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Abstract  
Istikhdām is a rhetorical figure of speech based on double entendre or polysemy.  

The ambiguity that exists in defining this figure of speech in Persian rhetorical 

books has led to inaccurate or wrong understanding of this figure and its 

examples. In this article, the author intends to offer a comprehensive definition 

of this figure of speech by investigating the existing definitions, and classifying 

and summarizing them in such a way as to prevent misunderstandings and 

inaccuracies. In this fundamental research using library research tools, the main 

elements in the use of istikhdām, such as the deep structure of the phrase, 

semantic relationships between the words and some related grammatical 

features were investigated in order to define an exact method for the 

identification and understanding of this figure  . For a better understanding, 

several examples given in Persian rhetorical books were analyzed to determine 

their components. The types of istikhdām defined in rhetorical books were also 

reviewed and an attempt was made to provide a coherent classification. It was 

found that identifying “ellipsis” in the surface erstructure of the phrase is an 

exact way to identify and understand istikhdām. Moreover, the relationships 

between some rhetorical devices and istikhdām were investigated, and it was 

found that they either reinforce or overlap each other. 
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  حذف پایة بر آن تشخیص و استخدام صنعت ساختار

 یرانا تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه فارسی، دبیاتا و زبان دکتری دانشجوی فردمژده کمالی

 چکیده
یا چندمعنایي استتتت. ابهامي که در تعریب این صتتتنعت در   دو بدیع بر پایةاز صتتتنایع معنوي « استتتتخدام»

ن شده هاي آهاي بدیع فارستي وجود دارد، موجب برداشت اشتباه یا غيردقيق از این صنعت و مصداق کتا 

امع از ها در صدد ارائة تعریفي جبندي آنبندي و جمعین جستار با بررسي تعاریب، دستهاست. نگارنده در ا

اي که مانع برداشتت اشتتباه یا غيردقيق شود. در این تحقيق بنيادي که با استفاده از   گونهاستت به این صتنعت  

بارات، اخت عستتگيري استتتخدام مانند ژرفعناصتتر تأ يرگذار در شتتکلاي صتتورت گرفت، ابزار کتابخانه

هاي دستتتتوري مرتبط بررستتتي گردید تا روشتتتي دقيق براي  روابط معنتایي ميتان کلمتات، و برخي ویژگي   

هاي هایي که در کتا شواهد و مثال ،تشتخيص، دریافت و درك این صتنعت تعيين گردد. براي درك بهتر  

که  ميخدان گردید. انواع استها تبييدهندة صنعت در آنهاي تشکيلبدیع فارسي آمده، تحليل شدند و مؤلفه

شکار شد . آشودبندي منسجمي ارائه دستته  و تالش گردیدهاي بدیع مطرش شتده بود، بازبيني شتد   در کتا 

در روستتاخت عبارت، روشتتي براي تشتتخيص و دریافت استتتخدام استتت.  « حذف به قرینة لفظي»تشتتخيص 

ه تخدام وجود دارد، بررسي شد. آشکار شد کچنين روابطي که ميان برخي ترفندهاي بدیعي و بياني با اسهم

     .پوشاني وجود داردهم ابطةکننده و ميان برخي دیگر رها رابطة تقویتميان برخي از آن

  . يلفظ قرينۀ به حذف ايهام، صنعت استخدام، صنعت دومعنايي، صنايع بديع، ها:کلیدواژه
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 . درآمد 4
 . بیان مسئله    4. 4
که هنر کالمي است، تخيل و احساس نقش مهمي دارند.  گيري ادبياتدر شکل 

افتن در پي ی هاي یک ا ر ادبي است. بالغت سنتيمؤلفهترین انگيزي از اصليخيال
اي ههاي یک متن ادبي و بررسي علل آن، شکل گرفت و بدیع که یکي از دانشزیبایي

رد صنایع ، و بررسي کارکگذاريبندي، نامدهد با دستهگانة بالغت سنتي را تشکيل ميسه
بخش کالم ادبي، و مندي شگردهاي زیبایيو ترفندهاي ادبي، سعي در انتظام و قاعده

 ها دارد. کشب دليل آن زیبایي
هایي آن ویژهاند، بهصنایع معنوي بدیع بر پایة کارکرد ذهن در کشب معنا بنا نهاده شده

ن، و ابهام. الضدید ایهام، استخدام، محتملاند ماننکه بر پایة دو یا چندمعنایي شکل گرفته
هاي معنایي پنهان در آن، ذهن به تالش براي رمزگشایي یک متن ادبي و پي بردن به الیه

کند. تأ ير درازمدت این صنایع به پردازد و این، لذت خواندن را دوچندان ميو فعاليت مي
کشب معما و یافتن راه  ها از نوع لذتکارکرد ذهن مرتبط است. لذت وخوشایندي آن

گذار و اند، تأ يرهایي که با مفاهيم پنهاني متن گره خوردهحل مسئله است. کشب آرایه
بخش است. افزون بر این، مشارکت دادن خواننده در خلق ا ر هنري که از دیگر لذت

محبتي، افزایند )کارکردهاي این گونه ترفندهاست، بر قدرت کالم ادبي و زیبایي آن مي
(. از سوي دیگر تشخيص و درك دقيق این گونه صنایع راهي است براي پي 66: 6838

 تر کالم ادبي.بردن به مفهوم دقيق
چنين و هم ها،بخشي آنگيري صنایع بدیعي، لذتساختار و بافت کالم ادبي در شکل

ر و اصزیرا عن ها شباهت زیادي به هم دارند؛ها تأ ير دارد. برخي آرایهدرك و دریافت آن
و رها نقش دارند، مشترك هستند. از اینگيري و دریافت آنوجوهي که در روند شکل

وجوه  نماید و گاه اینها دشوار ميگاه تشخيص دقيق و پي بردن به نحوة تأ يرگذاري آن
ها را از توان به تفاوت صنایع پي برد و آنسختي ميقدري قوي و بارزند که بهمشترك به

  هم تشخيص داد.
ر شده از صنعت استخدام دنگارنده در این جستار بر آن است که با مرور تعاریب ارائه

هاي بدیع فارسي، این صنعت را بررسي نماید و تعریفي جامع از آن ارائه دهد. کتا 
که  هاي زبانيها، ایرادات و کژتابيهاي این کتا چنين ضمن تحليل و نقد شاهدمثالهم
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شود، مطرش نماید. بدین برداشت چندگانه از این صنعت ميموجب نقص در تعریب و 
شود. پيوند گيري استخدام، و ارتباط آن با ساختار عبارت نيز بررسي ميمنظور نحوة شکل

و ارتباط استخدام با دیگر صنایع بدیعي، و سایر علوم ادبي و زباني مانند معاني و بيان و 
 تر به دست آید.دقيقگردد تا دریافتي دستور زبان نيز بيان مي

 . سؤاالت پژوهش 8. 4
 استخدام چيست؟  .6
گيري آرایة استخدام و تشخيص آن تأ يرگذار . نحو زبان و ساختار آن چگونه در شکل2

 است؟
 شود؟ . ویژگي چندمعنایي چگونه سبب اشتباه در دریافت صنایع ایهام و استخدام مي8
 اي بالغي چيست؟ . رابطة استخدام با دیگر صنایع و ترفنده4

 های پژوهش. فرضیه3. 4
 هاي بدیع فارسي نيامده است. . تعریب جامع و دقيقي از استخدام در کتا 6
گيري و تشخيص صنعت استخدام اي که در شکلهاي نحويساخت کالم، ویژگي. ژرف2

 سازد. مؤ رند را آشکار مي
 .نمایاندصنعت را دشوارمي هاي ایهام و استخدام گاه تشخيص و درك این دو. شباهت8
وهي گرپوشاني، اعم و اخص، یا هم. ميان استخدام و چند صنعت دیگر بدیعي رابطة هم4

 وجود دارد. 

 . بحث و بررسي 8

 های بديع فارسي . استخدام در کتاب4. 8
تعاریفي که از این صنعت در  انگيزترین صنایع معنوي بدیع است.استخدام از خيال

شود يها دیده مهایي که در آنغت فارسي ارائه شده، یکسان نيست. تفاوتهاي بالکتا 
اي من اشارهتر این صنعت، ضگردد. براي تبيين دقيقسبب برداشت غيردقيق از این آرایه مي

ها مرور و هاي بدیع فارسي، تعاریب ارائه شده در آنکوتاه بر پيشينة حضور آن در کتا 
 گردند.هاي اصلي تعاریب استخراج ميشوند و مؤلفهبندي ميدسته
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 های بديع فارسي. پیشینة حضور استخدام در کتاب4. 4. 8
اي داند:کلمهاند. او استخدم را چنين ميق( را معرّف صنعت استخدام دانسته 934منقذ )ابن

ه کشود، در حاليداراي دو معنا باشد و به هر دو معناي آن نياز است؛ اما یک بار ذکر مي
هاي بدیع (. این تعریب به کتا 626: 6862گيرد )ميمندي، ر دو معنا را به خدمت ميه

ني یع هاي بر جاي ماندة بالغت فارسي،ترین کتا فارسي راه یافت، هرچند در قدیم
ق حقای، الشعردقایق، المعجم في معایير اشعار العجم،  حدائق السحر، البالغهترجمان
 نامي از این صنعت نيامده است.    بدایع الصنایع، و الحدائق
وجود »شود که بر پایة ق( تعریفي از استخدام ارائه مي66)قرن  رسالة بيان بدیعدر 

و  يمختصر المعان شده درتعریب ارائهگيري صنعت است و در واقع همان در شکل« ضمير
حدهما  م یراد االستخدام و هو ان یراد بلفظ له معنيان ا»ق( است:  7)قرن  تلخيص المفتاش

( که چنين ترجمه 272: 6878)تفتازاني،« بضميره معناه االخر او یراد باحد ضميریه احدهما
و استخدام آن است که از لفظي که آن را دو معني باشد، از آن لفظ یکي از »شده است: 

آن دو معني مقصود باشد و از ضميري که بعد از آن مذکور شود و راجع به آن لفظ باشد، 
 (. 6836:68)فندرسکي،« ني دیگر مقصود باشدمع

لفظ داراي  آن است که از»با تفصيل بيشتري در تعریب مواجه هستيم:   البدایعابدع در 
معاني متعدد ارادة معنایي نمایند و از ضمير آن معني دیگري بخواهند؛ یا از یک ضمير 

ا واه آن معاني حقيقي باشد ییکي از آن معاني خواهند و از دیگر معني دیگر اراده کنند خ
اند استخدام ایراد لفظ مشترك است با آوردن قراین مجازي یا مختلب ... و بعضي گفته

گيري (. بالغيون معاصر با بهره43: 6877العلما گرکاني، )شمس مناسب با معاني متعددة آن
 . شودبررسي مياند که در ادامه هاي خود، تعاریفي ارائه دادهاز این تعاریب و برداشت

 هابندی آن. تعاريف و دسته8. 4. 8
اند و برخي ها تأکيد ندارند: برخي بر پایة لفظ شکل گرفتهطور یکسان بر مؤلفهتعاریب به

ر هر اند؛ و گروهي دیگر بگيري استخدام دانستهبر جمله؛ برخي فعل را عامل اصلي شکل
 اند.دو مؤلفه تأکيد داشته

اند: در خود لفظ؛ در ضميري که راجع به لفظ است؛ ع هم دانستهاستخدام را چند نو 
رداخته اند؛ بر پایة تشبيه؛ و بدون تشبيه. ابتدا به تعاریب پدر دو ضمير که راجع به یک لفظ
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شود. ها تعریفي جامع به دست آید، سپس انواع آن بررسي ميشود تا برمبناي مؤلفهمي
 پوشي شد.تعاریب تکراري چشم منظور جلوگيري از اطالة کالم ازبه

 . بر پاية جمله 4. 8. 4. 8
آن است که لفظي داراي چند معني باشد و آن را طوري در نظم یا نثر بياورند که با یک »

(. عناصر 271-279: 6817)همایي، « جمله یک معني و با جملة دیگر معني دیگر ببخشد
 اصلي این تعریب از این قرارند:

یا ترکيب حاوي بار چندمعنایي، و حامل صنعت است. تکية اصلي ( لفظي: یک لغت 6 
 صنعت روي یک لفظ است. 

( چندمعنایي: لفظ مستخدم بيش از یک معني )حقيقي یا مجازي( دارد حتي خارج از 2
 عبارت مورد نظر. 

 ( بيش از یک جمله: متن بيش از یک جمله است. 8
 ند. ز یک جمله چندمعنایيِ خود را افاده ک( معنایابي متفاوت لفظ: لفظ مستخدم در بيش ا4

توان دانست، چون بر مصادیق آرایة ایهام هم منطبق است، این تعریب را تعریب مانعي نمي
 ویژه ایهام تناسب. براي مثال در این بيت حافظ: به

 امشب صداي تيشه از بيستون نيامد
 

 گویا به خوا  شيرین فرهاد رفته باشد 
 

دهد: معشوق فرهاد؛ و اي دو معناست با مصراع اول یک معنا را ميلفظ شيرین که دار
دهد: خوش؛ آرایه این بيت ایهام تناسب است نه معنایي دیگر مي« به خوا  رفتن»با 

 استخدام. یا در بيتي از سعدي: 

 بتترفتتت رونتتق بتتازار آفتتتتتا  و قمر 
 

 ز بس که ره به دکان تو مشتتتري آموخت 
 

ود. مشتري شبه کار گرفته نمي« مشتري»شد، دومعنایي کلمة اگر مصراع و جملة اول نبا
لة دوم کند، و با جمرا متبادر مي« سيارة برجيس»با جملة اول و کلمات آفتا  و قمر معناي 

 را، ولي استخدام ندارد.   « خریدار»و کلمة دکان معني 
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  . بر پاية لفظ8. 8. 4. 8
ش به دو مورد اطالق گردد: اول لفظي داراي در لغت به معني به خدمت گرفتن و در اصطال»

دو معني است که با همراهي یک لفظ یک معني و با همراهي لفظ دیگر معني دیگر داشته 
باشد. دوم لفظي داراي دو معني است که از آن یک معني و از ضميري که به آن لفظ 

معني  مير یکگردد معني دیگر اراده شود، یا دو ضمير به آن برگردد که از یک ضبرمي
هاي این تعریب (. مؤلفه641: 6833)اسفندیارپور، « و از ضمير دیگر معني دیگر اراده شود

 توان چنين تعيين کرد:را مي
 کند. ( لفظ: مفهوم تعریب قبل را به ذهن متبادر مي6
( دومعنایي: مفهوم تعریب قبلي را در بردارد با این تفاوت که به صراحت بر دو معنا تأکيد 2

 دارد نه چند معنا. 
کند ( معنایابي متفاوت لفظ: لفظ مستخدم با لفظي دیگر معناي متفاوت خود را آشکار مي8

 نه جملة دیگر. 
تفاوت این تعریب با تعریب قبلي در دو مطلب است: نخست آنکه در این تعاریب بيان 

ستخدم لفظ م نشده متن بيش از یک جمله است، و دوم اینکه آنچه موجب دو یا چندمعنایي
اي دیگر. ایرادي که بر این تعریب وارد است، مشابه شود لفظي دیگر است نه جملهمي

 ایراد تعریب قبلي است. 

 . تعريف بر مبنای فعل3. 8. 4. 8
اي است که با افعال مختلب معاني متفاوت بيابد، چون گونهبه کارگيري کلمات به»...   

هاي مرکب(، صنعت استخدام موارد ویژه در فعلزبان فارسي حالتي ترکيبي دارد )به
ست هاي هستي اکاربردش بسيار زیاد است و این زبان از این جهت جزو پربارترین زبان

 (.   66: 6838)محبّتي، « اش بسيار قوي استچه خاصيت ترکيبي
ار شود، فعل است. انحصدر این تعریب، آنچه موجب معنایابي متفاوت لفظ مستخدم مي

توان ایراد اصلي این تعریب دانست که مانعيت و جامعيت تعریب دن به فعل را  ميبخشي
 کند. در این بيت سعدي:را مخدوش مي

 بازآي که در فراق تو چشم اميدوار
 

 اکبر استدار بر اهللچون گوش روزه 
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دهد. گوش است که با گوش یک معنا و با چشم معنایي دیگر مي« اکبراهلل»لفظ مستخدم 
در عبارت حاوي آرایه به کار رفته « است»و چشم هر دو اسم هستند، و فقط یک فعل 

 است. 

   بر پاية لفظ و جمله )هر دو( تعريف. 1. 8. 4. 8
یا  واژه شود که در پيوند باواژه یا عبارتي دو یا چندمعنایي به کار گرفته مي»در استخدام 

ر قرار گيرد. به سخن دیگر محور استخدام هاي دیگر کالم هر دو معناي آن مورد نظعبارت
: 6838)عقدایي، « رود و از مصادیق زیباي ایجاز استیک بار، ولي در دو پيوند به کار مي

683 .) 
در اصطالش بدیع، به خدمت آوردن یک واژه به دو معني، و آن بدین گونه است »... 
الم سبت به لفظ یا بخشي از کاي که دو معني دارد در کالم بياورند آن گونه که نکه واژه

ادقيان، )ص« معنایي، و نسبت به لفظ یا بخش دیگر معناي دیگري از آن دریافت گردد
 (. بر این تعریب هم ایرادهاي قبلي وارد است. 663: 6873

است.  شده در تعاریب دیگر از استخدام عناصر دیگري از الزامات و شرایط آن دانسته
 بافت متن است.  این شرایط مرتبط با نحو و

       . تعريف بر پاية حذف4. 8. 4. 8
ها )اجزا(ي سخن با دو پاره از همان سخن در پيوند چند پيوندي: یعني اینکه یکي از سازه»

ها معني دیگري داشته باشد؛ به دیگر سخن چندپيوندي باشد و در پيوند با هر یک از آن
ه کار د با دو چيز به جاي دو بار یک بار چنان بیعني اینکه واژه یا ترکيبي دومعنایي در پيون

اي رود که در پيوند با هر یک از دو چيز معنایي دیگر بپذیرد. چند پيوندي که گونة ویژه
: 6832)راستگو، « گوینداز چندمعنایي است، همان است که بدیعيان به آن استخدام مي

 از این قرارند:  ها تأکيد شده،هایي که در این تعریب بر آن(. مؤلفه272
 تر از واژه یا ترکيب یا عبارت است.ها یا اجزاي سخن: کلي( سازه6
 ( چندمعنایي و دومعنایي: از هر دو استفاده شده است.2
هاي سخن )نه عبارت یا جمله یا فعل( یکي از ( پيوند با دو بخش از سخن: پيوند با بخش8

 دالیل معنایابي متفاوت دانسته شده است.
 : لفظ مستخدم به جاي دو بار با دو معني متفاوت، یک بار به کار رفته است. ( حذف4
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استخدام عنوان یکي از صنایع معنوي در علم بدیع در »در تعریفي دیگر آمده است: 
لغت به معني به خدمت گماردن، در اصطالش بدیع آن است که از یک لفظ دو معني 

اي که اگر هر یک از آن دو معني را در سخن مختلب آن را در سخن به کار گيرند به گونه
اعتبار نکنند، در معني آن خللي پدید آید ... لفظي را که داراي دو معني است بياورند و 
هر یک از آن دو معني را از دو کلمه )ممکن است دو ضمير باشد( یا از دو عبارت جداگانه 

بر حذف تأکيد شده است. در (. در این تعریب هم 812: 6834اراده کنند )ذاکرالحسيني، 
ساخت کالم، واژه یا ترکيبي که حامل صنعت استخدام است، یک بار حقيقت در ژرف

 دیگر با معناي دوم ذکر شده بوده و حذف آن سبب ایجاد آرایة استخدام شده است. 
ه کند، ابتدا آن را به ساي دیگر این صنعت را معرفي ميدر این ميان شميسا به گونه

تخدام دهد: اساي ارائه ميسيم کرده و سپس براي هر کدام تعریب و مثال جداگانهگونه تق
( فعل 6شویم: تشبيهي، غيرتشبيهي، و ضمير. در استخدام تشبيهي هم با دو گونه مواجه مي

است. در ادامة جستار،  جمله ایهام دارد، که در این صورت استخدام را نوعي ایهام دانسته
( 2کنيم؛ پردازیم، این نظر را بررسي مياستخدام با دیگر صنایع ميآنجا که به ارتباط 

به معني دیگر بدهد. استخدام اسمي در رابطه با مشبه یک معني و در ارتباط با مشبه 
شود پوشاني دارد که در جاي خود بررسي ميغيرتشبيهي هم با آرایة استثناي منقطع هم

همة انواع استخدام را دربرگيرد، ارائه نداده  (. شميسا تعریب جامعي که687-686: 6869)
 است. 

 کند ویاد مي« ایهام استخدام»داند و از آن با عنوان دادبه استخدام را از انواع ایهام مي
( صورت جدید که 2( صورت قدیم )همان استخدام ضمير است(؛ 6داند: آن را دو نوع مي

ود و دو معني به بار آورد، یا یک اسم ميز در کالم با دو اسم همراه شآیک فعل ایهام
(. بر 738- 776: 6874آميز با دو فعل در کالم ترکيب شود و دو معني به دست دهد )ایهام

رد و آونظر دادبه این ایراد وارد است که استخدام را صنعت مستقلي به شمار نمي
ساخت عبارت فکه از نظر ساختار جمله و ژرگيرد، در حاليزیرمجموعة ایهام قرار مي

 بين ایهام و استخدام تفاوت وجود دارد. 

 بندی تعاريف. جمع6. 8. 4. 8
ي یا اي، ترکيبهرگاه واژه»توان چنين تعریفي ارائه داد: بندي تعاریب قبلي مياز جمع

چنين اي در کالم به کار رود که در پيوند با لفظي )همعبارتي دو یا چندمعنایي به گونه
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واره(، یک معنا را بدهد و در پيوند با لفظي )یا فعل، در یک جمله )یا جملهفعل یا ترکيب( 
اي( دیگر معناي دیگري بدهد به وارهاي )یا جملهترکيب، و عبارتي( دیگر در جمله

اي که اگر هر یک از دو معنا را اختيار نکنند معني کامل ودقيق به دست نياید، صنعت گونه
ه ساخت کالم، لفظ مستخدم دو بار به کالمي دیگر در ژرفاستخدام به کار رفته است. ب

، به منظور تبيين مطالب« ولي در روساخت یک بارِ آن حذف شده است. ؛کار گرفته شده
 گردد. سعدي:  هاي بدیع فارسي ذکر شده، بررسي ميشواهدي که در کتا 

 بازآ که در فراق تو چشم اميدوار
 

 است اکبراهللدار بر چون گوش روزه 
 

 اکبراهللساخت این جمله ظاهراً چنين بوده است: بازآ که در فراق تو چشم اميدوار بر ژرف
اي است. اهلل اکبر در پيوند با چشم، نام تنگه اکبراهللدار بر که گوش روزهاست همچنان

است در شيراز که دروازة اصلي ورود به شهر در آن قرار دارد و در پيوند با گوش، آغاز 
دهد. عناصر استخدام به این ذان مغر  در رمضان است که اجازة گشودن روزه را ميا

( آن 2اکبر( بيش از یک معني دارد، ( لفظ مستخدم )اهلل6ترتيب در بيت حضور دارند: 
( لفظ مستخدم با هر جمله 8بخش از بيت که حاوي صنعت است، بيش از یک جمله دارد، 

( در 4یابد: یک بار با گوش و باري دیگر با چشم، ت مياي در آن، معنایي متفاوو کلمه
ژرف ساخت سخن لفظ مستخدم دو بار حضور داشته که در روساخت یک بارِ آن حذف 

 شده است.    
 مثالي دیگر از سعدي: 

 شنيدم که جشني ملوکانه ساخت
 

 نواختچو چنگ اندر آن بزم خلقي  

: شنيدم که جشني ملوکانه ساخت، توان ژرف ساخت جمله را چنين در نظر گرفتمي
 است« نواخت». لفظ مستخدم نواختاندر آن بزم خلقي را  نوازندميکه چنگ را چنانهم

گر اي دیگر معنایي دیکه با لفظ چنگ در یک جمله حاوي معنایي است و با خلق در جمله
ن مثال ر ایهایي که در مثال قبلي ذکر شد، دیابد. تمام ویژگي)عنایت و توجه کردن( مي

 یابد با این تفاوت که لفظ مستخدم در این بيت فعل است. حافظ: هم مصداق مي

 از دیدة مردم بيندازیشچون اشک 
 

 آن را که دمي از نظر خویش براني 
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 اندازند،ميکه اشک را چنانژرف ساخت: آن کسي را که دمي از نظر خویش براني، هم 
 . بيندازياز دیدة مردم 

م: بيندازي از دیدة مردم؛ دومعنایي: در جملة اول و در پيوند با اشک معناي لفظ مستخد
را  «ارزش کردنبي»دهد، و در جملة دوم در پيوند با دیدة مردم معناي کنایي گریستن مي
 رساند. حافظ: به ذهن مي

 در راه تو حافظ چو قلم کرد ز سر پاي
 

 ؟نخوانيچون نامه چرا یک دمش از لطب  

چون قلم از سر پا ساخت ) با سر به خدمت تو ت: حافظ در راه رسيدن به تو همژرف ساخ
 ؟  خوانينمي، او را خوانيميکه نامه را چنانآید(، چرا هممي

دهد مي «مطالعه کردن»در پيوند با نامه مفهوم « نخواني»لفظ مستخدم: نخواني؛  دومعنایي: 
 «. دعوت کردن»اع داده شده معناي و در پيوند با حافظ  که با ضمير به آن ارج

 حافظ: 

 زنانبر سر خم رفت کبچون باده باز 
 

 حافظ که دوش از لب ساقي شنيد راز 
 

رود، حافظ هم که دوش از لب بر سر خم مي زنانکبطورکه باده ساخت: همانژرف
 بر سر خم رفت.  زنانکبساقي راز را شنيد، 

ن؛ دومعنایي: در جملة نخست و در پيوند با باده، زنان، و سرِ خُم رفتلفظ مستخدم: کب
در  رود وکرده از ته خم به باالي خم ميکرده است که باده کبزنان به معناي کبکب

کنان به سراغ خم رفتن است. زنان و شاديپيوند با حافظ و در جملة دوم به معناي دست
 عراقي: 

  معشوق[ آن توبة نادرست ما را  
 

 بشکستخویش  همچون سر زلب 
 

 . تشکسکه سر زلب خویش را چنان، همشکستساخت: معشوق توبة نادرست ما را ژرف
ایبندي است پلفظ مستخدم: شکست؛ دومعنایي: در جملة اول و پيوند با توبه، به معناي عدم

 و در جملة دوم و پيوند با زلب به معناي مجعد کردن زلب است. سعدي: 

 کنيمي نتتمتتایتتي و پرهيزدیتتدار متتي  
 

 کنيتيز ميبتتازار خویش و آتش متتا  
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 کني. کني و آتش ما را تيز ميساخت: ... بازار خویش را تيز ميژرف
رونق »کني؛ دومعنایي: با جملة نخست و در پيوند با بازار مفهوم لفظ مستخدم: تيز مي

ا ر« دنور کرشعله»کند، در پيوند با آتش و جملة دوم مفهوم را متبادر مي« بخشيدن
 رساند.  مي

 . انواع استخدام8. 8
( لفظ مستخدم 6بندي استخدام، تقسيم آن به دو نوع است: ترین و مشهورترین دستهقدیم

( لفظ مستخدم یک بار 2یک بار در عبارت به کار رود و هر دو معنا از آن استخراج شود، 
دم اجع به لفظ مستخبا یک معنا به کار رود، ضميري در عبارت وجود داشته باشد که ر

(. 663: 6873؛ صادقيان، 271-279: 6817باشد و معناي دوم را در بر داشته باشد )همایي، 
(. در 48: 6832آزاد بلگرامي بر این دو نوع نام مُظهر و مُضمر نهاده است )آزاد بلگرامي، 

یک  ( یک لفظ مستخدم و6اند: بندي دیگري نوع دوم را خود شامل دو نوع دانستهدسته
( دو ضمير در عبارت باشد که هر کدام به یکي از 2ضمير راجع به آن در عبارت باشد، 

 (. 68: 6836؛ ميرفندرسکي، 641: 6833معاني لفظ مستخدم راجع باشد )اسفندیارپور، 
دیدي ارائه بندي جو دسته برخي استادان معاصر با دیدي دیگر به این صنعت نگریسته

( تشبيهي که خود به دو شکل اسم و فعل تقسيم 6گونه قائل است: اند. شميسا به سه داده
( ضمير. 8( غيرتشبيهي، 2شود، بنا بر اینکه لفظ مستخدم چه نوعِ دستوري داشته باشد، مي

اد بلگرامي است آز« االستخدامتشبيه»رسد استخدام تشبيهي برگرفته از اصطالش به نظر مي
و گونه قدیم و جدید قائل است. گونة قدیم همان (. دادبه بر د686-687: 6869)شميسا، 

آميز در کالم با دو اسم همراه اوالً یک فعل ایهام»استخدام ضمير است، و گونة جدید: 
آميز با دو فعل در کالم ترکيب شود و شود و دو معني به بار آورد ...؛  انياً یک اسم ایهام

توان در شمار انواع غيرمشهور نيز يدو معني به دست دهد. ... صورت جدید استخدام را م
 (. 788-726: 6874دادبه، « ) قرار داد

( برمبناي نوعِ 6شود: بندي در صنعت استخدام دیده ميدر مجموع سه گونه دسته
( بر مبناي ميزان حضور لفظ مستخدم 2دستوري لفظ مستخدم که اسم است یا فعل یا ضمير، 

( برمبناي کارکرد 8در ضميري بروز یافته باشد،  بار آمده باشد یا بار دوم که فقط یک
 تشبيهي لفظ مستخدم. 
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نگارنده بر این باور است که نوع دستوري لفظ مستخدم اگر فعل یا اسم باشد تغييري 
کند، اما نوع ضمير چون ردّ پایي از حذف دارد، در دریافت در دریافت صنعت ایجاد نمي

بي است. گذاري مناسبندي و نامار است، دستهو درك معنا و کيفيت هنري صنعت تأ يرگذ
بندي بر مبناي کارکرد تشبيهي لفظ مستخدم، به دریافت صنعت و کارکرد ذهن در دسته

بندي صورت قدیم و شود؛ اما دستهاي راهگشا در آن دیده ميبخشد و شيوهآن یاري مي
صنعت مطرش  جدید روش علمي و منطقي ندارد، چون مالکي براي قدیم و جدید بودن

د. انهاي زماني گوناگون در متون ادبي کاربرد داشتهنشده است و هر دو شکل در دوره
 گيرد و جدید کدام. مشخص نيست قدیم کدام دورة زماني را دربرمي

اي که شميسا ارائه داده است  بيش از دیگران دقت بنديرسد دستهبنابراین، به نظر مي
 گشاست.  علمي دارد و در درك صنعت راه

 های نحوی استخدام. ويژگي3. 8

  . حذف4. 3. 8
. گيرد و با بيش از یک جمله در پيوند استبيان شد که صنعت استخدام در متن شکل مي

چنين ذکر شد که کند. همهاي نحوي هر متن، ساختار دستوري آن را بيان ميویژگي
 بررسي مقولة حذف گيري استخدام است، حال بهحذف یکي از شرایط اصلي در شکل

 پردازیم. در استخدام مي
( بدون برجاي ماندن هيچ ردّ یا نشانة 6آید: حذف در صنعت استخدام به دو شکل مي

اي لفظي. دربارة حالت نخست پيش از این توضيح داده ( ضمن باقي گذاشتن نشانه2لفظي؛ 
 . عنصر حذفیابدساخت عبارت، لفظ مستخدمِ محذوف بروز ميشد که چگونه در ژرف

 افزاید.  در استخدام، زیبایي ایجاز را نيز به آن مي
 از خود لفظ یک معني و»هاي بدیع سخن گفته شده است: دربارة حالت دوم در کتا 

(؛ 271: 6817)همایي، « گردد، معني دیگري اراده کننداز ضميري که به همان لفظ برمي
يان، )صادق« معنایي دیگر به ذهن برسد اي یک معني و از ضمير مربوط بدانیا از کلمه»

از آن لفظ یکي از دو معني مقصود باشد و از ضميري که بعد از آن مذکور »(؛ 663: 6873
از آن »(؛ 68: 6836)ميرفندرسکي، « شود و راجع به آن لفظ باشد، معني دیگر مقصود باشد

فندیارپور، )اس« شود گردد معني دیگر ارادهلفظ یک معني و از ضميري که به آن لفظ برمي
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اي اي چندمعنایي، یکي از معاني آن خواسته شود و از ضمير یا شناسهاز واژه»(؛ 641: 6833
یک واژه یا عبارت چندمعنایي »(؛ 272: 6832)راستگو، « بدان پيوند دارد، معني دیگر آن

ردد، گولي از ضميري که بدان بازمي در بيت هست که یکي از معاني آن مورد نظر است؛
 (.  686: 6838)عقدایي، « شودمعناي دیگرش خواسته مي

 گردد.  سعدي:در ادامه با  ذکر شواهدي این مطلب تبيين مي 

 امتتيتتد استتتتت کتته روي متتالل درنتتکشتتتتد
 شالخصتتتوص کتته دیبتتاچتتة همتتایونعتتلتتي

 

 تنه جاي دلتنگي اس گلستاناز این سخن، که  
 بته نتام ستتتعتد ابوبکر ستتتعد بن زنگي استتتت   

 

ص که دیباچة همایون الخصونه جاي دلتنگي است، علي گلستان... که ساخت: ژرف
محل »به نام سعد ابوبکر سعد بن زنگي است. گلستان در جملة نخست و در پيوند با  گلستان

اچة کند، اما در جملة دوم و در پيوند با دیبمعناي گلزار را به ذهن متبادر مي« دلتنگي نبودن
 دهد. را مي نگلستاهمایون، معناي کتا  

 الدین فقير:شمس

 اربتا به بزم خویش ما را داده است آن سرو 
 

 را شدیم اميدوار آناز نهال قامتش  
 

را از نهال قامتش  بارداده است،  بارساخت: از زماني که آن سرو به بزم خویش ما را ژرف
ه معناي اجازة ب« بار»اميدوار شدیم. در جمله نخست سرو استعاره از ممدوش شاعر است و 

ميوه است که در پيوند با نهال « بار»حضور در مجلس ممدوش، اما در جملة دوم منظور از 
 یابد. مفهوم مي

ن شود، اما ذکر ایهر چند در تحقيق حاضر استخدام در بدیع فارسي بررسي مي
« هُمفَليَصُ الشَهرَمَن شَهِدَ مِنکُمُ »کند: شاهد از قرآن به روشن شدن مطلب کمک مي

 را.    آنرا دید، پس روزه بگيرد شهر)ماه( (. ترجمه: هر کدام از شما که 639)بقره: 

 . استخدام و بیان 1. 8
کار  گيري استخدام نقشي اساسي دارد و اینتشبيه از ترفندهاي علم بيان است که در شکل

گيري شکل اي که درواره( در هر کدام از دو جمله یا جمله6شود: به دو شکل انجام مي
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گيرند. براي به قرار مياستخدام نقش دارند، یکي از دو رکن اصلي تشبيه یعني مشبه و مشبه 
 استخدام دارند:« بنواز»و « بزن»مثال در این بيت سعدي دو فعل 

 همچو چنگم سر تسليم و ارادت در پيش
 

 بزن و بنوازمتو به هر ضر  که خواهي  
 

سر تسليم و ارادت در پيش دارم، تو به هر ضر  که  ساخت: من مانند چنگ هستم وژرف
 .بزن و بنواز، مرا هم نوازيميو  زنيميچنگ را 

به: چنگ، دومعنایي: بزن و بنواز با مشبه )شاعر( معناي نوازش و توجه را مشبه: شاعر، مشبه
 به )چنگ( نواختن ساز موسيقي را.  دهد و با مشبه مي

اند که هاي هندوستان نباتي به من آوردهوباه گفت از نباتر»آمده است:  نامهمرزباندر 
 دار شد و عشوة آن نباتآن را مرگ بطان خوانند، اگر بدو دهي مقصود تو برآید. بط منّت

« خوردن فریب»خوردن )لفظ مستخدم( در پيوند با عشوه )مشبه( معناي .« بخوردچون شکر 
 «. تناول کردن»به( معناي دهد و در پيوند با شکر )مشبهمي

شبه اي دیگر هم با تشبيه مرتبط است، آن هم در صورتي است که وجه( استخدام به گونه2
)چه ذکر شود و چه نشود( دو معنا داشته باشد که با هر یک از دو طرف تشبيه یک مفهوم 

 متفاوت را به ذهن متبادر کند مانند این بيت مسعود سعد: 
 چو زادسروم از آن هر زمان بپيراید  در همه کاردید  راست فلک[ چو زادسرو مرا 

 

شبه بين شاعر و درخت سرو است که دوگانه است و استخدام وجه راستدر این بيت 
دهد و با شاعر معناي درست و صادق بودن، دارد: با سرو معناي صاف بودن قامت را مي

ر يري استخدام دگتأکيدي است بر این معني. ممکن است در نگاه اول شکل« همه کار»
در یک جمله صورت گرفته باشد، اما با تأویل بيت به این شکل، شاید این « راست»واژة 

بيند، مرا هم در همه کار راست که زادسرو را راست ميچنانابهام برطرف گردد: فلک هم
 چنين در این بيت: بيند. هممي

 دوشم شبي گذشت چه گویم چگونه بود؟
 

 طویلمچو امل و ه تيرههمچو نياز  
 

در این بيت تيره در پيوند با شب از امور حسي است و در پيوند با نياز امري غيرحسي،  
 چنين طویل.    و هم
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کند: اد ميی نگاهي تازه به بدیعاي دیگر از تأ ير تشبيه بر استخدام در شميسا به گونه
باط به یکي معني و در ارتاستخدام تشبيهي: الب( فعل جمله ایهام دارد و در ارتباط با مش»

به معني دیگري دارد ... در این نوع استخدام وجه تشبيه دوگانه است یعني در یک با مشبه
معني حسي و در یک معني عقلي است.  ( اسمي در ارتباط با مشبه یک معني و در ارتباط 

مستخدم (. پيش از این اشاره شد که لفظ 683-687: 6869« )به معني دیگري داردبا مشبه
رو کالم شميسا نکتة جدیدي ارائه تواند هم اسم باشد، هم فعل، و هم ترکيب؛ از اینمي

 دهد. پوشاني ميجز اینکه به استخدام و ایهام در شکلي خاص همدهد بهنمي
و دارند. در شبه دوپهل هایي است که وجهارتباط دیگر ميان استخدام و تشبيه در تشبيه

گفت وجه شبه استخدام دارد. اگر تشبيه مفصل )ذکر وجه شبه( باشد، توان کالمي دیگر مي
استخدام بارز است و اگر تشبيه مجمل )ذکر نشدن وجه شبه( استخدام پنهان است. مسعود 

 سعد: 

 دوشم شبي گذشت چه گویم چگونه بود؟
 

 طویلو همچو امل  تيرههمچو نياز  
 

ه طویلي به تيرگي نياز و طوالني بود بساخت: دیشب، شبي بر من گذشت که تيره بود ژرف
امل. تيرگي و طویلي که وجه شبه هستند، دو جنبه دارند: حسي و غيرحسي، وجه حسي با 
شب در پيوند است و وجه غيرحسي با نياز و امل. درواقع وجه شبه متضمن دو معناست که 

ر شده جه شبه ذکرود. در این بيت وبا هر کدام از طرفين تشبيه یک معناي آن به کار مي
در » کند :است. صادقيان در بيان تفاوت ميان ایهام و استخدام به این ارتباط اشاره مي

(. 628: 6873« )استخدام نوعي دوگانگي در وجه شبه موجود است که در ایهام نيست
مانند  هاي دیگرگردد که هميشه استخدام با تشبيه همراه نيست، گاه با آرایهیادآور مي

 ي منقطع همراه است که به آن اشاره خواهد شد.  استثنا
نقش  گيري استخداماستعاره یکي دیگر از ترفندهاي بياني است. استعاره در شکل

 دهد که گاه استعارههاي این صنعت نشان مياي ندارد؛ ولي بررسي مصداقاساسي و پایه
که واژه  هایيز شيوهدر ساخت واژه یا ترکيب دومعنایي نقش دارد، به کالمي دیگر یکي ا

آنچه سبب شد در اینجا یادي از استعاره شود سازد، استعاره است. یا ترکيب را دومعنا مي
د گيري استخدام نقش داشت مانناین است که در موارد قبلي، بافت زباني متن در شکل
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بازي  گيري استخدام نقشحذف یا تشبيه، اما استعاره از طریق بافت موقعيتي در شکل
 کند. مانند این بيت:يم

 وارستتتعتتدي دل روشتتتنتتت صتتتدف  
 

 آورد گتتوهتترهتتر قتتطتتره کتته ختتورد   
 

خورد اي که ميساخت: سعدي، دل روشنت مانند صدف که هر قطرهژرف
د. آورآورد، با خوردن هر قطره گوهر )کالم ارزشمند( به بار ميگوهر)مروارید( به بار مي

 شود. اي آن از طریق بافت موقعيتي دریافته ميگوهر استعاره از کالم ارزشمند است که معن

 . استخدام و صنايع بديعي ديگر 4. 8 
 . استخدام و ايهام4. 4. 8

ها لفظي )یا هاي دو یا چندمعنایي هستند، در هر دوي آناستخدام و ایهام هر دو از آرایه
هام ساخت ایکند، هرچند روترکيبي( در متن دو یا چند معنا را به ذهن مخاطب متبادر مي

گاه و اغلب چنان است که در خوانشِ نخستين یک معنا به ذهن برسد. این وجه تشابه 
ه شود چنانکه کزازي معتقد است کها ميقدري قوي است که سبب اشتباه گرفتن آنبه

( و راستگو نيز در جایي آن را  ایهام 642: 6874اي از ایهام است )کزازي، استخدام گونه
(، هر چند در جایي دیگر آن را صنعتي مستقل 98: 6876امد )راستگو، ناستخدامي مي

اي (.  دادبه هم استخدام را آرایه278-272: 6832داند با نام چندپيوندي )راستگو، مي
نامد و حتي آن را در شمار انواع غيرمشهور اي از ایهام ميداند و آن را گونهجداگانه نمي
استخدام مثل »گوید: (،  اما وحيدیان کاميار مي788-726: 6874کند )دادبه، ایهام ذکر مي

ها دو معنا دارد و به این صورت است که معني ایهام دومعنایي نيست بلکه فقط یکي از واژه
آن واژه در جمله اول با معناي آن در جمله دیگر متفاوت است ... استخدام ترفندي زیبا و 

ه خواهد توصيب کند و نياز باعر دوچيز را ميافتد؛ زیرا شخوش است؛ ولي کم اتفاق مي
 )وحيدیان« اما باید به جاي آن دو واژه از یک واژه دومعنایي استفاده کند دو لفظ دارد؛

 (.648-686: 6876کاميار، 
ن هاي بدیع ارائه شده است، ایتعاریب ناقص و گاه دوپهلویي که از استخدام در کتا 

در کالم با یک بخش از جمله یک معنا را بدهد و با  کند. اینکه لفظيامر را تشدید مي
بخشي دیگر معنایي دیگر، قابل انطباق بر ایهام و ایهام تناسب نيز هست؛ اما براي تمایز قائل 
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( در ایهام با یک معناي واژة مورد نظر، 6ها باید به چند نکته توجه داشت: شدن بين آن
استخدام هر دو معناي لفظ باید در نظر گرفته که در یابد در حاليکالم معنا و مفهوم مي

گيري ( عنصر حذف در شکل2شود. شود و بدون یک معني، معناي عبارت ساقط مي
یابد؛ اما در ایهام ساخت عبارت لفظ محذوف بروز مياستخدام نقش زیادي دارد، در ژرف

يرد در گل مي( استخدام حتماً بر پایة دو جمله یا بيشتر شک8حذفي صورت نگرفته است. 
 که در ایهام الزامي بر بيش از یک جمله نيست. حالي

هاي بدیع براي استخدام ذکر شده؛ اما به نظر نگارنده هایي که در کتا یکي از مثال
 ایهام تناسب دارد، این بيت است: 

 نبات عارضش نرخ شکر بشکست پنداري
 

 رورپمگر بر آ  حيوان رُسته این ریحان جان 

معنا دارد: گياه، شيریني معروف در کنار قند و شکر. در وهلة نخست حضور نبات دو 
شود که معناي شيریني به ذهن متبادر شود، اما در شکر و نرخ شکستن در بيت سبب مي

ساند. رادامة بيت آ  حيوان، رسته، و ریحان معني دیگر که همان گياه است را به ذهن مي
در بيت تناسب دارد، اما حذفي در نبات صورت نگرفته  هر کدام از این دو معنا با کلماتي

بينيم: نبات عارضش نرخ شکر را ساخت کالم تکرار این واژه را نمياست و در ژرف
پرور بر آ  حيوان رسته است. اگر یکي از معاني نبات را بشکست، گویا این ریحان جان

 شود.  از کالم برداریم، معناي بيت ساقط نمي
ست فرق استخدام با ایهام این ا»اختالف بين ایهام و استخدام قائل است:  شميسا نيز به

ام اما در استخد که در ایهام اگر فقط یک معني واژه را در نظر بگيریم، جمله معني دارد؛
باید هر دو معني را در نظر بگيریم. عالوه بر این استخدام در سطح جمله است )دو جمله 

 (. 648: 6869« )سازد(مي

 . استخدام و استثنای منقطع8. 4 .8
آن  حکمي را مورد استثناء قرار دهند که مابين»اي است که استثناء یا استثناي منقطع آرایه 

حکم یا موردي را از حکم یا »(؛ 699: 6876)فشارکي، « منه ارتباط معقولي نباشدو مستثني
زمة مناسبتي که الجنسي و ها سنخيت و همموردي مستثني کنند بدون اینکه بين آن

)شميسا،  «استثناست وجود داشته باشد و بدین ترتيب آن استثناء عقالً و عرفاً صحيح نباشد



 011 | فردکمالی

 

 «و بدین ترتيب بر لطب سخن پيشين بيفزایند یا بر آن تأکيد نهند» ... (، 648-646: 6869
 (. مثالي از سعدي: 638: 6861)شریفي، 

 فتترازنتتبتتود از نتتدیتتمتتان گتتردن   
 

 بتتازآنجتتا کستتتي دیتتده   بتته جز نرگس 
 

ود اش باز نبساخت این  بيت چنين است: آنجا از ندیمان گردن فراز کسي دیدهژرف
( باز 6اش باز بود. در این بيت دیده باز بودن حاوي دو معنا است: به جز نرگس که دیده

شود. مثالي ( شکفته بودن گل نرگس. حذف هم در بيت دیده مي2بودن چشم ندیمان، 
 ز سعدي: ا دیگر

 کس از فتنتته در فتتارس دیگر نشتتتتان 
 

 نتجتتویتتد متتگتتر قتتامتتت متتهتتوشتتتتان    
 

ساخت: کس در فارس دیگر نشاني از فتنه نجوید مگر اینکه نشان فتنه را در قامت ژرف
 ( عشق. 2( آشو ، 6مهوشان بجوید. واژة فتنه یک بار آمده؛ ولي داراي دو معنا است: 

ام اي از صنعت استخداهاي منقطع به گونهتمام استثن»فشارکي بر این باور است که 
رسد که این نظر با استخدام غيرتشبيهي که (. به نظر مي688: 6876)فشارکي، « برخوردارند

استخدام غيرتشبيهي: همان وضع قبلي را دارد »پوشاني دارد: شميسا به آن قائل است هم
يب معني با اسمي ترکشود یا فعلي در دو )یعني اسمي در دو معني با فعلي ترکيب مي

(. مثالي هم که ذکر 686-683: 6869)شميسا، « شود(؛ اما ساختار آن تشبيهي نيستمي
 کند دقيقاً داراي صنعت استثناي منقطع است: مي

 بتته جتتاي قتتدش کشتتتيتتدیمخميتتازه 
 

 ویران شتتتود آن شتتتهر که ميخانه ندارد 
 

ده و مستثنا ش «خميازه کشيدن»حکم اصلي است که مقدور نيست، « قدش کشيدن»
فت بين توان گمقدور شده است؛ اما این کشيدن کجا و آن کشيدن کجا. به این ترتيب مي

پوشاني جزء و کل وجود دارد، یعني همة استثناها صنعت استخدام و استثناء رابطة هم
 ها استثناء یا تشبيه ندارند.  غيرتشبيهي دارند، ولي همة استخدام استخدام
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 ام و اتّساع . استخد3. 4. 8
: 6861في، )شری« تفسير و تأویل به چند معني باشدسخني است که قابل»اتّساع در بدیع 

(. راستگو آن را چندمعنایي نام نهاده است و بر این باور است که امروزه از انواع ایهام 64
اي و در حال و هوایي پرداخته شده چندمعنایي یعني سخني به شيوه»باید به شمار رود: 

ه اي که با هر یک از آن معاني سخني بسندباشد که پذیراي دو یا چند معني باشد به گونه
بيش وکم»و آن را با ایهام توازي یا تساوي یکي دانسته است  و « و بسامان و رسا و روا نماید

(. تعاریب بيان 218: 6832)راستگو، « انداي بدیعيان اتساع ناميدهبرابر است با آنچه پاره
راي هایي که بگيرد، اما مثاله از اتّساع بسيار کلي است و موارد متعددي را در بر ميشد

 کند. حافظ: تبيين صنعت ذکر شده آن را به ایهام و استخدام نزدیک مي

 شد و گفتم صنما عهد به جاي آردي مي
 

 توفا نيس عهدگفتا غلطي خواجه در  این  
 

( دوران و 2( پيمان، 6تابد: فته که دو معني را برمياي به کار ربه گونه عهددر این بيت 
 روزگار. یا در بيتي دیگر از حافظ: 

 صوفي که بي تو توبه  ز مي کرده بود دوش
 

 بازبشکست عهد چون در ميخانه دید  
 

 ( گشاده.2( دوباره، 6حاوي دو معناست که هر دو قابل برداشت است: « باز»
ز استخدام است، چون حذفي در روساخت عبارت دیده قرابت اتّساع با ایهام بيشتر ا 
، کنددهد و آن را محمل این صنعت ميشود. آنچه به عبارتي قابليت اتّساع را مينمي

د و واژة سازنحضور دو سري کلمات و ترکيبات است که هر کدام یک شبکة معنایي مي
استخدام  این ترتيب، اتساع بایابد. به ها معنایي دیگر ميدومعنایي با هر کدام از این شبکه

 «گروه صنایع دو یا چندمعنایي»گروه در توان همپوشاني ندارد بلکه این دو را ميرابطة هم
 گيرد. الحکيم هم در این گروه قرار ميکه اسلو چناندانست، هم

  گیری. نتیجه1

ارد و ایهام داستخدام که از صنایع دو یا چندمعنایي است، به دليل شباهت زیادي که با 
اه هاي بدیع، گاه با ایهام اشتبچنين غيردقيق و مبهم بودن تعاریب ارائه شده در کتا هم

في ها، تالش شد تعریبندي آنشود. با استخراج عناصر اصلي تعاریب و جمعگرفته مي
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تر که ابهام کمتري داشته باشد ارائه گردد. بررسي بافت زباني و ساختار استخدام جامع
تر شود. کرد تا وجوه افتراق این دو آرایه تبيين گردد و تشخيص استخدام سادهکمک 

گيرد و بر حذف بنا نهاده شده است، اما ایهام استخدام در بيش از یک جمله شکل مي
 چنين نيست. 

ساخت کالم را در نظر گرفت و اگر لفظ مستخدم توان ژرفبراي تشخيص استخدام مي
از معاني خود در عبارت حضور داشت، استخدام به کار رفته است. دو بار و هر بار با یکي 

پوشاني دارد و در مواردي که تشبيه با استخدام تشبيه هم در اغلب موارد با استخدام هم
همراه نباشد، صنعت استثناء یا استثناي منقطع با آن همراه است. صنایعي چون اتساع و 

دمعنایي قرار دارند، با استخدام صرفاً الحکيم که در گروه صنایع دو یا چناسلو 
 .ها وجود نداردپوشاني ميان آناند و رابطة همگروههم
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