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چکیده
قصر ،یكی از مباحث علم معانی است که به آن «حصر»« ،تخصیص» و «اختصاص» هم میگویند .در
اصطالح ،اثبات حكم است برای آنچه در کالم ذکر شده و نفی حكم از ماسوای او است .این شگرد،
دو طرف دارد :یكی مقصور ودیگری مقصور علیه  .مهمترین شیوههای قصر در زبان عربی ،چهار
نوع است .1 :حرف نفی واستثناء که مقصور علیه ،بعد از حرف استثناء ذکر میشود؛ .2آوردن انّما
در اوّل جمله؛  .3عطفکردن ،به وسیلة کلمات بل ،لكن ،ال که مقصور علیه ،بعد از کلمة بل و لكن
واقع شدهاست؛  .4مقدّمداشتن کلمهای که استحقاق تأخیر داشتهباشد .در زبان فارسی هم مهمترین
شیوههای قصر ،عبارتاند از :با اسباب و ادواتی چون جز ،مگر ،اال ،بس و فقط؛ تقدیم ،ذکر ضمیر
با فعل رابطة استن ،تكیهدادن آهنگ تلفظ ،پسوند و پیشوندهای تخصیص.
از آنجا که قصر در متون ارزشمند عربی و فارسی ،در نهایت بالغت و فصاحت و رعایت
مقتضای حال به کار رفتهاست ،در این گفتار ،مبحث قصر در شانزده کتاب بالغت عربی و فارسی،
بررسی تطبیقی و تحلیل آماری میگردد.
واژههاس کلیدس :حصر و قصر ،بالغت ،ادبیات تطبیقی ،علم معانی.

 -1دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه یزدreza_najjarian@yahoo.com :
تاریخ دریافت مقاله1395 /1 /26 :
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 -1مقدّمب
جملة خبریّه ،با شیوههای گوناگون تأکید میشود؛ مثل قصر .قصر در عرف لغویها ،حبس
و الزام است و در عرف بالغیها ،تخصیص شیئی به شیءِ دیگر یا امری به امر دیگر ،به شیوۀ
خاص است( .شیخ امین1992 ،م ،ج )1:173قصر در لغت ،به معنی حبس است و در اصطالح،
منحصرکردن چیزی بر چیز دیگر ،به شیوۀ مخصوص( .تفتازانی1409 ،ق )204 :در دانش
معانی ،آن است که کسی یا چیزی را به چیزی یا کسی ،آنچنان ویژه بدارند و در او
فروبگیرند که از او در نگذرد و تنها در او بماند .هر فروگرفتنی ،دو سو دارد که میتوان آنها
را فروگیرنده و فروگرفته نامید (کزازی )184 :1373،و به آن ،ویژهسازی هم گفتهاند
(فرشیدورد ،1373،ج)407 :2؛ به معنی به چیزی اکتفا و قناعتکردن ،کسی یا چیزی را در
حصار نگهداشتن و نیز به معنی کوتاهکردن ،وکوتاهشدن (نصیریان )100 :1384 ،آمدهاست.
قصر ،یكی از انواع ایجاز (بزرگترین رکن بالغت) است چون جملة قصر ،جانشین دو
جمله است؛ «ما کاملٌ الّا اهلل» ،برابری میکند با جملة«الكمال هلل» و «لیس کامِالً غیرُهُ».
همچنین ،باید دانست که قصر ،میتواند معانی را بهطور کامل و دقیق ،تحدید و تعریف نماید
که در مسائل علمی ،نظیر آن فراوان است( .هاشمی)169 :1384 ،
قصر دو طرف دارد :مقصور(الشیء المخصَّص) و مقصور علیه (الشیء المخصَّص به).
(الزوبعی1997 ،م )373:در جملة «ما قامَ الّا زیدٌ» ،قیام را مقصور و زید را مقصور فیه و ما و
اال را ادات قصر گویند (آق اولی )107 :1340 ،و به کسی یا چیزی که قصر بر آن صورت
گرفته« ،مقصور» گفتهمیشود .به فعل یا اسم یا ظرف و بهطور کلّی ،حالتی که بدان اختصاص
یافتهاست« ،مقصورٌعلیه» میگویند .در برخی کتب ،مقصورفیه و محصوربه هم گفتهاند .ادات
قصر ،عبارتاند از :مگر ،اال ،فقط ،بس ،همانا ،همان ،تنها.
 -1-1بیان مسئلب
ارکان قصر در علم بالغت عربی و فارسی ،مقصور ،مقصورعلیه و ادات قصر است .از سوی
دیگر ،دو نوع قصر داریم :صفت بر موصوف و موصوف بر صفت .هرچند مشهور در
شگردهای حصر و قصر در زبان عربی و فارسی ،چهار شیوه است ،با تدقیق در این موضوع
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مهم ،میتوان به مواردی چون تكیه و آهنگ ،ضمیر با فعل استن و پسوند و پیشوندهای
تخصیص اشاره کرد.
 -2-1پیشینة تحقیق
زهرا افضلی ،در پایان نامة خود با عنوان «بررسی اسلوب قصر در قرآن کریم» ( ،)1382در
بخش اول رساله در دو فصل دیدگاههای علمای بالغت ،اعم از قدیم و جدید را دربارۀ این
اسلوب ،از جهات مختلف ،نقد و بررسی کردهاست .فاطمه جمالی ،در مقالة «جایگاه قصر و
حصر در علم معانی» ( ،)1389به نقد و تبیین جایگاه حصرو قصر در هفت کتاب معانی
پرداخته ولی در میانة راه ،به حصر در سه کتاب عرفانی مشغول شدهاست .احمد گلی ،در
مقالة «بحثی دربارۀ «حصر و قصر» در بالغت فارسی» ،درمجلة کهننامة ادب پارسی ،شمارۀ
 ، 1392 ،1ضمن نقد آرا و عقاید علمای بالغت در این خصوص ،حدود و حریم موضوع
مورد بحث در بالغت فارسی را روشن کردهاست .اسداهلل لطفی ،در مقالة خود با عنوان
«بررسی قصر و مواردی از کاربردآن در قرآن کریم» ،به اختصار ،انواع و شیوه های قصر و
مواردی از کاربرد آن را در قرآن کریم ،با استفاده از کتب تفسیری و متون بالغی بررسی
کردهاست امّا تحقیقی جامع در بارۀ مبانی حصر و قصر و انواع و شیوه های آن در منابع عربی
و فارسی ،صورت نگرفتهاست که ما در این پژوهش ،به این مهم پرداختهایم.
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
قصر در ادبیات ،برای بیان مبالغه ،تشویق مخاطب ،تحقیر و طنز و مسخره است .این موضوع
بالغی ،در کتابهای معانی عربی و فارسی ،به اشكال و سالیق خاص مطرح شده و غالب
کتابهای فارسی ،برگردان همان مطالب عربی است؛ بنابراین ،ضروری است که با عنایت
به اهمیّت این مبحث ،آثار بالغی عربی و فارسی و نوآوریهای هریك تبیین گردد.
 -2بحث
 -1-2شیوههاس قصر در عربی
الف :تفتازانی اختالف شیوههای قصر را چنین اظهار میکند:
 .1حصر در تقدیم آنچه شایستة تأخیر است ،از مفهوم کالم دریافت میشود .به این شكل
که اگر صاحب ذوق صحیح در آن بیندیشد ،حصر را میفهمد ،اگر چه اصطالح بلغا را در
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این زمینه نداند ولی آن سه تای دیگر ،وضعاً حصر را می رساند ،چون واضع ،آنها را برای
معناهایی نهاده که مفید حصر است.
 .2اختالف بین ادات قصر :اصل در شیوۀ عطف ،تصریح بر مثبت و منفی است و تصریح بر
مثبت و منفی ،ترک نمیشود ،مگر هنگامی که به درازا کشیدهشدن سخن ناگوار باشد؛ مثالً
کسی میگوید« :زیدٌ یعلم النحو و عمروٌ و بكر» و شما در برابر او میگویید« :زید یعلم النحو
الغیر» و تصریح به منفی نمی کنید.
 .3نفی به الی عاطفه ،با نفی و استثنا جمع نمیشود :درست نیست بگوییم« :ما زیدٌ الّا قائمٌ ال
قاعدٌ» ،در حالیکه جمع بین «نفی و الّا و الی عاطفه» در سخن نویسندگان میآید ،نه در
سخن بلیغان .دلیل آنكه ال عاطفه شده تا آنچه را برای متبوع اثبات کرده ای ،نفی کنیف نه
اینكه دوباره به وسیلة «ال» ،آنچه را یكبار نفی کردهای ،نفی کنی.
 .4اصل در نفی و استثنا :بهکارگیری در حكمی است که مخاطب از آن آگاهی ندارد و آن
را انكار میکند( .عرفان ،ج.)241-231 :1375 ،2
تفتازانی سپس ،به توضیح تنزیل معلوم به منزلة مجهول و برعكس میپردازد که در ایضاح
نیز آمدهاست و همچنین ،ذکر شده که قصر ،همانگونه که بین مبتدا و خبر واقع میشود ،در
این موارد نیز میآید .1 :بین فعل و فاعل« :ما قام الّا زید» فعل منحصر به فاعل شده؛  .2بین
فاعل و مفعول« :ما ضرب زیدٌ الّا عمرواً» ،حصر فاعل بر مفعول شده و «ما ضرب عمرواً الّا
زید» ،حصر مفعول بر فاعل شده؛  .3بین دو مفعول :ما اعطیت زیداً الّا درهماً؛  .4دیگر متعلّقات
فعل ،چون :آمدن بین حال و ذوالحال و مانند آن .فقط مفعول معه ،بعد از الّا قرارنمیگیرد.
(عرفان ،ج( )247 :1375 ،2مازندرانی )190 :1376 ،غیر ،مانند الّا است ،در اینكه در قصر
موصوف بر صفت و صفت بر موصوف بهکارمیرود ،چه افراد و چه قلب و چه تعیین و با
«الی عاطفه» جمع نمیشود .به غیر و الّا بسنده شده ،چون دیگر ادات استثنا ،در استثنای مفرّغ
بهکارنمیرود( .عرفان ،ج)255 :1375 ،2
ب :احمد امین شیرازی ،در «آیین بالغت» ،شرح مختصر المعانی ،قصر را ده قسم میداند.
(شیرازی ،ج)35-34 :1364 ،2
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ج« :جواهرالبالغه» ،مهمترین شیوههای قصر را چهار مورد میداند :نفی و استثنا ،إنّما ،عطف
با ال ،بَل ،و لكن ،تقدیم ما حقّه تأخیر .جایگاه مقصورعلیه در طرق قصر ،به قرار زیر است:
 .1فی النفی و االستثنا :مقصورعلیه بعد از ادات استثنا« :و ما توفیقی إلّا باهللِ»؛  .2إنّما:
مقصورعلیه بعد از إنما و وجوباً در آخر جمله میآید« :إنّما الدُّنیا غرورٌ»؛  .3عطف با ال ،بل،
لكن :مقصورعلیه ،پیش از ال و در مقابل کلمة بعد از ال قرارمیگیرد« :الفخر بالعلم و ال
بالمال» .در بل و لكن ،مقصورعلیه ،بعد از آن دو ذکر میشود« :ما الفخر بالنسب لكن
بالتقوی»؛  .4تقدیم ما حقّه تأخیر :مقصورعلیه مقدّم میگردد« :علی اهلل توکّلنا» .سپس ،قصر
حقیقی و غیرِحقیقی را تقسیمبندی میکند که در این تعاریف ،از قصر حقیقی حقیقی و
حقیقی ادعایی بحثی نیامدهاست( .هاشمی .)169-164 :1384 ،در کالم سكّاکی ،در مفتاح
و مصنّف در االیضاح ،دانستهمیشود که «لكن» ،برای حصر قلب بهکارمیرود.
(هاشمی)216 :1384،
د :در «علم المعانی» ،قصر ،حقیقی و اضافی و قصر حقیقی دو قسم است:
 حقیقی تحقیقی« :ما خاتم األنبیاء إال محمّد» و حقیقی ادعائی :قصر ادعا و مبالغه است؛«علی الجارم» ،صهاینه را به صفت ریاکاری هجو میکند:
ویــا بحــارُ اجْعَلی المــاءَ االُج ـَاجَ دَمــا ً

إذا ع ـَل ـَتْ رَای ـةٌ ی ـَوْم ـاً لصــــهــیــون ـَا

العَهْدُ عِنْــــــــــــــــدهُمُ خُلْفٌ ومجحدَۀٌ

فما رأین ــــــــــــــــــــــاهُمُ إلّا مُرَائینَا
(الزوبعی1997 ،م ،ص)379

«ای دریاها ،آب شور و تلخ را خون کنید ،اگر روزی ،پرچم صهیونیست برافراشته گردد /خلف
وعده در ذاتشان ریشه دواندهاست که ما ایشان را تنها ریاکار یافتیم»

وجه تمایز این کتاب با کتب گذشته ،در این است که وی ،قصر اضافی را نیز به دو قسم
اضافی تحقیقی و اضافی ادعایی تقسیم کردهاست:
 .1قصر اضافی تحقیقی( :محمّدٌ کاتبٌ ال شاعرٌ) ،کتابت را اثبات و شاعریّت را نفی
کردهاست .شاعریّت ،مغایر با کتابت نیست؛ لذا ،قصر إضافی است امّا مطابقت با واقع ،آن
را حقیقی میکند :ال جوادَ إال حاتم؛ جواد ،مقصور بر «حاتم» شده ،نسبت به فرد دیگری
چون خالد ،نه برای همه« .اِنّمَا وَلِیُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِینَ آمَنُوا» [المائده]55:؛ قصر والیة بر
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«اهلل» و «رسول» و «المؤمنین» و نفی آن از یهود و نصاری ،مطابق با واقع است ،بدون ادعا و
مبالغه.
 .2قصر اضافی ادعایی :بشّاربن بُرد در وصف محبوبهاش ،عَبدۀ ،میگوید:
ویُزَهِّدُنی فی حُبِّ عَبــــــدَةَ مَعشَرٌ

قُلوبُهُمُ فیهـــــــــا مُخــــالِفَةٌ قَلبی

فَقُلتُ دَعُوا قَلبی بِما اِختــارَ وَاِرتَضى

فَبِالقَلبِ ال بِالعَینِ یُبصــِــرُ ذو اللُّبِّ

وَما تُبصِرُ العَینانِ فی مَوضِعِ الهَـــوى

وال تَسمَـعُ االُذنـــانِ إِلّا مِنَ القَلبِ

وَما الحُسنُ إِلّا کُلُّ حُسنٍ دَعا الصِّبا

وَأَلَّفَ بَینَ العِشقِ وَالعاشِــقِ الصَّبِّ

«گروهی مرا به رویگردانی از عشق عبده فرامیخوانند که دلهایشان ،مخالف دل من است /گفتم:
دلم را رهاکنید با آنچه انتخاب کرده وپسندیده که خردمند با دل می بیند نه با چشم  /چشمان و
گوشهای آدمی ،در بحث عشق ،تنها از راه قلب می بینند و می شنوند /زیبایی فقط آن است که
عشق ،آن را میخواند و میان عشق و عاشق دلباخته ،انس برقرار میکند»

در بیت دوم( ،إبصار محبوب با قلب ،نه با چشم و نیز اثبات سمع برای قلب و نفی آن
برای گوشها ،دو قصرند که مبنایشان ،ادعا و مبالغه است .نیز در بیت چهارم ،در (الحُسن) با
مبالغة قصر حقیقی ادعایی رخدادهاست( .الزوبعی1997 ،م )381-380:قصر اضافی را به
حسب حال مخاطب ،به افراد و قلب و تعیین ،تقسیم میکند.
ه :در «بدایه البالغه» ،به اختصار ،قصر را به حقیقی و غیرِحقیقی ،و قصر اضافی را به قلب و
افراد و تعیین ،تقسیم میکند و دربارۀ قصر صفت بر موصوف و موصوف بر صفت و طرق
قصر ،چون گذشتگان سخن میراند( .الدیباجی)110-106 :1376 ،
 -2-2شیوههاس قصر در منابع فارسی
الف :در انوار البالغه ،اهداف و ارکان قصر ذکر نشده و شاهد مثالها ،به عربی است.
شیوههای قصر در این کتاب ،چنین آمدهاست:
 .1تقدیمُ ما حقُّه التأخیر.
 .2تعریف مسند:چون «زیدٌ القائمُ» ،در قصر موصوف بر صفت و در تعریف مسندالیه نیز
بعضی ،قائل شدهاند به افادۀ تخصیص او ،به همین مسند؛ چون « القائمُ زیدٌ » ،در قصر صفت
بر موصوف.
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 .3ضمیر فصل :چون «القائم هو زیدٌ و زیدٌ هو القائمُ» و در مثال ثانی ،قصر از دو جهت مستفاد
است.
 .4عطف به ال و بَلْ در هریك از قصر افراد و قلب و تعیین.
 .5نفی و استثنا :چون «ما زیدٌ الّا شاعرٌ» در قصر موصوف بر صفت و «ما شاعر الّا زید» در
عكس آن به یكی از وجوه ثالثة قصر و قاعده در این طریقه ،آن است که مقصور علیه ،بعد
از ادات استثنا و با ادات مؤخّر از مقصور شود و نادراً مقدّم بر مقصور میشود ،به شرط آنكه
در یكی ادات استثنا و با آن مقدّم شود ،چون «ما ضَرَبَ الّا عَمراً زیدٌ » ،در قصر فاعل بر مفعول
و در اصل« ،ما ضرب زید الّا عمراً» بودهاست و جایز نیست که الّا هم ،مقدّم گفتهشود« :ما
ضَرَبَ عَمراً الّا زیدٌ» ،چه در این صورت ،عكس مقصود که قصر مفعول است ،بر فاعل مستفاد
میشود و در قصر مفعول بر فاعل ،میگویی نادراً« :ما ضَرَبَ الّا زیدٌ عَمراً » ،به تقدیم مقصور
علیه با الّا و در اصل« ،ما عَمراً الّا زیدٌ» بودهاست و جایز نیست ،در تمثیل گفتهشود« :ما ضَرَبَ
زیدٌ الّا عَمراً» ،به تقدیم مقصورعلیه بدون الّا چه عكس مقصود؛ یعنی ،قصر فاعل بر مفعول
فهمیدهخواهدشد.
 .6انّما :چون «انّما زیدٌ قائمٌ » ،در قصر موصوف بر صفت و «انّما قائمٌ زیدٌ » ،در عكس آن و
وجوه ثالثة قصر ،در این نیز جاری است ،بنابر مشهور و شیخ عبدالقاهر ،قصر افراد و تعیین
را در انّما جاری ندانسته و علّت افادۀ قصر در انّما ،این است که آن ،متضمّن معنی نفی و
استثناست و «انّما زیدٌ قائمٌ » ،به منزلة «ما زیدٌ الّا قائمٌ » است .انّما ،از باقی ادوات قصر ،اقوی
است ،چه از آن در ابتدای کالم ،قصر مستفاد میشود( .مازندرانی)200-194 :1376 ،
ب :آق اولی در «دُرر االدب» ،برای طرق قصر ،همان شش روش مازندرانی را آورده ولی
در عطف ،عالوه بر ال و بل ،به «لكن» نیز اشاره کردهاست(.آق اولی )108 :1340 ،وجه تمایز
سخنان وی با مازندرانی ،در تقسیم بندی قصر به اعتبار حال مقصور است:
 .1قصر صفت بر موصوف در قصر حقیقی حقیقة  :الفتی الّا علیٌّ السیفَ الّا ذوالفقارِ.
 .2قصر موصوف بر صفت در قصر حقیقی حقیقة :ما زیدٌ الّا کاتبٌ.
 .3قصر صفت بر موصوف در قصر حقیقی ادعاءً( :غیر مقصور علیه را فرض کنیم).
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نیست در خانة دلم جز یار  /لیسَ فی الدّار غیرَه دیّارٌ

 .4قصر موصوف بر صفت از قصر حقیقی ادّعاءً( :صفات دیگر را معدوم فرض کنیم)  :ما
زیدٌ الّا کاتبٌ.
 .5قصر صفت بر موصوف در قصر اضافی :ال رئیسَ الّا زیدٌ.
 .6قصر موصوف بر صفت در قصر اضافی :ما سعدٌ الّا امیرٌ.
(آق اولی)110-109 :1340 ،
آق اولی ،برخالف مازندرانی که معتقد به قصر قلب ،افراد و تعیین برای هریك از
قصرهای صفت بر موصوف اضافی و موصوف بر صفت اضافی است ،تنها سه قسم :قصر
قلب ،قصر افراد و قصر تعیین را برای قصر اضافی ،به اعتبار حال مخاطب آوردهاست
(همان .)111:ذیل هر تقسیم بندی ،مثالهای عربی و فارسی آمده است:
 نفی و استثنا:صاحبدلی نماند در این فصل نوبهار  /الّا که عاشق گل و مجروح خار اوست /سعدی

(همان)107:
 تقدیم ما هو حقّه التأخیر:باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است  /شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است؟ /حافظ

(همان)108 :
 تعریف مسند:آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
یا رب این تأثیر دولت از کدامین کوکب است /حافظ

(همان)
 قصر صفت بر موصوف در قصر حقیقی:هرگز حسد نبردم بر مسندی و جاهی  /الّا بر آنكه دارد با دلبری وصالی /سعدی

(همان)109:
 قصر موصوف بر صفت در قصر حقیقی:او نبیند جز که اصطبل و علف  /وز شقاوت غافل است و از شرف /مولوی
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(همان)110:
 قصر موصوف بر صفت از قصر حقیقی ادعاءً:عدو چو تیر کشد من سپر بیندازم  /که تیر ما به جز از ناله و آهی نیست /حافظ

(همان)
 قصر صفت بر موصوف در قصر اضافی:در مذهب ما بـــاده حالل است ولیكــن  /بی روی تو ای سرو گلاندام حرام است /حافظ

(همان)
ج :صاحب «معالم البالغه» ،قصر را به اعتقاد مخاطب ،به قصر قلب ،افراد و تعیین تقسیم
میکند و به بیان طرق قصر میپردازد که همانند قول گذشتگان است( .رجایی-121 :1353 ،
 )130بنا به گفتة وی :در افادۀ قصر ،کلماتی چون :الغیر و لیس غیر و لیس الّا و فقط،
بهکارمیرود .کلمة «بس» در فارسی؛ به منزلة «فقط» در عربی است:
زین چمن سایة آن سرو روان ما را بس /حافظ

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس /

به گفتة وی «:همانطور که قصر در اجزای عمدۀ کالم که فعل و فاعل و مبتدا و خبر باشد،
میآید ،در اجزای فضله که عبارت است از مفاعیل و حال و تمیز نیز جاری است».
هرگز آشفتة رویی نشدم یا مویی  /مگر اکنون که به روی تو چو مو آشفتم /سعدی

(همان)131-130:
رجایی ،چون گذشتگان ،از مثالهای عربی و گاه از مثالهای فارسی بهره بردهاست:
 .1قصر به طریق نفی و استثنا ،قصر صفت بر موصوف:
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم /حافظ

نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار/

(همان)126:
 .2قصر به طریق نفی و استثنا ،قصر موصوف بر صفت:
عبادت بهجز خدمت خلق نیست

/

به تسبیح و سجّاده و دلق نیست /سعدی

(همان)127:
 .3عطف:
آن نه زلف است و بناگوش که روز است و شب است  /وان نه باالی صنوبر که درخت رطب است
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(همان)128:
د :غالمحسین آهنی نیز چون گذشتگان ،در باب قصر سخن میگوید .وی ،برای هر
تقسیمبندی از قصر ،مثال فارسی نیز آوردهاست:
 .1قصر حقیقی:
نیست عاشق گشتن الّا بودنش پروانهوار  /اولش قرب و میانه سوختن آخر فنا /خاقانی

(آهنی)83 :1360 ،
 .2قصر موصوف بر صفت:
از روی محرقه همه دعوی دین کنند  /وز کوی زندقه بجز اهل فتن نیند  /خاقانی

(همان)84:
قصر حقیقی در قصر موصوف بر صفت ،عزیز الوجود و نایاب است زیرا احاطهنمودن بر
تمام صفات موصوف ،دشوار است( .همان)84:
 .3قصر ادعایی:
زو چه ستانم که جوی نیستش  /جز گرویدن گروی نیستش /نظامی

(همان)85:
آهنی همچون رجایی ،قصر را به سه قسم قلب و افراد و تعیین تقسیم میکند و نیز برای
هر نوع قصر صفت بر موصوف و موصوف بر صفت آوردهاست:
 .4قلب:
قدر دل و پایة جان یافتن  /جز به ریاضت نتوان یافتن /نظامی

(همان)
 .5قصر افراد:
شخص او را حیات نفزودی  /جز به آواز صور اسرافیل /ابوالفرج رونی

(همان)86 :
 .6قصر تعیین:
جز شكاری برون نشد ز میان

 /یك تن از پرۀ شكار ملك

(همان)87 :
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غالمحسین آهنی ،چهار راه افادۀ قصر را با مثال فارسی بیان میکند:
 .1طریق اوّل ،به وسیلة عطف است؛ ال و بل:
مرا بسود و فروریخت هرچه دندان بود  /نبود دندان البل چراغ تابان بود /رودکی

(همان)
 .2طریق دوم ،نفی و استثناست:
هرکه جز آن خشت نقابش نبود

گرچه گنه بود عذابش نبود /نظامی

/

(همان)88 :
 .3طریق سوم ،به وسیلة کلمة انّما( این همان) است:
این همان چشمة خورشید جهان افروز است  /که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود /سعدی

(همان)89 :
 .4طریق چهارم ،تقدیم ما هوحقّه التأخیر:
آن که نمرده است و نمیرد تویی /

آن که تغیّر نپذیرد تویی /نظامی

(همان)90 :
ه :مؤلّف کتاب«دربارۀ ادبیّات و نقد ادبی» ،شیوهای دگر برگزیده است .وی ،واژگان فارسی
را برای عربی معادلسازی کرده و مثال فارسی آوردهاست :ویژهسازی یا قصر ،ویژهشده یا
مقصور ،منحصر یا ویژهشده برای یا مقصورعلیه( .فرشیدورد ،ج)407 :1373 ،2
راههای ویژهسازی در زبان فارسی :ویژهسازی یا برای کلمه و گروه است یا برای جمله.
کلمات به جز پیوندها (حرف ربط) و وابستهسازها (حروف اضافه) قصر میشوند« .همین...
وبس»« ،این...وبس»«،وبس» در معنی فقط:
« .1بس» ،به معنی کافی و مترادفات آن:
مرا کیفیّت چشم تو کافی است

/

ریاضتکش به بادامی بسازد  /بابا طاهر

 .2نفی و استثنا :جز ،غیر و بیرون از :عبادت بهجز خدمت خلق نیست  /سعدی
 .3فقط و تنها :خاص فارسی امروز است :فردوسی را فقط دوست دارم.
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 .4ادا کردن کلمات با تكیه و آهنگ خاص« :من با هواپیما به مشهد رفتم»؛ هرکدام از
کلمات یا گروهها را مؤکّد بیان کنیم ،آن را قصر کردهایم.
 .5با پسوپیشکردن کلمات در جمله :فریدون منم.
 .6تصحیح و اضراب به وسیلة نه :او شاعر است ،نه عالم.
 .7تصحیح و اضراب به وسیلة نه بلكه:
گفت جفت امشـــب عروســـی میروی

از نیاز خویش غـــــــــــــــایب می شوی

گف ـ ـ ـ ـت نه بلكه امشب ج ـ ـ ـ ـ ـان من

می رســــد خود از غر ی بی در و طن
مولوی

 .8همین و همان و هم:
سواری بیامد هم اندر شتاب  /خروشان به نزدیك افراسیاب /شاهنامه

 .9یك ،یكی و تنها:
یك امشبی که در آغوش شاهد شكرم  /گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم /سعدی

 .10نه چیز دیگر :او شاعر است ،نه چیز دیگر.
 .11کلمات تعمیمگر مانند :در همه جهان ،در بین همه و....
از مال جهان ز کهنه و نو  /دارم پسری به نام خسرو  /ایرج

 .12و بس :حسن آمد و بس( .همان)411-408 :
 .13قصر جمله :در جملههای کلّی منفی و مثبت ،بعد از پیوندهای استثنا از قبیل مگر ،مگر
اینكه ،الّا ،الّا که ،جز اینكه ،به غیر از آنكه ،جملهای میآید که از حكم ،مستثنی میشود.
والسّالم نیز گاهی جمله را قصر میکند:
چون نیابد حال پخته هیچ خام  /پس سخن کوتاه باید والسّالم /مولوی

(همان)412-411 :
 .14قصر مؤکّد :قصر ،ممكن است با تأکید توأم باشد و تأکید قصر از این راههاست:
 آوردن دو عامل برای قصر ،مثال برای «یكی» و «وبس»:فرستاد شیرین به شیروی کس  /که اکنون یكی آرزو ماند و بس /فردوسی

 .15جمع «فقط» و «یك» ،همراهآمدن «همین» و «وبس» ،اجتماع «همین...وبس» و «والسّالم».
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 .16آوردن واژههای عام تأکید همراه قصر ،چون هیچ و هیچكس:
ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست  /بر عارفان جز خدا هیچ نیست  /سعدی

(همان)412:
و :صاحب «علوم بالغت و اعجاز قرآن» ،ابتدا به تعریف قصر پرداخته ،ادوات و شش طریق
قصر را بیان کرده و سپس ،به بیان جایگاه مقصور و مقصور علیه در این شش طریق اشاره
کردهاست.1 :نفی و استثنا :مقصور پیش از مقصورٌعلیه؛  .2انّما :مقصور پس از انّما و
مقصورُعلیه به دنبال مقصور؛  3و .4لكن ،بل :مقصور قبل از ادات و مقصورٌ علیه بعد از آن
و در زبان فارسی نیز کلمات ولی ،ولیك ،ولیكن ،ولكن ،لكن و امّا؛  .5قصر به وسیلة ال:
مقصورٌ علیه قبل از ال و مقصور بعد از آن؛  .6تقدیم ما حقُّه التّأخیر :مقصور علیه ،همان لفظی
است که جایگاهش ،مؤخّر بوده و مقدّم شده و مقصور به دنبال آن( .نصیریان-100 :1384 ،
 )104وی ،در ادامه ،به تقسیمبندی قصر حقیقی و نسبی و انواع آن چون گذشتگان میپردازد.
ز :مؤلف کتاب «برابرهای علوم بالغت در فارسی و عربی» ،بر اساس شرح «تلخیص المفتاح»
و «مختصر المعانی» ،ذیل قصر صفت و موصوف میگوید :هریك از قصر موصوف بر صفت
و صفت بر موصوف ،دو گونه است .1 :ویژهگردانیدن چیزی به چیزی غیر از چیز دیگر؛.2
ویژهگردانیدن چیزی به چیزی ،بهجای چیز دیگر و آنچه در ادامه میآورد ،مروری بر کتب
گذشته است( .طبیبیان)174-153 :1388 ،
ح :در کتاب «بالغت» ،بعد از تعریف قصر ،به بررسی اصطالحات قصر و حصر پرداخته
شدهاست .1 :مقصور :کسی یا چیزی که قصر برای آن صورت گرفتهاست؛  .2مقصورٌ علیه:
فعل ،اسم ،ظرف یا حالتی است که به مقصور ،اختصاص یافتهاست؛  .3ادات قصر :اداتی مثل
مگر ،به جز ،اال ،فقط ،بس ،تنها و ...که به وسیلة آنها ،عمل قصر و حصر صورت میگیرد.
گاهی در کالم ،ادات قصر حذف میشود .در اینجا باید از مفهوم جمله ،متوجّه قصر و حصر
شد( .محمّدی .)40-39 :1387 ،سپس ،انواع قصر را با عناوین قصر صفت و موصوف ،حقیقی
و غیرِحقیقی ،افراد و قلب و تعیین بیان میکند.
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ط :استاد همایی ،برای قصر دو طرف قائل است :مقصور و مقصورعلیه .بهطور کلّی ،دو نوع
قصر داریم :صفت بر موصوف و موصوف بر صفت .این دو قصر ،در هر سه قصر افراد و
قلب و تعیین جاری است و چون ادوات قصر را به حساب بیاوریم ،در عربیبیستوچهار نوع
مقصور داریم .استاد همایی ،ادوات قصر فارسی را پنج نوع بیان می دارد:
 .1جز ،مگر ،اال بعد از حرف نفی ،تنها ،بس،بسنده ،فقط و :...
بهجز بندگی ناید از هیچكس  /خداوندی مطلق اوراست بس  /نظامی

 .2تقدیم مفعول بر فعل مخصوص در ضمایر:
تو را خواهم نخواهم رحمتت گر امتحان خواهی  /در رحمت برویم بند و درهای بال بگشا

 .3آوردن ضمیر با فعل رابط استن :منم ،تویی ،اوست ،ماییم ،شمایید ،ایشانند :
منم که شهرۀ شهرم به عشق ورزیدن  /منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن /حافظ

 .4تكیهدادن آهنگ تلفظ :در جملة «علی دیروز حسین را زد» ،اگر سنگینی تلفظ صدا ،روی
علی باشد ،فقط علی این کار را کرده نه دیگری و اگر تكیه ،به کلمة دیروز باشد ،فقط کار
دیروز واقع شدهاست نه امروز و زمان دیگر ،اگر سنگینی روی کلمة حسین باشد ،افادۀ قصر
در حسین میکند و اگر سنگینی تلفظ روی زد باشد ،فعل زدن واقع شده ،نه کار دیگر.
 .5پسوند و پیشوندهای تخصیص در فارسی ،قائممقام کلمات قصرو انحصارمیشود؛ مثل
حرف (بـ) که در معنی تخصیص میآید و پسوند (ان) ،در آخر کلماتی که معنی وقت و
زمان میدهد ،افادۀ تخصیص میکند؛ مثل سحرگاهان ،شبانگاهان و بامدادان و از این جهت،
احتیاج به حرف «ب» ندارد و بسحرگاهان اگراستعمال شده باشد ،زائد محض است :
بسحرگاهان ناگاه به من باد نسیم

/

بوی دلدار من آورد هم از سوی شمال

(همایی)127-124 :1370 ،
س :میرجالل الدّین کزازی ،بهجای قصر و حصر ،از واژۀ فارسی «فروگرفت» بهره بردهاست.
فروگرفت را میتوان به دو بخش تقسیم کرد:
 .1فروگرفت راستین :آن است که کسی را در چیزی و چیزی را در کسی ،بدانسان
فروبگیرند که بهراستی ،جز آنکس یا آنچیز را نسزد و فروگرفت ،باز بسته به زمینهها و
شرایط ویژه نباشد ،آنچنان که تمامی مردم یا گروهی بسیار ،آن را بپذیرند و درست و راست
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بدانند؛ برای نمونه ،اگر بگوییم« :خدایی جز آفریدگار پاک نیست» ،فروگرفتی از گونة
راستین در سخن آوردیم زیرا همة یكتاپرستان ،در این سخن با یكدیگر همداستاناند و در
این فروگرفت ،هیچ چندوچونی نمیتواندبود:
کیست در این دیرگه دیر پای  /کو « لمن الملك»زند جز خدای؟ /نظامی

 .2فروگرفت وابسته:آن است که فروگرفت ،چنان نباشد که همگان یا گروهی بسیار از
مردمان ،آن را بپذیرند و در آن چندوچون نیاورند .اینگونه از فروگرفت ،وابسته به زمینهها
و شرایط ویژه است و تنها درآن زمینهها ،پذیرفتنی و روا میتواندبود؛ اگرزمینهها و شرایط
دگرگون شوند ،فروگرفت نیز دگرگون خواهدشد و استواری پیشین را نخواهدداشت؛ برای
نمونه ،اگر رهّام را با دیگر پهلوانان دودمان وی بسنجیم و بگوییم« :پهلوانی جز رهّام نیست»،
فروگرفتی وابسته را درسخن آوردهایم ،چه آنكه این فروگرفت ،تنها تا زمانی که در تنگنای
دودمان رهّام از پهلوانی او یاد میکنیم ،راست میتواندآمد و پذیرفتنی میتواندبود لیكن اگر
او را در پهنهای گستردهتراز دودمان بنهیم و با پهلوانان بسنجیم ،دیگر پهلوانی بیهمتا
نمیتواندشد .فروگرفت را چه راستین باشد چه وابسته ،از دید «دو سوی» آن نیز به دوگونه
میتوان تقسیم کرد:
 .1فروگرفت صفت بر موصوف:آن است که صفتی را در موصوفی فروگیرند و بدان ویژه
دارند .این فروگرفت ،خود دو گونه میتواند داشت:
 فروگرفت راستین صفت بر موصوف :این نمونه را میتوان دربارۀ خداوند گفت:«کارسازی در هستی ،جز آن دادار بندهنواز نیست»؛ بدین سان ،کار سازی را به راستی در
خدا فروگرفته ایم.
 فروگرفت وابستة صفت بر موصوف :این نمونه را میتوانیم دربارۀ دانشور بزرگ و نامدارایرانی ،پور سینا ،بگوییم« :دانشمندی جز پورسینا نیست»؛ بدینسان ،دانشمندی را به وابستگی
درپور سینا فروگرفتهایم زیرا همگان ،درسراسرجهان ،با این سخن همداستان نیستند و تنها
ایرانیان میتوانند دربارۀ آن دانشور ،چنین داوری و سنجشی داشتهباشند.
 .2فروگرفت موصوف بر صفت :آن است که موصوفی را در صفتی فروگیرند و او را بدان
ویژه بدارند .اینگونه از فروگرفت ،گونة راستین نمیتواندبود زیرا خردپسند نیست که به
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راستی ،کسی یا چیزی را تنها یك صفت باشد لیك اگر بگوییم« :بهزاد جز نگارگر نیست»،
بهزاد را به وابستگی در نگارگری فروگرفتهایم و بدین شیوه ،خواسته ایم او را به برجستهترین
ویژگی اش که نگارگری است ،ویژه بداریم لیكن بهراستی خواست ما ،آن نبودهاست که او
را دارای هیچ ویژگی دیگری ندانیم.
فروگرفت را از دید شنونده نیز میتوان به گونههایی بخش کرد :اگر سخنور فروگرفت
را با باور و اندیشة سخندوست ،هماهنگ کند و آن را بر آن پایه بنیاد نهد ،سه گونه
فروگرفت را میتواند در سخن خویش به کار برد:
 .1فروگرفت یگانه (حصر افراد):
نبینی جز مرا نظــــــــــــــمی مح قّق

نیابی جز مرا نثــــــــــــــــــــری مبرهن

نــیــارد جــز درخــت هــنــد کــافــور

نــریــزد جــز درخــت مصــــر روغــن
خاقانی

شنونده ،خاقانی را با دیگری ،دربرخوداری از نظمی محقّق و نثری مبرهن هنباز شمردهاست.
.2فروگرفت باشگونه (قصر قلب):
به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد  /زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست

اگر خوشنشینی ،فروگرفته شدهاست در نرگس مستانه ،ازآن است که شنونده ،برآن
است که دیگری ،جز نرگس مستانه ،در زیر طارم فیروزه ،خوش ننشستهاست.
 .3فروگرفت روشنگر(قصر تعیین):
جز آستان توام در جهان پناهی نیست  /سر مرا بهجز این در حواله گاهی نیست /حافظ

 .4نفی و استثنا :آن است که واژۀ نفی(=نه) را با واژگان استثنا چون :جز ،مگر و جز آن ،در
سخن بیاورند؛ نمونه ای از این روش را در بیت زیر می بینیم:
بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر

 /که جز نكویی اهل کرم نخواهدماند /حافظ

 .5نها با (نه):
اینكه تو داری قیامت است نه قامت  /و ین نه تبسّم که معجزاست و کرامت /سعدی

 .6پیشاورد آنچه که میباید در پس ،آوردهشود :آن است که بخشی از جمله که در پس
آوردهمیشود ،پیش آورند.
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مرا زیبد به گیتی نام خوبی  /که دارد تاب زلفم دام خوبی /گرگانی

 .7فروگرفت با (تا):
تا نگردی تو نیز مردم و مرد  /چارۀ خویشتن ندانی کرد /اوحدی

 .8فروگرفت با (بس):
دال رفیق سفر بخت نیكخواهت بس  /نسیم روضة شیراز پیك راهت بس /حافظ

 .9فروگرفت با(همین):
طاق باید شد از چنان جفتی

 /که همین خیز داند و خفتی /اوحدی

 .10فروگرفت با (تنها):
تنها تویی که در دل من خانه کردهای  /گنجی که خانه در دل ویرانه کردهای

 .11گاه نیز فروگرفت ،بی هیچ نشانة آشكاری ،در سخن آوردهمیشود .فروگرفت ،بدینسان
از سرشت و هنجار سخن دریافتهمیشود :
درمان تو آن بود که برگردی  /زین راه وگرنه سخت درمانی /ناصر خسرو

(کزازی)195-184 :1373 ،
ک :شمیسا ،دربارۀ ارکان قصر چنین میآورد :ادات قصر عبارتاند از :مگر ،اال ،فقط ،بس،
همانا ،همان ،تنها و ....به نظر وی ،آوردن ادات اجباری نیست بلكه در این صورت ،اغراق و
تخییل هم بیشتر است:
سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم  /که من نسیم حیات از پیاله میگیرم  /حافظ

به نظر وی ،قصر دو نوع است:
 .1قصر صفت :قصرکردن صفت بر موصوف.
 .2قصر موصوف :ذاتی را در صفتی مقصور کنیم .گاه موصوف با حرف تعریف میآید که
تأکید بیشتری را میرساند:
آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست  /هر کجا هست خدایا به سالمت دارش /حافظ

سپس ،قصر حقیقی ،غیرِحقیقی ،افراد ،قلب و تعیین را چون کتب گذشته توضیح میدهد.
شمیسا ،مقاصد کاربرد قصر را در پنج دسته بیان میکند .1 :مبالغه :ماشین فقط بنز؛  .2ترغیب
و تشویق :فقط درس؛  .3تحقیر :دانشجو فقط فالنی است؛  .4طنز و مسخره :اگر مقصور و
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مقصور علیه ،عقالً و عرفاً ،منافات باشد و مبالغه نباشد؛  .5جلب توجّه وتأکید بر
برجستهساختن مقصورعلیه :پرنده،آه ،فقط یك پرنده است /فروغ
طرق افادۀ قصر را نیز چهار راه میداند .1 :بهکاربردن ادات حصر وقصر ،از قبیلِ فقط،
تنها ،بس ،بهجز؛  .2با تكرار :فاطمه ،فاطمه است؛  .3تقدیم ماحقّه التّأخیر :ایّاک نعبد و ایاک
نستعین؛  .4منم ،تویی ،اوست ،مراست ،تو راست ،او راست(.شمیسا)105-99 :1373 ،
ل :جلیل تجلیل ،ذیل قصر مینویسد« :اسناد ،حكم است بر کسی یا بر چیزی ،بر سبیل
انحصار و از این طریق ،ویژگیدادن و اختصاصبخشیدن به مسندالیه:
شرح مجموعة گل مرغ سحر داند و بس  /که نه هر کاو ورقی خواند معانی دانست /حافظ
ولوله در شهر نیست جز شكن زلف یار  /فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست /حافظ

در زبان عربی ،عالوه بر واژۀ إنّما ،با مقدّمداشتن جزیی از کالم مقصور ،آنجا که باید
موخّر بیاید ،این معنی عملی میشود و این خصوصیّت ،در فارسی با واژۀ « بس » حاصل
میگردد.
گیرند مردم دوستان نامهربان و مهربان  /هرروز خاطر با یكی ماخود یكی داریم و بس /سعدی

نكتة دیگری که در موشكافی قصر و حصر مورد بررسی دانشمندان بیان قرارگرفته ،این
است که معنی انحصارشده و قصر ،دو نوع میتواندباشد :قصر صفت بر موصوف و قصر
موصوف بر صفت( .تجلیل)21-19: 1369 ،
ل :راههای ویژهسازی در زبان فارسی ،به شرح ذیل است:
 .1جز ،مگر ،الّا بعد از حرف نفی ،تنها ،بس ،بسنده ،فقط و امثال آن.
 .2تقدیم مفعول بر فعل مخصوص در ضمایر(تو را میخوانم).
 .3آوردن ضمیر با فعل رابطة استن :منم ،تویی ،اوست ،ماییم ،شمایید ،ایشاناند.
 .4تكیهدادن آهنگ به هر کلمهای افادۀ قصر میکند( .گودرزی)182 :1387 ،
 -3-2قصر بب اعتبار غرض متکلّم
در «انوار البالغه» ،ذیل مبحث قصر ،چنین بیان شدهاست :قصر بر دو نوع است :حقیقی و
اضافی [غیر حقیقی] .قصر حقیقی ،تخصیص چیزی است به چیزی ،به حسب حقیقت و نفس
االمر؛ به این معنی که اصالً تجاوز به غیر نمیکند و این بر دو وجه است :حقیقی تحقیقی:
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آنكه [حقیقةً] تجاوز به غیر اصالً نكند و حقیقی ادعایی  :آنكه تجاوز کند به غیر فی الجمله
و لیكن متكلّم ادعای آن کند که آن غیر ،به منزلة معدوم است؛ پس ،گویا که تجاوز به غیر
اصالً ننموده ،چون «ما فی الدّارِ الّا زیدٌ» ،هرگاه مراد متكلّم ،آن بودهباشد که غیر زید ،احدی
در دار نیست و در واقع ،احدی نیز در آن خانه نباشد لیكن به اعتبار عدم اعتنا به شأن او ،او
را متكلّم ،داخل موجودات نمیداند .قصر اضافی ،تخصیص چیزی است به چیزی ،نسبت به
امری مخصوص از مغایرات مقصورعلیه؛ به این معنی که این شیء مخصوص به آن شیء
است و تجاوز نمیکند به آن ،مغایر مخصوص که او تجاوز به چیزی دیگر کند( .مازندرانی،
)191-190 :1376
 -4-2قصر بب اعتبار حال مقصور
 .1قصر موصوف بر صفت ،قصر حقیقی :چون «ما زیدٌ الّا کاتبٌ» .این قسم نادر است ،چه
موقوف است بر احاطة متكلّم به جمیع صفات ممكنه از برای آن موصوف تا آنكه اثبات
صفتی و نفی ماعدای آن تواند از او کرد .و این مشكل است بلكه میتوان گفت محال است،
چه صفات منفیه ،نقایضی المحاله دارند و نفی آن صفات ،با نفی نقایض ممكن نیست و الّا
ارتفاع نقیضین الزم خواهدآمد ،مگر آنكه گوییم مراد از صفات منفیه ،صفات وجودیه است.
 . 2قصر صفت بر موصوف حقیقی :این نوع شایع است؛ چون «ما فی الدّارِ اال زیدٌ» ،هرگاه
مقصود این باشد که غیر از زید کسی در خانه نیست ،حقیقتاً یا ادعاءاً.
 .3قصر موصوف بر صفت ،قصر اضافی :چون «ما زیدٌ اال کاتبٌ» ،هرگاه مقصود ،این
بودهباشد که زید مقصور است بر صفت کتابت و صفت دیگر که شعر است مثالً از او منفی
است ،نه جمیع صفات دیگر.
 .4قصر صفت بر موصوف بهعنوان اضافی :چون «ما فی الدارِ اال زیدٌ» ،هرگاه مقصود ،این
بودهباشد که بودن در دار ،مخصوص است به زید و از برای عمرو نیست ،نه اینكه از برای
احدی غیر زید اصالً نیست( .همان)192-190 :
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 -5-2انواع قصر اضافی بب اعتقاد مخاطب
در قصر حقیقی ،مطلقاً اعتقاد مخاطب منظور نیست بلكه هرگاه خالیازذهن باشد ،القای این
کالم با او میشود و به این علّت ،قصر قلب و افراد و تعیین در آن نیست و در قصر اضافی،
اعتقاد مخاطب منظور است و منظور از این قصر ،یا ازالة اعتقاد غلطی است که مخاطب دارد
و تحصیل اعتقاد صحیح جهت او یا رفع شكّی که عارض او شدهاست .پس قصر موصوف
بر صفت از اضافی ،بر سه قسم است :قصر قلب و قصر افراد و قصر تعیین.
 .1قصر موصوف بر صفت از اضافی قصر قلب :اگر اعتقاد مخاطب آن باشد که زید ،موصوف
به صفت شعر است ،نه کتابت و در این اعتقاد ،غلط کردهباشد و در واقع ،زید موصوف به
کتابت بوده باشد ،نه شعر و جهت برگردانیدن او از آن اعتقاد فاسد به این اعتقاد حق ،گویی:
«ما زید اال کاتب» ،این را قصر قلب میگویند ،به اعتبار آنكه کالم داللت میکند برعكس
آنچه مخاطب گمان داشت.
 .2قصر موصوف بر صفت از اضافی قصر افراد :و اگر عقیدۀ مخاطب آن باشد که زید هم
شاعر و هم کاتب است و در واقع ،چنین نباشد بلكه همین کاتب باشد و بس ،در این صورت
هرگاه گویی« :ما زیدٌ الّا کاتبٌ» ،جهت ازالة اعتقاد غلط او ،این ترکیب از باب قصر افراد
است ،به اعتبار آنكه مخاطب ،اعتقاد اشتراک دو صفت در آن موصوف داشت و متكلّم ،آن
موصوف را تخصیص به یك صفت داده.
 .3قصر موصوف بر صفت از اضافی قصر تعیین :و اگر مخاطب متردّد باشد که زید آیا کاتب
یا شاعر است و در مقام استفسار بودهباشد ،پس هرگاه گویی « :ما زیدٌ الّا کاتبٌ » ،قصر تعیین
است ،چه متعیّن نموده آن صفتی را که مخاطب ،شك در آن داشت و قصر صفت بر
موصوف اضافی نیز منقسم به قصر قلب و قصر افراد و قصر تعیین است.
 .4صفت بر موصوف اضافی قلب :پس اگر در واقع ،قیام مخصوص به زید باشد و از برای
عمرو نباشد و در عقیدۀ مخاطب ،آن باشد که قیام مثالً صفت عمرو است و بس ،نه زید و
جهت برگردانیدن او از این اعتقاد غلط به آن اعتقاد ثواب ،گویی« :انّما القائمُ زیدٌ» ،این قصر
قلب است.
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 .5صفت بر موصوف اضافی افراد :اگر به اعتقاد او ،عمرو یا زید شریك باشد در صفت قیام
و خواهی غلط او را بیان نمایی و گویی« :زیدٌ هو القائمُ» ،این قصر افراد است.
 .6صفت بر موصوف اضافی تعیین :و اگر داند که زید و عمرو ،یكی از ایشان قائماند و بهعینه
نداند که کدام یكی است ،پس ،هرگاه جهت تعیین آن موصوف ،گویی« :القائمُ زیدٌ» ،این
قصر تعیین خواهدبود( .مازندرانی.)193-190 :1376 ،
 -6-2اغراض قصر
 مبالغه :نخواهد بود جز آتش مقامم/عطار ترغیب به چیزی یا کاری :قدح مگیر چو حافظ مگر به نالة چنگ. -تحقیر چیزی یا کسی :شعر فقط شعر سنتی (محمّدی ،1387 ،ص.)43

 -7-2تحلیل آمارس
منابع فارسی و منابع عربی

مازندرانی :انوار البالغه

آق اولی :دُرر االدب

رجائی :معالم البالغه

غالمحسین آهنی :معانی و بیان

ی.نصیریان :علوم بالغت و...

خ.فرشیدورد :دربارۀادبیّات

همایی:معانی و بیان

کزازی:معانی

شمیسا:معانی

القزوینی:االیضاح

قصر مؤکد



تفتازانی:مختصر المعانی

قصر جمله



تفتازانی:مطول

قصر کلمه



هاشمی:جواهرالبالغة

قــصـــــــــر

الزوبعی:علم المعانی

بـــالغــت

الدیباجی:بدایة البالغة

کتب

محمّدحسین محمّدی :بالغت

نویسندگــان و

قصر به اعتبار غرض متكلم
حقیقی





حقیقی تحقیقی





حقیقی ادعایی
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طرق افادۀ قصر
تقدیمُ ما حقُّه
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آوردن ضمیر با



فعل رابطة استن
تكیه دادن



آهنگ لفظ



پسوند و پیشوند



تكرار
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حصر و قصر در بالغت فارسی و عربی

 -3نتیجبگیرس
با دقت در  16منبع حائز اهمیّت عربی و فارسی پیرامون قصر ،نتایج زیر حاصل شد:
قصر تأکید بر تأکید است و در عربی به صورتهایی چون عطف ،نفی و استثنا ،انما ،تقدیم،
ضمیر فصل و تعریف مسند نیز بیان میگردد .حصر در تقدیم آنچه شایستة تأخیر است ،از
مفهوم کالن دریافت میشود ولی بقیه وضعاً حصر را میرساند .اصل در شیوۀ عطف ،تصریح
بر مثبت و منفی است و تصریح بر مثبت و منفی ،ترک نمیشود ،مگر هنگامی که به درازا
کشیدهشدن سخن ناگوار باشد .نفی به الی عاطفه با نفی و استثنا جمع نمیشود .اصل در نفی
و استثنا ،بهکار گیری در حكمی است که مخاطب از آن آگاهی ندارد و آن را انكار میکند.
در زبان فارسی ،ویژهسازی یا برای کلمه و گروه است و یا برای جمله .کلمات ،بهجز
پیوندها (حرف ربط) و وابستهسازها (حروف اضافه) ،قصر میشوند .راههای قصر کلمه
عبارتاند از :همین ...وبس»« ،بس»  ،نفی و استثنا ،فقط و تنها ،اداکردن کلمات با تكیه و
آهنگ خاص ،پسوپیش کردن کلمات در جمله ،تصحیح و اضراب به وسیلة نه ،یك .در
جملههای کلّی منفی و مثبت ،بعد از پیوندهای استثنا از قبیل مگر ،مگر اینكه ،الّا ،الّاکه ،جز
اینكه ،به غیر از آنكه ،جملهای میآید که از حكم مستثنی میشود .والسّالم نیز گاهی جمله
را قصر میکند.
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