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 ۱۳۹۷پاییز و زمستان ، ۴، شمارۀ دومهای حدیثی، سال آموزه

 ی معنایابی شناس روش
 البالغه های نهج واژه

  ١)گلستانی( مهدی مردانی  
 چکیده 

زمانی ، این مهم. از مهمترین مراحل فهم متون دینی است، شناخت معنای واژگان
. کنـد باشد و از یک سیر منطقی پیـروی  یابد که مبتنی بر روشی علمی  تحقق می

ادبیـاتی فـاخر برخـوردار البالغـه کـه از  متون مقدسی چون نهـج ۀخصوصا دربار 
. انـدهای آن به جهت چندی ُپر شمار و بـه جهـت چگـونگی متنـوع است و واژه

البالغه به طرح روشـی بپـردازد  مقاله حاضر کوشیده است تا با تکیه بر کتاب نهج
روشـی کـه بـر . ها بدان نیاز دارنـد که نهج پژوهان برای دست یابی به معنای واژه

مخاطـب را بـه ، ر است و در یک فرایند گام بـه گـامشش مرحله کاربردی استوا
نتایج حاصل از ایـن پـژوهش نشـان . سازد البالغه رهنمود می های نهج معنای واژه

انتخـاب معنـای ، معنـایی تشـخیص بُـن، دهد که شناخت هیئت و ماده کلمـه می
های زبانی و تحلیل  بررسی ویژگی، تشخیص معنای حقیقی از مجازی، استعمالی
البالغه است که در  های نهج ناختی شش مرحله مهم و کارگشا در فهم واژهمعنا ش
 . البالغه نیز انعکاس داشته است های نهجترجمه

 . البالغه مفردات نهج، شناسی واژه، متدولوژی :واژگان کلیدی

                                                 
 .۲۳/۰۵/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:  - ۰۱/۰۳/۱۳۹۸تاریخ دریافت:  
 بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم اسالمی .١

 mardani1400@gmail.com  
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 مقدمه
نیازمنـد ، هایی که تمرکـز اصـلی آنهـا بـر مـتن اسـت دانش ۀتحقیق و پژوهش دربار 

گاهی ای از مجموعه هـا  ایـن نیازمنـدی. های مرتبط با مطالعات متنی است ها و توانایی آ
اهمیـت و حساسـیت ، گـردد مطرح مـی) قرآن و حدیث( متون مقدس ۀآنگاه که دربار 
چرا که قصور و تقصیر در این حـوزه نـه تنهـا موجـب فهـم نـارس و . یابد مضاعفی می
فهـم و ، از ایـن رو. شـود ام میبلکه به بهای تحریف و بدعت در دین تم، ناقص از متن

تنهـا در سـایۀ تـالِش ، البالغه که از ادبیاتی فاخر برخوردار اسـت درک متونی چون نهج
 . گردد مبتنی بر تخصص و مهارت امکان پذیر می

شناخت معانی واژگـانی اسـت ، های متن محور های الزم در پژوهش یکی از مهارت
در حکم آجرهـای یـک ، و مفردات یک متن ها واژه، چه. که در متن به کار رفته است

، از ایـن رو ١.کشـد اند که در کنار هم نمای بلند و زیبای متن را به تصویر میساختمان
بایست ابتدا الفاظ و مفردات آن را بـه  برای دستیابی به فهم دقیق و صحیح یک متن می

ای و  سـلیقه های دینـی امـری اما فهم صحیح واژه. شایستگی فهمید و معنا شناسی کرد
. کنـد است و از یک سیر منطقـی پیـروی می بلکه مبتنی بر روشی علمی ، ذوقی نیست

البالغه به طرح روشی بپـردازد کـه  کوشیده است تا با تکیه بر کتاب نهج پژوهش حاضر 
روشی که بـر شـش مرحلـه ؛ ها بدان نیاز دارد یابی به معنای واژه نهج پژوهان برای دست

مخاطـب را بـه معنـای ، ت و در یک فرایند تدریجی و گام بـه گـامکاربردی استوار اس
 . البالغه رهنمود سازد های نهج واژه

شایان ذکر است که پیش از این پژوهش مستقلی در این باره به سامان نرسیده اسـت 
ها و یا تبیـین و  به تحلیل موردی واژه، و بیشترینه آثاری که در این باره تالیف شده است

روش فهم ، این در حالی است که در مقاله پیش رو. ها اختصاص یافته است نقد ترجمه
هـای عینـی مـد نظـر  سیر منطقی و نمونه، البالغه با رعایت ساختار علمی های نهج واژه

 . البالغه تطبیق داده شده است های نهج بوده و بر ترجمه

                                                 
 ).۵۴: ۱۴۱۲،راغب اصفهانی(ر.ک:.١
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 البالغه های واژه شناسی نهج مؤلفه. ۱
هــای دشــوار  شــناخت روشــمند معنــای واژه، البالغــه شناســی نهــج مقصــود از واژه

. پـذیرد البالغه است که با تکیـه بـر منـابع معتبـر و قواعـد زبـان عربـی صـورت می نهج
شناسـی اسـت کـه بـه   زبان چهار مؤلفه اصلی واژه دستوردامنه و ، منبع، روش، رو  این از

کید بر چهار أ البته ت. ستثیرگذاری در مفهوم و نتایج آن شایسته بررسی و تبیین اأدلیل ت
بلکه بـه دلیـل اهمیـت و ، شناسی نیست های واژه مؤلفه یاد شده به معنای انحصار مؤلفه

 . پردازیم ثیرگذاری آنها بوده است که در ادامه به توضیح آنها میأمیزان ت

 روش.۱-۱
و در اصـطالح بـه  )۱۳۷۶، خداپرستی( طریق و شیوه است، روش در لغت به معنای راه

، ساروخانی( .کند ای مجموعه طرقی است که انسان را به کشف مجهوالت هدایت میمعن
. نیازمند روشی پذیرفته و علمـی اسـت، البالغه دریافت معنای واژگان نهج )۱/۲۴ :۱۳۸۰

ها وجاهـت و  به فهم ما از واژه، شناسی در واژه  چراکه برخورداری از روش و متد علمی
البتـه منظـور از . سازد و ارزیابی می سنجشاز آن را قابل بخشد و نتایج حاصل  اعتبار می

ای است که در یک فرایند گام بـه گـام مخاطـب را بـه گانه روش در اینجا مراحل شش
 . کند البالغه هدایت می های نهج دریافت معنای واژه

 منبع .۱-۲
و در  )۱۳۶۴، دهخـدا( مایـه اسـت مرجـع و ُبـن، مأخـذ، منبع در لغت به معنـای اصـل

هـا را در اختیـار  هـای مـرتبط بـا واژه گـردد کـه داده هایی اطالق مـی اصطالح به گزاره
البالغه زمانی معتبـر و  های نهج فهم واژه )۲۶۱: ۱۳۷۹، بابایی: نک( .دهد پژوهشگر قرار می

برخـوردار  ای علمـی قابل استناد خواهد بود که متکی بر منابع معتبـر باشـد و از پشـتوانه
ها  موجب تضعیف برداشت ما از واژه، ناشناخته و نامعتبر، ه کتب ضعیفاستناد ب. گردد
اسـتناد بـه لغـت ، گردد و مایه بی اعتباری نتایج به دست آمده خواهد بود و در برابر می
صـحت . شـود هـای واژه شناسـی مـی مشهور و معتبر موجب اتقان داده، های کهن نامه

ر موضـوع از دیگـر معیارهـای و تخصـص مؤلـف د مقبولیـت عمـومی ، انتساب کتـاب
 . تشخیص منابع معتبر واژه شناسی است
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 دامنه.۱-۳
، عمیـد؛ ۱۳۸۵، معـین( زمینه و قلمرو به کار رفتـه اسـت، دامنه در لغت به معنای حوزه

جمعـی از ( شـود ای مشخص با چـارچوبی معـین گفتـه مـی به پهنه، و در اصطالح .)۱۳۸۹
د حیطه مشخصی از عملیات واژه شناسی است مقصو ، که در این تحقیق .)۱۳۸۷، محققان

البالغـه بـه  هـای نهـج واژه، چـه. البالغه محدود گردیده است که به واژگان دشوار نهج
بـدیهی اسـت کـه در چنـین . انـدمتنـوع، پر شمار و به جهت چگونگی، جهت چندی

مـه توان معنـای ه البالغه میسور نیست و نمی های نهج شرایطی امکان شناخت تمام واژه
البالغـه زد و بـه  هـای نهـج بایست دست به گزینش واژه بنابراین می. آنها را بررسی کرد

. البالغه و یا غریب الحدیث را در اولویت قـرار داد های دشوار نهج واژه، حسب اهمیت
، هایی هستند که نه برای مخاطب نا آشـنا بـا زبـان عربـی واژه، های دشوار منظور از واژه

انان نیز غامض و دیریاب است و فهم آن نیازمند مراجعـه بـه منـابع و بلکه برای عرب زب
 . کتب واژه شناسی است

 دستور زبان.۱-۴
البالغـه تـاثیر  هـای نهـج زبان عربی دارای قواعد و دستوراتی است کـه در فهـم واژه

، ابواب ثالثی مزیـد، حروف جر، خصوصیت اوزان کلمات: مواردی چون. گذار است
های  هایی است که در معنای واژه از جمله ویژگی ...افعال متضاد و ،حرکت عین الفعل

ها نه محدود به موارد یاد شده  البته تاثیِر این دست از ویژگی. البالغه تاثیر بسیار دارد نهج
در معنای واژه تـاثیر ، ها بلکه بسته به نوع کاربرد آنها با واژه، است و نه همیشگی و دائم

هـای آن در مباحـث آتـی مـورد  گذارند که برخـی از نمونـه یم میمستقیم و یا غیر مستق
 . بررسی قرار خواهد گرفت

 البالغه های نهج مراحل فهم واژه. ۲

 شناخت هیئت و ماده واژه .۲-۱
) حروف اصـلی( تشخیص ماده، البالغه های نهج نخستین گام برای فهم معنای واژه

توان از کتـب لغـت  اخته نشود نمیزیرا تا زمانی که حروف اصلی کلمه شن. کلمه است
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خود منوط بـه ، شناخت حروف اصلی کلمه. بهره گرفت و معنای واژه را به دست آورد
اسـت و کلمه است که در بسیاری از موارد ساده و قابل دسترس ) وزن( تشخیص هیئت

» شقشـقیه«برای نمونه وقتی در صدد فهم معنای واژه . یاب در برخی موارد دشوار و دیر
آییم ابتدا باید حـروف اصـلی کلمـه را تشـخیص داد و  البالغه بر می خطبه سوم نهجدر 

شـویم کـه ایـن  وقتـی متوجـه مـی، از ایـن رو. سپس به کتب واژه شناسی مراجعه نمود
توان معنـای آن را بـه دسـت  است می» شقشق«رباعی مجرد و حروف اصلی آن ، کلمه

تر به هنگام هیجان از دهان خود خارج ای شش مانند که شکیسه: آورد که عبارتست از
اما تشخیص ماده کلمـه همیشـه سـاده  .)۲/۴۸۹ :۱۳۶۷، ابن اثیر( دمد سازد و در آن می می

هایی چنـد مـورد  هایی همراه است که در ادامه و در قالب نمونه نیست و گاه با دشواری
 . دهیم بررسی قرار می

 »َتَتَجّنی«واژه  .۲-۱-۱
یتَ «واژۀ ، نمونه اول َو َلَتْعَلَمنَّ «: البالغه آمده است است که در نامۀ ششم نهج» َتَجنَّ

نِّ 
َ
ی َفتَجنَّ ما بدا لك  ُعْزَلٍة َعْنه یُکْنُت فِ  یأ ْن َتَتَجنَّ

َ
این نامه خطاب بـه معاویـه و در  .»ِإالَّ أ

را به مشارکت در قتل عثمان مـتهم کـرده  ای نگاشته شده است که وی امامهنگامه
کنـد و در آخـر  گنـاهی خـود بیـان می ابتدا دالیلی را برای مصـونیت و بی امام. بود
ت را یـکه بخـواهی جنا مگر آن، کناری جسته بودم ]قتل عثمان[من از آن «: فرمایند می

بـا  )۶۱۱: ۱۳۷۸، آیتـی(  .»زی را که بر تو آشکار است پنهـان دارییبه گردن من نهی و چ
ی«توجه به هیئت کلمه  نخست : توان در نظر گرفت و احتمال برای ماده آن مید» َتَتَجنَّ

نی ،جنی: و از باب تفّعل باشد» جنی«که از مادۀ  آن  ی که در این حالـت بـه  ،تجَّ تتجنَّ
و ترجمه کـالم  .)۱۸۵ /۶ :۱۴۰۹، فراهیـدی( معنای نسبت جنایت دادن و متهم کردن است

مگر آنکه ، گوشه گرفتم ]قتل عثمان[خواهی دانست که از آن «: شود چنین می امام
دوم .)۵۸۰: ۱۳۷۹، انصـاریان( »رسد وارد آر پس هر اتهامی که به نظرت می، مرا مّتهم کنی

 ١ای قیاسـی و از باب تفّعل باشد کـه در ایـن حالـت طبـق قاعـده» جنن«که از مادۀ  آن

                                                 
بـه ، شـود لیتبـد اءیبه  تواند یف الم الفعل محر ، ل روندسدَّ به باب تفعّ ، هرگاه افعال مضاعف مانند منَّ . ١

َن   . یشود تمنَّ  میعنوان مثال تمنَّ



 

وزه
آم

 
ان 

مست
و ز

یز 
 پای

ی/
دیث

ي ح
ها

13
97

 
رة 

شما
 /

٤

۸ 

ن ،جنن: شود حرف الم الفعل به یاء تبدیل می ُن  ،تجنَّ ـی ،یتَجنَّ لـت بـه در ایـن حا. یتجنَّ
: تـوان چنـین ترجمـه کـرد و مـی .)۴۲۱ /۱ :۱۴۰۴، ابـن فـارس( معنای ستر و پوشش اسـت

پـس ، که بخـواهی ایـن حـق را بپوشـانی مگر آن، دانی که من از آن ماجرا دور بودم می
چه بر تو آشـکار  آن: ما بدا لک«که با توجه به عبارت ، بپوشان آنچه بر تو آشکار است

و » جـنن«رسـد کـه مـادۀ  چنین به نظر مـی، کاری و پنهانیو تقابل معنایی آش .»است
 . تر است نزدیکمعنای ستر و پوشش به مراد امام

 »الُتَبل«واژه  .۲-۱-۲
ِإَذا َلـْم «: البالغه آمده اسـت نهج ۶۹است که در حکمت » الُتَبل«واژه ، نمونه دوم

» الُتَبـل«سی و سماعی کـه در واژه به جهت قواعد قیا .»ُد َفَال ُتَبْل َما ُکْنَت یُکْن َما ُترِ یَ 
با بررسی احتماالت . تشخیص حروف اصلی آن دشوار گردیده است، اعمال شده است

، »بلـی«رسد که این فعـل از مـاده  مختلف و مقایسه آن با موارد مشابه چنین به نظر می
است که به معنای اهمیـت دادن ) صیغه هفتم( باب مفاعله و صیغه مفرد مذکر مخاطب

که با توجه به آن که . ُتباِلی ،ُیباِلی ،بالی  .)۲۲۰ /۱۹ :۱۴۱۴، زبیدی( هتمام ورزیدن استو ا
حرف یاء ، مجزوم به الی نهی است و عالمت جزم نیز به حذف حرف عله است، فعل

تغییرات صورت گرفتـه تـا اینجـا بـر . ال ُتباِل  ،ال تبالی ،تبالی: آخر حذف گردیده است
ای سماعی نیز اجرا شده است که قاعده، اما بعد از این، است اساس قواعد قیاسی بوده

بدین نحو کـه بـه  .)۲/۶۱۶ :۱۳۷۵، بیهقی( اندالبالغه به آن تصریح کرده برخی شروح نهج
حرکت کسره الم الفعل حذف شده است و به دنبال آن حـرف ، خاطر کثرت استعمال

الف نیز حـذف ، ساکنین شدهالم با حرف الف ـ که ساکن ماقبل مفتوح است ـ التقاء 
بـدین ترتیـب حـروف اصـلی واژه مشـخص و . °ال ُتَبل ،°ال ُتَبال ،ال ُتباِل : گردیده است 

: ۱۳۷۹، انصـاریان( بـاک نداشـتن: معنای آن به دست آمد و برگردان آن با تعـابیری نظیـر

انجـام  ،)۴۰۵: ۱۳۷۴، معـادیخواه( بی تفـاوت بـودن ،)۶۳۹: ۱۳۷۹، دشـتی( نگران نبودن ،)۷۶۴
، افتییـچـه خواسـتی دسـت ن هرگاه به آن: ای مقبول چنین معنا کردگردید و در ترجمه
 . چه در آن هستی باك نداشته باش پس نسبت به آن
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 معنایی شناخت ُبن .۲-۲
در ایـن . رسد نوبت به بررسی معنای واژه می، پس از تشخیص وزن و حروف اصلی

زیـرا . دار اسـت و در گـام دوم قـرار داردبرخـور  معنـایی از اولویـت مرحله شناخت ُبـن
گردد و در نسـبت سـنجی  ای واژه میموجب دریافت معنای ریشه، معنایی تشخیص ُبن

سبب فهم نقاط اشتراک یـا افتـراق آنهـا و در نتیجـه تشـخیص ، واژه با کلمات هم معنا
بـی برای توضیح بیشتر باید افزود که کلمـات در زبـان عر. گردد صحیح معنای واژه می
در گـذر ، شوند و گاه معنایی که برای یک واژه وضع شده است دچار تطّور معنایی می

ایـن در حـالی  .)۷۱: ۲۰۰۵، عوض؛ ۱۹۳: ۱۳۷۴، شمیسا( کند زمان توسعه و یا تضییق پیدا می
وجـود  منینؤر کلمات معصومین به ویژه امیرالمـهایی که د است که بسیاری از واژه

اند و تغییر معنایی که در گـذر زمـان و ادری خود به کار رفتهدر معنای اصلی و م، دارد
الزم است ابتدا معنای ، از این رو. به سبب استعمال پدید آمده در آنها لحاظ نشده است

ها را به دست آوریم و سپس معانی اسـتعمالی و رایـج  واژه) معنایی ُبن( ای اصلی و ریشه
 . آنها را بشناسیم

 معنایی تعریف ُبن .۲-۳
  ماده ـ علی رغم تفـاوتمعنایی است که در همۀ مشتقات یک ، معنایی منظور از ُبن

های تسبیح قرار  ها با یکدیگر ـ مشترک است و همچون یک رشته در دل مهرهمعنایی آن
، مجنـون: دارای مشـتقاتی نظیـر» جـنن«مـاده ، برای مثـال .)۱/۳: ۱۴۰۴، ابن فـارس( دارد
ه هریـک از آنهـا دارای معنـای مشـخص و متفـاوت از است کـ ...َجّنة و، ِجّن ، جنین

: و َجّنة، موجود ناپیدا: ِجّن ، فرزند در شکم مادر: جنین، دیوانه: مجنون؛ دیگری است
 است» ستر و پوشش«اند که آن اینها در یک معنای واحد مشترک  لکن تمامی. بهشت

در داخـل شـکم  جنـین؛ چرا که مجنون عقلش پوشیده اسـت .)۱/۴۲۱: ۱۴۰۴، ابن فارس(
موجود پنهان و ناپیداست و َجّنـة نیـز پوشـیده از انبـوه درختـان ، ِجّن ؛ مادر پنهان است

، حیـوان رمنـده: است که در معـانی مختلفـی چـون» وحش«ماده ، نمونۀ دیگر. است
 ۀلکـن همـ. به کار رفته اسـت ...زمین بی آب و علف و، مردمان پست، درخت بیابان

 ۀکه هم )۱/۱۴۵: ۱۴۰۴، ابن فارس( است» تنهایی«شترکی به نام این مشتقات دارای وجه م
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که برخالف حیوان اهلـی  چنان. آنها جریان دارد گیرد و در تمامی آن معانی را در بر می
درخت بیابان نیز معموال تک اسـت و . حیوان رمنده تنهاست، که با انسان مأنوس است
 . ایی را در خود دارندآب و علف نیز خصوصیت تنه مردمان پست و زمین بی

 معنایی تشخیص ُبن .۲-۴

 روش تقلیدی .۲-۴-۱
ها دست یافـت؟ بـرای ایـن منظـور دو راه وجـود  معنایی واژه توان به ُبن اما چطور می

تـر  گیری از منابعی است که به همین هدف تـالیف شـده و پیش  راه نخست بهره: دارد
مقاییس اللغـه منبـع مناسـبی بـرای ایـن  که کتاب معجم چنان. اند این کار را انجام داده

منظور است و کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم منبع دیگری است که در صدد 
هـا  معنـایی واژه معنایی بر آمده است و کتاب مفردات الفاظ قرآن نیز بعضا به ُبن ارائۀ ُبن

الم و حاء «: سدنوی می» لحد«برای مثال ابن فارس در ذیل ماده . توجه نشان داده است
. کنـد ریشه معنایی واحدی دارد که بـر انحـراف از طریـق مسـتقیم داللـت مـی، و دال
شـد یعنـی از راه حـق و ایمـان منحـرف » ُملِحـد«فالنـی : شود که وقتی گفته می چنان
میت را هم لحد گویند چـون در یکـی از دو طـرف جنـازه منحـرف و » َلَحد«. گردید

هـا  معنـایی واژه مرحوم مصـطفوی نیـز بـه ُبـن .)۵/۲۳۶: ۱۴۰۴، ابن فارس( »شود متمایل می
به تحلیل معنای اصلی و ، توجه نشان داده و پس از نقل دیدگاه لغویون در ذیل هر ماده

تحقیـق آن «: آورده اسـت» فـتن«برای نمونه در ذیـل مـاده . ای آن پرداخته استریشه
. ل و اضـطراب گـرددچیزی است که موجـب اخـتال» فتن«است که یگانه ریشه ماده 

، فرزنـدان، ماننـد دارایـی. فتنـه اسـت، چه کـه ایـن دو حالـت را پدیـد آورد پس هر آن
  .)۹/۲۳  :۱۳۶۸، مصطفوی(»گرفتاری و غیر آن، دیوانگی، کفر، عذاب، غلو، اختالف نظر

 روش اجتهادی .۲-۴-۲
سـت و یـا بـا معنایی واژه با مراجعه به کتب لغت قابل دریافـت نی ُبن، اما گاهی اوقات
در این مرحله باید به روش اجتهادی روی آورد و با بررسی مشتقات ؛ دشواری همراه است

مـاده ، بـرای مثـال. ریشه معنا را تشخیص داد، واژه و نسبت سنجی معنای آنها با یکدیگر
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هایی است که مشتقات فراوانی دارد و در معانی متفاوتی نیـز بـه کـار  یکی از واژه» شکر«
شویم که برای این واژه ریشـه  لکن با مراجعه به کتاب مقاییس اللغه متوجه می. رفته است

واحدی به دست داده نشده است و ابن فارس خود اذعان داشته که این ماده دارای چهـار 
توان همه آنها را کنار هم قـرار داد و بـه یـک  تفاوت و دور از قیاسی است که نمیمعنای م

معنـایی  برای تشـخیص ُبـن، در این حالت .)۳/۲۰۷: ۱۴۰۴، فارس ابن( ریشۀ واحد باز گرداند
تـوان  که می چنان؛ باید از دیگر منابع و قراین مؤثر در این باره کمک گرفت، »شکر«واژه 

ضـداِدها«از قاعده 
َ
بـرای » شـکر«اسـتفاده کـرده و از مفهـوم مقابـِل  »ُتعَرُف األشـیاء ِبأ

یـابیم کـه معنـای اصـلی  وقتـی در مـی، رواز ایـن . معنایی آن کمک گرفـت تشخیص ُبن
را نیـز » شـکر«توان معنای اصلی  می .)۵/۱۹۱: ۱۴۰۴، ابن فارس( ستر و پوشش است» کفر«

، باشـد» کفـر«معنـایی  ُبـن، وقتی پوشاندن و پنهـان سـاختن، به بیان دیگر. به دست آورد
برخـی از لغـت کـه  چنان. نیز آشکار کردن و هویدا ساختن خواهد بود» شکر«معنایی  ُبن

معنـایی دسـت داده شـده  این معنا را تایید کرده و بر ُبن، »شکر«شناسان نیز با تفسیر واژه 
شـکر آن «: که راغب اصفهانی در مفردات الفاظ قرآن آورده اسـت چنان. صحه گذاردند

برگردان از ، است که نعمت را در ذهن بیاوری و آن را آشکار سازی و مادۀ شکر در اصل
ماده کفـر قـرار دارد کـه بـه ، در برابر. است که به معنای آشکار کردن است» رکش«واژه 

   .)۴۶۱: ۱۴۱۲، راغب اصفهانی( »معنای فراموشی و پوشاندن نعمت است

 انتخاب معنای استعمالی .۳
انتخاب معنای اسـتعمالی اسـت ، البالغه های نهج سومین مرحله از مراحل فهم واژه

معنـای . گـردد کاربردی کلمـات در زبـان عربـی مـی که در واقع سبب شناخت معنای
از ، های کالمـی مختلـف معنای اولیه واژه است که به دلیل کاربرد در بافت، استعمالی

 شود تنوع و تعدد معنایی برخوردار است و به معنای معجمی یا دیکشنری نیز شناخته می
معنای خـارج از مـتن واژه ، منظور از معنای استعمالی، به بیان دیگر .)۳۲۳: ۱۹۷۹، حسـان(

قابلیت انعطاف و تغییر پـذیری دارد ، رود است که به تناسب متونی که در آن به کار می
، مسـبوق و دیگـران( کنـد های به کار رفته در متن با مراد متکلم ارتباط برقرار می و بین واژه

۱۳۹۶ :۹۹(.   
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 ویژگی معنای استعمالی .۳-۱
البالغـه بـه حسـاب  هـای نهـج در فهـم واژه  گام مهمـی، تشخیص معنای استعمالی

چرا که باید اوال از میان معانی ذکر شده در کتب لغت گزینش و انتخاب گردد . آید می
معیـار . تناسب و سازگاری داشـته باشـد، و ثانیا با متنی که واژه در آن به کار رفته است

واژه در آن بـه سیاق کالم و بافت معنـایی اسـت کـه ، گزینش معنای استعمالی مناسب
در یک معنا به کار رود  )الف( ممکن است یک واژه در متن، رو ناز ای. کار رفته است

 . در معنایی کامال متفاوت استعمال شود) ب( و همان واژه در متن
ها است و در خطبـه شقشـقیه بـه معنـای  از این دست واژه» قسط«ماده ، برای نمونه

کـه  نچنـا. ای دیگـر بـه معنـای عـدل و دادبـهظلم و جور به کار رفتـه اسـت و در خط
ْخَری َو َقَسَط آَخـُرون«: حضرتش فرمود

ُ
ْمِر َنَکَثْت َطاِئَفٌة َو َمَرَقْت أ

َ
ا َنَهْضُت ِباْأل امـا ؛ َفَلمَّ

ن یـای از مـدار د  و عـّده، مان شکسـتندین که به امر خالفت اقدام نمودم گروهی پیهم
 .)۶۰: ۱۳۷۹، انصــاریان( »ان نهادنــدیــغگــر ســر بــه راه طیو جمعــی د ، رون رفتنــدیــب

) معاویـه و شـامیان( در واقع به گروه قاسطین»  َقَسَط آَخُرون«با عبارت  منینؤامیرالم
 ۱۸۵امـا همـین مـاده در خطبـه . اشاره کـرده و بـر ظلـم و سـتم ایشـان تاکیـد کردنـد

عـدالت  البالغه به معنای عدل و داد به کار رفته و حضـرت خداونـد را بـه ویژگـی نهج
ذِ «: ستوده است ِه الَّ َعـاِدِه َو اْرَتَفـَع َعـْن ُظْلـِم ِعَبـاِدِه َو َقـاَم یمِ  یَصـَدَق ِفـ ...یاْلَحْمُد ِللَّ

و از ، اش صادق ش خدا را که در وعدهیستا؛  ُحْکِمه یِهْم فِ یْ َخْلِقِه َو َعَدَل َعلَ  یِباْلِقْسِط فِ 
و در حکـم ، ان بنـدگانش بـه دادیـمدر ، که به بندگان خود ستم کنـد بـه دور اسـت نیا

  .)۵۰۹: ۱۳۷۹، انصاریان( »کند کردن بر آنان به عدالت رفتار می
ها به خوبی صورت نگرفته است و برخی  البته برگردان ماده مورد نظر در همه ترجمه

 .)۷۵: ۱۳۶۶، مبشـری( تنها به آشوب شامیان اشاره کردند، »قاسطین«به جای ترجمه واژه 
و برخـی  .)۲۳: ۱۳۷۷، ۶متـرجم قـرن( بیر نادرسِت اهل فسق از آنان یاد کردنـدو برخی با تع

: ۱۳۷۹، آقـا میرزایـی( مخالفت با طاعت حق را به عنوان ویژگی قاسطین ذکر کردند، دیگر

۱۵(.  
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 البالغه های نهج نمونه .۳-۲

 »َقرار«واژه  .۳-۲-۱
نها به تناسـب متنـی معانی متعددی دارد که هر یک از آ، در کتب لغت» قرار«واژه 

 ۲۰۳در خطبـه  منینؤبرای مثال امیرالم. گردد متعّین می، که در آن به کار رفته است
 «: البالغه فرمودند نهج

َ
نْ یُّ أ َما الدُّ اُس ِإنَّ ا یـدن، ای مـردم ؛ا َداُر َمَجاٍز َو اآلِخَرُة َداُر َقَراریَ َها النَّ

در ایـن » قـرار« .)۴۵۲: ۱۳۷۹، انصـاریان( »شـگی اسـتیو آخـرت خانـه هم، سرای گـذر
و بـه مانـایی و  .)۱۳/۴۰ :۱۳۵۸، خـویی( حدیث به معنای ثبـات و دوام و همیشـگی اسـت

امـا همـین . پایداری سرای آخرت در برابر ناپایدار و گذرا بودن سرای دنیا داللـت دارد
 رحم زنان اطـالق گردیـده اسـت البالغه مفهوم دیگری یافته و به نهج ۶۰واژه در خطبه 

ُهْم ُنَطٌف فِ « .)۴/۳۷۴ :۱۳۵۸، خـویی( ِه ِإنَّ َسـاء یَکالَّ َو اللَّ َجاِل َو َقـَراَراِت النِّ ْصَالِب الرِّ
َ
بـه  ؛أ

، انصاریان( »و رحم زنان، ی هستند در صلب مردانیها نان نطفه یا، ستین نیخدا قسم چن
ته شـدن آنهـا در این فراز با اشاره به ماجرای خوارج و کشـ منینؤامیرالم .)۱۳۴: ۱۳۷۹

آنان را جریانی دنباله دار معرفی کرده و با عبارت یـاد شـده از زنـده ، در جنگ نهروان
 . ماندن طرز فکر آنان در طول تاریخ خبر داده است

 »ِفتنه«واژه  .۳-۲-۲
ر شمار فراوانی از کلمـات است که معانی متعددی داشته و د» فتنه«نمونۀ دوم واژۀ 

َفـِإْن «: البالغه آمده است نهج ۲۳از جمله در خطبۀ . ته استبه کار رف منینؤامیرالم
ِخ 
َ
َحُدُکْم ِأل

َ
ی أ

َ
ْو َنْفٍس َفَال َتُکوَننَّ َلُه ِفْتَنـةً  یَرًة فِ یِه َغفِ یَرأ

َ
ْو َماٍل أ

َ
ْهٍل أ

َ
کـی از شـما یاگـر ؛ أ

 »ندیمبادا ناراحـت شـود و در سـوگ نشـ، ندیش بیش را از خود بیمال و منال برادر خو 
در » فتنـه«، اند معنا کردهطور که برخی از مترجمان به درستی  همان .)۲۳: ۱۳۷۸، شهیدی(

و مراد حضرت آن است که فراوانِی دارایی بـرادر  جا به معنای ناراحتی و اندوه است این
امـا ایـن واژه در . موجب رشک شما نشود و اسباب اندوه تان را فراهم نیـاورد، تان دینی

. عنای دیگری پیدا کرده و به فریفتگـی ترجمـه شـده اسـتالبالغه م نهج ۳۲۲حکمت 
ای از قبیلـه بـه تیـره، گشـت ن به کوفـه بـاز مـییاز صفّ  منینؤوقتی امیرالم، که انچن

لـه اش بـود بـه جانـب یل که از سران قبیحرب بن ُشَرحب. ان برخوردیهمدان به نام شبام
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بـه  منینؤا امیرالمام. اده در رکاب حضرت حرکت کندیخواست که پ آمد و  امام
ٌة ِلْلُمْؤِمِن  یِفْتَنٌة ِلْلَوالِ  یِمْثِلَك َمَع ِمْثلِ  َی اْرِجْع َفِإنَّ َمْش «: او فرمود اده یـبازگرد کـه پ ؛َو َمَذلَّ

، شـهیدی( »ی با چون من موجب فریفته شدن والی و خواری مؤمن اسـتیآمدن چون تو 
   .)۳۷۴: ۱۳۷۸، احمدزاده؛ ۴۱۹: ۱۳۷۸

خطاب به ُشَرحبیل فرمود شایسته نیست که کسی چون تو که نـزد در واقع حضرت 
مرا در چنین حالتی ـ که من سواره ام و تو پیـاده! ، قومت از مقام و موقعیت برخورداری

شود هم تو نزد قومت خوار و خفیف گردی و  چراکه این حال سبب می؛ ـ همراهی کند
البالغـه در  البتـه مترجمـان نهـج. هم من نزد کوته نظران مغرور و فریفته به حساب آیـم

داســتان نبــوده و هــر یــک فراخــور برداشــت خــود از مــتن  ترجمــه واژه یــاد شــده هــم
برخی ، که در ترجمه فراز نخست چنان. به برگردان فارسی آن پرداخته است، البالغه نهج
معنـای و برخـی بـه  .)۲۷: ۱۳۷۹، آقـا میرزایـی( انـدرا به ستیزه کردن معنا کـرده» فتنه«واژه 

 و برخی دیگـر بـه معنـای بـال و گرفتـاری .)۸۴: ۱۳۷۹، انصاریان( اندحسد ورزیدن دانسته
 انـدرا بـه انحـراف معنـا کـرده» فتنـه«در ترجمه فراز دوم نیـز برخـی  .)۶۴: ۱۳۷۸، زمانی(
: ۱۳۷۸، آیتـی( اندو برخی به معنای فریب دانسته .)۷۰۷: ۱۳۷۹، دشتی؛ ۴۷۸: ۱۳۷۴، معادیخواه(

لکن با توجه بـه  .)۱۲۴۰ :۱۳۷۹، االسالم فیض( و برخی دیگر به معنای بال و گرفتاری .)۹۵۹
معنای اندوه در فـراز  )،متون مشابه( و نیز قراین برون متنی) سیاق( های درون متنینشانه

 . سازگارتر است نخست و معنای فریفتگی در فراز دوم با کالم امام

 تشخیص معنای حقیقی از مجازی. ۴
، البالغه باید مورد توجه قـرار گیـرد های نهج ای که در فهم واژهچهارمین مراحله اما

این مرحلـه از آن روی اهمیـت دارد کـه گـاه . تشخیص معنای حقیقی از مجازی است
وابسته به شـناخت معنـای مجـازی کلمـه ، دریافت معنای واژه و فهم مراد متکلم از آن

موجب کج فهمی و اشتباه در ، حقیقی است و عدم تشخیص درست معنای مجازی از
البالغـه کـه مملـو از تعـابیر مجـازی و  خصوصا در کتابی چون نهج. گردد برداشت می

، از این رو الزم است تا بعد از گزینش معنای استعمالی مناسـب. صناعات بالغی است
. حقیقی یا مجازی بودن آن نیز سنجیده شود و مقصود از واژه بـه درسـتی تبیـین گـردد
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گـردد  چرا که گاه معنای مجازی ـ به دالیل گوناگون ـ به عنوان معنای حقیقی تلقی می
ایـن در حـالی اسـت کـه . شود تا معنای اصلی کلمه مورد غفلت قرار گیـرد و سبب می

نقش بدل و جایگزین دارد و فهم یکی به جای ، معنای مجازی نسبت به معنای حقیقی
 . شود یدیگری سبب فهم نادرست معنای واژه م

 تعریف معنای حقیقی و مجازی.۴-۱
استعمال لفظ در معنای موضوع لـه در اصـطالح تخاطـب ، منظور از معنای حقیقی

، تفتـازانی( است و منظور از معنای مجازی کاربرد لفظ در غیر معنـای موضـوع لـه اسـت
یکـی : اما استعمال معنای مجازی به جای حقیقـی نیازمنـد دو چیـز اسـت .)۳۳۵: ۱۴۲۸

کلمه و یا عبارتی است کـه گوینـده در کـالم » قرینه«منظور از . ینه و دیگری عالقهقر 
» عالقـه«و منظور از ، دهد تا مخاطب به حقیقی نبودن معنای واژه پی ببرد خود قرار می

، جرجـانی( رابطه و پیوندی است که میان دو معنای حقیقی و مجازی برقرار گردیده است
۱۴۱۲ :۳۹۵(.  

 البالغه ی نهجها نمونه . ۵
دهد که معنای بسـیاری از  البالغه نشان می های نهج های متعدد از واژه بررسی نمونه

آنها مرهون توجه به ویژگی حقیقی/ مجازی واژه است و تشخیص درسـت آن موجـب 
 . گردد درک صحیح از کالم معصوم می

 »َعین الِفتَنة«عبارت  .۵-۱
البالغه با اشاره به اهمیت نقش خـود در  نهج ۹۳در فرازی از خطبۀ  منینؤامیرالم

ُت عَ  یَفِإنِّ «: فرماید خنثی نمودن فتنه دشمن می
ْ
 »من چشم فتنه را برکنـدم :َن اْلِفْتَنةِ یْ َفَقأ

شود بـر ایـن  ای محسوب میقرینه، نسبِت چشم به فتنه، در این کالم .)۲۰۵: ۱۳۷۸، آیتـی(
، از سوی دیگـر؛ کار نرفته است به) چشم سر( در معنای حقیقی خود» عین«که کلمه 

گری چشم و تناسب آن با رهبر و فرمانـده نیـز عالقـه بـین دو  ویژگی راهبری و هدایت
رهبـر » عین«بنابراین منظور حضرت از واژه . آید معنای حقیقی و مجازی به حساب می

به جـای ، و راهبر فتنه است که به جهت شباهت و شراکت با خصوصیت چشم در بدن
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» عین«با ترجمه واژه  البالغه نهجاکثر مترجمان ، در این باره. ار برده شده استآن به ک
. نـدا های ننمود ند و به نکته بالغی آن اشـارها هبه برگردان اولیه متن بسنده کرد، به چشم

: بار معنایی واژه را نیز انعکاس داده و با ترجمـه، ای وفادار تنها مرحوم شهیدی با ترجمه
به نقش حضرت در سرکوب فتنه گران و فرونشاندن آتِش » تنه را نشاندمای مردم من ف«

  .)۸۵: ۱۳۷۸، شهیدی( جنگ اشاره نموده است

 »ناِفجًا ِحضَنیه«عبارت .۵-۲
البالغه است که حضرت از شکم بارگی و پرخـوری  سومین خطبۀ نهج، نمونۀ دیگر

ْن َقاَم «: کرده استهای منفی و منفور وی یاد  خلیفه سوم به عنوان یکی از ویژگی
َ
ِإَلی أ

در حـالی کـه از پرخـوارگی بـاد بـه ، گاه سومی برخاسـت آن؛ هیْ َثاِلُث اْلَقْوِم َناِفجًا ِحْضنَ 
است که بـر  برآمدگی پهلوها خصوصیتی جسمانی  .)۴۷: ۱۳۷۸، آیتی( »پهلوها افکنده بود

(ابـن  طابقـت نـداردبا واقعیتی که از خلیفۀ سوم سراغ داریـم م  ،های موجود پایه گزارش

خلیفـه   ،یعنی بر خالف معاویه که به شکم بارگی شـهیر بـوده .)۱/۱۹۸ :۱۳۳۷الحدید،  ابی
 .)۴/۵۴ :۱۳۳۷الحدید،  (ابن ابی سوم به چنین صفتی مّتصف نبوده است

ای است بر این که تعبیر یـاد شـده  بنابراین نسبت برآمدگی پهلو به خلیفه سوم قرینه 
مالزمـت بـین ُپرخـوری و ، از سـوی دیگـر. به کار نرفتـه اسـت در معنای حقیقی خود

دهد که  شود و نشان می عالقه بین معنای حقیقی و مجازی محسوب می، برآمدگی پهلو
 به جای شکم برآمدگی )معنای مجازی( معنای شکم بارگی» هیْ َناِفجًا ِحْضنَ «در عبارت 

 .به کار رفته است) معنای حقیقی(
چـاقی و ، د حضرت از نسبت برآمدگی پهلوها بـه خلیفـه سـوممقصو ، به بیان دیگر 

ُپر خوری و خصلت روحانی وی بوده اسـت ، ظاهر جسمانی وی نبوده است بلکه مراد
این در حالی اسـت کـه . که به عالقه مالزمت به جای معنای حقیقی به کار رفته است

را به خودپسـندی و  عبارت یاد شده، البالغه با برداشتی ناصواب برخی از مترجمان نهج
و یا بدون در نظر گرفتن ویژگـی  )۴۲۵: ۱۳۷۶، اولیائی؛ ۱۲: ۱۳۷۸، احمدزاده(  غرور معنا کرده

  .)۳۴: ۱۳۷۸، زمانی( ندا هآن را به چاقی ترجمه نمود، مجاز



 

ش
رو

 
ناس

ش
واژه

ی 
ایاب

معن
ی 

 
هج

ي ن
ها

 
الغه

الب

۱۷ 

 های زبانی بررسی ویژگی . ۶
هـای  توجـه بـه ویژگـی، البالغه های نهج پنجمین مرحله از مراحل مؤثر در فهم واژه

آن دسته از خصوصیات زبان عربی است ، های زبانی منظور از ویژگی. هاست زبانی واژه
ساختار . گردد گذارد و گاه سبب تغییر معنای واژه می ها تاثیر می که در فهم معنای واژه

های اثر بخش در  ترین ویژگی از جمله مهم ...ابواب ثالثی مزید و، حروف جر، صرفی
هـا  اند و تـاثیر آنهـا در واژهها متنوع شایان ذکر است که این ویژگی. ها است معانی واژه

شـود و گـاه تنهـا بـر  گاه یک ویژگی سبب تغییر معنای ماده کلمـه مـی؛ متفاوت است
شوند و گاه واژه  ای جمع میگاه چند ویژگی با هم در واژه؛ افزاید ظرافت معنایی آن می
اصـل ، چـه در ایـن میـان اهمیـت دارد ا آنامـ. های زبانی تهی است مورد نظر از ویژگی
بایست مورد بررسی قرار گیرد و  ها است که می ها در فهم معنای واژه دخالِت این ویژگی

 . میزان تاثیر گذاری آنها سنجیده شود

 ساختار صرفی .۶-۱
. سـاختار صـرفی واژه اسـت، هـا های اثر گـذار در فهـم معنـای واژه یکی از ویژگی
ها است که گاه موجب تغییر معنای  اوزان کلمات و هیئت واژه، رفیمنظور از ساختار ص

ها تابع مـادۀ  معنای واژه، چه. افزاید شود و بر مفهوم مستفاد از ماده کلمه می کلمات می
کند که مادۀ کلمه نیـز تغییـر پیـدا  تغییر پیدا می  آنان است و معموال زمانی معنای کلمه

شـود و تفـاوت وزن  غییر معنـا تـابع هیئـت کلمـه مـیاما گاهی اوقات این ت. کرده باشد
یق و َوَلـد و ، برای مثال. گردد موجب تفاوت معنای آن می تفاوت معنای صـاِدق و ِصـدِّ

ثابت اسـت و ، ماده کلمه در هر دو واژه، چطور که در مثال اول. واِلد از این باب است
معنای آنها به تبع تفـاوت ، جودبا این و  ).فاعل و ِفّعیل( تنها هیئت آنها تغییر کرده است
یق(  به معنای راستگوسـت و دومـی) صادق( وزن تغییر پیدا کرده است و اولی بـا ) ِصـدِّ

در مثال دوم نیز مـاده کلمـه ثابـت و وزن . به معنای بسیار راستگوست  افزودن بار مبالغه
اوت سـاختار معنـای آنهـا بـه تبـع تفـ، با این وجود ).َفَعل و فاِعل( آنها متغیر شده است

بـه معنـای ) والـد(  به معنای فرزند اسـت و دومـی) ولد( صرفی تغییر کرده است و اولی
 . پدر
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 »سنن« ۀواژ  .۶-۲
هـای  البالغـه نیـز اثرگـذار اسـت و در نمونـه هـای نهـج این خصوصیت در فهم واژه

در فــرازی از خطبــۀ چهــارم  منینؤمــثًال امیرالمــ. متعــددی قابــل پــی جــویی اســت
َقْمُت َلُکْم َعَلی سـنن اْلَحـقِّ ِفـ«: فرمایند غه میالبال نهج

َ
ةِ  یأ دربـارۀ  .»...َجـَوادِّ اْلَمَضـلَّ

دو قول وجود دارد که معنای واژه تابع پـذیرش هـر یـک از دو وزن » سنن«ضبط کلمه 
مفـرد و بـه معنـای راه و ، خوانده شـود» َفَعل«به وزن » َسَنن«اگر ، چه. گردد متغیر می

جمع سنت و بـه معنـای سـیره و ، خوانده شود» ُفَعل«به وزن » ُسَنن« جاده است و اگر
ـَنُن («: که در برخی کتب واژه شناسـی آمـده اسـت چنان. روش است اْلَوْجـُه ِمـَن )  السَّ
ْرِض و 

َ
رِ )  َسَنِن ( َقاُل َتَنحَّ َعْن یُ اْأل ْی َعـْن َطرِ ْیـاْلَخ )  َسـَنِن ( ِق َو َعْن یالطَّ

َ
ةُ ( ِقِهـا ویل أ ـنَّ ) السُّ

رِ  ْو َذمِ یَرُة َحمِ یَقُة َو السِّ یالطَّ
َ
، فیـومی( »ِمْثـُل ُغْرَفـٍة و ُغـَرف)  ُسـَنٌن ( َمًة و اْلَجْمُع یَدًة َکاَنْت أ

البالغـه هـم انعکـاس پیـدا کـرده  های نهـج این تفاوت معنا در ترجمـه .)۲۹۲، ۱ج :۱۴۱۴
بـرای «: اند گرفتهرا به شکل مفرد و به معنای راه و جاده » َسَنن«که برخی  چنان. است
هـای ضـاللت در هـر سـو  راهـهیدر حالی کـه ب، ستادمیت شما بر روی جاده حق ایهدا
، و برخـی دیگـر .)۴۹: ۱۳۷۹، دشـتی؛ ۶۳: ۱۳۷۹، انصاریان؛ ۵۱: ۱۳۷۸، آیتی( »ده شده بودیکش

های حـق  بـا تکیـه بـر سـنت«: اند ها دانسته را به صورت جمع و به معنای سنت» ُسَنن«
 .)۲۴۱: ۱۳۶۳، شـرقی؛ ۲۷: ۱۳۷۴، معادیخواه( »ها برایتان برافراشتم را در گمراهه پرچم هدایت

 حال کدام وجه درست است و کدام معنا صحیح؟ اگر چه هر دو معنا با کالم امـام
شـود امـا شـاید بتـوان گفـت کـه بـا توجـه بـه  سازگار است و به نوعی صحیح تلقی می

بـا حالـت مفـرد » جـواد«مخـوانی معنـای یگانگی راه حق و تعـدد راه ضـالل و نیـز ه
آنگاه که حضرت سخن از راه ، به بیان دیگر. قول اول به صواب نزدیکتر است، »سنن«

امـا وقتـی کـه از راه » َسَنن الَحـقِّ «: کند آن را با لفظ مفرد یاد می، آورد حق به میان می
ةِ َجَوادِّ الْ  یفِ «: برد با لفظ جمع از آن نام می، گوید باطل سخن می و این با ماهیت  »َمَضلَّ
های باطل بسیارند  چرا که راه؛ ی حق و تعدد و تشّعِب باطل سازگاری دارد تک و یگانه

بـا ، بـدانیم» راه«را مفرد و به معنـای » سنن«اگر ، از سوی دیگر. و راه حق یکی است
گاری هاست نیز هماهنگ و همخوان شده و ساز  ها و جاده که به معنای راه» جوادّ «واژه 

 . گردد درون متنی کالم برقرار می
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 حروف جر .۶-۳
منظـور از . حـروف جـّر اسـت، ها های اثر گذار در معنای واژه یکی دیگر از ویژگی

معنای ، ویژگی حروف جر آن است که به سبب همراهی حروف جر با برخی از کلمات
هـر گـاه فعـل ، مثـال به عنوان. ها نیز تغییر پیدا کند و بار معنایی آن متفاوت گردد واژه

رود به معنای اعراض کردن است و هـر گـاه بـا  به کار می» عن«با حرف جر » رغب«
ایـن  .)۲۳۱ /۱ :۱۴۱۴، فیومی( رود به معنای متمایل شدن است به کار می» فی«حرف جر 

؛ موجب تفاوت معنا شـده اسـت، بدین معناست که حرف جری که با فعل به کار رفته
ایـن ویژگـی در . وزن کلمه در هر دو حالت مشترک بوده اسـتکه مادۀ و  خصوصا آن
 . کنیم های فراوانی دارد که به بعضی از آنها اشاره می البالغه نمونه متون نهج

 »عدل« ۀواژ  .۶-۴
» عدل«کند ماده  ها تغییر پیدا می معنای آن، هایی که به تبع حروف جر یکی از واژه

. کنـد و با هر یک معنای متفاوتی پیـدا مـی رود است که با چندین حرف جر به کار می
» بـاء«به معنای عدول کردن است و با حرف جر » عن«با حرف جر » َعَدَل «که  چنان

. به معنای عدالت ورزیدن است» فی«به معنای شریک قائل شدن است و با حرف جر 
: ًال ْعـِدُل ُعـدو یَ ء  یعـن الشـ  َعـَدَل «: که در برخی کتب واژه شناسی آمـده اسـت چنان
ْشَرك: ْعِدْل یَ َعَدَل بالله  ...حاد

َ
ابن ( »ْعِدُل َعْدًال و هو عاِدلیَ الحکم  یَعَدل الحاِکُم ف ...أ

البالغـه نیـز وجـود  که ذکر شد در نهج این تفاوت معنا با اقسامی .)۴۳۴ /۱۱ :۱۴۱۴، منظور
َال َال «: البالغه آمده است نهج ۲۳مثًال در خطبۀ . دارد

َ
 یَ أ

َ
َری َیـَحُدُکْم َعِن اْلَقَراَبـِة ْعِدَلنَّ أ

گاه باش؛ ِبَها اْلَخَصاَصةَ  : ۱۳۷۹، دشتی( »دست خود رو برگردانید مبادا از بستگان تهی، دیآ
بـا حـرف جـر » عدل«است که ماده » ال یعدلن عن القرابة«شاهد مثال در عبارت  .)۶۹
. ن اسـتمنصـرف شـد، روی برگردانـدن، به کار رفته و به معنای عـدول کـردن» عن«

ٍء ِمْن َخْلِقَك َفَقـْد َعـَدَل  ْی َمْن َساَواَك ِبَش «: البالغه آمده است نهج ۹۱همچنین در خطبۀ 
به تو شرک آورد ، هایت برابر نهاد که تو را به چیزی از آفریده آن؛ ِبَك َو اْلَعاِدُل ِبَك َکاِفر

عـدل «ارت شـاهد بحـث در عبـ .)۷۶: ۱۳۷۸، شـهیدی( »و شرک آورندۀ به تو کافر است
به کـار رفتـه و بـه » باء«دو بار با حرف جر » عدل«است که » بک و العادل بک کافر
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اْلَحْمُد «: البالغه آمده است نهج ۱۹۱معنای شریک قائل شدن است و باالخره در خطبۀ 
هِ  ذِ  ...ِللَّ  ...سـتایش خداونـدی را کـه؛  ُکـلِّ َمـا َقَضـی یَعُظَم ِحْلُمُه َفَعَفا َو َعَدَل ِفـ یالَّ

، آیتـی( »ورزد د و در هر چـه داوری کنـد عـدالت مـییبخشا ار است و مییش بسیبردبار 
با حرف جر » عدل«است که » عدل فی کل ما قضی«عبارت ، شاهد مثال .)۵۶۱: ۱۳۷۸

برخی از مترجمـان بـه ، با این همه. به کار رفته و به معنای عدالت ورزیدن است» فی«
. انـدو متـون یـاد شـده را بـه درسـتی معنـا نکـرده ویژگی حروف جّر توجه نشان نداده

، فارسـی( انـد در متن نخست را چشـم پوشـی ترجمـه کـرده» عدل«که بعضی واژه  چنان
  .)۸۲: ۱۳۷۹، آقامیرزایی( اند به برگشتن معنا کرده، و در متن دوم .)۶۵: ۱۳۷۶

 ابواب ثالثی مزید .۶-۵
ابواب ثالثی ، گذارد ها تاثیر می ههای زبان عربی که در فهم واژ  یکی دیگر از ویژگی

گردد تا با استعمال یک واژه در یکی از ابـواب ثالثـی  این ویژگی سبب می. مزید است
بـرای . معنای آن نسبت به ثالثی مجرد و یا دیگر ابواب ثالثی مزیـد تفـاوت یابـد، مزید
 افتعـالدر باب ثالثی مجرد به معنای از دست دادن است و در بـاب » فقد«مادۀ ، مثال

، همچنـین .)۳۳۷ /۳ :۱۴۱۴، ابن منظـور( به معنای طلب کردن است) از ابواب ثالثی مزید(
به معنای زیاده روی است و در بـاب ) افعال( در یکی از ابواب ثالثی مزید» فرط«ماده 

ــابراین .)۴۱۹ /۷ :۱۴۰۹، فراهیــدی( بــه معنــای کوتــاهی کــردن) تفعیــل( دیگــری از آن ، بن
یکی از ابواب ثالثی مزید از جمله اسـبابی اسـت کـه موجـب تفـاوت استعمال واژه در 
 . گردد و در دریافت صحیح معنای آن نقش دارد معنای واژه می

 »اثر« ۀواژ .۶-۵-۱
مـادۀ ، پـذیرد البالغه که از ویژگی ابواب ثالثی مزید تـاثیر مـی های نهج یکی از واژه

، ایـن مـاده .)۴ /۱ :۱۴۱۴، ومیفیـ( است که در اصل به معنای خبر و گزارش اسـت» أثر«
به معنای مقـدم داشـتن دیگـری بـر خـود ) ایثار( رود زمانی که در باب إفعال به کار می

به معنای مقدم داشتن خود ) استیثار( رود که در باب استفعال به کار می است و هنگامی
کـه  چنان. یعنی نقطه مقابل ایثار که همان استبداد و خودخواهی است؛ بر دیگری است

َثَر الحد«: در برخی از کتب واژه شناسی آمده است
َ
ُثُره و یـَث عـن القـوم یأ

ْ
ْثـراً یـأ

َ
ِثُره أ

ْ
: أ
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هم بما ُسِبُقوا ف
َ
نبأ
َ
َثَر بالشیمن اإلِ  یه آَثْرُت فالنًا علی نفسیأ

ْ
ره خصَّ به یء علی غ یثار و اْستأ

البالغـه نیـز انعکـاس  نهج در، این تفاوت معنا .)۸ /۴ :۱۴۱۴، ابن منظـور( »نفسه و استبدَّ به
البالغـه  نهـج ۵۳به عنـوان مثـال در نامـۀ . های مختلف بروز یافته است یافته و در نمونه

ِه َو إِ «: آمده است َمَرُه ِبَتْقَوی اللَّ
َ
َمَر ِبِه ِفـیْ أ

َ
َباِع َما أ او را بـه تـرس از  ؛ِکَتاِبـهِ  یَثاِر َطاَعِتِه َو اتِّ

روی از هر چه در کتاب خود بـدان فرمـان یارها و پگر کیدن طاعت او بر د یخدا و برگز 
جا به باب افعـال  است که در این» ایثار«شاهد مثال واژۀ  .)۷۱۹: ۱۳۷۸، آیتی( »داده است

 ۳۰امــا در خطبــۀ . رفتـه و بــه معنــای مقـدم داشــتن طاعــت خـدا بــر دیگــر کارهاسـت
 «: البالغه و در شرح حال خلیفۀ سـوم آمـده اسـت نهج

َ
َثَر َفأ

ْ
َثـَرَة َو َجـِزْعُتْم اْسـَتأ

َ
َسـاَء اْأل

ُتُم اْلَجَزَع 
ْ
َسأ
َ
. اش سبب تبـاهی کارهـا شـد راند و خودکامگی او به خودکامگی فرمان ؛ َفأ

تـابی شـما هـم ناسـتوده ین بیـا، دیکرد  تابی ید و در برافکندنش بیشما از او ناخشنود بود 
است که به دو صـورت » رةاألث«و » استأثر«دو واژه ، شاهد مثال .)۹۱: ۱۳۷۸، آیتـی( »بود

خود رأیـی و ، فعل ماضی و اسم مصدر در باب استفعال به کار رفته و به معنای استبداد
برخی از مترجمان به ویژگی ابواب ثالثـی مزیـد عنایـت ، با این همه. خودکامگی است

در » ایثـار«کـه بعضـی واژه  چنان. اندنداشته و متون یاد شده را به درستی ترجمه نکرده
و  ،)۴۰۹: ۱۳۷۶، فارسـی؛ ۳۳۴: ۱۳۷۹، آقـامیرزایی( انـد ن نخست را به پایبندی ترجمه کـردهمت

  .)۱۰۱: ۱۳۷۹، انصاریان( اند در متن دوم را به معنای اسراف دانسته » استیثار«واژه 

 تحلیل معناشناختی .۷
منـد البالغه نیاز های نهج معلوم گردید که دریافت معنای واژه، چه تا کنون آمد از آن

معنـای ، رود پس از طی این پـنج گـام رحله واژه شناسی است و انتظار میرعایت پنج م
شود و بعـد از پشـت  اما گاهی اوقات این توقع برآورده نمی. واژه به درستی به دست آید
. مانـد ها گنگ و مبهم باقی می برخی واژهگانه یاد شده معنای  سر گذاشتن مراحل پنج

هـا و گـاه بـه دلیـل برخـی اقتضـائات  های برخـی واژه ل پیچیدگیگاه به دلی، لهأاین مس
دهد که البته قابل حل است و برای برون رفت از آن راهکاری عملی  شناسی رخ می زبان

منظـور از . پردازیم به تحلیل معنا شناختی واژه می، وجود دارد و در یک مرحلۀ تکمیلی
هـایی اسـت کـه مـا را بـه  راین و نشـانهتحلیل معنا شناختی بهره گیری نقادانه از تمام قـ
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برای این منظور الزم است تا اوال فراتر از اطالعاتی . کند دریافت معنای واژه نزدیک می
بـا ، بگردیم و ثانیا ...تاریخی و، که در کتب لغت ذکر شده است به دنبال قراین روایی

دیدگاه برتـر ، ونهای کتب واژه شناسی و نیز سنجش آرای لغوی نگاه انتقادی به گزارش
 . و سازگار با متون دینی را گزینش نماییم

 »ِعالج« ۀواژ .۷-۱
البالغه به بیان اوصاف خداوند متعـال  نهج ۱۸۲در فرازی از خطبۀ  امیرالمؤمنین

هِ «: پرداخته و فرمودند  یُ ٍن َو َال یْ ْنُظُر ِبعَ یَ َو َال  ...َو اْلَحْمُد ِللَّ
َ
ْزَواِج وَصُف بِ یُ ٍن َو َال یْ َحدُّ ِبأ

َ
اْأل

شود و نتوان گفت کـه در  ده نمییش خداوندی را که به چشم د یستا؛ ْخُلُق ِبِعَالٍج یَ َو َال 
، آیتـی( »سـتیدنش به مدد عضـوی نیبه داشتن جفت موصوف نگردد و آفر . کجاست

البالغـه  های دیریـاب نهـج است که از واژه» ِعالج«کلمه ، واژه مورد نظر   .)۴۳۱: ۱۳۷۸
، نشانه این دشـواری. و دریافت معنای آن نیازمند تحلیل و ارزیابی استمحسوب شده 

 : البالغه رخ داده است اختالف و تشتتی است که در ترجمه این فقره از نهج
    .)۴۳۱: ۱۳۷۸، آیتی( ؛ستیدنش به مدد عضوی نیآفر  ش خداوندی را کهیستا

  .)۴۱۴: ۱۳۷۹، انصاریان( ؛ندیآفر  به کمك ابزار و اعضا نمی
  .)۳۴۹: ۱۳۷۹، دشتی( ؛ندیآفر  ن و تجربه نمییو با تمر 
  .)۱۹۱: ۱۳۷۸، شهیدی( ؛ندیآفر  لت نمیین و وسیو با تمر 

  .)۵۹۳: ۱۳۷۹، االسالم فیض( ؛ندیآفر  نمی ]مانند دست و پا[به کمك عضوی 
آهنگ نیستند و هـر کـدام  البالغه در فهم این عبارت هم نهجپیداست که مترجمان 

بـرای دریافـت معنـای درسـت واژه ، رو از ایـن. انـدر وجهـی معنـا کـردهرا بـ» عـالج«
به تحلیل ، گانه را اجرا کرد و سپس برای رفع ابهام پدید آمده جبایست ابتدا مراحل پن می

و » علـج«از مـاده » عـالج«از این رو بایـد گفـت کـه واژه . معنا شناختی آن پرداخت
معنایی آن نیز با اسـتناد  ُبن. ُمعاَلَجة و ِعالج ،جُیعالِ  ،عاَلَج : مصدر دوم باب مفاعله است
و بـرای  .)۱۲۱ /۴ :۱۴۰۴، ابن فارس( مقاومت و درمان است، به کتاب معجم مقاییس اللغه

 ممارست و مقابله ذکر شـده اسـت، معنای استعمالی آن نیز وجوه متعددی چون درمان
واژه مشـخص نشـده و مـراد  هنـوز معنـای اصـلی، با این همه .)۳۲۶ /۲ :۱۴۱۴، ابن منظور(
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که معـانی ذکـر شـده از تنـّوع و  خصوصا آن؛ حضرت از این واژه معلوم نگردیده است
 . های مترادف آن نیز ابهام آلودند پراکندگی برخوردارند و واژه

چنین به دست ، با بررسی تحلیلی کتب واژه شناسی و تطبیق آن با استعماالت روایی
که معالجه بیمـار  چنان. صل به معنای مقابله و مبارزه استدر ا» عالج«آید که واژه  می

پـردازد و در  را نیز از آن جهت معالجه گویند که گویی طبیب به مقابله بـا بیمـاری مـی
در چنین حـالتی وی بـه ابـزار و آالتـی  .)۳/۹۱۸ :۱۳۸۷، أزدی( آید صدد غلبه بر آن بر می
که  همچنان. را رفع و دفع نماید دد و آنک آنها بر بیماری چیره گر احتیاج دارد تا به کم

گویـا بـا آن ، وقتی مجسمه ساز نیز قصد آفرینش یک اثر هنری را بر روی سـنگ دارد
و وسـایلی کـه در  راز کند تـا بـه کمـک ابـ خیزد و تالش می تکه سنگ به مبارزه بر می

 اختیار دارد بر آن سختی و صالبت غلبه کند و تصویر مـورد نظـرش را بـر روی سـنگ
هـای  کـه در ترجمـه و به کار گیری ابزار و صرف وقت ـتمرین ، رو از این. حک نماید

ــای  ــه معن ــا» عــالج«واژه آمــده اســت ـ الزم ــه خــود معن ــابراین. اســت ن منظــور ، بن
آن است که خداونـد متعـال ماننـد انسـان » ْخُلُق ِبِعَالجیَ َال «از عبارت  منینؤامیرالم

بلکـه او وجـود بـی ؛ مرین و به کار گیری ابـزار باشـدنیازمند ت، نیست که برای آفریدن
اند و در مسیر خلقـت او هـیچ کائنات در برابر قدرت او رام و ذلیل ۀمثالی است که هم

دهند و اگر خدا بخواهد موجودی را خلق کند تنهـا بـا اراده  مقاومتی از خود نشان نمی
راَد ﴿: زد خود آفرینش را رقم می

َ
ْمُره ِإذا أ

َ
ْن یْ َش  ِإنَّما أ

َ
 .)۸۲یـس/ ( ﴾ُکـوُن یَ ُقوَل َلُه ُکـْن فَ یَ ئًا أ

های  تطبیق نمونه، این تحلیل معنا شناختی ـ که حاصل بررسی کتب متعدد واژه شناسی
روایی و قرآنی و نیز ارزیابی دیدگاه لغویان است ـ در تفسیری کـه محمـد عبـده از واژه 

  .)۱۲۷ /۲ :تا بی، عبده( ه استمورد نظر ارائه کرده است نیز مورد اشاره قرار گرفت

 گیری نتیجه
را  آنبایست ابتدا الفاظ و مفـردات  البالغه می برای دستیابی به فهم دقیق از متون نهج .۱

البالغه مبتنی بر روشی  های نهج اما فهم واژه. به شایستگی فهمید و معنا شناسی کرد
شش مرحله کاربردی روشی که بر . کند است و از یک سیر منطقی پیروی می علمی 

مخاطب را به معنـای ، جویی گام به گام استوار است و در یک فرایند تدریجی و پی
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، معنایی تشخیص ُبن، شناخت هیئت و ماده کلمه. البالغه رهنمود سازد های نهج واژه
هـای  بررسـی ویژگـی، تشخیص معنای حقیقی از مجـازی، انتخاب معنای استعمالی
البالغه  های نهج تی شش مرحله مهم و کارگشا در فهم واژهزبانی و تحلیل معنا شناخ

 . است
البالغـه  هـای نهـج تشخیص ماده و هیئت کلمه نخستین گام بـرای فهـم معنـای واژه .۲

توان از کتب لغت بهره  زیرا تا زمانی که حروف اصلی کلمه شناخته نشود نمی. است
. واژه در گام دوم قرار دارد معنایی شناخت ُبن. گرفت و معنای واژه را به دست آورد

گـردد و در نسـبت  ای واژه میموجب دریافت معنای ریشه، معنایی زیرا تشخیص ُبن
سبب فهم نقاط اشتراک یـا افتـراق آنهـا و در نتیجـه ، سنجی واژه با کلمات هم معنا

 گردد  تشخیص صحیح معنای واژه می
معنـای کـاربردی ، ز آنتشخیص معنای استعمالی است که منظـور ا، سومین مرحله .۳

قابلیـت انعطـاف و تغییـر ، رود است که به تناسب متنی کـه واژه در آن بـه کـار مـی
چراکه گاه . تشخیص معنای حقیقی از مجازی است، چهارمین مرحله. پذیری دارد

وابسته به شناخت معنای مجازی کلمه ، دریافت معنای واژه و فهم مراد متکلم از آن
موجب کج فهمی و اشـتباه ، معنای مجازی از حقیقی است و عدم تشخیص درست

 . گردد در برداشت می

پنجمین مرحله واژه شناسی است کـه بـه خصوصـیاتی از ، های زبانی بررسی ویژگی .۴
، ساختار صرفی. گذارد ها تاثیر می گردد که در فهم معنای واژه زبان عربی اطالق می

هـای اثـر بخـش در  تـرین ویژگـی از جمله مهـم ...ابواب ثالثی مزید و، حروف جر
شـناختی اسـت کـه  آخرین مرحله واژه شناسی نیز تحلیـل معنـا. ها است معانی واژه

هایی است که مـا را بـه دریافـت  گیری نقادانه از تمام قراین و نشانه منظور از آن بهره
 . کند معنای واژه نزدیک می
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 نامه کتاب ۲۵
 . ۱۳۳۷، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، قم ه،البالغ شرح نهج، عبد الحمید، ابن ابی الحدید .۱
 . ۱۳۶۷،  انیلیمؤسسه اسماع، قم ث و األثر،یب الحدیغر  یة فیالنها، مبارک بن محمد، ابن اثیر .۲
 . ۱۴۰۴،  یمکتب االعالم االسالم، قم س اللغة،ییمعجم مقا، احمد، ابن فارس .۳
 . ۱۴۱۴، دار صادر، بیروت لسان العرب، ،محمد بن مکرم، ابن منظور .۴
 . ۱۳۷۸، انتشارات اشرفی، تهران البالغه، ترجمه نهج، ناصر، احمدزاده .۵
 . ۱۳۸۷،  رانیا یدانشگاه علوم پزشک، تهران کتاب الماء، ،عبدالله بن محمد، أزدی .۶
 . ۱۳۷۹، پیام آزادی، تهران البالغه، ترجمه نهج ،حسین، انصاریان .۷
 . ۱۳۷۶، انتشارات زرین، نتهرا البالغه، ترجمه نهج، الدین سید نبی، اولیائی .۸
 . ۱۳۷۹، انتشارات بهزاد، تهران البالغه، ترجمه نهج، ناهید، آقامیرزایی .۹
 . ۱۳۷۸، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران البالغه، ترجمه نهج ،عبدالمحمد، آیتی .۱۰
 . ۱۳۷۹، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم شناسی تفسیر قرآن، روش ،علی اکبر و همکاران، بابایی .۱۱
 . ۱۳۷۵، انتشارات عطارد، تهران البالغه، حدائق الحقائق فی شرح نهج ،محمد بن حسین، یبیهق .۱۲
 . ۱۴۲۸، اسماعیلیان، قم مختصر المعانی، ،مسعود، تفتازانی .۱۳
 . ۱۴۱۲، المطبعة المدنی، قاهرة أسرار البالغة، ،عبدالقاهر، جرجانی .۱۴
، رهنگسـتان زبـان و ادب فارسـیف، تهـران ،هـای مصـّوب فرهنگسـتان فرهنگ واژه ،جمعی از محققان .۱۵

۱۳۸۷ . 
 . ۱۹۷۹، للکتاب الهیأة المصریة العامة، قاهره اللغة العربیة: معناها و مبناها، ،تمام، حسان .۱۶
 . ۱۳۷۶، دانشنامه فارس، شیراز فرهنگ واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی، ،فرج الله، خداپرستی .۱۷
 . ۱۳۵۸، مکتبة اإلسالمیه، تهرانغه، البال منهاج البرعة فی شرح نهج ،حبیب الله، خویی .۱۸
 . ۱۳۷۹، انتشارات مشهور، قم البالغه، ترجمه نهج. محمد، دشتی .۱۹
 . ۱۳۶۴، دانشگاه تهران: تهران نامه دهخدا. لغت. علی اکبر، دهخدا .۲۰
 . ۱۴۱۲، دار القلم، بیروت ، مفردات ألفاظ القرآن ،حسین، راغب اصفهانی .۲۱
 . ۱۴۱۴، دار الفکر، بیروت ، القاموستاج العروس من جواهر  ،محمد، زبیدی .۲۲
 . ۱۳۷۸، انتشارات نبوی، تهران البالغه، ترجمه نهج، مصطفی، زمانی .۲۳
 . ۱۳۸۰، کیهان، تهران درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی، ،باقر، ساروخانی .۲۴
 . ۱۳۶۳، دارالکتب االسالمیه، تهران البالغه، ترجمه نهج، محمدعلی، شرقی .۲۵
 . ۱۳۷۴، فردوس، تهران یات سبک شناسی،کل ،سیروس، شمیسا .۲۶
 . ۱۳۷۸، انتشارات علمی و فرهنگی: تهران البالغه، ترجمه نهج ،سید جعفر، شهیدی .۲۷
 ). بی تا، (مطبعة االستقامة، قاهره البالغه، شرح نهج ،محمد، عبده .۲۸
 . ۱۳۸۹، انتشارات اشجع، تهران ،فرهنگ فارسی عمید ،حسن، عمید .۲۹
 . ۲۰۰۵، مکتبة اآلداب، قاهره لة،علم الدال ،فرید، عوض حیدر .۳۰
 . ۱۳۷۶، انتشارات امیرکبیر، تهران، البالغه در سخنان علی نهج، محسن، فارسی .۳۱
 . ۱۴۰۹، نشر هجرت، قم کتاب العین، ،خلیل بن احمد، فراهیدی .۳۲
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 . ۱۳۷۹، انتشارات فقیه، قم البالغه، ترجمه و شرح نهج ،نقی سید علی، فیض االسالم .۳۳
 . ۱۴۱۴، دار الهجرة، قمر للرافعی، یب الشرح الکبیر فی غر یال صباح المن ،داحمد بن محم، فیومی .۳۴
 . ۱۳۶۶، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران البالغه، ترجمه نهج، اسدالله، مبشری .۳۵
 . ۱۳۷۷، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، البالغه با ترجمه فارسی نهج، ۶مترجم قرن .۳۶
، »البالغـه اسی معانی ارجاعی واژگان در فرایند ترجمـه نهـجکاربردشن«، سید مهدی و دیگران، مسبوق .۳۷

 . ۱۳۹۶، ۷شماره، ۴دوره، مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
 . ۱۳۶۸،  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم، تهران م،یکلمات القرآن الکر  یق فیالتحق ،حسن، مصطفوی .۳۸
 . ۱۳۷۴، نشر ذره، قم البالغه، خورشید بی غروب نهج، عبدالمجید، معادیخواه .۳۹
 . ۱۳۸۵، انتشارات راه رشد، تهران فرهنگ فارسی معین، ،محمد، معین .۴۰


