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چكیده
شعر هنری است که در زبان شکل میگیرد .با تمام تفاوتهایی که زبان شعر با زبان معمول دارد وولانیک ک وی کوه بور زبوان
معمل حاکم است در زبان هنری نیز جاری است و با اتکا به ولانیک زبوانی مویتولان ماوا ل زبوان هنوری را ت یویک کورد .در
پژوهش حاضر برخی از دادههای هنری زبان را ارا ه میکنیم که دربارۀ نلع تصلیر آنها پرسش و تردید وجولد دارد .واهههوای
مرک ی چلن پریروی پیلپیکر و یا ترکیبهای نحلی نظیر لب لعل سلار شیر چرخ آبگلن به کدام یو از تصواویر شوعری
تش یه یا استعاره متع ق است؟ سعی ما بر ایک بلده است تا بر اساس مالکهای زبانشوناختی در چهوار سوآو آوایوی ،ور ی
نحلی و معنایی و نیز ادبی نشان دهیم ایک واهگان مرکب و ترکیبهای نحلی ت مصداوی بلده و نمیتلاننود تشو یه باشوند و
استعاره هم نخلاهند بلد چراکه ایک ،فتها حا،ل پیلند هنری و تخیالنۀ دو چیز بوا یکودیگر هاوتند اموا در اسوتعاره واهه
یکاانی و اتحاد دو چیز را ادعا میکند .هرچند ایک ،فتها در عیک اینکه ماتقال تصلیری هنری هاتند میتلانند پایۀ تصلیر
دیگری چلن تش یه یا استعاره باشند .ما چنیک ،فتهایی را و،ف هنری نامیدیم که الزم است در بالغت ارسی بودان تلجوه
شلد.با نملنهها و استدال های ع می ثابت کردهایم که و،ف هنری میتلاند نلعی ویژه از تصاویر شعری باشد .عالوه بر ایوک
در ترکیبهایی چلن سلار شیر نشان دادهایم شیر اسمی است که به ،فت ت دیل شده اسوت .همننویک دربوارۀ هاوتۀ زبوانی
،فتهای مرکب که بخشی از و،ف هنری هاتند بحث کردهایم.
واژگان کلیدی :بالغت و،ف هنری ،فتهای مرکب ترکیبهای و،فی ترکیبهای اضا یگلنوه تشو یه اسوتعاره زبوان
ارسی

 .1مقدمه
هر مخاطب زبانآگاهی که با متک در ارت اط است هملاره در پی کشف روابط پینیودگیهوا رمولز و سوایر ماوا ل
زبانی و معنایی متک است .زبانشناسان و دستلرنلیاان از یکال به ساختار و ولاعد زبان و از سلی دیگور بوه معنوای
متک تلجه نشان میدهند اهل بالغت آ رینشهای تصلیری و ملسیقایی و هنرهای زبانی و معنوایی موتک را بررسوی
میکنند .از زمانی که شعر به وجلد آمده که گلیی همزمان با به سخک درآمدن آدموی اسوت همولاره زبوان در حوا
تحل و تکامل بلده است .یکی از ریشهدارتریک ماا ل ملرد تلجه در شعر بالغت آن بلده است که نظریوهپوردازان
عربی و ایرانی هملاره بدان تلجه کردهاند .کتب متعددی چلن المعجم اسرار ال الغه ترجمان ال الغوه و آثوار باویار
دیگر که همگی نشان از اهمیت بالغت در ایک سرزمیکها داشته است.
یکی از ا ،یتریک پرسشهای ایک پژوهش بررسی نلع تصلیر دادههایی از جم ه ماهروی پریچهر خنجور آبگولن
ساالر شیر و غیره بلده است .در ایک کار سعی کردهایم تا مشخص کنیم ماهروی یا ساالر شیر تش یه یوا اسوتعاره و یوا
تصلیر دیگری است؟ برای پاسخ به ایک پرسش از شلاهد زبانشناختی استفاده کردیم تا ابتدا نشان دهویم مواهروی و
واهه هایی نظیر آن ،فت با ی مصداق هاتند یعنی به ی مصداق بیرونی در جهان خارج اشاره میکننود کوه حتموا
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با تش یه که بیش از ی واهه و ی مصداق دارد متفاوت است مانند ترکیب نحلی گلِ روی که روی به گول تشو یه
شده است و شاهد دو مصداق کامالً مجزا هاتیم .همننیک در ترکیب نحلی ساالر شیر شیر اسمی اسوت کوه تیییور
مقلله داده و به ،فت ت دیل شده است؛ بنابرایک شاید در ظاهر ترکی ی اضا ی باشد اما ط ق مالکهایی کوه در اداموه
ارا ه خلاهیم کرد ایک و یل دادهها ترکیب و،فی هاتند .با یا تک نملنههای راوانی از اشعار ارسوی نشوان دادهایوم
که ط ق استدال های ع می میتلان برای دستهای از تصاویر که در آنها ،فت نقش ک یدی دارد تصلیر ادبی ویوژهای
با نام و،ف هنری وا ل شد .در کنار ایک پرسشهای ا ،ی پرسشهای دیگری در ضمک پژوهش مآور شود نظیور
هاتۀ نحلی ،فتهای مرک ی چلن پیلپیکر چیات؟ و یا آیا در زبان ارسی تیییر مقللۀ اسم بوه ،وفت روی موی-
دهد یا نه؟
پیش از ایک پژوهش دربارۀ و،ف هنری در ایران در دو اثر ،لر خیا در شعر ارسوی (شوفیعی کودکنی )6611و
ملسیقی شعر (شفیعی کدکنی )6631و دربارۀ و،ف در دستلر زبان ارسیخیامپلر ( )6631بحث شده است کوه در
بخشهای بعدی تعریفهای ارا ه شده در ایک آثار را خلاهیم آورد.
ایک پژوهش با احتااب مقدمه به عنلان بخش او پنج بخش دارد که در بخش دوم مرز ا،آالحات بالغوی تشو یه
استعاره و و،ف را مشخص میکنیم تا به لحاظ ا،آال شناسی منظلر نلیاندگان در خصلص ایک مفاهیم مشخص
شلد .در بخش سلم با استفاده از شلاهد زبانی مرزبندی مذکلر در بخش دوم را با استدال هوای رایوج ع موی نشوان
داده و ایک مفاهیم را از یکدیگر متمایز میکنیم .بخش چهارم به و،وف هنوری اختصواص دارد کوه ملضولع ا،و ی
پژوهش حاضر است و در آن با نقد آراء پیشینیان جایگاه و،ف هنری را در بالغت ارسی مشخص میکنیم .بخش
پنجم نتیجهگیری م احث بخشهای پیشیک است که در آن گفتهایم در تح یلهای بالغی الزم است بر خوال سونت
رایج به ملضلع و،ف هنری در کنار تش یه و استعاره تلجه کرد و نشان دادهایم که با اسوتفاده از موالکهوای ع موی
زبانشناختی میتلان مرز بیک تصاویری چلن و،ف هنری و تش یه و استعاره را مشخص کرد که پیش از ایوک چنویک
مرزبندی به،لرت ع می و استداللی رایج ن لد.
 .2تمایز اصطالحشناختی تشبیه ،استعاره ،وصف هنری
تش یه در سادهتریک تعریف ع ارت است از مانندکردن چیزی به چیز دیگر از جهتی که یا تک ش اهت میوان ایوک دو
چیز از راه نیروی تخیّل شاعر ممکک میشلد .تش یه دو پایۀ ا ،ی دارد :مش ّه و مش ّهٌبوه کوه همولاره بایود در کوالم
مذکلر باشند .استعاره را در تعریف سنتیاش باویماندۀ یکی از ایک پایههای تش یه در کالم میداننود کوه در حقیقوت
پایۀ محذو را اراده میکند .استعاره مجازی زبانی با ورینۀ ش اهت است .در تعریف مدرن آن نیز آوردهاند« :مقصولد
از ایک واهه دستۀ خا،ی از رایندهای زبانی است که در آنها جن ههایی از ی شیء بوه شویء دیگور « رابورده» موی-
شلند به نحلی که از شیء دوم به گلنهای سخک میرود که گلیی شویء او اسوت» (هواوک .)66 :6631 ،در هور
ی از ایک تصاویر زبان ویژگیهای خا،ی مییابد که به همراه خلد معنا و تصلیر ویژهای را مویآ رینود .در تشو یه
ابتدا همانندی دو چیز را ادعا میکنند که در عالم واوع هیچ پیلند منآقی با هم ندارند .استعاره در مرح وهای راتور از
ایک ادعا ش اهت را به ادعای یکاانی میرساند .برای نملنه شاعر روی زی ای یار را به ماه تش یه میکند:
چوول سوورو سووهی ووود و چوولن موواه روی
مووورا پووویشتووور ویرگووولن بووولد مووولی
( ردوسی  6136ج  6ص  11ب )631
بر اساس نظریۀ کللریج «وهم» شاعر در ایک تصلیر دو مقللۀ جدای از هم را به یکدیگر نزدی میکنود :روی چولن
ماه است .در تصلیری دیگر:
درخشووووان کوووونم تیوووورهگوووولن موووواه او
کنووولن بوووا تووول آیوووم بوووه درگووواه او
(همان ج  6ص  666ب )6111
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ماه در بیت پیشیک استعاره از چهره و روی کای است .در اغ ب ملارد هر جا که ماه استعاره میشلد ماتعارٌله آن را
رد خا،ی می دانند نظیر رودابه شیریک لی ی یار معشلق و غیره در حقیقت اطالق آن به یو ورد از بواب مجواز
جزء و کل است و روی زی ای کای به تمام وجلد زی ایش اطالق میشلد .در ایک دو نملنه مشخص میشلد کوه در
تش یه از دو مصداق ،ح ت میشلد که برای هر دوی آنها واهههای ماتق ی وجلد دارد و استعاره (ط ق نظریوۀ بیوان
سنتی) در ی مصداق مشخص روی میدهد که در عیک یکی بلدن همزمان از چیز دیگری سخک میگلید یا بهوول
ترن ،هاوک ،به شیء دیگری « رابرده» میشلد .عالوه بر ایک دو حالت گاه در تصواویر شوعری بوا حالوت سولمی
ملاجه میشلیم که وابل تلجه است به عنلان مثا در نملنۀ زیر:
ز دیوووودار او شووووهر پرگفووووتوگوووولى
بووودیک ماووویحا بووود ایوووک مووواهروى
(همان ج  3ص  11ب )361
واهۀ ماهروی در بیت پیشیک به تش یه تع ق دارد یا استعاره؟ همننیک ک موات مرکوب و تصولیری چولن :پوریروی
خلرشیدچهر لعلرخااره اللهرخ پیلتک کلهپیکر و غیره .در ادامه نشان داده خلاهد شد ایک دسوته از دادههوا بوه
هیچی از دو تصلیر تش یه و استعاره تع ق ندارند؛ ب که با تلجه به ویژگیها و ر تارهای زبانی کوه در ایوک ط قوه از
داده ها شاهد هاتیم الزم است آنها را در دستۀ مجزایی ورار دهیم که در اینجا از آن باعنلان و،ف هنری یاد میکنیم.
در ادامه به معر ی گروههای متفاوت از دادههای پژوهش حاضر میپردازیم:
الف) صفتهای مرکب
در نملنههای زیر دادههای آبگلنچرخ اهدهاپیکر بادپایان بتروی سمکپیکر سروباال گیال ش مش دم پوری-
پلی آهلت و گلرسم ساختار ،ر ی دارند یعنی ،فتهای مرک ی هاتند که حا،ل وولّۀ تخیّول بولده و ج ولهای
هنری و تصلیری یا تهاند که با تلجه به ویژگیها و ر تارهای خاص خلد نمیتلاننود تشو یه یوا اسوتعاره باشوند .بوه
نملنههای زیر دوت شلد:
ز گووورد آبگووولنچووورخ گشوووت آبنووولس
ب اووتند بوور پیوول ،ووندوق و کوولس
(اسدی تلسی  6663ص  414ب )66
شوووونلدند کانجووووا یکووووی مهترسووووت

پووور از هووول شووواه اهدهووواپیکر اسوووت

( ردوسی  6136ج  6ص  41ب )636
بووووور آن بادپایوووووان بوووووا آ وووووریک

بووه آب انوودرون غروووه کردنوود زیووک

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

سووومکپیکوووور و سووووروبوووواال بدنوووود

(همان ج  6ص  666ب )6663
سوویهچشووم و گیاوول ووش و مشوو دم

پووووریپوووولی و آهلتووو

و گلرسووووم

(اسدی تلسی  6663ص 16ب )6
ب) ترکیبهای وصفی
ترکیبهای و،فی آب خلنیک آهک لعلگلن پیراهک مش رنگ تک پیلوار و نرگا خردبور کوه در ابیوات زیور
میآید دستۀ دیگری از دادههای مآالعه شده در ایک پژوهش است که با دالی ی نشان داده شده است چنویک ترکیوب-
های مخیّ ی به و،ف هنری تع ق دارند:
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نتوولان گریخووت

باووو آب خووولنیک ز دیوووده بریخوووت

( ردوسی  6136ج  3ص  616ب )66
از آن آهووووک لع گوووولن تیوووور چووووار

هووووم از روهنووووی و باللوو و

هووووزار

(اسدی تلسی  6663ص  611ب )43
چوول خلرشووید بوورزد ز خرچنووگ چنووگ

بدریووووود پیوووووراهک مشووو و رنوووووگ

چول داناووت کووز مور

( ردوسی  6136ج  4ص 616ب)366
نووه خاروپرسووت و نووه ایزدپرسووت
(همان ج  1ص  614ب )6166
مووک رهووی آن نرگاوو

خووردبوور

توووک پیووولوار سوووپه د کوووه خاوووت
بووورده بکن ووولره د از جوووای خووولیش

(شهید ب خی  6116/6646ص  61ب )46
ج) ترکیبهای اضافیگونه
سلمیک دسته از دادههای گردآوری شده ترکیبهای اضا یگلنه هاتند نظیر آتش سندروس خانۀ آبنلس بهپلر ب ور
چادر الهورد میلعل د آهک .ابتدا ثابت شده است ایک ترکیب هوا در ظواهر از ا وزوده شودن دو اسوم بوه یکودیگر
تشکیل شدهاند اما در واوع ایک دسته از ترکیبها و،فی بلده و اسمهای دوم در آنها با اشوتقاق ،وفر تیییور مقللوه
داده و به ،فت ت دیل شدهاند و با اث ات ایک نکته دربارۀ و،ف هنری بلدن آنها نیز بحث شد:
درا توووووووواد در خانووووووووۀ آبنوووووووولس
ز دریووووای آب آتووووش سووووندروس
(اسدی تلسی  6663ص  611ب )6
سوور ا شووان همووی کوورد در ،ووف هژبوور

کموووویکگوووواه بگر ووووت بهپوووولر ب وووور

(همان ص  611ب )41
بینووووووووداخت آن چووووووووادر الهورد

بگاوووووترد بووووور دشوووووت یووووواولت زرد

( ردوسی  6136ج  3ص  444ب )6416
ز گیتووووی بوووودیک در پناهوووود همووووی

سوووه جوووام مووویلعووول خلاهووود هموووی

(اسدی تلسی  6663ص 64ب )11
وام بور آن د آهوک خولرم کوه از سوختی

هووزار طوور نهوواده اسووت سوونگ خووارارا

(رودکی  6113ص  441ب )6
 .9مرزبندی وصف هنری با تشبیه و استعاره بر اساس مالکهای زبانشناختی
.1-9صفتهای مرکب
«،فت ک مه یی است که بخصلص برای مقیّد ساختک اسم وضع شده باشد و بع ارت دیگر برای بیان چگلنگی اسوم
باشد» (خیامپلر  .)41 :6631همننیک در منابع زبانشناختی ،فت ایکگلنه تعریف میشلد، :فت مقللهای دستلری
است که ویژگی اسم را مشخص میکند (کریاتا ، .)66 :6113فت مرکب واهۀ واحدی است که از ترکیوب دو یوا
چند واهه با یکدیگر به وجلد میآید .در ایک ترکیب حتما یکی از واههها باید ،فت باشد و آن دیگری میتلاند ویود
،فت و یا اسم باشد .ک مۀ مرکب مقللۀ دستلری خلد را از مقللۀ دستلری جزء هاته اخذ میکند و اگور هاوته در

تبیین زبانشناختی وصف هنری در شعر فارسی 5 /

ک مۀ مرکب به عنلان مثا ،فت باشد حا،ل ترکیب ،فت خلاهد بلد همنلن خولشروی کوه از ترکیوب ،وفت
خلش و اسم روی تشکیل شده است و از آنجایی که هاتۀ ایک واهۀ مرکب خلش است مقللۀ خلد را به کل ترکیب
جدید باط داده و ،فت مرکب ساخته شد .در ادامه ایک ملضلع را به تفصیل بررسی خلاهیم کرد.
در ک مات مرکب و نیز در باهمآیی ک مهها (ترکیبهای نحلی) دیده میشلد که یکوی از ویژگویهوای معنوایی یو
جزء از ترکیب برجاته شده و با جزء دیگر پیلند خلرده و مشخصۀ معنایی برجاتهشده جایگزیک خلد آن ک موه و
معنای آن میشلد .در چنیک ملاوعی ع یرغم مثال اسم بلدن هر دو رکک ترکیب یکی از اسمها ،ر ا به ی مشخصوۀ
معنایی از مجملعه مشخصههای خلد تق یل یا ته و ایک مشخصۀ برجاتهشده بیان حالتی از آن اسم است و به همویک
دلیل نقش و کارکرد ،فتی مییابد .مانند ماهروی لب لعل در ایک دو مثا روی و لب همۀ ویژگیهای معنایی خولد
را حفظ میکنند درحالیکه ماه و لعل به وجه بیان زی ایی و بیان سرخی تق یل مییابد .همانآلر که در تعریف ،وفت
آمد ،فت مقیدکننده است و معنای اسم را تحدید میکند .به ایک اعت ار ایک ترکیبها کاربرد ،فتی پیدا میکنند.
با تلجه به ایک مقدمه دستۀ او نملنههای معر ی شده در وامت -6الف در باال یعنی ،فتهای مرکب بررسی می-
شلد، .فتهای مرک ی چلن آبگلن چرخ اهدهاپیکر بادپایان سمکپیکر پریپلی آهلت گلرسوم و نملنوههوای
بایار دیگری که جزء اولشان از نظر ظاهری اسم است اما با اشتقاق ،فر به ،فت ت دیل شدهاند و در اداموه دربوارۀ
آن بیشتر تلضیو داده خلاهد شد .برخی از شارحان و ناودان ایک گلنه ،فتهای مرکب را نولعی تشو یه مویداننود
شم ،وی ،رازی در المعجم بیت زیر را نملنهای برای تش یه مضمر آورده است:
ور یاسووومکبوووری تووول بووودلنلن آهنوووی
گوور انگ وویکل ووی سووخک تلسووت چوورا ت ووخ
که در تلضیو آن میگلید « :و مقصلد شاعر از ایک معانی تش یه لب دوسوت اسوت بوه عاول و بور او بوه یاسومک»...
(شم ،وی ،رازی  .) 616 :6633بنابرایک از نظر شم ،وی ،ایک تصلیر ،ریحا تش یه نیاوت ب کوه آن را در زمورۀ
تش یهات مضمر آورده است .در حقیقت پیش از شم ،وی ،رشید وطلاط در حدایق الاحر ایک نملنه را از منجیو
برای تش یه مضمر ذکر کرده که شم ،وی ،هم از او پیروی کرده است (ر.ک :وطلاط  )41 :6616و رشوید وطولاط
هم ایک بیت را از ترجمان ال الغۀ رادویانی که در ذیل تش یه مکنی آورده اوت اس کرده است (رادویانی .)11 :6616
کزازی نیز همهجا چنیک ،فتهایی را تش یهی رسا داناته است مثال در شر یکی از ابیات شاهنامه دربارۀ تصولیر
پریچهرگان مینلیاد« :پریچهرگان تش یهی رساست که از آن بوا کنایوۀ ایموا شوهرناز و ارنولاز دختوران جمشوید
خلاسته شده است» (کزازی  6631ج  )661 :6دربارۀ خلرشیدچهر (همان )661 :و اللهرخ (هموان )611 :و شویرزن
(همان  6633ج  )131 :6نیز همیک تلضیحات را میآورد .ط اط ایی ایک ،فتهارا ،فتهای تش یهی مینامود؛ وی
،فت را به چهار دستۀ ک ی تقایم میکند، :فت تش یهی ،وفت واع ی ،وفت اسونادی و ،وفت دارنودگی و در
تعریف ،فت تش یهی میآورد« :در ایک ،فت اسم دوم از نظر برخی از ویژگویهوا بوه اسوم او تشو یه مویشولد»
(ط اط ایی  )666 :6633و نملنههایی چلن ماهروی گلاندام شیرد و غیره را برای آن مثوا مویآورد .در حقیقوت
ایک نکته وابلانکار نیات که زیرساخت ایک ک مات مرکب که در زمرۀ و،ف هنری ورار میگیرند تش یه است و بوه
دلیل اینکه زیرساخت تش یهی دارند هنری خلانده میشلند اما در ادامه نشان داده خلاهد شد کوه ایوک ،وفتهوای
مرکب تش یه نیاتند.

 .1-1-9مالکهای تمایز صفتهای مرکب از تشبیه و ویژگیهای زبانی این صفتها
به عقیدۀ هنری لی اسمیت «زبان گفتار و سایر نظامهایی که در ارت اط شفاهی به کار میروند زیربنوا و اسواس ک یوۀ
آثار ادبیاند .مقصلد ایک است که شاعر ابتدا گلیندۀ زبان مادری خلد است و خلاننده یا شونلندۀ اثور او هموان نظوام
زبانی مؤلف را درونی کرده است .به ع ارت دیگر شاعر نمیتلاند چیزی بنلیاود کوه خوال ولاعود واجشناسوی و
دستلری زبان گفتار باشد» (نقل از هاوک .)611 :6631 ،بنابرایک همانآلر که بور زبوان گفتوار و رسومی ولاعود و

 / 1نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1931

ولانینی حاکم است -ولانینی که ال ته در خلد زبان وجلد دارد و کاربران آن را بهطولر ناخلدآگواه رامویگیرنود -بوا
تلجه به همیک ولانیک میتلان زبان شعری را بررسی کرده و بر اساس آنکه ترکی ی از نظام دستلری و نظام تصولیری
است وضاوتهایی نملد .شایان ذکر است که زبان شعر از حیث ویژگیهای آوایی و دستلری تفاوتهوایی بوا زبوان
گفتاری دارد؛ ولی ولانیک ک ی حاکم بر زبان در زبان شعر نیز جاری است .در ادامه ماوا ل بالغوی زبوان شوعر را بوا
استفاده از مالکهای زبانشناختی ملرد تجزیه و تح یل ورار میدهیم.
الف) مالک معنایی

مصداق در صفتهای مرکب
هر واهه ای در زبان مصداوی دارد که ایک مصداق یا عینی است و یا ذهنی و خیالی .واهگان مرکب نیز در عویک اینکوه
ساختمانی بایط و یگانه ندارند اما به مصداق واحدی اشاره میکنند .در تعریفوی کوه از تشو یه کوردهانود همولاره دو
مصداق ماتقل و مجزا را با یکدیگر سنجیدهاند« :چیزی به چیزی ماننده کردن است و دریک بواب از معنیوی مشوترک
میان مش ه و مش هبه جاره ن لذ» (شم ،وی )641 :6633 ،و یا در ایک تعریف دویقتر «تشو یه یوادآوری هماننودی و
ش اهتی است که از جهتی یا جهاتی میان دو چیز مخت ف وجلد دارد چنانکه گفتهاند تش یه اخ وار از «شو ه» اسوت و
آن ع ارت است از اشتراک دو چیز در ی یا چند ،فت( »...شفیعی کدکنی .)16 :6631
آیا در ،فتهای مرک ی چلن انگ یکلب یاسمکبر اهدهاپیکر و غیره ما با دو مصداق مجزا مولاجهیم؟ بوا تلجوه بوه
آننه پیش از ایک گفته شد دربارۀ تیییر مقللۀ ی اسم به ،فت مثال از انگ یک معنای شیریک اراده میشلد و بوه ایوک
ترتیب لب را مقید و محدود میکند و با هم ی ،فت مرکب را تشکیل میدهند؛ بنابرایک ی مصوداق وجولد دارد
که ،فتی آن را مقید کرده است؛ نه اینکه دو مصداق مجزا وجلد داشته باشد چرا که با خلاندن انگ یکلب یا ماهروی
لب شیریک و روی زی ا در ذهک متصلر میشلد نه ل ی که چلن انگ یک است در حالی که در تشو یه ایوک اتفواق روی
نمیدهد و ذهک با ملاجه شدن با ی تش یه دو مصداق مجزا را بوا هوم تصولر نمولده و آن دو را در وجوه مشوترک
ارادهشده مقایاه میکند.
ب)مالک آوایی

تكیه در صفتهای مرکب
دلیل دیگر بر اینکه در ،فت مرکب با ی مصداق روبه رو هاتیم ایک اسوت کوه بور اسواس ولاعود آوایوی هور واهۀ
ماتق ی چه بایط چه مرکب و چه مشتق ی تکیه دارد (برای اطالعات بیشتر دربارۀ تکیه ر.ک :اسالمی -6 :6633
 .)66مثال در واهۀ پریروی چلن با ی واحد واهگانی ملاجهیم پ ،ی تکیۀ واهگانی هم وجلد دارد که آن هوم در
هجای پا یانی آن است .اما در تش یه که دو پایۀ ماتقل در کالم حاضر است حتما دو تکیۀ واهگوانی خولاهیم داشوت:
آتش رش در ایک ترکیب تش یهی که رش به آتش تش یه شده اسوت دو مصوداق (یکوی عینوی و دیگوری ذهنوی)
وجلد دارد که بهناچار هر کدام تکیۀ خاص خلد را دارند بنابرایک تش یه از دو چیز مجزا سخک میگلید کوه در کنوار
هم ورار داده میشلند .اما در ،فت مرکب از ی واهه و ی مصداق با ی تکیه ،ح ت میشلد .در تلضیو مآ ب
لق باید گفت که در واههای چلن پریروی اهل زبان تنها روی هجای پایانی میتلانند تأکید کنند ولوی در ترکی وی
مانند آتش رش تأکید میتلاند هم روی آتش و هم روی رش با تلجه به با ت سخک وورار گیورد و امکوان تأکیود
نشانۀ محل تکیه در واحدهای واهگانی است .بنابرایک امکان تأکیود روی هور دو جوزء ترکیوب آتوش رشو و روی
هجای پایانی ماهروی نشان میدهد که ما به ترتیب با دو و ی واهه ملاجهیم.

ج)مالک صرفی
.1مدرج شدن این صفتهای
از نظر نظام تصریف زبان ارسی واههایی چلن ماهروی و غیره تصریفهای ،فت را میپذیرند و ،لرتک مههای
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ماهروتر ماهروتریک برای آنها وابل تصلر است در حالی که برای اسم چنیک امکوانی وجولد نودارد .یکوی از چهوار
معیار ا ،ی که در زبان انگ یای برای ،فت بلدن ی واهه برمیشمرند ایک اسوت کوه برخوی از آنهوا بوه ،ولرت
تفضی ی و عالی ،ر میشلند (کریاتا  .)66 :6113شایان ذکر است که در بیک انلاع ک مهها قط ،فت است که
میتلاند تصریف مدرجبلدن را داشته باشد و ایک دادهها چلن مدرج میشلند پ، ،فتاند.

 .2هستۀ صفتهای مرکب هنری
در زبانها گروههای نحلی و ک مات مرکب مقللۀ دستلری خلد را از مقللۀ دستلری هاتۀ خلد اخوذ مویکننود .بوه
عنلان مثا گروه اسمی گروه نحلی است که هاتۀ آن اسم است .ایک امر در خصولص ک موات مرکوب نیوز ،وادق
است .یکی از م احث وابلتلجه در ،فتهای مرکب هاتۀ آنهاست (دربارۀ هاتۀ ،فتهای مرکب ر.ک :ط اط وایی
 .) 66-61 :6636اگر ،فت مرک ی هاته داشته باشد آن هاته دو گلنه خلاهد بلد :هاتۀ معنایی و هاوتۀ نحولی .در
تمام ،فتهایی که درونمرکزند (=هاته دارند) هاتۀ معنایی و نحلی آنهوا یکاوان اسوت .موثال در ،وفت مرکوب
بدسیرت بد ،فت است و سیرت اسم مقللۀ ایک واهۀ مرکب هم ،وفت اسوت .بنوابرایک بود مقللوۀ واهۀ مرکوب را
تعییک میکند؛ یعنی از ترکیب ،فت+اسم ،فت ساخته میشلد و از طر دیگر سیرتکه واباتۀ بد است معنای بود
را محدود میکند؛ بنابرایک هاتۀ نحلی و معنایی آن یکی است .بهع ارت دیگر بدسیرت نلعی بدی است و نه نولعی
سیرت و در اینجا همپلشی هاتۀ نحلی و معنایی بهوضل وابل مشاهده است .در ک ماتی چولن گولرخ مهورروی
پریچهر اهدهاپیکر که همگی ،فت هاتند و ظاهرا از ترکیب دو اسم به وجلد آمدهاند هاتۀ واهۀ مرکب کدام ی
از ارکان ترکیب میتلاند باشد؟ باید به ایک وانلن زبانی تلجه کرد که در ساختهای مرکب حتما مقللۀ یکی از ارکان
ترکیب با مقللۀ واهۀ مرکب باید یکاان باشد یعنی از ترکیب دو اسم اسم ساخته میشلد یوا از ترکیوب دو ،وفت
،فت از ترکیب اسم و ،فت یا اسم ساخته میشلد یا ،فت .بنابرایک نمیتولان انتظوار داشوت از ترکیوب دو اسوم
،فت ساخته شلد! در واههای چلن پریچهر بهظاهر دو اسم با یکدیگر ترکیب شدهاند و ،فت سواخته شوده اسوت
که از نظر ولاعد زبانی امکانپذیر نیات .بنابر آننه پیش از ایک گفته شد در چنیک ترکیبهایی یو اسوم از ایوک دو
اسم با اشتقاق ،فر در حقیقت تیییر مقلله داده و به ،فت ت دیل شده است .یعنی یو وجوه معنوایی آن کوه جن وۀ
،فتی دارد مثال زی ایی برجاته شده و از آن همیک معنی اراده میشلد .پریچهر یعنی زی اچهره بنوابرایک ایوک واهه از
ترکیب ،فت+اسم تشکیل شده و مقللۀ دستلری ک مۀ مرکب هم ،فت است و هاوتۀ نحولی ط وق ایوک اسوتدال
،فت (پری) است .دربارۀ هاتۀ معنایی واهههایی چلن ماهروی باید پرسید که ماه نلعی زی ایی است یا نلعی روی؟
ما ما نلعی زی ایی است .پ ،هاتۀ نحلی و معنایی همپلشی دارند.
د) مالک نحوی
،فتها از نظر نحلی ر تارهای متعددی دارند مانند ماند ،فت در ترکیبهای و،فی و نقش هاته در ترکیوب بوا
ویدهای تشدیدکننده .ک ماتی مانند ماهروی یا اهدهاپیکر که ما در اینجا از آنها با نام ،فتهای هنری یاد میکنیم همۀ
ایک ر تارهای ،فت را دارند که نشان میدهند ایک و یل ترکیبها و ک مههای مرکوب را ن ایود اسوم و بوه دن وا آن
تش یه در نظر گر ت .در ادامه برای هر کدام آنها نملنههایی را ارا ه میکنیم:
 .1نقش مسند
ایک ،فتهای مرکب مانند هر ،فت دیگری میتلانند در جایگاه ماند واوع شلند و معنوای عول اسونادی را کامول
کنند:
سووومکپیکوووور و سووووروبوووواال بدنوووود
سووه بووتروی بووا او بووه ی و جووا بدنوود
( ردوسی  6136ج  6ص  666ب )6663
در بیت زیر شاعر در تل،یف اس ی سریع و زی ا ،فتهای مش دم و پریپلی و آهلت و گلرسم را برمویشومرد
که عل اسنادی جمالت زیر به ورینۀ معنلی حذ شده و تمام ایک ،فتها ماند جم ه هاتند:
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سوویهچشووم و گیاوول ووش و مشوو دم

پوووریپووولی و آهلتووو

و گلرسوووم

(اسدی تلسی  6663ص 16ب )6
 .2نقش وصفی
گاهی ایک ترکیبهای نقش ،فت را برای مل،ل ی ایفا کرده و آن را مقید میکننود کوه ایوک ویژگوی یکوی دیگور از
معیارهای ،فت بلدن ی واهه است (کریاتا  .)66 :6113در بیت زیر اللهگلن ،فت رخ است به معنای سرخ:
چوول کووا لر شوود رنووگ مشوو سوویاه
رخِ اللوووهگووولن گشوووت برسوووان کووواه
( ردوسی  6136ج  1ص 663ب )44
در بیت زیر اهدها ش در عیک اینکه ،فت هنری است نقش ،فت را برای کی ایفا میکند:
بووه ایووران زموویک توواج بوور سوور نهوواد
کوووی اهدهوووا ش بیامووود چووول بووواد
(همان ج  6ص  41ب )634
.9پذیرفتن قیدتشدیدکننده
،فتها از نظر گاترش نحلی پیش از خلد میتلانند ی گروه ویدی بهعنلان واباته بپذیرند .بهع ارت دیگر گروه-
های ویدی بخشی از ظر یت ،فت بهحااب میآیند(ر.ک :اسالمی  .)111-1 :6611با ایک تلضیحات شاهد هاوتیم
که ک مات بها،آال ،فت هنری نیز همانند ،فتها وید تشدیدکننده میپذیرند که ایوک ر توار شواهدی بور ،وفت
بلدن آنهاست .مثا :
بایار ماهروی که ساختاری همانند بایار زی ا دارد.

 .2-9ترکیبهای وصفی
دستۀ دیگر ایک تصاویر ترکیبهای نحلی مل،ل و ،فت هاتند که جن ۀ تخی ی و هنری دارند نظیر آب خولنیک
آهک لعلگلن پیراهک مش رنگ تک پیلوار .در ایک ترکیبها اسم در جایگاه مل،ل ،فتی را میپذیرد و از نظور
معنایی با آن ،فت مقید میشلد، .فتهادر دادههای و ی جن ۀ تخی ی و تصلیری دارند که نشان میدهود شواعر در
ذهک خلد بیک مل،ل و ،فت ش اهتی برورار کرده است یعنی زیرساختی تش یهی دارند .آب یا اش جاری شوده
از چشم خلنیک را چلن خلن پنداشته که بدان آب خلنیک میگلید و یا در آهک لع گلن آهوک سورخ را چولن لعول
پنداشته که سرخرنگ است و از لعل با ا زودن وند ،فتساز ،فتی برای آهک ساخته است یا پیراهنی سیاه را چولن
مش پنداشته و با ا زودن مش رنگ ایک پیراهک را و،ف کرده است .بنابرایک زیر ساخت ایوک ،وفتهوا تشو یهی
است و از همیک روی است که هنری نامیده میشلند .اما به دالیل زیر ن اید ایک ترکیبها را تش یه دانات.

 .1-2-9مالکهای تمایز ترکیبهای وصفی از تشبیه و ویژگیهای زبانی این صفتها
الف)مالک معنایی
مصداق در ترکیبهای وصفی
با تلجه به آننه دربارۀ مصداق واهگان در بخش ،فت مرکب گفته شد در ترکیبهای و،فی هم تنها ی مصوداق
وجلد دارد .در ترکیبهایی چلن درخت بزر گل سرخرنگ مرد تنلمند آیا با دو مصداق بیرونی ملاجهیم یا یو
مصداق؟ مشخص است که با ی مصداق ملاجه هاتیم مصداوی که با یو یوا چنود ویژگویاش بیوان شوده اسوت.
ترکیبها و،فی که جن ۀ هنری دارند هم ت مصداوی هاتند؛ در آه آتشیک در واوع ی مصداق آه با ویژگی آتشویک
همراه شده است .اما هر ی از ارکان ا ،ی تش یه مصداق ماتق ی در جهان بیرون دارند که ایک ویژگی ترکیوبهوای
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و،فی را از تش یهات متمایز میکند .بهعنلان مثا در تش یه چشمۀ آ تاب چشمه و آ تواب هور کودام در ذهوک اهول
زبان مصداقهای مجزایی دارند.
ب) مالک صرفی

مدرج شدن
در ترکیبهایی چلن آهک لع گلن یا تک پی لار میتلانیم جزء دوم را به ،لرت مدرج بیان کنیم مثال
(الف) آهک لعلگلنتر
(ب) تک پی لارتر
اما در تش یهات اضا ی چلن چشمۀ آ تاب نمیتلانیم بگلییم
(ج)*چشمۀ آ تابتر.6

ج) مالک نحوی
 .1مسند شدن
مقللۀ دستلری ماند هملاره یا اسم است و یا ،فت، .فتی که در ترکیبهای و،فی هنری حضلر دارند میتلاننود
در جمالت اسنادی نقش ماند را ایفا کنند؛ درحالیکه اسم حاضر در تش یهات اضا ی نمیتلاند نقش ماند را بوازی
کند .مثا :
(الف)آهک لعلگلن= آهک لعلگلن است.
(ب) چشمۀ آ تاب= *آ تاب چشمه است.
شاید گفته شلد که آ تاب چشمه است در زیرساخت آ تاب چلن چشمه است بلده که در پاسخ به ایک تح یول بایود
گفت در زبان ادبی ،ر ا چنیک تصلری امکانپذیر است و در زبان معمل ایک جمالت بدساخت و مداد مویشولند.
نیز در جم ۀ آ تاب چلن چشمه است ما با دو اسم دارای مصداق مجزا روبهرو هایتم درحالیکه در جم ۀ آهک لعل-
گلن است ی اسم به همراه ویژگیهایش حضلر دارد که در کل باز هم به ی مصداق بیرونی اشاره میکند.
.6پذیرفتن قیدتشدیدکننده
همانگلنه که گفته شد ،فت میتلاند پیش از خلد وید تشدیدکننده بپذیرد، .فتهای ایک ترکیبها هم شوامل ایوک
وانلن زبانی میشلند .مانند:
(الف) آهک بایار لعلگلن
(ب) آب خی ی خلنیک
(ج) *آ تاب بایار چشمه
د) مالک ادبی
ایک و،فهای هنری عالوه بر اینکه ساختی هنری دارند خلد بالقله میتلانند ت دیل به استعاره شلند درحالیکوه از
تش یهات اضا ی غال ا چنیک ر تاری مشاهده نمیشلد .در نملنۀ زیر پیراهک مش رنگ استعاره از آسمان است:
بدریووووود پیوووووراهک مشووووو رنوووووگ
چوول خلرشووید بوورزد ز خرچنووگ چنووگ
( ردوسی  6136ج  4ص 616ب )366
یا در بیت زیر شاهد استعاره شدن و،فی هنری چلن نرگا خردبر هاتیم که در عیک اینکوه ترکی وی و،وفی از
نلع هنری است در مرح ۀ بعدی ذهک خالق شاعر ایک تصلیر را استعاره از چشمان خرد و کلچ یار داناته است:
بووورده بکن ووولره د از جوووای خووولیش
مووک رهووی آن نرگاوو خووردبوور
(شهید ب خی  6116/6646ص  61ب )46
 .6عالمت «*» نشانۀ بدساخت بلدن ترکیبها و جم ههایی است که پ ،از آن میآیند.
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 .9-9ترکیبهای اضافیگونه
و مضوا الیوه یوا

دستۀ دیگرِ و،فهای هنری ترکیبهای اضا یگلنه هاتند که در ظاهر از ترکیب دو اسم مضا
به تع یر دیگر اسم و متمم تشکیل شدهاند .ترکیبهایی همنلن آتش سندروس خانۀ آبنلس بر و بازوی شیر بهپلر
ب ر چادرالهورد و میلعل .دربارۀ چنیک ترکیبهایی پرسش مقدر ایک است که در اضا ه شودن دو اسوم بوه یکودیگر
،فتی وجلد ندارد تا اوال ایک ترکیبها و،فی و دوما از نلع ،فت هنری باشند .در تلضیو ،فتهای مرکب هنری
در بخش  6-6گفتیم که گاه اسم کاربرد همیشگی خلد را از دست داده و با اشتقاق ،فر ت دیل به ،فت مویشولد و
دویقا ی مشخ صۀ معنایی آن برجاته شده و مشخصۀ معنایی برجاته شده نقش ،فت را ایفا میکند .در ترکیبهای
اضا یگلنه نیز چنیک اتفاوی روی میدهد .یعنی در آتش سندروس و یا خانۀ آبنلس سندروس به معنی سرو کولهی
یا ،مر نیات ب که ی مشخصۀ معنایی برجاتهشدۀ آن یعنی رنگ سرخ و یا زرد مد نظر است که حکوم ،وفت را
دارد؛ و معنی ا ،ی آبنلس در ایک ترکیب تضعیف شده و به جای اشاره به درختی خاص رنگ ویوژۀ آن اراده شوده
است .بنابرایک آتش سندروس یعنی آتش سرخ و خانۀ آبنلس یعنی خانۀ سیاه بهپلر ب ر یعنی بهپلر شوجاع و غیوره.
در ادامه دالی ی آورده میشلد تا مشخص گردد ایک ترکیبها از ترکی ی اضا ی به ترکی ی و،وفی ت ودیل شوده و بوه
همیک دلیل و،ف هنری به حااب میآیند.

 .1-9-9مالکهای تمایز ترکیبهای اضافیگونه از تشبیه و ویژگیهای زبانی این صفتها
الف) مالک معنایی
 .1مصداق در این ترکیبها
در تش یه دو مصداق وجلد دارد :رستم چلن شیر است رستم ی مصداق و شیر مصداق دیگر کوه هور یو

تکیوۀ
مخصلص خلد را دارند با دو معنای ماتقل .اموا در اینجوا ایوک پرسوش مآور مویشولد کوه آیوا در ترکیوبهوایی
چلنسهراب شیر لب لعل شب الهورد ما با دو مصداق ملاجه هاتیم یا ی مصداق؟ «هاتۀ اسمی با واباتۀ گوروه
،فتی در عالم خارج از زبان به ی واوعیت و شیء اطالق میشلد ...به ایک نلع سواختهوا ا،وآالحا ترکیوبهوای
اضا ی و،فی میگلیند .ترکیبهای اضا ی و،فی در مقابل ترکیبهای اضا ی ورار میگیرند و ترکیبهوای اضوا ی
به لحاظ ارجاع به بیش از ی مرجع اشاره دارند» (اسالمی .)113 :6611
دربارۀ اینکه اسم میتلاند نقش ،فت را در ترکیبهای اضا ی ایفا کند و ایک ترکیبها به ی مصوداق مجوزا اشواره
میکنند در منابع سنتی نیز ملرد تلجه بلده است .بهعنلان مثوا خیوامپلر موینلیاود« :همننانکوه ،وفت بوا وجولد
اختصاص آن در وضع بتل،یف اسم گاهی جای اسم را گر ته و در جم ه نقش آن را ایفا میکند اسم نیز مویتلانود
در ترکیب تقییدی مانند ،فت نا ت به اسمی دیگر و،ف واوع شلد مشروط به اینکه ایک دو اسم در مصداق یکوی
باشند تا رمل وید داخ ی بتلاند در آنجا ،دق کند مانند پیراهک اط  ،جامۀ حریور لوب لعول .)16 :6631( »...بوا
تلجه به ایک تلضیحات ایک ترکیبها را میتلان ترکیبهای و،فی دانات و در چنیک حالتی با تش یه ملاجه نیاوتیم
ب که با ی مصداق مشخص که ویژگی هنری متمایزی یا ته سر و کار داریم و نیز به همیک دلیل ایک نلع ترکیوبهوا
را ترکیبهای اضا یگلنه مینامیم.

ب)مالک صرفی
مدرج شدن صفت
اسم به ،لرت معمل و ط یعی خلد هیچ گاه مدرج نمیشلد چرا که مدرج شدن از ویژگویهوای ،وفت اسوت.در
ترکی ی مثل ساالر شیر بهرام شیر و غیره شیر چلن ماهیت ،فت را میپذیرد میتلاند مانند ،فتها با ویژگویهوای
تصریفی آن هم ظاهر شلد؛ یعنی به شکل مدرج دربیاید (ن.ک :ط اط ایی  )16 :6636مانند:
(الف) ساالر شیرتر
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(ب) شیرتریک ساالر
ال ته بهرام چلن نام خاص است مدرج شدن ،فت آن مانند ،فتهای دیگر چندان معنای باامانی نخلاهود داشوت:
بهرام شیرتر شیرتریک بهرام؛ مقایاه شلد با بهرام بزرگتر بزرگتوریک بهورام .چراکوه با وت الزم بورای ووولع چنویک
ترکیبهایی در زندگی واوعی بهندرت مهیا میشلد .اما در ترکیبهای اضوا ی تشو یهی چولن درخوت بوال چشومۀ
آ تاب باغ دانش نمیتلان گفت:
(ج)*آ تاب چشمهتر (چلن بحث بر سر مش هبه است مش هبه باید مدرج شلد)
(د) *چشمهتریک آ تاب
(ه) *بالی درختتر
(و) *دانش باغتر

ج)مالک نحوی
 .1پذیرفتن قید تشدیدکننده
و ل از ،فتهای مدرج میتلان وید تشدیدکننده آورد (ر.ک :ط اط ایی  14 :6636و کریاتا  .)66 :6113بنوابرایک
در ترکیبهای اضا یگلنهای چلن ساالر شیر میتلان گفت ساالر بایار شیر یا بهرام خی ی شیر اما ذات زبان نموی-
پذیرد که بگلییم *آ تاب بایار چشمه *دانش خی ی باغ .همیک نملنهها حکایت از آن دارد که شویر در ترکیوبهوای
اضا یگلنۀ لق ،فت است.

 .2جایگاه صفت در گروه اسمی
در گروه اسمی که اسم هاته است و واباتههایی دارد «گروههای ،فتی در دومیک جایگاه از واباتههای پایک ظاهر
میشلند» (اسالمی  .)111 :6611ایک ،فتها که ا،آالحا به آن ادات یا آویزه ) (adjunctمویگلینود خولد وابول-
گاترشند و ی اسمِ هاته میتلاند چندیک گروه ،فتی بپذیرد اما در واباتههای پایک اسم تنها ی گوروه اسومی
واباته میتلاند حضلر داشته باشد که ا،آالحا به آن موتمم ) (complementمویگلینود .بنوابرایک بعود از هاوتۀ
اسمی ،فت می آید و بعد از آن اسمی که مضا الیه (=متمم) است .مثالهوای زیور ر تارهوای متفواوت آویوزههوا و
متممها را در درون گروه اسمی نشان میدهند.
الف.ساالر شیر
ب.ساالر شیر میدان
ج .ساالر شیر و جنگجل
د .ساالر جنگجل و شیر
ه .ساالر شیر جنگجلی
و .ساالر جنگجلی شیر
ز* .ساالر میدان شیر
* .ساالر شیر میدان جنگجلی
ط*.ساالر میدان شیر جنگجلی
در نملنههای باال می بینیم که جایگاه متمم بعد از آویزه (،فت) است مانند نملنۀ (ب) و هرگلنه جابجوایی موتمم و
ط).
آویزه ملجب بدساختی گروه اسمی میشلد مانند نملنۀ (ز
در زبان تنها عنا،ر زبانی با مقللۀ دستلری مشابه میتلانند در رابآۀ همپایگی ورار گیرند .در ترکیبهای اضا یگلنه
،فتهایی مانند شیر را میتلانیم با ،فتهای دیگر همپایه کنیم مانند مثا (ج د) که ایک ر توار نحولی حکایوت از
نقش ،فتی ک ماتی چلن شیر در ایک ترکیبهوا دارد .از سولی دیگور ،وفتهوا در درون گوروه اسومی از ویژگوی
تکرارپذیری) (recursivityبرخلردارند و در ترکیبهای اضا یگلنه میتلانیم بعد از ک ماتی چلن شیر ،فتهوایی
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را بیاوریم همنلن نملنۀ (ه) .ایک ر تار نحلی نیز حکایت از ،فت بلدن جوزء دوم در ایوک ترکیوبهوا دارد .ر توار
نحلی دیگر امکان جابجایی آویزهها در درون گروه اسمی بدون خدشه به خلشسواختی نحولی آنهاسوت همنولن
نملنۀ (ه و) که نشان میدهد ک مههایی مانند شیر در ترکیبهای اضا یگلنه وآعا نقش و مقللۀ دسوتلری ،وفت را
ایفا میکنند.

 .9جایگزینی ضمیر به جای اسم نه به جای صفت
در ترکیبهای اضا ی که از ا زوده شدن دو اسم در نقش مضا و مضا الیه میتلان بهجای مضا الیه یا اسوم دوم
ضمیری جایگزیک کرد بدون اینکه در معنای آن اشکالی به وجلد آید؛ مثال:
(الف) ساالر ایران= ساالر آنجا
(ب) رزند ع ی= رزند او
اما در ترکیبهای و،فی و اضا یگلنه نمیتلان بهجای ،فت ضمیری نهاد که معنای ملرد نظر را هم حفظ نماید:
(ج)ساالر شیر= *ساالر او یا آنجا
(د) رزند زی ا= * رزند او

 .4نقش اسنادی صفت

یکی از مشخصههای ،فت آن است که میتلاند در جم ه نقش ماند را بپذیرد (ر.ک :کریاتا  66 :6113و ط یب-
زاده  )611 :6616وترکیبهای اضا یگلنه را میتلان به ،لرت جم ههای اسنادی درآورد مانند:
(الف) ساالر شیر است.
(ب) لب لعل است.
اما ترکیبهای اضا ی نمیتلانند به جم ههای اسنادی ت دیل شلند:
(ج) باغ هماایه* :باغ هماایه است.
(د) گنج سخک* :گنج سخک است.
ال ته خلشساختی ترکیبهای اضا یگلنه و بدساختی ترکیبهای اضا ی در جم ههای اسنادیشده مشروط به تللیود
عادی ایک ترکیبها و عدم جابجایی مضا و مضا الیه است.
ه) مالک ادبی
برخی از ایک ترکیبهای اضا یگلنه همنلن ترکیبهای و،فی عالوه بر ایککه خلد ساختی هنری دارند میتلاننود
باتر تصلیر دیگری چلن استعاره هم شلند که چنیک کاربردی را در تش یهات ب یر باته نمیتلان یا ت مانند چوادر
ویردر بیت زیر که استعاره از آسمان تیرۀ شب است:
جهووووان چووووادر ویوووور بوووور سوووور گر ووووت
جهانوووووودار دارا سووووووپه برگر ووووووت
( ردوسی  6136ج  1ص  631ب )641
نكته
الزم به یادآوری است که واهههایی چلن لعل الهورد شنگر و غیره در عیک اینکه اسم بلده و به سنگهای خا،ی
اطالق میشلند بهعنلان ،فت برای رنگها هم به کار میروند .باید تلجه داشت که ی واهه در عویک حوا نموی-
تلاند هم اسم باشد هم ،فت مگر اینکه با تیییر مقلله از اسم به ،فت ت دیل شده باشد یا برعک .،در زبان ارسوی
در غالب ملارد تیییر مقلله از ،فت به اسم روی میدهد اما در چنیک واهههایی تیییر مقلله از اسوم بوه ،وفت روی
داده است که خلد وابلتلجه است؛ بنابرایک میتلان چنیک ترکیبهایی را شاهدی ما م بورای ترکیوبهوای اضوا ی-
گلنهای دانات که اسم دوم آنها به ،فت ت دیل شده و ترکیبهای و،فی گردیدهاند:
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بینوووووووووداخت آنچوووووووووادر الهورد

بگاووووترد بوووور دشووووت یوووواولت زرد

(همان ج  3ص  444ب )6416
در بیت باال ترکیب چادر الهورد را یا باید اضا ی دانات یا و،فی .در ،لرت اضا ی بلدن ترکیوب موذکلر تشو یه
خلاهد بلد که نشان داده شد چنیک ترکیبهایی نمیتلانند به دالیل پیشیک اضا ی و در نهایت تش یه باشند همننویک
در رهنگها هم چنیک ملاردی را ،فت داناتهاند که دربارۀ تیییر مقللۀ ،فت به اسم هم بحث کوردیم .اموا ترکیوب
و،فی یاولت زرد در مصرع دوم شاهدی است که در تقابل با ترکیب پیشینش در مصرع نخات و،فی بلدن چوادر
الهورد را تأیید میکند .در بیت زیر لعل در میلعل اسم سنگی خاص به رنگ سرخ است که به مرور بورای تل،ویف
هر چیز سرخرنگی استفاده شد و گاهی هم برای بیان سرخی چیزی مش هبهی در تش یه آن به کوار ر وت بوه همویک
دلیل مقللۀ آن از اسم به ،فت ت دیل شده است:
سوووه جوووام مووویلعووول خلاهووود هموووی
ز گیتوووی بووودیک در پناهووود هموووی
(اسدی تلسی  6663ص 64ب )11
 .4معرفی وصف هنری بهعنوان تصویری نو در بالغت فارسی
در پژوهش حاضر نشان دادیم که در بررسی شعر ارسی از حیث زی اییشناختی به ملاردی برمیخولریم کوه نوه در
تعریف تش یه و نه در تعریف استعاره میگنجند و از جن ههای آوایی ،ر ی نحلی معنایی و ادبی متموایز از تشو یه
و استعاره هاتند .از ایک روی الزم است ایک ملارد را در بالغت ارسی در دستۀ جداگانهای ورار دهویم و بوا عنولان
جدیدی معر ی و بررسی کنیم .در ایک پژوهش ما از و،ف هنری بهعنلان تصلیری نل در بالغت ارسی بورای بیوان
ملارد لق استفاده میکنیم .شایان ذکر است که عنلان و،ف هنری با ایک ابعاد برای اولیک بار است که معر وی موی-
شلد اگرچه پیشتر ولل بهطلر غیرماتقیم در باب ملضلع ایک پژوهش مآوال ی عنولان شوده اسوت .بوهعنولان مثوا
خیامپلر در تعریف و،ف میگلید« :و،ف ک مهیی است که اسمی را برای تخصیص یوا تشوخیص بقیودی از ویولد
داخ ی بدون ووفه و بالفعل مقید میسازد» ( .)11 :6631همننیک شفیعی کدکنی دربارۀ تصولیر و اهمیوت ،وفت در
تصلیر آ رینی ایک نظر را دارد که«:تصلیر با مفهلمی اندک وسیعتر شامل هر گلنه بیان برجاوته و مشوخص اسوت
اگرچه از انلاع مجاز و تش یه در آن نشانی ن اشد؛ مثال گاهی آوردن ،فت چنانکه در بایاری از مولارد در شواهنامه
دیده می شلد بدون کم از مجاز و تش یه به خولدی خولد جن وۀ تخیی وی دارد و همویک آوردن ،وفت اسوت کوه
«تصلیر» را به وجلد می آورد .اهمیت «،فت» در تصلیر به حدی است که بعضی از معا،ران ما آن را بر انلاع تش یه
و مجاز و استعاره برتری دادهاند و معتقدند که بهتریک و شایاتهتریک وسوا ل بیوان تصولیری آوردن او،وا اسوت»
(.)61 :6611
با تلجه به آننه گفتیم و،ف هنری را میتلان ایکگلنه تعریف کرد« :نلعی تصلیر هنری که در ،فت روی میدهود
و تخیل شاعر با پیلند زدن دو چیز مجزا و بیگانه و ایجاد مصداوی واحد از آن ،وفتی تصولیری را مویآ رینود .ایوک
،فتهای هنری یا اسمی را مقید به خلد میسازند و یا خلد بهجای اسم به کار میروند؛ درحالیکه در ایوک راینود
زبان هنری شده و برجاتگی خا،ی مییابد».
دربارۀ و،ف هنری در ادبیات پارسی بایار کم ،ح ت شده است .در دو اثر شفیعی کدکنی ایوک ا،وآال مشواهده
میشلد؛ که به ی تلضیو آن پیش از ایک اشاره شد .وی در ،لر خیا لدر شعر ارسی دربارۀ اپیتتها) (epithetدر
شاهنامه مینلیاد« :یکی از ولیتریک جن ههای تخیی ی در تصلیرهای شواهنامه نولعی وودرت تنظویم اسوت کوه از
ترکیب مجملع اجزای کالم به وجلد میآورد گاه قط با سلد جاتک از ،فت  Epithetبیآنکوه از نیوروی خیوا
بمعنی محدود آن که تش یه و استعاره و انلاع مجاز است یاری ط د ایک کار را میکنود» (هموان .)416 :وی ،وفت-
های ملجلددر بیت زیر را برای ایک نلع اپیتت نملنه میآورد:
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ط وووقهوووای زریوووک و پیوووروزهجوووام

کمرهوووووای زریوووووک و زریوووووکسوووووتام

پرسووووتار بووووا طوووولق و بووووا گلشوووولار

هموووان یووواره و تووواج گلهرنگوووار (همانجوووا)

با تلجه به نملنههایی که شفیعی کدکنی برای ایک نلع و،فها آورده است الزم به یادآوری است که و،وف هنوری
ملرد نظر در پژوهش حاضر برخال نظر شفیعی کدکنی هم از وجه هنری بهرهمند اسوت و هوم محودود بوه اپیتوت
نمیشلد .بهع ارت دیگر و،ف هنری مفهلمی وسیعتر از اپیتت دارد.
برای روشک شدن بحث باید گفت که در رهنگهای انگ یای نلعی ،فت بوه نوام  epithetاسوت کوه آن را آوردن
،فت کای و یا لقب برای کای به جای اسمش تعریف کردهاند .اپیتت «ا،آالحی در بالغت است که برای نامیودن
،فتهای اسنادی و ک مات و،فی بهکار میرود .ایک ا،آال بهطلر ویژهای در،نایع ادبی که دایرۀ شمل ،ونعت
خا،ی را باط میدهد بهویژه در باهمآییهای معنایی غیر معمل و یا در القاب خاص مانند وی یام اتو و رینوارد
شیرد استفاده میشلد» (بلسمک  .)636 :6111گاه ایک ،فتهای جانشیکِ مل،ل ساده و غیرتخی ی هاتند و گاه
هنری .ایک گلنه از ،فتها در شعر ارسی باامد بایار باالیی دارند؛ چراکوه «آوردن ،وفت بوه جوای مل،ول در
بایاری از ملارد س ب تشخص زبان میشلد و ایک نلع از ،فت که در بالغت رنگی به آن  epithetمویگلینود در
زبان شعر دارای مقام برجاتهای است .در بایاری از وامتهای مهم شاهنامه قط از همیک خصل،یت زبوان شوعر
استفاده شده است و همننیک در بلستان سعدی و دیلان حا ظ .ایک ،فتها گاه میتلاند در حلزۀ استعاره ورار گیرد
و گاه نه .و اگر هم در حلزۀ استعاره ورار گیرد باز تا حدی به ایک و مرو نیز مربلط است» (شوفیعی کودکنی :6631
 .)63-63ال ته باید تلجه کرد که و،ف هنری تقری ا در همۀ آثار منظلم ارسی به چشم میخلرد و منحصر به شواعر
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
استعاره رایندی روی میدهد که حد ا،ل تش یه و استعاره است .درحقیقت تش یه بهطلر ناگهانی ت دیل بوه اسوتعاره
نمی شلد .در ذهک و زبان تصلیری ی شاعر و در ودرت تخی ش تش یه باز و گاترده شرده و شردهتر میشلد که
تش یه ب یر شاهدی بر ایک مدعاست .اما در روند شرده شدن تش یه از حیث ت دیل همانندی بوه ایوکهموانی در زبوان
اتفاوی روی میدهد که مرح ۀ گذار از تش یه به استعار بهحااب میآید و در اینجا بوه آن و،وف هنوری مویگولییم.
و،ف هنری تش یهی شرده شده است که در عیک دوگانه بلدن واهه مفهلم و تصلیری رو به یگانگی ولیتری نا ت
به تش یه و ضعیفتر نا ت به استعاره دارد .در تش یه هملاره با دو طر جدا و دور روبهروییم که ولۀ وهوم آن دو
را به هم مربلط میکند و با ویژگیهای مشترکی که در آنها مییابد به هم پیلندشان میدهد .در اسوتعاره یو طور
(خلاه مفرد باشد خلاه مرکب) در کالم است که با وراینی پی به طر دیگر میبریم و دلیل ایک ی طر ه بولدن واهه
ادعای ایک همانی آن با طر دیگر است .گاه در کالم دو پایه حضلر دارند اموا یو پایوه نقوش و کواربرد و شوکل
همیشگیاش را از دست داده و در پایۀ دیگر ادغام شده است بهطلری که با خلاندن آن ذهک بوه یو پدیودۀ واحود
میاندیشد نه به دو پدیدۀ مجزا و درعیکحا در بیشتر ملاوع ادعای یکاانی با چیزی را ندارد؛ ب که ،فتی ادغامشوده
در پدیدهای میشلد که برای تل،یف آن به کار ر ته است.
اگر استعاره مرکز هنر و اوج تخیل ی شعر باشد که زبان به گاتردگی تمام خلد میرسد و ادبیتش کامول مویشولد
(ر.ک :هاوک )611 :6631 ،و خیا در لفظ نملدی عینی مییابد باید تمام شعر را چولن سوتلنی بودانیم کوه بورای
خ ق و استلارداشت استعاره بر راز خلد شکل گر ته است .درحقیقت شعر همنلن هرمی است که هور چوه رو بوه
باال میرود باری تر و دستنیا تنیتر میشلد .هرمی که از اتحاد و یکپارچگی ایجاد میشلد و همۀ اجزای آن گولیی
ی هد دارند و آن رسیدن به و ه است .استعاره نلک و و ۀ ایک هرم است .زبان هر چه بیشوتر بوه سومت اسوتعاره
پیش میرود هنریتر و زی اتر میگردد .گلیی تمام مجازهای زبانی کنایات تش یهات و غیره سوعی مویکننود توا بوه
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استعاره شدن برسند .آننه در ایک میان وریک و نزدی استعاره میشلد و،ف هنری است که در بیشتر ملاوع عوالوه
بر ساختار لفظیِ هنری که دارد خلد باتر استعاره میگردد.
با تلجه به آراء کللریج (همان  )34 :6631اگر وهم در محلر همنشینی عمل میکند و در هاتی پدیدههایی را موی-
یابد که بهظاهر بیارت اط با یکدیگرند اما ویژگیهای مشترکی دارند که آنها را کنوار یکودیگر موینشواند (تشو یه) و
تخیّل در محلر جانشینی کارکردی عا دارد و در ایک پدیدهها دخل و تصر میکند و به آنها وحدت میبخشود و
یکاانشان میکند (استعاره) درحالیکه و،ف هنری میتلاند در مرز وهم و تخیل ورار گیرد .چراکوه و،وف هنوری
که در اکثر ملاوع در والب ی ک مۀ مرکب یا ترکیب است خلد ابتدا در محلر همنشینی دو چیوز مجوزا را کنوار هوم
مینشاند و در مرح ۀ بعد باز هم در محلر همنشینی در جم ه در کنار سایر اجزای کالم مینشیند و راتر از ایک هم-
نشینی گاهی در محلر جانشینی ت دیل به استعاره میگردد .و،ف هنری همنلن استعاره بهتنهوایی در سواحت یو
واهه یا ی ترکیب تمام ورینه های ملجلد در ی شعر یا بیت یا ضای ورار گر ته در آن را در خلد جمع میکنود و
تصلیری یکپارچه را به ذهک مخاطب خلد منتقل میکند.
 .5نتیجهگیری
در ایک پژوهش سعی کردیم تا نشان دهیم بر خی تصاویر هنری (بالغی) در اشعار ارسی است که در حلزۀ تصواویر
شناخته شدۀ ملجلد ورار نمیگیرند .ابتدا دادههای و،ف هنری را که حا،ل تخیل و خالویت شاعران است بوه سوه
گروه تقایم کردیم، :فتهای مرکب هنری نظیر پریروی اهدهاپیکر و غیره ترکیبهای و،فی هنری آب خولنیک
آهک لعلگلن و غیره و دستۀ آخر ترکیبهای اضا یگلنهای چلن ساالر شیر د آهک چادر الهورد و غیره .ایک سوه
دسته از دادهها را با مالکهای زبانشناختی بررسی کردیم تا نشان دهیم بر اساس تعاریف تش یه و استعاره هیچ کودام
از ایک دو نیاتند .در ت ییک دادههای تحقیق از مالکهای آوایی (تکیوۀ ک موات) معنوایی (مصوداق ک موات) نحولی
(نقشهایی که ایک دادهها میپذیرند) ،ر ی (مدرج شدن ،فتها و غیوره) و نیوز موالک ادبوی اسوتفاده کوردیم .در
ملاردی گاه ایک دادهها در عیک اینکه ساختاری هنری دارند خلد باتر تصلیری دیگر یعنی استعاره هم میشلند کوه
دربارۀ آن و سایر کارکردهای و،ف هنری به تفصیل سخک گفتیم.
با تلجه به تمام ایک بررسیها میتلان گفت و،ف هنری گلنهای ویژه از تصاویر شعری است و ذهک خوالق شواعر
،فتی هنری را می آ ریند که زیرساختی تش یهی دارد اما تش یه نیات و در غالب ملارد استعاره هم نمویتلانود باشود
که با مالک های مخت ف مذکلر آوایی معنایی ،ر ی نحلی و ادبی نشان دادیم و،ف هنری در ملاردی که از نلع
،فتهای مرکب است تکیۀ واحد داشته و تو مصوداوی اسوت وابول تصوریف بوه تفضوی ی و عوالی بولده و ویود
تشدیدکننده میپذیرد و مانند ،فتهای دیگر نقشهای نحلی خاص ،فتها را هم در جم ه ایفا میکند .در ضومک
چنیک بررسیهایی نشان دادیم ی جزء ایک ،فتهای مرکب که به ظاهر اسم اسوت تیییور مقللوه داده و بوه ،وفت
ت دیل شدهاند .تمام ایک ملارد برشمرده شده شامل تش یه نمیشلد و از طر دیگر استعاره هم نمیتلانود باشود چورا
که استعاره باوی ماندن طر ی از تش یه در کالم است اما ایک ،فتهای مرکب بدیک شکل نملد نمییابنود .دسوتۀ دوم
ترکیبهای و،ف هنری هم از نظر معنایی ت مصداوی هاتند و از نظر ،ر ی مدرج میشلند از نظور نحولی ویود
تشدیدکننده میپذیرند و میتلانند به جم ۀ اسنادی ت دیل شلند درحالیکه تش یه بخصلص تشو یه ب یور نمویتلانود
چنیک ویژگیهایی را بپذیرد اما از لحاظ مالک ادبی ایک ترکیب هوا در عویک اینکوه در یو سوآو هنوری هاوتند و
ساختی تصلیری دارند باتر تصلیر هنری دیگری به نام استعاره هم میشلند.دستۀ سلم هم ترکیبهای اضا یگلنوه
هاتند که در حیک متمایز کردن آنها از تش یه ثابت کردهایم اسم دوم در ایک ترکیبها با تیییر مقلله ت دیل بوه ،وفت
شده است .ویژگیهایی چلن ت مصداوی بلدن مدرج شدن وید تشدیدکننده پذیر تک تکرارپذیری آویوزههوا بورای
جزء ،فتی ترکیب یا تیییر جایگاه آنها و غیره از جم ه تمایزهای ایک و،فهای هنری با تش یه اسوت .ایوک نولع از
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و،فها همنلن ترکیبهای و،فی گاهی ت دیل به استعاره هم میگردند که ایک ویژگی مرز نزدی و،وف هنوری
به استعاره را نشان می دهد و از طر دیگر هنری نامیدن آنها هم به دلیل داشتک زیرساختی نزدی بوه تشو یه اسوت.
در ایک پژوهش به تفصیل نشان دادیم و،ف هنری تا چه حد میتلاند گاترده باشد و حتی از اپیتتی کوه در ادبیوات
غرب مآر است دامنهای وسیعتر دارد .چراکه اپیتت معملال لقب خا،ی برای ردی است یا ،فتی که به همراه نوام
رد می آید تا آن را و،ف کند و لزوما ایک ،فت یا لقب هنری و حا،ل تخیول ثانلیوۀ شواعر نیاوت .درحوالیکوه
و،فهای هنری معر یشده در ایک پژوهش همگی حا،ل تخیل ذهک شاعر بلدهاند .ایک و،فهای هنوری را موی-
تلان در شعر نخاتیک شاعران پارسیگلی که آثاری از آنها بر جای مانده نظیر شهید ب خی رودکی ردوسی اسودی
و غیره یا ت و تا شعر معا،ر هم وابلپیگیری است .باید تلجه داشت که وا ل شدن به تصلیر و،ف هنری در هوم
معنای شعر و منظلر شاعر نقش مهمی ایفا میکند .بهخصلص در اضا هگلنههوا مویبینویم کوه یو ترکیوب اضوا ی
ورا تهای مخت فی میتلاند داشته باشد که تنها ی ورا ت از آنها درست و مدنظر شاعر بلده است و زی ایی کوالم را
همان خلانش تکمیل میکند.
در ت ییک ملضلع پژوهش حاضر از دستآوردهای زبانشناسی جدید در اختصواص مقللوۀ دسوتلری بوه ک موههوای
مرکب بهره گر تیم تا بتلانیم مقللۀ دستلری آنها را به درستی تعییک نماییم و در سایۀ آن ثابت کنیم که برخی ک موات
مرکب که و،ف هنری بهحااب میآیند از حیث دستلری ،فت محالب میشلند .در بررسی ،فتهای مرکب از
دو مؤلفۀ هاتۀ معنایی و هاتۀ نحلی استفاده کردیم تا ،فتهای مرکب هنری را نشان دهیم .و به تیییر مقللوۀ اسوم
به ،فت اشاره کردیم که پیش از ایک در زبان ارسی هملاره به تیییر مقللۀ ،فت به اسم اشاره شده بولد .بوا انجوام
ایک پژوهش نشان دادیم که بیک بالغت و م احث زبانشناسی پیلند عمیقی وجولد دارد و مویتولان بوا وولانیک زبوان
معمل ماا ل زبان هنری را تح یل دستهبندی و معانی و ر تارهای متفاوت دادههای هنری را ت ییک کرد.
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