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  :چکیده
رغم جایگاه واالي آن در این علم، که ناشی استخدام ازجمله محسنات معنوي در علم بدیع است که علی

این صنعت در فرآیند خلق و ایجاد چند معنا براي یک لفظ با رعایت ایجـاز و اختصـار   آفرینی از نقش
ي ي بالغـت باشـد و همـه   بوده، از داشتن تعریفی جامع و واحد که مورد اجمـاع اندیشـمندان عرصـه   

نظر به اهمیت و . نصیب مانده استي آن را فراگیرد، بیشده و موارد احتمالی ناشناختهمصادیق شناخته
ي بدیعی در درك و تبیین معانی و مفاهیم کالم فصیح عربی، این تحقیق بـا مراجعـه بـه    قش این گونهن

هاي آنان درخصوص تعریف اسـتخدام بـدیعی و   پژوهان به بررسی و نقد دیدگاهمشهورترین آثار بدیع
طـرح کـرده   ي معنـوي م هاي هرکدام پرداخته و سپس تعریفی جامع و مانع از این محسنهبیان و کاستی

هاي موجود استخدام در آثار پیشینیان، همراه با شواهدي از ترین اشکال و قالبدر ادامه، معروف. است
باالخره این جستار با تحلیل یکی از آیات قرآن کریم، براي نخستین بار . نظم و نثر عربی ذکر شده است

ه در آن عطـف سـه اسـم بـر معمـول      قالبی ناشناخته از استخدام در این کتاب را کشف و ارائه کرده ک
سبب شده تا آن عامل در رابطه با هرکدام از آن چهار معمول، معنایی متفاوت ) فعل(یک عامل ) فاعل(

  .بیابد که در این تحقیق، تالش شده با مراجعه به کتب لغت، این معانی، استخراج و عرضه شود
  

  .علم بدیع، استخدام، تعریف، عطف نسق: ها واژهکلید
  

  مقدمه -1
اي ادبـی و جـذّاب بـراي بـه     هاي معنوي در علم بدیع است که شیوهاستخدام، یکی از زیبایی
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شـده در ایـن   خدمت درآوردن معانی حقیقی یا مجازي الفاظ در کالم بوده و اغلب آثار نگاشته
 هـاي ترین گونهبرخی پژوهندگان علم بالغت، آن را در ردیف برجسته. اندزمینه، بدان پرداخته

و «: خـوانیم باره مـی اند؛ در اینشمار آوردهها بهبدیع قرار داده و حتّی این صنعت را برترین آن
هذا ٱلنوع أعين ٱالستخدام قَلَّ من تکلَّفَه، و صح معه بشروطه لصعوبة مسلکه، و شدة التباسه بٱلتورية؛ و هو 

ه،   (» .من ٱألذواق ٱلسليمة أعلی رتبةً عند علماء ٱلبديع من ٱلتورية، و أعلی موقعاً سـیوطی   )1/149ابـن حجـ
و منها ٱالستخدام، و «: آوردرسد، چنین میضمن بیان انواع بدیع، آنجا که صحبت به استخدام می

ایـن در حـالی    )1/242سـیوطی،  (» .هو وٱلتوريةُ أشرف أنواع ٱلبديع، و مها سيان؛ بل فضله بعضهم عليها
اند که ي بدیعی نیاوردهقدیم و حتّی آثار جدید بالغی نامی از این گونه اي از کتباست که پاره

آفرین اسـتخدام  این امر، ناشی از سختی تشخیص و شباهت اشتباه» ابن حجة«ي شاید طبق گفته
  .با توریه باشد

) ق.  ه 296(ابـن معتـز   » کتـاب البـدیع  «واکاوي تاریخی علم بدیع، بیانگر آن است که در 
ي علم بدیع، بسان اغلب محسنات لفظی و معنـوي دیگـر از   دهندهنخستین سروسامانعنوان  به

) ق.  ه 584( »بن منقذاسامة«برخی از محقّقان معتقدند که . استخدام، ذکري به میان نیامده است
البديع يف نقد «وي در کتاب  )79عکـاوي،  (. نخستین فردي است که استخدام را معرّفی کرده است

شاید بتوان . ود به تعریف این صنعت بدیعی پرداخته که در ادامه، آن را خواهیم آوردخ »ٱلشعر
ي وچهار گونهکامل شد زیرا او سی) ق.  ه 654(اإلصبع ادعا کرد صنایع بدیعی به دست ابن أبی

  )ونهسبزواري، چهل( .بدیعی جدید بر ابواب پیشینیان افزود
از سکاکی در کتب بالغی تا عصر حاضر رواج  مشهورترین تعریف براي استخدام، که پس

هو أن يراد بلفظ له معنيان أحدمها، مث بضمريه معناه اآلخر، أو يـراد بأحـد ضـمرييه    «: یافته، این اسـت 
مها، و باآلخر اآلخرهرچند بین پژوهندگان وادي بالغت در مـورد تعریـف و    )268قزوینـی،  (» .أحد

هایی که براي ایـن قسـم از   د، در اغلب کتب بالغی، نمونهمصادیق استخدام، اجماع وجود ندار
ي قابـل ذکـر   نکتـه . گنجـد آورنـد، در همـین چـارچوب مـی    هاي معنوي در کـالم مـی  زیبایی

درخصوص کاربرد استخدام، آن است که معناي لفظ موردنظر و مدلول ضمیر آن لزومـاً نبایـد   
فقط در الفاظ مشترك که براي دو  هردو حقیقی باشند که در صورت وجود چنین شرطی، آن را

ها در و ضمایر آن» عني«و » غزالة«وجو کرد؛ مانند کلمات اند، باید جستیا چند معنا وضع شده
  :»عمربن الوردی«ابیات زیر از 
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 ــت ــة طَلَعـــ   و رب غزالـــ
  

  بِقلــــيب و هـــو مرعاهـــا    
  

ــن  ــباکاً مـ ــا شـ ــبت هلـ   نصـ
  

ـــدناها   ـــنٍ مثّ صـــ   لُجيـــ
  

  ــــرنا فقالـــتيل و قـــد ص  
  

ـــدناها     ـــنٍ قَصـ ــی عيـ   إلـ
  

  بـــذَلت ٱلعـــني فٱکْحلْهـــا  
  

  بِطلعــــــتها و مجــــــراها  
  

)2/152تفتازانی، (      

  

، معناي خورشید »طلعت«، استعاره از معشوق است که آوردن فعل »غزالة«ي که در بیت اول کلمه
، مفهوم آهو را »غزالة«، از لفظ »صدناها«و » لها«و » مرعاها«در » ها«کند و ضمیر را از آن افاده می

شناسان، کند که بنا به نظر غالب، هردو معنا وضعی و حقیقی هستند؛ گرچه برخی لغتقصد می
لکنه يف ٱستعماله ٱلغزالةَ بِمعنی «: خوانیمعنوان مثال میدانند؛ بهفقط یکی از این دو معنا را حقیقی می

شهم راضاعت ا يف ٱلظَّبيةفاع، و أمهار إلَی ٱالرتلِ ٱلنمس يف أوی ٱلشإلَا بِمعن عسملَم ي َزالهه أنّ ٱلغتبدو ز ،ور
در » ها«و ضمیر » عني«غرض شاعر از  چنین هم )4/245محبی، ( ».غَزالةٌ بلْ ظبيةٌ: مؤنث ٱلغزالِ فاليقال

در بیت چهارم، طالست؛ در حالی که او از » لعنيا«، چشمه و مقصود وي از »جمراها«و » قَصدناها«
گردند، به ترتیب برمی» العني«که هردو به همین لفظ » طلعتها«در » ها«، و »فٱکحلْها«در » ها«ضمیر 

مفهوم چشم و خورشید را قصد کرده است و چه بسا که از مفاهیم مقصود و مورد نظر، یکـی  
  )2/152تفتازانی، (. ندحقیقی و دیگري مجازي و یا هردو مجازي باش

ویژه کتب معاصر و دوران نزدیک رغم رواج تعریف فوق در بسیاري از کتب بالغی، بهعلی
پژوهانی هستند کـه  دهد، بالغتبه آن، که بخشی از مصادیق استخدام را تحت پوشش قرار می

ی داشته و اند که با تعریف فوق، تفاوت اساسهرکدام از این صنعت بدیعی، تعریفی مطرح کرده
ي استخدام، الزم به یادآوري است که در آرایه. گنجدي مذکور در آن نمیهایی مانند نمونهمثال

لفظ دالّ بر مفهوم دوم عالوه بر ضمیر اعم از بارز یا مستتر، احتمـال دارد اسـم اشـاره، تمییـز،     
یی بـه تفصـیل در مـورد    هاکار رود که در ادامه با آوردن مثالحال و حتّی در قالب استثنا نیز به

  .هریک، سخن خواهیم گفت
  
  سؤاالت تحقیق -2

اي معنوي است که در آن از یک لفظ بـه کمـک قرینـه یـا قـراین،      از آنجا که استخدام، محسنه
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شود و تمامی آن معانی، موردنظر هسـتند و ایـن امـري اسـت کـه      بیش از یک معنا فهمیده می
رود، بنـابراین چنـین بـه ذهـن     اسـالیب گونـاگون مـی   احتمال ظهور و وجود آن در اشـکال و  

کند که کدام یک از تعاریف موجـود از اسـتخدام، شـمول و گسـتردگی الزم را دارد     خطور می
ي انواع و اشکال آن را دربرگیرد؟ و این صنعت ادبی، در چـه قالـب و شـکلی ممکـن     که همه
ده باشـد و تعـاریف موجـود شـامل     کار رفته باشد که از نگاه علماي بالغت به دور ماناست به

هـاي  آن نشود؟ در صورت وجود شکل دیگري از این قسم از علم بدیع، چه نمونـه یـا نمونـه   
تـرین خاسـتگاه علـم بالغـت، یافـت      عنـوان اصـلی  ویژه قرآن، بـه آن در کالم فصیح عربی، به

هـاي  شود؟ در این پژوهش برآنیم تا ضمن بررسـی و نقـد تعـاریف موجـود و بیـان قالـب       می
ي تعریفی جامع از آن پرداخته و بـا اسـتمداد   ي استخدام، به ارائهي آرایهشدهمشهور و شناخته

اي بـدیع و ناشـناخته از آن را کـه تـاکنون در تألیفـات بالغـی بـدان        آفرین، نمونهاز کالم زبان
  .اشاره نشده، عرضه داشته و تحلیل و بررسی کنیم

استخدام، اعم از تعریف، بیان مسئله و ذکر شواهد، بیان این نکته ضروري است که مبحث 
هاي محسنات معنـوي  عنوان یکی از زیرمجموعهدر بیشتر کتب بالغی به شکل غیرمستقل و به

شود که در بیشتر آثار بالغی، همان استخدام آورده شده و معموالً به برخی اشکال آن اشاره می
هـاي در  بررسـی . لب، محدود و تکراري استدر قالب ضمیر و اسم، ذکر شده و شواهد آن اغ

ي بدیعی به شکل مستقل، تحلیـل و واکـاوي نشـده و    حد امکان، بیانگر آن است که این گونه
شاید بتوان ادعا کرد کـه متأسـفانه در   . استبرخی از وجوه بدیع و زیباي آن، مغفول واقع شده

وجه بوده که این امـر نـامیمون،   هاي بالغی، فرضیات و احتماالت جدید، کمتر مورد تپژوهش
  .هاي بالغت شده استباعث رکود در بسیاري از حوزه

  
  بررسی و نقد تعاریف موجود از استخدام -3

ي تعریف و مصادیق استخدام، اتفاق پژوه در زمینهکه قبالً اشاره شد، بین اندیشمندان بدیعچنان
رآنیم مشهورترین ایـن تعـاریف را بـا ذکـر     نظر وجود ندارد؛ با توجه به این امر در این گفتار ب

  .مثال، نقد و بررسی کنیم
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  )دیدگاه ابن منقذ(نخستین تعریف  .3-1
ي علم بدیع بدانیم، او این صـنعت  را اولین معرّف استخدام در پهنه) ق.  ه584(» ابن منقذ«اگر 

معنيان، فتحتاج إليهمـا، فتـذکُرها   اعلَم أنّ ٱالستخدام هو أن يکونَ للکلمة «: را چنین شناسانده اسـت 
شود که اسـتخدام،  از ظاهر کالم این ادیب چنین استنباط می) 46ابن منقذ، ( ».وحدها تخدم للمعننيِ

توان از این تعریف فهمید که دو معنـاي  کار بردن یک لفظ براي دو معناست، نه بیشتر و نمیبه
به چگونگی داللت یک لفظ بر  چنین همختلف؟ وي مراد، هردو حقیقی هستند یا مجازي و یا م

  ...﴿ ياي نکرده است و در ادامه، ضمن استشـهاد بـه آیـه   دو معنا اشاره              

   ﴾ )الةَ «: گویدمی )43: نساءٱلص مخدالة، فٱستٱلص وضعالة أو مالة حتتمل أن تکون فعلَ ٱلصوٱلص
حتـی  «: ، فدلَّ علی أنه أراد موضع ٱلصالة، و قال تعالی»إلّا عابري سبيلٍ«: بِلفظ واحد؛ إلنه قال سبحانه

این مثال گویاي آن است کـه از نگـاه   ) 47و  46، همان( ».فدلَّ علی أنه فعلُ ٱلصالة» تعلَموا ما تقُولُونَ
مجاز مرسـل   صالةبر مکان » صالة«اشند؛ زیرا داللت هردو معنا لزوماً نباید حقیقی ب» ابن منقذ«

  .ي محلّیت استبا عالقه
ي شاهد، آن است کـه چـه بسـا نگـاه وي بـه      و آیه» ابن منقذ«استنباط دیگر از ظاهر کالم 

ي پژوهان بـه دیـدگاه و طریقـه   استخدام تاحدي شبیه به دیدگاهی است که بعداً در بین بالغت
این برداشت از آنجا بـه ذهـن متبـادر    . شهرت یافت» )ق.  ه 654(صبع اإلابن مالک و ابن أبی«

عنوان لفظ دالّ بر دیگر معنا بـه میـان   شود که در این تعریف، نامی از ضمیر یا اسم اشاره به می
ها و شواهدي از شـعر عـرب را آورده کـه در اغلـب     نیامده است؛ اما این مؤلّف در ادامه، مثال

شود، ضـمیر اسـت؛ ابیـات    عث الهام و ایجاد دیگر معنا از لفظ موردنظر میاي که باها قرینه آن
کـه بعـداً بـه     »...فَسقَی ٱلغضا وٱلساکنيه و إن هم «و » ...إذا نزلَ ٱلسماءَُ بِأرضِ قومٍ«مشهوري مانند 

  :»ابوتمام«وي آنگاه با آوردن این شعر از . شودها پرداخته میآن
  

 تشمـا و إذا م فعرِك ضدبِص کَترت  
  

ـــواسِ    ـــدة ٱلوس ــن ش ــا م   بِحليه
  

  

ترکَت : ألنَّ ٱلوسواس يحتملُ ٱملعنينيِ، و هوبالبل ٱلصدر، و صوت ٱحللي؛ فَٱستخدم ٱملعنينيِ بِقوله«: گویدمی
که در این مثـال،  ) 47ابن منقذ، ( ».ضعف ما بِحليها، يعين صوت ٱحللي: بِصدرك، يعين ٱلبالبل، و بقوله

  .ي دو لفظ دیگر استداللت یک واژه بر دو معنا به واسطه» ابن منقذ«ي مورد استشهاد بسان آیه
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در ادامه، وي پا فراتر نهاده و عالوه بر کاربرد استخدام در معنا، آن را در اعراب کلمات هم 
  :او پس از این دو بیت. داندجایز می

  

ـ     ين و مـن صـد عنـي   اسم مـن ملَّ
  

  و جفــاين مــن غَــريِ ذَنــبٍ و جــرمِ  
  

ــا  ـــالِ علَين ــن بٱلوِص ــذي ض   وٱلّ
  

  مثلَمــا ضــن بِٱهلَـــوی قَلْــب نعــمِ  
  

  

؛ و هو أيضـاً  »ضن«مرفوعه بِخبرٍ للٱبتداء، و لفاعل » قَلْب«هذا ٱالستخدام يف ٱإلعراب، ألنّ «: افزایـد می
منظور ) 47ابن منقذ، ( ».من ٱملقلوب و معنی ٱلعکس، ألنَّ ٱالسم معن» قلب«ٱملعنی، ألنَّ معنی استخدام يف 

یکی این که آن را : ، دو وجه جایز است»قلب«ي محقّق آن است که در مصراع دوم در رفع کلمه
بنا بر این نظر،  .باشد »ضن«فاعل فعل  »قَلب«بگیریم و دیگر آن که  »الّذي«خبر براي مبتدا یعنی 

. گیرند ي استخدام قرار میها بیش از یک وجه، جایز باشد نیز در زمرهکلماتی که در اعراب آن
کنند و چنانچه این آفرینی میباید گفت که اعراب و نقش مفردات در کالم در ایجاد معانی، نقش

کلمه و لفظ تنها نیست،  نظر را بپذیریم، باز هم معانی متفاوت مدنظر است؛ ولی این مفاهیم در
» قَلْب«ي در بیت باال به استخدام در واژه» ابن منقذ«. بلکه در کالم حاصل از ترکیب نحوي است

رساند که را هم می» مقلوب و معکوس«در اینجا معناي » دل«هم اشاره کرده که عالوه بر معناي 
  .است» معن«خاص  یعنی نام و اسم» نعم«ي مقلوب کلمه» قَلْب نعم«مراد شاعر از 

  
  )ي سکّاکی و پیروانشطریقه(ترین تعریف رایج. 3-2

را که در » خطیب قزوینی«باید یادآور شد که اغلب کتب و آثار بالغی، همان تعریف منقول از 
انـد و شـواهد تکـراري آن را ذکـر     مقدمه آورده شد، گاه با بیانی متفاوت براي اسـتخدام آورده 

أن يؤتی بِلفظ له معنيان فأکثر مرادا بـه  ... «: عنوان مثال، سیوطی با نقل آن بدین شکلاند؛ بهنکرده
ررادا به ٱملعنی ٱآلخمريِه می بضؤتمعانيه، مثّ ي دو هـذه طريقـة   «: بیان داشته کـه ) 1/242سـیوطی،  ( ».أَح

گونـه معرّفـی   ستخدام را همیننیز ا» فرهنگ ادبی بالغی«یا در کتاب  )همان( ».ٱلسکّاکي و أتباعه
استخدام عبارت است از آوردن لفظی که داراي «: آوردمی» روش گفتار«کرده و به نقل از کتاب 

چند معنا باشد و گوینده از لفظ، یک معنا و از ضمیر آن معناي دیگري را اراده کند کـه آن بـر   
دوم آن که هردو معناي . دسه گونه است؛ اول آن که لفظ مشترك و هردو معناي آن حقیقی باش
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 )1/95رادفـر،  (» .سوم آن که یکی از دو معنا حقیقی و دیگري مجـازي باشـد  . لفظ مجازي باشد
ابـن ملیـک   «هایی که در آن تمامی معانی مورد نظر، حقیقی هستند، بیـت زیـر از   ازجمله مثال

  :است» حموي
  

  فَکَم رد مـن عـينٍ و جـاد بِنيــلها    
  

  ضاَءت و لَـم تـك تعـذُب    و لَواله ما  
  

  

فَصريح لفظ ٱلعني أَراد منه ٱلباصرةَ، يعين ردهـا إلـی   «: گویدضمن نقل آن می» الوشاح«که صاحب 
 مريی، و ضمٱلع عديلها«ٱإلبصار بن « ب، و ضمريٱلذَّه نيع نهم أراد»ـمس، و   » ضاءتٱلش نـيع نهم أراد

 ضمري»ذُبعن» تيلععةُ کُلُّها حقيقةٌ لٱملعاين ٱألرب ٱملاء؛ و هذه عني نهم که مشـهود  چنان )43کرمی، ( ».أراد
و ضمایر آن مدنظر است؛ در حالی که در » عین«است در این بیت، چهار معناي مختلف از لفظ 

نی مراد، مجـازي هسـتند،   هایی که در آن معااز نمونه. هردو تعریف فوق، تأکید بر دو معناست
  :اشاره کرد» معاویۀ بن مالک«توان به سخن زیر از می

  

ـــومٍ ـــأرضِ قَ ــماُء بِ لَ ٱلســز إذا ن  
  

ـــابا     ـــوا غض و إن کان ــاه   رعين
  

  

، گیاه است که بنـا بـه نظـر    »رعيناه«در  »ه«باران و منظور از ضمیر » السماء«از  که در آن منظور
  .هردو مجاز مرسل هستندشناسان، اغلب سخن

  
  االصبعدیدگاه ابن مالک و ابن ابی. 3-3

بعضی از اندیشمندان و پژوهندگان با نگاهی متفاوت این صنعت بدیعی را چنین معرّفی 
و هو أن يأيت ٱملتکلم بلفظة هلا معنيان، مثّ يأيت بلفظتني تتوسط تلك ٱللّفظةُ بينهما، و يستخدم کلُّ «: کنند می

ألقران بیان ٱصاحب معترك  )126اإلصبع، ابن ابی( ».منهما ملعنی من معنی تلك ٱللّفظة ٱملتقدمةلفظة 
 )1/243سیوطی، ( ».و هذه طريقة بدرٱلدين بن مالك يف ٱملصباح، ومشی عليه ابن أيب ٱإلصبع«: دارد که می

اشاره نشده  آید که در بیشتر کتب بالغی به آنبراساس این تعریف، استخدام در قالبی می
   ...﴿ ينویسنده براي چنین استخدامی به آیه. است  ،          

فإنّ لفظةَ کتاب يراد ا ٱألمد ٱحملتوم، «: گویدکرده و در توضیح آن می استشهاد )39-38: رعد( ﴾...
تاب؛ : وٱلکدها، و هو ٱألميمفهوم دل أحأَج و، فٱستخدمتمحل و يأَج يلَفظت بني طَتوس؛ وقد تاملکتوب
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باید گفت که  )127إلصبع، ٱابن أبی( ».وٱستخدمت ميحو لمفهوم ٱآلخر، و هو ٱملکتوب؛ وٱللّه أعلم
 ...﴿ي با توجه به آیه» کتاب«از لفظ » أَمد«برداشت معناي          ...﴾ )بقره :

بینیم با این تعریف و تفسیر، استخدام، شکلی مغایر با دیگر شکل که میچنان. است )235
ي استخدام، تحت شدهشناخته هايگیرد و اغلب شواهد و مثالمشهور و رایج آن به خود می

گیرند؛ زیرا براساس آن فقط باید لفظ موردنظر بین دو قرینه قرار گیرد که پوشش آن قرار نمی
هر یک، از آن لفظ معنایی خاص و متفاوت را افاده کند و شاید بتوان گفت مصادیق چنین 

  .تعریفی در کالم فصیح عربی، نادر و کمیاب است
  
  شبه استخدام، قصد وجهیندیگر تعاریف،  .3-4

را با عنوان  )235: بقره(ي فوق ي علم بدیع هستند که آیهاز سوي دیگر، نویسندگانی در عرصه
آن است که لفظی «: شناسانندآورده و این صنعت را چنین می» قصد وجهین«یا » قصد معنیین«

وي در ادامه،  )447زاهدي، (. هاي مختلف دو معنا یا بیشتر از آن اراده کنندرا بیاورند و با قرینه
 ...﴿: فرمایدکه میچنان«: گویداالصبع میضمن آوردن شاهد مورد نظر ابن ابی   

  ،             ﴾ )که از لفظ )39- 38: رعد "زمان "کتاب ،
شاید استشهاد به این آیه که شاهد افرادي نظیر ابن مالک و  )448همان، (» .مکتوب اراده شدهو 

قصد معنیین یا «اإلصبع در بیان استخدام بود، چنین به ذهن القا کند که مراد نویسنده از ابن ابی
ي دیگر استخدام را به عنوان گونههمان استخدام باشد؛ اما این محقّق در جاي » قصد وجهین

. بدیعی دیگري ذکر کرده و براي آن همان تعریف مورد نظر سکاکی و پیروانش را آورده است
را نیز به » شبه استخدام«ي معنوي دیگري به نام وي عالوه بر استخدام، محسنه )409همان، (

دام آن است که علَم مرکّبی شبه استخ«: گویدهاي بدیعی افزوده و در تعریف آن میجمع گونه
که شاعر را در کالم آورده، پس از آن ضمیري بیاورند که به یکی از دو جزء آن برگردد؛ چنان

  :در مدح قاضی ابن حسام گوید
  

    کُـلَّ فَقيـه فُـوقي ٱحلُسامِ فَقيـه بنا  
  

ــه   ــلِ حدابي ــايا کَمث   و فَصــلُه يف قَض
  

)410همان، (      
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ي بدیعی متفاوت پژوهشگران دیگري نیز استخدام و ذوالمعنیین را دو گونه غیر از محقّق فوق،
هنجار گفتار در فن معانی و «اند؛ به عنوان مثال در کتاب و متمایز از یکدیگر به شمار آورده

ذوالمعنیین و آن عبارت است از این که از لفظ، دو معنا یا «: خوانیممی» بیان و بدیع فارسی
 ...﴿ :يي شریفهکه در آیهدر استعمال واحد، چنان بیشتر اراده شود         

وي در ادامه به بیان ) 245تقوي، (» .استعمال شده در مال و هم در ایمان »خیر«لفظ  )33نور، ( ﴾...
این صنعت، عبارت است از این «: گویداستخدام پرداخته و چون بسیاري از علماي بالغت می

» .که از لفظی که دو معنا یا بیشتر داشته باشد، یک معنا اراده کنند و از ضمیرش معناي دیگر
آید که باید لفظ مورد نظر از الفاظ از سخن این پژوهنده در تعریف استخدام چنین برمی )همان(

یکی از معانی مورد نظر مجازي باشد، اي به این نکته که احتمال دارد مشترك باشد و اشاره
نیز همین نکته را القا » ابن ملیک حموي«که استشهاد مؤلّف به بیت زیر از نشده است؛ چنان

  :کندمی
  

  کَم رد من عنيٍ و جـاد بِهـا و کَـم   
  

  ضاَءت بِه و سـقَی بِهـا مـن صـادي      
  

  

ز ضـمیر اول، طـال و از ضـمیر دوم،    از عین، آفتـاب، اراده شـده و ا  «: گیردوي چنین نتیجه می
ي سخن محقّق آمده، و شواهد فارسی هم که در ادامه )همان(» .چشم و از ضمیر سوم، چشمه

  .کندبرداشت فوق یعنی حصر استخدام در الفاظ مشترك را تقویت می
  
  ي تعریف جامع استخدامارائه -4

آن است که بین اندیشـمندان پیشـین در    تأمل در این تعاریف کامالً متفاوت از استخدام، بیانگر
یـک از تعـاریف   گذاري این صنعت، اجماعی وجود ندارد و هیچتعریف و مصادیق و حتّی نام

قصـد معنیـین یـا قصـد     «شود؛ فقط اگـر  ي دیگر را شامل نمیموجود، جامعیت نداشته و گونه
ل دارد؛ هرچند کـه ایـن   شده تا حد زیادي شمورا همان استخدام بدانیم، تعریف ارائه» وجهین

هاي دالّ بـر چنـد   اي به قرینهتعریف نیز براي لفظ، فقط دو معنا را در نظر دارد و در آن اشاره
ابـن مالـک و ابـن    «معناي مراد از یک لفظ نشده و تنها به مثالی بسنده کرده که مؤیـد دیـدگاه   

رسـی، اسـتخدام را چنـین    پژوهـان در ادب فا یکی از بدیع. در مورد استخدام است» االصبع ابی
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اي و آوردن لفظی است که دو معناي مستقل دارد و هر یک از دو معنـا بـا جملـه   «: شناساندمی
ي دو معنا که در این سخن هم تنها به اراده )158فشارکی، ( ».یابدعبارتی و یا ضمیري، تحقّق می
  .ها به روشنی هویدا نیستنداز یک لفظ، اشاره شده و قرینه

دهد که نظرها، ذهن و فکر را به سوي این احتمال سوق میها و اختالفن مغایرتوجود ای
هاي دیگري از کالم آمده باشد که خارج از حدود این تعاریف رایج چه بسا این آرایه در قالب

قرار گرفته و از تیررس نگاه دانشمندان علم بالغت پنهان مانده باشـد؛ از ایـن رو بایـد چنـان     
ي موارد مذکور و حتّی دیگـر  ي همهمانع از استخدام بیان کرد که در برگیرنده تعریفی جامع و

هـا  اي باشد که شامل تمام مواردي بشود که در آنگونهوجوه احتمالی آن باشد؛ یعنی تعریف به
  .اي از لفظ مورد نظر بیش از یک معناي مراد لحاظ شودبه کمک هر قرینه

الٱستخدام هو أن يأيت ٱملتکلّم يف ٱلکالم بلفظ، و يستخدمه يف معـننيِ  : توان گفـت در این راستا می
مرادينِ أو أکثر، مبعونة قرينة دالّة مرتبطة بٱللّفظ ٱملذکور، بأي وجه کانت؛ ألنّ ٱلقرينة ٱلدالّة علـی املعنـی   

ن ٱلتإشارة أو متييزاً أو حاالً أو تابعاً م مکن أن تکون ضمرياً أو اسممکن أن تأيت يف أسلوب ٱآلخر يوابع؛ و ي
منظور از الفاظ اجنبی، الفاظی هستند که مانند ضمیر، اسـم  . ٱالستثناء أو بواسطة ألفاظ أخری أجنبية

این تعریف، عالوه . اشاره، حال، تمییز و مستثنی با لفظ مورد نظر، ارتباط و پیوند نحوي ندارند
گیرد، عناوینی نظیر قصد اي پیشین را در برمیهاي استخدام مورد نظر علمبر این که تمام شکل

در ادامـه بـا   . دهدمعنیین یا قصد وجهین و شبه استخدام را هم تحت پوشش استخدام قرار می
هایی از مصـادیق آن را  هاي معروف استخدام و نمونهکنکاش در مشهورترین آثار بالغی، شکل

از ایـن آرایـه را بـراي اولـین بـار در      اي مجهول و بدیع گاه گونهاستخراج و عرض کرده و آن
  .پردازیممندان قرار داده و با استمداد از کالم خداوند به تحلیل آن میمعرض نگاه عالقه

  
  هاي مشهور استخدامشکل -5

ي علـم بالغـت،   نظران عرصههاي موجود در آثار صاحبها و مثالبررسی در حد امکان نمونه
ي دالّ ع شایع و اقسام رایج استخدام، بیانگر آن است کـه قرینـه  ویژه علم بدیع، در مورد انوابه

  :شودهاي زیر متجلّی میبر مفهومی غیر از معناي مستفاد از لفظ شاهد، در یکی از شکل
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  ضمیر .5-1
مشهورترین شکل استخدام، آن است که پس از یک لفظ، ضمیر یا ضمایري بیاید و براي 

گونه که قبالً بیان شد، این همان. دیگري در نظر گرفته شودهرکدام معنایی غیر از معناي 
ي اي از آثار بالغی آیههرچند که در پاره. هاستدیدگاه سکاکی و خطیب قزوینی و پیروان آن

﴿ ...         ...﴾ )اند را شاهدي بر این نوع از استخدام گرفته )185: بقره
را ماه رمضان » فليصمه«در » ه«را هالل ماه و مراد از ضمیر  »الشهر«که در آن منظور از 

و مل يقع يف ٱلقرآن علی طريقة «: کند کهاإلصبع چنین نقل میدانند، سیوطی از ابن ابی می
، )همان( ».طريقتهو قدٱستخرجت بِفکري آيات علی «وي در ادامه با گفته  )1/243سیوطی، ( ».ٱلسکاکي

: هایی از قرآن براي استخدام در قالب اسم ظاهر و ضمیر راجع به آن آورده است؛ ازجملهمثال
﴿         ...﴾ )اعة «احتمال دارد به معناي » أمر ٱللّه«بنا به نظر او  )1: نحلقيام الس

للّه علیه و ٱباشد که منظور از خود این لفظ، بعثت پیامبر صلّی  »بعثة ٱلنيب«یا به معناي  »و العذاب
برپایی قیامت و فرارسیدن زمان عذاب الهی در آخرت » فَالتستعجِلُوه«آله و مراد از ضمیر در 

گونه از استخدام در شعر، ابیاتی است که یکی از مشهورترین شواهد این )1/243سیوطی، (. است
هاي  در اغلب کتب بالغی، بدان استشهاد شده است؛ از دیگر نمونهدر مقدمه آورده شد و 

  :است» بحتري«عنوان شاهد، مورد توجه علماي بالغت بوده، بیت زیر از پرکاربرد آن که به
  

  ــمـاکنيه و إن هضــا وٱلسـقَی ٱلغفس  
  

ــلوعي    ــواحني و ض ج ــني ــبوه ب ش  
  

)2/153همان، (      
  

همان معناي وضعی و حقیقی آن است که نام درختی است  »الغضا«در این بیت، منظور از لفظ 
در » ه«گوینـد و مـراد از ضـمیر    مـی » تاغ«که آتش حاصل از آن دوام دارد و در فارسی به آن 

شـود؛ در  مکان و سرزمینی است که این درخت در آن روییده و به وفور یافت مـی  ،»الساکنيه«
ي کار گرفته شـده و در آن مجـاز مرسـل بـا عالقـه     بهاین صورت، این کلمه در معناي مجازي 

، آتش حاصل از سوختن چوب درخت را »شبوه«در » ه«شاعر از ضمیر  چنین هم. محلّیت است
در معدودي از کتـب بالغـی   . ي مسببیت استقصد کرده که این معنا هم مجاز مرسل با عالقه

  :اندام گرفتهرا شاهد بر این شکل استخد» ابن نباته«دو بیت زیر از 
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  رشـــفتها يف مکـــان خلوتــــها
  

  و جيد ٱحلــسن ثَـم قـد جمعــا      
  

ــاً   ــرباً و فم ــذاقاً و مش ــت م   حلَّ
  

  وٱجليــد وٱلشــعر وٱلصــفات معـــا  
  

  

) 4/246محبـی،  ( ».و فيه استعمال کلمة واحدة علی سـتة معـان  «: اندو فقط به این گفته بسنده کرده
در بیـت، اسـناد   » هـا «است که به ضـمیر  » حلَّت«استشهادکنندگان در این دو بیت، لفظ غرض 

  .کندهاي بعد از خود معنایی خاص پیدا میشده و در رابطه با هر یک از اسم
  
  اسم اشاره .5-2

اي که به همـان  هاي رایج استخدام، آن است که پس از ذکر یک لفظ، اسم اشارهاز دیگر نمونه
مشهورترین مثـال مـذکور   . اشاره دارد، بیاید و مراد از هرکدام متفاوت با دیگري باشدلفظ قبل 

  :است» الدین خفاجیشهاب«در این خصوص، بیت زیر از 
  

ــاظره   ــأجری ذاك ن ــق ف   رأَی ٱلعقي
  

ــاطره     ــواقِ خ ــج يف ٱألش ــيم لَ تم  
 

)17خفاجی، (      
  

اي در نزدیکـی مدینـه کـه    یکی نام آبـادي : داللت داردبر دو معنا » العقیق«ي در بیت باال کلمه
شـاعر بـا   . رنگ استي شاعر است و دیگر همان سنگ عقیق سرخاحتماالً دیار یار و معشوقه

در بیت فوق، مـراد  . آسا اشک از دیده، روان ساخته استدیدن دیار یار و یاد ایام گذشته، خون
اشک چون عقیق بوده و استعمال عقیـق در ایـن معنـا مجـاز بـا       »أجری«ي به قرینه، »ذاك«از 

  .ي مشابهت استعالقه
  
  حال .5-3

آید که نخسـت در کـالم، لفظـی آورده و از آن معنـا و     گاهی صنعت استخدام، بدین شکل می
ي سخن، یک، دو یـا چنـد حـال بـراي آن لفـظ ذکـر       شود و در ادامهمفهومی خاص، اراده می

هـا بـر آن   معنایی متفاوت از معناي اول و مغایر با مفهومی که دیگـر حـال  شود که هرکدام  می
تـوان در ایـن   ي جالب آن را مـی بخشد؛ نمونهمی) لفظ نخست(داللت دارند، به صاحب حال 

  :بیت یافت
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  بــــذَلْت ٱلعــــني جـاريــــةً
  

ـــةً    ـــلَةً و طــالعــ   مکحــ
  

  

. معناي طال استنباط شـود » العین«سبب شده تا از لفظ مشترك  »بذَلت«ي در شاهد فوق، قرینه
کنند و نقش ایفا می» العین«عنوان سه حال از به »طالعةً«و  »مکحلةً«و » جاريةً«در ادامه، کلمات 

بخشند که متفاوت از سایر عنوان صاحب حال، معنا و مفهوم خاصی میهرکدام به این کلمه به
مضـمون   »مكحلة«سازد و سپس را در آن جاري می» چشمه«معناي  »ةًجاري«موارد است؛ ابتدا 

سبب شده تا مفهوم خورشـید از ایـن کلمـه،     »طالعة«کشد و در آخر، می »العني«را بر » چشم«
  .ساطع شده و در معرض نگاه مخاطب قرار گیرد

  
  تمییز .5-4

عنـوان تمییـز ذکـر    وب بـه اي از استخدام به دنبال لفظ مورد نظر، دو یا چند اسم منصـ در گونه
کند که با دیگري متفـاوت  ها معنایی خاص از لفظ نخست را افاده میشود که هرکدام از آن می

  :»محمد الصالحی الهاللی«عنوان مثال در این بیت از است؛ به
  

ــاً   ــراقاً و ملتفت ــة إش ــت ٱلغزال   أخ
  

      ـآتشو ن ـمع لَـذَّاتی ٱلسلَها لَـد  
  

)16خفاجی، (      
  

معناي خورشید استنباط شـود  » الغزالة«عنوان نخستین تمییز، سبب شده تا از به »إشراقاً«ي کلمه
  .که تمییز دوم است، باعث شده تا از همان لفظ، مفهوم آهو دریافت شود» ملتفتاً«ي و کلمه

  
  تکرار لفظ .5-5

گـردد، برخـی کتـب    که در کالم، گاهی تکرار لفظ جانشین ضمیر رابط مبتدا و خبـر مـی  چنان
انـد؛  شـمار آورده اي از اسـتخدام بـه  بالغی نیز تکرار الفاظ متجانس با معانی مختلـف را گونـه  

دهنـد، ماننـد ایـن    ي جناس تام قرار میگرچه معموالً چنین مواردي را در زمره )2/271عباسی، (
  :»السراج الوراق«ي سروده

  

 ــب ــب وٱکتِس نی وٱنتصيــو   دعِ ٱهلُ
  

   حــد ـــه وٱک ــرِء کَداح ــنَفس ٱمل   ف
  

ـــزلٍ ـــراحة يف مع ــنِ ٱل ع ــن   و کُ
  

   ـــه ــع ٱلراح م ــود ــفْح موج فٱلص  
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استخدم ٱلراحـةَ  «: خوانیماست، در توضیح آن می »الراحة«ي مراد نویسنده استخدام در کلمه که
  )همان( ».األول من ٱالستراحة، وٱلثّاين من ٱليد: يف معنييها

  
  استثنا. 5-6

گونه شود؛ بدینترین اشکال استخدام در قالب اسلوب استثنا ظاهر مییکی از زیباترین وجالب
ي کالم، ادات استثنا همراه که ابتدا در کالم، لفظی با داللت معنایی خاص آورده شود و در ادامه

فظ اول، اما متفاوت کار گرفته شود که آن استثنا سبب شود لفظی ظاهراً مشابه با لبا مستثنایی به
کـه مـورد   » بهـاء زهیـر  «با آن در اصل و معنا مورد نظر باشد؛ مانند اسـتخدام در ایـن شـعر از    

  :استشهاد علماي بالغت قرار گرفته است
  

ــٱ  ــيس بـ ــديثي لـ ــداً حـ   أبـ
  

ــدفاتر     ــا يف ٱلـ ــوخ إلّـ   الَمنسـ
  

)2/153تفتازانی، (      
  

استثنا در این بیت، استثناي مفرّغ بوده و بنا به قول که در بیان آن باید گفت از آنجا که اسلوب 
منه محذوف است؛ بنابراین تقدیر مشهور علماي نحو، در چنین اسلوبی مستثنی بدل از مستثنی

کـه  » .لَيس حديثي بٱملنسوخ يف شيٍء أو يف مکان إلّا يف ٱلدفاتر«: گونه بودهکالم فوق قبل از حذف این
نسخ، ينسخ، نسـخاً  «از فعـل   »يف مکان«یا  »يف شيء«عنوان عامل به »منسوخ«در این بیت، لفظ 

گرفته شده است و همین کلمه در رابطه بـا  ) 805معلوف، ( »أزالَه، أبطَلَه و مسخه«: به معنای» الشيَء
نقَلَـه و  «بـه معنـاي    »َ نسخاً الکتاب-نسخ«که در شعر مورد نظر بدل است، از فعل  »يف ٱلدفاتر«

حرفاً حبرف هبه به این مثال می. مشتق شده است )همان( »ٱکتتتوان نتیجه گرفت که بنـا بـه   با توج
اجماع جمهور نحویان، عامل متبوع و تابع یکی است که براساس رأي اندیشمندان بالغت اگر 

تواند در رابطه بـا هرکـدام   اي مانند ادات استثنا قرار گیرد، این عامل میبین متبوع و تابع فاصله
  .اي بدیع از استخدام خلق شودسان گونهاز متبوع و تابع، معنایی متفاوت داشته باشد و بدین

  
  آمدن لفظ مشترك بین دو لفظ .5-7

استخدام را » اإلصبعبن مالک و ابن ابیبدرالدین«: نظران مانندقبالً اشاره شد که بعضی صاحب
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اي که هر کلمه سبب به خدمت گونهترکی بین دو کلمه بیاید بهدانند که لفظ مشدر آن می
... ﴿ :يعالوه بر آیه. گرفتن یکی از معانی آن لفظ شود      ،         

  ...﴾ ) ،ابن «ي آن صحبت شد، برخی محقّقان به پیروي از که قبالً درباره )39-38رعد
 ...﴿ :يآیه »منقذ                                

          ...﴾ ) ،دانند و را نیز شاهدي بر این قسم از استخدام می )43نساء
و چنین نظر دارند که  )1/243سیوطی، ( ».فٱلصالة يحتملُ أن يراد ا فعلُها و موضعها«: معتقدند که

 »إلّا عابِري سبيلٍ«: کند و قولرا افاده می» انجام نماز«معناي  »حتی تعلَموا ما تقُولونَ«: عبارت
  )همان( .نباط شوداست» مکان نماز« ،»الصالة«ي سبب شده تا از کلمه

  :هـایی دارد ي رعد تفاوتسوره 39ي درخصوص این استشهاد باید گفت که این آیه با آیه
لفظ مشترکی که دالّ بـر دو معنـاي مـذکور باشـد، نیسـت و       »الصالة«ي اوالً در این آیه، کلمه

ایـن معنـا بـه    ي محلّیت است کـه  مجاز مرسل با عالقه» لصالةٱموضع «بر  »الصالة«داللت لفظ 
ثانیاً مؤلّف براي اثبات سخن خویش فقط به . شودي موجود در آیه از آن مفهوم میکمک قرینه

 ...﴿که بخش پایانی آیه، یعنـی  ي آیه اشاره کرده، در حالیبخشی از ادامه            

            ...﴾  را تقویت کند؛ گرچـه  » انجام نماز«چه بسا همان معناي نخست یعنی
اي باشد که فقها توقّف فرد معناي مورد نظر محقّقان نیز محتمل بوده و شاید براساس چنین آیه

ي مـورد  ثالثاً آیـه . دانندجنُب در مساجد را حرام دانسته ولی عبور و گذر از آن را بالاشکال می
ي بن مالک نبـوده و لفـظ مـورد نظـر در آیـه     استشهاد، کامالً مطابق با تعریف پیروان بدرالدین

اند، قرار نگرفته اسـت و هـر   ي دو معنا از این لفظ شدهمذکور بین دو لفظ دیگر که سبب افاده
...﴿ رابعاً از آنجا که هر دو قرینه یعنی. انددو قرینه بعد ذکر شده              ...﴾ و 

﴿...          ...﴾ متعلِّق به دو حال یعنی ﴿       ﴾   و﴿   ﴾   هسـتند و از
  .قرار داد» حال«توان این مثال را تحت عنوان اند، میها استثنا شده آن
  
  پیدایش اصلی جدید در استخدام -6

ي این قسم از استخدام را وسعت بخشـیده و تعمـیم داد و   توان گسترهبا دقّت در مثال قبل، می
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آید که هرگاه در کالم، یک اي از اسلوب استخدام در سخن، بدین شکل میبیان داشت که گونه
لفظ، عامل دو معمول باشد که در قالب متبوع و تابع آمده باشند، جایز است که از آن لفـظ در  

این اسلوب، قابل انطبـاق  . رد نظر براي متبوع اراده شودارتباط با تابع، معنایی غیر از معناي مو
  .نعت، تأکید، بدل، عطف بیان و عطف نسق است: ي توابع اعم ازبر همه

ي استخدام در یکی از سابقه از آرایهاي نو و بیبا در نظر داشتن این اصل، در ادامه به یافته
عطـف نسـق آمـده و تـابع بـا یکـی از       پردازیم که در آن تابع و متبوع در قالب آیات قرآن می

چیزي غیـر از ادات  ) متبوع و تابع(حروف عطف به دنبال متبوع خود آمده و فاصله بین آن دو 
 .استثناست

  
  )کشف قالبی نو از استخدام(استخدام در اسلوب عطف نسق  -7

 ...﴿: نگاه دقیق به                        

  ﴾ )اي است که قرائت آن در نماز غفیله سفارش شدهبخشی از آیه - )59: انعام- 
آدمی را به وادي تأمل و تدبر در ساختار و پیوند و ارتباط معنایی مفردات و اجزاي آن با 

» من«که بعد از حرف جرّ زاید  »ورقة«ي بخش از آیه، کلمهکشاند؛ زیرا در این یکدیگر می
است و در معناي آن ابهامی وجود ندارد؛ اما بنا به قرائت  »تسقُطُ«آمده، معمول و فاعل فعل 

 »ورقة«توسط حرف عطف واو به  »يابِسٍ«و  »رطبٍ«و  »حبة«هاي مشهور، در این آیه اسم
اند و محلّاً مرفوع اهر آن که لفظاً مجرور است، تبعیت کردهاند و در اعراب از ظعطف شده

اند که بیان مفهوم این فعل در کنار هریک شده »تسقُطُ«هستند؛ زیرا همگی عطف بر فاعل فعل 
باید یادآور شد که در تمام این موارد بین واو و . هاي مذکور، جاي درنگ و تأمل دارداز اسم

  .آمده است »ال« يي مؤکّدهمعطوف، حرف زایده
سـیبویه آن  . درخصوص عامل معطوف در عطف نسق بین نحویان، اتفاق نظر وجود نـدارد 

و ابوعلی فارسـی و   )2/281رضی، (داند ي حرف عطف میعلیه با واسطهرا همان عامل معطوف
گیرند و برخی از نحویان هم حرف عطـف را  ابن جنّی، عاملی مانند عامل اول را در تقدیر می

ها را در مورد عامل معطـوف  به هر حال، هریک از این دیدگاه )همـان (. اندجانشین عامل دانسته
مستقیماً و یا با واسطه، عامـل ایـن چهـار معمـول     » تسقُطُ«ي مورد بحث فعل بپذیریم، در آیه
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هـا  ي معطـوف کند که آیا این فعل در رابطه با همهدر اینجا این سؤال به ذهن خطور می. است
، بر آن داللت دارد یـا  »ورقة«علیه به آن، یعنی کند که در اسناد معطوفهمان معنایی را افاده می

  یابد؟هاي موجود، معنایی ویژه میاز باب توسع در کالم در کنار هریک از اسم
را بـه   »تسـقُطُ « تـوان اگر پاسخ این سؤال را مثبت بدانیم، باید دید آیا در تمام موارد، مـی 

ابـن منظـور،   ( »وقَـع «به معناي  »سقَطَ، يسقُطُ، سقوطاً«ي وضعی و حقیقی آن، یعنی از فعل معنا
گرفـت؟ بـه نظـر     )1/280فیومی، ( ».وقَع من أعلی إلی أسفل): سقوطاً(سقَطَ «دانست و یا از  )7/316

بـوده و مفهـوم   در رابطه با توابع مذکور چندان رسـا و شـیوا ن   »تسقُطُ«رسد این معناي فعل می
زیبایی کافی را نداشته و  »يابس«و » رطْب«و به ویژه » حبة«سقوط و افتادن در رابطه با کلمات 

در لغت و کالم عربی، ایـن فعـل در    »سقَطَ«اکنون باید دید با توجه به کاربردهاي . نارسا باشد
اي ممکن است داشته باشـد  چه بار معنایی »يابِس«و » رطْب« ،»حبة«اسناد به هریک از کلمات 

  رود؟و احتمال چه مفهومی از آن می
غیر از معناي فوق، در  »سقَطَ«سازد که فعل در کتب لغت، این نکته را آشکار می جو جست

ها را توان برخی از آنکار رفته که میزبان عربی به چند معناي دیگر اعم از حقیقی و مجازي به
: خوانیمپس از ذکر چند معنا براي این فعل می اساس البالغةدر . ي مورد بحث، لحاظ کرددر آیه

»و ٱلقمر جماستشـهاد  » عمربن ابی ربیعه«وي سپس به این شعر  )300زمخشري، ( »غابا: و سقط ٱلن
  :کرده است

  

  هلّا دسسـت رسـوالً منـك يعلمـين    
  

  قَمـر و لَم يعجـلْ إلَـی أن يسـقُطَ ٱل     
  

)همان(      
  

بدانیم، به مراتب از » تَغیب«بدین معنا و مترادف با » حبۀ«اگر فعل مورد بحث را در اسناد به 
رسد؛ زیرا از یک سوي، ظاهر رساتر و زیباتر به نظر می) فروافتادن از باال به پایین(معناي اول 

   ...﴿ در» يف«کالم یعنی وجود حرف جرّ       ...﴾  این معنا را تقویت
به » سقوط«از مصدر » سقَطَ«گذارد؛ چون در کاربردهاي مختلف فعل کرده و بر آن صحه می

که اگر این فعل به معناي کار نرفته است؛ در حالیبه» فی«بعد از آن حرف جرّ » افتادن«معناي 
»از آن قابل توجیه است؛ زیرا فعل بعد » فی«باشد، آمدن حرف جرّ ) نهان شدن(» غاب»غاب «

غاب ٱلشيُء يف ٱلشيء غيابة و غُيوباً «: خوانیمالعرب میعنوان مثال در لسانکاربرد دارد؛ به» فی«با 
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﴿ يو از دیگر سوي، آیه) 655/ 1ابن منظور، ( ».و غَياباً و غياباً و غَيبةً       

     ﴾ )را در » فی«با حرف جرّ » غاب«هم کاربرد یکی از مشتقات  )75: نمل
درضمن برخی از مفسران نیز بدان . کندبردارد و هم معنا و مفهوم مورد نظر را تصدیق می

هذه ٱملعلومات؛  و ٱنظر إلی حسنِ ترتيبِ«: آمده است» البحر المحیط فی التّفسیر«در . انداشاره کرده
وعنده مفاتح ٱلغيبِ، ثُم ثانياً بِأمرٍ ندرِك بِٱحلس، و : بدأَ أوالً بِأمرٍ معقولٍ الندرِکُه نحن بِٱحلس، و هو قولُه

و هو سقوطُ ورقَة من علُو   لويعموم، ثُم ثالثاً بِجزأَينِ لَطيفَينِ أَحدهما ع و ٱلبحرِ، و فيه  يعلَم ما يف ٱلبر: هو
در سخن این مؤلّف ) 536/ 4اندلسی، ( ».إلی أَسفَلَ، وٱلثّاين سفلي، و هو ٱختفاُء حبة يف بطنِ ٱألرضِ

گونه که سقوط و توان گفت همانمی. آشکارا به پنهان شدن دانه در دل زمین اشاره شده است
یان زندگی و نماد مرگ است، نهان شدن دانه در زمین، که لزوماً فروافتادن برگ، کنایه از پا

نباید با افتادن از باال به پایین همراه باشد، نشان از آغاز یک رویش داشته و حیاتی نو را نوید 
ي آیه، در ادامه »يابس«و » رطب«ي متضاد دهد که این جمع بین پایان و آغاز با دو کلمهمی

  .تناسب بیشتري دارد
باید یکی  »يابس«و  »رطب«ي معناي فعل مورد بحث در ارتباط با هریک از کلمات ربارهد

ي مفهـومی شـیوا   در نظر گرفته شود که عالوه بر افاده »سقَطَ«از معانی حقیقی یا مجازي فعل 
خـوانی و همـاهنگی   هـم  »إلّا يف کتابٍ مبنيٍ«در ارتباط با این دو لفظ، با بخش پایانی آیه یعنـی  

در ) البتّـه بـه شـکل مفـرد    ( »يابس«و » رطْب«ي الزم به ذکر است که کلمه. معنوي داشته باشد
اند و دو صفت هسـتند کـه هرکـدام جانشـین موصـوف مقـدري       قرآن فقط در همین آیه آمده

. ها فـرض کـرد و در تقـدیر گرفـت    توان اشیاي گوناگونی را براي هریک از آناند که می شده
اند؛ مثالً در تاج العـروس  معانی دیگري آورده »سقَطَ«از موارد فوق براي فعل شناسان غیر لغت

سقَطَ ٱحلَر، يسقُط، سقوطاً، أي : و من ٱاز«: چنین آمده است »سقَطَ«ي کاربرد مجازي فعل درباره
) 255/ 19زبیـدي،  ( ».کأنه ضـد : يبسقَطَ عنا ٱحلَر، إذا أَقلَع؛ عن ٱبن ٱألعرا: وقَع، و أقبلَ، و نزلَ؛ و يقال

يکنی : و سقَطَ ٱحلَر، يسقُطُ، سقوطاً«: گویدالعرب نیز تقریباً همین معنا را آورده و میصاحب لسان
  :استشهاد کرده است» نابغه جعدي«گاه به شعر زیر از وي آن )317/ 7ابن منظور، ( ».به عن ٱلنزول

  

  لُالـا إذا ٱلوحش ضـم ٱلـوحش يف ظُ  
  

  سواقطُ من حـر و قـد کـان أظهـرا      
  

)همان(      
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چنـین  » سـواقط «ي که زبیدي همین بیت را در جایی دیگر آورده و در مورد ریشه و فعل کلمه
  .است )265/ 19زبیدي، (» نزلَ ولَزِم موضعه« : به معناي »سقَطَ«نظر دارد که این کلمه از فعل

در اصل وضع بر دو معنا و مفهوم ضد داللت دارند، انسـب و   »يابس«و » رطْب«از آنجا که 
در رابطه با ایـن دو لفـظ، از همـان معـانی ضـدي کـه در        »تسقُطُ«ابلغ آن است که براي فعل 

عنوان مثال با توجـه بـه   العروس و دیگر کتب لغت براي این فعل ذکر شده، لحاظ شود؛ به تاج
باق بر هرگونه نم و رطوبتی است و معموالً این پدیده در عالم قابل انط »رطْب«ي این که کلمه

بـه  » رطْـب «را در رابطـه بـا    »سقَطَ«توان فعـل  یابد، میطبیعت به شکل بارش یا آب نمود می
لسالم نیز کامالً مؤیـد ایـن معناسـت؛    ٱگرفت که سخن امام علی علیه »نزلَ و لَزِم موضعه«معناي 

و ما تسقُطُ من ورقَة تزيلُها عن مسقَطها عواصف ٱألنواِء وٱطالُ ٱلسماء، و يعلَـم  «: فرمایـد آنجا که می
در این کـالم کـه تبیـین و     )323، 182ي خطبه( »...مسقَطَ ٱلقَطرة و مقَرها، و مسحب ٱلذَّرة و مجرها،

لسـالم آن را  ٱگویـا امـام علیـه    ي مورد بحـث آنچنـان واضـح و مشـهود اسـت کـه      تفسیر آیه
دارد که خداونـد بـر نـزول و    عالوه بر این که بیان می. درخصوص همین آیه، ایراد کرده است

ي علـم  بارش قطرات باران و زمان و مکان آن و محلّ استقرار هـر قطـره آگـاه اسـت، احاطـه     
شرات و عوامـل دیگـر   ي بادها و حوسیلهها بهخداوند را بر مسیر حمل و حرکت ذرات و دانه

دهد که خود تصدیقی بر لحاظ کردن معنایی غیر از معناي سقوط و افتـادن بـراي   نیز نشان می
  .است »حبة«درخصوص » سقَطَ«فعل 

است و بر نیستی  »رطْب«عدم که خود » یابس«با فاعلیت  »سقَطَ«توان براي فعل می
را که مفهومی متضاد  »أقلَع«یی مانند داللت دارد، از بین معانی حقیقی یا مجازي آن، معنا

پیام کلّی آیه، این است که هر ریزش و رویش . دارد، در نظر گرفت» نزلَ و لَزِم موضعه«با 
... ﴿و هر فرود و فرازي در کتاب تقدیر الهی موجود است؛ زیرا                

                                                 ﴾ )یونس :
ي خروار است و به ي مورد نظر از باب مشت نمونهها در آیهگرچه ذکر این پدیده )61

...  [کنایه از شمول علم الهی بر امر و خلق                 ...)عالم  در ])54: اعراف
  .گویدوجود سخن می
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  ي مفردات آیهدیدگاه مفسران درباره -8
ها عالوه بر معناي ظاهري بـراي  مراجعه به کتب تفسیر، گویاي این نکته است که در اغلب آن

ي مورد بحث، معانی مجازي و کنایی در آیه »يابس«و » رطْب«، »ظُلُمات«، »حبة«، »ورقة«الفاظ 
-شود؛ بـه ي خروار، به ذکر چند مورد بسنده میشده که از باب مشت نمونهمتعددي نیز آورده 

وکَنی بٱلظُّلمة عن باطن ٱألرض، ألنه التـدرك کمـا   «ي با گفته» مجمع البیان«عنوان مثال، صاحب 
قَد جمع « داند و با سـخن را کنایه می» ظُلَمات« )481/ 4طبرسـی،  (» ... .اليدرك ما حصلَ يف ٱلظّلمة،

ههـذينِ : ٱألشياَء يف قول دن أَحخلُو مکُلُّها الت ایـن دو لفـظ را نیـز     ».وال رطبٍ وال يابسٍ، ألنّ ٱألجسام
و «وي در ادامه، عالوه بر این نقل از ابن عباس که . کنایه از تمام اشیا و موجودات گرفته است

قـولی را آورده   ».س، و عنه أيضاً أنّ ٱلرطْب املاُء، وٱليابِس الباديةُقيل يريد ما ينبت و ما الينبت عن ابن عبا
  )همان( .دانسته است» ميت«را به معناي  »يابِس«و » حي«را به معناي  »رطب«که 

لسـالم  ٱي مورد بحث از امام صادق علیـه در اغلب کتب تفسیر در رابطه با مدلول الفاظ آیه
السقْطُ، احلَبةُ الولَد، و ظُلُمات ٱألرضِ األرحام، و ٱلرطْب ما يحيی، و ٱليابِس ما  الورقَةُ«: روایت شده کـه 

غيضروح المعانی«که برخی مانند صاحب  ...)و 481/ 4و طبرسی،  4/ 7، قرطبی، 155/ 4طوسی، ( ».ي «
 ».تفَوه بِهذا ٱلتفسريِ، إذ هو خالف ٱلظّاهر جِـداً و أنا أُجِلُّ أباعبدٱللّه رضي ٱللّه تعالی عنه عن ٱل«ي با گفته

/ 7طباطبایی، ( ».وٱلروايةُ التنطَبِق علی ظاهرِ ٱآلية«: با این سخن» المیزان«و صاحب  )163/ 4اآللوسی، (
  .اندلسالم تشکیک کردهٱدر اسناد این روایت به امام صادق علیه )48

در برخی تفاسیر تقریباً به اغلب وجوه محتمل اشاره  »یابس«و » رطب«درخصوص مفهوم 
رطب و یابس دو موضوع مقابـل هـم هسـتند و کنایـه از هـر      «: خوانیمکه میشده است؛ چنان

متقابلَین است، موت و حیات، صحت و مرض، صالح و فسـاد، غنـی و فقـر، عـزّت و ذلّـت،      
و نار، مجرّد و مادي، ایجاد و  جنّۀجوهر و عرَض، نور و ظلمت، ایمان و کفر، ثواب و عقاب، 

از » لقرآنٱفی ظالل «و در تفسیر  )92/ 5طیب، (» .هااعدام، طاعت و عصیان، نیک و بد و غیر این
وما تسقُطُ من ورقَة إلّا يعلَمهـا حرکـةُ ٱملَـوت    «: هاي مختلف آیه چنین برداشت شده استبخش

والحبة يف ظُلُمـات ٱألرضِ  . من علُو إلی سفلٍ، و من حياة إلی ٱندثارٍ وٱلفَناء، و حرکةُ ٱلسقُوط وٱالحندار
و ال . حرکةُ ٱلبزوغِ وٱلنماِء ٱملنبثقَةُ من ٱلغورِ إلی ٱلسطح، و من کُمون و سکون إلی ٱنـدفاعٍ و ٱنطـالقٍ  

ٱلّذي يشملُ ٱحلياةَ وٱملَوت، وٱالزدهار وٱلذُّبلَ يف کلِّ حي رطْبٍ و اليابِسٍ إلّا يف کتابٍ مبنيٍ التعميم ٱلشاملُ 
  )1113/ 2سید قطب، ( .».علَی ٱإلطالقِ
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ي مورد بحث با چنان اسلوب و تعبیـري جـذّاب و زیبـا    به هر حال، مفاهیم مد نظر در آیه
آورد؛ درمـی بیان شده که عقل و قلب را تسخیر کرده و آدمـی را در آسـمان خیـال بـه پـرواز      

ففي هذه ٱلکلمات ٱلقالئل تعبري قوي رهيب عن مشول علم ٱإلله، يختار له «: خـوانیم ي این آیه میدرباره
ما تسقُطُ «: أفضلُ ٱأللفاظ ٱملعبرة وٱلعبارات ٱملصورة؛ فليس جمرد تعبريٍ عن معنی ٱلعلمِ ٱلدقيق الشامل أن يقالَ

؛ و إنما هي صـورةٌ ختييليـةٌ   »وال رطْبٍ و اليابِسٍ«، »وال حبة يف ظُلُمات ٱألرضِ«، »مهامن ورقَة إلّا يعلَ
  ـاتطةَ، و تلك ٱحلباقٱلس هذه ٱألوراق عتبتلَها مجيعاً ليجاهنيا کلَّها و مٱلد آفاق شةٌ، و إنّ ٱخليالَ لَريوددهم

ابئها بعلم ٱللّه؛ مثّ يرتد إلی ٱلنفسِ فيغمرها بٱجلَاللِ وٱخلُشوعِ، و يتوجـه  ٱملخبوءةَ ٱملشمولةَ يف مجاهلها و مخ
اهلَ وٱآلفاقهذه ٱ لمهلُ بعا إلی ٱللّه ٱلّذي يشم .ًمعا ٱلقرآنُ ٱلعقلَ وٱلقلب بخاطذا ي.« ) لتّـواب،  ٱعبـد

186(  
در اسناد بـه هریـک از    »تسقُطُ« ي مورد بحث، فعلو سخن آخر اینکه باید پذیرفت در آیه

چه در معناي حقیقی خود باشند و چـه در معنـاي    »يابِس«و » رطْب«، »حبة«، »ورقة«هاي اسم
تواند یک معنا داشته باشد، بلکه در کنار هر اسم، معنایی متفاوت از دیگر مجازي و کنایی، نمی

آید که در قالب عطف نسق شمار میآن بهاي از استخدام بدیعی در قریابد که این گونهموارد می
  .تجلّی یافته و تاکنون از معرض نگاه اندیشمندان علم بالغت و تفسیر به دور مانده است

  
  نتیجه -9

ویژه علم بدیع که در اکثریت قریب به اتفـاق مباحـث   پژوهش و دقّت نظر در علوم بالغت، به
رغم تالش انجامد که علی، بدین نکته میترین معیار داوري و درك استآن ذوق سلیم، راستین

هـا و  ها، کاستیهاي این علوم پیچیدگیدر تشخیص بسیاري از گونه چنان همعلمی گذشتگان، 
ها اراده، همـت و  نماید که حل، تکمیل و نظم بخشیدن به آنهایی رخ میبعضاً درهم آمیختگی

تـا ضـمن رفـع نقـایص و ابهامـات      طلبـد  پژوهان کنونی و آینده را مـی فرساي ادبکار طاقت
منظـور  ها بهپاي ادبیات، با توانمند ساختن آنهاي ادبی پابهموجود، در پیشبرد این فنون و گونه

در راستاي چنین اهـدافی  . هاي لفظی و معنوي هنر سخن گام بردارندي زیباییکشف و عرضه
  :در این مقاله پس از واکاوي صنعت استخدام، موارد زیر حاصل آمد

پژوهان، اختالف دیـدگاه وجـود   ي بدیعی بین بدیعي موضوع و مصادیق این گونهدر زمینه .1
 .دارد



  1392 بهار. 26شماره             پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی -ي علمی  مجله

146 

پس از بررسی تاریخی و موضوعی آن از طریق شواهد، این نتیجه حاصل آمد کـه در ایـن    .2
ایـن پـژوهش   . هاي مختلف اعم از تعاریف و شواهد وجـود دارد هایی در جنبهصنعت، ناگفته

هاي مختلف علماي بالغت درخصوص استخدام، تعریفی جـامع از ایـن   گاهپس از بررسی دید
ي نکات مورد نظـر علمـاي پیشـین و تمـام مصـادیق آن را      ي بدیعی مطرح کرده که همهگونه

 .شودشامل می

اي بدیع از استخدام را کشف کند که این جستار توانست به یاري یکی از آیات قرآن، نمونه .3
علیه سبب آفـرینش و ایجـاد   در آن هر کدام از معطوف و معطوف در قالب عطف نسق آمده و

 .شده است) مسند(معانی متفاوت براي یک عامل 

اي کـه در کنـار یـک واژه آورده شـود،     از آنجا که احتمال وجود استخدام در هرگونه قرینه .4
-آن مـی ي کند، توجه به این امر به کشف معانی احتمالی نهفته در لفظ و قرینـه خودنمایی می

هاي ممکن استخدام بدیعی است کـه پیشـنهاد   ویژه عطف نَسق، یکی از حوزهتوابع، به. انجامد
هـا، قـراین موجـود در کـالم از قبیـل      شود در تبیین معنا و مفهوم تابع و متبوع و عامـل آن می

  .حروف و ظروف لحاظ شوند
  

  منابع و مآخذ -10
  قرآن کریم -*

 1425الصالح، قم، مؤسسه دارالهجرة، چاپ سوم، صبحی : ، تعلیقهلبالغانهج -*

  
  منابع عربی

 ١٤١٥، بريوت، دارٱلکتب ٱلعلمية، روح ٱملعاين يف تفسري ٱلقرآن ٱلعظيمآآللوسی، سيدحممود،  .١

ی چاپ و انتشارات سيدعلی مريلوحی، مشهد، مؤسسه: ، ترمجهبديع ٱلقرآنٱلدين أبوحممد، ٱإلصبع، زکيابن أيب .٢
 ١٣٦٨رضوی، آستان قدس 

 ١٤٠٧علي مهنا، بريوت، دارٱلکتب ٱلعلمية، : ، حتقيقالبديع يف ٱلبديع يف نقد ٱلشعرــــــ، .٣

حفين حممد شرق، قاهره، وزارة ٱألوقاف، جلنـة  : ، حتقيقحترير ٱلتحبري يف صناعة ٱلشعر وٱلنثرــــــ،  .٤
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 ١٤١٦إحياء ٱلتراث ٱإلسالمي، 

 تاجلد، بريوت، دار صادر، بی١٥، لسان ٱلعربابن منظور، مجال ٱلدين حممدبن مکرم،  .٥

جلد، ران،  ٤يوسف حسن عمر، : ، تصحيحشرح ٱلرضي علی ٱلکافيةٱلدين حممدبن حسن، استرآبادی، رضي .٦
 ١٣٩٨مؤسسة ٱلصادق، 

 ١٤٢٠حممد مجيل صدقی، بريوت، دارٱلفکر، : ، حتقيقالبحر ٱحمليط يف ٱلتفسرياندلسی، ابوحيان حممدبن يوسف،  .٧

 تاعبدٱملتعال الصعيدي، قم، منشورات داراحلکمة، بی: ، تعليقشرح ٱملختصرفتازانی، سعدٱلدين، ت .٨

 تاجا، بی، بیرحيانة ٱأللباء و زهرة ٱحلياة ٱلدنياخفاجی، شهاب ٱلدين،  .٩

عبدٱلعليم طحاوی، بـريوت، دار  : ، حتقيقتاج ٱلعروس من جواهر ٱلقاموسزبيدی، سيدحممد مرتضی حسينی،  .١٠
 ١٤٠٠ء ٱلتراث ٱلعريب، إحيا

 ١٤٢٤، بريوت، دارٱلفکر، أساس ٱلبالغةزخمشری، جارٱللّه حممودبن عمر،  .١١

زاده، ران، اجنمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، جميد هادی: ، تصحيحالراح القراحسبزواری، مالهادی،  .١٢
 ش١٣٨١

 ١٤١٢، بريوت، دارٱلشروق، چاپ هفدهم، يف ظالل ٱلقرآنسيد قطب،  .١٣

، بريوت، دارٱلفکـر، الطبعـة   معترك ٱألقران يف إعجاز ٱلقرآنحممد عبدٱلرحيم، : وطی، عبدٱلرمحن، حتقيقسي .١٤
 ١٤٢٣ٱألولی، 

ی نشـر  ی علميه، مؤسسـه ی مدرسني حوزه، قم، جامعهامليزان يف تفسري ٱلقرآنطباطبايی، سيدحممدحسني،  .١٥
 ١٤١٧اسالمی، چاپ پنجم، 

 ١٤٠٦، بريوت، دارٱملعرفة، چاپ اول، ٱلبيان يف تفسري ٱلقرآن جممعبن حسن، طربسی، ابوعلی فضل .١٦

امحد قصري العاملي، بريوت، دارإحياء ٱلتـراث  : ، حتقيقالتبيان يف تفسري ٱلقرآنطوسی، ابوجعفر حممدبن حسن،  .١٧
 تاٱلعريب، بی

 ١٤٢٠، ران، انتشارات اسالم، أطيب ٱلبيان يف تفسري ٱلقرآنطيب، سيدعبد احلسني،  .١٨

جلـد،   ٤ٱلدين عبدٱحلميـد،  حممد حميي: ، حتقيقمعاهد ٱلتنصيص علی شواهد ٱلتلخيصعباسی، عبدٱلرحيم،  .١٩
 ١٩٤٧بريوت، عامل ٱلکتب، 

، لوجنمان، الشرکة ٱملصرية ٱلعاملية للنشر، چاپ اول، الصورة ٱألدبية يف ٱلقرآن ٱلکرميٱلدين، عبدٱلتواب، صالح .٢٠
١٩٩٥ 
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أمحد مشس ٱلدين، بريوت، دارٱلکتب ٱلعلميـة،  : ، مراجعهاملعجم ٱملفصل يف علوم ٱلبالغة، عکاوی، أنعام فوال .٢١
 ١٤١٣چاپ اول، 

 تا، بريوت، املکتبة العلمية، بیاملصباح املنريامحدبن حممد، -فيومی .٢٢

 ١٤٠٦، ران، ناصرخسرو، چاپ اول، اجلامع ألحکام ٱلقرآنحممدبن امحد،  .٢٣

 ١٤٢٤إبراهيم مشسٱلدين، بريوت، دارٱلکتب ٱلعلمية، : ، حتشيهٱلبالغةاإليضاح يف علوم خطيب،  .٢٤

 ١٤٠١، قم، املطبعة ٱلعلمية، الوشاح علی ٱلشرح ٱملختصر لتلخيصکرمی، حممد،  .٢٥

 تا، بريوت، مکتبة خياط، بیخالصة ٱألثر يف أعيان ٱلقرن ٱحلادي عشربن فضل اللّه، حممدامني .٢٦

 ش١٣٦٧، )افست(ران، معراج، چاپ سوم ، املنجد يف ٱللغةمعلوف، لويس،  .٢٧

  
  منابع فارسی

، اصـفهان، فرهنگسـراي   هنجار گفتار در فن معانی و بیـان و بـدیع فارسـی   للّه، ٱتقوي، سیدنصر .28
 1363علمیه قم، چاپ دوم، : اصفهان، چاپ

 ش1368، تهران، انتشارات اطالعات، چاپ اول، ، فرهنگ ادبی بالغیرادفر، ابوالقاسم .29

 تا، مشهد، چاپخانه دانشگاه، بی)علم البالغة(روش گفتار ، )جعفر(لدین ٱزاهدي، زین  .30

 تا، انتشارات نیل، بیبدیــعفشارکی، محمد،  .31
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  إعادة النظر يف تعاريف االستخدام البديعي و کشف منوذج جمهول 
  منه يف القرآن الکرمي

  

  *وصال ميمندی
  آداا جبامعة يزد ستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وأ
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  :امللخص

جامعٍ ومانعٍ أمجع عليه علماء البالغة، رغم مكانتـه  املعنوي الذي مل حيظَ بعد بتعريف  عحد حمسنات البديأاإلستخدام 
عن دور هذا الفن يف خلق أكثر من معنی واحد للفظ واحـد مـع مراعـاة     تنشأاملكانة الّيت تلك املرموقة يف البديع، 
  .اإلختصار واإلجياز

نظراً إلی أمهّية هذا الفن البديعي ودوره يف إدراك املعاين وتبيينها، بادرت هذه الدراسة بتحليـل آراء البـاحثني يف   
ن يعرض تعريفاً جامعاً يشمل مجيع شواهد اإلسـتخدام  تعريف االستخدام مبينةً نقائص كلٍّ منها؛ مثّ حاول هذا املقال أ

وبعد ذلك أتت املقالة بصور اإلستخدام املختلفة الّيت تناوهلا البالغيون حتی اآلن مع .  املعروفة واهولة يف األدب العريب
  .ذکر شواهد من الشعر والنثر العريب

ستخرجتها من إحـدی آيـات   اة وبديعة من اإلستخدام، ويف اية املطاف أزاحت املقالة الستار عن صورة جمهول
الصورة الّيت مل ينتبه إليها دارسو احملسنات البديعية حتی اآلن، وجاءت يف قالب عطف النسق الّذي يوجد . القرآن الكرمي

خمتلفاً يناسب كُلّاً  ، وذا العطف إكتسب العامل هذا معنی)الفعل(فيه عطف ثالثة أمساء بالواو علی معمول عامل واحد 
  .من األمساء األربعة املذكورة

  
  .علم البديع، االستخدام، التعريف، عطف النسق: الرئيسة الكلمات
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Abstract 
Estekhdam is considered as a moral beauty in rhetoric science that in spite of 
its high position stemmed from its creative-role in the process of creating 
several meanings for each word through observing briefness and brevity for 
each term. It lacks a unique and comprehensive definition with full 
consensus of rhetoric domain’s thinkers that may include all its known and 
unknown referents. In this research, it is firstly tried to have brief look at the 
history of this array association to the assembly of other rhetorical cases and 
then through study and criticism of the most famous definitions in this 
regard come to a conclusion about obtaining an integrated definition 
encompassing all known and unknown samples of Estekhdam in Arabic 
words. And finally through asserting figures and patterns emphasized by 
rhetorical-scholars for this moral beauty accompanied by some Arabic verse 
and prose evidences, for the first time an unknown form of Estekhdam far 
from the eyes of scholars and researchers of verbal and moral beauties of the 
words is being explored and then an analysis is carried out through 
demonstrating a rhetorical evidence from the holy Qur’an. Conjunction of 
three nouns on subject and verb has caused to different meanings associating 
with each of the four subjects. The study refers to dictionary in order to 
extract meanings. 
 
Keywords: Rhetorics; Estekhdam; Definition; Sympathy Format, Down. 

  


