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Abstract  
The style of exaggeration, as one of the most frequent syntactic styles, with many latent 

meanings, has always been the focus of translators. Examining the translation of this style in 

Nahj al-Balagha, which is a book mixed with eloquent expressions, is very important. On the 

other hand, Catford, as a theoretician in translation who has presented a precise and meticulous 

theory in translation, can be a good criterion and scale for analyzing the meaning of translations 

of Nahj al-Balagha. Be exaggerated in style. This style is used in morphological, syntactic, and 

rhetorical structures; but since one of the most used of this style is the modified weights of the 

subject noun, this research has tried to extract these weights with a descriptive-analytical method 

and apply them to this theory in order to determine the degree of this correspondence or lack of 

correspondence in reflecting the meaning of exaggeration in the word. Arabic with its translation 

in Shahidi and Foladvand translations should be identified as two translations that have a special 

place in terms of literature. After the investigations, it was observed that these translations could 

not accurately reflect the meaning of exaggeration in the Arabic language based on this theory 

and failed to reflect the meaning of exaggeration in these weights. 
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Translation. 

                                                            
- The present paper is adapted from an MA. thesis on Arabic Language and 

Literature, Persian Gulf university. 

 Corresponding Author: mohtadi@pgu.ac.ir 

How to Cite: Farahmand Haromi, F., Mohtadi, H., Pourabed, M. J. (2023). 

Translation of the Modified Exaggeration Style of the Subject Noun in Nahj al-

Balagha based on Catford's Theory of Formal Changes (Translation by Shahidi and 

Foladvand). Translation Researches in the Arabic Language and Literature, 12(27), 

147-178. doi: 10.22054/RCTALL.2022.69769.1646 

http://orcid.org/0000-0002-1833-4557
http://orcid.org/0000-0001-9485-2682
http://orcid.org/0000-0003-2402-7091


 ---------هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربيپژوهش --

 221-202، 2042، پایيز و زمستان 12، شماره 21دوره 
rctall.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/RCTALL.2022.69769.1646 

 

 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

30/
30/

00
30

 
  

ش: 
یر

پذ
خ 

اری
ت

03/
39/

00
30

 
 

33
07

-
00

93
  

IS
SN

:
 

 
00

39
-

07
09

eI
SS

N
: 

 
 

 اساس بر البالغهنهج در فاعل اسم از معدول مبالغة اسلوب ترجمة
 جعفر ترجمة پژوهش مورد نمونة) کتفورد صوری تغییرات نظریة

 ( فوالدوند محمدمهدی و شهیدی

   فروغ فرهمند هارمی 
فارس، ارشد رشتۀ زبان وادبیات عربی، دانشگاه خلیجدانشجوی کارشناسی 

 بوشهر، ایران
  

 فارس، بوشهر، ایران دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج دي حسین مهت
  

 فارس، بوشهر، ایراندانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج محمد جواد پورعابد

 چکيده
 تووه مورد ارههمو فراوان، معنایی هاينهفته با نحوي هاياسلوب پربسامدترین از یبی عنوان به مبالغه اسلوب

 است، بليغ و فصيح عباراتی با آميخته كتابی كه البالغهنهج در اسلوب این ترومة بررسی. است بوده مترومان
 و معيار تواندمی ترومه، در موشبافانه و دقيق اينظریه عنوان به كتفورد نظریة این، بر عالوه. دارد بسزایی اهميت
 ساختارهاي در اسلوب این. باشد مبالغه اسلوب در البالغهنهج هايمهترو معنایی واكاوي براي مقلوبی مقياس

 از معدول هايوزن اسلوب، این ساختار ترینازكاربردي یبی كه آنجا از اما دارد، كاربرد بالغی و نحوي صرفی،
 نظریه این بر و استخراج را هاوزن این تحليلی، -توصيفی روش با استكوشيده پژوهش این هستند، فاع، اسم

 ترومة دو در آن ترومة با عربی كالم در مبالغه معناي بازتاب در مقابقت عدم یا مقابقت این ميزان تا دهد تقبيق
. شود مشخص -دارند ویژه وایگاهی ادبی نظر از كه ترومه دو عنوان به- فوالدوند محمدمهدي و شهيدي وعفر

 به و بوده فاع، اسم از معدول كه خاصی هاينوز ترومة در كه شد مشاهده شده، انجام هايبررسی از پس
 دقت به عرب كالم در را مبالغه معناي نظریه، این مبناي بر اندنتوانسته مترومان اند،شده واكاوي نمونه، عنوان

 تا است شده سعی تأكيدي، قيود از استفاده و تأكيدساز هايتركيب كمک با موارد برخی در البته. كنند منعبس
 .است مانده باقی ابتر نوعی به هاوزن این در مبالغه معناي بازتاب ك،، در اما شود، بيان مبالغه این اياندازه

 .ترجمه فاعل، اسم کتفورد، مبالغه، البالغه،نهج :هاکليدواژه

                                                            
 فارس است.يات عربی دانشگاه خليجزبان و ادب رشتة ارشد كارشناسی نامةپایان از برگرفته حاضر مقالة -
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 مقدمه
 پيشرفت شد، ارائه بيستم قرن در كه شناسیزبان مختل، نظریات از گيريبهره با ترومه

 ارائه باشد، مانع و وامع كه واحدي تعری، تواننمی ترومه براي .كرد پيدا نشمگيري
 یک در متنی وایگزینی ترومه،»: كندمی بيان ننين را ترومه معناي 6كرد، اما كتفورد

 (. 18: 6619 كتفورد،)« است دیگر زبان در آن متنی معادل با زبان
 كام، تسلط كنار در مقصد و مبدأ زبان ميان ارتباط برقراري نوعی واقع، در ترومه

 قواعد و موردنظر رشتة با ارتباط در الزم هايآگاهی همچنين و زبان دو هر به متروم
 اختيار در درك و فهمقاب، زیبا، روان، ايترومه كه آنجا تا است ترومه بر حاكم

 و نگریست ترومه به ايموشبافانه نگاه با كه پردازاننظریه از یبی. گيرد قرار خواننده
 بيستم در قرن شصت دهة در او. است كتفورد كرد، ارائه ايویژه و اهميت حائز ايیهنظر

 سابقهبی و نظيركم دقتی با «شناسیزبان دیدگاه از ترومه نظریة یک» خود با عنوان كتاب
 . استپرداخته  ترومه، سقوح انواع توصي، به

 با نحوي هاياسلوب نپربسامدتری از یبی عنوان به مبالغه اسلوب عالوه بر این،
 هايوزن بر اسلوب این. است بوده مترومان تووه مورد همواره فراوان، معنایی هاينهفته

 اوزان، سري یک براساس بناء این. است شده شناخته گوناگونی كلمات با و مختل،
 یا استفهام یا نداء همچون نحوي بناهاي كمک با یا مفعال و فعول و فعي، و فعال مانند
 ساخته وصفيه «أيّ» یا «ك،» مانند دارند، كمال بر داللت كه وامدي اسامی با ي،توص
 گيرد؛می بر در نيز را داللی امور مبالغه، اسلوب ساخت هايروش دامنه البته. شوندمی

 شده شناخته هاياسلوب ميان در نحوي نظر از نه و صرفی نظر از نه عبارتی بسا، نه یعنی
 بسياري مترومان. كند داللت مبالغه بر داللی نظر از تنها رت،عبا یک در اما نباشد،

سازند، اما  منعبس و حفظ آن، برگردان در را نویسنده مراد و اصلی معناي تا اندكوشيده
 معناهایی با كه اسلوب این. اندبوده روروبه فراوانی مشبالت با همواره راه این در

 رفتهكار به البالغهنهج در فراوانی به بدیامی نمود «قوت» و« شدت» ،«كثرت» همچون
 از كه ايترومه دو عنوانبه «محمدمهدي فوالدوند» و «وعفر شهيدي» ترومة دو. است

 اندكرده تووه ایشان قصار كلمات علی و امام سخنان لقای، و نبات به بيشتر ادبی نظر
 .اندشده گرفته نظر در كتفورد نظریة تقبيق و سازيپياده براي

                                                            
1.Catford, J.C. 
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. است مبالغه دارد، كاربرد كالم كردن زیباتر براي كالمی هر در كه هاییرابط ومله از   
 در مبالغه اسلوب. شودمی كالم بيشتر زیبایی مووب مخاطب، سوي از اسلوب این كش،

 زبان به آن دقيق معناي انتقال و آن كش، و است برخوردار ايویژه وایگاه از عربی زبان
 هر به مسلط و كارآزموده و زبده مترومان كمک به زبان این ي،پتانس كش، به فارسی

 .دارد نياز مقصد و مبدأ زبان دو
 را است شده ارائه كتفورد، یابیمعادل نظریة در كه را روشی تا كوشدمی پژوهش این  

 و وعفر شهيدي ترومة دو در دارد، ووود البالغهنهج در كه ايمبالغه اسلوب روي
 این از تا كند بررسی را تقبيق عدم یا تقبيق این ميزان و دهد وند تقبيقمحمدمهدي فوالد

 خواننده براي نظریه این بر انقباق در ترومه دو این تبعيت ميزان و كتفورد نظریة منظر،
 .شود مشخص اثر

 هاي این پژوهش عبارتند از:ترین پرسشمهم
 و فَعي، ،فعال مفعال،) فاع، اسم از معدول مبالغة ابنية معانی مقاب، در برابرنهادهایی نه -

 دارد؟ محمدمهدي فوالدوند ووود و وعفر شهيدي هايترومه در( فَعول
 است، آمده ووود به كتفورد نظریة طبق برابرنهادها این در كه صوري تغييرات -

 كدامند؟
 این در مبالغه معناي با مقابق و دقيق ايترومه اند،توانسته اندازه نه تا تغييرات این -

 كنند؟ منتق، مخاطب به اوزان
 زبان به اوزان این برگردان درمحمدمهدي فوالدوند  ووعفر شهيدي  نون مترومانی -

 ؟اندبوده موفق اندازه نه تا فارسی

 پيشينة پژوهش 
 و مبالغه اسلوب و ترومه زمينة دو هر مقاالت و هانامهپایان از برخی به این بخش در

 .شودمی اشاره هاآن كاربرد

 الکریم، القرآن فی المبالغة صیغ»نامة خود با عنوان در پایان (6637) مراوعی
 باب سه از كه« المکرمة بمکة القری أم جامعة السعودیة، العربیة المملکة الماجیستر،

 پرداخته باب ودا دو در نحو و صرف در مبالغه هايصيغه بررسی به ابتدا در شده تشبي،
 تأنيث، و سماعی و قياسی هايصيغه صرفی، هاياز باب اول صيغه فص، اول در و است
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 بررسی مشبهه صفت و مبالغه هايصيغه ميان فرق همچنين و تصغير و نسبت اعالل، ومع،
 یافته اختصاص نحو علم در مبالغه هايصيغه به از باب اول،كه دوم فص، در اند.شده

 مبالغه، صيغة كه شروطی و دهدمی انجام را خود فع، عم، فاع،، اسم كه شروطی است،
 قرار واكاوي مورد -قياسی نه و سماعی حالت در نه-دهد می انجام را فع، عم،

 آن، انتهاي تا قرآن ابتداي از كریم قرآن در مبالغه هايصيغه دوم، باب در اند.گرفته
 آراي با آمده مبالغه اسلوب در قرآن در آنچه ميان و شده مشخص سوره، به سوره

 زبان به اسلوب این ترومة به پژوهش، است. این شده ايمقایسه نحویون، و صرفيون
 . است نپرداخته خاصی، نظریة به تووه و فارسی

 و هانالش ترومه، در تغيير و تعدی،» با عنوان (6861) صدیقی و زركوب مقالة
 براي هبارهاییرا بررسی به صرفاً «هاأدوات و الترجمه كتاب ترومة بر تبيه با راهبارها

از  ترومه؛ در موضوعاتی به پرداختن با مخاطب براي دلنشين و روان ترومة یک ارائة
 كلی طوربه واژگانی یا دستوري سقح در تغييراتی و وانشينی و همنشينی یا ومله حذف

 آن براساس متون ترومة و خاص شب، به كتفورد نظریة مورد است و در شده پرداخته
 .است هنشد بيان اينبته

 با فارسی به عربی از ترومه در وستاري» عنوان با( 6868) وعفري و مقالة طهماسبی
 وستاري واقع، در كه (السّکریّه رمان موردي بررسی) «معنوي یابیمعادل» فرآیند بر تبيه

 بررسی به تنها است، ««معنوي یابیمعادل» فرآیند بر تبيه با فارسی به عربی از ترومه در
 به هامعادل وایگزینی راه از پویا و روان ايترومه تا پردازدمی مناسب یهایمعادل

 .است نيامده ميان به سخنی هيچ كتفورد نظریات منظر كند، اما از معرفی خواننده

 در دستوري هايساخت برخی برابریابی نالش»خود با عنوان  مقالة در( 6867)پریز 
 دستوري هاينقش برخی بررسی به تنها «كتفورد صوري تغييرات نظریة براساس تعریب

 را نظریه این ووانب بقية و پرداخته رفته،كار به هاآن در متمم كه هاییساخت ومله از
 .است كرده رها

 در تأكيد شگردهاي و هاشيوه» مقالة در( 6488)همباران  و فراهيدي فرمهينی
 در تأكيد شگردهاي و هاشيوه نبيا با «كاشانی كاموس داستان مقالعة بر تمركز با شاهنامه

 داستان در رفتهكار به -معانی و بدیع-بالغی  فنون ذكر به خاص و عام بنديتقسيم دو
 اسمی، اسم،گروه مانند خاص واژگان و ادات از استفاده و اندپرداخته كاشانی كاموس
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 تبراردر این پژوهش، . دانندمی كاربردي تأكيد این گيريشب، در را... و فع، صفت،
 تأكيد فرآیند در را ومله اوزاي در واییوابه و ضمير طریق از اسم خاص تأكيد و معنا

 و اغراق با آن همراهی دلي، به شاهنامه در را تأكيد بروستگی نهایت، در و شمرده مؤثر
 و دیگر زبان به زبانی از ترومه در تأكيد كاربرد نگونگی كنند، اما درمی بيان مبالغه،

 .اندنبرده بيان سخنی سخنوري، فن ینا برگردان

 ضمن «فارسی زبان در تأكيد انواع بررسی» عنوان با ايمقاله در نيز( تابی) مهند راسخ
 و صرفی آوایی، هايشيوه انواع و شناسیزبان مباحث در تأكيد اصقالح از تعریفی
 دهد نشان و دكن بيان را تقابلی تأكيد و اطالعی تأكيد ميان تفاوت است كوشيده نحوي،

 ومله نشانبی تأكيد و است الزم ومله هر در است، نو اطالع داراي اطالعی تأكيد كه
 ومله نشاندار تأكيد و است تقاب، معناي همراه به نو اطالع داراي تقابلی است، اما تأكيد

 و ترومه مورد است، اما در كاربردي فارسی، زبان در تأكيد نوع بيان در مقاله این. است
 .  است نيامده ميان به سخنی آن بازتاب و تأكيد اربردك

 پژوهشی هيچ تاكنون آمده، عم، به وووهايوست و هاپژوهش به تووه با
 كه است بار اولين مقالعه حاضر براي و نشده پژوهش پيش رو انجام موضوع درخصوص

 .كندمی بررسی را آن و پردازدمی موضوعی ننين به

 هایافته
 ظريچهارچوب ن .2

 اسم از معدول مبالغة اسلوب و ترومه در كتفورد نظریة آن، معانی و ترومه شناخت
 .بود خواهد بحث به ورود براي ضروري نيازي نيز هر از پيش فاع،

 . اسلوب مبالغة معدول از اسم فاعل 2-2
 خود خاص تعاری، بالغيون و لغویون نزد در اصقالحی نظر از آن معناي و مبالغه مفهوم

 به لغت در مبالغه. گيردمی خود به را ايویژه معانی آن، كردكار به تووه با و اردد را
 تووه ، اما با(418: 6613 منظور،ابن) «است نيزي راه در تالش رساندن نهایت به» معناي

 در هم آن و صرف علم در اسلوب این تعاری، نویسندگان، وستار، این موضوع به
 و نحوي صرفی، هايقسمت باقی و كنندمی بررسی را ،فاع اسم از معدول ساختارهاي

 ننين سيبویه قدما، ميان از. شد خواهند واكاوي و نقد دیگر هايپژوهش در بالغی
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 پاسخ. كردم پرسش آن دربارا[ احمد] خلي، از. اخشَوشَنَ و خَشُنَ گویندمی: »نویسدمی
 اعشوشَبَ بگوید كسی وقتی. دانبوده تأكيد و مبالغه پی در[ اخشَوشَنَ با] آنان: داد

 مبالغه آن در یعنی است؛ فراگير و فراوان معنا این كه است آن مقصودش ،األرض
 اسم» كه مضمون این به دارد بيانی خود، كتاب در دیگر وایی در همچنين او. «كندمی

 در مبالغه مجراي واري تواندمی( ثالثی صيغة از برگرفته) باشد «فاع،» بناء بر كه فاعلی
 از مبالغه كند، اما درمی معلوم را فع، دهنداانجام فاع،، اسم كه تفاوت این با باشد، كالم

 ومع صيغه پنج در بيشتر را كثرت معناي این و است ميان در سخن زیادي و فراوانی
  (.6/668: ج6633 سيبویه،) «فَع، و مفعال فَعي،، فَعول، ،فعال كند؛می

 داندمی هاییفع، از شده مشتق هاياسم را مبالغه الراوحی عبده ودید، علماء ميان در
 او. كنندمی داللت معنا در مبالغه و معنا تقویت و تأكيد با همراه فاعلی اسم معناي بر كه
 فاض،(. 77تا: بی راوحی،) داندمی ثالثی هايفع، از مشتق تنها را مبالغه اسامی این

 (. 66: 1868 سامرائی، فاض،) اندكرده بيان را عبارات این با مقابق تعریفی دقيقاً سامرائی،

 كلی دستة سه به را مختل، معانی با دارند مبالغه بر داللت كه هاییشيوه تعداد
 ميان در. بالغی هايشيوه و نحوي هايشيوه صرفی، هايشيوه كرد؛ تقسيم توانمی

 هاآن بودن سماعی یا قياسی از صرفنظر مشهور، وزن پنج مبالغه، مفيد صرفی هايصيغه
 .اندشده بيان مبالغه شناخت براي فاع، اسم باب در

 . نظریة کتفورد در ترجمه 2-1
 توانسته و بوده 6618 دهة در مهم نظریات از یبی ترومه، در «كتفورد واییوابه» نظریة
 كه است نامی شناسانزبان از یبی كتفورد. بردارد ترومه عرصة در توانمندي گام است

 در و بودند او پيرو ايعده و بود ترومه و ادبی محاف، بحث موضوع هامدت تا او ریةنظ
 .كردند وارد آن بر اشباالتی و بردند سؤال زیر را نظریه این نيز زیادي مخالفان مقاب،،

 ساختارهاي در تناسب نبود یعنی ترومه؛ فرآیند در مشبالت از یبی كتفورد،
 ح، خود نظریة كمک با را مبدأ و مقصد زبان ينحو صرفی، هايویژگی و دستوري

 معنایی رابقة به كمتر است، ترومه به شناسیزبان نگرشی داراي كه كتفورد نظریة. كرد
 در یابیمعادل ،(6636) 6اما نيومارك (،Catford, 1965: 20) دارد تووه هاترومه ميان

                                                            
1. Newmark, P. 
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 دیدگاهی با مقصد فرهنگ هب مبدأ فرهنگ از پيام انتقال در الزامی عنوان به را ترومه
 دو این ميان حد اندكوشيده ،(6661) 6بيبر مانند افرادي و داندمی معنایی و كاربردي

 تغييراتی اعمال با تا كوشيد او(. 669: 6488همباران، و شعبانی) كنند انتخاب را نظریه
 . دهد ارائه روان ايترومه بتوان دستوري، ساختارهاي و واژگانی سقح در

 سقح دو در صوري تغيير روش دو با ترومه در تغيير و تعدی، كمک با ردكتفو
 را مشب، این ،(دستوري یابیمعادل) دستوري هايمقوله و( واژگانی یابیمعادل) واژگانی

 ,Mirza Suzani)كرد  بيان را ومله در تغيير اصقالح بار اولين براي و دانست ح، قاب،

2018: 66) . 

 مبدأ زبان اوزاي همانند نباید لزوماً ترومه، در مقصد زبان زاياو كتفورد، نظریة طبق
 ووه تعادل، مختل، سقوح با ممبن حد بيشترین در باید بلبه باشند، یبسان معناي با

 مفاهيم ارائة به او نظریه، این در(. 664: 6488همباران، و شعبانی) باشند داشته مشترك
 سنجش در معيار سه. پرداخت رومهت در شبلی یا صوري تغييرات و ترومه انواع

 :كرد پيشنهاد ننين را هاترومه

 .شودمی تقسيم وزئی و كلی دسته دو به ترومه این: گستره ازاي به ترومه -

 كام، ترومة دسته دو به ترومه ميزان براساس خود ترومه این: سقوح ازاي به ترومه -
 . شودمی تقسيم( نمت از بخشی ترومة) محدود ترومة و( كلمات تمام ترومة)

 نوع این در است؛ آن مبناي بر ترومه در یابیمعادل كه دستوري مرتبة ازاي به ترومه -
 بسته؛ ترتيب. گيردمی قرار باز ترتيب با ترومه مقاب، در بسته ترتيب با ترومه تقسيم،

 هالمعاد باز، ترتيب وویيم، اما درمی مقصد زبان در معادل واژ، یا واژه هر براي یعنی
 (. 49-43: 6878 صدارتی،) نيستند خاصی ترتيب داراي

 كتفورد، نظر از. كرد ایجاد متنی تعادل و صوري تناظر بين را مهمی تمایز كتفورد، 
 مقصد زبان در را مبانی همان امبان حد تا مقصد، زبان مقولة هر یعنی صوري؛ تناظر
 كه مقصد متن از قسمتی هر به متنی معادل و است داشته مبدأ، زبان در كه باشد داشته
 تناظر دیگر، عبارت به Catford, 1965: 27))شود می اطالق باشد، مبدأ متن معادل

 به مرتبط متنی، تعادل و است اصلی متن در هامقوله بين و زبان نظام به مربوط صوري،
 نظري نهارنوب در تغيير اصقالح او، (.House, 1977: 21)است  زبان آن یافتن تحقق

                                                            
1. Baker, M.  
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 یا كلمه كه گيردمی صورت زمانی تغيير، وي، دید از. بردكار به را ترومه شناختیزبان
 عبارت به. است تغيير به ناگزیر متروم، و ندارد مقصد، زبان در معادلی مبدأ، متن سختار
 از باید ترومه كه آنجا از و است خود خاص دستوري قوانين داراي زبان هر دیگر،
 تغيير، نيستند، یبدیگر بر منقبق زبان دو كه مواردي در كند بعيتت مقصد، زبان قوانين

 زبان واژا یعنی باشند؛ سقحی است ممبن صوري، تغييرهاي این. است ناپذیراوتناب
 مانند متفاوت، سقحی در مقصد زبان در معادلی دستور، مثالً زبانی سقح یک در مبدأ

 ،6ساختاري مقولة نهار در تغيير ینا كه باشند دستوري هايمقوله در یا و دارد كلمه
 كه گفت باید هامقوله این توضيح در گيرد؛می صورت 4سيستمی درون و 8واحد ،1هویتی

 تغيير. است ننينیاین موارد یا مجهول و معلوم ووه یا زمان تغيير واقع در «ساختاري»
 به اسم یا اسم به فع، مثال، براي كلمه؛ دستوري هویت در تغيير از است عبارت «هویتی»

 یا عبارت به واژه تغيير مثال، براي است؛ مرتبه سقح در تغيير ،«واحد» تغيير.  ...و صفت
 دستوري عنصري یعنی ؛«سيستمی درون» تغيير. گویندمی مرتبه یا واحد تغيير را برعبس

 در مفردي اسم مثال، براي شود؛ ترومه معادل غير و نامرتبط ظاهر به دستوري عنصري به
 ایجاد واقع، در(. 184: 6488 همباران، و شعبانی) شود ترومه ومع اسم به مبدأ بانز

 نام سقوح در- كتفورد ظاهري یا صوري تغييرات كمک با مقصد ترومة در تغييرات
 ايترومه تغييرات، این ووود با بتواند، تا كندمی متروم به بزرگی كمک -شده برده

 .دهد ارائه روان
 روشی به را ترومه هايپيشرفت بتوان آن طریق از تا است مهم ياثر نظریة كتفورد

 البالغه،نهج همچون مقدس متون ترومة در البته. گرفتكار به شناسیزبان در مندنظام
 و روش از استفاده نيز و ترومه هايفرضپيش و مبانی رعایت و شرایط داراي متروم
 در را ترومه بتوان شاید. كند ركد قاب، امروز نس، براي را آن تا است خاصی سبک
 توسط كه مقصد به مبدأ زبان از پيام انتقال فرآیند: »كرد تعری، ننيناین متون این مورد

 از استنباطی مبانی به تووه با و ترومه صحيح هايروش براساس و شرایط داراي متروم،

                                                            
1. Structural Shift 

2. Class Shift 

3. Unit Shift  

4. Intrasystem Shift 
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 مقصد زبان به را كالم سبک امبان، حد تا كوشدمی و گيردمی صورت مقدس كتاب آن
 . (14: 6866 اصفهانی، رضایی) «كند منتق،

 صورت به زیادي هاي پژوهش متفاوت زوایاي از آن محتواي و البالغهنهج دربارا
 است این است مهم است، اما آنچه شده نوشته فراوانی مقاالت و گرفته صورت موضوعی

 تعصب گونههيچ بدون را علی امام شخصيتی ابعاد است، توانسته اندازه نه تا متروم كه
 در را... و استعاري و مجازي و حقيقی معانی بالغی، بافتار و بشناساند و بشناسد دینی

در . برسد شيوا ايترومه به داريامانت حفظ با و كند پياده منسجم شب، به متن سراسر
 از آزاد یا و محتوایی یا كلمهبه كلمه  مختل، هايشب، به كه فراوانی هايترومه ميان
 این در محمدمهدي فوالدوند كه و وعفر شهيدي ترومة دو است، شده انجام البالغهنهج

 متروم كه هستند روانی و ادبی هايترومه وملة از اندگرفته قرار بررسی مورد پژوهش
 گونههيچ و كند حفظ امام را كالم زیبایی است، كوشيده فردمنحصربه و خاص سببی با

 و هدفمند نگاهی با گرنه(. 39: 6864 آزادباش،) نشود ایجاد یمفهوم و شبلی نارسایی
 اصلی مراد بازتاب حقيقتاً، كه شد خواهيم متووه وستار، این در موردنظر زوایاي از دقيق
 .است دشوار غایت به امري امام

 اسم در معدول اوزان در مبالغه اسلوب همچنين و ترومه در كتفورد نظریة كه اكنون
 اندازه،بر نه تا نظریه این اینبه به سازیم معقوف را خود تووه باید شد بررسی فاع،

 هستند، فاع، اسم از معدول كه ايمبالغه اسلوب در البالغهنهج از متروم دو كه ايترومه
 ووود نظریه این در كه مختلفی تغييري مراتب ووود با و است منقبق اند،كرده ارائه

 در تغييراتی نوع نه و است گرفته شب، مرتبه، امكد در شده ارائه هايترومه دارد،
 مووب تغييرات، این اینبه و است داده رخ ها،ترومه در مبالغه بناهاي این هايترومه
 خير؟ یا است شده مقصد زبان در اسلوب این از دقيقی معناي بازتاب

 . چهارچوب تطبيقي1
 به فاع، اسم از معدول مبالغة وباسل ميان در «فَع، و فعول مفعال، فعي،، ،فعال» صيغة پنج

 موارد اكثر در «فَعي، و فَع،» وزن دو كه آنجا اند، اما ازشده استفاده مشهور، اوزان عنوان
 تنها است، كم البالغهنهج در رفتهكار به «فَع،» وزن تعداد و كنندمی عم، یبدیگر مانند

 ي فوالدوند ژبسندهمحمدمهد و وعفر شهيدي ترومة دو در اول وزن نهار بررسی به
 و شد بررسی هاآن هايترومه و استخراج را برده نام اوزان از مورد نند و است شده
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 و كتفورد صوري تغييرات نظریة مثال، شاهد یک در تنها كالم، اطالة از ولوگيري براي
 تغييرات این به تووه با كلی گيرينتيجه پژوهش، انتهاي در و شد تحلي، تغييرات این نوع

 شد.  بيان وزن، نند این تمام رد

 البالغهنهج ترجمة در «فعال» وزن هايبرابرنهاد صوري تغييرات . بررسي1-2
 از یبی. است كرده استفاده مختلفی هايسازواره از مبالغه اسلوب بيان براي عرب 

 یمختلف نقاط در علی امام و شودمی دیده وفور به البالغهنهج در كه مبالغه هايسازواره
 كه صيغه این. است «فعال» وزن بر «فاع، اسم» از شده مشتق صيغة اند،كرده استفاده آن از

 صيغة قدرت و قوت كه شودمی باعث رود،میكار به كردن مضاع، وهت در بيشتر
 .یابد افزایش مبالغه
 كه است معاویه توبيخ در علی امام البالغهنهج 13 نامة در صيغه این كاربرد موارد از

 در. «القصد عن رواّغ و التیه فی لَذهّاب أنّك: »اندكرده استفاده عبارت این از ضرت،ح

 معناي. است آمده «روغ و ذهب» فع، دو از مشتق «روّاغ و ذهّاب» مبالغه صيغه دو اینجا

 ذهب. گذشت امر یا كار آن: األمرُ مرد، رفت، راه رفت،: مَذْهَباً و ذهوبا و ذَهَاباً: ذهب
بستانی، ) برد را او یا رفت او همراه به: به ذهب. كردم فراموش را نيز آن: یالش عَلَی

 به فارسی در «ذهّاب» كلمه ترومة(. 678: 6818عليزاده،) «رونده بسيار» و( 466: 6879
 كلمة افزودن با و است «نده» پسوند و مضارع بن از تركيبی یعنی فاعلی؛ صفت شب،

 .است شده داده نشان نآ در كثرت آن، ابتداي در «بسيار»

 گمراهی بيابان در تو» است؛ شده بيان «روانی» عبارت با وعفر شهيدي ترومة در
وعفر  ترومة در كه كنيممی مشاهده اینجا در(. 166: 6873 وعفر شهيدي،) «روانی

 معناي. است شده ترومه فع،، از بدل یاء و صفت از تركيبی به مبالغه صيغة شهيدي،
 بر مبالغه صيغة ذهّاب در حالی كه، است كرده ولوه رنگبسياركم رومه،ت این در مبالغه

 فرو است، آمده «فی» ور حرف با نون و كندمی داللت كثرت بر كه است فعال وزن
 .است گمراهی در رفتن

 «تیه» نحوي، و صرفی و لغوي دقيق معانی به تووه با «التیه فی لَذَهّابٌ إنّك» وملة در
 آن در انسان و بردنمى وایى به راه كه بيابانى به سپس. است رگردانىس معناى به اص، در

 آن در اسرائي،بنى كه سينا بيابان به كه گونه همان است؛ شده اطالق شود،مى سرگردان
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: 6831 همباران، و شيرازي مبارم)است  شده گفته تیه بودند، سرگردان سال نه،
 در گویی ،«ايكنندهحركت و رونده ياربس( گمراهی) بيابان در» عبارت ترومة .(861

و  است رفته فرو و است حركت در كه هاستسال معاویه شخص گمراهی، بيابان
 متن، بر حاكم وو با دوكلمه این استعمال. است مقلق گمراهی او، خود و است سرگردان

 حال با مناسب كه را توبيخی شدت سویک از كه است كرده ایجاد محبم، انسجام نوعی
 انحراف كثرت و گمراهی شدت دیگر، سوي از و است گذاشته نمایش به است عاویهم

 دست به شده ترومه متن از معانی این از دهد، اما هيچ یکمی نشان را حق راه از معاویه
 به را متبلم منظور تا بيابد كلمه این براي مناسبی معادل است، نتوانسته متروم و آیدنمی

 تغيير فارسی به عربی از ومله اوزاي ترتيب كتفورد، نظریة ساسبرا و دهد انتقال خوبی
 قرار ساختاري تغييرات زمرا در كه شده منتق، كالم انتهاي به «ذهاب» و است كرده

 خود دو این كه است شده حذف ترومه، در مزحلفه الم و «إنَّ» حروف معانی و گيردمی

 «هستی روان= روانی» گروه یک به «ذهاب» كلمة افزایند. عالوه بر این،می كالم تأكيد بر
 . گرددبرمی واحدي مقولة تغيير به دستة در كه شده برگردانده

 تو» آمده است؛ «رونده بسيار»محمدمهدي فوالدوند  ترومة در «ذهّاب» كلمه ترومة
 مركبی فاعلی صفت شب، به فارسی زبان در كه...«  و رونده گمراهی بيابان در بسيار
 خود متن در مبالغه و كثرت و زیادي بر و است فاعلی صفت و اسم از یتركيب كه است

 زیادي گویی آن، ابتداي در «بسيار» افزودن با و دارد داللت فاعلی صفت نمونه این
 معناي اصلی نمایش كه است فاعلی صفت «رونده بسيار» عبارت. است شده بيان مؤكدي

 كلمه این محمدمهدي فوالدوند براي هك برابرنهادي پس دهد؛می نشان را صيغة مبالغه
 است، اما براساس دارد، ووود وزن این در كه ايمبالغه معناي گویاي است، آورده

 توانمی را سقح در شبلی تغيير بود، كرده بيان خود تقسيمات در كتفورد كه تغييراتی
 . كرد مشاهده ترومه این در

 و نپ به روباه ،الثعلب راغ تقلب، به گرایش» معناي؛ به روغ ریشة از «روّاغ» كلمه

 اصفهانی، راغب) «غيرمستقيم راه ،رائغ طریق و روغاناً یروغكرد، می حركت راست

آمد و  هاآن سراغ كرد، تووه كرد، مي، معناي به راغ است، آمده همچنين و( 878تا: بی
 در. ستا خدعه منظور به یبسو به كردن مي،:  اندگفته بعضی. آمد محرمانه صورت به
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 روغ مصدر از رفت، خود اه، نزد محرمانه سپس یعنی، ؛6﴾فَجَاءَ أَهْله إلَى فَرَاغَ﴿عبارت 
 ، رودمی نه براي نفهمند كه برود حاضران حضور از طوري انسان كه است این معناي به
 اكبر علی) است پنهانی رفتن معناي به اندگفته دیگران. برود حيله نوعی با خالصه و

 (.89: حرف راء، 6864رستگار،

 راه از: »است آمده «القصد عن روّاغٌ: »وعفر شهيدي ترومة در عبارت این ترومة در
 حالی كه در است؛ آمده «گردانروي: فاعلی صفت» شب، به كه «گردانی روي راست

 زیاد حيلة و مبر با همراه اعتدال، نداشتن و رفتن راست و نپ به معناي به كلمه این
 كه كنندمی معرفی شخصی را امام معاویه. شودنمی دریافت ترومه از كه معنایی است،

 در. اوست فریبباري و مبر از سرشار كه كندمی دنبال را اعتدالی از خروج و سرگردانی
 .كند منتق، را امام كالم مفهوم درستی، به است نتوانسته نویسنده نيز ترومه این

 بيرون پا راست راه از: »است دوند ننينمحمدمهدي فوال كتاب در عبارت این ترومة
 مبالغه هرگونه از خالی و ابتدایی ايترومه ذكر به تنها متروم نيز ترومه این در. «اينهاده

 . اندكرده اكتفا كالم در

 راست، راه از و ايرفته فرو و ايگشته غرق گمراهی بيابان در تو: پيشنهادي ترومة
 .ايشده منحرف

 شده برگردانده اسمی گروه یک به كلمه یک كنيممی مشاهده كه انگونههم نيز اینجا در
 و است واحد در صوري تغيير نمایانگر كه «نهادن بيرون پا و گردانروي= روّاغ»: است

 بيرون پا و گردانروي» است؛ خورده هم به نيز ساختاري نظر از ومله اوزاي ترتيب
 با متروم یعنی است؛ ساختاري مقولة در غييرت كه اندشده منتق، كالم انتهاي به «نهاده
 هايواژه براي است توانسته ساختاري، و واحد مراتب در صوري تغييرات از گيريبهره

 مبدأ، زبان به ناآگاه خوانندا به را نویسنده مراد تا دهد قرار هاییمعادل ،«روّاغ» و «ذهّاب»
 به باال در كه است دیگر سخنی خير؟ یا بوده موفق امر، این در آیا سازد، اما اینبه منتق،

 .شد پرداخته آن،

 در مووود موارد به توانمی البالغه،هاي نهجخقبه در وزن این كاربرد موارد دیگر از
 .كرد اشاره (6) ودول

                                                            
 11. سورا ذاریات، آیة 6
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 البالغههاي نهجدر خطبه فعال. کاربرد وزن 2جدول 

 هابرابرنهاد واژه
ترجمة 
جعفر 
 شهيدي

محمدمهدي  ترجمة
 وندفوالد

 نتيجه

 روّاغ
کننده شونده و تمایلبسیار کج

 (1110 علیزاده،)
 گردانروی

نهاده )نامة  پا بیرون
22) 

فاقد معنای 
 مبالغه

 روانی (تابی اصفهانی، راغب)بسیار رونده  ذهّاب
بسیار رونده )نامة 

22) 
 مورد تنها یک

 حمّال
کننده، زن بسیار بسیار حمل

 (1/7174باردارشونده )دهخدا، 
 برگیرنده

بار ... بر دوش کشد 
 (12و  11)خطبة 

 فاقد معنای
 مبالغه

 خبّاط
 شدنکاری  نادانی مرتکببه بسیار 

 (7471و  1/7472)دهخدا، 
 جهالت ...راه

 پوید

 خبطخوش دست
و  11)خطبة و خطا 

12) 

 فاقد معنای
 مبالغه

 رکّاب
مرد بسیار سوار شونده )دهخدا، 

2/12207) 

 درگمشده 
تاریکی 

 جوید

 پایپیش  هم آن
 خود

و  11نبیند )خطبة 
12) 

 فاقد معنای
 مبالغه

 کشّاف
 کننده، بسیار پیداکنندهبسیار کشف

 (12/1214)دهخدا، 
 (21کاشف )خطبة  گشاراه

 فاقد معنای
 مبالغه
 

 کذّاب
گوینده، کثیرالکذب بسیار دروغ 

 (12/12222)دهخدا، 
 دروغگو

دروغگو )خطبة 
172) 

 فاقد معنای
 مبالغه

 (21مایة دفع )خطبة  برداشتن (2/10740کننده )دهخدا: سخت دفع دفّاع
 فاقد معنای

 مبالغه

 جبّار
کننده و غالب، بسیار ترمیم بسیار چیره
 (3/2422کننده )دهخدا، و جبران

 (42زورگو )خطبة  ستمکار
 فاقد معنای

 مبالغه

 غفّار
 یشگربسیار آمرزنده، بسیار بخشا

 (11/11230)دهخدا: 
----- 

آمرزنده، همواره 
اینکه آمرزنده بودن و 

بخشایش اصل در 
صفات خداوند است 
و مؤکد شده است 

 (141)خطبة 

 فاقد معنای
 مبالغه
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 وارد (6) ودول در و شدند استخراج البالغههاي نهجخقبه از كه دیگر مورد نُه در
 هايواژه در «فعال» صيغة از شده جامان هايترومه كنيم،می مشاهده است،شده

 ذكر به تنها و كنند منتق، مخاطب به درستی به را مبالغه معناي اند،نتوانسته گوناگون،
 این لغوي معناي آن، بر عالوه. است شده بسنده كالم، متن با همخوان بعضاً و ساده معانی

 معانی مقایسة براي باشد یمقياس تا اندشده آورده دهخدا وامع نامةلغت از نيز هاواژه
  .ترومه در مووود معانی و لغوي

 البالغهنهج ترجمة در «فَعيل» وزن هايبرابرنهاد صوري تغييرات . بررسي1-1
 از وزن این. است «فعي،» وزن البالغهنهج در مووود اوزان پركاربردترین از یبی
 به دارد؛ آن تبرار و كار سختی بر داللت و شودمی ساخته متعدي و الزم هايصيغه
 است مشبهه صفت از منقول و شودمی صفت آن صاحب از ثابتی وزء كه ايگونه

 (. 33: 6676 سيوطی،) شودمی او ذات و طبيعت مانند و( 663: 1887 السامرائی،)

 رحيم، مانند است؛ فاع، اسم از معدول آنچه -6: داندمی نوع دو بر را «فعي،» صيمري
 كه را «فاع،» عم، و مبالغه براي است عالم قادر و و راحم از شده ولمعد كه عليم قدیر و

 انجام را «فاع،» عم، و است فاع، اسم از غيرمعدول -1. دارد شده، معدول آن از
 و است آن از «ظَری،» كه یَظرُفُ ظَرُفَ مانند است؛ واري خودش فع، بر بلبه دهد،نمی

 وزن این برخی، كه آنجا از(. 111: 6631 صيمري،) است آن از «كَریم» كه یَبرُمُ كَرُمَ، یا
 شده استفاده مميزاتی از آن تشخيص براي انددانسته مشبهه و صفت مبالغه بين مشترك را

 كه متعدي از مبالغه و شودمی ساخته الزم فع، از مشبهه صفت كه اندگفته مثالً است؛
 معنی اینبه دوم دلي، و شودمی ساخته متعدي هم و الزم فع، از هم مبالغه گفتيم پيشتر

 آنجا و است مشبهه صفت كند، ثبوت بر داللت لفظ كه آنجا كه است دو این ساختاري
 (. 98-96: 1864 الشيبانی،) است مبالغه صيغة برساند، را حدث وقوع كثرت كه

ت ثبو بر عالوه را ساختار این «البالغةنهج فی أنماطها و المبالغة األبنیة» كتاب نویسندا
 عليم سميع، همچون صفاتی ووود -كنندمی مشخص را آن كالم، در مووود قرائن كه-
 لحاظ ثبوت و داندمی الفاظ این مبالغة بر دال و مؤید متعال، خداوند صفات از را بصير و

 صيغة از صرفنظر را آن و داندمی شده ثابت فقه و دین كمک با را الفاظ این در شده
 از را الفاظ این پيرامون نحویون و صرفيون استدالالت و شناسدمی وزن این شدا ساخته
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 صيغه، این در خداوند صفات مورد در دانندمی... و آن رنج و كار سختی بر داللت اینبه
 (.96: همان) داندمی تعاری، این از خارج را متعال خداوند صفات این و كرده رد

 ممَّنْ فَإنَّكَ ،بَعْدُ أمَّا: »داریم ششم و نه، نامة در البالغهنهج قصار كلمات ميان در
 صيغة عبارت، این در «أثیم» واژا ،«الْأَثیم نَخْوَةَ به أَقْمَعُ وَ الدّین إقَامَة عَلَى به أَسْتَظْهرُ

 از دور و كند كارهاي براي اسمی را «أثيم» مفردات، در راغب. است فَعي،، وزن بر مبالغه
 تفسير در(. 646-698تا: بی اصفهانی، )راغب كندمی معرفی خيرات از كندي و ثواب

 بسيار، گناهان یا گناه یک تبرار اثر در كه است كسی معناي به «أثیم: »داریم الميزان
 نمونه تفسير(. 181: 6874 طباطبائی،) است كرده پيدا دوستگناه و عصيانگر ايروحيه

 گناه بر كه كسی معناي به را «إثم» آن اص، و «أثم» فع، از مشتق را «أثیم» واژا نيز

 به را «أثیم» توانمی مجموع در(. 118: 6876 شيرازي، مبارم) داندمی دارد، مداومت
 . كرد ترومه گناه در مُصرّ دوست،گناه پيشه،گنه بسيار گنهبار، خقاكار،

 دین یاري در كه آنانی از تو بعد، اما: »است آمده نامه این از وعفر شهيدي ترومة در
 شهيدي،) «خوابانممی آنان به را گنهبار خودستایی -یاد-و خواهانم را شانيبانیپشت

6873 :818 .) 
 در كه هستی كسانی از تو بعد، اما: »داریم محمدمهدي فوالدوند اینچنين ترومة در

 آنان، به را گنهباران سركشی و نخوت و وویممی یاري آنان از دین، داشتن پابه
 (. 874: 6836 د،فوالدون) كوبمفرومی

 مورد این مورد در را كتفورد نظریة تا پردازیممی «أثیم» واژا تحلي، به قسمت، این در
 با روش سه به فاعلیصفت  فارسی، زبان در» است مشهود كه گونههمان. كنيم بررسی
 با سازصفت فعلی، ریشة با سازصفت پسوندهاي كمک با شود؛می ساخته پسوند كمک

 كه است صفتی ریشة با سازصفت پسوند «كار. »اسمی ریشة با سازصفت و صفتی ریشة
 است؛ برخوردار فارسی در كمی كاربرد از و است دارا را صفت به شدن الحاق توانایی

 در «گنهبار» واژا. (161: 6866 صادق،كربالئی و گلفام) «كارخراب و خقاكار مث،
 از یبی كه است شده ساخته «كار» پسوند و «گنه» معنی اسم شدن اضافه از فارسی
 دیگران، و قریب)ستمبار  یا فراموشبار مانند است؛ «فاعلیصفت » ساخت هايروش
 ملحق مركبه كلمات بعضی به «كار: »است آمده دهخدا نامةلغت در(. 148-186: 6834

 و (زارع) معناي به گاه و( عام،) معناي به گاه است،( عم،) معناي به گاه. شودمی
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 كه است پسوندي) عام، معنی در. كاردست كار وپشت پاكار،: عم، معنی در(. ارسغ)
 و زارع معنی در. مددكار گناهبار و خدمتبار، استادكار،(: رساندمی را مبالغه شغ،

 اسم را كار نيز، برخی البته(. 67643: 6877 دهخدا،)گلبار  و كشتبار ووكار،: غارس
 است مركبی فاعلی صفت «گنهبار» لفظ(. 848: 6879 می،ابوالقاس) پسوند نه و دانندمی
 در و «گنهبار» به وعفر شهيدي ترومة در «أثیم» رساند، اما واژامی را مبالغه نوعی به كه

 . است شده برگردانده «گنهباران» محمدمهدي فوالدوند به ترومة

 نشده منعبس درستی به هاترومه در و دارد را اليهمضافٌ نقش امام كالم در «أثیم»
 سر بر ونس الم و ال، كه علت این به «گنهباران» و «گنهبار» واژا دو هر یعنی است؛

 ترومه این ومع هم و مفرد هم واقع در و اندشده بسته ومع و مفرد درستی به آمده أثیم
 گناه، یک انجام با فرد. است نشده داده نشان گنهبار كثرت است، اما ميزان درست

 براي و شودمی محسوب گنهبار نيز بسيار گناهان انجام با و شودمی محسوب گنهبار
 یا «بسيار» مانند الفاظی آوردن از فارسی در نانار به گناه تبرار و كثرت دادن نشان

 است.  نرفتهكار به هاترومه این در كه شودمی استفاده... یا «شدتبه»

 «آثماً» واژا از ایشان كه ستا شده دیده امام از دیگري سخنان در عالوه بر این،
 ننين اشتر مالک به خقاب البالغه،نهج 98 نامة در نمونه عنوان به اند.كرده استفاده

 عَلَیْكَ أَخَفُّ أُولَئكَ إثْمه عَلَى آثماً وَالَ ظُلْمه، عَلَى ظَالماً یُعَاونْ لَمْ ممَّنْ: »فرمایندمی
 اندك گناه ووود بر دال كلمه، این از شده استفاده ايمعن. «مَعُونَةً لَكَ وَأَحْسَنُ مَؤُونَةً،

 انجام اندك گناهی كه گنهباري به» كه كنندمی سفارش مالک به امام واقع در. است
 مقاب، در اولی طریق به پس. نيا كوتاه او ظلم مقاب، در و نرسان یاري نيز است داده

 .«بگذري آنان از و بيایی كوتاه دنبای نيز بسيار هايستم و گناهان با گناهباران و ظالمان

 بود سيستمیدرون و واحد هویتی، ساختاري، كه كتفورد صوري تغييرات نظریة طبق
 شود.می دیده ومع به ترومه به تووه با سيستمی درون تغييرات وعفر شهيدي، ترومة در
 عمرتف نيز تغيير این ونس والمال، به استناد با كه محمدمهدي فوالدوند ترومة در

 شد. خواهد

 در شده تشبي، بهمفعولٌ+ فاع،+  فع، از كه امام كالم در ومله اوزاي ترتيب
 به ترتيب و شده منتق، ومله آخر به فع،، ترومه، دو هر در مووود وملة ساختار
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 هايمقوله در تغييرات از نشان كه یافته تغيير ،(فاعلی شناسة)فع، + متمم+ بهمفعولٌ
 . است ريساختا نوع از و دستوري

 نيز تغييرات این و است گرفته صورت تغييرات این براساس ترومه كتفورد، نظر از
 استعمال كالم آخر در فع، كه هستند فارسی زبان به عبارات این برگرداندن الزمة

 هاترومه در مبالغه ميزان و نشده عم، درستی به مبالغه و كثرت معناي شود، اما درمی
 .است نيافته نمودي

 یاري آنان از دین، داشتن پابه در كه هستی كسانی از تو بعد، اما: پيشنهادي ومةتر
 .كوبمفرومی آنان، به را گناهان در غرق سركشی و نخوت و وویممی

 در مووود موارد به توانمی البالغه،هاي نهجخقبه در وزن این كاربرد موارد دیگر از
 . كرد اشاره (1) ودول
 قرائن این و است مشترك مبالغه صيغة و مشبهه صفت ميان وزن این كه آنجا از

 ذكر به تنها ما زند،می تأیيد مهر الفاظ این در مبالغه و ثبوت بر كه است كالم در مووود
 به مراوعه كردیم، اما با اكتفا مدنظر ترومة دو در هاآن ايترومه معناي و لغوي معناي

 اسم در كه ايمبالغه كرد؛ مشاهده را مبالغه ووود توانموال می كالم در الفاظ این بردكار
 در هاآن معناي و كلمات خود به تووه از عالوه بر این،. دارد ووود اوزان این فاع،

 در تغييرات یا واحدي تغييرات یعنی اسمی؛ گروه به كلمه از تغييراتی با گاه ترومه،
 وایگزین تغييرات این طبق اسبمن معادلی است، نتوانسته دارد، اما متروم ووود ساختار،

 در صوري تغييرات ایجاد قبلی، هايمثال شاهد همچون موارد برخی در بنابراین،. كند
 واژگان، براي مناسب هاییمعادل یافتن به منجر مقصد، كالم سقح در مختل، مراتب

 هب مفاهيم انتقال در همچنان متروم تغييرات، این ووود با است ممبن حالی كه شد؛ در
 .باشد قاصر مقصد، زبان
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 البالغههاي نهج. کاربرد وزن فَعيل در خطبه1جدول 

 برابرنهادها واژه
ترجمة جعفر 

 شهيدي
ترجمة محمدمهدي 

 فوالدوند
 نتيجه

 مخالف مبالغه (41گنهکاران )نامة  گنهکار دارد. مداومت گناه بر که کسی أثيم

 موافق (101)خطبة اندک  اندک (1121زیاد )قرشی،کم، مقابل قليل

 موافق (210نهایت )خطبة  سخت (1123متناقص کم )بستانی، کثير

 مخالف (11ضامن )خطبة  پایندان (1414صینی، قَائد، کَفیل )اسماعیل زعيم

 (1124کننده )راغب، شفاعت شفيع
شدن روان 

 حاجت
 کنندهشفاعت

 (11)حکمت 
 مخالف

 شهيد
ست نیبر او پوشیده  چیزی کهکسی 

 (1122)دهخدا، 
 مخالف (24گواه )خطبة  گواه

 شقيق

نفسى: با من آن طور است که  شَقیقُ
گویى نیمة تن و جان من است، از 
بس که به یکدیگر شباهت داریم 

 (1124)راغب، 

 مخالف (22مشفق )خطبة  برابرجان به 

 موافق (23سخت )خطبة  سخت (1122)دهخدا،سخت  شدید

 شفيق
، رَفیق، حَنَّان رؤُوف، رَحیم

 (1414صینی، )اسماعیل
 مخالف (110مهربان )خطبة  مهربان

 مخالف (123استوار )خطبة  استوار (1421سیده، قویٌّ )ابن صلیب متين

 البالغه نهج ترجمة در «فَعول» وزن هايبرابرنهاد صوري تغييرات . بررسي1-5
سر  او از مستمر و مداوم شب، به كاري كه فردي براي وزن این مشهور، وزن پنج ميان از

: 6664 المبرد،) دارد تبرار و تبثير بر داللت یا و( 39: 6674 فارابی،) دارد كاربرد بزند،
 به را كار این و كندمی عم، قدرت با و است قوي خود كار در كه كسی یا و( 661

: 6676 سيوطی، و61: 6667 عسبري،) شود او عادت كه دهد انجام ايگونهبه كثرت
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 معناي به الفاظ این همگی و دارد دوام و قوت كثرت، بر داللت مجموع، در فعول(. 33
 (. 99: 1864 الشيبانی،) هستند مبالغه

 خقبة در ومله از است؛ شده استفاده صيغه این از البالغهنهج از مختلفی واهاي در
. «نَزُوعٌ مُلْبسَةٌ مَنُوعٌ مُعْطیَةٌ خَدُوعٌ غَرَّارَةٌ ةٌغَدَّارَ فَإنَّهَا الدُّنْیَا فَاحْذَرُوا: »فرمایندمی امام 188

 مبالغه بر است كه آمده عبارت این در فعول وزن بر «نزوع و منوع خدوع،» واژا سه

. اندشده گرفته «نزعَ» از نزوع و «منع» از منوع و «خدعَ» ریشة از خدوع دارند؛ داللت

 از و داد فریب را او یعنی ؛سحراً سَحَرَهُ مثال بالبسر، ،أیضاً خدَاعاً و خَدْعاً یَخْدَعُهُ خَدَعَهُ
(. 6186: 6871الجوهري، ) داشت را او به رساندن آسيب قصد دانستنمی كه وایی

 بخش این در امام(. 897: 6879 بستانی،) زند خدعه و حيله بسيار آنبه: خُدُع ج -الخَدُوع
 بود، گذشته هايبخش در زندگی پایان و مرگ شدائد دربارا كه بحثی دنبال به خقبة از

 هشت بيان با و باشيد بر حذر دنيا از كنند كهمی توصيه و داده قرار مخاطب را مردم همة
 دنيا زیرا: »فرمایدمی دارد؛می بيان دنيا از حذر لزوم بر روشنی دالی، دنيا، براي صفت
 است ايپوشنده و نندهكمنع است ايبخشنده و است گرحيله و فریبنده و مبار
 ....« كنندهبرهنه

 به و است نزدیک هم به معنا نظر از هرنند «خدوع» و «غرّارة» ،«غدّارة» هايواژه

 از «غدّار: »دارند هم با دقيقی تفاوت حقيقت، شود، اما درمی تفسير نيرنگ و فریب معناي

 و فریبندگی معناي به «غرور» ریشة از «غرّار» و شبنیپيمان معناي به «غدر» ریشة

 هاییتفاوت هم با سه این دانيممی و است گريحيله معناي به «خدع» ریشة از: «خدوع»
 . (981: 6838همباران، و شيرازي مبارم) یبدیگرند ملزوم و الزم غالباً هرنند دارند؛

 نبته این به امام گویی دارد، كاربرد نيز كار در قوت براي فعول وزن گفتيم پيشتر
 ودا آن از و هستند دنيا در متمبن و طبيعی امري دنيا، هايفریبباري كه دارند هاشار

 فریب قوّت و قدرت نشانة. ووید دوري هاآن از نيز مرتب انسان، اینبه ووود با نيستند؛
 در كه امام عبارت این خاطربه اند؛شده اغوا آن به نيز زهّاد و عبّاد حتی كه است آن دنيا

 قَنَصَتْ وَ بأَرْجُلهَا قَمَصَتْ نَاکرُهَا اطْمَأَنَّ وَ نَافرُهَا أَنسَ إذَا حَتَّى: »ایندفرممی 38 خقبة
 وي از آنبه تا -نماید خوش روي-: »ترومه این با( 141تا: الحدید، بی ابیابن) «بأَحْبُلهَا
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 نهار به ناگاه. پذیرد آرامش اوست ناشناساي آنبه و گيرد، انس بدو است، گریزان
 (. 18: 6873 شهيدي،) «درآویزد هاریسمان و خيزد پاي و دست

 به «خدوع» كلمة محمدمهدي فوالدوند ، و وعفر شهيدي ترومة دو هر در
 بپرهيزید دنيا از پس: »است آمده وعفر شهيدي كتاب در. است شده ترومه «بازنيرنگ»

 دست این زا. كنندهمنع و بخشنده است بازينيرنگ فریبنده، و وفاستبی سخت كه
محمدمهدي  ترومة در و( 118: 6873 شهيدي،) «كنندهرخت دست آن از پوشنده،

 اندك. است بازنيرنگ و فریبنده و غدّار كه بپرهيزید دنيا از پس: »است فوالدوند آمده
 آوردمی در تنتان از زور به و پوشاندمی سالمت وامة. كندمی منع سخت و دهدمی

 تا ومله باقی و است خبر «خدوع» واژا مذكور امام، عبارت در (.131: 6836 فوالدوند،)
 . هستند «ها» ضمير براي خبر همگی نيز كالم انتهاي

 شده برگردانده «باز» پسوند با مركب فاعلی صفت یک به فارسی ترومة در خدوع
 در را مبالغه صفت بودن دارا كه است تركيبی اسم، یک با همراه پسين، پسوند این. است

 وزن این، بر عالوه... .  آتشباز و كفترباز یا قمارباز مانند كند؛می بيان خود صوفمو
 و قدرت و قوت از نشان كه است صفاتی از دادیم شرح كه گونههمان عربی، در «فَعول»

 صاحبش ووود در و شده نهادینه او ووود در كه گویی دارد، خود صاحب در استمرار
 از را معانی نيست، اما این مقدور صاحبش از انفباك كه ايگونه به است؛ شده غرق

 .كرد برداشت تواننمی «بازنيرنگ» صفت
 ترومه، در خدوع كلمة و عبارت این در صوري تغييرات و كتفورد نظریة بررسی در

 حرف براي خبر وایگاه در كالم در خدوع و صفت به است صفت یک از برگشت
 خبر بودن با دارد مشابهت كه است مسند وایگاه در نيز ترومه در و «إنَّ» بالفع، مشبهة

 و ماهيت نظر از و خوردنمی نشم به واژه این در تغييرات از هيچ یک پس. وزن این
 سخن در كه ايمبالغه زمانشود، اما هيچ نمی دیده شده، ترومه كالم در تغييري دستور

 نيز لفظ این از استفاده در اصلی غرض واقع، در. شودنمی دریافت ترومه از است امام
 شده ترومه كالم در معنا این كه است آن از بودن برحذر و دنيا امر در مبالغه همين بيان

 مقالعه را ترومه دو این كه زبانیفارسی مخاطب گاههيچ و است مانده مغفول شدت به
 . داشت نخواهد مبالغه این از دریافتی كند،می
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 و مبر از سرشار و فریبنده بسيار و وفابی سخت كه زیدبپرهي دنيا از: پيشنهادي ترومة
 ... . و است نيرنگ و حيله

 مووود موارد به توانمی البالغه،هاي نهجخقبه در« فَعول» وزن كاربرد موارد دیگر از
 . كرد اشاره (8) ودول در

 البالغههاي نهج. کاربرد وزن فَعول در خطبه5جدول 

 برابرنهادها واژه
ر ترجمة جعف
 شهيدي

محمدمهدي ترجمة 
 فوالدوند

 نتيجه

 خدوع
 زندو خدعه  حیله بسیار آنکه

 (.1123 بستانی،)
 (22باز )نامة نیرنگ بازنیرنگ

مخالف  معنای 
 مبالغه

 کنندهمنع (1121 قرشی،)بسیار بازدارنده  منوع
کننده )نامة منعسخت 

22) 
 تنها یک مورد

 نزوع
و  ستنپیوبه شدید که  اشتیاق

تعبیر  با دوستجان یگانگى 
 (1124اصفهانی،  راغب)شود می

 برکنندهرخت
درآورنده  زور از تن به

 (22)نامة 
 موردیک تنها 

 معنامخالف  (170نادان )خطبة  نادان (1172بسیار نادان )رستگار،  جهول

 صبور
در صبر و نابود شده فنا شده 

 (.2002 )السامرائی،
 معنا مخالف (131شکیبا )حکمت  ارشکیبا، پاید

 معنامخالف  (124حق )خطبة سپاس سپاسگزار (1172بسیارشکرگزار)رستگار، شکور

 وقور
دارای حلم و بردباری 

 (1414زیاد)زبیدی،
 معنامخالف  (124آرام )خطبة  بردبار

 جموح
و سرکش کش بسیار گردن

 (1121)زمخشری، 
 سرکشی

 
 عنامخالف م (123سرکشی )خطبة 

 معنامخالف  (170خطبة )ستمگری  تبهکار (1172رستگار، )بسیار ستمکار  ظلوم

 شد، داده توضيح مبسوط شب، به آن دربارا كه ايواژه بر ( عالوه8) ودول در
 بتوان كلی، ايمقایسه با تا شده بيان اند،رفتهكار به البالغهنهج در كه وزن این از الفاظی

 ها،آن لغوي معناي با مقایسه و الفاظ این ترومة مشاهدا با. افتی دست وامعی نتيجة به
 همچون موارد برخی از غير و دریافت را ترومه و واژه اصلی معناي در مشابهت توانمی

 شده لحاظ واحدي تغييرات اسمی گروه یک با كه ترومه دو هر در «نزوع» واژا ترومة
 مالحظه دستوري نه و واژگانی مقولة در نه صوري تغييرات موارد اكثر در است
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 درستی به مبالغه معناي انتقال در ترومه رسيم،می نتيجه این به دیگر شود، اما بارنمی
 دلي، و است نهفته لفظ این دل در كه را ايمبالغه روح است، نتوانسته و نبرده عم،

 از و دهد ننشا درستی به است بوده معنا آن ووود واسقة به ومله این در آن از استفاده
 كتفورد صوري تغييرات بررسی. نيست خبري اوزان این در مووود حدّة و شدت معناي

 معناي در بازنگري و تحلي، قاب، مبالغه، معناي در و فاع، اسم از معدول واژگان سقح در
 سختی به دیگر، كلمات كنار در و ومله در هاواژه این لحاظ هست، اما بدون هاواژه این

 . است ممبن

  البالغهنهج ترجمة در «مفعال» وزن هايبرابرنهاد صوري تغييرات . بررسي1-0
 رو این از و دارد مشابهت مشتق، هاياسم از آلت اسم با كه است اوزانی از «مفعال»وزن 

 با فقط را دو آن فرق و انددانسته مبالغه صيغة به آلت اسم از منقول را آن فقها برخی
 دلي، گروه این(. 197تا: بی حسن،عباس) اندكرده بيان كالم رد مووود قرائن به تووه
 زمان در آلت اسم ومع شب، به ومع و سالم مذكر ومع و مؤنث وزن نداشتن را خود

 «مفاتیح و مفتاح» آلت اسم مانند كه «مهاذیر و مهذار» مانند اند؛دانسته شعري ضرورت
 اسم از منقول كه دارد تأم، واي بتهن . این(661: 1887 السامرائی،)شود می بسته ومع
 است. عالوه بر این، مؤنث فاع، اسم از عدول اساس با مخال، وزن این در بودن آلت
. (868: 6674 فارابی،) «قومها فی مفضالة إمرأة» داریم است؛ شده بيان نيز وزن این

 است، «مفاعي،» وزن بر هاآن ومع كه دارد ووود ثالثی مفعول اسامی از همچنين برخی
 نون كه ندارد ووود هم دليلی و است؟ آلت اسم مفعول، اسم اص، گفت توانمی آیا

 بسانه. گرددبرمی آلت اسم به هاآن اص، پس است، آلت اسم ومع مانند وزن، این ومع
 و ثُبة عضة، عزَة،» مانند شوند؛می بسته سالم مذكر ومع و هستند مؤنث كه هستند اسامی
 بر دليلی سالم مذكر است، اما ومع «أرضین و ثُبین عضین، عزین،» هاآن ومع كه «أرض
 وزن این كه دهدمی نشان هم روي ادله این. نيست است، مذكر اسامی این مفردات اینبه

(. 18: 1864 الشيبانی،) دارد ووود معنا و لفظ در تشابه تنها و نيست آلت اسم از منقول
 بر را هاآن باشند، واحد بناء نظر از اشياء هرگاه بعر: »گویدمی ننين باره این در سيبویه

 و حدث وقوع تبرار بر داللت وزن این(. 61: 6661 سيبویه،) «سازدمی اساس یک
: 6664 المبرد،) شود نيز آن صاحب در عادتی كه ايگونهبه دارد؛ نيزي بر مداومت
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 معناي مبالغه نظر از دو ره كه انددانسته مفعال مانند را «مفعي، و مفعَ،» صيغة دو (.668
 (.661: 1887 السامرائی،) «مطعان و مطعَن رجلٌ» مانند رسانند؛می را واحدي
 راكه األنصاري حني، بنعثمان  بصره، والی البالغه،نهج وپنجمنه، نامة در امام

 نامه، از بخشی در و كردند نبوهش بود، رسيده امام گوش به او رفتن مهمانی خبر
 ...«.حَرّى اَکْبادٌ و غَرْثى، بُطُونٌ حَوْلى وَ مبْطاناً اَبیتَ اَوْ: »... فرمودند ننين او به خقاب

 از شبم پركردن» معناي به است البطنة و بطن از مشتق مبالغة بناء مفعال، وزن بر مبقان  

 بسيار و باشد درشت شبمش پيوسته، كه شودمی گفته فردي به «مبطانٌ رجلٌ» و «غذا
(. 446: 6486 فراهيدي، و 98: 6464 منظور،ابن) خویش یاران بدون خورد،می غذا شدید

 پس است، رعيت مقاب، در امام مسئوليت احساس و حرص شدت بر دال عبارت، این
 الفاظی از گيريبهره براي قوي ايانگيزه ایشان، نفس در احساس این اثر و وایگاه بلندي

 مبان این در ومله از و وایگاه هر در مناسب هاییصيغه تا است آن در خور و متناسب
 زهد شدت اینبه بر عالوه دارد، داللت پرخوري بر كه «مبقان» كلمة استعمال. برندكار به

 كالم سياق از معانی این كه كندمی بيان نيز را مخاطب توبيخ در شدت رساند،می امام را
 بيان «مفعال» بناء با دو هر و دارد ووود حالت دو هر در مبالغه پس است؛ استنباط قاب،
 . است شده

 از كه باشد هاییشبم پيرامونم و بخوابم سير من: »...آمده وعفر شهيدي ترومة در
 نظریة به تووه با(. 863: 6873 شهيدي،...« )سوخته وگرهایی و دوخته پشت به گرسنگی
وعفر  ترومة در كه است مركبی فاعلیصفت  ،«پُرخور» ترومة با ،«مبطان» واژا كتفورد،
 هيچ به است ساده صفت یک كه صفت است، اما این شده ترومه «سير» به شهيدي
 و خورده كافی اندازا به غذا كه است كسی «سير. »دهدنمی را «پرخور» معناي شب،،
 . خوردمی خود نياز از بيش را غذا ندارد، اما پرخور، غذا به نيازي

 سر غذا از انباشته شبم به شب: »...است دهآم محمدمهدي فوالدوند ننين ترومة در
 فوالدوند ،...« )باشد سوزان وگرهایی و گرسنه هاییشبم من اطراف در و نهم بالين بر

6836 :871 .) 
 مووود «غذا از انباشته شبم» كالم در مبالغه محمدمهدي فوالدوند، معناي ترومة در

 و پرخوري شدت آن، و تاس مووود اصلی معناي در كه ايمبالغه است، اما باز
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 نشده منتق، مقصد، زبان به است، بسيار خوردن این از شبم برآمدگی و خوريتک
 .است

 بر سر) بخوابم برآمده و غذا از لبریز انبانی با همگان، از فارغ شب،: پيشنهادي معناي
 ... . و( نهم بالين

 براي است حال كه كالم در «مبطاناً» نقش به تووه با كتفورد صوري تغييرات نظر از

 تعبير در حالت قيد ،«مبطان» كلمة وعفر شهيدي، ترومة در «أبیت» در مووود «أنا»
 است، اما در شده ترومه درستی به و بوده عربی تعبير در حال برابر كه است فارسی
 بودن تركيبی به تووه با كه است تركيب یک ،«مبطان» ،محمدمهدي فوالدوند ترومة

 مقصد زبان در كه قيدي گروه یک به حال ترومة براي بستر این از ممترو فارسی، زبان
 ميان در تربزرگ واحدي به تغييرات نوع از كه است كرده استفاده است، هم حالت قيد

 توصي، را فاع، حالت، دو هر در تعبير دو هر آنبه دیگر. است كتفورد صوري تغييرات
 .كنندمی

 شده دیده وزن این از اندكی موارد البالغه،هجن در امام كالم ميان در ووووست با
 مترومان، كالم در مبالغه معناي با متناسب الفاظی كار بردنبه در تووه كنار در است.
 صرف فارسی، سخن و كالم در كه رسدمی نظر به ضروري امري نيز نبته این به تووه

 مبالغه دادن نشان وشر تنها كلمه، یک برگردان در ساده یا مركب واژا یک از استفاده
 ومله در و فارسی زبان در كالم نحوي ساختار به باید روش، این كنار در. نيست كالم در
 و ومله نينش باشد، اما در نشده لحاظ واژه، در مبالغه، معناي بسا نه. كرد تووه نيز

 ( و4) ودول در. كرد برداشت را مبالغه معناي توانمی تأكيدي قيود از استفاده
 ترومه در را مبالغه معناي تا شده كوشيده یابیواژه كمک با تنها گذشته، هايودول
 را است نيامده احياناً یا آمده ووود به ترومه در الفاظ در كه صوري تغييرات و بررسی

 . كرد واكاوي
 و اسمی واژگان از زیادي گروه داراي ترومه ،«مذیاع» واژا همچون (،4) ودول در

 به واحدي تغيير و كند منتق، مخاطب به را كلمه در مووود معناي دبتوان تا است فعلی
 رها نباید نيز نحوي اصول شد، گفته كه طورهمان است و یافته نمود مشخصی، شب،
 . گذشت راحتی به هاآن كنار از و شده
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 البالغهنهج هايخطبه در مفعال وزن کاربرد. 0 جدول

 برابرنهاد واژه
ترجمة جعفر 

 شهیدی
 نتیجه محمدمهدی فوالدوند  ترجمة

 مبطان
غذا و کسی  از شکم پرکردن

 خوردمی غذا شدید که بسیار
 (43غذا )نامه از انباشته شکم سیر

 یک
 مورد

 مذیاع
آنکه رازدار نباشد )بستانی، 

1123) 

چون زشتی کسی را 
شنود، آن را میان 
 مردم پخش کند.

و ناشایست  چون زشتی آنکه
را فاش  آنرا بشنود کسی 

 (.102کند )خطبة 
 موافق

 مسیاح
چین پرداز و سخندروغ

 (1123)بستانی،

میان مردم فساد 
چینی انگیزد و سخن

 کند
 موافق (102چین )خطبةسخن

 مدرار
غَزیر، مُتَتَابع، کَثیف، کَثیر 

 (1414)صینی،
 مخالف (114در پی )خطبة پی  ریزان

 مبراق

( و 1110دهنده )علیزاده، برق
کننده براق و خیرهشیء 
شیرازی و همکاران، )مکارم

1121) 

 موافق (131افکند )خطبةآذرخش می برقی بسیار

 مرعاد

( و 1110کننده )علیزاده، رعد
شیء پر سر و صدا 

و همکاران،  شیرازی)مکارم
1121) 

 موافق (131غرد )خطبة می رعدی بسیار

 گيري بحث و نتيجه
 مختل، هايشب، به كه هاستاسلوب پركاربرترین از یبی البالغه،نهج در مبالغه اسلوب
 اسامی ترومة بررسی تنها پژوهش، این از هدف. است یافته ظهور بالغی و نحوي صرفی،

 نهار در هاداده بررسی از شده حاص، نتایج مشاهدا با كه بود فاع، اسم از معدول مبالغة
 زبان در برابرنهادهایی اسلوب، این ةتروم در اوالً، كه رسيدیم نتيجه این به مشهور وزن

است،  نهفته واژه دل در كه ايمبالغه معناي كنندابازتاب بعضاً دارد، اما ووود فارسی
 مووود، برابرنهادهاي همان گيريبهره با اندنتوانسته نيز نيستند. عالوه بر این، مترومين

 فارسی، ترومة در عانیم این از برخی ووود با یعنی كنند؛ منتق، درستی به را معنا
 . اندنبرده عم، درست كارگيريبه در هم باز مترومين
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 مشابهت دستوري، ساختار نظر از موردنظر واژا مورد در كتفورد نظریة بستن كاربه با
 و دستوري مقولة در صوري تغييرات موارد به بيشتر در اما شود،می دیده تعارض عدم و

 از استفاده و كمک با تا بود كوشيده متروم كه كردیم برخورد واحدي سقح در
 عدم یا ووود. كند منتق، مخاطب به را اصلی معناي فعلی، و اسمی مختل، هايگروه
 در صفت یک همچنين اینبه. نيست كالم در معنا دقيق انتقال بر دليلی تغييرات، ووود

 ترومه در دقت و درستی بر دليلی شود، برگردانده صفت، شب، همان به نيز فارسی
 باشد، اما مفيدي گشايگره تواندمی مناسب، الفاظ دقيق كارگيريبه در نظریه این. نيست

 كنار در. كندمی ایفا را پررنگی و مهم نقش كلمه، در مووود روح به تووه آن، كنار در
 نيز مقصد زبان در ومالت تركيب در نحوي مبانی نقش به دارد وا گيري،نتيجه این

 بيان تأكيدي، قيود كمک با و ومله ساختار در تأكيد و مبالغه معناي بسا نه. شود تووه
 .باشد مانده مغفول معنا این الفاظ، و كلمات در كه هرنند باشد، شده

 مبالغه اسلوب تمام ترومة از وامعی بررسی تواننمی پژوهش، این محدود فرصت در
 در را اسلوب این ترومة وسته،پي پژوهشی اثر نند قالب در كه دارد گيرد، اما وا انجام

 تلنگري ها،این پژوهش تا داد قرار دقيق واكاوي مورد بالغت و نحو صرف، حوزا سه هر
 كالم در اسلوب هر در مناسب هايواژه از دقيق استفادا وهت گرامی، مترومان بر باشند
 .  عربی پُربار

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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 .العلمیة الکتب دار: بيروت. األعظم المحیط و المحکم(. 6416. )اسماعي، بنعلی سيده،ابن

 .العلمیة الکتب دار: بيروت. المخصص (.تابی. )___________________

 .صادر دار: بيروت. العرب لسان(. 6613. )مبرممحمدبن منظور،ابن
 .انتشارات سمت: تهران. فارسی زبان تاریخی دستور(. 6879. )محسن ابوالقاسمی،

 .ناشرون لبنان کتبةم: بيروت. المعاصر العربی المکنز(. 6464. )محمود صينی، اسماعي،
. اخير سدا در فارسی زبان به البالغهنهج هايترومه شناسیسبک(. 6864.) مهدي آزادباش،
 .فرهنگ انتشارات رشد: تهران

 .انتشارات اسالمی: تهران. ابجدي فرهنگ(. 6879. )افرام فؤاد بستانی،
 اللغة فی الدراسات و وثبح. السماع و القیاس بین المبالغة صیغ(. 6483. )عيدعيادبن ثبيتی،

 .68-64 ،1 ،آدابها و العربیة

 .للمالیين العلم دار: بيروت. الصحاح(. 6871. )حمادبناسماعي، ووهري،
: تهران. دهخدا نامةلغت(. 6877. )محمد معين، سيدوعفرو وعفر شهيدي، اكبر،علی دهخدا،

 .دهخدا نامةلغت انتشارات مؤسسه
 .العربیة النهضة دار: بيروت. الصرفی طبیقالت(. تابی. )عبده راوحی،

 .القلم انتشارات دار: اصفهان. القرآن الفاظ مفردات(. تابی. )محمدبنحسين اصفهانی، راغب
 .وابی. كریم قرآن لغتنامة سالم(. 6863. )اكبرعلی رستگار،
 تحریاتلل القائمیة مرکز: اصفهان. قرآن ترومة منقق(. 6866. )محمدعلی اصفهانی، رضایی

 .الکمبیوتریة

 الکمبیوتریة للتحریات القائمیة مرکز: اصفهان. الوافی نحو(. تابی. )حسنعباسصباح ساعدي،

 .عمار دار: بيروت. العربیةفی األبنیة معانی(. 1887. )صالحفاض، سامرائی،

 .كثيرابن دار: بيروت. معان و أحکام العربی الصرف(. 1868. )________________

 .الخانجی مکتبة: قاهره. كتاب(. 6633. )قنبربنعثمانبشرعمروبنابی ه،سيبوی

 .العلمیة البحوث دار: كویت. الجوامع جمع شرح فی الهوامع همع(. 6676. )الدینوالل سيوطی،
 از انگليسی ترومة نهار تحلي،(. 6488. )فاطمه دفتري، و نفيسه عمادي، و اهللعنایت شعبانی،

 ايرشته بين هايپژوهش فصلنامة دو. كتفورد نظریة از استفاده با سعدي وستانب اشعار گزیده
 .666-164(. 9)8. سوم سال ،ادبی
 .فرهنگی و علمی انتشارات: تهران. البالغهنهج ترومة(. 6873. )سيدوعفر شهيدي،
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 الصرفیة دراسات البالغةنهج فی أنماطها و المبالغة بنیةأ(. 1864. )خلخال حيدرهادي شيبانی،
 .البالغةنهج علوم مؤسسة: کربالء. الداللیة النحویة

 .نشر نی: تهران. شناسیزبان دیدگاه از ترومه نظریة یک(. 6878. )احمد صدارتی،
 .الفبر دار: دمشق. التذکرة و التبصرة(. 6631. )اسحاق بنعلی بنعبدهلل محمد أبو صيمري،

 .انتشارات اسوه: تهران. تفسیرالقرآن فی انمختصرالمیز(. 6416. )محمدحسين طباطبائی،

 .و الثقافة دار العلم. قاهره: الفروق اللغویة(. 6667هالل. )عسبري، ابی
 .انتشارات شفق: نابی. البالغهنهج هايواژه(. 6818. )عمران عليزاده،
 و للصحافة الشعب دار: قاهره. األدب دیوان(. 6674. )ابراهيم بن اسحاق ابراهيم ابو فارابی،

 .النشر و الطباعة

 .انتشارات هجرت: قم. العین کتاب(. 6486. )احمدبنخلي، فراهيدي،
 .انتشارات صائب: تهران. البالغهنهج ترومة(. 6836. )محمدمهدي فوالدوند ،

 .المعارف مکتبة: بيروت. األفعال و األسماء تصریف(. 6633. )فخرالدین ،قباوة

 .اإلسالمیة الکتب دار: تهران. قرآن قاموس. (6876. )اكبرعلی قرشی،
 الزمان.فر، بدیعالشعرا و فروزانو همایيی، والل و یاسمی، رشيد و بهار، ملک عبدالعظيم قریب،

نشر : تهران. فارسی ادبيات و زبان ارشد كارشناسی وامع كتاب استاد پنج دستور(. 6834)
    .پرور

 زبان در فاعلی صفت ساخت بر مالحظاتی(. 6866. )مهناز صادق،كربالئی و ارسالن گلفام،
 .161-788 ،136 ،طباطبائی عالمه دانشگاه مقاالت مجموعه. شناختیصرف رویبرد: فارسی

 .التجاریة األهرام مطابع: قاهره. المقتضب(. 6664. )یزیدمحمدبن العباس ابی مبرد،
 .الفبر ردا: بيروت. العروس تاج( .6464. )محمدمحمدبن زبيدي، مرتضی
 .االسالمیة الکتب دار: تهران. تفسير نمونه(. 6876. )نویسندگان از ومعی و ناصر شيرازي، مبارم

: تهران .7ولد  .اميرالمؤمنين امام پيام(. 6831. )__________________________________
 . اإلسالمیة دارالکتب
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