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 چكیده

هایی که زبان شعر با زبان معمول  دارد  وولانیک ک وی کوه بور زبوان       گیرد. با تمام تفاوتشعر هنری است که در زبان شکل می
تولان ماوا ل زبوان هنوری را ت یویک کورد. در        معمل  حاکم است در زبان هنری نیز جاری است و با اتکا به ولانیک زبوانی موی  

هوای  کنیم که دربارۀ نلع تصلیر آنها پرسش و تردید وجولد دارد. واهه های هنری زبان را ارا ه میحاضر برخی از داده پژوهش
به کدام یو  از تصواویر شوعری    لب لعل  سلار شیر  چرخ آبگلن های نحلی نظیر و یا ترکیبپیکر روی  پیلپریمرک ی چلن 

شوناختی در چهوار سوآو آوایوی  ،ور ی       های زبان بلده است تا بر اساس مالک تش یه یا استعاره متع ق است؟ سعی ما بر ایک
تلاننود تشو یه باشوند و    مصداوی بلده و نمی های نحلی ت نحلی و معنایی و نیز ادبی نشان دهیم ایک واهگان مرکب و ترکیب

 دیگر هاوتند اموا در اسوتعاره واهه    ها حا،ل پیلند هنری و تخیالنۀ دو چیز بوا یکو  استعاره هم نخلاهند بلد  چراکه ایک ،فت
تلانند پایۀ تصلیر ها در عیک اینکه ماتقال تصلیری هنری هاتند میکند. هرچند ایک ،فتیکاانی و اتحاد دو چیز را ادعا می

هایی را و،ف هنری نامیدیم که الزم است در بالغت  ارسی بودان تلجوه   دیگری چلن تش یه یا استعاره باشند. ما چنیک ،فت
تلاند نلعی ویژه از تصاویر شعری باشد. عالوه بر ایوک  ایم که و،ف هنری می های ع می ثابت کردهها و استدال  لد.با نملنهش

اسمی است که به ،فت ت دیل شده اسوت. همننویک دربوارۀ هاوتۀ زبوانی       شیرایم   نشان داده سلار شیرهایی چلن در ترکیب
 ایم.بحث کرده های مرکب که بخشی از و،ف هنری هاتند،فت

 
گلنوه  تشو یه  اسوتعاره  زبوان     های اضا یهای و،فی  ترکیبمرکب  ترکیب های،فتبالغت  و،ف هنری   :واژگان کلیدی

  ارسی
 
 مقدمه . 1

هوا  رمولز و سوایر ماوا ل     آگاهی که با متک در ارت اط است  هملاره در پی کشف روابط  پینیودگی هر مخاطب زبان
به ساختار و ولاعد زبان و از سلی دیگور بوه معنوای     دستلرنلیاان از یکالزبانی و معنایی متک است. زبانشناسان و 

های تصلیری و ملسیقایی و هنرهای زبانی و معنوایی موتک را بررسوی    دهند  اهل بالغت آ رینشمتک تلجه نشان می
آمده که گلیی همزمان با به سخک درآمدن آدموی اسوت  همولاره زبوان در حوا        کنند. از زمانی که شعر به وجلدمی

پوردازان  دارتریک ماا ل ملرد تلجه در شعر  بالغت آن بلده است که نظریوه تحل  و تکامل بلده است. یکی از ریشه
و آثوار باویار    ل الغوه ترجمان ا  اسرار ال الغه  المعجماند. کتب متعددی چلن عربی و ایرانی هملاره بدان تلجه کرده

 ها داشته است.دیگر که همگی نشان از اهمیت بالغت در ایک سرزمیک
  خنجور آبگولن    چهرپری  رویماههایی از جم ه های ایک پژوهش بررسی نلع تصلیر دادهتریک پرسشیکی از ا، ی
تش یه یوا اسوتعاره و یوا    ساالر شیر یا  رویماهایم تا مشخص کنیم و غیره بلده است. در ایک کار سعی کرده ساالر شیر

و  رویمواه شناختی استفاده کردیم  تا ابتدا نشان دهویم  تصلیر دیگری است؟ برای پاسخ به ایک پرسش از شلاهد زبان
کننود کوه حتموا    هایی نظیر آن ،فت با ی  مصداق هاتند یعنی به ی  مصداق بیرونی در جهان خارج اشاره میواهه
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تشو یه   گول به  رویکه  گلِ رویواهه و ی  مصداق دارد متفاوت است  مانند ترکیب نحلی  با تش یه که بیش از ی 
اسمی اسوت کوه تیییور     شیر  ساالر شیرشده است و شاهد دو مصداق کامالً مجزا هاتیم. همننیک در ترکیب نحلی 

هایی کوه در اداموه    ق مالکمقلله داده و به ،فت ت دیل شده است؛ بنابرایک شاید در ظاهر  ترکی ی اضا ی باشد اما ط
ایوم  های  راوانی از اشعار  ارسوی نشوان داده  ها  ترکیب و،فی هاتند. با یا تک نملنهارا ه خلاهیم کرد  ایک و یل داده

ای ای از تصاویر که در آنها ،فت نقش ک یدی دارد تصلیر ادبی ویوژه تلان برای دستههای ع می میکه ط ق استدال 
های دیگری در ضمک پژوهش مآور  شود نظیور    های ا، ی  پرسشا ل شد. در کنار ایک پرسشبا نام و،ف هنری و

-چیات؟ و یا آیا در زبان  ارسی تیییر مقللۀ اسم بوه ،وفت روی موی    پیکرپیلمرک ی چلن  های،فتهاتۀ نحلی 

 دهد یا نه؟  
(  و 6611)شوفیعی کودکنی   سوی ،لر خیا  در شعر  ارپیش از ایک پژوهش دربارۀ و،ف هنری در ایران  در دو اثر 

( بحث شده است کوه در  6631خیامپلر )دستلر زبان  ارسی( و دربارۀ و،ف  در 6631)شفیعی کدکنی ملسیقی شعر
 های ارا ه شده در ایک آثار را خلاهیم آورد. های بعدی تعریفبخش

ا،آالحات بالغوی تشو یه    ایک پژوهش با احتااب مقدمه به عنلان بخش او   پنج بخش دارد که در بخش دوم مرز 
شناسی منظلر نلیاندگان در خصلص ایک مفاهیم مشخص کنیم تا به لحاظ ا،آال استعاره و و،ف را مشخص می

هوای رایوج ع موی نشوان     شلد. در بخش سلم با استفاده از شلاهد زبانی  مرزبندی مذکلر در بخش دوم را با استدال 
کنیم. بخش چهارم به و،وف هنوری اختصواص دارد کوه ملضولع ا،و ی       یداده و ایک مفاهیم را از یکدیگر متمایز م

کنیم. بخش پژوهش حاضر است و در آن با نقد آراء پیشینیان  جایگاه و،ف هنری را در بالغت  ارسی مشخص می
های بالغی الزم است بر خوال  سونت   ایم در تح یلهای پیشیک است که در آن گفتهگیری م احث بخشپنجم نتیجه

هوای ع موی   ایم که با اسوتفاده از موالک  به ملضلع و،ف هنری در کنار تش یه و استعاره تلجه کرد و نشان دادهرایج 
تلان مرز بیک تصاویری چلن و،ف هنری و تش یه و استعاره را مشخص کرد که پیش از ایوک چنویک   شناختی میزبان

 ،لرت ع می و استداللی رایج ن لد.مرزبندی به
 
 شناختی تشبیه، استعاره، وصف هنری. تمایز اصطالح2

تریک تعریف  ع ارت است از مانندکردن چیزی به چیز دیگر از جهتی  که یا تک ش اهت میوان ایوک دو   تش یه در ساده
  کوه همولاره بایود در کوالم     بوه مش ّه و مش ّهٌشلد. تش یه دو پایۀ ا، ی دارد: چیز از راه نیروی تخیّل شاعر ممکک می

داننود کوه در حقیقوت    های تش یه در کالم میماندۀ یکی از ایک پایهباویاش در تعریف سنتی ستعاره رامذکلر باشند. ا
مقصولد  »اند: کند. استعاره مجازی زبانی با ورینۀ ش اهت است. در تعریف مدرن آن نیز آوردهپایۀ محذو  را اراده می

-موی «  رابورده »ء دیگور  ء بوه شوی  هایی از ی  شیجن هاز ایک واهه دستۀ خا،ی از  رایندهای زبانی است که در آنها 

(. در هور  66: 6631)هواوک،   « ء او  اسوت رود که گلیی شوی ای سخک میء دوم به گلنهشلند  به نحلی که از شی
آ رینود. در تشو یه   ای را موی یابد که به همراه خلد معنا و تصلیر ویژههای خا،ی میی  از ایک تصاویر  زبان ویژگی

ای  راتور از  کنند که در عالم واوع هیچ پیلند منآقی با هم ندارند. استعاره در مرح وه همانندی دو چیز را ادعا می ابتدا
 کند:تش یه می ماهرا به  روی زی ای یاررساند. برای نملنه شاعر ایک ادعا ش اهت را به ادعای یکاانی می

 تووور ویرگووولن بووولد مووولی مووورا پووویش
 

 روی چوولن موواه چوول سوورو سووهی ووود و    
 (631  ب 11  ص 6  ج 6136) ردوسی   

چولن   رویکنود:  شاعر در ایک تصلیر دو مقللۀ جدای از هم را به یکدیگر نزدی  می« وهم»بر اساس نظریۀ کللریج 
 است. در تصلیری دیگر: ماه

 کنووولن بوووا تووول آیوووم بوووه درگووواه او    
 

 اوگوووولن موووواه  تیوووورهدرخشووووان کوووونم  
 (6111  ب 666  ص 6)همان  ج  



 9/      شناختی وصف هنری در شعر فارسین تبیین زبا 

شلد  ماتعارٌله آن را استعاره می ماهکای است. در اغ ب ملارد هر جا که  رویو  چهرهاز  در بیت پیشیک استعاره ماه
دانند نظیر رودابه  شیریک  لی ی  یار  معشلق و غیره در حقیقت اطالق آن به یو   ورد از بواب مجواز      رد خا،ی می

شلد کوه در  شلد. در ایک دو نملنه مشخص میاطالق میجزء و کل است و روی زی ای کای به تمام وجلد زی ایش 
های ماتق ی وجلد دارد و استعاره )ط ق نظریوۀ بیوان   شلد که برای هر دوی آنها واههتش یه از دو مصداق ،ح ت می

وول   گلید یا بهدهد که در عیک یکی بلدن  همزمان از چیز دیگری سخک میسنتی( در ی  مصداق مشخص روی می
شلد. عالوه بر ایک دو حالت  گاه در تصواویر شوعری بوا حالوت سولمی      می«  رابرده»به شیء دیگری  ترن، هاوک،

 شلیم که وابل تلجه است  به عنلان مثا  در نملنۀ زیر:ملاجه می
 روىمووواهبووودیک ماووویحا بووود ایوووک   

 

  گوووولىوز دیوووودار او شووووهر پرگفووووت   
 (361  ب 11  ص 3)همان  ج  

  رویپوری در بیت پیشیک به تش یه تع ق دارد یا استعاره؟ همننیک ک موات مرکوب و تصولیری چولن:      رویماهواهۀ 
هوا بوه   و غیره. در ادامه نشان داده خلاهد شد ایک  دسوته از داده  پیکرکله  تکپیل  رخالله  رخاارهلعل  خلرشیدچهر

ها و ر تارهای زبانی کوه در ایوک ط قوه از    به ویژگیی  از دو تصلیر تش یه و استعاره تع ق ندارند؛ ب که با تلجه هیچ
کنیم. ها شاهد هاتیم الزم است آنها را در دستۀ مجزایی ورار دهیم که در اینجا از آن باعنلان و،ف هنری یاد میداده

 پردازیم:های پژوهش حاضر میهای متفاوت از دادهدر ادامه به معر ی گروه

 
 های مرکبالف( صفت
-پوری   دممش   گیال ش  سروباال  پیکرسمک  رویبت  بادپایان  اهدهاپیکر  چرخآبگلنهای زیر داده هایدر نملنه

ای های مرک ی هاتند که حا،ل وولّۀ تخیّول بولده و ج وله    ساختار ،ر ی دارند یعنی ،فت گلرسمو  آهلت   پلی
بوه  تلاننود تشو یه یوا اسوتعاره باشوند.      نمیها و ر تارهای خاص خلد اند که با تلجه به ویژگیهنری و تصلیری یا ته

 های زیر دوت شلد:نملنه
 ب اووتند بوور پیوول ،ووندوق و کوولس   

 

 گشوووت آبنووولس چووورخآبگووولنز گووورد  
 (66  ب 414  ص 6663)اسدی تلسی    

 شوووونلدند کانجووووا یکووووی مهترسووووت
 

 اسوووت اهدهووواپیکر پووور از هووول  شووواه 
 (636  ب 41  ص 6  ج 6136) ردوسی   

 بوووووا آ وووووریک  بادپایوووووان بووووور آن
 
 
 

 بووه آب انوودرون غروووه کردنوود زیووک     
 
 
 
 

 (631  ب 13  ص 6)همان  ج 
 بووا او بووه یکجووا بدنوود   رویبووت سووه

 

 بدنوووود بوووواالسووووروو  پیکوووورسووومک  
 (6663  ب 666  ص 6)همان  ج  

 دممشوو و   ووشگیاوولچشووم و سوویه
 

 گلرسوووومو   آهلتوووو و پوووولی پووووری 
 (6  ب 16  ص6663)اسدی تلسی   

 
 وصفیهای ب( ترکیب

کوه در ابیوات زیور    نرگا  خردبور  و  وارتک پیل  رنگپیراهک مش   گلنآهک لعل  آب خلنیکهای و،فی ترکیب
-های مآالعه شده در ایک پژوهش است که با دالی ی نشان داده شده است چنویک ترکیوب  آید  دستۀ دیگری از دادهمی

 های مخیّ ی به و،ف هنری تع ق دارند:
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 نتوولان گریخووتچول داناووت کووز مور    
 

  ز دیوووده بریخوووت آب خووولنیک باووو   
 (66  ب 616  ص 3  ج 6136) ردوسی   

 تیوووور چووووارآهووووک  لع گوووولن از آن 
 

 هووووم از روهنووووی  و باللوووو   هووووزار  
 (43  ب 611  ص 6663)اسدی تلسی    

 چوول خلرشووید بوورزد ز خرچنووگ چنووگ
 

 رنوووووگپیوووووراهک مشووووو بدریووووود  
 (366 ب616 ص4 ج 6136) ردوسی   

 خاروپرسووت و نووه ایزدپرسووت  نووه 
 
 

 سوووپه د کوووه خاوووت  وار توووک پیووول  
 
 

 (6166  ب 614  ص 1)همان  ج 
 بوور نرگاوو  خوورد مووک رهووی آن  

 

 بووورده بکن ووولره د  از جوووای خووولیش   
 (46  ب 61  ص 6646/6116)شهید ب خی   

 
 گونههای اضافیج( ترکیب

  بهپلر ب ور   خانۀ آبنلس  آتش سندروسهاتند نظیر  گلنههای اضا یهای گردآوری شده ترکیبسلمیک دسته از داده
هوا در ظواهر از ا وزوده شودن دو اسوم بوه یکودیگر        . ابتدا ثابت شده است ایک ترکیبلعل  د  آهک   میچادر الهورد
های دوم در آنها با اشوتقاق ،وفر تیییور مقللوه     ها  و،فی بلده و اسماند  اما در واوع ایک دسته از ترکیبتشکیل شده

 اند و با اث ات ایک نکته دربارۀ و،ف هنری بلدن آنها نیز بحث شد:ده و به ،فت ت دیل شدهدا
 آتووووش  سووووندروس ز دریووووای  آب 

 

 خانووووووووۀ  آبنوووووووولسدرا توووووووواد  در  
 (6  ب 611  ص 6663)اسدی تلسی   

 سوور ا شووان همووی کوورد در ،ووف هژبوور
 

 بهپوووولر  ب وووور گوووواه  بگر ووووت  کموووویک 
 (41  ب 611)همان  ص  

 چووووووووادر الهوردبینووووووووداخت آن 
 

 بگاوووووترد بووووور دشوووووت یووووواولت زرد  
 (6416  ب 444  ص 3  ج 6136) ردوسی   

 ز گیتووووی بوووودیک در پناهوووود  همووووی
 

 خلاهووود هموووی   لعووول سوووه جوووام  موووی  
 (11  ب 64  ص6663)اسدی تلسی   

 خولرم کوه از سوختی    د  آهوک وام بور آن  
 

 هووزار طوور  نهوواده اسووت سوونگ خووارارا     
 (6  ب 441  ص 6113)رودکی   

 
 شناختیهای زبانمرزبندی وصف هنری با تشبیه و استعاره بر اساس مالک .9
 های مرکب.صفت9-1
یی است که بخصلص برای مقیّد ساختک اسم وضع شده باشد و بع ارت دیگر برای بیان چگلنگی اسوم  ،فت ک مه»

ای دستلری شلد: ،فت مقللهگلنه تعریف میشناختی ،فت ایک(. همننیک در منابع زبان41: 6631)خیامپلر  « باشد
(. ،فت مرکب واهۀ واحدی است که از ترکیوب دو یوا   66: 6113کند )کریاتا   است که ویژگی اسم را مشخص می
تلاند ویود   ها باید ،فت باشد و آن دیگری میآید. در ایک ترکیب حتما یکی از واههچند واهه با یکدیگر به وجلد می
کند و اگور هاوته در   مقللۀ دستلری خلد را از مقللۀ دستلری جزء هاته اخذ می،فت و یا اسم باشد. ک مۀ مرکب 
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کوه از ترکیوب ،وفت     رویخولش ک مۀ مرکب به عنلان مثا  ،فت باشد حا،ل ترکیب ،فت خلاهد بلد  همنلن 
است مقللۀ خلد را به کل ترکیب  خلشتشکیل شده است و از آنجایی که هاتۀ ایک واهۀ مرکب  رویو اسم  خلش
 ید باط داده و ،فت مرکب ساخته شد. در ادامه ایک ملضلع را به تفصیل بررسی خلاهیم کرد.جد

هوای معنوایی یو     شلد که یکوی از ویژگوی  های نحلی( دیده میها )ترکیبآیی ک مهدر ک مات مرکب و نیز در باهم
  جایگزیک خلد آن ک موه و  شدهجزء از ترکیب برجاته شده و با جزء دیگر پیلند خلرده و مشخصۀ معنایی برجاته

ها ،ر ا به ی  مشخصوۀ  رغم مثال اسم بلدن هر دو رکک ترکیب یکی از اسمشلد. در چنیک ملاوعی ع یمعنای آن می
شده بیان حالتی از آن اسم است و به همویک  های خلد تق یل یا ته و ایک مشخصۀ برجاتهمعنایی از مجملعه مشخصه

های معنایی خولد  همۀ ویژگی لبو  رویدر ایک دو مثا   لب لعل  رویماه. مانند یابددلیل نقش و کارکرد ،فتی می
یابد. همانآلر که در تعریف ،وفت  به وجه بیان زی ایی و بیان سرخی تق یل می لعلو  ماهکه کنند درحالیرا حفظ می

 کنند.کاربرد ،فتی پیدا می هاکند. به ایک اعت ار ایک ترکیبآمد  ،فت مقیدکننده است و معنای اسم را تحدید می
-های مرکب بررسی میالف در باال یعنی ،فت-6های معر ی شده در وامت با تلجه به ایک مقدمه  دستۀ او  نملنه

هوای  و نملنوه گلرسوم    آهلت   پلیپیکر  پریآبگلن چرخ  اهدهاپیکر  بادپایان  سمکهای مرک ی چلن شلد. ،فت
اند و در اداموه دربوارۀ   ظر ظاهری اسم است  اما با اشتقاق ،فر به ،فت ت دیل شدهبایار دیگری که جزء اولشان از ن

داننود   مرکب را نولعی تشو یه موی   های ،فتآن بیشتر تلضیو داده خلاهد شد. برخی از شارحان و ناودان ایک گلنه 
 است: آوردهبرای تش یه مضمر  اینملنهبیت زیر را  المعجمشم، وی، رازی در 

 سووخک تلسووت چوورا ت ووخ ل وویانگ وویکگوور 
 

 تووول بووودلنلن  آهنوووی   بووورییاسووومکور  
« و مقصلد شاعر از ایک معانی تش یه لب دوسوت اسوت بوه عاول و بور او بوه یاسومک...       »گلید: که در تلضیو آن می 

(. بنابرایک از نظر شم، وی، ایک تصلیر ،ریحا تش یه نیاوت ب کوه آن را در زمورۀ    616: 6633)شم، وی، رازی  
منجیو   ایک نملنه را از  حدایق الاحراست. در حقیقت پیش از شم، وی، رشید وطلاط در  مضمر آوردهتش یهات 

( و رشوید وطولاط   41: 6616برای تش یه مضمر ذکر کرده که شم، وی، هم از او پیروی کرده است )ر.ک: وطلاط  
 (.11: 6616ت اس کرده است )رادویانی  رادویانی که در ذیل تش یه مکنی آورده  او ترجمان ال الغۀهم ایک بیت را از 
  دربارۀ تصولیر  شاهنامههایی را تش یهی رسا داناته است  مثال در شر  یکی از ابیات جا چنیک ،فتکزازی نیز همه

تش یهی رساست که از آن بوا کنایوۀ ایموا  شوهرناز و ارنولاز  دختوران جمشوید         چهرگانپری»نلیاد: می چهرگانپری
(  و شویرزن  611رخ )هموان:  ( و الله661( دربارۀ خلرشیدچهر )همان: 661: 6  ج 6631)کزازی « خلاسته شده است

نامود؛ وی  های تش یهی میهارا ،فتآورد. ط اط ایی ایک ،فت( نیز همیک تلضیحات را می131: 6  ج 6633)همان  
و ،وفت دارنودگی و در   کند: ،فت تش یهی  ،وفت  واع ی  ،وفت اسونادی     ،فت را به چهار دستۀ ک ی تقایم می

« شولد هوا بوه اسوم او  تشو یه موی     در ایک ،فت  اسم دوم از نظر برخی از ویژگوی »آورد: تعریف ،فت تش یهی می
آورد. در حقیقوت  و غیره را برای آن مثوا  موی   شیرد   اندامگل  رویماههایی چلن ( و نملنه666: 6633)ط اط ایی  
گیرند  تش یه است و بوه  ایک ک مات مرکب که در زمرۀ و،ف هنری ورار میانکار نیات که زیرساخت ایک نکته وابل

 هوای ،وفت شلند  اما در ادامه نشان داده خلاهد شد کوه ایوک   دلیل اینکه زیرساخت تش یهی دارند  هنری خلانده می
 مرکب تش یه نیاتند.

 
 هاهای زبانی این صفتهای مرکب از تشبیه و ویژگیهای تمایز صفت. مالک9-1-1

روند  زیربنوا و اسواس ک یوۀ    هایی که در ارت اط شفاهی به کار میزبان گفتار و سایر نظام»به عقیدۀ هنری لی اسمیت 
اند. مقصلد ایک است که شاعر ابتدا گلیندۀ زبان مادری خلد است و خلاننده یا شونلندۀ اثور او هموان نظوام     آثار ادبی

شناسوی و  تلاند چیزی بنلیاود کوه خوال  ولاعود واج    دیگر  شاعر نمیزبانی مؤلف را درونی کرده است. به ع ارت 
(. بنابرایک همانآلر که بور زبوان گفتوار و رسومی ولاعود و      611: 6631)نقل از  هاوک،  « دستلری زبان گفتار باشد
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بوا   -گیرنود طولر ناخلدآگواه  راموی   ولانینی که ال ته در خلد زبان وجلد دارد و کاربران آن را به-ولانینی حاکم است 
تلان زبان شعری را بررسی کرده و بر اساس آنکه ترکی ی از نظام دستلری و نظام تصولیری  تلجه به همیک ولانیک می

هوایی بوا زبوان    های آوایی و دستلری تفاوتهایی نملد. شایان ذکر است که زبان شعر از حیث ویژگیاست وضاوت
بان شعر نیز جاری است. در ادامه ماوا ل بالغوی زبوان شوعر را بوا      گفتاری دارد؛ ولی ولانیک ک ی حاکم بر زبان در ز

 دهیم.شناختی ملرد تجزیه و تح یل ورار میهای زباناستفاده از مالک
 مالک معنایی الف(

 های مرکبمصداق در صفت
عویک اینکوه   ای در زبان مصداوی دارد که ایک مصداق یا عینی است و یا ذهنی و خیالی. واهگان مرکب نیز در هر واهه

انود همولاره دو   کنند. در تعریفوی کوه از تشو یه کورده    ساختمانی بایط و یگانه ندارند اما به مصداق واحدی اشاره می
چیزی به چیزی ماننده کردن است و دریک بواب از معنیوی مشوترک    »اند: مصداق ماتقل و مجزا را با یکدیگر سنجیده

تشو یه یوادآوری هماننودی و    »تر ( و یا در ایک تعریف دویق641: 6633)شم، وی،  « به جاره ن لذمیان مش ه و مش ه
اسوت و  « شو ه »اند تش یه اخ وار از  ش اهتی است که از جهتی یا جهاتی میان دو چیز مخت ف وجلد دارد  چنانکه گفته

 (.16: 6631)شفیعی کدکنی  « آن ع ارت است از اشتراک دو چیز در ی  یا چند ،فت...
و غیره ما با دو مصداق مجزا مولاجهیم؟ بوا تلجوه بوه      اهدهاپیکر  بریاسمک  لبانگ یکرک ی چلن م های،فتآیا در 

شلد و بوه ایوک   اراده می شیریک  معنای انگ یکآننه پیش از ایک گفته شد دربارۀ تیییر مقللۀ ی  اسم به ،فت مثال از 
دهند؛ بنابرایک ی  مصوداق وجولد دارد   یکند و با هم ی  ،فت مرکب را تشکیل مرا مقید و محدود می لبترتیب 

روی  ماهیا  لبانگ یککه ،فتی آن را مقید کرده است؛ نه اینکه دو مصداق مجزا وجلد داشته باشد چرا که با خلاندن 
است در حالی که در تشو یه ایوک اتفواق روی     انگ یکشلد نه ل ی که چلن در ذهک متصلر می روی زی او  لب شیریک

با ملاجه شدن با ی  تش یه دو مصداق مجزا را بوا هوم تصولر نمولده و آن دو را در وجوه مشوترک       دهد و ذهک نمی
 کند.شده مقایاه میاراده

 ب(مالک آوایی
 های مرکبتكیه در صفت

رو هاتیم ایک اسوت کوه بور اسواس ولاعود آوایوی هور واهۀ        بهدلیل دیگر بر اینکه در ،فت مرکب با ی  مصداق رو
-6: 6633ماتق ی چه بایط  چه مرکب و چه مشتق ی  تکیه دارد )برای اطالعات بیشتر دربارۀ تکیه ر.ک: اسالمی  

چلن با ی  واحد واهگانی ملاجهیم پ، ی  تکیۀ واهگانی هم وجلد دارد که آن هوم در   رویپری(. مثال در واهۀ 66
یانی آن است. اما در تش یه که دو پایۀ ماتقل در کالم حاضر است حتما دو تکیۀ واهگوانی خولاهیم داشوت:    هجای پا

تش یه شده اسوت دو مصوداق )یکوی عینوی و دیگوری ذهنوی(        آتشبه  رش در ایک ترکیب تش یهی که  آتش رش 
گلید کوه در کنوار   چیز مجزا سخک می ناچار هر کدام تکیۀ خاص خلد را دارند  بنابرایک تش یه از دووجلد دارد که به
شلد. در تلضیو مآ ب شلند. اما در ،فت مرکب از ی  واهه و ی  مصداق با ی  تکیه ،ح ت میهم ورار داده می

تلانند  تأکید کنند ولوی در ترکی وی   اهل زبان تنها روی هجای پایانی می رویپریای چلن  لق باید گفت که در واهه
با تلجه به با ت سخک وورار گیورد و امکوان تأکیود      رش و هم روی  آتشتلاند هم روی میتأکید آتش رش  مانند 

و روی  آتوش رشو   نشانۀ محل تکیه در واحدهای واهگانی است. بنابرایک امکان تأکیود روی هور دو جوزء ترکیوب     
 دهد که ما به ترتیب با دو و ی  واهه ملاجهیم.نشان می رویماههجای پایانی 

 
 ج(مالک صرفی

 های.مدرج شدن این صفت1
 هایک مهپذیرند و ،لرتهای ،فت را میو غیره تصریف رویماهاز نظر نظام تصریف زبان  ارسی واههایی چلن 
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برای آنها وابل تصلر است  در حالی که برای اسم چنیک امکوانی وجولد نودارد. یکوی از چهوار       روتریکماه  روترماه 
شمرند  ایک اسوت کوه برخوی از آنهوا بوه ،ولرت       معیار ا، ی که در زبان انگ یای برای ،فت بلدن ی  واهه برمی

ها  قط ،فت است که  مه(. شایان ذکر است که در بیک انلاع ک66: 6113شلند )کریاتا   تفضی ی و عالی ،ر  می
 اند.شلند  پ، ،فتها چلن مدرج میبلدن را داشته باشد و ایک دادهتلاند تصریف مدرجمی
 های مرکب هنری. هستۀ صفت2

کننود. بوه   های نحلی و ک مات مرکب مقللۀ دستلری خلد را از مقللۀ دستلری هاتۀ خلد اخوذ موی  ها گروهدر زبان
نحلی است که هاتۀ آن اسم است. ایک امر در خصولص ک موات مرکوب نیوز ،وادق      عنلان مثا  گروه اسمی گروه 
مرکب ر.ک: ط اط وایی    های،فتمرکب هاتۀ آنهاست )دربارۀ هاتۀ  های،فتتلجه در است. یکی از م احث وابل

. در (. اگر ،فت مرک ی هاته داشته باشد آن هاته دو گلنه خلاهد بلد: هاتۀ معنایی و هاوتۀ نحولی  61-66: 6636
مرکزند )=هاته دارند( هاتۀ معنایی و نحلی آنهوا یکاوان اسوت. موثال در ،وفت مرکوب       که درونهایی ،فتتمام 

مقللوۀ واهۀ مرکوب را    بود اسم  مقللۀ ایک واهۀ مرکب هم ،وفت اسوت. بنوابرایک     سیرت،فت است و  بد  بدسیرت
 بود است معنای  بدکه واباتۀ سیرتشلد و از طر  دیگر کند؛ یعنی از ترکیب ،فت+اسم ،فت ساخته میتعییک می

است و نه نولعی   بدینلعی  بدسیرتع ارت دیگر کند؛ بنابرایک هاتۀ نحلی و معنایی آن یکی است. بهرا محدود می
روی  رخ  مهور گول وضل  وابل مشاهده است. در ک ماتی چولن  و در اینجا همپلشی هاتۀ نحلی و معنایی به سیرت
اند  هاتۀ واهۀ مرکب کدام ی  که همگی ،فت هاتند و ظاهرا از ترکیب دو اسم به وجلد آمدههدهاپیکر چهر  اپری

های مرکب حتما مقللۀ یکی از ارکان تلاند باشد؟ باید به ایک وانلن زبانی تلجه کرد که در ساختاز ارکان ترکیب می
شلد یوا از ترکیوب دو ،وفت     و اسم  اسم ساخته میترکیب با مقللۀ واهۀ مرکب باید یکاان باشد  یعنی از ترکیب د

تولان انتظوار داشوت از ترکیوب دو اسوم      شلد یا ،فت. بنابرایک نمی،فت  از ترکیب اسم و ،فت یا اسم ساخته می
اند و ،فت سواخته شوده اسوت    ظاهر دو اسم با یکدیگر ترکیب شدهبه چهرپریای چلن ،فت ساخته شلد! در واهه

هایی یو  اسوم از ایوک دو    پذیر نیات. بنابر آننه پیش از ایک گفته شد  در چنیک ترکیببانی امکانکه از نظر ولاعد ز
اسم با اشتقاق ،فر در حقیقت تیییر مقلله داده و به ،فت ت دیل شده است. یعنی یو  وجوه معنوایی آن کوه جن وۀ      

بنوابرایک ایوک واهه از    زی اچهرهیعنی  چهرپریشلد. برجاته شده و از آن همیک معنی اراده می زی ایی،فتی دارد مثال 
ترکیب ،فت+اسم تشکیل شده و مقللۀ دستلری ک مۀ مرکب هم ،فت است و هاوتۀ نحولی ط وق ایوک اسوتدال       

؟ رویاست یا نلعی  زی ایینلعی  ماهباید پرسید که  رویماههایی چلن ( است. دربارۀ هاتۀ معنایی واههپری،فت )
 هاتۀ نحلی و معنایی همپلشی دارند.است. پ،  زی اییما ما نلعی 

 د( مالک نحوی
های و،فی و نقش هاته در ترکیوب بوا   ها از نظر نحلی ر تارهای متعددی دارند مانند ماند  ،فت در ترکیب،فت

 کنیم همۀهنری یاد می های،فتکه ما در اینجا از آنها با نام اهدهاپیکر یا روی ماهکننده. ک ماتی مانند ویدهای تشدید
های مرکوب را ن ایود اسوم و بوه دن وا  آن      ها و ک مهدهند  ایک و یل ترکیبایک ر تارهای ،فت را دارند که نشان می

 کنیم:هایی را ارا ه میتش یه در نظر گر ت. در ادامه برای هر کدام آنها نملنه
 . نقش مسند1

ع شلند و معنوای  عول اسونادی را کامول     تلانند در جایگاه ماند واومرکب مانند هر ،فت دیگری می های،فتایک 
 کنند:

 بووا او بووه یوو  جووا بدنوود رویبووت سووه
 

 بدنوووود بوووواالسووووروو  پیکوووورسووومک  
 (6663  ب 666  ص 6  ج 6136) ردوسی   

شومرد  را برموی  گلرسمو  آهلت و  پلیپریو  دممش های در بیت زیر شاعر در تل،یف اس ی سریع و زی ا ،فت
 ماند جم ه هاتند: ها،فتورینۀ معنلی حذ  شده و تمام ایک  که  عل اسنادی جمالت زیر به
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 دممشوو و   ووشگیاوولچشووم و سوویه
 

 گلرسووومو   آهلتووو و   پووولیپوووری 
 (6  ب 16  ص6663)اسدی تلسی   

 . نقش وصفی2
کننود کوه ایوک ویژگوی یکوی دیگور از       های نقش ،فت را برای مل،ل ی ایفا کرده و آن را مقید میگاهی ایک ترکیب

 :سرخاست به معنای  رخ،فت  گلنالله(. در بیت زیر 66: 6113معیارهای ،فت بلدن ی  واهه است )کریاتا   
 گشوووت برسوووان کووواه گووولنرخِ اللوووه

 

 چوول کووا لر شوود رنووگ مشوو  سوویاه      
 (44  ب 663  ص1  ج 6136) ردوسی    

 کند:ایفا می کیدر عیک اینکه ،فت هنری است  نقش ،فت را برای  اهدها شدر بیت زیر 
 بیامووود چووول بووواد   اهدهوووا شکوووی 

 

 بووه ایووران زموویک توواج بوور سوور نهوواد     
 (634  ب 41  ص 6)همان  ج  

 
 .پذیرفتن قیدتشدیدکننده9

-ع ارت دیگر گروهعنلان واباته بپذیرند. بهتلانند ی  گروه ویدی بهها از نظر گاترش نحلی پیش از خلد می،فت

(. با ایک تلضیحات شاهد هاوتیم  111-1: 6611آیند)ر.ک: اسالمی  حااب میهای ویدی بخشی از ظر یت ،فت به
پذیرند که ایوک ر توار شواهدی بور ،وفت      ها وید تشدیدکننده میا،آال  ،فت هنری نیز همانند ،فتکه ک مات به

 بلدن آنهاست. مثا :
 دارد. بایار زی انند که ساختاری هما رویبایار ماه

 
 های وصفیترکیب. 9-2

آب خولنیک   های نحلی مل،ل  و ،فت هاتند که جن ۀ تخی ی و هنری دارند نظیر دستۀ دیگر ایک تصاویر  ترکیب
پذیرد و از نظور  ،فتی را میدر جایگاه مل،ل   ها اسم در ایک ترکیبوار. رنگ  تک پیلپیراهک مش  گلن آهک لعل

دهود شواعر در   های و  ی جن ۀ تخی ی و تصلیری دارند که نشان میهادر دادهشلد. ،فت،فت مقید میمعنایی با آن 
جاری شوده   اش یا  آب ذهک خلد بیک مل،ل  و ،فت ش اهتی برورار کرده است یعنی زیرساختی تش یهی دارند. 

لعول  را چولن   گلن  آهوک سورخ  آهک لع گلید و یا در می آب خلنیکپنداشته که بدان  خلنرا چلن چشم خلنیک از 
را چولن  پیراهنی سیاه ساخته است  یا  آهکساز ،فتی برای با ا زودن وند ،فت لعلاست و از  رنگسرخپنداشته که 

هوا تشو یهی   را و،ف کرده است. بنابرایک زیر ساخت ایوک ،وفت  پیراهک ایک رنگ مش پنداشته و با ا زودن مش  
 ها را تش یه دانات.شلند. اما به دالیل زیر ن اید ایک ترکیبنامیده میاست و از همیک روی است که هنری 

 
 هاهای زبانی این صفتهای وصفی از تشبیه و ویژگیهای تمایز ترکیب. مالک9-2-1

 الف(مالک معنایی
 های وصفیمصداق در ترکیب  

های و،فی هم تنها ی  مصوداق  با تلجه به آننه دربارۀ مصداق واهگان در بخش ،فت مرکب گفته شد  در ترکیب
آیا با دو مصداق بیرونی ملاجهیم یا یو    مرد تنلمند  رنگگل سرخ  درخت بزر هایی چلن وجلد دارد. در ترکیب

اش بیوان شوده اسوت.    مصداق؟ مشخص است که با ی  مصداق ملاجه هاتیم مصداوی که با یو  یوا چنود ویژگوی    
 آتشویک با ویژگی  آهدر واوع ی  مصداق آه آتشیک مصداوی هاتند؛ در ها و،فی که جن ۀ هنری دارند هم ت ترکیب

هوای  همراه شده است. اما هر ی  از ارکان ا، ی تش یه مصداق ماتق ی در جهان بیرون دارند که ایک ویژگی ترکیوب 
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هوک اهول   هور کودام در ذ   آ تواب و  چشمه  چشمۀ آ تابعنلان مثا  در تش یه کند. بهو،فی را از تش یهات متمایز می
 های مجزایی دارند.زبان مصداق
 صرفیب( مالک 
 مدرج شدن
 تلانیم جزء دوم را به ،لرت مدرج بیان کنیم  مثالمیتک پی لار یا  لع گلنآهک هایی چلن در ترکیب

 ترگلن)الف( آهک لعل
 )ب( تک پی لارتر

 تلانیم بگلییمنمیچشمۀ آ تاب اما در تش یهات اضا ی چلن 
 .6ترچشمۀ آ تاب*)ج(

 ج( مالک نحوی
 . مسند شدن1

تلاننود  های و،فی هنری حضلر دارند میمقللۀ دستلری ماند هملاره یا اسم است و یا ،فت. ،فتی که در ترکیب
تلاند نقش ماند را بوازی  که اسم حاضر در تش یهات اضا ی نمیدر جمالت اسنادی نقش ماند را ایفا کنند؛ درحالی

 کند. مثا :
 گلن است. لن= آهک لعلگ)الف(آهک لعل

 آ تاب چشمه است. *)ب( چشمۀ آ تاب=  
بلده که در پاسخ به ایک تح یول بایود    آ تاب چلن چشمه است  در زیرساخت آ تاب چشمه استشاید گفته شلد که 

شولند.  پذیر است و در زبان معمل  ایک جمالت بدساخت و مداد موی گفت در زبان ادبی ،ر ا چنیک تصلری امکان
-آهک لعلکه در جم ۀ رو هایتم درحالیما با دو اسم دارای مصداق مجزا روبه آ تاب چلن چشمه استر جم ۀ نیز د

 کند.هایش حضلر دارد که در کل باز هم به ی  مصداق بیرونی اشاره میی  اسم به همراه ویژگی گلن است
 .پذیرفتن قیدتشدیدکننده6

ها هم شوامل ایوک   های ایک ترکیبخلد وید تشدیدکننده بپذیرد. ،فتتلاند پیش از گلنه که گفته شد ،فت میهمان
 شلند. مانند:وانلن زبانی می

 گلن)الف( آهک بایار لعل
 )ب( آب خی ی خلنیک

 آ تاب بایار چشمه*)ج( 

 د( مالک ادبی
کوه از  د  درحالیتلانند ت دیل به استعاره شلنهای هنری عالوه بر اینکه ساختی هنری دارند  خلد بالقله میایک و،ف

 است: آسماناستعاره از  رنگپیراهک مش شلد. در نملنۀ زیر تش یهات اضا ی غال ا چنیک ر تاری مشاهده نمی
 چوول خلرشووید بوورزد ز خرچنووگ چنووگ

 
 رنوووووگپیوووووراهک مشووووو  بدریووووود  

 (366  ب 616  ص4  ج 6136) ردوسی   
هاتیم که در عیک اینکوه ترکی وی و،وفی از     چلن نرگا  خردبر  یا در بیت زیر شاهد استعاره شدن و،فی هنری

 داناته است: چشمان خرد و کلچ  یارنلع هنری است در مرح ۀ بعدی ذهک خالق شاعر ایک تصلیر را استعاره از 
 بوور نرگاوو  خوورد مووک رهووی آن  

 

 بووورده بکن ووولره د  از جوووای خووولیش   
 (46  ب 61  ص 6646/6116)شهید ب خی   

                                                           
 آیند.پ، از آن می هایی است کهها و جم هنشانۀ بدساخت بلدن ترکیب»*« . عالمت 6
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 گونههای اضافیترکیب. 9-9
الیوه یوا   گلنه هاتند که در ظاهر از ترکیب دو اسم  مضا  و مضوا  های اضا یهای هنری ترکیبدستۀ دیگرِ و،ف

بهپلر   بر و بازوی شیر  خانۀ آبنلس  آتش سندروسهایی همنلن اند. ترکیببه تع یر دیگر اسم و متمم تشکیل شده
مقدر ایک است که در اضا ه شودن دو اسوم بوه یکودیگر     هایی پرسش . دربارۀ چنیک ترکیبلعل و می چادرالهورد  ب ر

های مرکب هنری ها و،فی و دوما از نلع ،فت هنری باشند. در تلضیو ،فت،فتی وجلد ندارد تا اوال ایک ترکیب
شولد و  گفتیم که گاه اسم کاربرد همیشگی خلد را از دست داده و با اشتقاق ،فر ت دیل به ،فت موی  6-6در بخش 

های کند. در ترکیبصۀ معنایی آن برجاته شده و مشخصۀ معنایی برجاته شده نقش ،فت را ایفا میدویقا ی  مشخ
 سرو کولهی به معنی  سندروس  خانۀ آبنلسو یا  آتش سندروسدهد. یعنی در گلنه نیز چنیک اتفاوی روی میاضا ی
د نظر است که حکوم ،وفت را   مزرد و یا  رنگ سرخشدۀ آن یعنی نیات ب که ی  مشخصۀ معنایی برجاته ،مریا 

در ایک ترکیب تضعیف شده و به جای اشاره به درختی خاص  رنگ ویوژۀ آن اراده شوده    آبنلسدارد؛ و معنی ا، ی 
و غیوره.   بهپلر شوجاع یعنی  بهپلر ب ر  خانۀ سیاهیعنی  خانۀ آبنلسو  آتش سرخیعنی  آتش سندروساست. بنابرایک 

ها از ترکی ی اضا ی به ترکی ی و،وفی ت ودیل شوده و بوه     شخص گردد ایک ترکیبشلد تا مدر ادامه دالی ی آورده می
 آیند.همیک دلیل و،ف هنری به حااب می

 
 هاهای زبانی این صفتگونه از تشبیه و ویژگیهای اضافیهای تمایز ترکیب. مالک9-9-1

 الف( مالک معنایی
 ها.  مصداق در این ترکیب1
مصداق دیگر کوه هور یو  تکیوۀ      شیری  مصداق و  رستماست   رستم چلن شیردر تش یه دو مصداق وجلد دارد:  

هوایی  شولد کوه آیوا در ترکیوب    مخصلص خلد را دارند با دو معنای ماتقل. اموا در اینجوا ایوک پرسوش مآور  موی      
هاتۀ اسمی با واباتۀ گوروه  »؟ ما با دو مصداق ملاجه هاتیم یا ی  مصداقشب الهورد   لب لعل  سهراب شیرچلن

هوای  هوا ا،وآالحا ترکیوب   شلد... به ایک نلع سواخت ،فتی در عالم خارج از زبان به ی  واوعیت و شیء اطالق می
هوای اضوا ی   گیرند و ترکیبهای اضا ی ورار میهای اضا ی و،فی در مقابل ترکیبگلیند. ترکیباضا ی و،فی می

 (.113: 6611)اسالمی  « اشاره دارند به لحاظ ارجاع به بیش از ی  مرجع
ها به ی  مصوداق مجوزا اشواره    های اضا ی ایفا کند و ایک ترکیبتلاند نقش ،فت را در ترکیبدربارۀ اینکه اسم می

همننانکوه ،وفت بوا وجولد     »نلیاود:  عنلان مثوا  خیوامپلر موی   کنند در منابع سنتی نیز ملرد تلجه بلده است. بهمی
تلانود  کند  اسم نیز موی تل،یف اسم  گاهی جای اسم را گر ته و در جم ه نقش آن را ایفا میاختصاص آن در وضع ب

در ترکیب تقییدی مانند ،فت نا ت به اسمی دیگر و،ف واوع شلد مشروط به اینکه ایک دو اسم در مصداق یکوی  
(. بوا  16: 6631« )  لوب لعول...  باشند تا  رمل  وید داخ ی بتلاند در آنجا ،دق کند  مانند پیراهک اط ،  جامۀ حریور 

های و،فی دانات و در چنیک حالتی با تش یه ملاجه نیاوتیم  تلان ترکیبها را میتلجه به ایک تلضیحات ایک ترکیب
هوا  ب که با ی  مصداق مشخص که ویژگی هنری متمایزی یا ته سر و کار داریم و نیز به همیک دلیل ایک نلع ترکیوب 

 نامیم.میگلنه های اضا یرا ترکیب
 ب(مالک صرفی

 مدرج شدن صفت
هوای ،وفت اسوت.در    شلد  چرا که مدرج شدن از ویژگوی اسم به ،لرت معمل  و ط یعی خلد هیچ گاه مدرج نمی

هوای  ها با ویژگوی تلاند مانند ،فتپذیرد میچلن ماهیت ،فت را می شیرو غیره  بهرام شیر  ساالر شیرترکی ی مثل 
 ( مانند:16: 6636نی به شکل مدرج دربیاید )ن.ک: ط اط ایی  تصریفی آن هم ظاهر شلد؛ یع

 )الف( ساالر شیرتر
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 )ب( شیرتریک ساالر
های دیگر چندان معنای باامانی نخلاهود داشوت:   چلن نام خاص است مدرج شدن ،فت آن مانند ،فت بهرامال ته 

. چراکوه با وت الزم  بورای ووولع چنویک      بهورام بزرگتوریک    بهرام بزرگتر؛ مقایاه شلد با شیرتریک بهرام  بهرام شیرتر
چشومۀ    درخوت بوال  های اضوا ی تشو یهی چولن    شلد. اما در ترکیبندرت مهیا میهایی در زندگی واوعی بهترکیب
 تلان گفت:نمیباغ دانش   آ تاب
 به باید مدرج شلد(به است  مش ه)چلن بحث بر سر مش ه ترآ تاب چشمه*)ج(
 تریک آ تابچشمه*)د( 
 تربالی درخت*)ه( 
 تردانش باغ*)و( 

 ج(مالک نحوی
 . پذیرفتن  قید تشدیدکننده  1
(. بنوابرایک  66: 6113و کریاتا    14: 6636تلان وید تشدیدکننده آورد )ر.ک: ط اط ایی  مدرج می های،فتو ل از  

-  اما ذات زبان نموی بهرام خی ی شیریا  ساالر بایار شیرتلان گفت می ساالر شیرای چلن گلنههای اضا یدر ترکیب

هوای  در ترکیوب  شویر ها حکایت از آن دارد که . همیک نملنهدانش خی ی باغ*  آ تاب بایار چشمه*پذیرد که بگلییم 
 گلنۀ  لق ،فت است.اضا ی

 .  جایگاه صفت در گروه اسمی2
های پایک ظاهر میک جایگاه از واباتههای ،فتی در دوگروه»هایی دارد در گروه اسمی که اسم هاته است و واباته 

-گلینود خولد وابول   موی  (adjunct)ها که ا،آالحا به آن ادات یا آویزه (. ایک ،فت111: 6611)اسالمی « شلندمی

های پایک اسم  تنها ی  گوروه اسومی   تلاند چندیک گروه ،فتی بپذیرد  اما در واباتهگاترشند و ی  اسمِ هاته می
گلینود. بنوابرایک بعود از هاوتۀ     موی (complement) داشته باشد که ا،آالحا به آن موتمم   تلاند حضلرواباته می

هوا و  آید و بعد از آن اسمی که مضا  الیه )=متمم( است. مثالهوای زیور ر تارهوای متفواوت آویوزه     اسمی  ،فت می
 دهند.ها را در درون گروه اسمی نشان میمتمم

 الف.ساالر شیر
 ب.ساالر شیر میدان

 ساالر شیر و جنگجلج. 
 د. ساالر جنگجل و شیر  
 ه. ساالر شیر جنگجلی
 و. ساالر جنگجلی شیر  

 ساالر میدان شیر*ز. 
 ساالر شیر میدان جنگجلی* . 
 ساالر میدان شیر جنگجلی*ط.

و  بینیم که جایگاه متمم بعد از آویزه )،فت( است مانند نملنۀ )ب( و هرگلنه جابجوایی موتمم  های باال میدر نملنه
 شلد مانند نملنۀ )ز     ط(.آویزه ملجب بدساختی گروه اسمی می

گلنه های اضا یپایگی ورار گیرند. در ترکیبتلانند در رابآۀ همدر زبان تنها عنا،ر زبانی با مقللۀ دستلری مشابه می
یک ر توار نحولی حکایوت از    پایه کنیم مانند مثا  )ج  د( که اهای دیگر همتلانیم با ،فترا می شیرهایی مانند ،فت

هوا در درون گوروه اسومی از ویژگوی     هوا دارد. از سولی دیگور ،وفت    در ایک ترکیب شیرنقش ،فتی ک ماتی چلن 
هوایی  ،فت شیرتلانیم بعد از ک ماتی چلن گلنه میهای اضا یبرخلردارند و در ترکیب (recursivity)تکرارپذیری
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هوا دارد. ر توار   حلی نیز حکایت از ،فت بلدن جوزء دوم در ایوک ترکیوب   را بیاوریم همنلن نملنۀ )ه(. ایک ر تار ن
سواختی نحولی آنهاسوت همنولن     ها در درون گروه اسمی بدون خدشه به خلشنحلی دیگر امکان جابجایی آویزه

 گلنه وآعا نقش و مقللۀ دسوتلری ،وفت را  های اضا یدر ترکیب شیرهایی مانند دهد ک مهنملنۀ )ه  و( که نشان می
 کنند.ایفا می

 . جایگزینی ضمیر به جای اسم نه به جای صفت9
الیه یا اسوم دوم   جای مضا تلان بهالیه میهای اضا ی که از ا زوده شدن دو اسم در نقش مضا  و مضا در ترکیب

 ضمیری جایگزیک کرد بدون اینکه در معنای آن اشکالی به وجلد آید؛ مثال:
 آنجا)الف( ساالر ایران= ساالر 
 )ب(  رزند ع ی=  رزند او

 جای ،فت ضمیری نهاد که معنای ملرد نظر را هم حفظ نماید:تلان بهگلنه نمیهای و،فی و اضا یاما در ترکیب
 ساالر او یا آنجا*)ج(ساالر شیر= 
  رزند او*)د(  رزند زی ا= 

 . نقش اسنادی صفت4
-و ط یب 66: 6113نقش ماند را بپذیرد )ر.ک: کریاتا   تلاند در جم ه های ،فت آن است که مییکی از مشخصه

 های اسنادی درآورد  مانند:تلان به ،لرت جم هگلنه را میهای اضا ی( وترکیب611: 6616زاده  
 ساالر شیر است.)الف( 

 .)ب(  لب لعل است
 های اسنادی ت دیل شلند:  تلانند به جم ههای اضا ی نمیاما ترکیب

 باغ هماایه است.*: باغ هماایه)ج( 
 .گنج سخک است*: گنج سخک)د( 

شده مشروط به تللیود  های اسنادیهای اضا ی در جم هگلنه و بدساختی ترکیبهای اضا یساختی ترکیبال ته خلش
 الیه است.ها و عدم جابجایی مضا  و مضا عادی ایک ترکیب

 ه( مالک ادبی
تلاننود  که خلد ساختی هنری دارند میهای و،فی  عالوه بر ایکگلنه همنلن ترکیبهای اضا یبرخی از ایک ترکیب

چوادر  تلان یا ت  مانند باتر تصلیر دیگری چلن استعاره هم  شلند که چنیک کاربردی را در تش یهات ب یر باته نمی
 است: آسمان تیرۀ شبدر بیت زیر که استعاره از ویر

 جهانوووووودار دارا سووووووپه برگر ووووووت 
 

 ر ووووتبوووور سوووور گچووووادر ویوووور جهووووان  
 (641  ب 631  ص 1  ج 6136) ردوسی   

 
 نكته

های خا،ی و غیره در عیک اینکه اسم بلده و به سنگ شنگر   الهورد  لعلهایی چلن الزم به یادآوری است که واهه
-روند. باید تلجه داشت که ی  واهه در عویک حوا  نموی   ها هم به کار میعنلان ،فت برای رنگشلند  بهاطالق می

هم اسم باشد هم ،فت مگر اینکه با تیییر مقلله از اسم به ،فت ت دیل شده باشد یا برعک،. در زبان  ارسوی  تلاند 
هایی تیییر مقلله از اسوم بوه ،وفت روی    دهد  اما در چنیک واههدر غالب ملارد تیییر مقلله از ،فت به اسم روی می

-هوای اضوا ی  هایی را شاهدی ما م بورای ترکیوب  کیبتلان چنیک ترتلجه است؛ بنابرایک میداده است که خلد وابل

 اند:های و،فی گردیدهای دانات که اسم دوم آنها به ،فت ت دیل شده و ترکیبگلنه
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 چوووووووووادر الهوردبینوووووووووداخت آن
 

 بگاووووترد بوووور دشووووت یوووواولت زرد    
 (6416  ب 444  ص 3)همان  ج  

ی. در ،لرت اضا ی بلدن  ترکیوب موذکلر تشو یه    را یا باید اضا ی دانات یا و،ف چادر الهورددر بیت باال ترکیب 
تلانند به دالیل پیشیک اضا ی و در نهایت تش یه باشند  همننویک  هایی نمیخلاهد بلد که نشان داده شد چنیک ترکیب

اند که دربارۀ تیییر مقللۀ ،فت به اسم هم بحث کوردیم. اموا ترکیوب    ها هم چنیک ملاردی را ،فت داناتهدر  رهنگ
چوادر  در مصرع دوم شاهدی است که در تقابل با ترکیب پیشینش در مصرع نخات و،فی بلدن  لت زردیاوو،فی 
اسم سنگی خاص به رنگ سرخ است که به مرور بورای تل،ویف    لعل در می لعلکند. در بیت زیر را تأیید می الهورد

یه آن به کوار ر وت  بوه همویک     بهی در تش رنگی استفاده شد و گاهی هم برای بیان سرخی چیزی مش ههر چیز سرخ
 دلیل مقللۀ آن از اسم به ،فت ت دیل شده است:
 ز گیتوووی بووودیک در پناهووود هموووی   

 

 خلاهووود هموووی  لعووول سوووه جوووام  موووی   
 (11  ب 64  ص6663)اسدی تلسی   

 
 عنوان تصویری نو در بالغت فارسی . معرفی وصف هنری به4

خولریم کوه نوه در    شناختی به ملاردی برمیحیث زی اییدر پژوهش حاضر نشان دادیم که در بررسی شعر  ارسی از 
های آوایی  ،ر ی  نحلی  معنایی و ادبی متموایز از تشو یه   گنجند و از جن هتعریف تش یه و نه در تعریف استعاره می

نولان  ای ورار دهویم و  بوا ع  روی الزم است ایک ملارد را در بالغت  ارسی در دستۀ جداگانه و استعاره هاتند. از ایک
عنلان تصلیری نل در بالغت  ارسی بورای بیوان   بهو،ف هنری جدیدی معر ی و بررسی کنیم. در ایک پژوهش ما از 

-کنیم. شایان ذکر است که عنلان و،ف هنری با ایک ابعاد برای اولیک بار است که معر وی موی  ملارد  لق استفاده می

عنولان مثوا    ایک پژوهش مآوال ی عنولان شوده اسوت. بوه      طلر غیرماتقیم در باب ملضلعشلد  اگرچه پیشتر ولل به
یی است که اسمی را برای تخصیص یوا تشوخیص بقیودی از ویولد     و،ف ک مه»گلید: خیامپلر در تعریف و،ف می

(. همننیک شفیعی کدکنی دربارۀ تصولیر و اهمیوت ،وفت در    11: 6631« )سازدداخ ی بدون ووفه و بالفعل مقید می
تر  شامل هر گلنه بیان برجاوته و مشوخص اسوت      تصلیر با مفهلمی اندک وسیع»ر را دارد که:تصلیر آ رینی ایک نظ

اگرچه از انلاع مجاز و تش یه در آن نشانی ن اشد؛ مثال گاهی آوردن ،فت  چنانکه در بایاری از مولارد در شواهنامه   
همویک آوردن ،وفت اسوت کوه     شلد  بدون کم  از مجاز و تش یه  به خولدی خولد جن وۀ تخیی وی دارد و      دیده می

در تصلیر به حدی است که بعضی از معا،ران ما آن را بر انلاع تش یه « ،فت»آورد. اهمیت  را به وجلد می« تصلیر»
« تریک وسوا ل بیوان تصولیری آوردن او،وا  اسوت      اند و معتقدند که بهتریک و شایاته و مجاز و استعاره برتری داده

(6611 :61.) 
دهود  نلعی تصلیر هنری که در ،فت روی می»گلنه تعریف کرد: تلان ایکتیم و،ف هنری را میبا تلجه به آننه گف

آ رینود. ایوک   و تخیل شاعر با پیلند زدن دو چیز مجزا و بیگانه و ایجاد مصداوی واحد از آن ،وفتی تصولیری را موی   
که در ایوک  راینود    روند؛ درحالیمیجای اسم به کار سازند و یا خلد بههای هنری یا اسمی را مقید به خلد می،فت

 «.  یابدزبان  هنری شده و برجاتگی خا،ی می
دربارۀ و،ف هنری در ادبیات پارسی بایار کم ،ح ت شده است. در دو اثر شفیعی کدکنی ایوک ا،وآال  مشواهده    

در  (epithet)هاتدربارۀ اپیت ،لر خیا لدر شعر  ارسیشلد؛ که به ی  تلضیو آن پیش از ایک اشاره شد. وی در می
های تخیی ی در تصلیرهای شواهنامه  نولعی وودرت تنظویم اسوت کوه از       تریک جن هیکی از ولی»نلیاد: می شاهنامه

آنکوه از نیوروی خیوا      بی Epithetآورد  گاه  قط با سلد جاتک از ،فت ترکیب مجملع اجزای کالم به وجلد می
-(. وی ،وفت 416)هموان:  « کنود جاز است  یاری ط  د ایک کار را میبمعنی محدود آن که تش یه و استعاره و انلاع م

 آورد:های ملجلددر بیت زیر را برای ایک نلع اپیتت نملنه می
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 جوووامپیوووروزهو  هوووای زریوووک ط وووق
 

 سوووووتامزریوووووکو  کمرهوووووای زریوووووک  
 پرسووووتار بووووا طوووولق و بووووا گلشوووولار 

 

 )همانجوووا( هموووان یووواره و تووواج گلهرنگوووار 
ها آورده است الزم به یادآوری است که و،وف هنوری   که شفیعی کدکنی برای ایک نلع و،فهایی با تلجه به نملنه 

مند اسوت و هوم محودود بوه اپیتوت      ملرد نظر در پژوهش حاضر برخال  نظر شفیعی کدکنی هم از وجه هنری بهره
 تر از اپیتت دارد.ع ارت دیگر و،ف هنری مفهلمی وسیعشلد. بهنمی

اسوت کوه آن را آوردن    epithetهای انگ یای نلعی ،فت بوه نوام   گفت که در  رهنگبرای روشک شدن بحث باید 
برای نامیودن  است که بالغت ا،آالحی در »اند. اپیتت ،فت کای و یا لقب برای کای به جای اسمش تعریف کرده

یرۀ شمل  ،ونعت  ای در،نایع ادبی که داطلر ویژهایک ا،آال  به. رودکار میهای اسنادی و ک مات و،فی به،فت
رینوارد  و وی یام  اتو های معنایی غیر معمل   و یا در القاب خاص مانند آییباهمویژه در بهدهد  خا،ی را باط می

جانشیکِ مل،ل   ساده و غیرتخی ی هاتند و گاه  های،فتگاه ایک  .(636: 6111بلسمک  « )شلداستفاده می شیرد 
آوردن ،وفت بوه جوای مل،ول  در     »رسی باامد بایار باالیی دارند؛ چراکوه  در شعر  ا ها،فتهنری. ایک گلنه از 

گلینود در  موی  epithetشلد و ایک نلع از ،فت که در بالغت  رنگی به آن بایاری از ملارد س ب تشخص زبان می
   قط از همیک خصل،یت زبوان شوعر   شاهنامههای مهم ای است. در بایاری از وامتزبان شعر دارای مقام برجاته

تلاند در حلزۀ استعاره ورار گیرد ها گاه می. ایک ،فتدیلان حا ظو  بلستان سعدیاستفاده شده است و همننیک در 
: 6631)شوفیعی کودکنی    « و گاه نه. و اگر هم در حلزۀ استعاره ورار گیرد  باز تا حدی به ایک و مرو نیز مربلط است

خلرد و منحصر به شواعر  د تلجه کرد که و،ف هنری تقری ا در همۀ آثار منظلم  ارسی به چشم می(. ال ته بای63-63
 و دورۀ خا،ی نیات.

اگر استعاره را حا،ل تیییرات در تش یه بدانیم و استعاره برآیند تش یه باشود  بایود داناوت کوه در ت ودیل تشو یه بوه        
طلر ناگهانی ت دیل بوه اسوتعاره   عاره است. درحقیقت تش یه بهدهد که حد ا،ل تش یه و استاستعاره  رایندی روی می

شلد که تر میشلد. در ذهک و زبان تصلیری ی  شاعر و در ودرت تخی ش تش یه باز و گاترده   شرده و  شردهنمی
ان هموانی در زبو   تش یه ب یر شاهدی بر ایک مدعاست. اما در روند  شرده شدن تش یه از حیث ت دیل همانندی بوه ایوک  

گولییم.   آید و در اینجا بوه آن و،وف هنوری موی     حااب میدهد که مرح ۀ گذار از تش یه به استعار بهاتفاوی روی می
و،ف هنری تش یهی  شرده شده است که در عیک دوگانه بلدن واهه  مفهلم و تصلیری رو به یگانگی ولیتری نا ت 

روییم که ولۀ وهوم  آن دو  اره با دو طر  جدا و دور روبهتر نا ت به استعاره دارد. در تش یه هملبه تش یه و ضعیف
دهد. در اسوتعاره یو  طور     یابد به هم پیلندشان میهای مشترکی که در آنها میکند و با ویژگیرا به هم مربلط می

واهه بریم و دلیل ایک ی  طر ه بولدن  )خلاه مفرد باشد خلاه مرکب( در کالم است که با وراینی پی به طر  دیگر می
همانی آن با طر  دیگر است. گاه در کالم دو پایه حضلر دارند اموا یو  پایوه  نقوش و کواربرد و شوکل        ادعای ایک
طلری که با خلاندن آن ذهک بوه یو  پدیودۀ واحود     اش را از دست داده و در پایۀ دیگر ادغام شده است بههمیشگی

شوده  اوع ادعای یکاانی با چیزی را ندارد؛ ب که ،فتی ادغامحا  در بیشتر ملاندیشد نه به دو پدیدۀ مجزا و درعیکمی
 شلد که برای تل،یف آن به کار ر ته است.ای میدر پدیده

شولد  رسد و ادبیتش کامول موی  اگر استعاره مرکز هنر و اوج تخیل ی  شعر باشد که زبان به گاتردگی تمام خلد می
را چولن سوتلنی بودانیم کوه بورای       شعریابد  باید تمام می ( و خیا  در لفظ نملدی عینی611: 6631)ر.ک: هاوک،  

خ ق و استلارداشت استعاره بر  راز خلد شکل گر ته است. درحقیقت شعر همنلن هرمی است که هور چوه رو بوه    
شلد و همۀ اجزای آن گولیی  شلد. هرمی که از اتحاد و یکپارچگی ایجاد میتر مینیا تنیتر و دسترود باری باال می
هد  دارند و آن رسیدن به و ه است. استعاره نلک و و ۀ ایک هرم است. زبان هر چه بیشوتر بوه سومت اسوتعاره     ی  

کننود توا بوه    گردد. گلیی تمام مجازهای زبانی  کنایات  تش یهات و غیره سوعی موی  تر و زی اتر میرود هنریپیش می
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شلد  و،ف هنری است که در بیشتر ملاوع عوالوه  میاستعاره شدن برسند. آننه در ایک میان وریک و نزدی  استعاره 
 گردد.بر ساختار لفظیِ هنری که دارد  خلد باتر استعاره می

-هایی را موی کند و در هاتی پدیدهنشینی عمل می( اگر وهم در محلر هم34: 6631با تلجه به آراء کللریج )همان  

نشواند )تشو یه( و   مشترکی دارند که آنها را  کنوار یکودیگر موی    هایارت اط با یکدیگرند  اما ویژگیظاهر بییابد که به
بخشود و  کند و به آنها وحدت میها دخل و تصر  میتخیّل در محلر جانشینی کارکردی  عا  دارد و در ایک پدیده

 تلاند در مرز وهم و تخیل ورار گیرد. چراکوه و،وف هنوری   که و،ف هنری میکند )استعاره(  درحالییکاانشان می
نشینی دو چیوز مجوزا را کنوار هوم     که در اکثر ملاوع در والب ی  ک مۀ مرکب یا ترکیب است خلد ابتدا در محلر هم

-نشیند و  راتر از ایک همنشینی در جم ه در کنار سایر اجزای کالم مینشاند و در مرح ۀ بعد باز هم در محلر هممی

تنهوایی در سواحت یو     و،ف هنری همنلن استعاره بهگردد. در محلر جانشینی ت دیل به استعاره میگاهی نشینی 
کنود و  های ملجلد در ی  شعر یا بیت یا  ضای ورار گر ته در آن را در خلد جمع میواهه یا ی  ترکیب  تمام ورینه

 کند.تصلیری یکپارچه را به ذهک مخاطب خلد منتقل می
 
 گیری. نتیجه5

خی تصاویر هنری )بالغی( در اشعار  ارسی است که در حلزۀ تصواویر  در ایک پژوهش سعی کردیم تا نشان دهیم بر
های و،ف هنری را که حا،ل تخیل و خالویت شاعران است بوه سوه   گیرند. ابتدا دادهشناخته شدۀ ملجلد ورار نمی
  آب خولنیک های و،فی هنری و غیره  ترکیب اهدهاپیکر  رویپریهای مرکب هنری نظیر گروه تقایم کردیم: ،فت

و غیره. ایک سوه   چادر الهورد  د  آهک  ساالر شیرای چلن گلنههای اضا یو غیره و دستۀ آخر ترکیب گلنآهک لعل
شناختی بررسی کردیم تا نشان دهیم بر اساس تعاریف تش یه و استعاره هیچ کودام  های زبانها را با مالکدسته از داده

های آوایی )تکیوۀ ک موات(  معنوایی )مصوداق ک موات(  نحولی       ز مالکهای تحقیق ااز ایک دو نیاتند. در ت ییک داده
ها و غیوره( و نیوز موالک ادبوی اسوتفاده کوردیم. در       پذیرند(  ،ر ی )مدرج شدن ،فتها میهایی که ایک داده)نقش

لند کوه  شها در عیک اینکه ساختاری هنری دارند  خلد باتر تصلیری دیگر یعنی استعاره هم میملاردی گاه ایک داده
 دربارۀ آن و سایر کارکردهای و،ف هنری به تفصیل سخک گفتیم.

ای ویژه از تصاویر شعری است و ذهک خوالق شواعر   تلان گفت و،ف هنری گلنهها میبا تلجه به تمام ایک بررسی
تلانود باشود   آ ریند که زیرساختی تش یهی دارد اما تش یه نیات و در غالب ملارد استعاره هم نموی ،فتی هنری را می

های مخت ف مذکلر آوایی  معنایی  ،ر ی  نحلی و ادبی نشان دادیم  و،ف هنری در ملاردی که از نلع که با مالک
مصوداوی اسوت  وابول تصوریف بوه تفضوی ی و عوالی بولده و ویود          های مرکب است تکیۀ واحد داشته و تو  ،فت

کند. در ضومک  ها را هم در جم ه ایفا میاص ،فتهای نحلی خهای دیگر نقشپذیرد و مانند ،فتتشدیدکننده می
های مرکب که به ظاهر اسم اسوت تیییور مقللوه داده و بوه ،وفت      هایی نشان دادیم ی  جزء ایک ،فتچنیک بررسی
تلانود باشود چورا    شلد و از طر  دیگر استعاره هم نمیاند. تمام ایک ملارد برشمرده شده شامل تش یه نمیت دیل شده
یابنود. دسوتۀ دوم   های مرکب بدیک شکل نملد نمیباوی ماندن طر ی از تش یه در کالم است اما ایک ،فتکه استعاره 

شلند  از نظور نحولی ویود    مصداوی هاتند و از نظر ،ر ی مدرج میهنری هم از نظر معنایی ت  های و،فترکیب
تلانود  ه تش یه  بخصلص تشو یه ب یور نموی   کتلانند به جم ۀ اسنادی ت دیل شلند درحالیپذیرند و میتشدیدکننده می
هوا در عویک اینکوه در یو  سوآو هنوری هاوتند و        هایی را بپذیرد  اما از لحاظ مالک ادبی ایک ترکیبچنیک ویژگی

گلنوه  های اضا یشلند.دستۀ سلم هم ترکیبساختی تصلیری دارند  باتر تصلیر هنری دیگری به نام استعاره هم می
ها با تیییر مقلله ت دیل بوه ،وفت   ایم اسم دوم در ایک ترکیبز کردن آنها از تش یه ثابت کردههاتند که در حیک متمای

هوا بورای   مصداوی بلدن  مدرج شدن  وید تشدیدکننده پذیر تک  تکرارپذیری آویوزه هایی چلن ت شده است. ویژگی
ی هنری با تش یه اسوت. ایوک نولع از    هاجزء ،فتی ترکیب یا تیییر جایگاه آنها و غیره از جم ه تمایزهای ایک و،ف
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مرز نزدی  و،وف هنوری    گردند که ایک ویژگیهای و،فی گاهی ت دیل به استعاره هم میها همنلن ترکیبو،ف
دهد و از طر  دیگر هنری نامیدن آنها هم به دلیل داشتک زیرساختی نزدی  بوه تشو یه اسوت.    به استعاره را نشان می

تلاند گاترده باشد و حتی از اپیتتی کوه در ادبیوات   دادیم و،ف هنری تا چه حد می در ایک پژوهش به تفصیل نشان
تر دارد. چراکه اپیتت معملال لقب خا،ی برای  ردی است یا ،فتی که به همراه نوام  ای وسیعغرب مآر  است دامنه

کوه  ر نیاوت. درحوالی  آید تا آن را و،ف کند و لزوما ایک ،فت یا لقب  هنری و حا،ل تخیول ثانلیوۀ شواع    رد می
-های هنوری را موی  اند. ایک و،فشده در ایک پژوهش همگی حا،ل تخیل ذهک شاعر بلدههای هنری معر یو،ف

گلی که آثاری از آنها بر جای مانده نظیر شهید ب خی  رودکی   ردوسی  اسودی  تلان در شعر نخاتیک شاعران پارسی
است. باید تلجه داشت که وا ل شدن به تصلیر و،ف هنری در  هوم  گیری پیو غیره یا ت و تا شعر معا،ر هم وابل

بینویم کوه یو  ترکیوب اضوا ی      هوا موی  گلنهخصلص در اضا هکند. بهمعنای شعر و منظلر شاعر نقش مهمی ایفا می
را  تلاند داشته باشد که تنها ی  ورا ت از آنها درست و مدنظر شاعر بلده است و زی ایی کوالم های مخت فی میورا ت

 کند.همان خلانش تکمیل می
هوای  شناسی جدید در اختصواص مقللوۀ دسوتلری بوه ک موه     آوردهای زباندر ت ییک ملضلع پژوهش حاضر از دست

درستی تعییک نماییم و در سایۀ آن ثابت کنیم که برخی ک موات  مرکب بهره گر تیم تا بتلانیم مقللۀ دستلری آنها را به
های مرکب از شلند. در بررسی ،فتآیند از حیث دستلری ،فت محالب مییحااب ممرکب که و،ف هنری به

های مرکب هنری را نشان دهیم. و به تیییر مقللوۀ اسوم   دو مؤلفۀ هاتۀ معنایی و هاتۀ نحلی استفاده کردیم تا ،فت
ه بولد. بوا انجوام    به ،فت اشاره کردیم که پیش از ایک در زبان  ارسی هملاره به تیییر مقللۀ ،فت به اسم اشاره شد

تولان بوا وولانیک زبوان     شناسی پیلند عمیقی وجولد دارد و موی  ایک پژوهش نشان دادیم که بیک بالغت و م احث زبان
 های هنری را ت ییک کرد.بندی و معانی و ر تارهای متفاوت دادهمعمل   ماا ل زبان هنری را تح یل  دسته
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