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نقش و کارکرد تقابلهای معنایی در ترجمههای فارسی نهجالبالغه
(مطالعه موردی ترجمههای دشتی ،شهیدی ،فقیهی ،جعفری و فیضاالسالم)
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 -1دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 -2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 -3دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
پذیرش99/3/33 :

دریافت99/11/9 :

در زمینه تحلیل متن و درک مفاهیم دقیق آن میتوان از سازوکارهای فراوانی مدد جست کهه در ایهن بهین،
توجه به تقابلهای معنایی بین واژگان ،از جایگهاه ویه های برخهوردار اسهتت تقابهلههای معنهایی در ملهم
معناشناسی ،با انواع خاص خود میتواند مترجمان را به معنای دقیق واژگان متن رهنمون شودت بدین معنا کهه
مترجم با شناخت تقابلهای دوسویه بین واژگان جمالت مقارن با یکدیگر ،میتواند بسهیاری از چهالشههای
دستیابی به ترجمه دقیق را پشت سر بگذاردت از آنجا که کتاب گهربار نهجالبالغه سرشار از واژگان متقابل بها
یکدیگر است ،در این جستار مملکرد ترجمههای فارسی خطبههای امام ملی(ع) در زمینه ترجمه تقابلههای
دوسویه واژگانی و میزان توجه مترجمان به بافت کالم را مورد اهتمام قرار دادهایمت بدین منظور ابتدا به انهواع
تقابلهای معنایی ،اشارهای نموده و در ادامه ،فرازهایی از خطبههای نهجالبالغه را که حاوی چنین تقابلههایی
هستند ،ارائه نموده و سپس به تبیین مملکرد ترجمههای فارسی دشتی ،شهیدی ،فقیهی ،جعفهری و فهیض-
االسالم در انتقال معنای صحیح این تقابالت خواهیم پرداختت برآیند ایهن جسهتار نشهان مهیدههد کهه در
بسیاری از موارد ،مترجمان با بیتوجهی به جمالت مقارن با یکدیگهر ،از معنهای دقیهق دور شهدهانهدت ایهن
درحالیاست که با در نظر گرفتن بافت کالم ،میتوان این نقیصه را بر طرف نمودت
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چکیده
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 -1مقدمه
یکی از ابعاد تحلیل کالم ،مطالعه کیفیت شکلگیری مر و چ ونروننی ای راد اطتمران میرا

اجزا آ است که از آ بهعنوا انس ام یاد میشود .از نظی مایکل هلید چ طقیره حسرو،7
انس ام ،یک مفهوم معنایی است چ به طچابط معنایی موجود ،میرا عنارری دطچ مر و گف ره
میشود که آ طا بهعنوا م و ،مشخص میکند .انس ام ،زمانی بیقیاط مریشرود کره تعمیری چ
تفسیی عناری از م و به تعمیی چ تفسیی دینی عناری م و چابس ه باشد چ از طییق نشرانههرا
انس امی میا اجزاء م و ،اطتمان معنایی ای اد میشود .بنابیایو ،آنچره مر و طا یکراطوره چ از
نوش هها پیاکنده م مایز میسازد ،انس ام است (هلید چ حسو.)4 :7711 ،

انس ام م و ،حارل طچابط جملهها آ با یکدینی است .انس ام ،مفهرومی اسرت
که به پیوس نی چ اتصال جملهها نوش ه یا گف ه ،اشاطه داطد .اتصال جملهها یرا طچابرط
عاملی دینی دط هما کالم ،چابس ه باشد .این است که طابطه انس امی شکل میگیرید چ
ایو دچ عامل سمب شکلگیی م و میشود .نقا انس ام دط چاقع بیقریاط طابطره بریو
دچ قسمت از م و چ تداچم بخشید به آ است ترا بردیوچسریله ،خواننرده یرا شرنونده،
عناری ناموجود دط م و طا که بیا تعمیی آ ضریچط هسر ند ،دطیابرد .بریایو اسرا،،
«انس ام جایی بهچجود میآید که دط آ  ،تفسیی بیخی از عناری دط گف مرا بره عنارری
دینیش چابس ه است چ یکی پیاانناشت دینی است؛ بهگونها که نمیتوا برهطروط
مؤثی یکی طا طمزگشایی کید منی با توسل به دینی  .هننامیکه ایو اتفاق میاف د ،یرک
طابطه انس امی بیقیاط میشود چ دط ن ی ه ایو دچ عنصی ،پیاانناطنرده چ پریاانناشر ه
شده ،حداقل بهطوط بالقوه دط یک م و ،یکراطوه مریشرود» (همرا  .)221 :آنچره کره دط
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عوامل آ با یکدینی ،هننامی پدید میآید که تعمیی عاملی دط یرک بخرا از کرالم بره

این ا بدست میآید ایو است که از اطتمان بیو چاژگا  ،طچابرط معنرایی خارری بدسرت
میآید ،که باهمآیی کلمات ،نقا برهسرزایی دط ایرو زمینره ایفرا مریکنرد .براهمآیری،
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ارطالحی است که فیث2دط نظییه معنایی خود مطیح کیده است .اچ اساساً ایو پدیده
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زبانی طا معنابنیاد فیض کرید ،نره دسر وط چ آ طا بریا نامیرد چ مشرخص کرید
تیکیمات ،بیاسا ،طابطه معنایی ارطالحی چ بسامد چقوع آ ها دط زبا بهکاط بید .بره
نظی اچ ،همنشینی یکی از شیوهها

بیا معنی است (پالمی.)711 :7714 ،

بیا ایوکه چاژگا یا نشانهها زبانی ب وانند پیامی طا بیسانند ،باید طمق طچال خارری
بی طچ یک محوط افقی دط کناط هم بنشینند .حال اگری چاحردها یرک جملره طا بیطسری
کنیم ،دط مییابیم که هییک از آ ها از یک مقوله دس وط چ مکمّرل بیخروطداط هسر ند چ
ونا وه یکی از چاحدها همنشیو تغییی یابد یا حذف شرود ،دط مفهروم پیرام نیرز خلرل
ای اد میشود .ایو محوط طا محوط همنشینی میگویند چ طابطه چاحردهایی طا کره بری طچ
ایو محوط چ دط کناط هم مینشینند ،طابطه همنشینی مینامند (رفو .)21-21 :7717 ،

معناشناسا دطسالها اخیی بخا عمدها از مطالعات خرود طا بره بیطسری طچابرط
طچابط مفهومی ک ز چ فودچط 7دط ک اب "ساخت یک نظییره معنرایی" اشراطه کرید .دط ایرو
ک اب ،طچابط مفهومی دط سطح چاژگا چ دط سطح جمله ،موطد بحث چ بیطسی قیاط گیف ره
است .آ ها ایو طچابط طا از آ جهت مفهومی نامیدهاند کره دط محردچده داللرت مفهرومی،
یعنی طابطه مفاهیم نسمت به یکدینی دط نظام زبا  ،موطد مطالعه قریاط مریگیینرد .دط ایرو
طچابط مفهومی ،به مسائلی همچو ناهن اط معنایی ،تقابل معنایی ،ابهام ،هممعنایی ،اسر لزام
چ از پیاانناط دط سطح چاژگا چ جمالت ،پیداخ ه میشود که دط ایرو جسر اط ،بریآنیم کره
تقابل معنایی طا دط طاس ا دستیابی به تیجمها دقیق دط زبرا عیبری مروطد کراچش قریاط
دهیم؛ از همیوطچ اب دا میچط بی جایناه تقابلهرا معنرایی دط دانرا معنریشناسری چ
نشانهشناسی خواهیم داشت چ سرس بهطوط اخص ،به انواع تقابرلهرا دچسرویه معنرایی
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مفهومی دط سطح چاژه چ جمله معطوف داش هاند .دط همیو طاسر ا مریتروا بره فیضریه

پیداخ ه چ شواهد از ایو قمیل طا دط خطمههرا نهر المالغره ان خراب خرواهیم کرید چ بره
بیطسی میزا توجه چ دقت تیجمهها فاطسی آقایا دش ی ،شرهید  ،فقیهری ،جعفری چ
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فیضاالسالم به مقوله بافت چ اطتمان چاژگرا برا یرکدینری خرواهیم پیداخرت چ از ایرو
طهنذط میکوشیم که به پیساها زیی پاسخ گوییم:
 -7شناخت تقابل معنایی دط فیایند تیجمه تا وه میزا داطا اهمیت است؟
 -2عملکید تیجمهها فاطسی موطد اشاطه دط قمال شناخت چ بیابییابی دقیرق ایرو نروع
طچابط مفهومی ونونه است؟
 -7تقابلها معنایی دچگانه ،ونونه م یجم طا به الیههرا معنرایی ضرمنی زبرا ممرد
سوق میدهد؟
دط ایو جس اط میکوشیم که افزچ بی پاسخ بره پیسراهرا یادشرده ،اهمیرت بافرت چ
انس ام چاژگا م و  ،بهخصوص م و دینی طا دط دستیابی به تیجمها قابرل قمرول مروطد
چاکاچ قیاط دهیم چ سرس با اطائه النویی مناسب بیا تحلیرل مر و ،زمینره دسرتیرابی بره

 -2پیشینه پ وهش
با توجه به ایوکه مقوله تقابلها معنایی یکری از اجرزا بسریاط مهرم طچابرط مفهرومی
چاژگا بهشماط میطچد ،از همیو طچ پژچهاها پی شماط دط ایرو براب ان رام شرده
است .از مهمتییو ایو پژچهاها میتوا به پایا نامه کاطشناسری اطشرد ،تحرت عنروا
"تقابل معنایی دط زبا فاطسی" نوش ه میضیه رناع ی دط دانشرناه آزاد اسرالمی چاحرد
تهیا اشاطه نمود که دط آ  ،به نقا مهم تقابلها معنایی دط تحلیرل مر و چ همچنریو
انواع آ به شکل دقیق پیداخ ه شده است .افزچ بی ایو ،مقاالتی نیرز دط ایرو زمینره بره

طش ه تحییی دطآمده است که از آ جمله «تقابلها معنرایی دط اشرعاط اقمرال الهروط »
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بیابینهادها دقیق چاژگانی طا دط فیایند تیجمه فیاهم سازیم.

نوش ه فییچز فاضلی چ هد پژما است که دط فصلنامه کاچشنامه ،سال وهاطدهم ،سال
 7772من شی شده است .ایو مقاله به بیطسی طیشهها

اندیشه تقابلی چ همچنیو شرمکه
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نظاممند تقابلها معنایی دط اشعاط اقمال الهوط میپیدازد .همچنیو میتوا بره مقالره

نقش و کاربرد تقابلهای معنایی در ترجمههای فارسی نهج البالغه  _____________ ...سیدمهدی مسبوق و همکاران

«تقابل معنایی چ جزءچاژگی دط تیجمه» نوشر ه میضریه ررناع ی چ محمدطضرا طضرو
اشاطه نمود که دط سومیو کنفیانس بیطسی مسائل تیجمه دط دانشناه تمییز اطائه شرده چ
دط آ  ،ضمو معیفی اجمالی ماهیت تقابل معنایی ،بره بیخری مسرائل مریتمط برا حروزه
تیجمه نیز ،اشاطه شده است .دط پایا نیز میتوا مقاله «نناهی به تقابل معنایی» نوشر ه
کوطچش رفو طا نام بید که دط نشییه دانشکده ادبیات چ علوم انسانی دانشناه کیمرا ،
سال اچل ،شرماطه اچل بره وراس طسریده اسرت .نویسرنده دط ایرو مقالره ،کلیراتی طا دط
خصوص تقابل معنایی اطائه نمروده اسرت .برا توجره بره ایروکره تراکنو پژچهشری دط
خصوص اهمیت شناخت تقابلها معنایی ،جهت اطائه تیجمها دقیق از روطتهرا
چاژگانی روطت ننیف ه است ،ایو پژچها میتواند النو تحلیلی تازها دط ایو زمینره
بهشماط آید.

پیا از ایو گف یم که منظوط از باهمآیی ،تیکیب چ انس ام چاژهها با یکدینی بری طچ محروط
همنشینی زبا است که معنیشناسا  ،ونیو تیکیمراتی طا بره انرواع مخ لفری تقسریمبنرد
نمودهاند که عماطتنرد از :الر ) شرمول معنرایی ب) هرممعنرایی ج) تقابرل معنرایی د)
وندمعنایی هر) جزءچاژگی چ) همآچا -همنویسی چ بیخی انرواع دینری کره از اهمیرت
کم ی بیخوطداطند .دط ایو میا  ،تقابلها معنایی که بیاتی با نام تضاد شناخ ه شرده-
اند ،از پیبسامدتییو طچابط مفهومی چاژگا بهشماط میطچد.
تقابلها دچگانه از بنیادها اندیشه ساختگیا برهشرماط مریطچد چ طیشره آ دط
نظییات زبا شناسی سوسوط 4است .از دیدگاه سوسوط ،بنیاد تییو چاحردهایی کره بره
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 -3معنیشناسی و تقابلهای معنایی دوسویه

نظام زبا  ،معنا میدهند ،مفاهیم م قابل هس ند؛ ونا که «تاطیک» دط مقابله برا «طچشرو»
معنا مییابد چ «مؤنث» دط تقابل با «مذکی» .دط چاقع تمایز نقرامنرد نشرانههرا دط ذاتِ
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زبا شناسی چ به تمع آ نشانهشناسی سوسوط است؛ به ایو معنا که معنرا هری چاژه
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دط زبا  ،از تقابل آ با چاژهها دینی بدست میآید چ دط ارل ،تعیی پذیی مفاهیم
دط گیچ تقابل آ ها با دینی اجزا نظام نشانها است .تکیه سوسوط بی طچابرط تقرابلی
دطچ نظامی کلی است .اچ بهخصوص بی تمایزها تقابلی چ سلمی میا نشانهها تأکید
میکند چ دط تحلیل ساخ نیایانه ،ارل بیتقابلهرا دچترایی گذاشر ه مریشرود؛ مثرل
طمیعت  /فیهنگ ،میگ  /زندگی ،طچبنا  /زییبنا (س ود .)11 :7712 ،

ایو تعیی

سوسوط از زبا شناسی ،یرادآچط «تعریف اششریاء بأضردادها» دط فیهنرگ

ماست که اشیاء چ اموط بهچسیله م قابلهایشا شناخ ه میشوند .دطیدا نیز فیهنگ غریب
طا اس واط بی همیو تقابلها دچگانه میبیند چ پیشینه ایو اندیشه طا به اطسطو چ افالطو
باز می گیداند؛ جوهی /عیض ،روطت /هیوال ،لفظ /معنا چ ...اچ توانسرت نروعی اندیشره
دچگانه طا دط معیفت انسانی پدید آچطد که بی ادبیات نیز تأثیی بسیاط گذاشت .سوسروط
هم نشینی /جانشینی ،محوط همزمانی /دط زمانی (امامی.)75 :7712 ،

تحلیل گیا ساختگیا نیز بخشی از ساخ اط پنها م و طا دط زچج دالّها پی میگییند
چ با فهیست کید آ ها به تقابلها همتیاز دست مییابند که میتوا میرا آ هرا طابطره
عمود تصوط کید؛ بیا مثال ذیل تقابل مید  /ز  ،تقابل ذهو /بد قیاط میگیید چ به ایو
تیتیب طابطه مید -ذهو  /ز  -بد بدست میآید (وندلی.)712 :7711 ،

 -9تقابل معنایی و انواع آن
زبا شناسا با موضوع تقابل دط حوزهها مخ ل

زبرا شناسری از جملره چاجشناسری،

ساختچاژه چ نحو آشنایی داطند .پیدایا ایو موضروع تحرت عنروا تقابرل چاجری بره
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بی ممنا همیو تأثیی ،نظام زبانی خود طا پیطیز کید ،مانند تقابل زبرا  /گف راط ،محروط

دچطا مک ب پیاگ باز میگیدد .ممحث تقابل معنایی نه تنها موطد توجره معنریشناسرا
بوده؛ بلکه دط حوزهها دینی مانند فیهنگنناط  ،ادبیات چ نیز دط نظی میدم عاد از
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اهمیت خاری بیخوطداط است .بهطوط کلی بهنظی میطسد ممحث تقابل دط تمام زبا هرا
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چجود داطد .تاکنو تعاطی

م عدد بیا ایو مفهوم اطائه شده است که همه آ ها الزاماً

جامع چ دقیق نیس ند .دط ایو میا  ،کیچز ،5تقابل طا به نحو چسیعتی موطد بیطسی قریاط
داده است .چ مع قد است که بیو اعضا جفت م قابل ،بهطروط هرمزمرا از یرکسرو،
طابطه نزدیکی چ از سو دینی ،طابطه دچط بیقیاط است (کیچز .)771 :7711 ،منظوط از
طابطه نزدیکی ،نقطه اش یاک معنایی دچ چاژه م قابل است .بهعنروا مثرال جفرت م قابرل
«یخ :داغ» دط مقیا ،سو مش یک هس ند چ اگی بیا چاژه «دما» یک محوط افقی دط نظری
بنیییم ،هیکدام از چاژهها دط قسم ی از ایو محوط قیاط میگییند .منظوط از طابطه دچط ،
فارله دچ چاژه بی طچ یک محوط است:
داغ

گیم

چلیم

سید

یخ

چ داطا نقطه اش یاک معنایی هس ند؛ اما بیو ایو دچ عضو به لحرا معنرایی ،فاررله چجرود
داطد؛ زییا دط دچ سو نقطه میانی (چلیم) قیاط داطند (رناع ی چ طضو .)711 :7711 ،

رفو بیا تقابلها معنایی انواع مخ لفی طا ذکی میکند که به آ اشراطه خرواهیم
نمود .ایو تقابلها عماطتند از:
 -5تقابل مکمل :ایو نوع تقابل دط شیایطی طخ میدهد که نفی یکی ،مس لزم اثمرات
دینی است .ایو نوع تقابل با عنوا تضاد ،بیاتی شناخ ه شرده چ شرامل تقابرلهرایی
همچو «م ید /م أهل»« ،زنده /میده»« ،مذکی /مؤنث» است.
 -2تقابل مدرّج :هما گونه که از نام ایو نوع تقابل بی میآید ،برا نروعی دطجرهبنرد چ
شدّت چ ضع

مواجه هس یم .دط ایو نوع تقابل ،نفی یکی ،ریفاً بره معنرا اثمرات دینری
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همانطوط که دط ایو نموداط مشاهده میشود ،هی دچ چاژه بی طچ یک محوط جرا داطنرد

نیست چ یکی از مالکها روط ایو تقابلها ،کاطبید آ هرا بره رروطت ررفت تفضریلی
(افزچد پسوند «تی») است .میتروا رروطتهرایی همچرو «سرید /گریم»« ،پیری /جروا »،
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1395.3.5.2.9
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«بزطگ /کووک» طا از ایو نوع تقابل دانست که قابلیت افزچده شد با پسوند تفضریلی «تری»
طا داطند.
 -7تقابل دوسویه (وارونه) :تقابل دچسویه طا مریتروا میرا چاژههرایی یافرت کره طابطره
دچسویه با یکدینی داطند .به ایو تیتیب اگی  Aویز طا به  Bمیفیچشد ،پرس ح مراً  Bآ طا
از  Aمیخید چ اگی  Aز  Bاست ،پس ح ماً  Bنیز شوهی  Aاست.
الینز دط ایو موطد ،از ارطالح «چاطچننی» اس فاده مریکنرد؛ چلری ررفو بره تمعیرت از
پالمی ،1از ارطالح «تقابل دچسویه» اس فاده میکند .جفرتهرا فعلری «خییرد  /فریچخ و»،
«قیض داد  /قیض گیف و» طا میتوا دط ایو دس ه قیاط داد .الینز 1روطتها فعلی معلروم
چ م هول طا از نوع تقابل دچسویه میداند چ دط ایو موطد میتوا مثرالهرا «کشر و /کشر ه
شد ؛ خوطد  /خوطده شد » طا ذکی کید.
نسمت به «طفت» مس لزم حیکت به سویی یا از سو گوینده اسرت .نمونرههرایی نظیری
«آچطد /بید» یا «اطسال کید /دطیافت کید» چ جز آ نیز دط زمیه ایو قمیل تقابلهرا ،قابرل
طمقهبند است.
 -5تقابل ضمنی :دط ایو نوع تقابل ،جفتها چاژگرانی دط معنری ضرمنیشرا دط
تقابل با یکدینی قیاط میگییند .بیا نمونه «فیل /فن ا »« ،طاه /وراه»« ،کراطد /پنیری» چ
جز آ (ط.ک :رفو .)717-71 :7717 ،

پس از ایوکه انواع تقابلها معنایی طا موطد بیطسی قیاط دادیم ،سعی خواهیم نمود
تا اهمیت شناخت ایو نوع از تقابلها طا دط دستیابی به تیجمها دقیق ،موطد بازکاچ
قیاط دهیم .ازایوطچ ،اب دا به ذکی شواهد از تقابلها معنایی دط خطمهها نه المالغره

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-07-07

 -4تقابل جهتی :نمونه باطز ایو تقابل «طفت /آمد» اسرت .دط ونریو تقرابلی« ،آمرد»

پیداخ ه چ سرس دط ادامه ،طچیکید پن تیجمه یاد شده طا دط قمال تیجمه شواهد مزبروط،
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موطد چاکاچ قیاط خواهیم داد.
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 -9تقابلهای معنایی در نهجالبالغه
طچشی که نشانهشناسا بیا تحلیل تقابلها جانشیو ،پیشرنهاد مریکننرد ایرو اسرت کره
تحلیلگی همه مفاهیم زچج طا فهیست کند تا به معانی پنها م و چ بنیادهرا ایردئولوژیک
آ دست یابد .ان قاد که بی ایو طچش مطالعاتی چاطد اسرت ،توجره بره شریوه اسر فاده از
تقابلها به جا توجه به نوع تقابلهاست؛ ایوکه مؤل

به وه شکل ،تقابلها طا بهکاط بریده

است ،بیاتی ،چیژگیها سمکی اچ طا نشا میدهد تا ایروکره بنروییم از وره تقابرلهرایی
اس فاده کیده است؛ ونا که دط تحلیل فیلم نیز نظییهپیدازا ساختگیا به سمک بیآمده
از تیکیب تقابلها نظی داطند (حیاتی .)77 :7711 ،الم ه ذکی ایو نک ه دطخوط توجره اسرت
که هدف ما دط ایو جس اط از فهیستبند معانی م قابل برا یرکدینری ،دسرتیرابی بره
ایدئولوژ نویسنده م و ارلی نیست ،بلکه هدف ،اسر فاده از ایرو طچابرط مفهرومی بره
دط ایوجا سعی نمودهایم تا با اطائه بیخی تقابلها معنایی دط خطمهها نه المالغه،
ایو مسأله طا تمییو نماییم که عدم دقت دط معنا حارل از بافت کالم ،باعث دچط شد
مفهوم چ پیام م و زبا مقصرد از زبرا ممرد شرده اسرت .دط ایرو طاسر ا ،ضرمو اطائره
شواهد از نه المالغه ،پن تیجمه فاطسی طا نیز موطد چاکاچ قیاط میدهیم:
الدنْيَا  ...يُون ِ ُق َمنْ َظ ُر َهاَ ،ويُوب ِ ُق َم ْخبَ ُر َها» (خطمه .)17
« -1-9فَإِ َّن ُّ

عماطت فوق ،فیاز از خطمه  17نه المالغه است که امام (ع) دط آ به چر

دنیا میپریدازد

چ با نکوها آ  ،مخاطمیو خود طا از دلبس نی به دنیا فییمنده باز مریداطد .دط ایرو فریاز،
شاهد تقابل معنایی میا دچ چاژه (منظی /مخمی) هس یم .ایو نوع تقابرل از نروع تقابرل مکمرل
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منظوط دستیابی به تیجمها دقیق است.

است که چاژها  ،حد فارل بیو ایو دچ نیست .هما گونه که پریا از ایرو نیرز بردا اشراطه
نمودیم ،یکی از عواملی که به م یجم کمک میکنرد ترا ب وانرد بریا چاژههرا زبرا ممرد ،

715

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1395.3.5.2.9

بیابینهادها دقیق بیابد ،توجه به بافت کالم چ طچابط مفهومی بیو چاژگا است .برا دقرت دط
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چاژههایی که دط ایو فیاز آمدهاند ،دط مییابیم که ایو دچ چاژه دط مفهومی م ضاد با یرکدینری
قیاط داطند چ هییک ،دینی طا نفی میکند .دط شیح ایو جمله ،ونیو آمده است« :زمانی کره
انسا به ظاهی دنیا نناه میکند ،م وجه لرذات چ سریگیمیهرا خیریهکننرده چ داطایریهرا
فییمنده آ میشود؛ اما اگی انسا به حقیقت دنیا بیاندیشد ،دط مییابرد کره ایرو فییمنردگی چ
جمال کاذب آ  ،موجب هالکت چ نابود انسا میشود» (موسو  ،7711 ،ج.)415 :7

خوئی نیز دط شیح ایو عماطت ونیو میگوید"« :یونق منظرها" لما فی ظاهرها من
الحس و البهجة والردغ والنضرة الموجبه العجاب الناظری إلیها و التذاذهم بها و "یوبق
مخبرها" لما فی باطنها م السم القاتل الباعث علی وبوق المتناولی لها وهالك المفتتنی
بها» :ظاهی دنیا بهخاطی چیژگیها زیمایی چ آطاس نی چ دلیبراییاش ،باعرث شرنف ی چ
لذت بید چ فییب دنیادچسر ا مریشرود چ براطو آ نیرز برهخراطی زهری کشرندهاش،
 ،7751ج .)751 :5دط شیح خوئی ،از چاژهها (منظی /مخمی) به ،ظاهی چ باطو یراد شرده
"منظظ نر
است .ابو منظوط نیز دط ایو خصوص میگوید« :المنظر خالف المخبنر و یققنا" ظ
ِ
یسر » (ابو منظوط ،ذیرل
خیر م ظمخبظر " و المنظر الشئ الذی یعجب الناظر إذا نظر إلیه و ّ
ٌ
چاژه نظی).

با توجه به آنچه که دط شیح خوئی چ لسا العیب آمده است ،چاژه «منظی» به معنرا
ظاهی چ شکل بییچنی یک ویز است چ «مخمی» نیز بره معنرا براطو چ حالرت دطچنری چ
پوشیده آ میباشد .اکنو به بیطسی پن تیجمه فاطسی از ایو جمله میپیدازیم:
* دشتی :دنیا منظیها دل فییب چ سیان امی خطیناک داطد.
* جعفری :ایو دنیا داطاى منظیى فییماست،چ بىاع نایى به آزمایاهایا مهلک کننده است.
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سیان امی جز هالکت چ تماهی بیا اهل دنیا چ فییب خوطدگا خرود نرداطد» (خروئی،

* فیضاالسالم :دنیا (دط نظی دنیاپیس ا ) منظیه آ شنفتآچط است ،چ دط موطد ام حا
چ آزمایا هالک چ تماه میسازد.
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* فقیهی :منظیه دنیا ،آدمی طا خوش میآید چ ن ی ه آزمایا آ به هالک میان امد.
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* شهیدی :دنیا بیچ سو آ فییمنده ،دطچ سو آ کشنده است.
دط پن تیجمه فوق ،تنها اس اد شهید به مفهوم دقیق ایو نوع تقابل معنرایی ،اشراطه
کیدهاند چ اکثی تیجمهها ،چاژه "مخمی" طا به معنا آزمایا ،تیجمه کیدهاند که دط این ا
رحیح نیست؛ هی وند یکی از معانی مخمی ،آزمایا کید چ یا آزمایاگاه است؛ اما برا
توجه به جمله مقاط با آ که دط آ چاژه «منظی» آمده اسرت ،ایرو چاژه بایرد برا عنروا
(باطو چ یا حقیقت آ ) تیجمه شود .دط چاقرع بریا عردم اشر ماه دط تیجمره چاژههرا
وندمعنا که دط ارطالح بهعنوا "یک به وند" شناخ ه میشوند ،م یجم باید بره مقولره
باهمآیی چ بافت کالم ،توجه چیژها داش ه باشد.
« -2-9وكُل رجاء إال َّ رجاء ه ِ
ِ
الِ فَإِن َّ ُه َم ْعلُوو ٌل»
ال فَإِن َّ ُه َم ْد ُخو ٌل َوكُ ُّ
َ ُّ َ َ
ل َخ ْوف ُم َحقَّق إال َّ َخ ْو َف ه ل
َ َ َ ل

فیاز فوق ،از عماطات بحث بیاننیز خطمه ( )711نه المالغه است که به دچ دلیل ،باعرث
شده تا بیخی م یجما دط تیجمه آ دواط سیدطگمی شروند .نخسرت عردم توجره بره
معنا تقابلی که دط ایو عماطت به وشم میخوطد چ دچم به دلیل دچ چجهی بود اِعیاب
یکی از چاژهها ایو عماطت که باعث شده تا بیخی از م یجما  ،ن واننرد تیجمرها ررحیح
از آ اطائه نمایند .عماطت فوق ،از دچ جمله تشکیل شده است که هی جمله داطا یرک نروع
تقابلمعنایی است .معنی عماطت فوق ایو است که «هی امید (کاملی) به جز امید بره خداچنرد،
ناقص چ معیوب است چ هی نوع تی ،دطست چ اس واط به جز تی ،از خداچنرد ،نادطسرت
چ م زلزل است» .بهعماطتی دچ تیکیرب «کرلّ طجراء چ کرلّ خروف» دط تقابرل برا «مردخول چ
معلول» قیاط میگییند .ایو نوع تقابلمعنایی از نروع مردطّج اسرت کره قابلیرت تفضریل داطد.
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(خطمه )711

مساله دچم ،اِعیاب چاژه «محقق» است که دط بیخی نسخهها بهروطت میفروع آمرده چ بریا
مم دا «کل خوف» خمی قیاط گیف ره اسرت .دط ایرورروطت تیجمره جملره دچم ،بره ایرو
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روطت خواهد بود که هی تیسی ،رحیح است به جز تی ،از خداچنرد کره نادطسرت چ
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معیوب چ با چاقعیت امی ،م فاچت است .اکنو به بیطسی تیجمرههرا فاطسری دط قمرال
تیجمه ایو دچ عماطت میپیدازیم:
* فقیهی :هی امید خالص چ ثابت است؛ جز امیرد بره خردا تعرالی کره مغشروش چ
ناخالص است چ هی تیسی ،ثابت چ محقق است ،جز تی ،از خدا که معیوب چ جردا از
قلب است.
* شهیدی :جز امید به خدا که ناخالص است -چ شرناخ و آ دشرواط اسرت ،-چ هری
تی ،جز تی ،از خدا محقّق است -چ شناخ و آ آسا  ،-جز تی ،از خدا که نیازمند
است به بیها -چ باید دیده شود دط کیداط چ بیا .
* فیضاالسالم :منی امید به خدا که مغشوش بوده خالص نماشد ،چ هری تیسری مسرلم
است (آثاط آ دط تیسیده آشکاط است) منی تی ،از خدا که ناجوط باشد (چ نشانه تی،
* جعفری :هی امیدى بهجز امید به خداچند م عرال ،آلروده چ هیتیسرى غیری از تری ،از
خداچند ،بىاسا ،است ،منی خوف از خدا که حق است چ داطاى عامل چاقعى است.
* دشتی :هی امیدچاط جز امید به خدا تعالی ناخالص است چ هی تیسی جز تری ،از
خدا نادطست است.
ونا که پیداست شهید  ،فقیهی چ فیضاالسالم ،هی سه تیجمها نسم ا نزدیرک بره
هم اطائه نمودهاند؛ بهگونها که آ ها ،ضمیی موجود دط دچ جمله «فإنّه» طا به طجراءا چ
خوف ا نسمت دادهاند چ تیجمها دچط از ان ظاط اطائه کیدهاند .جالب ایوکه فقیهری دط
تیجمه خود ،م وجه چاژه مقدّط (خالص چ یا کامل) نیز شده است که دط م و نه المالغه،
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دط تیسیده هویدا نماشد).

نیامده چ دط ارل ،رفت بیا (طجاء) بوده است؛ اما ایشا ایو رفت مقردّط طا خمری دط
نظی گیف هاند .با ایو حال ،تیجمه ایشا از دقت چ چاقعیت دچط شده است .تیجمرههرا
جمله طا دط خود به نوعی اطائه نموده است .ناگف ه نماند که دط تیجمرههرا شرهید چ
711
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دش ی چ جعفی  ،هی وند داطا پاطها اشکاالت اسرت؛ امرا معنرا چ مفهروم چاقعری دچ
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فیضاالسالم ،جزء اچل از جمله نخست که دط بطو خود داطا یک معنا تقرابلی بروده
دط کالم ذکی نشده است چ دط تیجمه دش ی نیز دط هی دچ جمله ،تقابرلهرا معنرایی دط
تیجمه گن انده نشده است .همچنیو عالمه جعفی بیا چاژه «مدخول» معادل «آلروده»
آ میگوید« :الدخل :ما

طا آچطده که از دقّت ،بهدچط است؛ ونا که ابو منظوط دط تعیی
ٍ
فساد فی ٍ
عقل أو جسم ٍ و فی حدیث قتنادة بن نعمنان :و ننی أ ی
داخل اإلنسان م
الغش و الفساد .یعنی أنّ إیمانه ان فیه نفناق»
إسالمه مدخوالً :و الدخل بمعنی العیب و
ّ
(ابو منظوط ،ذیل چاژه دخل) .بنابیایو به ری برود کره چاژه مردخول ،بره جرا «آلروده»،
«معیوب» چ «نادطست» تیجمه میشد.
ِ
ِ
ِ ِ
ل» (خطمه )71
ل
الحق ل َُربَّما َول ََع َّ
لَ ،ولَئ ِ ْن قَ َّ
ُّ
ل لَقَديماً فَ َع َ
« -3-9فَلَئ ْن َأم َر البَاط ُ

باطل دط بیابی کمشماط اهل حق است .دط خطمه  71نیز به ایو مساله اشاطه شده است؛ بره-
گونها که دط چاژهها « مِیَ» چ «قلّ» شاهد تقابل معنایی از نوع مردطّج هسر یم .از آ جراکره
ایو نوع تقابل معنایی با مقوله کمیّت قابل سن ا است ،بههمیو دلیرل برا بیوسرب مردطّج
شناخ ه میشود .دط زبا عیبی ،بیخی چاژگا با تغییی حیکات خود ،معانی تازها میگیینرد
که چاژه « مِیَ» از آ جمله است .تغییی دط نوع حیکت حیف (میم) دط ایو چاژه ،باعرث تغییری
معنا آ شده چ میتواند م یجما طا به اش ماه بیاندازد؛ اما آنچه که دط این ا بیش ی بره وشرم
میآید ،تقابل آ با چاژه «قلّ» است که برهنروعی م ریجم طا دط طسرید بره تیجمره دقیرق،
ِ
نر نسنله و
نر فنالنٌ أی ظرق ظ
طاهنمایی میکند .دط تعیی چاژه « مِیَ » ونیو آمده است« :أم ظ
ال أی ظرّ ظر نسلظه و ماشیتظه و قنا" لبیند :إن یغبانوا یهبانوا و إن أمِنروا یومناً
مالقه و ظآمر هّ ق
لک و النَّ ِ
یصیروا لله ِ
کد» (ابو منظوط ،ذیل چاژه مِیَ) .با توجه به ایرو تعییفرات ،چاژه « مِریَ»
ق
دط این ا بهمعنا زیاد بود چ فیاچانی است چ نماید با معادلهرایی همچرو «حکمیانری
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یکی از عمده مماحث خطمهها نه المالغه ،طچیاطچیی حق چ باطل چ پی شرماط برود اهرل
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کید » چ «پییچز شد » مل مس شود .دط ادامه به تیجمهها فاطسری ایرو فریاز از نهر -
المالغه میپیدازیم:
* دشتی :اگی باطل پییچز شود ،جا شنف ی نیست ،از دییباز ونیو بروده اسرت چ اگری
طیفداطا حق اندکند ،وه بسا طچز فیاچا گیدند چ پییچز شوند.
* شهیدی :اگیباطل پییچز شود ،شیوه دیییو اچ است ،چ اگیحرقّ انردک اسرت ،طچز ،
قدطت قییو اچست.
* فقیهی :پس هیآئینه اگی پییچا باطل فیاچا باشند ،ونیو ویز از قدیم بوده است چ
هی آئینه اگی پییچا حق اندک باشند ،پس وه بسا که ونیو بوده است چ میباشد.
* جعفری :اگی باطل دط افزایا باشد ،تازگى نداطد ،زییا هواخواها باطرل از قردیم دط
اکثییتاند ،چ اگی حق دط اقلیت باشد[ ،نقصى بیاى حق نیست].
که میتکب میشدند چ اگی حق کم باشد امید است بسیاط گیدد.
دط تیجمهها فوق میبینیم که دش ی چ شهید  ،تقابل معنایی موجود دط ایو جملره
طا نادیده گیف هاند چ به جا معادل «فیاچا برود » از بیابینهراد «پیریچز شرد » اسر فاده
نمودهاند که با حکمیانی چ سیطیه داش و ،همسو هس ند؛ اما سایی تیجمههرا ،بره خروبی
توانس هاند تیجمها م ناسب با نوع تقابل معنایی موجود دط عماطت ،اطائه دهند.
ِ
ِ
الد ِ
ويض
اج ُروا َعلَى ِّ
َ « -9-9وتَ َو َ
واُ فَيْاوا َوتَغ ُ
ينَ ،وتَف ُ
يض اللِّئَ ُ
َّاس َعلَى الْفُ ْجورَِ ،وتَ َه َ
اخى الن ُ
الْكِ َر ُاُ َغيْا ًا» (خطمه )711

یکی از موضوعات پی بسامد دط خطمهها نه المالغه ،سخو از حکومت بنیامیره چ مه روط
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* فیضاالسالم :پس اگی باطل بسیاط باشد (ع ب نیست؛ زییا) از قدیم هم بسیاط بروده

ماند دیو طاس یو اسالم دط آ بیهه زمانی است .امام (ع) دط خطمره ( ،)711بره تورری
شیایط جامعه دط زما حکمیانی بنیامیه میپیدازنرد چ برا اطائره جمرالت م قابرل  ،تغییری
مثل (تواخی /تهاجیچا)( ،الف وط /الدیو) چ (تفیض /تغیض) تقابرلمعنرایی برهکراط طف ره
711
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اطزشها طا به خوبی بیا مخاطب خود تمییو مینمایند .دط عماطت فوق بریو چاژههرایی
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است .دچ موطد نخست طا میتوا از نوع تقابل مکمّل دانسرت چ بریو چاژههرا (تفریض) چ
(تغیض) نیز تقابل از نوع مدطّج ،حاکم است .دط این ا ،معانی م حد شد چ برههرم پیوسر و
دط تقابل با جدا شد چ تیک کید یکدینی ،قیاط گیف ه است چ فسق چ ف روط دط تقابرل برا
اجیا احکام طاس یو دیو (اسالم) چ همچنیو فیاچانی تعداد دط مقابل کرمشرماط چ کاسر ه
شد  ،قیاط گیف ه است .اکنو به تیجمهها فاطسی ایو عماطت میپیدازیم:
* دشتی :میدم دط شکس و قوانیو خدا ،دست دط دست هم میگذاطند چ دط جدا شرد
از دیو م حد میگیدند .پست فطیتا همره جرا طا پری مریکننرد چ نیکرا چ بزطگرواطا
کمیاب میشوند.
* شهیدی :میدم دط گناه بیادط چ یاط شوند ،چ دط کاط دیو جدایی پذیینرد ،فیچماینرا
دطم افشانند ،چ جوانمیدا تهیدست مانند.
تقید به آ از یکدینی ه یت نمودند[یعنى از انسا م دیو فیاط کیدند] ،دط ایو هننرام
بی میدم پست افزچده میشود ،چ از انسا هاى با کیامت میکاهد.
* فیضاالسالم :میدم بی اثی معاری با یکدینی بیادط شرده چ بری اثری دیرو از هرم دچط
گیدند چ میدما پست فیاچا چ نیکا کمیاب شوند.
* فقیهی :میدم دط فسق چ ف وط ،با یکدینی بیادط چ هماهننی مینمایند چ نسمت بره
دیو ،از یکدینی دچط میگزینند .پستفطیتا دط همه جا ،سخت فریاچا مریشروند چ
جوانمیدا  ،مانند آبی که دط زمیو فیچ طچد ،به سخ ی از میا میطچند.
دط نمونهها فوق ،شاهد تیجمهها به نسمت مخ لفی هس یم ،برهعنروا نمونره ،دط
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* جعفری :میدم بیاى ان ام گناه زشت دست به هم دادند ،چ به جهرت داشر و دیرو چ

تیجمه دش ی ،چاژه (تهاجیچا) دط معنایی دقیقاً بی خالف آنچه که باید تیجمه مریشرده،
آمده است ،دط حالی که باید دط تقابل با (تواخی) قیاط بنیرید؛ معنرا (اتحراد) بریا آ
معادل ثیچتمند شد چ تهیدست شد آمده است که بههیچچجه نمیتواند رحیح باشرد؛
717
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آمده که رحیح نیست .دط تیجمه شهید نیرز ،بریا چاژههرا (تفریض) چ (تغریض)،
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ویا که عالچه بی معنا اطجاعی ایو چاژگا  ،ح ی بافت کالم نیز برا معنرایی کره اسر اد
شهید اطائه نموده است ،سازگاط نداطد .دط حالیکه دط قیآ کرییم نیرز چاژه (غریض)
ِ
ِ
ِِ
ونیو بهکاط طف ه است﴿ :وقِيل يا َأرض ابلَعِى م ِ
وى
اء َأقْلعى َوغ َ
َ َ
ْ ُ ْ
يض ال َْم ُ
اءک َويا َس َم ُ
َ َ
اء َوقُا َ
ْاْلَ ْم ُر﴾ (هود« )44 /چ گف ه شد :ا زمیو ،آب خود طا فیچ بری؛ چ ا آسرما [ ،از براطا ]

خودداط کو؛ چ آب فیچ نشست چ کاط پایا یافت» .به تمعیت از همیو آیه ،میبینیم که
فقیهی نیز تیجمه خود طا بی ممنا ونیو تیجمها از قیآ قیاط داده است ،دط حرالیکره
ایو فعل میتواند با هی نوع مسند الیهی همیاه شود .دطهیروطت ،از میرا پرن تیجمره
فوق ،دچ تیجمه شهید چ دش ی داطا نقایصی بودند که بدا اشاطه نمودیم.
ون كَانُوا َسبَقُوا» (خطمه )71
ص َر َّن َسبَّاقُ َ
َ « -9-9ولَيَ ْسبِقَ َّن َسابِقُ َ
ون كَانُوا قَ َّ
ص ُرواَ ،ولَيُقَ ِّ

شده چ به چاسطه آ دط معیض آزمو الهی قیاط میگییند ،اشاطه فیمودهاند .دط خطمره  71بره
یکی از همیو مواطد اشاطه فیموده چ تغییی چ تحوالت جامعه اسالمی طا به مخاطب خرود القرا
نمودهاند .ایو خطمه پس از ق ل عثما چ بیعت میدم با امام (ع) ،اییاد شده اسرت .دط عمراطت
فوق ،تقابل جالب چاژگا م ضاد دط بیابی یکدینی ،معنایی زیما طا خلق نموده اسرت .دط ایرو
عماطت ،چاژهها (یسمقوّ) چ (یقصی ّ) دط تقابل با یکدینری قریاط داطنرد چ از سرو دینری،
چاژگا (قصّیچا) چ (سمقوا) نیز طچبهطچ یکدینی قیاط داده شدهاند .ایو نوع تقابلها از نروع
تقابل جه ی هس ند که رمغه ادبی زیمایی به م و بخشیدهانرد .خروئی دط شریح ایرو عمراطت
میگوید« :دط عماطت (چلیسمقو ّسابقو کانوا قصیچا) ،منظوط از سابقو  ،کسرانی هسر ند کره دط
بسیاط از جنگها همیاه امام بودند؛ اما بعد از چفات پیاممی (ص) امام طا یاط نکریده بودنرد چ
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موال م قیا (ع) دط جا جا نه المالغه ،به حوادث آیندها کره مسرلمانا برا آ مواجره

دط یاط چ حمایت حضیت کوتاهی کیده بودند چ منظوط از عماطت (چلیقصی ّ سمّاقو کرانوا
سمقوا) کسانی هس ند که سابقه دطخشانی دط اسالم داش ند چلری دط ادامره از اسرالم طاسر یو
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جدا چ منحیف شدند چ با امام چاطد جنگ شده بودند مانند خواطج چ طلحه چ زبیی که جنرگ
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جمل طا به طاه انداخ ند» (خوئی ،7751 ،ج .)227 :7اینک به بازکراچ تیجمرههرا ایرو فریاز
میپیدازیم:
* جعفری :گیچهى از شما که دط گذش ه تقصیی کاط بودند ،پیا ب ازند چ جمعى کره دط
جامعه پیش ازانى بودند ،خطا کاط گیدند.
* فیضاالسالم :چ پیشی گییند کسانی (مانند طلحه چ زبیی چ دینیا ) کره دط اسرالم سرمقت
گیف ه (چ دط نظی حضیت طسول) قدط چ منزل ی نداش ند چ هی آینه براز مریماننرد کسرانیکره
زچدتی از همه دط اسالم چاطد شدند (چ دط نزد طسول خدا قدط چ منزلت بسیاط داش ند)
* شهیدی :چ آنا که چاپس ماندهاند ،پیا بیانند ،چ آنا که پیا اف ادهاند ،چاپس مانند.
* دشتی :آنا که سابقها دط اسالم داش ند چ تاکنو منزچ بودند ،بی سی کاط میآیند چ
آ ها که به ناحق پیشی گیف ند ،عقب زده خواهند شد.
بهطوط یقیو جلو خواهند اف اد چ آنا که دط خدمت به اسرالم سرابقه بسریاط داطنرد چ
مقامشا دط اسالم جلوتی از دینیا است ،یقیناً باز خواهند ماند.
تیجمهها فوق ،هییک به شکلی سعی نمودهاند تا مفهرومی طا کره از عمراطت امرام (ع)
بیداشت کیدهاند به مخاطب اطائه نمایند .دط اب دا به تیجمه عالمه جعفی میپیدازیم ،جرایی
که ایشا دط تیجمه چاژه ( ظولظیقق ِّظص ظرنَّ ) از عماطت "خطاکاط گیدند" اس فاده نمودهاند که برا
توجه به معنا تقابلی آ با چاژه ( ظولظیظ ْسب ِ ظق َّ ) نمیتواند معادل دقیقری باشرد؛ وریا کره دط
این ا با دچ گیچه مواجه هس یم که یکی دط گذش ه از ررحنه برهدچط بروده چ اکنرو بره

میدا جهاد چ دفاع از اسالم بازگش ه است چ از سو دینی کسانی که به نراحق بری سری
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* فقیهی :هی آینه کسانی که دط اسالم سابقها داطند ،اما دط چظائ

کوتاهی کریدهانرد،

نرنَّ ) بایرد از
کاط آمدهاند چ اینک باید از میدا به دط طچند؛ بنابیایو معادل کلمره ( ظولظیقق ِّظص ظ
میدا به دط طف و چ عزل شد باشد چ نه خطاکاط بود  .مسراله دچم نیرز چاژه (سرمّاقو )
اما دط تیجمه جعفی از معادل (پیش ازا جامعه) یاد شده است که از دقت بهدچط است.
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میباشد که منظوط ،کسانی هس ند که سابقه طوالنی دط اسالم داطند مانند طلحره چ زبیری؛
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اما دط تیجمه فیض االسالم ،جا دچ گیچه با یکدینی عوض شده است؛ بدیو معنا کره
مصداقها دچ گیچه فوق دط نزد فیضاالسالم جابهجا شده که تیجمه طا دوراط اشرکال
نموده است .ایشا بریا چاژه (قصّریچا) ،از معرادل (قردط چ منزل ری نداشر ند) اسر فاده
نموده اند که رحیح نیست .تیجمه شرهید نیرز برا اخ صراط چ ای راز بریا از انردازه،
مفهومی گنگ چ نامفهوم طا به مخاطب اطائه نموده است تا سمک ادبی کالم زبا ممرد طا
دط زمینه ای از حفظ کند .تیجمه فقیهی نیرز داطا یرک مروطد اشرکال مریباشرد چ آ
ایوکه ،عماطت (کانوا سمقوا) طا به (مقامشا دط اسالم جلوتی از دینیا است) بیگیدانده
است ،دط حالیکه با مقاط ساخ و چاژه (سمقوا) با چاژه (قصّیچا) به ایو ن ی ه مریطسریم
که منظوط امام (ع) ایو است که آ ها (با تزچیی) بی دینریا پیشری گیف ره چ مناررمی طا
بدست گیف ه بودند .دط ن ی ه میتوا تیجمه دش ی طا نزدیکتییو معادل بیا عمراطت
«جمله اچل اشاطه به افیاد همچو یاطا امام است کره دط عصری عثمرا  ،خانرهنشریو
بودند؛ چلی دط عصی امام (ع) به تدبیی اموط مسرلمیو پیداخ نرد چ جملره دچم اشراطه بره
افیاد همچو طلحه چ زبیی داطد که طچز دط اسالم دط ر

اچل قیاط داش ند؛ چلی بی

اثی کوتاهیها ،عقب طانده شدند» (مکاطم ،7771،ج.)575 :7
ِ
صدَّ َق َواصِ َف ُه َحتَّى بَكَّتَ ُه» (خطمه )44
َ « -6 -9ف َما َأنْ َط َق َماد َح ُه َحتَّى َأ ْسكَتَ ُهَ ،والَ َ

دط سال  71ه ی  ،یکی از فیماندها امام (ع) به نام مصقله بو همییه ،اسییا بنری ناجیره طا
از فیمانده لشکی آ حضیت خیید چ آزاد کید؛ اما چق ی که از اچ غیامت خواس ند ،به طریف
معاچیه فیاط کید .امام (ع) دط سیزنا مصقله ،جمله فوق طا اییاد نمودند که همچرو جمرالت
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امام (ع) دط نظی گیفت .آیت ا مکاطم نیز دط تمییو مصداقها عماطت فوق میگوینرد:

پیشیو ،دط بطو خود داطا تقابل معنایی است .ایو نوع تقابالت دط بیو چاژههرایی همچرو
( نطق /سکت) چ (ردّق /بکّتَ) است .ایو تقابالت معنرایی هری دچ از نروع تقابرل معنرایی
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مکمّل هس ند .دط ایو بیو ،بیخی تیجمهها ایو تضادها معنایی طا به خروبی چ دط تقابرل برا
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یکدینی به زبا مقصد من قل ننمودهاند که اب دا به تیجمرههرا ایرو عمراطت پیداخ ره چ دط
ادامه آ طا موطد تحلیل چ تمییو قیاط میدهیم:
* دشتی :هنوز ثناخوا به مداحی اچ بینخاس ه بود که اچ طا ساکت کید چ هنروز سرخو
س ایشنی اچ به پایا نیسیده بود که آ ها طا به زحمت انداخت.
* فقیهی  :هنوز س ایشنی اچ لب به سخو دط مدح اچ ننشوده بود که با فیاط خرود ،اچ طا
خاموش ساخت چ هنوز کسی که دط چر

چ سخو میگفرت ،بره تصردیق عمرل اچ

نریداخ ه بود که با گییخ و خود ،اچ طا چاداط به سکوت کید.
* فیضاالسالم :هنوز مدح کننده طا گویا نکریده خراموش گیدانیرد ،چ تورری

کننرده

تصدیق کاط اچ طا ننموده م موط به توبیخ چسیزنا گیدید.
* شهیدی :هنوز آفییو گویا طا به سخو نیاچطده ،خاموش ساخت ،چ سر ایندهاش طا
* جعفری :س ایندهاش طا ،هنوز سخو آغاز نکیده ،خراموش سراخت چهنروز زبرا بره
چر

اچ ننشوده بود که سیزنا نمود.
چاژهها ( نطق) چ ( سکت) ،افعالی م عد هس ند که دط تیجمهها دش ی چ فقیهی

به شکل الزم ،تیجمه شدهاند .اما مهمتی از ایو ،تیجمه دقیق چاژههرا اسرت کره دط ایرو
خصوص نیز نقایصی چجود داطد .بهعنوا نمونه ،دش ی دط بیگیدا (رردّق) از معرادل
(به پایا طسید سخو) اس فاده نموده چ ع یبتی ایوکه چاژه (بکّت) طا به (به زحمرت
اف اد ) بیگیدانده است .فقیهی نیز دط تیجمه چاژه (بکّتَ) از معرادل (چاداط بره سرکوت
کید ) اس فاده نموده است .ایو دط حالی است که ابو منظوط دط ذیل چاژهها (رردّق)
صدقه :قظبِل قولظه ...بکی یبکی بکتناً
چ (بکّت) ونیو میگوید« :الصدق نقیض الکذب و ّ
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تصدیق نکیده به سیزنا چاداشت.

بالحجة أی غلبه وقینل
ضربه بالسیف والعصا ونحوها والتبکیی التقریع والتعنیف وبکته
ّ
چ بکّت) .هما طوط که دط تعیی

ایو دچ چاژه آمده است( ،ردّق) به معنا تأیید نمود
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قرعه بالعذ" تقریعاً والتبکیی :التوبیخ و التقریع» (ابو منظوط ،ذیل چاژههرا رردّق
بکّته إذا ّ
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چ (بکّت) دط لغت ،به معنا زد کسی با عصا یا شمشریی مریباشرد چ دط اررطالح بره
معنا سیزنا چ توبیخ شدید است .بنابیایو فقیهری چ دشر ی ن وانسر هانرد دط تیجمره
خود معادلی دقیق چ مم نی بی بافت کالم اطائه نمایند.
ِ
اه» (خطمه )752
اه َو َأ ْر َعى َم ْر َع ُ
« -7 -9قَ ْد َأ ْح َمى ح َم ُ

از جمله مسائلی که دط فیایند تیجمه زبا ممد معموالً نادیده گیف ه میشود ،ایو اسرت
که م یجما تنها به معنا ظاهی یک عماطت اک فا نموده چ هیآنچه که از ظاهی م و بری
میآید طا به زبا مقصد من قل میکنند؛ ایو دطحالی است که عدم توجه به معانی ضمنی
چ الیهها پوشیده معنایی چاژگا  ،باعث خواهرد شرد ترا تیجمرها نرامفهوم چ دچط از
ان ظاط به مخاطب زبا مقصد اطائه گریدد .عمراطت فروق ،بخشری از کرالم حضریت دط
محیّمات چ اموط جایز چ حاللی که دط قیآ ذکی شده ،اشاطه نمودهاند .از نظری الطسرو

8

بیا تیجمه یک تعمیی کنایی سه طچش چجود داطد که عماطتند از :ال ) تیجمره کنرایی؛
یعنی بیا معادل یک تعمیی کنایی ،دط زبا مقصد که ایو شیوه به ییو نیرز هسرت؛ زیریا
عماطت تیجمه شده ،هم چابس ه به زبا مقصد چ هم چابس ه به زبا ممرد اسرت کره دط ایرو
روطت ،از طچنق بالغی تعمیی ،کاس ه نمیشود چ خواننرده از زیمراییهرا موجرود دط کرالم
لذّت میبید .ب) تیجمه معنایی؛ یعنی معنا چ مفهوم کنایه دط زبا مقصد آچطده شود .دط ایرو
شیوه ،م یجم بیا ان قال مفهوم کنایه به زبا مقصد تکیه میکند چ با انردکی توضریح ،سرعی
دط تفهیم موضوع به مخاطب داطد .الم ه شیوه مذکوط دط روطتی مقمول چ پسندیده است کره
معادلی بیا تعمیی کنایی چجود نداش ه باشد .ج) تیجمه تحتاللفظی که برهطروط کلّری بریا
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شناساند قیآ کییم به میدم اسرت .دط ایرو عمراطت ،امرام (ع) برا مفهرومی کنرایی ،بره

تیجمه تعابیی کنایی مناسب نیست چ دط حرد امکرا بایرد از کراطبید آ دط تیجمره عمراطات
کنایی دچط کید (ط.ک :مصطفو نیا چ طاهی .)11 :7717 ،با توجه به ایو نظییره ،م ریجم نمایرد
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به تیجمه تحتاللفظی طچ آچطد تا تیجمه دواط ابهرام نشرود .دط کرالم امرام (ع) بریو
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چاژهها ( ظأ ْح ظمی /ظأ ْ ظعی) چ ( ِح ظما ق  /ظم ْر ظعا ق ) تقابل معنایی از نوع مکمّل چجرود داطد؛ چاژه
حمی  :منعه و دفع عنه و احتمنی
(حَمَی) ونیو تعیی شده است« :حمی الشئ حمیاً و
ً
هو ع ذلک :امتنع» (ابو منظوط ،ذیل چاژه حمی) .از ایوطچ ایو چاژه با معادل ممنوعیرت چ
محدچدیت شناخ ه شده است؛ اما دط تعییر

چاژه مقابرل آ یعنری (طعری) قیرد آزاد

عمل دط معادل (ویید ) چجود داطد که کامالً با چاژه (حمی) دط تقابل است .بهگونرها
که دط شیح ایو عماطت ونیو آمده است« :المراد بحمی االسالم المحرمات الشرعیة وقند
احماها هّال سبحانه أي جعلها عرضة ألن تحمی ،أي منع ونهی ع االقتحام فیهنا .المنراد
بمرعاة المباحات والمحلالت الشرعیة ،فان هّال سبحانه قد خص المکلفنی فنی االقندام
علیها وتناولها والتمتع بها :منظوط از (حمی اإلسالم) محیمات دینری اسرت کره خداچنرد
آ طا ممنوع اعالم نموده است بدیوگونه که آ طا دط قیآ ذکی نموده است ترا انسرا از
خداچند اجازه بهیهمند چ اس فاده از آنا طا دط قیآ ذکی نموده اسرت» (خروئی،7751 ،

ج .)717 :7با توجه به ایو توضیحات ،به تیجمهها فاطسی ایو عماطت بننیید:
* دشتی :میزهایا محفو چ ویاگاههایا طا خود ننهما است.
* شهیدی :حوزه آ طا حمایت نمود ،چ طعایت آ طا بی خود الزم فیمود.
* جعفری :خداچند سمحا حمایت نمود هیکس طا که پناه به اچ بید چمیاعات آ طا بره
عهده خود گیفت.
* فیضاالسالم :خداچند از محیمات آ منع نمود ،چ ویاگاه آ طا طچیانید( .از مماحات
آ یعنی آنچه حالل است قدغو چ جلوگیی نفیمود).
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اطتکاب آ خودداط نماید چ منظوط از (میعاه) ،اموط مماح چ حرالل شریعی اسرت کره

* فقیهی  :به تحقیق خداچند ،قُیقناه قیآ طا از شیّ دشمنا  ،حفظ چ حمایت کید چ آ طا
بیا ایوکه موطد بهیهبیداط قیاط گیید ،آماده ساخت.
معنایی تیجمه نموده است چ دط جزء دچم نیز به تیجمه تحتاللفظی طچ آچطده اسرت؛
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ونا که میبینیم تنها میحوم فیضاالسالم ،بخا اچل از کالم امام (ع) طا برهرروطت
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اما سایییو ،بدچ توجه به معنا کنایی ایو عمراطت چ میاجعره بره شریچح ،تیجمرها
تحتاللفظی اطائه نمودهاند که نه تنها معنایی شفاف از آ بیداشت نمیشود؛ بلکه معنا
تقابلی چاژگا نیز دط تیجمه تحتاللفظی میاعات نشده است .بیا مثال میتوا تیجمه
زیی طا بهعنوا تیجمه پیشنهاد اطائه نمود:
«قیآ ( ،انسا ها طا) از چطچد به محیمات منع نموده چ اجازه اس فاده از مواطد مماح چ
حالل طا دط خود بیا نموده است».
« -8-9إ ِ َّن مِن َأحب عِبادِ ه ِ ِ ِ
ب ال َْخ ْو َف» (خطمه )11
استَ ْش َع َر ال ُْح ْز َنَ ،وتَ َجلْبَ َ
ْ َ ِّ َ ل
ال إلَيْه َعبْد ًا ْ

هما گونه که دط بخاها پیشیو ایو جس اط اشاطه شد ،مسأله تقابلها معنرایی ،تنهرا
به جمالت چ عماطات رییح چ طچشو محدچد نمیشود؛ بلکه وه بسیاط معرانی کنرایی طا
مسائل ،طاه طا بیا تیجمها طچشو چ دقیق همواط میسازد .بیا نمونه ،امام علری (ع)
دط آغاز خطمه ( ،)11با بیا چیژگیها بندگا موطد عالقره خداچنرد ،از عمراطت فروق
اس فاده نموده اند که دط بیگیینده یرک معنرا کنرایی اسرت کره از تقابرل بریو دچ چاژه
ب) تشکیل شده است .بیا چطچد به تحلیل جمله فوق ،اب دا به معنا
( ْاستظشْ ظع ظر) چ (تظ ظجلْبظ ظ
لغو چ ارطالحی دچ چاژه مزبوط میپیدازیم« .الشعا ما استشعرت به م الریاب تحتهنا
و استشعر فالن الخوف إذا أضمر و الجلباب هو الروب الواسع و قیل ثنوب أوسنع من
ِ
الخما دون الرداء فتغاّ ی به المرأة أسها و صد ها» (ابو منظروط ،ذیرل چاژههرا جلرب چ
شعی) .با تعییفی که ابو منظوط اطائه نموده است ،معنا لغو فعل (اس شعی) ایرو اسرت
که انسا  ،لما ،زیییو بروشد چ معنا ارطالحی آ  ،ایو است که انسرا ویرز طا دط
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میتوا اطائه نمود که دط بطو خود ،داطا معانی تقابلی زیمایی هس ند که توجه بره ایرو

چجود خود پنها ننه داطد بهگونها که قابل طؤیت نماشد چ یرا نیّرت ویرز طا داشر ه
باشد .با توجه به تقابل فعل (ت لمب) با آ  ،معنا ایو فعل باید بی خالف اررل باشرد،
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یعنی اظهاط نمود ویز  ،بهگونها که قابل دید باشد .دط شیح ایرو عمراطت ونریو آمرده
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است« :استشعر الحزن أی إتصف بالحزن وجعله مالزماً له لزوم ِ
الشعا للجسند و إنمنا صنا
محزوناً لما صد منه فی األیام الماضیة م التفریط فی جنب هّال وجلبنب الخنوف أی جعلنه
مالزماً له لزوم الجلباب للبدن» (خوئی ،7751 ،ج .)711 :1دط چاقع ما دط ایوجرا دط بیابری
یک معنا کنایی قیاط داطیم که م یجم طا به اطائه یرک معنرا کنرایی م شرکل از تقابرل
معنایی ناگزیی مینماید؛ از ایوطچ اب دا به تیجمهها عماطت مزبوط میپیدازیم:
* جعفری :از محموبتییو بندگا خدا ،بندها است که لماسى از اندچه بی تو نمرود ،چ
پوشاکى از بیم بی خود پوشید.
* فیضاالسالم :دچستتییو بندگا نزد خدا (که نظی میحمت حق تعالی شرامل حرال
اچ است) بندها است که حز چ اندچه طا شعاط خود قریاط داد (بریا تحصریل طضرا چ
خوشنود حق اندیشه نمود تا موجمات آ طا به دست آطد) چ خوف چ تی( ،از عذاب
* فقیهی :همانا از جمله بندگانی که خداچند آنا طا بیاتی از بنردگا دینری خرود دچسرت
داطد بندها است که حز طا شِعاط خود قیاط داد چ تی ،خدا طا همچو جامها که سیاسری
چجود انسا طا میپوشاند ،بی تو کید.
* دشتی :همانا به ییو چ محموبتییو بنده نزد خدا ،بندها است کره جامره زیرییو اچ
اندچه چ لما ،طچئیو اچ تی ،از خداست.
* شهیدی :بندگا خدا! همانا محموبتییو بنده نزد خردا ،بنردها اسرت کره از دطچ ،
اندچها شعاط است ،چ از بیچ تیسا چ بیقیاط است.
هما گونه که میبینیم اکثی م یجما  ،بهدلیل عدم توجره بره دچ چاژه م ضراد (اس شرعی) چ
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الهی) طا طچیه خویش و گیدانید.

(ت لمب) ،ن وانس هاند معنا کنایی عماطت طا به طچشنی به مخاطما خرود من قرل نماینرد .دط
تیجمه جعفی  ،تفاچتی بیو ایو دچ چاژه به وشم نمیخوطد چ ایشرا  ،هری دچ طا پوشراک چ
مس قیماً از لفظ (شِعاط) اس فاده شده که بیا مخاطما فاطسی زبا نمیتواند قابرل فهرم
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لما ،تیجمه نمودهاند؛ حال آ که از دقت بهدچط اسرت .دط تیجمره فریضاالسرالم نیرز
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باشد؛ زییا دط زبا مقصد کاطبید نداطد چ چاژه دچم طا نیز بهعنوا (طچیه) تیجمه کریده-
اند .تیجمهها فقیهی چ دش ی نیز تنها تیجمها تحتاللفظری هسر ند کره نمریتواننرد
معنا کنایی عماطت طا من قل نمایند؛ اما دط تیجمه شرهید  ،شراهد گریایا ایشرا بره
تیجمه معنایی هس یم .دط چاقع ایشا به خوبی ،با توجه به تقابل معنایی م و زبا ممرد ،
از دچ چاژه م ضاد (دطچ  /بیچ ) اس فاده نمودهاند .با توجه به تحلیلهرا فروق تیجمره
زیی طا میتوا پیشنهاد نمود:
«محموبتییو بندگا نزد خداچند ،کسی است که دط باطو (نسمت به اعمرال خرود)
اندچهنیو چ دط ظاهی نیز (از عذاب خداچند) بیمناک است».
ِ
ِ
ال م ِ َن ال َْخيْرِ َمتْ َر ٌكَ ،والَ فِيَما نَ َهى َعنْ ُه م ِ َن َّ
ب» (خطمه )751
الش ِّر َم ْرغَ ٌ
« -9 -9إن َّ ُه لَيْ َس ل َما َو َع َد ه ل ُ

بهشماط میطچند .دط طاس ا دعوت به زهد چ تقروا ،امرام علری (ع) دط خطمره ( )751از
تعمیی فوق اس فاده کیدهاند چ مخاطما خود طا به طچ آچطد به نیکی ،تشویق چ از آنچه
که شیّ چ بد نامیده میشود ،نهی نمودهاند .ظاهی عمراطت فروق کرامالً گویرا چجرود
وندیو تقابل معنایی است که همنی از نوع تقابل مکمّل هس ند .از ایو طچ بیو چاژهها
(چعد /نهی)( ،خیی /شیّ) چ (م یک /میغب) اطتمان مفهومی م ضاد بیقیاط اسرت .آنچره
که دط ایوجا بدا خواهیم پیداخت ،چاژه (م یک) چ (میغب) اسرت کره هری دچ مصردط
میمی بوده چ به تیتیب به معنا (طها نمرود ) چ (تمایرل نمرود ) هسر ند .موسرو دط
شیح ایو عماطت میگوید« :سزاچاط نیست که انسا خیی چ نیکیا طا که خداچند بره اچ
چعده داده فیچ گذاطد چ به بد چ شریاطت طچ آچطد .اچ بایسر ی از شری دچط کنرد چ
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هما گونه که پیاتی گف یم ،مسأله زهد چ تقوا از مماحث پی بسامد خطمهها نه المالغه

هیگز میتکب آ نشود» (موسو  ،7711 ،ج .)27 :7اینرک بره تیجمرههرا فاطسری ایرو
عماطت میپیدازیم:
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1395.3.5.2.9
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* فقیهی  :به طاس ی که دط تیک آنچه خدا دط قمرال ان رام آ چعرده خیری چ ثرواب داده
است ،عوض چ پاداشی نیست چ نیز دط ان ام ویز از کاطها شی چ زشت که خداچنرد
از آ نهی فیموده طغمت چ تمایلی نیست.
* دشتی :خیی طا که خدا چعرده داد ،طهرا کیدنری نیسرت چ شریّ طا کره از آ نهری
فیموده ،دچست داش نی نیست.
* فیضاالسالم :آنچه خداچند چعده داده از نیکویی چ پاداش (اطاعرت چ بنردگی) طهرا
کیدنی نیست (زییا فضل چ احسا خداچند بزطگتییو چ به ییو احسا اسرت) چ آنچره
که نهی فیموده از بد چ کیفی (معصیت چ نافیمانی) خواس نی نیست.
* شهیدی :خیی طا که خدا چعده داده چاگذاش نی نیسرت ،چ شریّ طا کره از آ نهری
فیموده طغمت کیدنی نه.
آ شیى که از آ نهى فیموده است جایز نه.
دط تیجمهها فوق بهجز فقیهی ،همنی تیجمها قابل قمول اطائه نمودهانرد .دط تیجمره
فقیهی ،چاژه (م یک) ،بدچ توجه به چاژه م قابل آ (میغب) معادلیابی شرده اسرت .تیجمره
ایشا حاچ ایو مسأله است که دط تیک آنچه داطا ثرواب اسرت ،هریچ عروض چ پاداشری
نیست؛ دطحالیکه منظوط ایو است که انسا نماید اعمالی طا که خداچند بیا ان ام آ چعرده
ثواب چ خیی داده است ،تیک نماید .با ایو چجود ،جزء دچم ایو عمراطت بره خروبی تیجمره
شده است چ سایییو نیز تیجمها قابل قمول اطائه نمودهاند.
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* جعفری :آ خییى که خدا چعده داده است ،تیک کیدنا شایس ه نیست ،چ طغمت به

 -6نتیجهگیری
چاژگا دط تمام مسائل زبانی ،موطد توجه هس ند چ بهعماطتی ،زبا دط چاژگا شکل میگیرید.
میدهد .دط چاقع نقا بیبدیل چاژگا چ امکانات لغو زبا ها ،باعث تقویت چ تمایز یک
717
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همه ما داطا ذخییها چاژگانی هس یم که اسا ،توانایی ما طا دط بیقریاط اطتمران شرکل
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زبا از سایی زبا ها میشود .دط ایو میا  ،انس ام چ هماهننی بیو چاژگانی دط قالب براف ی
اس واط ،افزچ بی خلق یک اثی فنّی ،جلوهگی تصویی ادبی نیز خواهد بود .دط ایو جسر اط
کوشیدیم که از طهنذط مماحث معنیشناسی به تعادل چاژگانی دست یابیم .ایرو ممحرث از
معنیشناسی که جزء مقوله همنشینی چاژگا قیاط داطد ،اروالً بافت کالم طا بهعنوا یکری
از محوطها ارلی کاط خود قیاط میدهد؛ بهگونها که از میا سایی طچابط مفهرومی بریو
چاژگا  ،سعی نمودیم تا تقابلهایی معنایی طا دط خدمت تیجمه بهکاط گیییم .پیا از ایرو،
مطالعات میبون به شناخت تقابلها معنایی ،تنها به شناخت انرواع آ چ دسرتیرابی بره
ایدئولوژ نویسنده محدچد میشد؛ بردیو معنرا کره پرژچهاهرا رریفاً دط مسرائل فیمالیسر ی
خالره میشد؛ اما نک ه حائز اهمیت ایو است که شناخت تقاط جمالت م ضاد با یرکدینری،
تا حدّ زیاد م یجم طا دط دستیابی به تیجمها دقیق ،یاط میطساند .از ایرو طهنرذط ،پرن
اطزیابی قیاط دادیم .آنچه که دط پایا بدست آمد ،ایو بود که دط بیخی مواطد ،م یجما بره
دلیل عدم توجه به مسائلی همچو بافرت چ یرا مسرائلی همچرو ونردمعنایی چاژگرا چ
ال ما ،معنایی چاژگا با یکدینی ،از دطیافت معنا دقیق چاژگا دچط ماندهانرد .دط پایرا ،
ذکی ایو نک ه ضیچط مینماید که هدف از ایرو جسر اط ،تنهرا آشرنا نمرود م یجمرا چ
تیجمهپژچها با اهمیت بافت چ طچابط مفهومی چاژگا دط خالل بافت کالم بیا طسرید
به تیجمها چفاداط است چ نناطندگا ایو سطوط دط پی آ بودهاند تا با اطائره نمونرههرایی
از فیازها نه المالغه ،طاه طا بیا سایی پژچهاها بهمنظوط دستیابی بریاتری بره مقولره
تعادل چاژگانی باز نمایند.
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تیجمه فاطسی از نه المالغه طا بیگزیدیم چ عملکید م یجما طا دط قمال مسأله تقابل موطد

 -7پینوشتها
4- Saussure
8- Larson

2- Firth
6- Palmer

3- Katz & Fodor
7- Lyons
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 -8منابع
* قرآنکریم.
 -7ابیاهیمی ،شیما چ محمدطضا پهلوا نژاد« ،بیطسی زبا شناخ ی باهمآیی چاژگانی دط خمسره
نظامی» ،نشییه ادب چ زبا دانشناه شهید باهنی کیما  ،سال  ،71شرماطه  ،74پراییز چ زمسر ا ،
رص 7772( ،57 -77ش).
 -2ابوابیالحدید ،عزّالدیو بوحامد ،شیح نه المالغه ،واس اچل ،قم :ک ابخانه عمومی آیتا
میعشی ن فی7771( ،ش).
 -7ابومنظوط ،محمّدبو مکیّم ،لسا العیب ،قم :ادب الحوزه7717( ،ش).
 -4امامی ،نصیا  ،ساخت شکنی دط فیایند تحلیل ادبی همیاه با نمونه چ تحلیل ،اهواز :طسرا،
(7712ش).
(7714ش).
 -1جعفی  ،محمد تقی ،شیح چ تیجمه نه المالغه ،تهیا  :دف ی نشی7751( ،ش).
 -1وندلی ،دانیل ،ممانی نشانهشناسی ،تیجمه محمد پاطسا ،وراس وهراطم ،تهریا  :سروطه مهری،
(7711ش).

 -1حیاتی ،زهیا« ،بیطسی نشانهشناخ ی عناری م قابل دط تصوییپیداز اشعاط موالنا» ،فصرلنامه
نقد ادبی ،سال دچم ،شماطه  ،1تابس ا  .رص7711( ،24 -1ش).
 -7دش ی ،محمد ،تیجمه نه المالغه ،قم :مشیقیو7717( ،ش).
 -71س ود  ،فیزا  ،نشانهشناسی کاطبید  ،تهیا  :قصه7772( ،ش).
 -77شهید  ،سید جعفی ،تیجمه نه المالغه ،تهیا  :علمی چ فیهننی7717( ،ش).
 -72رفو  ،کوطچش ،دطآمد بی معنیشناسی ،تهیا  :سازما تملیغات اسالمی7717( ،ش).
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 -5پالمی ،فیانرک ،ننراهی ترازه بره معنریشناسری ،تیجمره کروطچش ررفو  ،تهریا  :میکرز،

 -77رناع ی ،میضیه چ محمد طضا طضو « ،تقابل معنایی چ جزء چاژگانی دط تیجمه» ،سرومیو
کنفیانس بیطسی مسائل تیجمه ،تمییز :دانشناه تمییز7711( ،ش).
 -75فیض االسالم ،سید علینقی ،تیجمه چ شیح نه المالغه ،تهیا  :بینا7777( ،ش).
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 -74فقیهی ،ارغی فقیهی ،تیجمه نه المالغه ،تهیا  :مشیقیو7717( ،ش).
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 -71مصطفو نیا ،سیّد محمّد طضی چ محمّرد مهرد طراهی« ،طچششناسری تیجمره کنایره دط
تیجمه ها قیآ (معزّ  ،رفّاطزاده ،آی ی)» .دچفصلنامه تیجما چحی .سال وهراطدهم .شرماطه
اچّل .رص 77ر7717( ،17ش).
 -71مکاطم شییاز  ،ناری ،پیام امام امیی المؤمنیو ،شیح تازه چ جرامعی بری نهر المالغره ،قرم،
ان شاطات امام علی بو ابی طالب (ع)7771( ،ش).
 -71موسررو  ،سررید عمررا ،،شرریح نهر المالغرره ،ورراس اچل ،بیرریچت ،داط الیسررول اشکرریم،
(7711ش).
 -77هاشمی خوئی ،حمیب ا  ،منهاج المیاعه فی شیح نه المالغه ،واس وهاطم ،تهیا  :مک مره
االسالمیه7751( ،ش).
20- Cruse, D. Alan, Lexical semantics, Cambridge: Cambridge University, (1986).
21- Halliday, M.A.K. & Ruqaiye Hassan, Cohesion in English. London: Longman,
(1976).
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