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چکیده
در مقالۀ حاضر ،داللت تقدیم و تأخیر در ساختار جملههای مثبت و منفیی از دییدگاه عبیدالقاهر جرجیانی
بررسی شدهاست .تقدیم و تأخیر ،موضوعی بالغی و یکی از مباحث اصلی دسیتور زایاییگشیتاری اسیت.
جرجانی اعتقاد دارد که ترتیب کلمات در ترکیب ،براساس معنا صورت مییگییرد و بیر اییک نکتیه تأکیید
میکند که اگر ترتیب کلمات در جمله براساس معنا نبود ،تقیدیم و تیأخیر هیی ارزش داللیی و معنیایی
نداشت .وی با ژرفنگری ،اغراض نحوی و بالغی و معنایی تقدیم و تأخیر را اثبات مییکنید و بیا ووردن
شواهد و مثالهای فراوان ،تالش میکند دیدگاه خود را در باب تقدیم و تأخیر تشریح کند ،و بیه معنیا در
ساخت جمله ،توجه ورزد .ایک پژوهش ،با استفاده از روش توصیفی ی تحلیلی ،به ایک نتیجه میرسید کیه
بسیاری از ورا و دیدگاههای جرجانی ،ارتباط تنگاتنگی با جدیدتریک نظریات زبانی دارد .عبدالقاهر نیی بیه
ساختار کالم ،مبانی دستور زایایگشتاری ،وحیدت بییک لفی و معنیا (مباحیث فرمالیسیتی) ،بافیت زبیانی و
غیرزبانی و ...اهتمام ورزیده و معتقد است در فرایند فهم متک ،باید به همۀ ایک عناصر توجه کرد.
واژههای کلیدی :عبدالقاهر جرجانی ،تقدیم و تأخیر ،داللت ،معنی ،سیاق ،دستور زایایگشتاری.

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

fatemehkazemi43@yahoo.com
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 .1مقدمه
مباحث بالغیی عبیدالقاهر جرجیانی در کتیاب دالئی اإلعجیاز ،از دییدگاه معناشناسیی و
سبکشناسی حائ اهمیت است .جرجانی اهتمام ویژهای به نحو و معیانی نحیو دارد و بیر
تأثیر معانی نحوی در نظم کالم و در معنا تأکید میکند .عالوه بر ایک ،جرجانی به ساختار
کالم توجه خاصی دارد.
دیدگاههای وی در زمینۀ ساختار ،زمینیۀ پیونید جرجیانی بیا سیاختارگرایی را فیراهم
ووردهاست .همانطور که میدانیم مطالعۀ ساختار نظام زبان به طور مسیتق صیورت
میگیرد؛ یعنی مطالعهای که جدا از گذشته ،از عالم بیرونی و از بافت اجتماعی صورت
میگیرد .پیوند بیک کلمات ،ساخت زبان را تشکی میدهد و ساخت اسیت کیه مهیم
است و استواری هر ج ء جمله بر پایۀ پیوند مییان اجی ای زبییان اسییت (نیک :سیید

قاسم.)01 :1919 ،

جرجانی ساختار زبیان را بررسیی مییکنید؛ به بافت زبانی و غیرزبانی نیی توجیه دارد.
اینکه یک عنصر زبانی در چهارچوب چه متنی قیرار گرفتیه و جمیالت پییش و پی

ون

عنصر ،در داخ متک ،چه تأثیری در تبلور صوری و کارکردی و معنایی ون دارد ،از مباحثی
است که جرجانی در دالئ اإلعجاز بدان پرداختهاست .با ایک حال ،جرجانی پیا را فراتیر از
ساختگرایی نهادهاست؛ او ساخت زبان را نیه بیه شییک فروبییسته در مییتک ،بلکییه در
ارتباطش با نویسنده و خواننده و بافت متک بررسی میکند و ایک مرزی است کییه او را از
ساختگرایان جدا میسازد .یکی از مباحثی که جرجانی در دالئی اإلعجیاز مطیر کیرده،
مبحث تقدیم و تأخیر است.
تقدیم و تأخیر ،پدیدهای سبکشناسی و نیی یکیی از مباحیث اصیلی نظرییۀ دسیتور
زایایگشتاری اسیت .عیالوه بیر اییک ،تقیدیم و تیأخیر ،موضیوعی بالغیی و یکیی از
موضوعات علم معانی است .علمای قدیم نی به ایک پدیدۀ زایایگشتاری توجه کردهاند
و بسیاری از مباحثی را که جرجانی در کتابش مطر کردهاست ،بییان کیردهانید ،امیا
فرق زیادی بیک بررسی جرجانی در بیاب تقیدیم و تیأخیر و بررسیی علمیای قبی از
جرجانی وجود دارد؛ زیرا علمای پییش از جرجیانی بیا دالیی بالغیی و معناشناسیی،
مبحث تقدیم و تأخیر را مورد بررسی قرار ندادند و فقط به موضوعِ توجیه و اهتمیام و
احیاناً تنبیه و تأکید اکتفا کردند (نک :دزهیی.)91 :4002 ،
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جرجانی ( )100 :1120به ایک سخک سیبویه در باب تقدیم و تأخیر اشیاره مییکنید کیه
گفتهاست« :بدان که ما کسی از علمای بالغت را نیافتیم که در باب تقدیم ،کلمهای به موضوعی

غیر از توجه و اهتمام تکیه کند» (سیبویه .)90/1 :1129 ،جرجانی فقط به تکرار مبحث توجیه و
اهتمام بسنده نکرده ،بلکه به اسرار داللی و معنایی ایک تغییر زبانی هم اشاره کیردهاسیت.
رعایت جنبۀ نحوی یا کاربرد نحوی در متک و پیوند نحو با معنا ،ترتیب کلمیه در جملیه و
ارتباط کلمه با کلمات دیگر ،وحدت تألیف بیک معنا و لف  ،ج و مباحث ارزشیمندی اسیت
که جرجانی در کتاب دالئ اإلعجاز مطر ساختهاست.
مقالۀ حاضر به بررسی مباحث معناشناسی جرجانی و داللت تقیدیم و تیأخیر در سییاق
نفی و اثبات از دیدگاه جرجانی میپردازد .به دیگر سخک ،ایک پژوهش در پی ون است که
با ووردن شواهد و مثالهایی از کتاب دالئ اإلعجاز ،دیدگاه جرجیانی را در بیاب تقیدیم و
تأخیر بررسی کند و ایک مسئله را ثابت میکند که بسیاری از مبیاحثی کیه زبیانشناسیان
جدید مطر کردهاند ،قرنها پیش جرجانی مطر کردهاست .بنابرایک ،در پژوهش حاضیر،
ابتدا اطالعات الزم با مراجعه به منابع مختلف ،جمع ومده و با استفاده از روش توصیفی یی
تحلیلی ،داللت تقدیم و تأخیر از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی تشریح شدهاست.
1ی .1پیشینۀ پژوهش
پژوهشهای زبانشناختی زیادی دربارۀ ورا و دیدگاههای جرجانی انجام شدهاست .از جملۀ
ایک پژوهشهای معناشناسی ،میتوان به پژوهشهای زیر اشاره کرد:

ی دلخوش جاراهللا حسیک دزهیی ( )4002در الثنائیات المتغایرة فی کتاب دالئ اإلعجیاز
لعبدالقاهر الجرجانی اشاره ،و برخی از مباحث جرجانی در کتاب دالئ اإلعجاز را از دیدگاه
معناشناسی بررسی کردهاست.

ی ولید محمد مراد ( )1129در کتاب نظریة النظم و قیمتها العلمیة فی الدراسات اللغوییة
عند عبدالقاهر الجرجیانی ،نظرییۀ جرجیانی را بیا مکتیبهیای سیاختگیرا ،بیهخصیوص
ساختگرای سوسوری ،مقایسه کردهاست.

ی محمد عباس ( )1111در کتاب األبعاد اإلبداعیة فی منهج عبدالقاهر الجرجانی :دراسة
مقارنة ،دیدگاههای زبانشناختی جرجانی را بررسی کرده و ورای جرجانی را با زبانشناسانی
چون سوسور و چامسکی و الین مقایسه کردهاست.
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ی سید قاسم و همکاران ( ،)1919در مقالۀ «بررسی هماننیدیهیای نظرییات عبیدالقاهر
جرجییانی در کاربردشناس ییِ زبییان و نقییشگرایییی هلیییدی» ،ورای جرجییانی را بییا مکتییب
کاربردشناسی هلیدی مقایسه کردهاست.
ی عکاشه ( ،)4009در کتاب التحلی اللغوی فی ضوء علم الداللة دربارۀ معناشناسیی در
زبان عربی تحقیق کرده و در طی تحقیق ،به برخی مباحیث معناشناسیی جرجیانی اشیاره
کردهاست.
با وجود ایک ،هی کدام از ایک پژوهشها به صورت خاص ،داللت تقیدیم و تیأخیر را از
دیدگاه جرجانی بررسی نکردهاند.
 .4مباحث معناشناسی جرجانی
عبدالقاهر در نظریۀ نظم خود ،بسیاری از مباحث معناشناسی را بررسی کرده و توانسیته بیا
ح

بالغی خویش ،معنا را بررسی کند .وی معنا را فقیط از ییک زاوییه بررسیی نکیرد و

اعتقاد داشت که داللت معجمی یک کلمه فقط یک جنبه از داللت را در بر میگیرد .او به
چگونگی کاربرد کلمه در جمله و روابط همنشیینی و جانشیینی ،اهتمیام وییژهای داشیت.
مباحث معناشناسی جرجانی در نظریۀ نظم را میتوان به سه دستۀ کلی تقسیم کرد:
4ی .1داللت نحوی در متک
متک ،یک نظام و ساختار زبانی دارد و باید بیک واحدهای ساختاری متک ارتباط وجود داشته
باشد .همۀ زبانهای طبیعی ،از واژگانی تشکی یافتهاند که شک و معنیا دارنید .چنانچیه
الین ( )00 :1929در کتاب معناشناسی زبانشناختی میگوید« :معنای جمله صیرفاً بیهوسییلۀ
معنای واژگانی که جمله از ون ساخته شود ،متعیک نمیشود ،بلکه به ساخت دستوری نی بسیتگی

دارد» .رعایت جنبۀ نحوی یا کاربرد نحوی هر کلمه در داخ جمله ،الزم است .حتیی اگیر
تغییر مکان کلمات در جمله ،یعنی تغییر کاربرد نحوی ،منجر به تغییر معنا نشود .چنانچیه
عبدالقاهر میگوید:
بدان که نظم چی ی نیست ج اینکه کالمت را ونگونه کیه علیم نحیو اقتمیا مییکنید،
بیاوری؛ به قوانیک و اصول ون عم کنی و روشهایی را که براساس علم نحو مشیخ
شدهاست ،بشناسی؛ از ونها منحرف نشیوی و حیدود و مرزهیایی کیه بیرای تیو تعیییک
شدهاست ،حف کنی؛ و هی یک از ایک حدود را نقض نکنی (جرجانی.)21 :1120 ،
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بنابرایک «ارتباط بیک کلمات و کاربردهای نحوی کلمات در جمله ،ارتباطی معنایی ی نحوی اسیت

و بیک نحو و معنا ،همکاری مشترک و ارتبیاط تنگیاتنگی وجیود دارد» (نیک :حماسیة.)29 :4000 ،
بدیک ترتیب ،جرجانی ارزش زیادی به نحو بخشید.
مقصود او از نحو ،قواعد خشکی که به اواخر کلمات و تعییک معرب و مبنی توجه میکند،
نیست؛ بلکه نحو ،نظمی است که معانی را کشف میکند و بیه الفیا  ،جنبیهای مطلیوب
برای وشکار کردن داللت و معنی میبخشید .جرجیانی از رویکردهیای خشیک نحیوی و
زبانی انتقاد میکند .چنانچه ناقدان قب از جرجیانی در اهتمیام بیه لفی (شیک ) اغیراق
میکردند و م یت و فمیلت را متعلق به لف میدانستند؛ به همییک دلیی مییبیینم کیه
جرجانی از ونان ایراد میگیرد و نظریۀ نظم را بیان میکند (العشماوی.)411 :1120 ،
4ی .4داللت یا معنای موقعیتی (معناشناسی کاربردی)

داللت موقعیتی یا مقام و موقعیت کلمه در متک یا ترتیب کلمه در جمله و ارتباط کلمه بیا
کلمات دیگر ،از مباحثی است که جرجانی در کتاب دالئ اإلعجاز خود مطر کیردهاسیت.
ایک موضوع همان است که در معناشناسی جدید از ون به عنوان بافت زبانی و غیرزبانی یاد
میکنند .مطابق نظریۀ بافت زبانی ،معنی بر پاییۀ روابیط همنشیینی و جانشیینی بررسیی
میشود .رابطۀ همنشینی ،به روابط موجود میان واژهها و ارتباط یک عنصر زبانی با سیایر
عناصر تشکی دهندۀ زبان گفته میشود و رابطۀ جانشینی ،رابطۀ یک کلمه با سایر کلماتی
است که میتواند بهجای ون به کار برده شود یا به عبارت دیگر ،جایگ یک ون شود .نظریۀ
بافت غیرزبانی ،معنا را در ارتباطش با نویسنده ،خواننده ،مکان ،زمان ...بررسیی مییکنید.
جرجانی ( )99 :1120نی تأکید دارد که «اگر به نف

خویش مراجعه کنی ،علمی را مییابی کیه

هی شکی به ون راه نمییابد و ون ایک است که هی نظم و ترتیبی در کلمات نیست مگر اینکیه
بعمی از ایک کلمات به بعمی دیگر بپیوندند و بعمی از ایک کلمات روی بعمی دیگر ساخته شود
و کلمهای به سبب وجود کلمۀ دیگری وورده شود»؛ زییرا نظیم ماننید «بیافتک ،ترکییب کیردن،
قالبری ی ،ساختک بنا ،ت ییک ،وراستک و مانند ون است و ایک موارد ،در نظر گرفتک ارتباط اج ا بیا
یکدیگر را ایجاب میکند؛ حتی وضع هر کلمهای و گذاشتک ون در جملیه ،علتیی دارد کیه اقتمیا
میکند ایک کلمه در همان جا باشد و اگر کلمه در جای دیگیری گذاشیته شیود ،درسیت نیسیت»

(همان .)01 :عبدالقاهر معتقد است که لف به تنهایی ارزش معنایی ندارد و نمیتوان لف را
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جداگانه و بهدور از بافت زبانی بررسی کرد .از سوی دیگر ،تألیف یا نظیم کیالم براسیاس
قواعد نحو ،اساس صحت ترکیب نیست ،بلکه اساس ایک است که ترکیب در معنا با قواعد
ترکیب همخوانی داشته باشد (عکاشه.)140 :4009 ،
4ی .9داللت ساختاری
مقصود از داللت ساختاری ،وحدت تألیف بیک معنا و لف است« .داللیت سیاختاری ،داللتیی
است که از ارتباط بیک واحدهای ترکیب یا ترتیب واحیدهای ترکییب و براسیاس قواعیدی معییک

صورت میگیرد( ».نک :حبل 00 :1119 ،ی .)02جرجانی ( 94 :1120و  )90تأکید میکند:
ترتیب الفا و توالی ون براساس نظم خاص ،مسئلهای نیست که تو ون را بیا فکیر و
اندیشه طلب کرده باشی ،بلکه مسئلهای است که بهناچار بهسیبب تصیور اول ،یعنیی
معنای لف به وجود میوید؛ زیرا وقتی الفا  ،ظرفهایی برای معانی شدند ،بییشیک
در موقعیتهای خود از معانی تبعیت میکنند .وقتی واجب شد که یک معنیا ابتیدا در
ذهک ما قرار بگیرد ،واجب است لفظی که بر ون معنا داللت میکند ماننید ون معنیی،
در نطق و گفتار نی اولیک باشد ...زیرا لف در نظم ،تابع معناسیت و کلمیات در نطیق
برحسب نظم و ترتیب ونها در نف

مرتب میشوند.

در اینجا مقصود کلمات مفرد نیست بلکه «احکامی است که با تألیف و ترکیب ایجاد میشوند»
(همان)04 :؛ زیرا الفا مفرد ،از نظر جرجانی «دارای وضیع لغیوی هسیتند و اییک الفیا وضیع
نشدهاند تا معانی ایک الفا بهتنهایی شناسایی شوند ،بلکه بدیک سبب وضع شدهاند کیه بعمیی از
ایک الفا به الفاظی دیگر بپیوندند» (همان .)991 :از نگاه او «لف به تنهایی و از اییک حییث کیه

لف است» (همان« )029 :و بر زبان جاری میشود» (همان )001 :ارزش و م یتی ندارد .به همیک
دلی  ،برتری و م یت فقط در لف نیست؛ زیرا طبق دیدگاه جرجانی ،الفا زمیانی مفیدنید
که براساس نوع خاصی از تألیف با هم ترکیب شوند و حسک و زیبیایی کیالم بیه ترتییب
کلمات طبق سبک خاصی برمیگردد.
معناشناسی جدید نی تأکید میکند که کلمه در ارتباط با کلمات دیگر ،داللت دومی را
کسب می کند و باید هماهنگی بیک معانی و موقعیت مناسب الفیا در جملیه رعاییت
شود و به ایک ترتیب کلمه در داخ ترکیب با تأکید به اهمیت هماهنگی و نظم بییک
عناصر جمله و بیا توجیه بیه کیاربرد داللییاش ،م ییت و فمییلت کسیب مییکنید
(عبدالجلی  .)101 :4004 ،با ایک توضیحات کامالً روشک شد که الفا از ایک حیث کیه
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الفا محضاند و از ایک حیث که کلمات مفردند ،م یتی ندارند ،بلکه فمیلت و م یت
داشتک و نداشتک الفا  ،در تناسب و هماهنگی معنای لف با معنایی است که پی

از

ون لف ومدهاست یا قب از ون قرار گرفتهاست و ونچه شبیه به ون است و تعلقیی بیه
لف صریح ندارد (جرجانی.)00 :1120 ،

بدیک ترتیب ،عبدالقاهر به لف و معنا را دو لبۀ جدانشدنی مییدانسیت و معتقید بیود کیه
م یت ،هم در لف است هم در معنا؛ به عقیدۀ میرحاجی ()104 :1921

یکی از مهمتریک ویژگیهای عبدالقاهر ،نگاه وحدتگرای او به موضوع لفی و معنیا
است ،ونگونه که هی جدایی و تمای ی میان ایک دو نمیبیند .بیه اعتقیاد او ،معنیای
نیک با صورت و قالب نیک متناسب است .اگر معنایی زیبا جلیوه کنید ،بییشیک در
ظاهر و قالبی زیبا هم جلوهگر شدهاسیت .تفیاوت عمیدهای کیه مییان عبیدالقاهر بیا
دیگران وجود داشت ،ایک بود که عبدالقاهر هرچند به ساخت جملیه و نظیام صیورت
عبارت اهمیت میداد ،اما ایک موضوع را در قالب اهتمام به صورت و لف بیان نکیرد.
او اصالً ثنویتی میان ایک دو قائ نبود و ونها را جدا نمیدید و معتقد بود که حُسک و
قبح الفا را هم نمیبایست جدا از سیاقی که در ون مطیر شیدهانید ،ارزییابی کیرد؛
جایگاه یک واژه در جمله و در کنار واژههای دیگر معنا پیدا میکند.

4ی .0داللت معنا و معنای معنا
جرجانی (404 :1120ی )409کالم را به دو نوع تقسیم میکند:
نوعی که تنها با داللت لف از ون ،به مقصود و غرض کیالم مییرسیی ،و ون وقتیی
است که می خواهی به عنوان مثال ،خروج زیید را بیه روش حقیقیت ،خبیر بیدهی و
میگویی« :خَرَج زید»؛ یا میخواهی از رفتک عمرو خبر بدهی .پ

میگیویی« :عمیرو

منطلق» .نوع دیگر زمانی است کیه تیو تنهیا بیا داللیت لفی بیه غیرض و مقصیود
نمیرسی ،اما لف  ،تو را به معنیایی کیه وضیع لغیوی ون اقتمیا مییکنید ،رهنمیون
میسازد .سپ

برای ون معنا ،داللت دومی را مییابی که به واسیطۀ ون ،بیه غیرض

گوینده میرسی .مدار ایک نوع کالم بر کنایه و استعاره و تمثی است.

به عبارت دیگر ،عبدالقاهر از داللت لف بر معنیا و داللیت لفی بیر معنیای معنیا سیخک
میگوید و یادوور میشود:
مقصود از معنا ،مفهوم ظاهری لف است و همان معنایی است که بدون واسطه به ون
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میرسی؛ و مقصود از معنای معنا ایک است که از لف  ،معنایی را میفهمی ،سپ ون
معنا تو را به سوی معنای دیگری سوق میدهد و مدار اییک نیوع کیالم ،بیر کناییه و
استعاره و تمثی است (همان).

 .9داللت تقدیم و تأخیر
اص در جمله ترتیب است ،اما گاهی به سبب غرض و هدفی بالغی و یا غرضی که مربوط
به معناست ،کلمهای که مؤخر است ،مقدم میشود و کلمهای که مقدم است ،مؤخر؛ مشروط
بر اینکه ایک تقدیم و تأخیر ،خللی در معنا وارد نکند و خالف قواعد زبانی نباشد .گاهی تقدیم
بلیغتر از تأخیر است ،مث تقدیم مفعول بر فع  ،تقدیم خبر بر مبتدا ،تقدیم ظرف ییا حیال و
استثنا .تقدیم مفعول مانند «زیدا ضربت» که در اینجا ضربه خوردن فقط بیه زیید اختصیاص
داده شدهاست .تقدیم خبر بر مبتدا مث «زید قائم» و «قائم زید» .تقدیم «قائم» در جملۀ «قائم
زید» ،ایستاده بودن بودن زید را اثبات میکنید و اییک موضیوع را فقیط بیه زیید اختصیاص
میدهد ،اما تأخیر «قائم» در جملۀ «زید قائم» ،قیام را برای زید اثبات و نفی نمیکنید و میانع
ایک نیست که قیام به فرد دیگری غیر از زید اسناد داده شود .تقدیم ظرف مث «إلی المصیر»
و «المصیر إلی» .جملۀ اول بر اختصاص امر مصیر (بازگشت) به او داللت میکند و جملۀ دوم
بیانگر ایک است که مصیر به او و غیر او نی منتهی میشود .تقدیم مفعول بر فعلیش کیه بیر
اختصاص داللت میکند ،مانند ویۀ شریفۀ «بَ ِ اللَّهَ فَاعْبُدْ» (زمر .)00 :در ایک ویۀ شیریفه ،فقیط
خداوند متعال به عبادت و پرستش اختصاص یافتهاست ،نه غیر او (عکاشه.)109 :4009 ،
تقدیم گاهی برای تخصی مسند به مسندالیه است ،مانند ویۀ شریفۀ «لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِی
دِیک» (کیافرون )0 :و گاهی بیانگر ایک است که کلمۀ مقدم ،خبر است ،نه نعت؛ مث «وَ لَکُیمْ
فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إلى حیکٍ» (بقرة)90 :؛ در ایک ویۀ شریفه« ،لکم» خبر است .گاهی هم
تقدیم برای ایک است که شوق مخاطب را به مسندالیه برانگی د؛ مثی گفتیار محمید بیک
وهیب در مد المعتصم (االصفهانی:)94/11 :1110 ،
ثالثیییة تشیییرق الیییدنیا ببهجتهیییا

ش یم

المییحی و وبوإسییحق و القمییر

شاهد در اینجا تقدیم مسند «ثالثة» است (همان )100 :و یا مسندالیه را مقدم میووریم تا به
شاد کردن مخاطب سرعت ببخشیم ،به جهت تفاؤل بر نگران کردن او شتاب کنیم؛ مثی
«سعد فی دارک» برای زود شادمان کردن و «السفا فی دار صدیقک» برای زودتر نگیران
کردن مخاطب (عرفان011/1 :1919 ،ی.)040
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 .0دیدگاه عبدالقاهر جرجانی دربارۀ تقدیم و تأخیر
جرجانی معتقد است که ترتیب کلمات در ترکیب ،براساس معنا صورت میگیرد و بیر اییک
نکته تأکید میکند که اگر نظم کلمات در جمله براساس معنا نبود ،تقیدیم و تیأخیر ،هیی
ارزش داللی و معنایی نداشت« .اگر فرض کنیم که از ایک الفاظی که همان زبان هستند ،معنا و
داللتشان را بگیریم ،هی یک از ونها ارزش و شایستگی مقدم شدن بر لفظیی دیگیر را ندارنید و

تصور نمیشود که در ایک الفا بایستی نظم و ترتیبی باشد» (جرجانی.)90 :1120 ،
بنابرایک داللت در شک و صورت ترکیب تأثیر دارد؛ زیرا گاهی لف متأخر ،مقیدم مییشیود؛
هنگامی که به فایدهای از معنا اختصاص یابد و یا به جهت عناییت و تیوجهی کیه بیه ون اسیت،
مقدم میشود .جرجانی هنگامی که از تقدیم سخک میگوید ،به اثبات اَغراض نحیوی و بالغیی و
معناشناسی میپردازد .وی دو موضعگیری مهیم دربیارۀ تقیدیم و تیأخیر اتخیاذ کیردهاسیت :اول
موضعگیری نحوی ،و دوم موضعگیری بالغی یا زیباییشناسی است .موضعگیری نحیوی وی در
فرق بیک تقدیم فع و تقدیم اسم در سیاق هم ه (هم ۀ اسیتفهام ،تقرییر ،انکیار ،تیوبیخ ،نفیی) و در
تقدیم نکره بر فع تجلی مییابد (سلوم.)191 :1129 ،

اما موضعگیری بالغی وی مربوط به تقدیم مسندالیه در خبر ،مثبت اسیت ،و مسیتل م
ایک است که فاع مورد قصد قرار بگیرد .معنی در ایک قسم ،به دو نوع تقسیم میشود:
الف .بر اختصاص داللت میکند ،مث «ونا شفعت فی بابه»؛ یعنی :مک دربارۀ او شفاعت
کردم .در اینجا قصد تو ایک است که بر ون فع  ،ادعای انحصار و اختصاص کنی ،و شبهه
و اشتباه را دربارۀ ون از بیک ببری .در حقیقت میخواهی ادعای کسی که گمان مییکیرده
غیر تو ون کار را انجام داده یا غیر تو دربارۀ او فالن نامه را نوشتهاست ،رد کنی (جرجیانی،

 )142 :1120و تقدیم مث یا غیر که هر دو بر اختصاص داللت دارند ،مثی «مثلیک رعیی
الحقَّ و الحُرمةَ»؛ یعنی :مث توست که حق و حرمیت را نگیه مییدارد (همیان .)191 :اییک
جمله ،بر اختصاص داللت میکند؛ یعنی فقط تویی که حق و حرمت را نگه میداری.
ب .قسم دوم مسندالیه که بر تأکید داللت میکند و شک و شبهه را از بییک مییبیرد،
مث «هُوَ یُعطَی الجَ ی َ وَ هُوَ یُحِبُ الثَنَاءَ» که مقصود ایک است که بیرای شینونده اثبیات
کنی که عطای فراوان و دوستی ثنا ،عادت اوست (همان.)141 :
در اینجا ،موضع بالغی دیگری وجود دارد که از اییک دو غیرض متمیای گشیته ،و ون
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معنای اهمیت و اهتمام است؛ چنانچه میگویی «وعطَی األمیرَ زِیدٌ» ،امیر مقیدم مییشیود،
اگرچه مفعول است و زید فاع ؛ و ایک بدان جهت است که توجه و اهتمام به امییر بیشیتر
است .هدف همۀ ایکها ون است که عبدالقاهر ،با تقیدیم ،دارای دو موضیعگییری متمیای
است :اول نحوی که مربوط به تقیدیم اسیم نکیره بیر فعی اسیت و دوم وجیه بالغیی و
زیباییشناسی که در اصرار بر معنای تخصی

و تأکید حکیم و اهمییت و اهتمیام تجلیی

مییابد (سلوم.)191 :1129 ،
از سوی دیگر ،جرجانی ( )100 :1120تقیدیم و تیأخیر را تحویی (گشیتار) برمییشیمرد و
میگوید« :ال ت ال ترى شعرا یروقک مسمعه و یلطف لدیک موقعه ثم تنظر فتجد سبب ون راقک و

لطف عندك ون قُدّم فیه شئ حُوّل اللف مک مکان إلی مکیان»؛ یعنیی شیعری را مییبینیی کیه
گوشَت را مینوازد و تأثیری ب

لطیف در خاطرت بر جای میگذارد .ونگاه تأم میکنی و

درمییابی که علت اینکه ون شعر تو را به وجد وورده و از نظرت بسیار لطیف و زیباست ،ایک
است که در ون کلمهای مقدم شده و لفظی از جایی به جای دیگری منتق شدهاست.
جرجانی با ژرفنگری ،تقدیم و تأخیر را به همراه ساختار معنیایی هیر تغیییر سیطحی
ظاهری در ترکیبهای مختلف بررسی کردهاست .عبور از ساخت معنیایی ییا ژرفسیاخت
جمله به ساخت لفظی ییا روسیاخت جملیه ،همیان نظرییۀ دسیتور گشیتاری اسیت کییه
چامیسکی در سیال  1190میالدی در کتیاب سییاختهییای نحیوی ون را تبیییک کیرد.
چامسکی بیدون توجه به معنی کالم و توضیح روابط اج ای کالم از منظر معنیی ،تج ییه
صوری جمله را بیفاییده می داند و همچون جرجانی ،در ساخت جملیه ،بیه معنیی توجیه
میکند و زبانشناسیی را از حوزۀ محدود دستور ساختاری ابتدایی (تج یۀ جمله به اج ا) بیه
دستور گیشتاری (توجیه بیه رابطۀ لف و معنی) کمال میبخشد .او اعالم کرد که هر جمله،
دو نوع ساخت دارد :یکی ژرفساخت که روابط معنایی و منطقی اج ای جمله است و دیگر
«روساخت» کیه شیک بیرونی و ظاهری جمله است و ایک دو ال اماً با هم یکی نیستند .به
تغیییر و تیصرفهیایی کیه ژرفساخت را به روساخت تبدی میکند «گشتار» مییگوینید.
گشتارهای زبان ،پییرو معنیی و منطق زباناند و گوینیدگان از روی شیمّ زبیانی خیود بیه
ارتباط معنیایی جملیههیایی پیی میبرند کیه روسییاخت متفیاوتی دارنید و ییا بیا وجیود
روساخت مشابه ،ژرفساخت ون ها متفاوت است (نک :سید قاسم01 :1919 ،ی .)90جرجانی نی
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در کتاب دالئ اإلعجاز خود مباحثی را به ایک موضوع اختصاص دادهاست .از سوی دیگیر،
ترکیب ،اهمیت ویژهای برای اصحاب نظریۀ زایاگشیتاری دارد؛ زییرا ونهیا نظرییهشیان را
براساس تولید جملهها و تبدی ونها از ژرفساخت به روساخت بیان کردهاند .جرجانی نیی توجیه
زیادی به ترکیب دارد؛ زیرا ترکیب تأثیر زیادی در تبییک سطح داللیی دارد و صیورتی اسیت کیه
ژرفساخت را منعک

میکند و مطابق با تغییرات معنیایی ،شیک و اسیلوب دیگیری بیه جملیه

میبخشد (دزهیی.)00 :4002 ،

0ی .1نادرست بودن تقسیم تقدیم و تأخیر به مفید و غیرمفید
در باب تقدیم و تأخیر ،جرجانی (110 :1120ی )111به نادرست بودن تقسیم تقدیم و تأخیر به
مفید و غیرمفید اشاره میکند و میگوید:
یکی از اشتباهاتی که در تقدیم و تأخیر وجود دارد ،ایک است که تقدیم و تأخیر را بیه
دو بخش تقسیم کرده و تقدیم و تأخیر را در کالمی مفید ،و در کالم دیگری غیرمفید
دانسته اند و علت تقدیم کلمه را هم یک بار عنایت و اهتمام دانستهاند و یک بیار بیه
جهت اینکه برای شاعر و نویسنده ،وسعت و میدانی باشد تا بدیک وسیله بیرای ووردن
قافیه و سیجع مجیال فراوانیی باشید ...روش کسیانی کیه تقیدیم و تیأخیر را یکیی
میشمارند ،ایک است که مدعی میشوند که ایک موضوع در تمام احوال ،اییک چنییک
است ،اما ونهایی که ایک موضوع را بینابیک قرار میدهند ،گمان میکنند کیه تقیدیم
کلمه در بعمی از موارد برای فایده است و در بعمیی میوارد بیرای تصیرف در لفی ،
بدون هی فایده و معنایی خاص.
جرجانی به اهمیت تقدیم و تأخیر اشاره میکند و بر ایک موضوع تأکید میورزد کیه «بییک

کلمهای که مقدم میوید یا کلمهای که مؤخر میوید ،تفیاوت وجیود دارد» (همیان .)111 :همییک
نکته باعث شد جرجانی مبحث تقدیم و تأخیر را از دیدگاه هنری و زیباییشناسی بررسیی
کند و با موشکافی دقیق و هنری خود ،به نکات و اسرار بالغیی اییک پدییده اشیاره ورزد،
تاونجاکه در هی یک از کتابهای عالمان پیش از خود ،به چنیک بررسیی دقییق و هنیری
برنمیخوریم .جرجانی ،پیوندی قوی بیک هر گونه تغییر ساختاری و معنایی برقرار میکند،
بهطوریکه هر گونه تغییر ساختاری در جمله ،منجر به تغییر معنا میشود.
0ی .4انواع تقدیم و تأخیر از دیدگاه جرجانی
جرجانی تقدیم و تأخیر را به دو نوع تقسیم میکند :اول ،تقدیمی که به نیت تأخیر اسیت.
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ایک نوع تقدیم ،زمانی صورت میگیرد که کلمه با تقدیم ،بیر همیان حکمیی کیه قبی از
تقدیم داشته و بر همان اِعرابی که پیش از ایک بوده ،باقی میماند ،مانند خبرِ مبتدا ونگیاه
که ون را بر مبتدا مقدم میکنی ،و نی مفعول ونگاه که ون را بر فاعی مقیدم مییکنیی.
چنانچه وقتی میگویی «منطلق زید» و «ضرب عمراً زیدٌ» ،کامالً روشک است که «منطلق»
و «عمراً» با تقدیم از ون حکم قبلی خود ،خارج نشدهاند ،یعنی «منطلق» همچنان خبر مبتدا
و مرفوع است و «عمراً» مفعولبه و منصوب است .همانطیور کیه وقتیی ونهیا را میؤخر
میکردی ،چنیک حکمی داشتند .دوم ،تقدیمی که به نیت تأخیر نیست ،بلکه به اییک نییت
است که کلمهای را از حکمی به حکمی دیگر انتقیال دهیی و بیرایش بیابی غییر از بیاب
قبلیاش قرار دهی و اِعرابی غیر از اعراب قبلیاش بدهی .یعنی دو اسمی را میووری کیه
احتمال دارد هر کدام از ونها ،مبتدا باشد و اسم دیگر ،خبر برای ون باشد .ییک بیار اسیم
اول را بر اسم دوم مقدم میکنی و بار دیگر اسم دوم را بر اسم اول؛ چنانچه دربارۀ «زید» و
«المنطلق» یک بار میگویی« :زیدٌ المنطلق» و بار دیگر میگویی« :المنطلق زییدٌ» .در اییک
جمله ،کلمۀ «المنطلق» را به ایک نیت مقدم نیاوردی که بر همان حکمی که قبالً با تیأخیر
داشت ،باقی بماند و مانند حکم قبلی خود ،مبتدا باشد ،بلکه هدفت ایک بود که ایک کلمه را
از خبر بودن به مبتدا بودن انتقال دهی .همچنیک زید را مؤخر نکیردی بیا اییک نییت کیه
همچنان مبتدا باشد ،بلکه هدفت ون بوده که ون را از مبتدا بودن خارج سازی و ایک اسم را
خبر قرار دهی (همان100 :ی.)100
در هر دو حالت ،تغییر موقعیتی و معنایی وجود دارد؛ زییرا تغیییر حاصی از روسیاخت،
منجر به تغییر در ژرفساخت میشود .از سوی دیگر ،تعدد صورتهیای معنیا ،در حقیقیت
تعدد صورتهای نظمی است که میتوان با ونها معیانی را بییان کیرد« .نیوع دوم تقیدیم،
ارتباط مستقیمی با داللت دارد؛ زیرا ایک تقدیم ،منجر به نق کلمۀ مقدم از باب نحیوی بیه بیاب
دیگری میشود .به عبارت دیگر ،معنای نحوی ون تغییر میکند ،اما در نوع اول ،معنای نحوی ون
تغییر نمیکند؛ زیرا موقعیت ون در ذهک متکلمان محفو است و فقیط محی ون بنیا بیر قرینیۀ
اعراب تغییر کردهاست» (علی.)994 :4000 ،

 .9حاالت تقدیم و تأخیر از دیدگاه جرجانی
جرجانی حاالت تقدیم و تأخیر را در سیاق و بافتهای متنوعی نهاده و دقیق ونها را شر
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و تحلی کردهاست؛ از جملۀ ایک سیاقها عبارتانید از :تقیدیم و تیأخیر در سییاق اثبیات،
تقدیم و تأخیر در سیاق نفی ،تقدیم و تیأخیر در سییاق قصیر ،تقیدیم و تیأخیر در سییاق
استفهام .در اینجا ،ما فقط تقدیم و تیأخیر در سییاق نفیی و اثبیات را از دییدگاه جرجیانی
بررسی کردهایم.
9ی .1تقدیم و تأخیر در سیاق نفی
9ی1ی .1تقدیم فع بر فاع و تأخیر ون
جرجانی ( )140 :1120دربارۀ تقدیم فع بر فاع و تأخیر ون در جملیههیای منفیی ،معتقید
است که وقتی فع بر فاع مقدم میشود ،بر نفی وقوع فع داللت میکند« .در جملیۀ میا

قلتُ هذا ،فعلی را از خودت نفی میکنی که معلوم نیست انجام شده باشید» .بیه عبیارت دیگیر،
ممکک است ایک فع به وقوع پیوسته باشد و ممکک است به وقوع نپیوسته باشد ،و شک و
تردید دربارۀ وقوع فع وجود دارد ،اما با گفتک «ما قلت هذا» وقوع فع را نفی میکنی .بیا
ایک حال ،کوچکتریک تغییر گشتاری در همییک ترکییب ،باعیث ایجیاد ترکییب جدییدی
میشود؛ مثالً «ما ونا قلت هذا»« .وقتی میگویی ما ونا قلت هذا ،فعلی را از خود نفی میکنی که

ثابت شده به وقوع پیوستهاست» (همان .)140 :ترکیب دوم بر اختصاص داللیت مییکنید .بیه
عبارت دیگر ،در ایک جمله ،فاع  ،به نفی فع از ون اختصاص یافتیهاسیت .اییک موضیوع
بیانگر ون است که فع بدون هی شک و تردیدی به وقوع پیوسته ،اما شک دربارۀ فاع
است .جرجانی برای تبییک ایک نکته ،طبق عادت خود مثالها و شواهد بسیاری میوورد.
او با ایک توضیحات ثابت میکند که «زبان عربی بیرای تأکیید کلمیه و تخصیی

نقیش

داللی ون ،به روشهای ساختاری متوس میشود و با تغییر ترکیب جمله ،زمینۀ تعام وزادانیه را

با ساختارهای زبانی فراهم میکند» (ابودیب .)901 :1120 ،به عبارت دیگر ،جرجانی بر ایک نکته
تأکید میکند که هر گونه تغییری در ساختار جمله ،منجر به تغیییر معنیا مییشیود .درس
معناشناسی جدید هم تأکید میکند که «تغییراتی که در روساخت صورت میگیرد بیا تغیییرات
معنایی همراه است و نقش گشتار در ربط بیک نقش داللی و روساخت تجلیی میییابید» (الفاسیی

الفهری.)01/1 :1124 ،

جرجانی ( )149 :1120به همیک اندازه اکتفا نمیکند ،بلکه ایک ترکیبهیا را بیه صیورت
مختلف درمیوورد تا بیک ترکیبها و سیاختارهای درسیت و نادرسیت تمییی قائی شیود؛
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چنانچه ایک موضوع را در مباحث زبانشناسی جدید میبینیم .جرجانی بر ضرورت مراعات
اص درسیتی و صیحت معنیای سیاختارهای مختلیف تأکیید مییکنید .اصیحاب نظرییۀ
زایایگشتاری نی مانند جرجانی ،اصطال ِ جمالت درست و نادرست را به کار بردهاند و «بیه
مسائلی مانند انطباق جملهها با قواعد جملهسازی صحیح زبان معیار ،دستوری بودن جملهها توجه
ویژهای نمودهاند» (نک :موالنا.)49 :1914 ،

9ی1ی .4تقدیم فع بر مفعول و تأخیر ون
جرجانی به بررسی اسرار داللی و معناییِ تقدیم فع بر مفعیول و تیأخیر ون مییپیردازد و
ترکیب ها و ساختارهای زبانی مختلفی را مثال میزند؛ با تغییر جای مفعول و فع  ،ساختار
اصلی ایک ترکیبها را تغییر میدهد و با بررسیِ تحلیلییِ دقییقِ سیاختارهایِ نحیوی ،بیه
تفاوتهای معنایی ایک ترکیبها اشاره میکند« .اگر بگویی "ما ضربت زییداً" ،فعی را مقیدم
میووری و معنای ون ایک است که تو نفی میکنی که ضربی از تو بر زید واقع شده باشد .تو برای
نفی و اثبات ،معنایی غیر از ایک را قائ نیستی و معنیی را میبهم و محتمی بیاقی نمییگیذاری»

(جرجیانی .)140 :1120 ،سپ

ساختار ایک ترکیب را براساس قاعدۀ گشتاری تغییر میدهد تا

ترکیب گشتاریِ «ما زیداً ضربت» بر اختصاص داللت کند« .اما اگر بگویی "ما زیداً ضیربتُ"
مفعولبه را مقدم کردی و معنای ون ایک است که ضربهای از تو بر انسانی واقیع شیده ،و گمیان
رفتهاست که ون انسان ،زید است؛ در اینجا تأخیر مفعول در جملۀ ما زییدا ضیربت بیر اختصیاص
داللت میکند (همان) .دربارۀ جار و مجرور هم جرجانی (همان) میگوید« :حکم جار و مجیرور
در تمام مواردی که ذکر کردیم ،مانند حکم اسمِ منصوب است».

خالصه اینکه روساخت براساس نقشۀ داللی و معناییِ طراحیشده در ذهک و براساس
مقتمیات بافت زبانی و غیرزبانی ،و نی موقعیت متکلم و مخاطب شک میگییرد و بیدیک
ترتیب ،هماهنگی و تناسب مطلقی بیک ژرفساخت در سطح داللت و روساخت در سیطح
ساختار به وجود میوید (ابودیب.)910 :1120 ،
9ی1ی .9تقدیم عنصر «ک » بر تکواژ و تأخیر ون
جرجانی به نکات لطیف و زیبای معنای ترکیب زبانی متأثر از تغییرات سبکشناسی توجه کرده:
امثال خلی  ،سیبویه ،ابوعبیده ،زجاج ،ابکسراج ،ابیوعلی فارسیی ،زبییدی ،ابیکجنیی،
ابکفارس ،ابکوهب به داللت عموم و شمول لف «ک » اشاره کردهانید ،امیا از حیدود
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داللت واژه و تعییک موقعیت اِعرابی ون فراتر نرفتهاند بهج فراء که به بررسی «کی »
در سیاق نفی و اثبات پرداختهاست ،بدون اینکه بیا عملییات گشیتاری و تقیابلی ،بیه
بررسی اسرار معنایی و بافتی و موقعیتی مؤثر در ک بپردازد» (دزهیی.)11 :4002 ،

اما جرجانی در باب «ک » مباحث بیسابقهای مطر میکنید و بیا جیدا سیاختک انیواع
سیاقهای «ک » و ووردن شاهدهای زبانی بلیغ ،به بررسی و تحلیی «کی » مییپیردازد و
یادوور میشود که اگر «ک » بر تکواژ نفی مقدم شود ،نفی ،تمام افراد را در بر میگیرد و بر
عموم نفی داللت میکند .به عبارت دیگر ،وقتی «ک » در ابتدای کالم میوید و نفی روی
ون بنا میشود ،بر سیطرۀ داللتِ شمولِ نفی بر تمام اج ا و افرادِ نفی داللت میکنید ،امیا
اگر عنصر «ک » مؤخر بیاید ،بر نفی داللت عموم تأکید میکند .جرجانی ایک ساختار را در
حالت اول با شمول نفی و در حالت دوم با نفی شمول تعبیر کرده و بیا ووردن مثیالهیای
مختلف ،به تبییک داللت ک پرداختهاست (نک :جرجانی402 :1120 ،ی.)401
9ی .4تقدیم و تأخیر در سیاق اثبات
9ی4ی .1تقدیم خبر معرفه و تأخیر ون
بسیاری از علمای نحوِ پیش از جرجانی ،بیک خبر معرفۀ مقیدم و میؤخر ،بیه دنبیال فیرق
معنایی نبودند ،بلکه با بیان ایک حکم که هر دو حالت یکی است و از نظر معنایی فرقی با
هم ندارند ،به اشتباه افتادند .دلی نخست ،سخک سیبویه (01/1 :1129ی )90دربارۀ تقدیم خبر
معرفه و تأخیر ون است ،ونجا که میگوید« :اگر اسم و خبر ،معرفه باشد ،میتوانی هر کیدام را
که خواستی فاع و مرفوع قرار بدهی و اسم دیگر را منصوب کنیی .چنانچیه مییگیویی" :کیان

وخوک زیداً" و "کان زید صاحبک"» اما دلی دوم ،سخک خود جرجانی ( )120 :1120است:
گاهی ایک صورت در بعمی از مسائ ایک باب با هم اشتباه میشود تاونجاکیه چنییک
تصور میشود که دو اسم معرفه ونگاه که مبتدا و خبر واقع شیوند ،از نظیر تقیدیم و
تأخیر با هم اختالفی ندارند .از مواردی که باعث ایجاد اییک پنیدار مییشیود ،سیخک
نحویان است در باب کان ،مبنی بر اینکه اگر دو اسم معرفهای بیا هیم جمیع شیوند،
مخیّری هر کدام را که خواستی ،اسم و دیگری را خبر قرار دهی .مانند جملیۀ «کیان
زیدٌ وخاکَ» و «کانَ وخوکَ زیداً» که در اینجا تصور میشود برابری دو اسم در معرفیه
بودن ،مستل م ایک است که از نظر معنی فرقی نمیکند که اول با ایک اسیم و دوم بیا
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ون وغاز کنی .حتی بعمی گمان کردهاند که اگر مبتدا و خبیر ،هیر دو معرفیه باشیند،
ترتیبی که بیک مبتدا و خبر ادعا میشود و موقعیتی کیه بیرای مبتیدا و خبیر از نظیر
تقدیم و تأخیر وضع میشود ،ساقط میشود و از بیک میرود.

درحالیکه روابط موقعیتی در روساخت جملههای عربی ،نقش میؤثری در تعیییک معنیا
دارد (سیرل )100 :1101 ،چراکه ترتیب عناصر ساختاری ،حساسیت زیادی دارد و هیر گونیه
تغییر در ایک ساختارها ،باعث ایجاد تغییرات اساسی در معانی میشود (ابوموسی)109 :1101 ،

و ایک نکتهای است که جرجانی ون را به اثبات رساندهاست و به فرق لطیف و زیبا بیک خبر
معرفۀ مقدم و خبر معرفۀ مؤخر (معرفه به الف و الم ،اضافه یا علمیت) اشاره میکند.
9ی4ی .4تقدیم فاع بر فع
جرجانی در تقدیم فاع بر فعلش ،بر تحقق دو غرض داللی و معنایی تأکید میکند:
9ی4ی4ی .1تخصی
مقصود ون است که فع  ،فعلی است که با ون میخواهی بر یک فرد تصیریح کنیی و ون را
مخصوص همان فرد (فاع ) قرار دهی و چنیک تصور میکنی که فقط او فاع ون فع است
نه دیگری (نک :الفراء049/4 :1120 ،ی040؛ ابکعقی  )009/1 :1120 ،ماننید «"زیید قید فعی " و "ونیا
فعلت" و "ونت فعلت" که تقدیم فاع بر اختصاص داللت میکند» (جرجانی142 :1120 ،ی.)141

9ی4ی4ی .4تنبیه و تأکید
جرجانی دربارۀ ایک نوع از جمالت میگوید:
در ایک نوع ،قصد با ایک معنی و مقصود ،یعنی معنای اختصاص ،متوجه فاع نیسیت،
بلکه قصد تو ایک است که برای شنونده اثبات کنی که او ایک کار را انجام دادهاست و
او را از شک و تردید بازداری ...برای مثال ،در جملۀ «هو یعطی الج یی » منظیور تیو
ایک نیست که بگویی مک معتقیدم کیه در اینجیا کسیی غییر از او بخشیش فیراوان
نمیکند ،و نی نمیخواهی به انسیان دیگیری تعیریض ب نیی و شیأن و من لیت او را
پاییک تر از ممدو خودت قرار دهی و بگویی که ایک شخ

مانند او عطا نمییکنید،

بلکه میخواهی در ذهک شنونده تثبیت شود که بخشش فراوان و مد و ثنیا ،عیادت
اوست و میخواهی ایک معنا در ذهک شنونده جای بگیرد (همان.)141 :
عالوه بر ایک ،جرجانی تأکید میکند که «تقدیم مبتدا ،بر تأکید خبر و تقویت حکم داللیت
میکند و در وعده و ضمانت و مد و ثنا کاربرد بیشتری دارد» (همان 199 :و .)190
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9ی4ی .9تقدیم اسم نکره بر فع و تأخیر ون
جرجانی (همان )109 :به فاع نکره میپردازد و تبییک میکند که غرض داللی و معنایی از
تقدیم اسم نکره ،به تعییک جن

فاع یا هیئت فاع برمیگردد.

وقتی میگویی« :رج ٌ جاءنی» ،ایک جمله صیحیح نیسیت ،مگیر اینکیه بخیواهی بیه
مخاطب خبر بدهی کسی که ن د تو ومده ،مرد است نه زن ،و تیو اییک سیخک را بیه
کسی میگویی که میدانسته شخصی به ن د تو ومدهاسیت ،امیا اگیر مقصیودت اییک
معنی نباشد ،باید بگویی« :جاءنی رج ٌ» یعنی فع را مقدم بیاوری.

9ی4ی .0تقدیم مث و غیر
در باب تقدیم مث و غیر ،جرجانی بر ایک نکته تأکید میکند که تقیدیم مثی و غییر ،بیر
اختصاص داللت دارد .جرجانی برای تبییک ایک موضوع ،مثالهای زیادی میوورد:
مِثلُییک یثنِییی الحُیی نَ عَییک صییوبِهِ

وَ یَسییییتَرِدُّ الییییدَمعَ عَییییک غَربِییییه
(العکبری)410/1 :1100 ،

مث تو مث کسی است که ابر پرباران غم و اندوه را از ری ش بازمیدارد و مانع ری ش
اشک میشود ...حکم «غیر» نی اگر مقدم بیاید ،ایک چنیک است .برای نمونه ،جملۀ «غیری
یفع ذلک» یعنی غیر مک ون کار را میکند و مقصود ایک است که مک ،ون کار را نمیکنم
(همان192 ،ی.)191
 .0نتیجه
برخالف زبانشناسان جدید که هر کدام به یک بخش از زبان توجه کیردهانید ،عبیدالقاهر
جرجانی در مباحث معناشناسی ،فقط به یک جنبه از زبان توجه نکردهاست .عبیدالقاهر بیه
ساختار کالم ،مبانی دستور زایایگشتاری ،وحدت بیک لف و معنا (مباحث فرمالیستی) ،بافیت
زبانی و غیرزبانی و ...اهتمام ورزیده و معتقد است در فرایند فهم و بررسیی میتک بایید بیه
همۀ ایک عناصر توجه کرد .در باب تقدیم و تأخیر ،جرجانی اعتقاد دارد که بیک کلمهای که
مقدم میوید یا کلمهای که مؤخر میوید ،از نظیر معنیایی تفیاوت هسیت .وی بیا بررسییِ
تحلیلیِ دقیقِ ساختارهایِ نحوی ،به تفاوتهای معنایی ایک ترکیبها اشاره میکند .همیک
موضوع باعث شد جرجانی مبحث تقیدیم و تیأخیر را از دییدگاه هنیری و زیبیاییشناسیی
بررسی کند و با بررسی دقیق و هنری خود ،به نکات و اسرار بالغی ایک پدیده اشاره کند،
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تاونجاکه در هی یک از کتابهای علمای قب از او ،به چنییک بررسیی دقییق و هنیریای
برنمیخوریم.
جرجانی پیوندی قوی بیک هر گونه تغییر ساختاری و معنایی برقرار میکند و تأکید دارد
که هر گونه تغییر ساختاری در جمله ،منجر به تغییر معنا میشود .مباحث معناشناسی جدید
هم اذعان دارد تغییراتی که در روساخت صورت میگیرد ،با تغییرات معنایی همراه است و
نقش گشتار در ربط بیک نقش داللی و روساخت تجلی مییابد.
جرجانی تقدیم را به دو نوع تقسیم میکند؛ تقدیمی که به نیت تأخیر است و تقیدیمی
که به نیت تأخیر نیست؛ یعنی دو اسمی را میووری که احتمال دارد که هر کدام از ونهیا،
مبتدا باشد و اسم دیگر خبر برای ون باشد .یک بار اسم اول را بر اسم دوم مقدم میکنی و
بار دیگر اسم دوم را بر اسم اول .جرجانی تأکید میکند که در هر دو حالت ،تغییر موقعیتی
و معنایی وجود دارد؛ زیرا تغییر حاص از روساخت ،منجر به تغییر در ژرفساخت میشیود.
مالحظه میشود که نوع دوم تقدیم ،ارتباط مستقیمی با داللت دارد؛ زیرا ایک تقدیم منجر
به نق کلمۀ مقدم از باب نحوی بیه بیاب دیگیری مییشیود؛ بیه عبیارت دیگیر ،معنیای
نحویاش تغییر میکند ،ولی در نوع اول ،معنای نحویاش تغییر نمیکند.
جرجانی از طریق عملیات گشیتاری و تقیابلی ،بیه بررسیی اسیرار معنیایی و بیافتی و
موقعیتی مؤثر در تقدیم و تأخیر میپردازد و تأکید میکند کیه ترتییب عناصیر سیاختاری،
حساسیت بسیاری دارد و هر گونه تغییر در ایک ساختارها باعث ایجاد تغیییرات اساسیی در
معانی میشود.
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