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Abstract 

Syllepsis and the determination of its types have not been a subject in some of the earlier rhetorical books. 

Mirza Abootalib Fendereski, the author of the treatise Bayanolbadi’, is the first person who defined and 

explained it in Persian rhetoric, following the Arabic rhetoric. After him, other people have discussed how 

and why those arts have been used and determined the boundaries of this art. The results of the comparison 

between these definitions and opinions are as follows: 

A. Syllepsis has three sub-categories: metaphorical syllepsis (verbal and nominal), non-metaphorical 

syllepsis, and pronoun syllepsis;   

B. The use of pronouns is most usual in Arabic language and literature not in Persian;  

C. There may be several A and B’s (two sides of a simile) in syllepsis;  

D. In metaphorical syllepsis, the form has a concrete and real meaning in one of the parts of the syllepsis 

and is conceptually rational, abstractive compared with the other. To clarify the issue, we provided examples 

for each of these types of syllepsis. 

 

Metaphorical and non-metaphorical syllepsis  

1- Metaphorical syllepsis  

A. Verb Metaphorical syllepsis 

 کاین سگ و باا  ـاااااا ش اراــاااس  سا     

 (63: 1388)خاقانی،                              

 ـاا  باااا    هوا  رفتو   جااش   عقااال سگ*  

 

The dog-spirit ration peaked up in the air like an eagle, because the dog and the eagle are like a hunter 

(Khaghani, 1388: 63) 

"To peak up in the air" (  ها   ـاسن ن) has two meanings: "to go up in the air, to fly, as well as the illusion of 
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becoming excitable and going crazy." (Barzgar Khaleghi, 1387, 1/329).  Thus, the combination of "peaking 

up in the air" syllepsis in connection with "eagle" means to reach the peak, while in connection with "ration", 

it means to become mercurial and whimsical. 

B.  Noun metaphorical syllepsis: 

 س ی ـ  ـا  بییای  سا  کا  باتسا   ا  ـ       ـ 

 (155: 1391)خ  ج ،                               

  ا  ـ   ر سو  * همچ  باات  بوا یس سا  ی     

 

Let me tell you the right speech that is like your straight height/ what a disaster that your height is 

straight. (Khajoo, 1391: 155) 

The word "right" ( ـ س) is syllepsis:  

a. Regarding "speech", it means "true', and "factual".   

B. Regarding "height" (بات، قد), it means a straight and tall height without any distortion. 

2- Non-metaphorical syllepsis: 

  ناد  ـف ا   پفیشوا  و بیش    حاد    نامفهامنیک 

 (120: 1372)خج دی،                             

 * وصااآ  ش   ااآ و  هاااش ساا   ییاش   وااد  

 

The description of that mouth and hair by the limit-hearted melancholy has been overly incomprehensible 

and distracted (Khojandi, 1372: 120).  

The word "distracted" ( پسیشااش) in connection with "hair" means apparent and visual turmoil while in 

connection with "description" in the spiritual sense means anxious and distressed. The adjective 

"incomprehensible" can also be syllepsis in the same way and used in connection with "mouth" in the sense 

of the invisible and exaggerated description of the smallness of the beloved's mouth.  

With this introduction and searching for several Divans of the poets of equivoque, a new kind of syllepsis 

has been found. That new syllepsis could be considered as a subset of metaphorical and non-metaphorical 

ones. The specificity of such syllepsis in some examples is due to an equivoque word beside the syllepsis 

that increases its semantic complexity. There is another ambiguous word that increases the artistic 

complexity of the meaning. In other instances, different interpretations of a compound and sometimes a 

combination and association of its components with another equivocal word create syllepsis. Example: 

3- Syllepsis of another type 

 ب  ک  نفاااااسوا د مسا  ـی با  مسا اش ااما    

 (102: 1387)حانظ،                          

    عانیا   طفتی نبس کس ب   وـ نسـس   * 

 

No one in the age of Narcissus of your eyes benefited from the comfort  

It is better not to sell mysteriousness (being undercover) to your drunks (who are in an unconscious state 

of loving) (Hafiz, 1387: 102 The word "طسف" has two meanings: 

1. Eyes 

2. "In Persian usage [...] waistband, silver or gold strap on the waist." (Dehkhoda, 1377) 

Now it could be seen how the verb "to close (بس ن)" changes its meaning concerning the dual meanings of 

the word "Tarf (طسف)". 

Meanings of the bit: 

a. No one benefited from the comfort (in the sense of wearing waistband flower) (which is an equivoque). 

B. No one benefited from the comfort (in the sense of as long as closing one's eyes). 

It could be seen that the verb "to close" has different meanings in connection with the "eye" and " 

Narcissus flower".  
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The syllepsis in this verse is a kind of non-metaphorical syllepsis that seems to have been created with the 

combination of the syllepsis verb "to close" and the literal equivoque of the word "Tarf". The use of this type 

of syllepsis has increased the formalistic and rhetorical value of the verses in question. 
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 چکیده

 بیشدتر  ضدمیر  اسدتخدام . دانندد  می ضمیر استخدام و غیرتشبیهی تشبیهی، استخدام حوزۀ سه دارای را استخدام بالغت اهل

 کدار  بده  وفدور  بده  فارسدی  ادبدی  متدون  در دیگر، دوگونۀ اما ندارد؛ چندانی کاربرد فارسی زبان در و است عربی زبان به مربوط

 غیرتشدبیهی  و تشدبیهی  اسدتخدام  خلد   چنددوچون  و بالغیدون  دیددگاه  از اسدتخدام  تعداری   سیر به پژوهش این در. اند رفته

 ایدم  کدرده  معرفدی  را استخدام صنعت از ای تازه گونۀ پرداز، ایهام شاعران از برخی دیوان از هایی نمونه ذکر از پس و ایم پرداخته

 کده  است این در دیگر های گونه با استخدامی گونۀ این تفاوت. گیرد می قرار غیرتشبیهی و تشبیهی استخدام زیرمجموعۀ در که

 یدا  کلمده  یک در را استخدام طرفین ترکیب، یا لغت سطح در ایهام مورد چند یا یک افزودن با استخدامی، کالم بافت در شاعر

 لحدا   بده  نویافتده،  گوندۀ  این. دهد می ارتقا را جمله شدن چندمعنایی و پذیری یلتأو سطح شگرد، این با و کند می جمع ترکیب

 .دارد بیشتری ادبی ارزش استخدام، شدۀ شناخته های گونه به نسبت بالغی، صنایع فشردگی

 .بالغت ایهام، استخدام،: ها کلیدواژه

 

 مقدمه -1

 در بالغدی  صدنایع  از آگاهانده  و فنّدی  اسدتفادۀ  رویم،می پیش عراقی و آذربایجانی سبک سمت به خراسانی سبک از هرچه

 برجسته شکلیبه را ادبی صنایع خاقانی، و نظامی همچون شاعرانی آذربایجانی سبک در. شودمی بیشتر کالم اثربخشی و تزئین

 آثداری  در بالغدی  یعصدنا  تدراکم  نیز نثر متون در منظوم، آثار موازاتبه دوره، این در. برندمی کار  به خود کالم در محسوس و

 برجسدتگی  و فراواندی  عراقدی،  سدبک  در. رودمدی  پدیش  شدعر  به تشبّه حدّ تا ،المصدور نفثه و نامهمرزبان ودمنه،کلیله همچون

 سدلمان  همچون شاعرانی دیوان در آنها از استفاده مهارت حالعین در و گیردمی یافتهتعدیل شکلی معنوی و لفظی های آرایش

 افدزایش ... و اسماعیل الدین کمال حافظ، خواجو، بخارایی، ناصر خجندی، کمال اصفهانی، الدّین جمال ی،دهلو حسن ساوجی،

 نامحسدوس  روابد   و ظرافدت  لطافت، به را خود جای شگردها این از استفاده خشونت و برجستگی عراقی، سبک در. یابدمی

 خود شعر در استدراک، از پس را، خاقانی همچون شاعرانی شعر در کاررفتهبه الفا  و شگردها حافظ، همچون کسانی. دهدمی
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 فنون ادبی

 نوع مقاله: پژوهشی
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 1400بهار (34، )پیاپی 1 دهم، شمارهسیز سال ،فنون ادبی  /   102

 شدعر  در تدری سداده  شدکل بده  شدیوه  ایدن (. 99- 100: 1351 سدجّادی،  ک.ر) دهندمی پرورش ترفنّی و تر یافته صیقل شکلیبه

 ذکدر  بده  بحد   نترشدروشن برای. شودمی دیده نیز رود،می شمار به حافظ نویسیفنّی الگوهای از یکی که کرمانی، خواجوی

 :پردازیممی مثال یک

 بددرات مددن بددر کنددیمددی وعددده تددو گددر

 

 وفدات  از بعدد  بخشدمت  جدان  حسدن  چون 

 (30: 1383 دهلوی، حسن)                    

 توانمی که صورتبدین است؛ برده کار به ایهامی ایگونهبه را «وفات» کلمۀ( ق. ه 694 -727) دهلوی حسن بیت، این در

 براتدی  و حوالده  کده  کنیمی وعده تو اگر: بسی . ال : کرد معنا مرکّب ایکلمه دیگر بار و بسی  صورتبه بار یک ار کلمه این

 را جانم( تو وفای)=  وفات از بعد من: مرکّب. ب. بخشید خواهم تو به را خود جان وفات، و مرگ از بعد من بنویسی، من بر

 :کرد مشاهده خواجو بیت چند در مکرّر صورتبه را شگرد این یافتۀپرورش شکل توانمی حال. بخشید خواهم تو به

 را مددا ایددن از بددیش میددازار و مجدددوی جفددا

 درتدازی  اسدب  و برانددددی  پیدل  تدو  اگدددر

 بنددویس خطددی گفتمددت مددددرا درد عددال 

 

 جدددوییممی وفات زاری به که صفت بدین 

 ]...[ جدوییم می مات چو ننهیمت رخ چگونه

 جدددوییممی دوات جددوخوا که داد جواب

 (412: 1391 خواجو،)                          

 «دوات» و( مدرگ . 3 شطرنج در اصطالحی. 2 را تو ما. 1) «مات» ،«وفات» کلمات در را شیوه این خواجو بینیم،می چنانکه

 بین تناسب ایهام خل  با شگرد، این از هانهآگا و مکرّر استفادۀ بر عالوه و برده کار به( تو دارویِ و دوا. 2 مُرکب؛ و دوات. 1)

 :زیر بیت در همچنین است؛ افزوده شگرد این بالغی ارزش به «مات» کلمۀ با «رخ» و «اسب» ،«پیل» کلمات

 ال کده  گویی توام الالی که گویم را تو چون

 

 الت پدیش  پرستانبت چون سخن بی ببازم جان 

 (167: مانه)                                     

 بالغدی  شگرد این معنوی و لفظی غنای به ،«الت» و «ال» کلمات بین مذیّل جناس با ایهامی، شیوۀ این ترکیب با که بینیم می

 صدنعت  بالغدی،  هدای حدوزه  این از یکی. کرد بررسی را تکاملی روند این توانمی نیز بالغی هایحوزه دیگر در. است افزوده

 از برخی شعر در استخدام صنعت از خاص ایگونه کش  با نگارندگان. است گرفته قرار پژوهش این زمینۀ که است استخدام

 .کنند بررسی بالغی متون در را ادبی صنعت این گیریشکل پیشینۀ که شدند آن بر پرداز، ایهام شاعران

 پژوهش پیشینۀ -1-1

 صدنعت  تعرید   بده  مختل ، بالغی متون در سی،فار زبان حوزۀ بالغیون که است آن از حاکی پژوهش این پیشینۀ بررسی

 ،(1382) الهندد غدزالن  کتداب  در بلگرامدی  آزاد ،(1381) بددیع  بیدان  رسدالۀ  کتداب  در فندرسکی: ازجمله اند؛پرداخته استخدام

 در تقدوی  ،(1362) نجفدی  درّۀ کتداب  در معزی ،(1315) دُرراالدب در اولیآق ،(1377) البدایعابدع در گرکانی العلمای شمس

 ،(1389) ادبدی  صدناعات  و بالغدت  فندون  کتاب در همایی ،(1353) البالغه معالم کتاب در رجایی ،(1363) گفتار هنجار کتاب

 ایهدام  کتاب در راستگو ،(1387) بدیع نقد کتاب در فشارکی ،(1386) بدیع به تازه نگاهی و( 1390) بیان هایکتاب در شمیسا
 پدژوهش  و اندد  نکدرده  ایاشداره  مدا  مدنظر استخدامی گونۀ به معاصر، و قدیم آثار از یکیچه امّا ؛...و( 1379) فارسی شعر در

 و بددیعی  اسدتخدام  تعداری   بدازنگری » عندوان  با ای مقاله نیز عربی بالغت حوزۀ در. است نگرفته شکل زمینه این در خاصی

 تنداظر  در را فعدل  یک کریم، قرآن از ای آیه به اداستن با مؤل  که هست( 1392) «کریم قرآن در آن از ناشناخته ای نمونه کش 

 باعد   متنداظر  اسدم  چهار مجازی و حقیقی مختل  معانی با فعل، آن لغوی و صرفی مختل  معانی که داده قرار اسم چهار با

 تده نپرداخ حاضدر  پدژوهش  در موجدود  بحد   به نیز مقاله این که گرفت نتیجه توان می و شود می مختلفی تأویالت برانگیختن

 :افکنیم می فارسی بالغی کتب در استخدام تحول سیر به مختصر نگاهی اینک. است
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 فارسی بالغی کتب در استخدام تعاریف تحوّل سیر -2-1

 االفکدار  بدایع الحدای ، حقای  الشعر، دقای  المعجم، السحر، حدائ  البالغه، ترجمان: ازجمله فارسی؛ بالغی کتب از برخی در
 ساخت، مطرح را استخدام مبح  فارسی زبان حوزۀ در که کسی اولین .است نشده پرداخته استخدام صنعت هب الصنایع بدایع و

 وی .بدود  -اسدت  تفتدازانی  المطوّل کتاب بدیع و بیان بخش از آزاد ای ترجمه درواقع که- بدیع بیان رسالۀ کتاب در فندرسکی،

 بالغدت  مختص که را ضمیر استخدام تنها شواهدی، ذکر با و دانسته معنوی بدیع صنایع جزو تفتازانی از تبعیت به را استخدام

 کتدب  اغلدب  در کدرده  عرضده  وی کده  شواهدی و تعری (. 91 د 90: 1381 فندرسکی، ک.ر) است کرده تشریح است، عربی

 (. 209: تا بی حالوی، و زوبعی ؛53: تا بی الحموی، حجّه ابن ؛153: 1369 تفتازانی، ک.ر) است آمده نیز عربی بالغی

 :است استخدام صنعت بر ناظر بیشتر امروزه که کرده نقل شاهد برای را بیتی «تضاد ایهام» مبح  ذیل فندرسکی

 دل آبْ و لدددب آتدددشْ بدددر نعلدددم چدددو

 

 دل تددداب  بدددی و پرتددداب زلددد  سدددر 

 (81: 1381 فندرسکی،)                         

 این به شود؛می محسوب استخدام صنعت از اینمونه بیت، گویندۀ و «نعل» با پیوند در دوگانه شبهوجه بهتوجهبا» بیت این

 محسدوس  معندای ( نعل) بهمشبه مورد در و معقول معنای( من) مشبه مورد در داشتنآب بر دل و داشتنآتش بر لب که ترتیب

 آب درون شددن  تافته از پس را آن و گیردمی قرار آتش روی بر آن لبۀ که است آن ساختن نحوۀ به اشاره «نعل» مورد در: دارد

 (.21: 1396 دالوند،) «است بودن اندوهگین معنیبه عبارت دو هر گوینده، با رابطه در و برندفرومی

 بده  هنددوان  بالغدی  علوم از ای پاره انتقال و توضیح در که برد نام را بلگرامی آزاد الهند غزالن توان می بالغی، کتب دیگر از

 اسدتخدام  مبح  به «الخزانه صرف» عنوان ذیل کتاب این در. است شده نوشته فارسی، شعر در آنها معادل نیافت و فارسی زبان

 : نویسد می «الخزانه صرف» ذیل وی است، دانسته نوع دو را استخدام بلگرامی. است شده پرداخته

 کده  محلّدی  بدر  معانی آن از هریک ودش کرده صرف و متعدّده معانی مشترکْ لفظ از شود کرده اراده اینکه از است عبارت»

 از و اسدت  رحمدت  خددا  از صدلوه  معنی اند گفته علما. «النَّبِیِّ عَلَی یُصَلُّونَ مَالئِکَتَهُ وَ اهللَ نَّ»ِا: کریمه آیۀ مثل باشد؛ آن مستح ّ

 شدیخ  طریقدۀ  بدر  یکی است قسم دو بر استخدام که نماند مخفی. خوانند استخدام عربان را صنعت این و. ]...[ استغفار مالیکه

 یک کند تعیین و باشد قرینه دو را او که معنی دو در مشترک لفظی شود آورده که این تعریفش ،مصباح کتاب صاحب بدرالدّین

 عدرب  ادبای لیکن هند؛ و عرب میان در است مشترک استخدام قسم این و. را دیگر قرینه دیگر و را معنی دو آن از یکی قرینه

 و کدردم  مقدرّر  الخزانده  صدرف  آن ندام  و آورده هنددیان  صنایع سلک در را صنعت این]...[  اند شده متوجّه کم اماستخد این به

 :کنم ثبت اینجا کرده، نظم مثال چند فقیر. اند نبرده پی اصالً صنعت این به فُرس ادبای و نمودم وضع نام این مناسب تعریفی

 اندد  کدرده  مهیّدا  بایدد  مدی  هرچده  را کسی هر
 

 اندد  کدرده  خددارا  ز بسدتر  گدا و شدداه پی از 
 

 (. 49: 1382 بلگرامی، آزاد) «است سخت سنگ و ابریشمی بافتۀ از نوعی خارا

 اشداره  خدود  نویسدنده  چنانکه. است آورده آن امروزی معنای در را استخدام که است کسی نخستین بلگرامی آزاد بنابراین

 .است یافته راوانف نمود فارسی ادب در استخدام نوع این کرده،

 طریقدۀ  بدر  دوم»: سدازد  مدی  تشریح گونهاین شد، اشاره بدان پیشین بالغی کتب در که را، استخدام دوم گونۀ بلگرامی آزاد

 معندی  بده  او سدوی  ضدمیر  کند راجع و المعانی احد مشترک لفظ از متکلّم کند اراده که این تعریفش و ایضاح صاحب خطیب

 اوّل قسدم  مؤلّد   و. نیسدت  اسدتخدام  این از بویی فارسی و هندی در. اند داشته توجّه خیلی خداماست این به عرب ادبای. آخر

 ؛مضترر  استتخدام  بده  را اسدتخدام  دوم قسدم  و کند می تعبیر مظهر استخدام به است، الخزانه صرف از عبارت که را استخدام

 :گوید مؤلّ  فارسی، به مثالش

 مددددددردم صدددد  در ممتدددددداز هسددت
 

 دارد جلدددا  آن کدددده  را کسددددی  ددددرهد 
 

 (.50: همان) «العین انسان معنی به او سوی راجع «آن» ضمیر ثانیاً و انسان افراد مردم، از مراد اوالً
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 کتداب  ایدن  صدنایع  دیگر از. دارد رنگی کم بسیار نمود فارسی ادب در ضمیر استخدام است، کرده اشاره نیز مؤلّ  چنانکه

 (.101: همان ک.ر) برد نام را «االستخدام تفضیل» توان می

 ضدمیر  اسدتخدام  مبحد   بده  بیشتر البته و دانسته نوع دو را استخدام البدایعابدع در گرکانی العلمایشمس زمان، گذشت با

 :است کرده نقل نیز فارسی بیت چند مبح  پایان در اما است؛ عربی شعر از اغلب کند، می ذکر او که شواهدی. است پرداخته

 پندداری  بشکسدت  شدکر  نرخ عارضت نبات

 

 پدرور   جدان  ریحان این رسته حیوان آب بر مگر 

 (49: 1377 گرکانی،)                            
 

. اسدت  دانسدته  «ریحدان  و گیداه » معندای  در دوم مصدرع  در را آن شداعر  اما رفته، کار به معروف شیرینی معنای در «نبات»

 بدا  گیداه  معنای در نبات که بود آن بر توان می. گنجد نمی استخدام مصادی  از یکهیچ ذیل شاهد این شود، می مالحظه چنانکه

 از( 409: 1388 همدو،  ؛103: 1386 شمیسدا،  ک.ر) بالغدی  بددل  دوم مصدراع  در «ریحان این» و سازد می ترجمه ایهام «ریحان»

 صدورت  خد   از اسدتعاره  «عدارض  نبدات » صورت آن در که دانست گیاه معنای در را نبات توان می نیز. است معشوق عارض

 (1).سازد می تناسب ایهام «شکر» با معروف شیرینی معنای در نبات اما بود؛ خواهد معشوق

 ذیدل  در توان می را آن که است کرده ذکر را بیتی مبح  پایان در اما است؛ ضمیر استخدام به مربوط بیشتر گرکانی شواهد

 :جاندگن امروزی معنای در استخدام

 چگدددل و چدددین رایدددانِ کدددرده طمدددع

 

 سدددنگدل بدددت زان وفدددا سدددعدی چدددو 

 (50: همان)                                       
 

 بدا . اسدت  معشوق از استعاره سعدی با پیوند در و صنم و مجسّمه معنای در چگل، و چین رایان با پیوند در «سنگدل بت»

 از بعضدی ... را سدعدی  بیت این»: نویسد می است، فهمیده ضمیر استخدام معنای در را استخدام بیشتر که گرکانی تفاصیل، این

 بده  همچنین کتاب، این در(. همانجا) «است نزدیک استخدام ثانی معنی به اگرچه نیست؛ تکلی  از خالی و اند دانسته استخدام

 همچندین (. 50: 1377 گرکدانی، ) است یرضم استخدام همان نوعیبه که است شده پرداخته «استخدام شبه» عنوان تحت صنعتی

 اسدت  آن»: است( امروزی معنای در) استخدام همان درواقع که است شده پرداخته( وَجْهَیْن قصد یا) «قصدُالْمَعْنِیَیْن» صنعت به

 ایدن  توریده  بدا  آن فدرق  و بیاورند را معنی دو هر مالیمات و قراین و نمایند اراده آن از زیاده یا معنی دو و گویند را لفظی که

 :  است مراد دو هر اینجا در و شده اراده معنی یک توریه در که است

 امیدددوار چشددم تددددو فدددراق در کدده بددددازآ

 

 «اسدت  اکبدر اهلل بددر  دار روزه گددوش چدون 

 (289: همان)                                     

  بده  اذان صددای  معندای  در «دار روزه گوش» با پیوند در و شیراز، اکبراهلل تنگ معنای در امیدوار چشم با پیوند در «اکبر اهلل»

 .  است رفته کار

 عندوان  تحت را استخدام دوم گونۀ وی. است پرداخته ضمیر استخدام به استخدام، مبح  ذیل گفتار هنجار کتاب در تقوی

 (.244: 1363 تقوی،) است کرده تعری  گویا شواهدی ذکر با ذوالرعنیین

 کتدب  از تدری  واضدح  شواهد و کرده ارائه استخدام از روشن تعریفی ادبی، صناعات و بالغت فنون کتاب در ماییه عالمه

 در طدوری  را آن و باشدد  معنی چند دارای لفظی که است آن: »نویسد می استخدام تعری  در وی. است  برگزیده پیشین بالغی

 به که ضمیری از و معنی یک لفظ خود از یا ببخشد؛ دیگر معنی دیگر، جملۀ با و معنی یک جمله یک با که بیاورند نثر یا نظم

 متدون  در را صدنعت  ایدن  ایشدان  شود، می مالحظه چنانکه(. 173: 1389 همایی،) «کنند اراده دیگر معنی گردد، برمی لفظ همان

 . اند ساخته مطرح نیز منثور

 بدا  ارتبداط  در شبهوجه گاهی»: است گفته آن خصوص در و آورده «بیان» علم در «دوگانه شبهوجه» عنوان ذیل را استخدام شمیسا

 و زیبدا  بسدیار  کدالم  صورت این در. است عقلی دیگر بار و حسّی بار یک و دارد دیگری معنی بهمشبّهٌ با ارتباط در و معنی یک مشبّه
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 و تدازه  نکداتی  بده  اسدتخدام،  اندواع  بنددی یمتقسد  در نیز، بدیع به تازه نگاهی کتاب در ایشان(. 42: 1390 شمیسا،) «بود خواهد هنری

(. 144: 1386 شمیسدا، ) «ضدمیر  اسدتخدام  غیرتشبیهی، استخدام تشبیهی، استخدام: است گونه سه بر استخدام: »کند می اشاره ارزشمند

 ایهدام  در کده  اسدت  ناید  [واژگدانی ] ایهام با استخدام فرق»: است استخدام و واژگانی ایهام بین تفاوت تبیین دیگر، توجه درخور نکتۀ

: همدان ) «بگیدریم  نظدر  در را معندی  هدردو  باید استخدام در اما دارد، معنی جمله بگیریم، نظر در را واژه معنی یک فق  اگر ،[واژگانی]

 مرسدوم  چنددان  فارسدی  زبان در و است رایج عربی در ضمیر استخدام که است معتقد بالغیون، از بسیاری همچون نیز، شمیسا(. 148

 : دهد می توضیح چنین غیرتشبیهی و تشبیهی استخدام بندی دسته و تعری  در و نیست

 : دارد دیگر معنی بهمشبّهٌ با ارتباط در و معنی یک مشبّه با ارتباط در و دارد ایهام جمله فعل. ال : تشبیهی استخدام. 1»

 اسدت  گرفتده  امدروز  تدو  مداه  چون رخسارۀ

 

 باشددد داشددته نفددس پددیش را کدده آئیندده 

 (صائب)                                           
 

 بدا  ارتبداط  در و معندی  یدک  مشدبّه  بدا  ارتباط در اسمی. ب]...[  ؛(کسوف) است گرفته ماه(. غمگین) است گرفته رخساره

 ]...[:   دارد دیگر معنی به مشبّهٌ

 خدود  زیردست را هوا سازی اگر وار سلیمان

 

  گدردد  می تو فرمان به خاتم حلقۀ چون فلک 

 (صائب)                                          

 یعندی  دارد، را قبلی وضع همان: غیرتشبیهی استخدام. 2. است «هوس و هوی» معنی به تو با و «باد» معنی به سلیمان با هوا

 :نیست تشبیهی تارساخ اما شود؛می ترکیب اسمی با معنی دو در فعلی یا شودمی ترکیب فعلی با معنی دو در اسمی

 مددی قدددح جددای بدده کشددیدیم خمیددازه

 

 ندددارد میخاندده کدده شددهر آن شددود ویددران 

 کاشانی نجیب                                    

 (. 147 -145: همان) «دارد دیگر معنی قدح با و معنی یک خمیازه با کشیدن

 از بیت دو ذکر با ایشان(. 102: 1387 فشارکی،) است هکرد تعری  شمیسا شیوۀبه را استخدام ،بدیع نقد کتاب در فشارکی

 :  است کرده اشاره توجّه درخور اینکته به سعدی

 سددعدی جددز شدداه ایددام در فتندده نمانددد»

 

 نشدددان دیگدددر فدددارس در فتنددده از کدددس

 

 سخنش بر خل  و است فتنه تو جمال بر که 

 (سعدی)                                          

 مهوشدددان قامدددت دددددددددرمگد نجدددددوید

 (سعدی)                                          

 و اسدتخدام  دیدد  از کده  «فتنده  از کدس » و «فتنده  نماندد » مثدل  شوند؛ می نیز منقطع استثنای دستخوش استخدام های مثال از بعضی

 (.103: همان) «برخوردارند استخدام صنعت از یاگونهبه منقطع استثناهای تمام درواقع یعنی است؛ بح  قابل هردو منقطع استثنای

 بده  مشدبِه   و مشدبّه  تعدداد  اسدتخدام،  در کده  اسدت  شدده  متذکّر استخدام تعری  ضمن در ،فارسی شعر در ایهام کتاب در راستگو

 (.50: 1379 راستگو،) باشد داشته مختلفی معناهای کلمه، دو از بیش با ایهامی کلمۀ یک است ممکن و نیست دوکلمه به محدود

 چندین  تدوان  مدی  را آمدده دستبه نتایج استخدام، خصوص در فارسی زبان حوزۀ معاصر و قدیم بالغیون نظرات بندیجمع از بعد

 یدک  و مشبه یک گاهی استخدامی، ایهام در .الف: کرد تعری  استخدامی های ایهام اغلب برای ویژگی و حالت چند توان می: برشمرد

 ارتبداط  در مجدازی،  یدا  حقیقی معنای در ترکیبی، یا کلمه که دارد وجود ٌبهمشبّهٌ یک و مشبّه دو یا و به مشبّهٌ دو و مشبّه یک یا به، مشبّهٌ

 سدوژه،  دو بدا  ارتبداط  در ترکیبدی،  یدا  کلمده  و نددارد  وجدود  تشبیهی ارتباط اساساً نیز گاهی. یابد می متفاوت معنایی ها آن از هریک با

 معناهدای  بده،  مشدبّهٌ  و مشدبّه  بدا  ارتبداط  در شدبه،  وجده  دارند، تشبیهی زیرساخت که هایی استخدام در. ب. پذیرد می مختل  معناهای

 .  معنوی و مجازی عقلی، معنایی دیگری، با ارتباط در و دارد حقیقی و حسّی معنای یکی، با ارتباط در معموالً و یابد می متفاوتی
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 استخدام غیرتشبیهی و تشبیهی های گونه -2

 :کنیم می اشاره نمونه چند به استخدام، غیرتشبیهی و تشبیهی های گونه از یک هر برای بخش، این در

 تشبیهی استخدام -1-2

 :فعلی تشبیهی استخدام. الف

 بددداز  چددو  گرفت هوا جان سگ عقدددل* 

 

 اسدت  شکارگددر چدددددون باز و سگ کاین 

 (63: 1388 خاقانی،)                            

 برزگرخدالقی، ) «گشدتن  دیوانده  و شددن  هدوایی  بده  دارد ایهامی نیز و پروازکردن، رفتن، هوا بر»: دارد معنا دو ،«گرفتنهوا»

 در ،«عقدل » بدا  ارتبداط  در و گرفتناو  معنی به ،«باز» با پیوند در: دارد استخدام ،«هواگرفتن» ترکیب بنابراین، ؛(329/ 1 ،1387

 .است بوالهوسی و شدن هوایی معنی

 بشدکافی  مدن  سدینۀ  گدر  و مویی شوم گر *

 

 فرمانتت  خت   بته  ستر  قلدم  همچدو  بنهم 

 (222: 1353 بخارایی،)                         

 .است فرمانبرداری و انقیاد از کنایه شخص، با پیوند در و دارد حقیقی معنای «قلم» با ارتباط در: دارد استخدام «نهادن خ  بر سر»

 ندازکم  مجدروح  دل این آبگینه چدددددون *

 

 شدود  تیزتتر  شتکند  بیشدتر  چند هدددددددر 

 (366: 1391 خواجو،)                         

 این در. شود می استنباط آن از کنایی مفهومی «دل» با ارتباط در و دارد حقیقی معنایی ،«آبگینه» با ارتباط در «شکستن» فعل

: گفدت  توان می ،«دل» با ارتباط در اما دارد؛ واقعی معنای ،«آبگینه» با پیوند رد ،«تیزشدن» دارد؛ وجود نیز دیگری استخدام بیت

: 1377 دهخددا، ) «شددن برانگیختده  شدن،راغب و خواهان سخت از[ است] کنایه کاری، بر دل تیزگشتن یا کاری، بر تیزگشتن»

. بداش  مدن  بدزن : گفدت  را[ قطام] او عبدالرحمن: »دکن می تأیید را معنا این التواریخمجمل کتاب از زیر نمونۀ(. «تیزگشتن» ذیل

 مرتضدی  خدون  و کنیدزی  و غالمدی  و سیم درم هزار گفت چیست؟ تو کابین: گفتا عبدالرحمن. نداری من کابین تو: گفتا قطام

 (.293: 1318 ،التواریخ مجمل) «کار آن بر گشت تیز عظیم و بکشم را علی و بدهم همه این: گفت عبدالرحمن. علی

 شدود  رسحددد  باد همدم چو خوشت بوی *

 

 شتتتود  تتر  آشتتته  تو زل  ز دلددددم حال 

 (129: 1372 خجندی،)                         

 و اضدطراب  معندی  در «دل حدال » بدا  پیوندد  در و دارد حقیقدی  معنای «زل » با ارتباط در: دارد استخدام «شدن آشفته» فعل

 .است رفته کار به قراری بی

 چند حرفی نوشت حافظ وت روی شوق ز *

 

 مرواریدد  چو کن گوش در و نظمش ز بخوان 

 (221: 1387 حافظ،)                           

 بدا  پیوند در. ب. باش داشته خاطر گوش در پیوسته بپذیر، و بشنو: «نظم» با پیوند در. ال : دارد استخدام «کردن گوش در»

 (.350: 1379 راستگو، ک.ر یزن) مروارید گوشوار کردن گوش در: «مروارید»

 : اسری تشبیهی استخدام. ب

 بتزرگم  دل کوچکم سر چده ار باز چدددو *

 

 گریدددددزم  مدی  قبدا  وز کلده  نخواهدددددددم 

 (288: 1388 خاقانی،)                          

 بده  نسدبت  عقاب، زیرا دارد؛ حقیقی مفهومی ،«باز» با ارتباط در: «سرکوچک. »الف: دارد وجود استخدام مورد دو بیت، این در

 و قددری  بدی  و فرومدایگی  از کنایده » ،«سدربزرگی » اصدطالح  بدا  تقابل در شخص، با ارتباط در و دارد کوچک سری بزرگش، جثۀ
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 ای سدینه  عقداب  زیرا دارد؛ حقیقی مفهومی ،«باز» با پیوند در: «بزرگ دل. »ب(. «کوچکی سر» ذیل: 1377 دهخدا،) «[است] حقارت

 .شود می استنباط آن از مشرب وسعت و صدر  سعۀ معنای و دارد کنایی مفهومی شخص، با ارتباط در و دارد ستبر و پهن

 را تدو  راست سدخنی  بگویم باالت همچو* 

 

 را تدو  باالسدت  که است بالیی چه را راستی 

 (155: 1391 خواجو،)                          

 قدد  معنی در ،«باال» با ارتباط در. ب. است دروغ بی و درست سخن معنی در ،«سخن» با. ال : دارد استخدام «راست» کلمۀ

 .است اعوجا  بدون و مستقیم باالی و

 شدد  غلطان خود خانۀ در تو چشم چون مست  بام گوشۀ از شب عید مه چو دیدت که هر* 

 (122: 1372 خجندی،)                         

 کیفیتدی  کده  دارد داللدت  آن باز نیمه حالت به «چشم» با پیوند در اما دارد حقیقی معنای شخص با ارتباط در «مستی» صفت

 .است زیبایی در

  :غیرتشبیهی استخدام -2-2

 جانا مگیر مددددن بر نگیرم، می باده گدددر *

 

   ساغر نه کشم غم من باده، نه خورم خون من 

 (191: 1388 خاقانی،)                          

 ،«ساغر» با پیوند در و کشم می محنت و غم من است؛ کردنتحمل معنی به ،«غم» با ارتباط در: دارد استخدام «کشیدن» فعل

 .دارد داللت نوشیدن باده بر جایگیر، و جای مجاز با که است نوشیدن معنی به

 ماه تو سیه ابر مددن شاه، تو و ام بنده مدن* 

 

 خددواب تو کنم ناله من راه، تو زنم آه مددن 

 (331: 1391 خواجو،)                          

 معندی  در ،«راه» بدا  پیوندد  در. ب کشدیدن؛ آه اسدت،  «کشدیدن » معدادل  ،«آه» بدا  ارتبداط  در. الد  : دارد استخدام «زنم» فعل

 .طرّاری و «راهزنی» معنی به یا است «نواختن» معادل موسیقی، در اصطالحی

 تنگددل  یانسودای دهان و زل  آن وص * 

 

 اندد  گفته پریشان حدّ از بیش و نامتهوم نیک 

 (120: 1372 خجندی،)                         

 معندوی  معندای  در «گفدتن » بدا  پیوندد  در و دارد بصدری  و ظداهری  آشدفتگی  معنای «زل » با ارتباط در «پریشان» عبارت

 بدا  پیوندد  در و باشدد  داشته استخدام شیوه همین به تواند می نیز «نامفهوم» صفت. است آرامش از دور به و بدحال و مضطرب

 .باشد رفته کار به معشوق، دهان بودنکوچک توصی  در اغراق منظوربه و ناپیدا معنای در ،«دهان»

 اسدت  بدس  رویدت  را عشد   روشن عذر* 

 

 اسدددت بدددس مویدددت عاشدددقان راه بندددد 

 (184: 1353 بخارایی،)                         

 قابدل  ندورانی  معندی  بده  «روی» کلمدۀ  با ارتباط در و مستدل و واضح معنی در «عذر» واژۀ با: دارد استخدام «وشنر» کلمۀ

 .است تأویل

 جدان  بده  نخددواست امان ساقی نرگس ز دلم *

 

 دانست سیه دل تددرک آن شیددددوۀ که چدرا 

 (119: 1387 حافظ،)                           

 ترکیدب  گدردد، برمدی  «سداقی » بده  و( چشدم )=  «ندرگس » بده  ،«ترک» کلمۀ اینکه بهباتوجه دارد، استخدام «سیه دل» ترکیب

 و دارد حقیقدی  معندایی (: چشم)=  «نرگس» با ارتباط در. ال : یابد می دیگرگونه معنایی واژه، دو این از هریک با نیز، «سیه دل»

 .است رفته کار به رحم بی و سنگدل القلب، قسی معنوی معنای در: «ساقی» با پیوند در. ب دارد؛ اشاره آن مردمک بودنسیاه به



 1400بهار (34، )پیاپی 1 دهم، شمارهسیز سال ،فنون ادبی  /   108

 دیگر ایگونه از استخدام -3-2

 ایدن  بدودن  خداص  اسدت؛  رفتده  کار  به استخدام از خاص ای گونه فارسی، شعر حوزۀ پرداز ایهام شاعران ابیات از برخی در

 که دارد وجود استخدام طرفین عنوان به کلمه دو حداقل دام،استخ متعارف های نمونه در که است جهت این از استخدامی گونۀ

 معندایی  اشدتراک  نقطدۀ  کده  ای کلمده  مدوارد،  از بسیاری در و دارند متفاوتی معنایی ارتباط دیگر، کلمۀ یک حداقل با ارتباط در

 ،«شیشده » و «دل» کلمدات  «شکسدت  شیشده  مثدل  دلدم : »جملدۀ  در مثالً یابد؛ می معنایی تغییر ها واژه این از هریک با هاست، آن

 طدرفین  زیدر  بیدت  در نمونده،  بدرای  امدا، . دارندد  متفاوتی معنایی ارتباط «شکست» کلمۀ با کدام هر که هستند استخدام طرفین

 :اند شده خالصه ایهامی کلمۀ یک در استخدام

 عافیدت  از نبست طرفی نرگست دور به کس *

 

 شدما  مسدتان  بده  مسدتوری  نفددروشند که به 

 (102: 1387 حافظ،)                           

 بند کمر، گل بندند، آرایش برای که است کمر کلیچۀ معنی به فارسی استعمال در». 2 چشم؛. 1: دارد معنا دو «طَرف» کلمۀ

 کدار  هب دوم معنای در را کلمه این زیر، بیت در سعد مسعود(. طرف ذیل: 1377 دهخدا،) «بندند کمر بر که نقره و زر بند نقره،

 :است برده

 فدددددراقت  ز کددردی  زرّیدن  رُخددم  که مانا

 

 بدر  کمددر به نشاندی و طَرف رُخم ز کردی 

 (674: 1362 سعد، مسعود)                    

 بده  کسی. الف: بیت معنی. دهد می معنا تغییر چگونه ،«طرف» واژۀ دوگانۀ معانی با ارتباط در «بستن» فعل که بینیم می حال

 معندا،  از دیگدری  سدطح  در کده  کمر، گل کردن نصب و بستن معنی در) نبست طرفی عافیت از نرگست،( ایهامی معانی اب) دور

 ایدن  در کده  عافیدت،  از( چشدم  بستن معنی در) نبست طرفی نرگست دور به کسی. ب ؛(است یافتن نفع و بردن بهره از کنایه

 فعدل  که بینیم می. است نهادنی برهم  چشم اندازۀ به اندک آسایشی از یهکنا نهادن، هم بر چشم معنا، از دیگری سطح در هم، وجه

 و است غیرتشبیهی استخدام گونۀ از( بیت این در) استخدام این. دارد متفاوتی معانی «کمر گل» و «چشم» با ارتباط در ،«بستن»

 و مضمون این. است آمده وجود به «طَرف» کلمۀ لفظی ایهام و «بستن» استخدامی فعل تلفی  از که گفت توان می آن تحلیل در

 : مثال. است یافته نمود نیز بخارایی ناصر و اسماعیل الدین کمال ساوجی، سلمان همچون دیگری شاعران شعر در شگرد

 عددالمی بسددت دل تددو میددان در آنکدده بددا* 

 

 برنبستت  طترف  کمدر  غیربه میان زان کس 

 (48: 1367 ساوجی، سلمان)                  

. است بخشیده ارتقا را آن چندمعنایی و هنری وجه ،«کمر» و «اثنا» معانی در نیز «میان» کلمۀ ایهام و تام جناس بیت این در

 :دیگر نمونۀ

 بربنتدد  وصتتت   بده  طتتتترفی  که وان* 

 

 بدددود تواندددددددد کمددددددددر میددددددانش از 

 (727: 1348 اسماعیل، الدین کمال)           

 ،«شددن متصدل » و «رسدیدن  وصدال  بده » معدانی  در «وصدل » کلمدۀ  ایهام بیت، در موجود استخدام بروهعال نیز، بیت این در

 :و. است داده افزایش را آن پذیری تأویل

 میدان  زان خنجدر  همچو نبندد طرفی عاقبت* 

 

 شدد  پدوالد  چدون  تدو  عش  آتش اندر هرکه 

 (254: 1353 بخارایی،)                         

. اسدت  اسدمی  تشدبیهی  گوندۀ  از خاقدانی  اسدتخدام  که تفاوت این با شد؛ مشاهده مورد یک خاقانی دیوان در نمونه این از

 :صورتبدین

 صتداعی  را ستران  ندهم بیش گل چددو *

 

 وداعدددددی را طدددددرب بلدددبالن کندددددم 

 (439: 1388 خاقانی،)                         
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 را بیدت . سدازد  مدی  اسدتخدام  «سدر » کلمدۀ  حقیقی و مجازی معنای با ،«اعصد» کلمۀ کنایی و مجازی معنای نمونه، این در

 در استخدام طرفین از مورد دو بینیم می چنانکه. کنم نمی صداع دچار را سران گل، همچون من،: درآورد نثر به گونهاین توان می

 این از هرکدام با ارتباط در «صداع» کلمۀ. بدن عضو معنای در سر جمع. ب بزرگان؛ و سروران .ال : دارد وجود «سران» کلمۀ

 و مزاحمدت  کندایی  معندای  ،«بزرگدان  و سدروران » و( خاقدانی )=  گوینده با ارتباط در. الف: یابد می دیگرگونه معنایی کلمات،

 لگد  بدوی  تدراکم  زیدرا  دارد؛ سدردرد  غیرکنایی معنای ،(ها کلّه)=  «سرها» و گل با پیوند در. ب شود؛ می استنباط آن از تصدیع

 :استخدامی گونۀ این از دیگر نمونۀ چند. شود می سردرد باع 

 نسدددازد سدددجاده گوشدددۀ را سدددودازده* 

 

 اسددت؟ کدددام میخاندده ره زنره مطددرب ای 

 (94: 1372 خجندی،)                         

 بدا  «زدن» فعدل . موسدیقی  در اصطالحی. ب منهج؛ و راه. ال : دارد ایهام «ره» کلمۀ. است غیرتشبیهی گونۀ از استخدام این

 کده  مطربدی  ای اسدت؛  آمدده  طرّار و دزد معنی در اول، معنای با ارتباط در. ال : یابد می متفاوت معنایی معانی، این از یک هر

 در کده  مطربی ای: است( نواختن)=  «زدنراه» اصطالح از بخشی دوم، معنای با ارتباط در -ب... هستی مردم دین و دل راهزن

 ...هستی نواختن حال

 سیاه قلب آن پرتدو از شددود می زر آنچه* 

 

 است درویشان صحبت در که است کیمیایی 

 (120: 1387 حافظ،)                          

 کلمدۀ . تقلّبدی  سکّۀ. ب دل؛. ال : دارد خود در را استخدام طرفین ،«قلب» کلمۀ. است غیرتشبیهی گونۀ از نیز استخدام این

 سدیاه،  کلمدۀ  بددانیم،  تقلّبی سکّۀ معنای در را «قلب» اگر که صورت این به یابد؛ می معنا تغییر «قلب» دوگانۀ اهایمعن با ،«سیاه»

 خواهدد  کدورت و قساوت معنوی مفهوم سیاه، کلمۀ بدانیم، دل معنی در را آن اگر و. شود می فهمیده عینی و ظاهری معنی در

. اسدت  «سدیاه » کلمدۀ  مجدازی  و حقیقی معناهای و «قلب» کلمۀ لفظی ایهام تلفی  استخدامی، ایهام این ساخت گرانیگاه. داشت

 :دیگر های نمونه

 شددددد  بداده  صددرف  مددرا  بود که دلی نقد 

 

 هندددوز  و حاصدل  نشد هیچ تیره قلب جدز

 

 عود همچدو  سوخت توان چند توبه تاب در* 

 

 رفددت  حددرام  در آن از بدددددود  سیاه قلب 

 (138: همان)                                     

 کننددد  مددی  اکسددیر  که خیال ایددن در باطل

 (201: همان)                                     

 رفدت  خام سددودای سر در عمدر که ده می

 (138: همان)                                     

: معندی  دو بده  اند، شده خالصه «عود» کلمۀ در استخدام طرفین از مورد دو. است فعلی تشبیهی استخدام گونۀ از نمونه این

 در و دارد روحدی  رندج  و درد تحمّدل  معنای شخص، با ارتباط در «سوختن» فعل. موسیقی آلت و ساز. ب خوشبو؛ مادۀ. الف

 آن از خدوش  بدوی  تدا  نهندد  مدی  آتدش  بدر  را( خوشبو مادۀ) عود زیرا دارد؛ سوختن حقیقی معنای عود، معنای هردو با ارتباط

 :است کرده اشاره رسم این به زیر بیت در حافظ. سوزاندند می کردن توبه هنگام در نیز را( موسیقی آلت) عود و برخیزد

 بسوخت عودش مگر سازدنمی خوش چنگی زهره

 

 شد؟ چه را گساران می مستی ذوق ندارد کس 

 (186: همان)                                     

 :  ردیگ نمونۀ

 بخدددت حجلددۀ آینددۀ نشددود رویددی هیدددچ* 

 

 سرند سم آن در مالنتد کده  روی آن مگددر 

 (191: همان)                                    
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. التف : معنا دو به. اند شده جمع «روی» کلمۀ در استخدام طرفین نیز بیت این در. است غیرتشبیهی استخدام گونۀ از نمونه این

 چهدره  معندی  در را «روی» اگدر  حدال . اسدت  شدده  می استفاده آن از آینه ساختن در گذشته، در که روی، زفل. ب صورت؛ و چهره

 ای چهدره  فقد  : اسدت  فدراوان  هدای  مشدقّت  و بالیا تحمل از کنایه و داشت خواهد کنایی معنایی «آن بر سمند سم مالیدن» بدانیم،

 اسدبان  سدم  زیدر  در عشد ،  آوردگاه در که بگیرد قرار معشوق روی در رو و شود بخت حجلۀ آینۀ که دارد را این قابلیّت و لیاقت

 خواهدد  حقیقدی  مفهدومی  «آن بدر  سدمند  سدم  مالیدن» بدانیم، معروف فلز معنی در را «روی» اگر و. برنیاورد دم و شود لگدکوب

 نویسدندۀ . اند کرده می ستفادها دیگر موادی و خر و اسب سم روی، فلز از آینه، از خاص نوعی ساختن برای گذشته در زیرا داشت؛

 سدپید  خدورد  به و بگیرند او آب انبی  و قرع به و بسایند سوهان به اسب و خر سم اگر: »است گفته بارهاین در المخلوقات عجایب

 شدکل  «رو سدپید » کلمدۀ (. 450- 449: 1382 طوسی،]...[« ) بشکند دشخواری به و گردد محکم دهند، آبگینه خورد به یا دهند رو

 جدوهری  آن و گویند را قلعی: روی سپید: »است آمده آن توضیح در دهخدا لغتنامۀ در. است( روی فلز)=  «روی سپید» از یگرید

 تلفید   آورده، وجدود  بده  را استخدامی گونۀ این آنچه(. «سپیدروی» ذیل: 1377 دهخدا،) «کنند سفید بدان را مس ظروف که است

 :دیگر ای نمونه. است «سمند سم مالیدن» کنایی و حقیقی معناهای با ،«روی» کلمۀ لفظی ایهام

 بنددم  مدی  بکر فکر ز زیور را طبع عروس* 

 

 خوش نگاری افتد دست به ایامم دست کز بود 

 (247: 1387 حافظ،)                            

 معشدوق . التف : معنای دو در ،دارند حضور «نگار» کلمۀ در استخدام طرفین. است غیرتشبیهی استخدام گونۀ از نمونه این

 معشدوق  بدا  پیوندد  در. الف: «نگار» دوگانۀ معانی با ارتباط در ،«افتادن دست به» عبارت. حنا بستن از حاصل نقش. ب زیبارو؛

 آن از دسدت  کد   بر بستن نقش حقیقی معنی حنا، بستن از حاصل نقش با ارتباط در. ب دهد؛ می وصال کنایی معنای زیبارو،

 آمدده  وجود به «افتادن دست به» عبارت کنایی و حقیقی معناهای با ،«نگار» کلمۀ لفظی ایهام تلفی  از نمونه این. شود می فهمیده

 :دیگر مثالی. است

 آشدکار  شدد  مدا  گدل  و آب ز رخدت  مهر* 

 

 را؟ آفتدداب کننددد چگوندده گددل بدده پنهددان 

 (9: 1367 ساوجی، سلمان)                    

. یابدد مدی  معندا  «محبت و عش » و «خورشید» معنای دو در که صورت این به دارد؛ خود در را خداماست طرفین «مهر» کلمۀ

 عشد   و محبت. الف: کرد معنا گونهاین توان می را بیت. یابدمی متفاوت معنایی وجوه، این از هریک با ارتباط در «کردنپنهان»

 پنهدان  تدوان  نمی را آشکار حقیقت یعنی پوشاند؛ گل با را فتابآ توان نمی آری. شد مشخص و آشکار ما وجود در تو چهرۀ به

 مدا  وجدود  گل و آب در تو چهرۀ خورشید. ب(. اول مصراع تأیید برای است تمثیلی و کنایه دوم مصراع صورت این در) کرد

 : دیگر نمونۀ. کرد پنهان ما گل و آب از متشکل وجود در تواننمی را آفتاب این آری کرد؛ تجلی

 را تو نیست نظری مردم به و چشری نور* 

 

 را تددو نیسددت گددذری خدداکم بدده و آفتددابی 

 (10: همان)                                       

 در) «چشم نور» با «نظرکردن» فعل. دارد وجود «مردم» و «نظر» ،«چشم نور» کلمات بین ای هنرمندانه رواب  اول مصراع در

 را بیدت . یابدد  مدی  کندایی  و حقیقدی  مختلد   معدانی  ،«چشم مردمک» و «انسان» معنی دو در «مردم» و( کنایی و حقیقی معنای

 ندور  که است بدیهی) کنی نمی نگاه( من)=  چشم مردمک به و هستی من بینایی و بصر نور تو. الف: کرد معنا گونهاین توان می

 مرحمدت  و لطد   کسدی  بده  و هسدتی  مدن ( عزیدز  از کنایه) چشم نور تو -ب(. ببیند را خود مردمک تواند نمی بینایی و بصر

 :دیگر مثالی. کنی نمی

 دلدددم آموخدددت تدددو زلددد  کدددددددز آه* 

 

 کمددددرت چددددون شتتدن متتوی بستتتۀ 

 (756: 1348 اسماعیل، الدین کمال)           
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 عبدارت  و دارد خدود  در را اسدتخدام  طدرفین  ،«کمربند» و( معروف عضو) «میان» معنای دو در «کمر» کلمۀ دوم مصراع در

 کمربند شدنبسته به کمربند، با ارتباط در. الف: صورت بدین یابد؛می معنایی وجه دو معانی این از هریک با «شدن موی بستۀ»

 بند مویی به گویی که است باریک آنقدر تو کمر یعنی معشوق؛ میان با ارتباط در. ب. دارد اشاره معشوق موی همچون کمر به

 :دیگر ای نمونه. است

 لعلتش  می بدا  صفاها را یاران هست رو آن از* 

 

 گیدرد  نمدی  جددوهر  آن در نقشی راستی از غیر که 

 (174: 1388 حافظ،)                              

 خالصده  ترکیدب  یدک  در اسدتخدام  طدرفین  کده  تفاوت این با آید، می حساب به استخدام خاص های گونه از نیز مورد این

 قابدل  مجدازی  و حقیقی صورت دو به ترکیب این. دارند حضور «لعل می» ترکیب در استخدام طرفین مبینی می چنانکه اند، شده

 معندی  در ،«شدراب » بدا  ارتبداط  در «راسدتی » کلمۀ(. 333/ 1 ،1372 ذوالنور،) «یار لبان. 2 فام؛سرخ شراب. 1»: است شدن معنا

 وجدود  ریدا،  و تزویر بدون که شود می بیخود خود از چنان نوشد، می شراب که کسی زیرا است؛ رفته کار به یکرنگی و درستی

 و حقیقدی  وجده . است دروغ بدون و راست سخن معنی در ،«لب» با ارتباط در و گذارد می نمایش به را خود راستین و حقیقی

 :دیگر نمونۀ. است آورده وجود به را استخدامی معنای این «لعل می» ترکیب استعاری

 اسدت  بسدی  ودگیآل من نقد عیدار  در گر *

 

 بدرآورم؟  محددداکا  چده  محدددک  صاحب با 

 (246: 1388 خاقانی،)                          

 مدن  که نقدی: تشبیهی اضافۀ. ب است؛ من آنِ از که نقدی: ملکی اضافۀ. الف: است معناپذیر شیوه دو به «من نقد» ترکیب

 ارتبداط  در و دارد ناسدرگی  و ناخالصی غش، معنای «نقد» کلمۀ با: ددار استخدام «آلودگی» کلمۀ مقدمه، این به توجه با. هستم

 سداختار . باشدد  خداوندد  از اسدتعاره  تواندد  مدی  محک، صاحب صورت، این در و یابد می معنوی آلودگی مفهوم و معنا «من» با

 :دیگر های نمونه. کند می تأیید را معنا دو هر صحت عمودی، محور در قصیده، این معنایی

 بواسحاقتتتی  فیتروزۀ خاتم ددددی راستد* 

 

 بود مستعجددل دولت ولی درخشید خدوش 

 (205: 1387 حافظ،)                            

 فیدروزه  خداتم  بده  ابواسحاق، شیخ شاه که صورتبدین دارد؛ خود در را استخدام طرفین «بواسحاقی فیروزۀ خاتم» ترکیب

 واقعدی  معندای : «فیدروزه  خداتم » بدا  ارتبداط  در. التف : دارد اسدتخدام  «درخشید» لفع مقدمه، این به توجه با. است شده تشبیه

. اسدت  آمدده  او حکومت دوران گرفتن او  و یافتن قدرت کنایی معنای در: «بواسحاق» با پیوند در. ب دارد؛ تأللو و درخشیدن

 خداتم ) ترکیدب  ایدن  فریبندۀ وجه و تقوّ نقطۀ. ندارد مستعجل دولت به ارتباطی هیچ فیروزه، درخشیدن صورت، این غیر در

 در ایلخدانی  نامدۀ  تنسدوخ  در نصدیر  خواجه. است «بواسحاقی» فیروزۀ فیروزه، انواع از یکی نام که است این( بواسحاقی فیروزۀ

 مشدهورترین  و معدروف  آن و اسدت  ابواسدحاقی  معدن، بهترین است، نیشابور در که هایی معدن از و: »است گفته آن خصوص

 :و(. 76: 1348 طوسی،) «طراوت با و است رنگین و صافی فیروزۀ آن و. است معادن

 کمدال  خدوانیش  شب که یار زلف طومار* 

 

 اسدت  مشوش سوادی کده  خوان چراغ پیش 

 (95: 1372 خجندی،)                          

 مختلفدی  معدانی  «مشدوّش » و «ادسدو » واژۀ دو با آنها از هرکدام که اند شده جمع «زل  طومار» ترکیب در استخدام طرفین

 معنی در «زل » با پیوند در و است نویس پیش و نوشته معنی در «طومار» با ارتباط در «سواد» کلمۀ که صورت این به یابند؛ می

 .است آمده پریشانی معنای در «زل » با ارتباط در و ناخواناست معنی در «طومار» با پیوند در «مشوّش» واژۀ و آمده سیاه رنگ

 :دیگر نمونۀ
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 ناصددر دل متتر ِ تددو زلدد  سددر دام در* 

 

 نتوانددد تپیتتدن و اسددت هددالک عددین در 

 (263: 1353 بخارایی،)                         

 ایدن  به یابد؛ می متفاوت معنایی ها آن از هرکدام با «تپیدن» واژۀ که کرده جمع خود در را استخدام طرفین «دل مرغِ» ترکیب

 تپنددگی  و داشدتن  ضربان معنای در «دل» واژۀ با ارتباط در و دارد زدن بال بال و کردنبیقراری معنای «مرغ» کلمۀ با که صورت

 :  است برده کار به را شگرد و شیوه این نیز حافظ. است آمده

 دل کبوتتتر  تپد می اگدددر بر در رواست* 

 

 نشد و دام تاب و پیچ خددود ره در دیدد که 

 (185: 1387 حافظ،)                            

  نتیجه -3

 المعجدم،  السدحر،  حددائ   البالغده،  ترجمدان  ازجملده  متقدّم بالغی کتب از برخی در آن، های گونه تعیین و استخدام مبح 

 از تبعیّدت  بدا  کده  است کسی نخستین فندرسکی. است مانده مسکوت الصنایع بدایع و االفکار بدایع الحدای ، حقای  الشعر، دقای 

 خدان  رضداقلی  مازنددرانی،  مالهدادی  همچدون  دیگدری  کسدان  او از پس. است پرداخته آن توضیح و تعری  به عربی، بالغت

 تعداری   تکدرار  بده ... و رجدایی  محمّددخلیل  تقوی، نصراهلل اولی،آق العلماحسام گرکانی، العلمایشمس محمّدحسین هدایت،

 امدروزی  معندای  در استخدام و ضمیر استخدام گونۀ دو به را استخدام که است کسی اولین بلگرامی آزاد. اندپرداخته گذشتگان

 و بیدان  کتداب  دو در شمیسدا . نددارد  فراواندی  نمدود  فارسی ادبیات در ضمیر بالغت که شد نکته این متذکّر و کرد  بندی تقسیم

 اسدتخدام  ضدمیر،  اسدتخدام  زیرمجموعۀ سه ایدار را استخدام کرده، اشاره زمینه این در تری تازه نکات به ،بدیع به تازه نگاهی

 تمدام  و پرداختده  صدنعت  ایدن  تعرید   و توضدیح  بده  فشدارکی . اسدت  دانسته غیرتشبیهی استخدام و( اسمی و فعلی) تشبیهی

 بهمشبّهٌ چند و مشبّه چند وجود امکان به راستگو ایشان، از پس. است دانسته استخدام صنعت زیرمجموعۀ را منقطع استثناهای

 .  است کرده اشاره استخدام صنعت در

 تشدبیهی  استخدام: است زیرمجموعه سه دارای استخدام. الف: آمد دست به زیر نتایج نظرات، و تعاری  این بندیجمع از

 در و اسدت  عدرب  ادبیدات  و زبدان  به مربوط بیشتر ضمیر استخدام. ب ضمیر؛ استخدام غیرتشبیهی، استخدام ،(اسمی و فعلی)

 هایاستخدام در. د باشد؛ داشته وجود به مشبّهٌ چند و مشبّه چند است ممکن استخدام در. ج ندارد؛ چندانی بردکار فارسی زبان

 .  مجازی و عقلی معنایی دیگری با ارتباط در و دارد حقیقی و حسی معنایی استخدام، طرفین از یکی با شبهوجه تشبیهی،

 از کده  آمدد  دسدت  بده  اسدتخدام  صدنعت  از جدیددی  گوندۀ  پدرداز،  ایهدام  شداعران  از تدن  چندد  دواوین در استقصا از پس

 کلمۀ یک استخدام، شدۀ شناخته های گونه در دانیم، می چنانکه. رودمی شمار به غیرتشبیهی و تشبیهی استخدام های زیرمجموعه

 معندایی  معندایی،  تدک  لمدات ک از هریدک  بدا  ایهامی، کلمۀ آن که گیرد می قرار معنایی تک کلمۀ دو با تناظر در چندمعنایی یا دو

 کده  لغتدی  کندار  در هدا، نمونده  از بعضی در که است دلیل این به مقاله، در شدهبح  استخدامی گونۀ بودن خاص. دارد متفاوت

 دیگدر،  هدای نمونده  در. دهدد مدی  افزایش را معنا هنری پیچیدگی که دارد وجود نیز دیگر ایهامی کلمۀ یک آفریند،می استخدام

 .شودمی استخدام گیریشکل باع  دیگر، ایهامی کلمۀ یک با آن اجزای ارتباط و تلفی  گاه و ترکیب یک تل مخ هایتأویل

 

 ها یادداشت

 گوینده و. است روییدنی گیاه و معروف شیرینی نبات معنی دو به نبات لفظ: »است نوشته بیت این دربارۀ همایی عالمه. 1

 اراده باشدد  قندد  مراد که را شیرین نبات شکست ضمیر از اما خواسته را حبوبم رخسار نورستۀ خ  عارض نبات لفظ از شعر

 (.179: 1389 همایی،) «است نموده



 113/    مجید عزیزی و همکار /ای نویافته در بالغت فارسی استخدام پرورده، گونه
 

 منابع

 .مستظرفه صنایع و اوقاف و معارف وزارت: تهران. بدیع بیان، معانی، فن در االدبدُرر(. 1315) عبدالحسین اولی،آق .1

 .معاصر صدای: تهران. شمیسا سیروس تصحیح. الهند[ النغز](. 1382) نوح بن میرغالمعلی بلگرامی، آزاد .2

 . الحدی  القاموس دار: بیروت. االرب غایه و االدب خزانه(. تا بی) الدین تقی الحموی، حجّه ابن .3

 .نوریانی نیکوکاری بنیاد: تهران درخشان، مهدی دکتر کوشش به ،بخارایی ناصر اشعار دیوان(. 1353) ناصر بخارایی، .4

 .زوّار: تهران. اول جلد. خاقانی دیوان شرح(. 1387) محمّدرضا برزگرخالقی، .5

 .تهران دانشگاه: تهران. امام محمّدکاظم تصحیح. دوم چاپ. الشعردقای (. 1383) محمّد بنعلی الحالوی، تا  .6

 المعانی فی القزوینی للخطیب المفتاح تلخیص علی التفتازانی لسعدالدین المختصر شرح(. 1369) عمر مسعودبن تفتازانی، .7

 . دارالحکمه: قم. الصعیدی عبدالمتعال حواشیه عل  و طبعه. البدیع و البیان و

 .اصفهان فرهنگسرای: اصفهان. دوم چاپ. فارسی بدیع و بیان و معانی فنّ در گفتار هنجار(. 1363) نصراهلل تقوی، .8

 .زوّار: تهران. سجّادی سیّدضیاءالدّین کوشش به. نهم چاپ. اشعار دیوان(. 1388) بدیل الدّین افضل شروانی، خاقانی .9

 .ما: تهران کرمی، احمد: مقابله و تصحیح. دیوان(. 1372) کمال خجندی، .10

 .سنایی: تهران. خوانساری سهیلی احمد تصحیح و اهتمام به. اشعار  کلیّات(. 1391) علی محمودبن کرمانی، خواجوی .11

. غندی  قاسم دکتر و قزوینی علّامه تصحیح به. هفتم چاپ. حافظ دیوان(. 1387) محمّد الدّین شمس خواجه شیرازی، حافظ .12

 .اساطیر: تهران. دار جُربزه عبدالکریم اهتمام به

 دکتر موقوفات بنیاد: تهران. قبادیانی مسلمانیان رحیم مصحّح. الصّنایع بدایع(. 1381) محمود بن عطاءاهلل نیشابوری، حسینی .13

 .افشار

: تهدران . حمیددیان  سعید از یادداشتی با. حافظ شعر پنهان های ایهام در پژوهشی[ ،] نهفته شآت زین(. 1396) یاسر دالوند،. 14

 .علمی

 .تهران دانشگاه چاپ و انتشارات مؤسسۀ: تهران. جدید دورۀ از دوم چاپ. دهخدا لغتنامۀ(. 1377) اکبر علی دهخدا،. 15

 و آثدار  انجمدن : تهدران . خدانی  قلیچ حمیدرضا و بهشتی داحم سیّد اهتمام به. دهلوی حسن دیوان(. 1383) حسن دهلوی،. 16

 .فرهنگی مفاخر

 .زوّار: تهران. سوم چاپ.  2. حافظ جستجوی در(. 1372) رحیم ذوالنور،. 17

. حداکمی  اسماعیل و سبحانی. هد. توفی  کوششبه. آتش احمد اهتمام به. البالغهترجمان(. 1380) عمر محمّدبن رادویانی،. 18

 .فرهنگی مفاخر و آثار نانجم: تهران

 .سروش: تهران. فارسی شعر در ایهام(. 1379) سیّدمحمّد راستگو،. 19

 .پهلوی دانشگاه انتشارات: شیراز. دوم چاپ. البالغه معالم(. 1353) محمّدخلیل رجایی،. 20

  .العربیه دارالنهضه: بیروت. البدیع و البیان(. تا بی) حالوی ناصر و محمّد طالب زوبعی،. 21

 .میترا: تهران. دوم ویرایش از سوم چاپ. بدیع به تازه نگاهی(. 1386) سیروس شمیسا،. 22

 .علم: تهران. حافظ های یادداشت(. 1388) دددددددددددددددد. 23

 .میترا: تهران. دوم ویراست از سوم چاپ. معانی و بیان(. 1390) دددددددددددددددد. 24

 .علیشاه صفی: تهران شف ، منصور اهتمام به تفضّلی، تقی دکتر مقدمۀ با. ساوجی مانسل دیوان(. 1367) سلمان ساوجی،. 25

 انسدانی  علدوم  و ادبیدات  دانشکدۀ مجلّۀ ،«حافظ شعر و خاقانی شعر در تناسب و ایهام(. »1351. )الدّین ضیاء سیّد سجّادی،. 26

 .110- 95صص ،80 شمارۀ تبریز، دانشگاه



 1400بهار (34، )پیاپی 1 دهم، شمارهسیز سال ،فنون ادبی  /   114

 .ایران فرهنگ بنیاد: تهران. رضوی مدرس تعلیقات و مقدّمه با. ایلخانی نامۀ تنسوخ(. 1348) نصیرالدین خواجه طوسی،. 27

 .فرهنگی و علمی: تهران. ستوده منوچهر اهتمام به. دوم چاپ. المخلوقات عجایب(. 1382) محمود محمدبن طوسی،. 28

 .سمت: تهران. سوم چاپ. بدیع نقد( 1387) محمّد فشارکی،. 29

 .اسالمی تبلیغات دفتر: قم. روضاتیان مریم تحشیۀ و تصحیح به. بدیع بیان رسالۀ(. 1381) ابوطالب یرزام فندرسکی،. 30

: تهدران . کدزّازی  الددین میدرجالل  ویراسدتۀ . االشدعار  صنایع فی االفکار بدایع(. 1369) واعظ میرزاحسین سبزواری، کاشفی. 31

 .مرکز

: تهدران  بحرالعلدومی،  حسدین  اهتمدام  بده  ،اسدماعیل  الددین  کمدال  دیوان(. 1348) ابوالفضل اصفهانی، اسماعیل الدین کمال. 32

 .دهخدا کتابفروشی

 .احرار: تبریز. تجلیل جلیل مقدّمۀ با. جعفری حسین اهتمام به. البدایعابدع( 1377) محمّدحسین العلماشمس گرکانی،. 33

 .خاور چاپخانۀ: تهران دوم، چاپ. بهار الشعرا ملک تصحیح(.. 1318) القصص و التواریخ مجمل. 34

: تهدران . حمیددی  مهددی  و فیروزکدوهی  امیدری  مقدّمدۀ  با. آهی حسین مصحّح. نجفی دُرّۀ(. 1362) میرزا نجفقلی معزی،. 35

 .  فروغی

 .گلشانی: تهران. هیّری ناصر از مقدّمه. دیوان(. 1362) سلمان  سعد مسعود. 36

 .  شیراز معرفت کتابفروشی: شیراز. معرفت حسین اهتمام به. دوم چاپ. هالبالغمدار (. ش2535) خانرضاقلی هدایت،. 37

 .اهورا: تهران. ادبی صناعات و بالغت فنون(. 1389) الدّین جالل همایی،. 38


