیداست که ژر ساخت دو جملۀ منظور این خواهد بود -1 :تنها (یق ) از قِبَل خههدمت او وصل میجهههویم -2 .تنها (یقه )
درگههههاه خههههداوند جهار کههههارْ دارد .در مصراع نخستِ بیت دوم نیز ترکیب خاص جمله با درج قیهد «همهه» مفههوم حصهر
ایجاد کرده است :درگه خلق تنها (یق ) زرق و یههریب و هوس است .ابیهات زیهر نمونههههایی از جملههههای خبهری منفهی یها
دربردارندۀ استفهام انکاری قابل تبدیل به جملههای خبری مثبتیاند که مشمول قاعهدۀ اسهتثنا بها ادات مخصهوص (جهز ،بههجهز،
بهغیراز ،الالّ ،مگر ،و )...یا همار قید استثنا در دستور زبار یارسیاند:
جُههرم ز اجههرام نداننههد بهههجههز کههوردالر

طمههع از ههر ندارنههد مگههر خیههرهسههرار!
(همار)463 ،

جسم و جار بابت این لعبت سیمینتهن نیسهت

تحفۀ بی خطر اندرخور ایهن سهلطار نیسهت

یرد شو ز این همه تها مهرد عَرَضهگاه شهوی

کهاندر این کوی بهجز رهگار مردار نیسهت
(همار)235 ،

هشههت بسههتار را کجهها هرگههز تههوانی یههایتن

جز به حب حیهدر و شُهبیْر و شُهبر داشهتن
(همار)445 ،

نتیجۀ برگرداندر این ابیات به جملههای خبری مثبت ،یعنی ژر ساخت و مفهوم روشن نها ،نین است :تنها کوردالر جُرم را
از اجرام میدانند تنها خیرهسرار از ر طمع دارند در این کوی تنها رهگار مردار است تنهها بها حهب حیهدر و شُهبیْر و شُهبر
داشتن میتوانی هشت بستار را بیابی(بهدستبیاوری).
سنایی در قصیدهای در ستایش و منقبت پیامبر اعظم ،حضرت محمدبن عبداهلل(ص) با مطلعِ:
روحی یِداک! » ای محتشم! لبیک! لبیک! ای صهنم

ای رای تو شمسالضّحی! وِ ایْ روی تو بدرُ الظُلَم!

در مصراع دوم یکی از بیتها با استفهام انکاری و ادات «جز» نین گفتهاست:
می کَش که غمها میْ کُشد اندوه مردار وی کَشهد

در راه رستم کی کَشد جز رخشْ رخت روستم

1

(همار)416 ،
که حاصل ر نین است :در راه رستم تنها رخش میتواند رخت رستم را بکَشد .در مصراع نخست نیز با تکرار واژۀ «میْ» کهه
تکیه دارد ،و تقدیم مفعول بر مسندٌالیه (نهادِ جمله ،مبتدا) این مفهوم قصر ایجاد شدهاست :تنها میْ غمها را میکُشد.
نارکه مالحظه میشود ،ژر ساخت تمام نمونهها یک جملۀ خبری مثبت با ادات «تنها»ست.
 .2-4بدون استفاده از ادات قصر :شمیسا در کتاب معانی در این باره نوشته است « :وردر ادات اجباری نیست بلکه در متهور
عالی ادبی ،مکرراً ادات را نیاوردهاند و در این صورت تأکید و اغراق و تخییل بیشتر است:
سرم خوش است و به بانگ بلنهد مهیگهویم

کههه مههن نسههیم حیههات از پیالههه مههیجههویم
(حایظ) :1614 ،

یعنی من نسیم حیات را «یق » از پیاله میجویم» (شمیسا.)123 :1613 ،
 .1-2-5با تقدیم فعل یا بخش دیگری از گزاره (خبر ،مسند) :با پیشتر وردر بخشی از گزاره شامل یعل یا متعلَقهات یعهل،
مانند مفعول ،مسند ،و ...نسبت به نهاد جمله (مسندٌالیه ،مبتدا) به شکلی خاص که از ر با عبهارت «تقهدیم مها حقُههُ التّهأخیر» یهاد
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کردهاند نیز میتواند مفهوم قصر ایجاد شود.
 .2-2-5با استفاده از ساختار نحوی خاصّ :سوای مورد دوم ،تنظیم کالم و نگارش جمله بهصورتی که جهت بالغی پیداکنهد
و مفید قصر گردد .یاد وری میکنیم که مورد دوم نیز بهگونهای در همین مورد میگنجد امها بههسهبب اهمیهت ر مهیتهوار ر را
جداگانه ذکر کرد .این مورد که خود شیوههای گوناگور و یراوانی دارد و پرداختن به همۀ نها مجهالی دیگهر مهیطلبهد ،در کتهب
مربوط ،جز در کتاب اصول علم بالغت ،بهاختصار بیار و شواهد اندکی برای نها ذکرشدهاست.

بنابراین شیوههای قصر را در دو دستۀ کلّیِ «با ادات قصر» و «بدور ادات قصر» میتوار خالصه نمهود .نویسهندۀ کتهاب اصهول
علم بالغت برای روش دوم شش شیوه ذکر کرده است .برخی از شهیوهههای مزبهور را بها وردر شهواهدی از قصهاید سهنایی در
مبحث بعدی ذکر خواهیم کرد.
 .5شيوههای قصر و حصر در قصاید سنایی
قصر و حصر در قصاید سنایی به شیوههای گوناگونی انجامگریتههاسهت .وی از بیشهتر شهیوهههایی کهه در مبحهث پیشهین بهدانها
اشارهشد ،بهویژه از روش ایجاد قصهر و حصهر بها اسهتفاده از ادات قصهر ،بههره بهرده اسهت .در دنبالهۀ بحهث مهوارد مزبهور را
بررسیخواهیم کرد .در قصاید سنایی بهجز روش اخیر از روش ایجاد ساختار نحوی خاص که بهگونهای «تقدیم ما حقُههُ التّهأخیر»
را نیز دربرمیگیرد ،نیز یراوار استفادهشدهاست که شامل حدود  24شیوه میگردد.
 .1-5استفاده از ادات قصر
سنایی در بیشتر شعرهای حاوی شگرد قصر و حصر دیوار خود ،که در اغلب نها بیانی شهاعرانه دارد و بایهد نهها را در زمهرۀ
قصر ادعایی و ادبی قرارداد ،از ادات قصر استفاده کردهاست یعنی بسامد این شیوه که در قصهاید وی شهامل بهیش از صهد مهورد
است ،از همه بیشتر است .مهمترین ادات قصر در قصاید سنایی عبارت است از «جز ،جُزاز ،بهجز ،بههجُهزاز ،الالّ ،مگهر» .در بیشهتر
شواهدی که تا اینجای بحث وردیم ،از همین ادات استفاده شدهاست و نیازی به ذکر نمونههای بیشتر احساس نمیشود.
 .2-5استفاده از ساختار نحوی خاصّ
سنایی در موارد قابلِِتوجهی بی نکه از ادات قصر استفاده کند ،ارادۀ قصر کردهاست مانند بیت زیهر کهه در ر واژۀ «شهریعت»
تکیه دارد:
در شریعت ذوق یابی نه اندر عقهل از نهک

قشههرِ عههالم عقههل دارد ،مغهههههزن روح انبیهها
(سنایی)243 :1611 ،

یعنی «یق » در شریعت ذوق مییابی .مصراع نخست این بیت یک ساختار تقابلی خاص دارد که در ر یک جملۀ خبری مثبت
بهصورتی در تقابل با یک جملۀ خبری منفی قرار داده شدهاست که موجهب پدید مهدر مفههوم قصهر در سهخن مهیشهود .اکنهور
مواردی از شیوۀ استفاده از ساختار نحوی خاص در قصاید سنایی را در حد مجال این گفتار برمیشماریم:
 .1-2-5ساختار تقابلی مثبت و منفی :در این روش ،همار گونه که در سطرهای پیشین نیز بهنوعی نشار داده شد ،به یکهی از
شیوههای مربوط ،جملهای مثبت در تقابل با جملهای منفی قرار داده میشود تا منطوق و مطلب جملۀ مثبت مفهوم قصهر بهه خهود
بگیرد .از منابع این پژوهش ،تنها در کتاب اصول علم بالغت از این شیوه و با عنهوار «قصهر بهه حهرو

منفهی» یهاد شهده اسهت

(رضانژاد .)211 :1631 ،از این مورد درحدود پانزده بیت در قصاید سنایی به نظر رسید .شواهد زیر بهروشنی گویهای ایهن شهگرد
زبانی برای ایجاد مفهوم قصرند:
دیههههن ز کههههرّار جههههو نههههه از طههههرّار

خههههز ز بههههزّاز جههههو نههههه از خبههههاز
(سنایی)514 :1611 ،
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ز راه دین توار مد به صهحرای نیهاز ار نهی

به معنی کی رسد مردم گار ناکرده بر اسهما

به تیغ عشق شو کشته که تا عمهر ابهد یهابی

که از شمشیر بویحیی نشار ندهد کس از احیها
(همار)253 ،

حدیث ر کالم و طور و موسی گر همی خهواۀ

که بشناسی ،ز خود یابی ز دیگر کس کجا یابی
(همار)356 ،

در دو عههههالم همههههینگنجههههی از نههههک

تهههو بزرگهههی و هههههر دو عهههالم تنههههگ

بهههه تهههن و طبهههع تهههازهای نهههه بهههه روح

بهههه دل و نهههام زنهههدهای نهههه بهههه رنهههگ
(همار)515،

 .2-2-5مشروط ساختن به قيد زمان یعنی مشروط ساختن تحقّق امری به زمار تحقّق امری دیگر و بیشتر در ساخت جملهۀ
منفی با وردر حر

«تا» و قید زمار یا با اسهتفهام انکهاری و قیهد پرسهش «کهیْ» و یها بها قیهد « رگهاه» :در ایهن شهیوه ،گوینهده

اذعارمیدارد که تا هنگامی که امری خاص محقّق نشود ،امر مطلوب محقّق نخواهدشد به عبارت دیگر ،امر مطلوب تنها مشهروط
به تحقّق امری خاص ،که در این مورد شرط است ،محقّق خواهدشد .سنایی از این شیوه بیشتر بهرهبردهاست که شهامل حهدود 24
مورد است مانند بیت زیر:
تهها ز سههر شههادی بههرور ننهنههد مههردار صههفا

دسهههت نتواننهههدزد در بارگهههاه مصهههطفی
(همار)261 ،

یعنی «مردار صفا تنها هنگامی میتوانند دست در بارگاه مصطفی(ص) بزنند که شادی را از سر بیرور کنند»
سنایی در قصیدهای با موضوع پند و اندرز و با مطلعِ:
زیهههر مُههههر پادشههها زری در رد روزگهههار

گههر نفههاق انههدرونی پههاک یههد در عیههار

در سیزده بیت با همین شیوه مضمور کالم را با قصر و حصر بیارکردهاست نارکه در ابیات زیر از همار قصیده:
تا بود دل در یریب نقهش جهادو جهایگیهر

کههی شههود در حلقههۀ مههردارِ میههدار پایههدار

دست در سنگی زده کی کوه بیند بت به دسهت

پای بر مرغی نهاده کی رسد کس بهر مهدار

تا ضیاع اندر دل مرد است ،ضهایع نیسهت کفهر

تشههی بایههد کههه ایتههد در ضهیاع و در عقههار
(همار)633 ،

دو بیت زیر نیز شاهدی گویا از استفادۀ سنایی از این شیوه است:
ای بنههده! بههه درگههاه مههن رگههاه بر یههی

کَهههاز جههار قههدمی سههازی و در راه در یههی
(همار)361 ،

برهنه تا نشد قر ر ز پهردۀ حهر

پهیش تهو

تو را گر جار بوعَمروی  ،نگویم کَهاههل قر نهی
(همار)314 ،

 .3-2-5مخيّر ساختن با حرف تسویۀ «یا» :در این روش با استفاده از حر
مخیر میدانند یا میسازند تا تنها یکی از دو طر

تسویۀ «یا  ...یا» مخاطب را میار دو یا نهد یهز

را برگزیند یا امری را میار دو حالت قرارمیدهند و تنها بر امکهار وقهوع یکهی

صحه میگاارند و همین موجب ایجاد مفهوم قصر میشود .به دو مثال زیر بنگرید:
گر هوای نفس جهویی ،از در دیهن درمیهای

یههها براهیمهههی مسه هلّم باشهههدت یههها زری
(همار)336 ،

شمۀ حیوانت باید ،خاک ره شو هور خضهر

هر دو نبود مر تو را ،یا شمه یا اسهکندری
(همار)335 ،
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 .4-2-5صورتی خاص از شرط و جواب شرط :در این شیوه که سنایی از ر کمتر بهرهبردهاست ،گوینده با ایجاد تقابل میهار
امر مشروط و شرط ر ،مفهوم انحصار در تحقّق امری را به موضوع سخن واردمیکند مانند موارد زیر:
که مرزد ،خداوندا! رهی را ،گر تو نامُرزی

که بخشاید در این بیدادمار ،گهر تهو نبخشهایی
(همار)366 ،

یعنی «اگر تو نیامرزی و نبخشایی ،هیچ کس دیگری نمی مرزد و نمیبخشاید .پس تنها تو میتوانی بیامرزی و ببخشایی»
روی گرد لههود بههر زی او کههه بههر درگههاه او

بروی خود بری ،گهر ب روی خهود بهری!
(همار)333 ،

یعنی «تنها بروی خود را میبری و هیچ نتیجۀ دیگر و یایدهای به حال تو ندارد»
 . 5-2-5سؤال و پاسخ کوتاه :این شیوه در بیت زیر بهروشنی دیدهمیشود:
راه عشّههههاق کِهههههسْهه هپُرَد

ه  :عاشههههق

ه بیمههههار کِهههههشنههههنَوَد

ه  :بیمههههار
(همار)613 ،

نارکه گفته شد ،سنایی از روشهای دیگری نیز برای بهکارگریتن شهگرد قصهر بههره بهردهاسهت کهه شهرح نهها در ایهن مقهال
نمیگنجد مانند اختصاص تقابلی ،گنجاندر یعل در میار ضمیر « ر» و جملۀ وصفی مربوط یا به بیار نحو زبار عربی :تقدیم یعهل بهر
جملۀ صله ،تقدیم مفعول بر یعل ،تقدیم مفعول بر یاعل ،مشروط کردر تحقّق یعل به وجود ابزار یا متممِ انجام یعل ،و نظایر ر.
 . 6مقاصد قصر و حصر
در بیشتر کتب مربوط به علم معانی ،بحث از اغراض و مقاصد قصر و حصر یا بهکلّی نیامده یا بهصورت مستقلّ به ر پرداخته نشهده
جز در کتاب معانی نوشتۀ سیروس شمیسا که تحت عنوار «مقاصد کاربرد قصر» درحدود یک صفحه از ر بحهث شهدهاسهت کهه در
دنبالۀ بحث نها را ذکر خواهیم کرد .عبدالقاهر جرجانی در کتاب دالئلاالعجاز ییالقهر ر ،نجها کهه (در یصهل ههاردهم) بیشهترن از
دیدگاه نحوی به بحث دربارۀ انحصار و قصر در اسم معریه (جرجانی )232-253 :1631 ،و قصهر و اختصهاص بها «النّمها» (در یصهل
بیستوهفتم تا سیام) (همار )561-513 ،پرداخته ،بهطور پراکنده به برخی از مقاصد و نتایج این بحث تصریح یا اشاره کهرده اسهت.
مواردی از مقاصد قصر که میتوار از بحثهای وی برداشت نمود و یکجا بیار کهرد ،عبهارت اسهت از «مبالغهه ،بهیاعتنهایی بهه غیهر
موصو  ،ادعای انحصار صفت در موصو

و قاصر و ناقص بودر ر در غیر یا منحصربهیرد بودر موصو

در صفتی ،ریهع شهک و

شبهه از مخاطب ،تبیین انحصار صفتی در موصو برای مخاطبِ معتقد به عکس ر ،و تعریض و کنایه به غیرموصو ».
بدیهی است که غرض از قصر و حصر حقیقی همار مواردی است که معموالً در بحث از انواع قصر و حصر بهه اعتبهار اعتقهاد
مخاطب از نها بحث میشود و برپایۀ واقعیت یا حقیقت موضوع و نیز تأکید بر ر بیار مهیشهوند .ایهن مهوارد عبهارتانهد از -1
منحصربهیرد دانستن صفت در موصو

 -2بیار عکس اعتقاد مخاطب  -6تعیین مورد برای مخاطب و ریهع شهک و شهبهه از او.

نچه حوزۀ این بحث را گسترده میسازد ،خروج قصر و حصر از نوع حقیقی و گسترش ر به حوزۀ بیار ادبی و اغهراق و ادعها و
حتّی خیالانگیز شدر ر است که طبیعیترین نتیجۀ ر مبالغه و اغراق ادبی و برجستهسازی بالغی است.
در کتاب معانی نوشتۀ شمیسا (شمیسا ، )161 :1613 ،جز نچه معموالً در بحث از انواع قصر و حصر به اعتبار اعتقاد مخاطهب
بیار میشود ،برای مقاصدی که از کاربرد قصر در نظر گریته میشود ،این پنج مورد ذکر شدهاست -1 :مبالغه  -2ترغیب و تشهویق
 -6تحقیر غیرِمقصور  -5طنز و مسخره  -4جلب توجه و تأکید و برجستهساختن مقصورٌعلیه
برای شگرد بالغی قصر و حصر ،بهجز مواردی که برشمردهشد ،اغراض و مقاصد دیگری نیز میتوار از راه تحلیهل گفتههههای
بلیغ ادبی و غیر ر بهدست ورد که پرداختن به همۀ نها مجال وسیعی میطلبد .در دنبالۀ بحث ،برپایۀ قصاید سنایی ،برخهی از ر
اغراض را ذکر خواهیم کرد.
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 .7مقاصد قصر و حصر در قصاید سنایی
با تحلیل قصاید سنایی ،اغراض و مقاصد قابلِِتوجهی برای ابیات دارای قصهر و حصهر دیهوار وی مهیتهوار بهه دسهت ورد کهه
پرداختن به همۀ نها در این گفتار نمیگنجد .سنایی بهسبب تالش مجدانهاش در نکتهپردازی در موضوعات و مضامین اخالقهی و
عریانی و عالقۀ وایری که به حکمت و موعظه نشار داده ،از شگردهای بالغهی ازجملهه قصهر و حصهر در همهین زمینهه و بهرای
دو ندار ساختن تأثیر و قدرت نفوذ کالم خود در مخاطبار بهرۀ یراوار بردهاست .بنابراین ،طبیعی است که این شاعر اهل حکمت
و عریار در استفاده از قصر با بهکارگریتن شیوههای گوناگور ر ،مقاصد متعددی را در نظرگریته باشد .ازجملۀ این مقاصد ،همهار
است که برای انواع قصر و حصر به اعتبار اعتقاد مخاطب ذکر شد .هم نین به مواردی همچور مبالغه در وصف یا مدح و منقبت،
ترغیب و شوقانگیزی ،نفی غیرموصو  ،مفاخره ،منحصر کردر طریق یا وسیلۀ رسیدر به هد

(رستگاری ،کمال ،عزّت ،و )...در

یک طریق یا وسیلۀ خاص ،تحقیر غیرموصو  ،هشدار ،ایجاد نفرت نسبت به یزی ،تعریض و کنایه به غیر موصو  ،و امثهال ر
میتوار اشاره کرد .در اینجا به ند مورد از این اغراض ،بیشتر از نوع قصر و حصر غیرِحقیقی (اضایی ،نسهبی ،ادبهی ،ادعهایی یها
بَالغی) خواهیم پرداخت.
 .1-7مبالغه :مبالغه بیشتر برای برجستهسازی موصو

در صهفتی در میهار اقهرار یها برجسهتهسهازی وجهود صهفتی در خهود

موصو  ،غرض گوینده از قصر و حصر واقع میشود مانند شاهد زیر:
جز گههدایی و دروغ و مُنکَری و مُنکِههههری

هرگز اندر طبع یک شاعر نیابی حاق و صهدق

(سنایی)331 :1611 ،
پیداست که نچه در طبع شاعرار است ،یق «گههههدایی و دروغ و مُنکَری و مُنکِهههری» نیست بلکه هد

و غرض شاعر از

بیار نین نسبتی برجستهساختن این صفات است که در طبع بسیاری از شاعرار تملّقپیشۀ درباری بوده است یعنهی بها اغهراق در
این نسبت ،زشتی ر را در شم مخاطب دو ندار میسازد .هچنین است دو بیت زیر:
کههههههارْ ر دارد کههه ایتههد در خههم وگههار یقههر
نههام ر گیههرد کههه باشههد ههور سههها زرد و نههزار
هر ه جز درد است ،دوز هر ه جز یقر است ،غیهر
هر ه جز بند است ،زحمت هر ه جز زخم است ،عار
(همار)633 ،
 .2-7ترغيب و شوقانگيزی :گاهی هد

گوینده از قصر صریاً ایجاد شوق و رغبت در وجهود مخاطهب نسهبت بهه موضهوع

است .سنایی در ابیات زیر همین غرض را در نظر داشته است:
تکیه بر شهرع محمهد کهن و بهر قهر ر کهن

ز ر کجا عروۀ وثقای تهو جهز قهر ر نیسهت
(همار)233 ،

در هر دو مصراع قصر واقع شده ،اما شاهد بحث بیشتر در مصراع نخست است که مفهوم ر این است کهه «تکیههات تنهها بهر
شرع محمد(ص) و قر ر کریم باشد».
هم به شم شاه روی شاه خواهی دید و بهس

دیده اندر کار شهه کهن ،کهوریِ بهدخواه را!
(همار)223 ،

هر که او نام کسی یایت ،از ر درگهه یایهت

ای برادر! کس او بهاش و مینهدیش از کهس
(همار)541 ،

 .3-7نفرتانگيزی :سنایی در مطلع یکی از قصاید اندرزی خود در همار مصراع نخست با همین قصد میگوید:
درگه خلق همه زرق و یههریب اسهت و ههوس

کههارْ درگهاه خههداوند جههار دارد و بهس!
(همار)541 ،
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پیداست که شاعر برای منصر

ساختن مخاطب از توجه و امید به غیر حقّ و رویگردار کردر وی از درِ مخلوق ،بها اغهراق و

تأکیدی خاص که حاصل وردر قید «همه» و عطف سه عنصر منفیِ «زرق و یههریب و هوس» است ،مهیخواههد درگهاه خلهق را
نفرتانگیز نشار دهد .در مقابل ،در مصراع دوم باز هم با قصر ،تنها درگاه خداوند را کارساز میشمارد و بهگونهای منطوقِ مصراع
نخست را مؤکّد میسازد.
نتيجه
با بررسی و تحلیل قصاید حکیم سنایی غزنوی این موضوع روشن گردید که وی با بهرهگیهری از ینهور بالغهی ،ازجملهه قصهر و
حصر در کالم خود ،توانستهاست بهخوبی با مخاطب خود ارتباط برقرارکند و با شکل و شیوهای مؤثّر ،سهخن خهود را در جهار و
دل او بنشاند .توانایی و احاطۀ او بر شگردهای بالغی باعث شدهاست که او در بسیاری از ابیات قصاید خود با درهمریختن اصول
و قواعد خشک و مستقیم دستوری و ازجمله مقدم داشتن برخی مؤخّرات و مؤخّر داشتن برخی مقدمات ،نظهم دیگهری در کهالم
خود بیایریند و بدین شیوه تأکیدات و برجستگیهای الزم را در سخن خود پیش روی مخاطب یا مستمع بیاورد و حساسیتهها و
دغدغههای خود را به او منتقل کند .قصر و حصر یکی از شیوههایی است که او بهخوبی از ر بههره بهرده و بها ر کهالم خهود را
تقویت نموده و به ر نیروی نفوذ بیشتری بخشیده است.
سنایی از انواع قصر و حصرِ صفت بر موصو  ،موصو

بر صفت ،اِیراد ،قلهب ،تعیهین ،حقیقهی ،و اضهایی یها ادعهایی و بها

روشهای گوناگورِ ایجاد مفهوم حصر ،هم با استفاده از ادات قصر و هم بدور ر در جای خود و با تردسهتی و بههطهور مهؤثّر
استفاده کرده و از بهکارگیری هیچیک یروگاار نکردهاست .بسامد استفاده از ادات قصر در قصاید وی شامل بیش از  111مهورد و
بسامد شیوههای دیگر درحدود  54مورد است .سنایی از دو نوع قصر صفت بر موصو  ،و موصهو

بهر صهفت ،ماننهد بسهیاری

دیگر از گویندگار زبار یارسی ،از نوع نخست بسیار بیشتر بهره بردهاست بهگونهای که نسبتِ بسهامد نهوع دوم بهه نهوع نخسهت
درحدود یکششم است .سنایی قصر صفت بر موصو

را حدوداً در  121بیت و قصر موصو

گریتهاست .علّت این برتریِ نسبتِ بهکارگیری نیز محدودیت حصر موصو

بر صفت را در  24بیهت بهه کهار

در یک صفت ،بهویژه بهصورت حقیقی است.

از نجاکه قصر اضایی یا نسبی که همار قصر ادعایی است ،بیش از دیگر طرق قصر جنبۀ ادبی و ارزش بالغی دارد ،سنایی نیهز از ایهن
شیوه بیشتر بهرهبرده و بهویژه در بیار اندیشههای اخالقی و عریانی ،از راه قصر و حصر و با منحصر ساختن راههای ترقّهی و دسهتیهابی
به نشاط و رامش پایدار ،در راه دین و تصو و عریار و سلوک واقعی ،سعیکردهاست توجه مخاطبار را به این اندیشهها معطهو و بها
سخنِ مؤکّدِ خود نار را تحتِِتأثیرقراردهد و به طریق درست دین و معریت و عشق به حقّ و لوازم ر سوق دهد.
با تحلیل قصاید سنایی ،اغراض و مقاصد قابلِِتوجهی برای ابیات دارای قصر و حصر وی میتوار به دست ورد .ازجملهۀ ایهن
مقاصد ،همار است که برای انواع قصر و حصر به اعتبار اعتقاد مخاطب ذکر شد .هم نین به مواردی همچور مبالغه در وصف یها
مدح و منقبت ،ترغیب و شوقانگیزی ،نفی غیرموصو  ،مفاخره ،منحصر کردر طریق یا وسیلۀ رسیدر به هد

(رستگاری ،کمال،

عزّت ،و )...در یک طریق یا وسیلۀ خاص ،تحقیر غیرموصهو  ،هشهدار ،ایجهاد نفهرت نسهبت بهه یهزی ،تعهریض و کنایهه بهه
غیرموصو  ،و امثال ر میتوار اشاره کرد.
یادداشتها
 -1در دیوار سنایی (بقایی )416 :1611،بهصورت «میکش که غمها میکُشد» ضب شدهاست .هر نهد بها ایهن صهورت ههم کهه
ممکن است ناشی از اشتباه در تحریر باشد ،مفهوم بیت درست است ،اگر هم هنگی سه واژۀ «میْ ،وی ،و کیْ» را در نظر بگیهریم
و تأکید و حتّی مفهوم قصری را که با تکرار واژۀ «میْ» ایجاد میشود ،لحاظ کنیم ،ترجیح خواهیم داد که بههصهورت پهیشنههادیِ
یعلی بنویسیم و بخوانیم .یاد وری میشود در مأخا مورد استفاده ،در مصراع دوم بیتِ پیش از ر نیز جملهۀ «مهیْ کَهش بههسهار
تهمتن» بهصورت «میکَش به سار تهمتن» ضب شدهاست.
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