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Abstract
Semantic science in the search for meaning has a profound relationship with
translation science and is one of the methods to review and criticize
translation. The present article is an attempt to study the semantic frames of
the verb “Absara” (beholding) in the Quranic verses of the Holy Quran and
their Persian translation according to the Fillmore's semantic meanings
theory (Ansarian, Fooladvand, Khorramshahi & Makarem shirazi). In the
Quranic examples under research, the verb “Absara” (beholding) has a
visual-perceptual semantic frame as the central semantic frame and six
cognitive formats of seeing, looking, understanding, thinking, illuminating,
and discerning that its primary basis is seeing with eyes on the head. The
outcome of the research shows that the translators were unanimous in three
semantic formats (seeing, illuminating & looking) and paid attention to the
context of the verse in which the verb is used. But in the semantic format of
"understanding" and "discerning," none of them carefully considered the
context of the verse. And only Khorramshahi translated correctly the
semantic form of thinking based on Syntagmatic Relationships.
Keywords: Holy Quran, Translation Criticism, Charles Fillmore's the
Semantic Meaning Theory, The verb (Absara).
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چکيده 
علم معناشناسی در پی یافتن معنا ،ارتباط عمیقی با علم ترجمه دارد و یکی از روشهای بررس ی و
نقد ترجمه است .مقالۀ حاضر در چهارچوب نظریۀ معناشناسی قالبی چارلز فیلمور ،تالشی است ب رای
بررسی قالبهای معنایی فعل «أبصرَ» در آیات ق رآن ک ریم و بررس ی ترجم ۀ فارس ی آن (انص اریان،
فوالدوند ،خرمشاهی و مکارم شیرازی) .در نمونههای قرآنی بررسیشده ،فعل «أبصر» دارای یک قال ب
معنایی دیداری  -ادراکی بهعن وان قال ب معن ایی مرک زی و ش

قال ب ش ناختی دی دن ،نگریس تن،

درککردن ،اندیشیدن ،روشناییبخشیدن و بصیرتیافتن است که پایۀ ابتدایی آن ،همان دیدن ظاهری ب ا
چشم سر است .نتایج این بررسی نشان م یدهن د مترجم ان در س ه قال ب معن ایی (دی دن ،روش نایی
بخشیدن ،نگریستن) اتفاق نظر داشتهاند و به بافت آیهای توجه داشتهاند که فعل م دنظر در آن ب ه ک ار
رفته است؛ اما دربارۀ قالب معنایی «درککردن» و «بصیرتیافتن» ،هیچ کدام ب ه باف ت آی ه دق ت نظ ر
نداشتهاند و دربارۀ قالب معنایی اندیشیدن ،فقط خرمشاهی براس ا

بث ه ه منش ینی الف ا ،،ترجم ۀ

صثیثی ارائه کرده است .

واژههایكليدی :قرآن کریم ،نقد ترجمه ،معناشناسی قالبی چارلز فیلمور ،فعل «أبصَرَ» .


*نویسنده مسئول
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شبکۀ معنایی قالب بنیاد 2چ ارلز فیلم ور 3ش بکهای

طرحمسئله 
در فرآیند ترجمه ،اساسی ترین گام پس از مراجع ه

است که معنی یک واهه را با توجه به ساختار مفه ومی

به فرهنگ لغت و یافتن معن ای واهه ،توج ه ب ه باف ت

(قالب )4آن واهۀ مشخص ارائه می دهد .فیلمور معتق د

کالمی واهۀ به کاررفته است .مت رجم ممک ن اس ت ب ا

است معناشناسی قالبی ۵روش اصولی برای ارتباط ب ین

افعالی روبه رو شود که دارای چندین معنا در قالبهای

تثلیل های زبانی و دان

زبان اس ت

مختلف باشد؛ ازاین رو توجه به افعال چندمعنا و ارائ ۀ

(دالرامیفر ،1396 ،ص .)۸0

ترجمۀ صثیح آنها ،اهمیت زیادی دارد .ویژگی اص لی

ازجمله چال ه ای پ ی

بشر از هر بخ

روی مترجم ان ،وج ود

افعال چندمعنا ،وجود تنوع معنایی است که در بین این

واهگان چندمعنا در قرآن است .به سبب اینکه با نظری ۀ

مع انی ،ارتب اط و نق اط مش ترک ب ه وج ود م یآورد

قالب بنیاد فیلمور ،راب ۀ میان معانی مختلف ی ک واهه

(عم وزاده و کریم ی دوس تان و ش ریف ،139۵ ،ص

چندمعنا بررسی و به تصویر کشیده می ش ود ،نگارن ده

 .)11۸درحقیق ت ،چن دمعنایی 1ب ا توج ه ب ه مفه وم

ب ر آن اس ت ب ا اس تفاده از ای ن نظری ه نش ان ده د

مقوالت شعاعی توصیف می شود (لیک ا ،19۸7 ،،ص

قالب های معنایی فعل «أبصَرَ» (باب إفعال فع ل بَصَ رَ)

۸4؛ به نقل از افراشی و صامت .)3۸ :1393 ،بر اس ا

در ترجمه های مختلف با توجه به روابط ه منش ینی و

این ،برای مقولۀ متشکل از معانی یک واهۀ چن دمعن ی،

جانشینی این فعل با دیگر الفا ،،دارای معانی مختلف ی

نمونه در

ساختاری مدور تصور می شود که مفهوم پی

است .این رواب ط معن ایی از وج ود جزءه ای هس تۀ

کانون آن قرار دارد و سایر معانی که هریک ب ه دلیل ی

یکسان در بین قالب ها سرچشمه می گیرد که ت ا کن ون

با ای ن مفه وم ک انونی تف اوت دارن د ،در فواص لی از

به این تشابه در بین مف اهیم مختل ف افع ال چن دمعنا

کانون ،روی شعاع این دایره ق رار م یگیرن د .ش باهت

کمتر پرداخته شده است .بنابر اهمیت پیوند واهگان در

خانوادگی موجب می شود این معانی در چنین س اختار

بافت زبانی و توجه داشتن به تفاوت های معن ایی می ان

مقوله ای قرار بگیرند .این نگرش ،مدلی ب رای بررس ی

واهگان هم معنای یک زبان در ترجمۀ ق رآن ک ریم ،در

از ی ک

حاضر با رویکرد زبانشناسی شناختی و بر پایۀ

چندمعنایی ارائه می دهد که در آن یک یا ب ی

معنی از جایگاه ک انونی ت ری برخوردارن د (افراش ی و
عس

گری ،1396 ،ص )64؛ ازای

نرو اص

پژوه

نظری ۀ معناشناس ی ق البی چ ارلز فیلم ور ،قال به ای
معنایی فعل «أبصَ رَ» ابت دا در زب ان عرب ی و در زب ان

ال

چندمعنایی ،نگرشی نو ب ه افع ال چن دمعنا اس ت ک ه

ق رآن ،س س در ترجم ۀ فارس ی مک ارم ش یرازی،

بافت و ترکیب ی

خرمشاهی ،انصاریان و فوالدوند بررسی ش دهان د .نی ز

معناهای مرتبط به هم دارند و براسا

که به کار رفتهاند ،معنای فعل تعیین میش ود .ب ه بی ان
دیگر ،تفاوت های مثسوسی بین معانی افعال چن دمعنا
وجود دارد که باید آنها را ش ناخت و ب هوی ژه در ام ر
ترجمه نباید آنها را به جای هم به کار برد.

در خالل آن به پرس های زیر پاسخ داده شده است:
فعل «أبصَرَ» در بافت آیات قرآنی و ب ا توج ه ب ه
همنشینی کلمات ،دارای چه قالبهای معنایی است؟
2

-Polysemy

1

- Frame Semantics
3
- Charles J. Filmore
4
-frame
5
-frame semantics

قالبهای معنایی فعل «أبصَرَ» در قرآن کریم و بررسی ترجمۀ آنها بر پایۀ نظریۀ معناشناسی قالبی چارلز فیلمور

کدام یک از مترجمان ،در ترجم ه ب ه نق

باف ت

زبانی واهگان با یکدیگر توجه کردهاند؟
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مصالییپور یزدی و همکاران ،فصلنامۀ کتاب قیّم ،سال
چهارم ،ش  .1393 ،10مقال ۀ م ذکور معناه ای لغ وی

ک دام ی ک از قال به ای معن ایی فع ل «أبصَ رَ»،

واهۀ بصیرت را همراه با همنشینهای آن در نهجالبالغه

به صورت صثیح در ترجمۀ مترجمان منتخب رعای ت

بررسی کرده که البته نتایج و رویکرد این مقاله با مقال ۀ

شده است؟

پی

-1پيشينۀپژوهش 

واهگان با رویکرد س اختگ را» ،فرزان ه اس المیان ،دو

«بصیر و همخانوادهه ای آن در ق رآن ،معناشناس ی

پ ژوه ه ای فراوان ی ب ا رویکرده ای متف اوت
زبانشناختی و نقد ترجمه دربارۀ قرآن کریم انجام شده
است؛ اما درب ارۀ بررس ی ح وزۀ ش بکۀ معن ایی فع ل
«أبصَرَ» با استناد به نظریۀ معناشناسی ق البی ،پژوهش ی
ص ورت نگرفت ه و نی ز ترجم ۀ فارس ی ای ن فع ل و
مشتقات آن تا کنون بثه و بررس ی نش ده اس ت .در
اینجا به پژوه های انجامشده با رویک رد معناشناس ی
و ترجمه اشاره میشود:
«بص یرت در ق رآن ب ا تکی ه ب ر آی ه  10۸س وره
یوسف» ،مثمدرضا ستودهنیا ،م العات قرآن و حدیه،
سال دوم ،شماره دوم ،بهار و تابس تان .13۸۸ ،در ای ن
مقال ه ب ه واهۀ بص یرت و مش تقات آن ازجمل ه بص ر
پرداخته شده و بدون در نظ ر گ رفتن م دلی ،یک ی از
معانی آن ،دیدن با چشم سر معرفی ش ده اس ت .ای ن
مقاله از کنار فعل «بصر» با اشارۀ بسیار کوتاه گذر کرده
است.
«تثلیل چن دمعنایی افع ال زب ان فارس ی براس ا
نظریۀ قالبهای معنایی» ،الهام فتثی چقازاده ،پایاننامۀ
کارشناسی ارشد ،دانش گاه پی ام ن ور ،ته ران ،راهنم ا:
آزیتا افراشی .13۸9 ،پایان نامۀ حاضر ،چندمعنایی افعال
زبان فارسی را براسا

رو متفاوت است.

نظریۀ قالبهای معنایی فیلمور

بررسی کرده است.
«معناشناس ی بص یرت در نه جالبالغ ه» ،عب ا

فصلنامۀ صثیفه مبین ،ش ماره  ،۵9س ال بیس تودوم،
بهار و تابستان  .139۵در ای ن مقال ۀ ب ا تکی ه ب ر واهۀ
بصیر ،رویکردی متفاوت و نتیجهای متف اوت ب ا مقال ه
پی

رو دارد و نتیجۀ آن این است که بصیربودن خ دا

به معنای علیم ،حک یم ،ل ی ف ،خبی ر و مث یطب ودن
اوست .و بصیربودن انسان به ای ن معناس ت ک ه دارای
قوه تعقّل باشد.
«قالب های معنایی فعل «رأی» در آیات قرآن ک ریم
و برگردان فارسی "ب ر پای ۀ نظری ۀ معناشناس ی ق البی
چ ارلز فیلم ور"» از فرزان ه ح اس قاس می و نص را
شاملی ،دو فصنامۀ م العات ترجم ۀ ق رآن و ح دیه،
دوره  ،3شماره  .139۵ ،6تشابه این مقاله با مقاله پ ی
رو در استفاده از نظری ه ،واح د ب وده و ب ا توج ه ب ه
عن وان ،ه ر ک دام ب ه بررس ی فع له ای متف اوتی
می پردازند .نتایج این پژوه  ،نشان م ی ده د ترجم ۀ
ارائه شدۀ مترجمان گاهی متفاوت و گاهی مشابه است؛
ضمن آنکه گاهی مترجمان برای ارائۀ ترجمه به روابط
همنشینی و جانشینی توجه داش تهان د و گ اهی ب ه آن
توجه نکردهاند .شایان ذکر است مقال ۀ م ذکور الگ وی
کار پژوه

حاضر است.

«ش بکۀ ش عاعی معن ای دی دن در خ ب هه ای

نهج البالغه بر پایۀ معناشناسی شناختی ق البی "بررس ی
موردی فعل رأی با تکیه بر ترجمههای دشتی ،جعفری
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و شهیدی"» ،نصرا ش املی و فرزان ه ح اس قاس می،

از دیرباز و شاید از زمان نگارش نخستین واههنام هه ا،

پژوهشنامۀ نهجالبالغه ،س ال پ نجم ،ش ماره  ،19پ اییز

واهگان نگارها به طور عملی ب ا ای ن پدی ده واهگ انی و

 .1396مقال ۀ م ذکور همم ون مقال ۀ قبل ی ،ص رفا در

معنایی سروکار داشته اند .هممنین اینک ه ذی ل م دخل

استفاده از نظریۀ معناشناس ی ق البی چ ارلز فیلم ور ب ا

ی ک واهه ک دام مع انی آن بای د درس ش ود ،اذه ان

رو مشابه است و شبکۀ شعاعی فعل رأی را

واهگان نگارها را به خود مشغول ک رده اس ت (هم ان،

مقاله پی

در خ بههای نهجالبالغه بررسی کرده است.

ص  .)36چندمعنایی اص الحی در زبانشناس ی اس ت

«رواب ط معن ایی فع ل "گ رفتن" در زب ان فارس ی:

ک ه ب رای واهه ،ص رفا ی ک معن ای معجم ی در نظ ر

رویک رد معن یشناس ی قال ببنی اد فیلم ور (،»)1997

نمی گیرد؛ بلکه مؤید این م ل ب اس ت ک ه ی ک واهه

منصوره دالرامیفر و همک اران ،پ ژوه ه ای زب انی،

ممکن است دارای چندین معنی مرتبط به هم باشد که

دوره هشت ،شماره ش  .1396 ،ای ن مقال ه معناه ای

ترکیب و بافت به کاررفت ه در آن ،یک ی از آن

فعل «گرفتن» را در زبان فارسی براسا

معن یشناس ی

قالببنیاد فیلمور بررسی کرده است.

براسا

معانی بروز می کن د« .لیک ا ،چن دمعنایی را براس ا
نظریۀ مقوالت شعاعی بررس ی ک رد» (مش کین ف ام و
دهقانی ،1397 ،ص .)۵

-2مباحثنظریپژوهش 
از مباحه مهم زب انشناس ی ،موض وع چن دمعنایی

-2-2شبکۀشعاعي 

است؛ به این معنا که داللت های یک واهه ب ر معناه ای

اص ال چن دمعنایی ،م ا را وارد مقول ۀ ش عاعی

مختلف را بررسی میکند .در این بررسی ،چن دمعنایی،

زبانشناسی شناختی و به تب

آن معناشناس ی ش ناختی

ما را به موضوع شبکۀ شعاعی رهنمون می کند .ارتب اط

م یکن د (ح اجی قاس می و ش املی ،139۵ ،ص .)6۵

معانی گوناگون واهه ها ،به وجودآورندۀ ش بکۀ ش عاعی

منظور از مقوالت شعاعی این است که معانی جداگان ه

معنا است؛ اما هر واهه میتواند در بافت ه ای گفت اری

در پیرامون یک معنای مرکزی ی ا پ ی نمون ه تش کیل

بث ه ه م نش ینی واهه ه ا ،قال ب

م یش وند (اوان ز و گ رین ،2006 ،ص  .)331ارتب اط

معنایی و مفهومی مختلف و غیر از معنای مرکزی دارد.

مع انی گون اگون واههه ا موج ب ش د زبانشناس ان

در ذیل هر ک دام از ای ن مف اهیم و اص الحات ذک ر

شناختی ،معنا را بهصورت شبکهای در نظر بگیرند ک ه

شدهاند:

به آن شبکۀ شعاعی معنا میگوین د (ق ائمینی ا،13۸6 ،

-1-2چندمعنايي 

ص  .)310به بیان دیگ ر ،معن ای واههه ا درب ارۀ ی ک

متفاوت و براس ا

چندمعنایی واح دهای واهگ انی ،پدی ده ای جه انی

معنای مرکزی شکل می گیرن د و ای ن معن ای مرک زی

است که در همۀ زبانها ،از خانوادههای زبانی متف اوت

معانی دیگری را می سازد؛ با تکثیر این معانی ،شبکهای

و در تمام دوره های تاریخشان اتفاق می افتد (افراشی و

س اخته م یش ود ک ه ش بکۀ ش عاعی ن ام دارد (اوان ز

ص امت ،1393 ،ص )30؛ اینک ه ی ک واهه مع انی

وگرین ،2006 ،ص  .)333در چارچوب شبکۀ شعاعی

متفاوتی دارد ،کشف تازهای نیست و مسئلهای است که

یک واهه ،شعاعی از معانی شکل می گیرد که هر ک دام
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در بافت و موقعیت مناسب خود هویت م ییابن د .ب ه

مفهومی مختلف و غیر از معنای مرکزی 2خ ود داش ته

بیان دقیقتر« ،نکتۀ حائز اهمیت اص ال شبکۀ شعاعی

باشد؛ بنابراین ،بافت م وقعیتی گفت ار در بس ط معن ای

و هم معنایی ،در معناشناسی شناختی ،آن است ک ه ه ر

قاموسی واهگان تأثیر بسزایی دارد .معنای ی ک واهه ب ا

واهه میتواند در باف ته ای گفت اری متف اوت ،قال ب

در نظر داشتن واهگان مرتبط با آن ش ناخته م یش ود»

معنایی و مفهومی مختلف و غیر از معنای مرکزی خود

(ح اجی قاس می و ش املی ،139۵ ،ص  .)62ب ه بی ان

داش ته باش د» (ح اجی قاس می و ش املی ،139۵ ،ص

دیگر ،درست است که برای یافتن معنای یک واهه باید

.)62

به فرهنگ لغت مراجعه کرد و این فرهنگ لغت اس ت

همنشيني 
-3-2روابط 

که معنای واهه را تعیین میکند ،ام ا زم انی ک ه واههای

روابط هم نشینی یکی از نشانههای زبانی اس ت ک ه

در کنار واهگان دیگر قرار گیرد و در ترکی ب و ب افتی

مربوط به ترکیب کلمات در جمله با کالم و نسبت های

متفاوت با بافت قبل استفاده شود ،این همنش ینی روی

همجواری آنهاست .واهگان در ط ول ک الم ،ب ه دلی ل

معنای واهه و تولی د مفه وم جدی د ت أثیر م ی گ ذارد؛

زنجیروار بودنشان با یکدیگر در تما اند .ب ه کلم اتی

ازاینرو برای فهم و ترجمۀ متن باید به این نکته توجه

که در جوار یک کلمه قرار گرفته اند ،کلمات هم نش ین

شود .برای بی ان ارتب اط اص ال ه ای چن دمعنایی و

آن کلم ه گفت ه م یش ود (ص فوی ،137۸ ،ص -119

شبکۀ شعاعی و روابط همنشینی ،باید گفت چندمعنایی

 .)117به بیان دیگر ،ب ه ارتب اط معم ولی ی ک واهه ب ا

این است که یک واهه دارای چندین معنا باشد .ش بکۀ

واهه های معین و خاص دیگر در زبان ،همنشینی گفت ه

شعاعی حالت پیشرفتۀ اص ال چن دمعنایی اس ت .در

می شود (مختار عمر ،1427 ،ص )74؛ م ثال «ه دایت»

شبکۀ شعاعی یک معنای مرکزی در نظر گرفته میشود

در آیه ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَببههِمْ وَزِدْنبرهُُمْ ُُرًى ﴾ (که ف:

که معانی دیگر به صورت ش عاعی ب ا آن م رتبطان د و

 )13به معنای «ایمان» و در آیه ﴿فبإِمَّه يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي ًُُى

براسا

فبمَنْ تببِعَ ًَُُايَ فبلبه خبوْفٌ عَلبيْهِمْ وَلبه ُُمْ يَحْزبنُرو ب﴾ (بق ره:

چندمعناها انتخاب میشود.

 )3۸به معنای «پیامبران و کتاب های آسمانی اس ت ک ه
تش خیص هری ک ،وابس ته ب ه س یاق و باف ت زب انی
واحدهایی است که روی مثور هم نشینی در ترکیب با
هم قرار گرفته اند .پس مفهوم ه م نش ینی ،چی زی ج ز
ارتباط یک عنصر زبانی با دیگر عناصر تش کیل دهن دۀ
زبان نیست (مثققیان ،1393 ،ص .)32
«نکت ه ح ائز اهمی ت اص ال ش بکۀ ش عاعی 1و
هم معنایی در معناشناسی شناختی ،آن است که هر واهه
میتواند در بافتهای گفتاری متفاوت ،قالب معن ایی و
- Radial network

1

باف ت گفت اری و رواب ط ه منش ینی یک ی از

-4-2نظريۀمعناشناسيقالبيفيلمور 
یکی از کلیدی ترین مفاهیم زب انشناس ی ش ناختی
مفهوم «قالب» است .این بثه را نخستین بار ،فیلم ور
در زب انشناس ی ش ناختی م ر ک رده اس ت .او در
مقالهای با عنوان «معناشناسی قالب» این مدل را م ر
کرد.
به نظر فیلمور ،عامل بس یار مهم ی در معناشناس ی
نق

دارد که نظریات قبلی آن را نادیده گرفتهاند .ای ن

عامل« ،قالب» است .ما معانی عبارت های زب انی را ب ه
-core meaning

2
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کمک قالبهای متناسب میفهمیم .قال به ا ابزاره ای

نمیشود؛ برای مثال ،در قالب معن ایی افع ال تج ارتی،

اضافی برای نظم و ساماندادن به مفاهیم نیستند؛ بلک ه

برای مثق ق ش دن فع ل خری دن ،عناص ری همم ون

بدون آنها فهم جملهها امک انپ ذیر نیس ت؛ ازای ن رو،

فروشنده (فاعل) ،خریدار (فاعل دوم) و کاال (مفع ول)

اجتن ابناپ ذیری دارن د.

فراهم است .فعل فروختن و خرسکردن و هزینهک ردن

فیلمور معناشناسی قال ب را «م دلی ب رای معناشناس ی

هم هم ین طورن د؛ ام ا ه ر ک دام بخش ی از قال ب را

فهم» توصیف م ی کن د و آن را در مقاب لم معناشناس ی

برجسته میکنند (ر.ک :حسابی ،1394 ،ص .)۵

قالب ها در معناشناسی نق

شرایط صدق قرار میدهد .این معناشناسی به فهم آنمه

«تفاوت معنایی مفه ومی ه ممعناه ا ،نتیج ۀ تغیی ر

که گویندۀ یک متن اراده م یکن د و آنم ه خوانن ده از

راب ۀ ح اکم ب ر عناص ر فعل ی اس ت و از هم ین رو

متن میسازد ،کمک میکند .به عبارت دیگر ،این م دل

نمی توان در هر ترکیب زبانی ه ممعناه ا را ج ایگزین

در فهم م راد گوین ده و نث وۀ بازس ازی م تن کم ک

یک دیگر ک رد» (ش املی ،1396 ،ص )104؛ بن ابراین

میکن د (ق ائمینی ا ،13۸6 ،ص  .)9منظ ور فیلم ور از

«درک معن ای واهگ ان و ترکی به ای زب انی ب دون

معنی شناسی قالب بنیاد» برنامه ای تثقیق اتی در ح وزۀ

شناخت واحد ترجمه و خارس از متن میسّ ر نیس ت و

معن یشناس ی تجرب ی و ب ه دس ت دادن چه ارچوب

باید در چهارچوب روابط نثوی و معن ایی ح اکم ب ر

اس ت.

متن تغییر و تفسیر یابد» (طهماسبی و جعف ری،1393 ،

معن یشناس ی قال ب بنی اد ب ه واههه ا نگ اه جدی دی

ص  .)10۵کلمات قالب را در ذهن گوینده/شنونده ب ر

میاندازد و میکوشد برای خلق واههها و عب ارته ای

می انگیزانند و مترجم به قال ب گفت ه ی ا متن ی اس تناد

جدید ،اصولی تعیین کند تا از رهگذر آن بتوان مع انی

می کند که کلمات در آن رخ می دهد (حس ابی،1394 ،

تازهای به واههها افزود و معانی اج زای تش کیلدهن دۀ

ص  .)۵به بیان دیگر ،قالب معنایی براسا

همنش ینی

متن را برای به دست دادن معنی کل متن ،باهم ترکیب

واههها و ترکیب آنها به دست میآید و نظری ۀ فیلم ور

کرد« .قالب» در «معنیشناس ی قال ب بنی اد» ،نظ امی از

به آن دلیل ب ه ک ار م یرود ک ه ب رای دریاف ت قال ب

مفاهیم مرتبط به ه م مثس وب م یش ود؛ آن ه م ب ه

معنایی ،ارکان اصلی تشکیل دهندۀ آن فعل را بهصورت

گونهای که برای درک هریک از این مف اهیم مجب وریم

تجربی بررسی کند.

توص یفی ب رای ارائ ۀ نت ایج ای ن پ ژوه

کل ساختاری را درک کن یم ک ه مفه وم م دنظر در آن
قرار گرفته است .به این ترتیب ،وقتی یک ی از عناص ر
موجود در ساختار نامبرده در متنی تظاهر می یابد ،تمام

-3بحثوبررسي 
-1-3شبکۀشعاعيفعل«أبصَرَ» 

عناصر و سازه های دیگ رم موج ود در آن س اختار نی ز

یکی از طبق ات معن ایی افع ال در هم ۀ زب ان ه ا،

به صورت خودکار دردستر اند (فیلمور 2006 ،ال ف،

فعل های حسی  Aهستند .فعل های حس ی در معن ای

ص  ،373به نقل از گن دمکار ،1393 ،ص  .)12۸طب ق

نخست خود به عملکرد یکی از حوا

پنج گانه داللت

نظریۀ فیلم ور ،ه ر فعل ی ب رای تثق قی افتن نیازمن د

دارند .منظور از افعال حسی ،فعل هایی مانن د «دی دن»،

عناصری است که در صورت ناقصبودن ،فعلی مثق ق

«ش نیدن»« ،بویی دن»« ،چش یدن»« ،خ وردن» و
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«لمس کردن» است .بدن انس ان دس تگاه اص لی درک و

نمونه) ،بصیرۀ (دو نمونه) ،بص یر ( ۵1نمون ه) ،تبص رۀ

جذب داده های مختلفی است که از مسیر چندین حس

( 1نمون ه) ،مبص ر ( 3نمون ه) ،مبص رۀ ( 3نمون ه)،

متفاوت ،حاصل می شوند و درک جهان اط را ،را ب ه

مبصرون ( 3نمونه) ،مستبص رین ( 1نمون ه) ،واهه ه ای

شیوه ای چندالیه برای او ممکن می سازند .افعال حسی

اسمی در میدان معنایی بصرند .در بین واهگان اس می،

در همۀ زب ان ه ا ،مه م ت رین اب زار بازنم ایی ح وا

بعد از بص یر ،بص ر ( 9نمون ه) و أبص ار ( 44نمون ه)

مختلف در زباناند .جالب این است ک ه در زب انه ای

اهمیت بیشتری دارند و در وجه فعل ی در ( 31نمون ه)

هند و اروپایی ،افعال حسی دس تخوش گس ترۀ عظ یم

بهصورت (فعل امر و مضارع) به کار رفته است ک ه در

پ ژوه ه ای

این پژوه  ،وجه فعلی (و شبهفع ل) حاص ل از ب اب

چندمعنایی می شوند که اتفاق ا براس ا

انجام شده نظیر (آنتونیو )1999 ،گسترۀ این چن دمعنایی
در س ح زبانهای مختلف ،شباهتهای چش مگیری را
مینمایاند (افراشی و عسگری ،1396 ،ص .)62
در نظام معن ایی ق رآن ک ریم لف

«افعال» فعل «بصر» بررسی شده است.
با استناد به برخی معجمهای ریش هش ناختی افع ال
زبان عربی ازجمله «لسانالعرب ،تاسالعرو  ،المعج م

«بصَ رَ» ه م در

الوسیط ،القامو المثیط ،مفردات ألفا ،القرآن ،معج م

ارتباط با «خالق» و هم در ارتباط با «مخل وق» ب ه ک ار

اللغۀ العربیۀ المعاصرۀ» برخی مت راد ،ه ای م رتبط ب ا

رفته است .در ارتباط با «خالق» ،بصیربودن خداوند ب ه

فعل «بَصرَ» به دست آمد که در موقعیت ه ای مختل ف

معنای علم او به جزئیات ام ور اس ت؛ ب ه نث وی ک ه

کاربرد دارند؛ این مترادفات عبارتاند از:

خداوند هر آنمه در دل خاک تیره است را م ی بین د و
نسبت به آن آگاهی و دانایی دارد و دیدن او ق عا منزه

(أببصََب ،تبوَسَّمَ ،رَأب  ،شهًََُ ،عَهيَنب ،الحَظب ،لبمَرََ ،نبَبرَب،
تبطبلَّعَ ،راقببَ ،لبحَظب ،رَمَق ،عَقِل ،عَلمَ ،أضهء)

از دیدن با عض و اس ت (غزال ی ،1429 ،ص ص -121

اگرچه افعال یادشده همگی مت راد ،فع ل «بصَ رَ»

 .)120خداوند به سبب آنکه آفریدگار مخلوقات است،

هستند ،هیمگاه نمی توان در موقعیت های مختلف ،آنها

به تمام امور آنها آگاه است و نسبت به آنها عل م دارد.

را به جای فعل «أبصَرَ» نشاند؛ زی را ممک ن اس ت ه ر

آیات بسیاری از قرآن نشان دهندۀ بص یربودن خداون د

لف در شرایط و موقعیته ای مختل ف ب ا توج ه ب ه

نسبت به اعمال ،افکار و احواالت بندگان و همۀ جهان

روابط جانشینی و همنشینی ،معنایی متفاوت نسبت ب ه

هستی است .در ارتباط ب ا مخل وق نی ز یعن ی انس ان،

دیگر موقعیتها داشته باشد.

همان معناهای وصفی حاصل از معن ای معجم ی ای ن
کلم ه ب ه ک ار م یرود ک ه ب ا س یاق و باف ت آی ه
تشخیص پذیر است (ک ه بی ان خواه د ش د)؛ ازجمل ه
قدرت بینایی داشتن ،آگاهبودن ،عالمبودن.
لف «بصَر» ،هم به صورت فعلی و ه م ب ه ص ورت
اسمی در قرآن ب ه ک ار رفت ه اس ت .در وج ه اس می
به صورت مفرد و جم به کار رفته است .بصائر (چهار

فعل مزید «أبصَرَ» نیز که حاصل ب اب إفع ال فع ل
«بَصرَ» است ،دارای معانی زیر است:
(رأي ،نَبَب ،عَلِمَ ،أضهءَ ،تبَريننب ،أدر ،،أخبَرَب ،التبتبر َ،
وضبرََ ،اُترًي (اب نمنظ ور ،1414 ،ص ص 64-67/4؛
مجم اللغۀ العربیۀ ،د.ت ،ص 1/۵9؛ زبیدی ،د.ت ،ص
10/197؛ أحمد مختار ،1429 ،ص .)1/212
توجه به معانی فعل «أبصَ رَ» در معج م ه ای زب ان
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عربی نشان می دهد اطالعات مندرس ذیل این مدخل از

یک فعل کامال م ادی و ظ اهری مثس وب م یش ود؛

یک فرهنگ به فرهنگ دیگر اختال ،دارد و بر اس ا

بنابراین ،برای اثبات این آیاتی ارائه میش ود ک ه فع ل

این ،نتیجۀ دقیقی از تثلی ل چن دمعنایی فع ل «أبصَ رَ»

«أبصَرَ» در آنه ا ب هص ورت قال ب معن ایی دی داری -

ارائه نمی شود .این موضوع ل زوم به ره گی ری از روش

ادراکی به کار رفته است:

پیکره ای را برجسته کرد؛ بنابراین ،برای شناخت معنای
فعل «أبصَرَ» در آیات مختلف در ک ل ق رآن ب ر مبن ای

ازجمله آیاتی که فعل « أبصَرَ» در قالب دی داری -
ادراکی به کار رفته است:
﴿إِذْ قبهلب لِأببِيهِ يَه أببَ ِ لِمَ تبعْبًُُ مَه لبه يَسْمَعُ وَلبه يُبْصَُِ وَلبره

نظریۀ «معناشناختی قالب بنی اد» چ ارلز فیلم ور عم ل
میکنیم.

يُغْنِي عَنْكَ شبيْئًه﴾ (مریم )42 /

-2-3برگردانفارسيقالبهایمعناييفعل(أبصَرَ)

انصاريان :آنگاه که ب ه پ در [خوان ده] اش گف ت:

درآياتقرآنكريم 

پ درم! چ را چی زی را ک ه نم یش نود و نم یبین د و

-1-2-3قالبمعناييديداری-ادراكي 

نمی تواند هیچ آسیب و گزندی را از تو برط ر ،کن د،

کانون توجه فیلمور در پژوه های زب انش ناختی،

میپرستی!

حوزۀ تعامل نثو و معنا شناسی است؛ ای ن م ل ب ب ه

خرمشاهي :آنگاه که به پدرش گفت :پدرجان چ را

این معناست که برای تعیین معنای دقیق بای د آن را در

چیزى را مى پرستى که نمى بیند و نمى شنود و به ح ال

قالب جمله بررسی کرد؛ الزمۀ این کار وج ود عناص ر

تو سودى ندارد.

جمله مانند فعل ،فاعل ،مفعول و  ...اس ت (گن دمکار،
 ،1393ص .)11۸
با توجه به اینکه «بَصَ ر» ب ه معن ای چش م اس ت،

فوالدوند :چون ب ه پ درش گف ت :پ درجان چ را
چیزى را که نمى شنود و نمى بیند و از تو چیزى را دور
نمىکند ،مىپرستى.

«یبصر» هم به معنای دیدن با چشم سر یا همان دی دن

مکارمشيرازی :هنگامی که ب ه پ درش گف ت :ای

ظاهری و فیزیکی است .در سوره ملک آیه  3و  4بصر

می کن ی ک ه نم ی ش نود و

به معنای چشم است﴿ .البَّذِي خبلبقب سَبْعَ سَمَهوَاتٍ طِبَهقًه مَه

پدر! چرا چیزی را پرست

نمیبیند و هیچ مشکلی را از تو حل نمیکند!

تبَب فِي خبلْقِ الَبَّحْمَنِ مِنْ تبتبهوُتٍ فبهرْجِعِ الْبَصََب َُلْ تبرَب
مِنْ فُطُرور﴾ و س وره احق ا ،آی ه  ،26نظ ر ب ه بث ه
همنشینی سم و بصر و أفئدۀ ،بصر معنای چشم دارد.
شکلشماره()1عناصرقالبمعناييفعلديدن 
بیننده (فاعل) چشم (ابزار فعل) دیدهشده (مفعول)

با توجه به اینکه عنصر مثوری در قال ب دی داری
ادراکی «بَصَر» چشم است ،حوزۀ معنایی دیداری الزمۀ

جدولشماره()1قالبمعناييديدنباچشممادی 
ساختار دستوری

فعل (َلَا یُبْصِرُ)  +فاعل (ضمیر مستتر هو)

نوع فعل

رویدادی

قالب معنایی

دیداری

نق

معنایی

 -1بیننده؛  -2دیدهشده؛  -3چشم ،ابزار دیدن و
دیدهشدن

به دلیل همنشینی واهه یبصرُ با یَسمَ ُ ،و نیز ک اربرد
آن برای بت ،معنای دیدن برای ترجم ۀ آن ص ثیحت ر
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است .ترجمه های چهارگانه نیز بیان می دهند فع ل (لَ ا

است)؛ اما ب ه زودی آنه ا (مثص ول اعم ال خ ود را)

یُبْصِرُ) متناسب با بافت زبانی آیه و در معن ای مرک زی

میبینند.
«حال آنان را بنگر و مراقب باش که چ ه ع ذاب و

آن به کار رفته است.
)ترجمههایفارسيفعل«اليُبصِرُ» 

جدولشماره(2
مترجم فارسی

ترجمه

انصاریان

نمیبیند

خرمشاهی

نمیبیند

فوالدوند

نمیبیند

مکارم شیرازی

نمیبیند

در بررسی نمونه آیات ارائهشده دربارۀ فعل (أبصَرَ)
و مش تقات آن ،مش خص ش د ای ن فع ل ب هص ورت
دیداری  -ادراکی به کار رفته و البته ترجم ۀ مترجم ان
نیز گویای این است که هر چهار مترجم ب رای ترجم ۀ
آیات به باف ت م تن توج ه داش ته و ترجم ۀ خ ود را
متناسب با بافت معنایی آیه ارائه کردهاند .نمون ۀ دیگ ر
برای قالب معن ایی دی دن ظ اهری و م ادی ،آی ه 19۵

مصیبتی بر آنها به سبب مخالفت با تو و تکذیب تو ب ر
آنها فرود میآید؛ و ازاینرو از جنبۀ تهدید و ترس اندن
فرم ود :فس و ،یبص رون» (عمادال دین ،1421 ،ص
.)4۵2
در این آیه کریمه نیز فع ل ام ر «أبصِ ر» در معن ای
نگریستن به کار رفته است .نگریستن ب ا نگ اهک ردن و
دی دن تف اوت دارد .فرهن گ دهخ دا در ذی ل معن ای
نگریس تن ،ای ن معناه ا آورده ش ده اس ت؛ نگرس تن،
نگریدن ،نظرافکندن و نگاهکردن (دهخدا ،1377 ،ذی ل
نگریستن) .روشن است دیدن ،حالت ارادی ندارد و از
روی قصد نیست و هر چیزی که در معرض دید باشد،
دیده می شود؛ اما نگاه کردن بهص ورت ارادی و هم راه
با قصد است و در نگریستن ،دیدن با عمق و همراه ب ا

سوره اعرا ،است ﴿أبلبهُمْ أبرْجُلٌ يَمْشُو ب بِهَره أبْْ لبهُرمْ أبيْرًٍ

تأمل و تفکر است .در نگاه کردن ،عموما نگ اهک ردن و

يَبْطِشُو ب بِهَه أبْْ لبهُمْ أبعْيُنٌ يُبْصَُِو ب بِهَه أبْْ لبهُمْ آذبا ٌ يَسْمَعُو ب

دیدن مادی و ظاهری مدنظر اس ت؛ ام ا در نگریس تن،

بِهَه﴾ .روشن است در عبارت ﴿أبْْ لبهُمْ أبعْيُنٌ يُبْصَُِو ب بِهَه﴾،

مفهوم نگاه ک ردن فرام ادی هم راه ب ا در نظ ر داش تن

دیدن ظاهری و مادی مدنظر است؛ زیرا «چش م» ،ای ن

جوانب و تأمل نهفته است .هممن ان ک ه در ای ن آی ه

نعمت مادی ،در کنار نعمتهای مادی دیگر و اعض ای

مشهود است ،خداوند به پیامبر دیدن ظاهری کافران را

دیگر بدن (پا ،دست ،گوش) آورده شده است.

دستور نمی دهد .خداوند به پیامبر دستور می دهد حال،

-2-2-3قالبمعنايينگريستن 

آنان را بنگر .این مهم با راب ۀ همنش ینی ای ن فع ل ب ا

﴿وَأببْصَُُِْمْ فبسَوْفَ يُبْصَُِو ب﴾ (صافات)17۵/

مفعول (هم) به کار رفته است؛ بنابراین ،نتیجه اینگون ه

انصاريان :و آنان را بنگر که به زودی [وزر و وبال

میشود:
جدولشماره()3قالبمعنايينگريستن 

گناهانشان را] خواهند دید.
خرمشااهي :و بنگ ر ایش ان را ،ک ه زودا ب ه دی دۀ
بصیرت بنگرند.
فوالدوند :و آنان را بنگر که خواهند دید.
مکارمشيرازی :و وض آنها را بنگر (چه بی مثت وا

ساختار دستوری

فعل (أبصِر)  +فاعل (ضمیر مستتر أنت)  +مفعول به
(ضمیر هُم)

نوع فعل

رویدادی

قالب معنایی

نگریستن

نق

معنایی

 -1نگریسته؛  -2دیدهشده؛  -3چشم ،ابزار دیدن و
دیدهشدن
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ترجمههای چهارگانه نیز بیان میکند فع ل (أبصِ ر)

میبینند.

متناسب با بافت زبانی آیه و در معن ای مرک زی آن ب ه

خرمشاهي :زودا که بنگرى و بنگرند.

کار رفته است.

فوالدوند :به زودى خواهى دید و خواهند دید.
مکارمشيرازی :و به زودی تو می بینی و آنه ا نی ز

)ترجمههایفارسيفعل«أبصِر» 

جدولشماره(4
مترجم فارسی

ترجمه

انصاریان

بنگر

خرمشاهی

بنگر

فوالدوند

بنگر

مکارم شیرازی

بنگر

میبینند.
دربارۀ باء «بأیّکم المفتون» چن د نظ ر وج ود دارد:
الف) «مفتون» اسم مفعول و «باء» زایده باشد؛ یعن ی در
آینده خواهید دی د ک دام ی ک از ش ما گرفت ار جن ون

تفسیرهای مختلفی ازجمله تفس یر ال رازی ،تفس یر
ابن کثیر ،تفسیر المیزان« ،أبصرهم» را به معن ای «بنگ ر»
آورده اند و توضیح داده اند مقصود این است که آنان را
و عذابهایی ازجمله قت ل و اس ارت ب ر آن ان در پ ی
مخالفت با تو بر آنها فرود آمده بنگر و آنان نی ز نتیج ۀ
کار خود و پیروزی تو را خواهند دی د (ر.ک :ال رازی،
 ،1971ص 26/363؛ عمادال دین ،1421 ،ص 12/67؛
اب

نکثی

ر ،تفس

یر ب

ن کثی

ر،

)https://quran.ksu.edu.sa/
قالبمعناييدرکكردنوفهميدن 

-3-2-3
﴿فبسَتُبْصَُِ وَيُبْصَُِو ب  /بِأبييَِّكُمُ الْمَتْتُو ُ ﴾ (قلم)۵-6 /
انصاريان :پس به زودی می بین ی و [منک ران ه م]
تُبصِرُ

است؛ ب) «مفتون» مصدر و «باء» به معنای «فی» باشد؛
یعنی خواهید دید در کدام یک از ش ما جن ون وج ود
دارد؛ س) «ب اء» متعل ق ب ه مث دو ،و «مفت ون» اس م
مفعول باشد؛ یعنی خواهید دی د ن ام مجن ون ،شایس تۀ
کدام ی ک از ش ما اس ت (ن ک :نث ا 1421 ،ق ،ص
۵/۵؛ آلوس ی ،د.ت ،ص 29/2۵؛ طب ری ،د.ت ،ص
 .)۵64در دو احتمالم معنای حر ،ب اء ،جمل ۀ «ب أیککُم
المَفتُون» مفعول به برای فعل «ستبصر» است.
برای بررسی مفهوم «فستبصِرُ» بای د ب ه مفع ول آن
یعنی جمله «بأیککُم المَفتُون» دقت کرد .اینکه «کدام یک
دیوانهاید» قابل دیدن مادی نیست؛ بلکه باید درک شود
البته این درک کردن از رهگذر دی دن ب ا چش م م ادی
صورت میگیرد.

دیدن ظاهری

فکرکردن

قالب معنایی1

قالب معنایی 2

درککردن و فهمیدن
قالب معنایی 3

«این جمله به دلی ل اینک ه ح ر« ،ف اء» در اول

فرد دنبال آن است که ببیند ،صثیح نیس ت .ب ه س بب

آمده ،نتیجهگی رى از خالص ۀ م ال ب گذش ته اس ت»

اینکه این آیه نتیجۀ کار را بیان میکن د ک ه ک دام ی ک

(طباطب ایی ،1392 ،ص  .)19/619در آی ۀ ف وق،

دیوانهاید ،معنای درککردن و دانستن قویت ر اس ت و

نگریستن و مشاهدهک ردن ،چ ون حال ت ارادی دارد و

ترجمۀ ذیل پیشنهاد میش ود :ب ه زودی درک خ واهی
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کرد (خواهی فهمید) و آنان نیز درک میکنند که ک دام

اب وبکر ال رازی ،1991 ،ص  ،4۸ذی ل بص ر؛ قع دان،

یک از ش ما دیوان های د .درب ارۀ ارتب اط معن ایی فع ل

 ،2011ص  ،1/129ب اب الب اء م

الص اد؛ طباطب ایی،

فهمیدن با معنای کانونی آن یعنی دیدن ،دی دن اش یا و

 ،1392ص  .)13/۵1آی اتی ک ه در آن ،واهه «مبص رۀ»

پدیدهها مقدمهای برای ایجاد ارتباط بین آنه ا در ذه ن

داللت بر روشنگری دارد ،عبارتاند از:
﴿أبلبمْ يََبوْا أبنَّه جَعَلْنبه اللَّيْلب لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَهرَ مُبْصِرًَا﴾

است و به درک و فهم منجر میشود.

جدولشماره()5قالبمعناييدرکكردنوفهميدن 
ساختار دستوری

فعل(سَتُبصِرُ)  +فاعل (ضمیر مستتر أنت)  +مفعول به در
آیه بعد (بأیّکم المَفتون)

نوع فعل

انتزاعی و ذهنی

قالب معنایی

درککردن ،فهمیدن

نق

معنایی

-1

درککننده؛  -2درکشده؛  -3ذهن ،وسیلۀ

فعل (یبصرون)  +فاعل (ضمیر بارز واو)  +مفعول به :در
آیه بعد (بأیّکم المَفتون)

نوع فعل
قالب معنایی

درککردن ،فهمیدن

نق

معنایی

[گردانیدیم].
نشانۀ روز را روشنىبخ

گردانیدیم.

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلب لبكُمُ اللَّيْلب لِتبسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَهرَ مُبْصًَِا﴾

درککردن و فهمیدن

انتزاعی و ذهنی

دادهای م ت ا در آن بیاس ایند و روز را روش نىبخ
﴿وَجَعَلْنبه آيَةب النَّهَهرِ مُبْصَِبةً ﴾ (اسرَاء )12 /ترجم ه :و

جدولشماره()6قالبمعناييدرکكردنوفهميدن 
ساختار دستوری

(نمل )۸6 /ترجمه :آیا ندیدهان د ک ه م ا ش ب را ق رار

(غهفَ )61 /ترجمه :خدا [همان] کسى است که شب را
براى ش ما پدی د آورد ت ا در آن آرام گیری د و روز را
روشنىبخ

[قرار داد].

﴿وَآتبيْنبه ثبمُودَ النَّهقبةب مُبْصَِبةً﴾ (اسَاء )59 /ترجم ه :ب ه

 -1درککننده؛  -2درکشده؛  -3ذهن ،وسیلۀ
درککردن و فهمیدن

ثمود ماده شتر دادیم که [پدیدهای] روشنگر بود.
﴿فبلبمَّه جَهءَتْهُمْ آيَهتُنبره مُبْصِرَبةً﴾ (نمرل )13 /ترجم ه:

ترجمه های چهارگانه نیز بیان میکند فعل (ستبصر)

هنگامى که آیات روشنگر ما به سویشان آمد.

و (یبصرون) متناسب با بافت زبانی آیه ترجمه نشدهاند

آیه آخر بررسی میشود:

و صرفا در معنای مرکزی آن به کار رفتهاند.

﴿فبلبمَّه جَهءَتْهُمْ آيَهتُنبه مُبْصَِبةً قبرهلُوا َُرذبا سِرحٌَْ مُبِرينٌ﴾

)ترجمههایفارسيفعل«ستبصِرُ»و«يُبصِرونَ» 

جدولشماره(7
ترجمه

مترجم فارسی
انصاریان

میبینی

میبینند

خرمشاهی

بنگری

بنگرند

فوالدوند

خواهی دید

خواهند دید

مکارم شیرازی

میبینی

میبینند

(نمل)13 /
انصاااريان :هنگ امی ک ه معج زات روش ن م ا ب ه
سویشان آمد ،گفتند :این جادویی آشکار است.
خرمشاهي :و چون آیات ما روشنگرانه به سر وقت
آنان آمد ،گفتند :این جادویى آشکار است.
فوالدوناد :و هنگ امى ک ه آی ات روش نگر م ا ب ه

روشناييبخشيدن 

-4-2-3قالبمعنايي
در بعضی از آیات قرآن ،برخی از پدیدهها با صفت
«مبصرۀ» به معنای «مضیئۀ» و «روشنگر» آمده اند (ر.ک:

سویشان آمد ،گفتند :این سِثرى آشکار است.
مکارمشيرازی :و هنگامی که آیات روش نی بخ
ما به سراغ آنها آمد ،گفتند :این سِثری است آشکار!
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)قالبمعناييروشناييبخشيدن 

جدولشماره(8
ساختار دستوری

شبه فعل (مبصرۀ)  +فاعل (ضمیر مستتر «ها»)

نوع فعل

رویدادی

قالب معنایی

روشناییبخشیدن

نق

معنایی

 -1روشنگر (کنشگر)؛  -2روشنشده (کن پذیر)؛ -3
آیات ،ابزار روشنگری

﴿وَجَعَلْنبه اللَّيْلب وَالنَّهَهرَ آيَتبيْنِ فبمَحَوْنبه آيَةب اللَّيْلِ وَجَعَلْنبره
آيَةب النَّهَهرِ مُبْصَِبةً ( ﴾...إسراء)12 /
انصاريان :ما ش ب و روز را دو نش انه [ق درت و
حکمت خود] قرار دادیم؛ پس شب را بی نور نم ودیم
و روز را روشن ساختیم ...

ترجمه های ذیل به خوبی نشان م ی ده د مترجم ان

خرمشاهي :و شب و روز را دو پدیده قرار دادیم و

منتخب ،به بافت زبانی که شبه فعل« 1مبصرۀ» در آن ب ه

آنگ اه پدی دۀ ش ب را مث و و پدی ده روز را روش ن

کار رفته است ،توجه داشته و به قالب معن ایی مرک زی

گرداندیم ...

اکتفا نکرده اند .درحقیقت ساختار پیون دی واهگ ان ب ا

فوالدوند :و شب و روز را دو نش انه ق رار دادی م.

یکدیگر را مدنظر قرار داده اند تا قال ب معن ایی جدی د

نشانۀ شب را تیره گون و نش انۀ روز را روش نى بخ

«مبصرۀ» یا معنای نسبی آن ،یعنی روشنایی بخشیدن ب ه

گردانیدیم ...

دست آمده است؛ س اختاری ک ه در آن مبص رۀ ب دون

مکارمشيرازی :ما شب و روز را دو نشانه (توحید

مفعول انسانی آم ده اس ت (کس انی ک ه مبص ره را ب ه

و عظمت خود) قرار دادیم .س س نشانۀ ش ب را مث و

معنای بیناکننده تلقی می کنند ،مفعول انس انی ب رای آن
قائل می شوند؛ یعنی کافران) .شایان ذکر است انصاریان

کرده و نشان روز را روشنیبخ

ساختیم ...

)ترجمههایفارسي«مُبصِرة»( )2

جدولشماره(10

این واهه را بهصورت الزم و بقیۀ مترجمان ب هص ورت

مترجم فارسی

ترجمه

متعدی ترجمه کرده اند و خرمشاهی ب ه ص ورت ح ال

انصاریان

روشن

(ترجم ۀ ص ثیح) و بقی ه ب هص ورت ص فت ترجم ه

خرمشاهی

روشن

فوالدوند

روشنیبخ

مکارم شیرازی

روشنیبخ

کردهاند.
)ترجمههایفارسي«مُبصِرة»( )1

جدولشماره(9
مترجم فارسی

ترجمه

انصاریان

روشن

خرمشاهی

روشنگرانه

فوالدوند

روشنگر

مکارم شیرازی

روشنیبخ

از نمونه ه ای دیگ ر ب ه ای ن آی ات کریم ه اش اره
میشود:

جدول فوق نشان می دهد هر چهار مترجم به معنی
و بافتی که کلمه «مبصرۀ» در آن ب ه ک ار رفت ه اس ت،
توجه داشته و براسا

همنشینی واههه ای «مثون ا» و

«اللیل» و تقابل آن با «النه ار» ترجم ۀ ص ثیثی ارائ ه
دادهاند.
-5-2-3قالبمعناايينگريساتنباابيانشع لاي
(انديشيدن) 
در دین اس الم ب ه وی ژه ق رآن ک ریم ،ب ه تعقّ ل و

 -1شبهفعل به اسمهایی اطالق میشود که مانند فعلشان عمل میکنند و

نگریستن به اشیا با بین

فاعل و گاهی مفعول میگیرند .شبهفعلها عبارتاند از :مصدر ،اسم

بارها پس از بیان نشانهها و دالی ل ،همگ ان را دع وت

فاعل ،اسم مفعول و صفت مشبهه (الغالیینی ،1999 ،ص .)160/1

عقل ی ،تأکی د بس یار ش ده و

قالبهای معنایی فعل «أبصَرَ» در قرآن کریم و بررسی ترجمۀ آنها بر پایۀ نظریۀ معناشناسی قالبی چارلز فیلمور

عقلی کرده است؛ زیرا این عقل اس ت

به تعقل و بین

آن آرام
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یابید؟ آیا نمیبینید؟!

که باعه تمیز حق از باط ل و دی دن اش یا ب هص ورت

در آیۀ شریفۀ فوق ،نشانه و معجزهای برای ه دایت

واقعی و حقیقی م ی ش ود؛ ازای ن رو «انس ان ص احب

انسانها م ر شده است .س س یک اس تفهام انک اری

ف رت و عقل ،دارای هویتی فراتر از عالم ماده است و

بهوسیلۀ فعل «التبصرون» آمده است که به نظر میرسد

وابسته به حاکمیت عقل اوست .رفتارها

با توجه به اینکه معجزات و نش انهه ای اله ی ام وری

و کردارها تجلی مثتوا و کیفیت ابعاد ادراکی و ف ری

معنوی به شمار میآیند ،آمدن فعل «التبصرون» در آی ۀ

عقیده

شریفه بر امری ذهنی و انتزاعی داللت داشته باشند ک ه

و اخالق در چهارچوب ف رت سلیم اجرا شود ،عم ل

مرتبط با بین

عقلی است؛ زیرا بین

عقلی اس ت ک ه

صالح است» (عرب زاده و صدرحس ینی و میرعظیم ی،

به هدایت منجر میشود؛ اگرچه نق

چشم م ادی نی ز

 ،1396ص .)۸۵

انکارناپذیر است« .بدین سان ،بین

کیفیت حیات

انسان است که وقتی بهصورت ارادی و براسا

قرآن کریم دربارۀ استفادۀ انسان از قوۀ بین

عقل ی

خود میفرماید:

انسان ،ابزاری است

که از رهگذر عقل و خرد همراه ف رت فراچن گ
می آی د و راه درس ت رش د و تکام ل را م ی نمایان د»

﴿قُلْ أبرَأبيْتُمْ إِ ْ جَعَلب اللَّهُ عَلبيْكُمُ النَّهَهرَ سََْمًَىا إِلبى يَروِْْ

(احمدیان و همکاران .)16۸ :13۸۵ ،نکتۀ دیگ ر اینک ه

الْقِيَهمَةِ مَنْ إِلبهٌ غبيَُْ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلبيْرل تبسْركُنُو ب فِيرهِ أبفبلبره

واهه «أرأیتم» (به من خبر دهید) باعه به چال

کشیده

تُبْصَُِو ب﴾ (قصص)72 /

ش دن مخاط ب و فراخوان دن او ب ه تفک ر م یش ود.

انصاريان :بگو به من خبر دهید اگر خدا روز را بر
شما تا روز قیامت پاینده و جاوید کند ،ک دام معب ودی
است جز خدا که شبی را برای ش ما بی اورد ت ا در آن
بیارامید؟ پس آیا [آثار قدرت او را] نمیبینید؟
خرمشاهي :بگو بیندیشید اگ ر خداون د روز را ب ر
شما تا روز قیام ت پاین ده گردان د ،چ ه خ دایى ج ز
خداوند براى شما شب را به می ان م ى آورد ک ه در آن
بیارامید ،آیا نمىنگرید؟
فوالدوند :بگو هان چه مى پندارید اگر خدا ت ا روز
قیامت روز را بر شما جاوید بدارد جز خداوند کدامین
معبود براى شما شبى مى آورد که در آن آرام گیرید آی ا
نمىبینید؟
مکارمشيرازی :بگو :به م ن خب ر دهی د ه ر گ اه
خداوند روز را تا قیامت بر ش ما ج اودان کن د ،ک دام
معبود غیر از ا است که شبی برای شما بی اورد ت ا در

هممنین چیز قابل رؤیت ی (م ادی) وج ود ن دارد ک ه
تبصرون را به معنای دیدن بگیریم؛ مسئلۀ ی ک مس ئله
عقلی است و طبیعی اس ت براس ا

ای ن ه منش ینی

کلمات ،آن را به معنای اندیشیدن بگیرم.
شایان ذکر است دهخدا یکی از معانی نگریس تن را
تأمل کردن ،فکرکردن و اندیشیدن آورده(دهخ دا :ذی ل
نگریستن) و مثالی از این معنا را ارائ ه داده اس ت «وی
سنگی پنج ش

منی را راست کرد و زمانی نگریس ت

و اندیشه کرد ،پس عراده بکشیدند و س نگ روان ش د
(تاریخ بیهقی473 :؛ به نقل از دهخدا ،ذیل نگریستن).
ارتباط بین فعل دیدن و اندیشیدن است؛ زمانی ک ه
فرد در شرای ی ق رار م یگی رد و در آن ب ا چیزه ایی
مواجه می شود ،جنبه های آن در ذهن
بهناچار دربارۀ آن میاندیشد.

نق

میبندد و
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جدولشماره( :)11قالبمعنايينگريستنبابينشع لي
(انديشيدن) 
ساختار دستوری

فعل (التبصرون)  +فاعل (ضمیر بارز واو)  +مفعول به در
تقدیر
انتزاعی و ذهنی

نوع فعل
قالب معنایی
نق

معنایی

نگریستن با بین
 -1بیننده با بین

عقلی

عقلی؛  -2دیدهشدۀ معنوی؛  -3ذهن،
ابزار بین

و اندیشیدن

ترجمه های آورده شده در ج دول ذی ل ،ب ه خ وبی
نشان میدهد از ب ین مترجم ان منتخ ب ،تنه ا ترجم ۀ
خرمشاهی بر مبنای قالب و بافت آی ه ب وده اس ت .در
تأکید معنای «اندیش یدن» از «نم ی نگری د» ک ه م دنظر
خرمشاهی است ،باید گفت ایش ان در ابت دای ترجم ۀ
هم ین آی ه مفه وم اندیش یدن را آورده اس ت« :بگ و
بیندیشید  .»...دیگر مترجمان ،به بافت زب انی ک ه فع ل
«التبصرون» در آن به کار رفته است ،عنایتی نداش ته و
به قالب معنایی مرکزی اکتفا کرده ان د .در ص ورتی ک ه
میباید ساختار پیوندی واهگ ان ب ا یک دیگر را م دنظر
قرار میدادند تا قال ب معن ایی جدی د «التبص رون» ی ا
معنای نسبی آن ،یعنی نگاه با بی ن

عقل ی ب ه دس ت

میآمد و ترجمۀ دقیقتری ارائه میشد.
):ترجمههایفارسيفعل«أفَالتُبصِرونَ» 

جدولشماره(12

انصاريان :بی تردید برای شما از سوی پروردگارتان
دالیلی روشن آمده ،پس هر که [به وسیله آن دالیل بینا
شود و حقایق را ب ا چش م دل] ببین د ب ه س ود خ ود
اوست و هر که [با پشت کردن به دالیل] ک وردل ش ود
[و از دیدن حقایق مثروم گردد] به زیان خود اوست.
خرمشاهي :ب ه راس تى روش نگری ه ایى از س وى
پروردگارتان براى شما آمده است ،پ س ه ر ک س ب ه
دیدۀ بصیرت بنگرد ،به سود خود اوست و هر ک س از
سر بصیرت ننگرد ،به زیان خود اوست.
فوالدونااد :ب ه راس تى رهنموده ایى از جان ب
پروردگارتان براى شما آمده است .پس هر که به دی دۀ
بصیرت بنگرد ،ب ه س ود خ ود او و ه ر ک س از س ر
بصیرت ننگرد ،به زیان خود اوست.
مکاااارمشااايرازی :دالی ل روش ن از ط ر،
پروردگارتان برای شما آمد ،کس ی ک ه (ب ه وس یلۀ آن،
حق را) ببیند ،به سود خود اوست و کسی که از دی دن
آن چشم ب وشد ،به زیان خود اوست.
کلمه «بص ائر» ب ه معن ای دالی ل و رهنمودهاس ت
(نک :ابنمنظور ،1414 ،ص 163؛ طباطب ایی :1392 ،س
 ،7ص 303؛ الس مین الثلب ی ،1996 ،ص  )19۵/1و
نشانه و رهنمود باعه تعقل و تفک ر م یش ود؛ نتیج ه

مترجم فارسی

ترجمه

انصاریان

نمیبینید

اینکه هر کس در آن نشانهها با تأم ل بنگ رد ،ب ه س ود

خرمشاهی

نمینگرید

فوالدوند

نمیبینند

خود اوست .ترجمۀ هر چهار مت رجم نش ان م یده د

مکارم شیرازی

نمیینید

نتایج م الب این بخ

نش ان م یدهن د مترجم ان

منتخب به جز خرمشاهی ،ترجمه های خود را براس ا
قالب و سیاق آیه ارائه نکردهاند.
﴿قبًْ جَهءَكُمْ بَصَهئَُِ مِنْ رَبهكُمْ فبمَنْ أببْصََب فبلِنبتْسِرهِ وَمَرنْ
عَمِيَ فعليُه﴾ (انعام)104 /

بهخوبی متوج ه مفه وم و قال ب معن ایی واهه «أبص ر»
شدهاند و هر کدام به طریق ی مفه وم را ارائ ه دادهان د.
خرمشاهی و فوالدوند بهص ورت «نگریس تن ب ا دی دۀ
بصیرت» ترجمه کردهاند و انصاریان و مکارم همراه ب ا
توضیح داخل پرانت ز ،معن ا را از قال ب معن ایی دی دن
مادی دور ک رده و ب ه س مت بی ن

عمی ق ب ردهان د؛

هرچند بهتر بود بهصورت مس تقیم ،دی دن ب ا تعق ل و

قالبهای معنایی فعل «أبصَرَ» در قرآن کریم و بررسی ترجمۀ آنها بر پایۀ نظریۀ معناشناسی قالبی چارلز فیلمور

تأمل ترجمه میشد.

انسان نیرویی برای دریاف ت ن ور اله ی وج ود دارد و

جدولشماره(:)13قالبمعنايينگريستنبابينشع لي
(انديشيدن) 
ساختار دستوری
نوع فعل
قالب معنایی
نق

معنایی
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فعل (أبصَرَ)  +فاعل (ضمیر مستتر هو)  +مفعول به در
انتزاعی و ذهنی وعقلی
 -1بیننده با بین

(أبفبمَن شبَبحَ اللَّهُ صًَْرَهُ لِلْإِسْالبِْ فبهُوَ عَلبي نُرور مِرن رَبهرهِ).
هممنین به رو الهی نیز از آن تعبیر شده اس ت (فبرإِذبا

تقدیر
نگریستن با بین

برای اثبات آن مدعا ب ه آی ه  22زم ر اس تناد م ی کنن د

عقلی

عقلی؛  -2دیدهشدۀ معنوی؛ -3

عقل ،ابزار تعقل و بین

):ترجمههایفارسيفعل«أبصَرَ» 

جدولشماره(14

سَوَّيتُهُ وَنبتبخْ ُ فِيهِ مِن رُّوحِي) (حجر .)29 :عقل نظ ری،
بصیرت باطنی ،نور ایمان و یقین نیز نامیده می شود که
توانایی آن در شناخت مفاهیم عقلی همم ون ش ناخت
و ادراک خداوند و نیازمندی ع الم ب ه م دبّری حک یم

مترجم فارسی

ترجمه

است .عرفا بیشتر آن را نور یا رو الهی می نامن د و آن

انصاریان

بینا شود

خرمشاهی

به دیدۀ بصیرت بنگرد

را نیرویی می دانند که دل را ب ه نیروی ی قدس ی من ور

فوالدوند

به دیدۀ بصیرت بنگرد

مکارم شیرازی

(حق را) ببیند

میکند و بهوسیلۀ آن حقایق ام ور ش ناخته م یش وند،
حق و باطل از هم تمییز داده م ی ش وند و آن در مق ام
چشم برای قلب است .در فلسفه نیز از آن به قوۀ عاقله

قالبمعناييبصيرتيافتن 

-6-2-3
بصیرت در لغت به معن ی عقی دۀ قلب ی ،ش ناخت،
یقین ،زیرکی و عب رت اس ت و در اص ال  ،عب ارت
است از قوه ای در قلب شخص که به نور قدسی من وّر
است و به وسیلۀ آن حقایق اشیا و امور ادراک میش ود.
همان گونه که شخص بهوسیلۀ چش م ،ص ور و ظ واهر
اشیا را می بین د .هممن ین بص یرت ،معرف ت و اعتق اد
حاصل شده در قلب ،نسبت به امور دینی و حقایق امور
اس ت (ر.ک :هاش می رفس نجانی ،13۸۸ ،س  ،6ص
.)163
زمخش ری «بص ر» را ن ور چش م و ق وۀ بین ایی و
بصیرت را نور قلب و ابزار تأمل و تفک ر م ی دان د .در
برخی آیات ای ن دو گون ۀ بین ایی در کن ار ه م ق رار
گرفته اند ( ...وَتبَباُُمْ ينَُرَُو ب إِلبيرك وَُُرمْ الب يُبْصِرَُو ب)
(اعرا .)19۸ /،آیات فراوانی ،بینایی ظ اهری را کنای ه
از بینایی عقلی یا باطنی گرفته اند .دانشمندان مسلمان با
استناد به آیات قرآنی ب ر ای ن عقی ده ان د ک ه در قل ب

یا قوۀ قدسیه تعبیر می کنند (ر.ک .دائرۀالمعار ،ق رآن،
 ،13۸۵صص .)۵76 - ۵7۵
آیه زیر بی ان م یکن د تق وا س بب ایج اد بی ن

و

بصیرت قلبی میشود:
﴿إِ َّ الَّذِينب اتَّقبوْا إِذبا مَسَّهُمْ طبهئِفٌ مِنب الشَّريْطبه ِ تبرذبكََُّوا
فبإِذبا ُُمْ مُبْصَُِو ب﴾ (اعَاف)201 /
انصاريان :مسلما کس انی ک ه [نس بت ب ه گناه ان،
معاص ی و آل ودگیه ای ظ اهری و ب اطنی] تق وا
ورزیدهاند ،هرگاه وسوسههایی از سوی شی ان به آن ان
رسد [خدا و قیامت را] یاد کنند .پ س ب ی درن گ بین ا
شوند [و از دام وسوسههای

نجات یابند].

خرمشاااهي :پرهیزگ اران هرگ اه خی الى ش ی انى
عارضشان شود ،یاد [خدا] کنند و آنگاه دیدهور شوند.
فوالدوند :درحقیق ت کس انى ک ه [از خ دا] پ روا
دارند ،چون وسوسه ای از جانب شی ان بدیشان رس د،
[خدا را] به یاد آورند و بناگاه بینا شوند.
مکارمشيرازی :پرهیزک اران هنگ امی ک ه گرفت ار
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وسوسه های شی ان شوند ،به یاد (خدا و پاداش و کیفر

إِلبيك وَُُمْ الب يُبْصَُِو ب( ).اعرا ،)19۸ /،یبصرون معنایی

او) می افتند و (در پرتو یاد او راه ح ق را م ی بینن د و)

غیر از ینظرون دارد و ق ع ا معن ای دی دن ظ اهری را

بینا میگردند.

ندارد؛ زیرا در جملۀ قبل میفرماید :به تو نگاه میکنن د

):قالبمعناييبصيرتيافتن 

جدولشماره(15
ساختار دستوری

شبهفعل (مُبصِرون)  +فاعل (ضمیر مستتر هو)

نوع فعل

ذهنی/قلبی

قالب معنایی

بصیرتیافتن

معنایی

نق

بیننده؛  -2دیدهشده؛  -3قلب وسیلۀ بصیرتیابی

...؛ یعنی رؤیت ظاهری دارند؛ اما رؤیت باطنی ندارند.
 -3-3قالبهایمعنااييفعال «أبصَارَ»درترجماۀ
فارسي 
پس از بررسی قالب های معن ایی فع ل «أبصَ رَ» در

هایفارسيشبهفعل«مُبصِرونَ» 


):ترجمه
جدولشماره(16
مترجم فارسی

ترجمه

انصاریان

بینا شوند

خرمشاهی

دیدهور شوند

فوالدوند

بینا شوند

مکارم شیرازی

بینا میگردند

آیات مختلف ،معانی زیر با توجه به قالب بهکاررفته در
آن و بثه همنشینی به دست آمد:
برچسب (معنای فعل)

فعل

نگاهکردن
نگریستن
«أبصَرَ»

درککردن
نگریستن با بین

عقلی (اندیشیدن)

در ترجم هه ای ارائ هش ده ،هرچن د مترجم ان

روشنساختن

توض یثاتی ک ه در ترجم ه و داخ ل پرانت ز

بصیرتیافتن

(براسا

آورده اند) متوج ه مفه وم «مبص رون» هس تند ،مع ادل
دقیق تری برای این واهه نیاورده اند .بیناشدن واهۀ عامی
است که بیشتر ب رای بین ایی چش م (بین ایی ظ اهری)
اس تفاده م یش ود؛ هممن ان ک ه ب رای بین ایی چش م
حض رت یعق وب از هم ین واهه ،اس تفاده و ترجم ه
کردهاند ﴿فبلبمَّه أب ْ جَهءَ الْبَشِريَُ أبلْقبرههُ عَلبرى وَجْهِرهِ فبهرْتبرًَّ
بَصِيًَا ﴾ (یوسف)96/؛ بنابراین ،بیناشدن که برای بین ایی
ظاهری چشم استفاده میشود ،نباید برای بین ایی قل ب
استفاده شود و بهتر است معادل «بصیرت یابند» ش ود.
انتخاب این معادل از آن نظر اهمیت دارد که این اتفاق
با پی شرط «تقوا پیشه کردن» رخ میدهد و همینطور
هنگام برخورد با شیاطین که امری معنوی اس ت و ن ه
فیزیکی و مادی.
شایان ذکر است در آیه حاضر ( ...وَتبرَباُُمْ ينَُرَُو ب

در جدول فوق یک قالب معنای مرکزی و چن دین
قالب معنای فرعی برای آن وجود دارد ک ه ب ین قال ب
معنای مرکزی و قالبهای معنای فرعی ارتب اط وج ود
دارد که این ارتباط همان دیدن با چشم سر است.

-4-3رويکردمترجماندرترجمۀفعال«أبصَارَ»در
نگاهكلي 
با توجه به جدول زی ر ،مترجم ان در چه ار قال ب
معنایی (دیدن ظاهری ،نگریستن ،روش ناییبخش یدن و
بصیرتیافتن) اتفاقنظر داش تهان د و ب ه باف ت آی های
توجه داشته اند که فعل مدنظر در آن به کار رفته است؛
اما درب ارۀ قال ب معن ایی (درکک ردن) ،ه یچک دام از
مترجمان به بافت آیه توجه نداشته اند و درب ارۀ قال ب
معنایی «نگریستن ب ا بی ن

عقل ی» ،فق ط خرمش اهی
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قالب معنایی را در نظر داشته و ترجمۀ صثیثی ارائ ه

۸1

کرده است.


):ترجمههایصحيحفعل«أَبصَرَ»ومشت اتآن 

جدولشماره(17
مترجم

دیدن

ترجمه أبصَرَ

ظاهری

انصاریان

✓

✓

خرمشاهی

✓

✓

✓

فوالدوند

✓

✓

✓

-

مکارم شیرازی

✓

✓

✓

-

نگریستن

روشناییبخشیدن

اندیشیدن

درک کردن

بصیرتیافتن

✓

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

-

با بررسی و مقایسۀ چهار ترجم ۀ ارائ هش ده ،ای ن

نتيجهگيری 

فعل «أبصَرَ» متناس ب ب ا ترکی ب ه ای ه م نش ینی،

نتیجه حاصل شد که انصاریان ،خرمشاهی و فوالدون د

قالب های معنایی شناختی ای را ارائ ه م ی ده د ک ه ب ا

در ترجمۀ آیات به قالب آیه و بافت زبانی آیات توج ه

معن ای مرک زی و س ر نمون ه دی دن ظ اهری ،ارتب اط

بیشتری داشته اند و ترجمههای ارائهش دۀ ای ن س ه ب ا

شعاعی و همبس تگی معن ایی دارن د؛ ض من آنک ه ب ا

دقت بیشتری صورت گرفته است.

یکدیگر متفاوت اند؛ بنابراین ،بای د در ترجم ۀ فارس ی

در پی عنایت اندک ب ه تف اوته ای معن ایی می ان

آن ،متناسب با بافت زبانی عمل کرد و به این تفاوتها

معادل های فارسی مفهوم «دیدن» ،مترجمان ،بیشتر فعل

نگریست تا ترجمۀ درست و دقیقتری به دست آید.

«أبصَرَ» را در قالب معنای دیدن ترجمه کردهاند و ای ن

فعل «أبصَرَ» و ش بهفع ل آن در ق رآن ک ریم دارای
قالب ه ای معن ایی «دی داری ،درک ک ردن ،نگریس تن،
نگریستن با بین

ترجمه نسبت به قالبهای معنایی دیگری دارای بسامد
بیشتری در بین ترجمههای ارائهشده است.

عقلی (اندیشیدن) ،روشناییبخشیدن،

بصیرتیافتن» است.
مترجم ان در س ه قال ب معن ایی (دی دن ظ اهری،

کتابنامه
قرآن کریم

نگریستن ،روشناییبخشیدن) اتفاقنظر داش تهان د و ب ه

آلوسی ،شهاب الدین( .د.ت) .تفس یر رو المع انی،

بافت آیهای توجه داشتهاند که فعل مدنظر در آن به کار

ت

رفته است؛ ام ا درب ارۀ قال ب معن ایی (درکک ردن) و
بصیرتیافتن ،هیچکدام از مترجمان به بافت آیه توج ه
نداشته اند و درب ارۀ قال ب معن ایی «اندیش یدن» ،فق ط
خرمشاهی قال ب معن ایی را در نظ ر داش ته و ترجم ۀ
صثیثی ارائ ه ک رده اس ت .نتیج ه آنک ه خرمش اهی
بیشترین دقت را به بثه همنشینی و بافت آی ه داش ته
است.

کتابخان

ۀ الکترونیک

ی مدرس

ۀ فقاه

.http://lib.eshia.ir/

افراش ی ،آزیت ا و س جاد ص امت1393( .ش).
چندمعنایی نظام من د ب ا رویک ردی ش ناختی در زب ان
فارسی «شنیدن» تثلیل چن دمعنایی فع لم حس ی .ادب
پژوهی.29-۵9 ،)30( ۸ ،
افراش ی ،آزیت ا و س اناز عس گری1396( .ش).
چندمعنایی فعل حسی دیدن در زبان فارسی :پژوهشی

 ۸2دوفصلنامه علمی «پژوه های زبانشناختی قرآن» ،سال نهم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )17بهار و تابستان 1399

شناختی و پیکره ای .پژوه

های زبان شناسی ت بیق ی،

.7-61 ،)14( 7

الزبیدی ،المرتضی( .د.ت) .تاس العرو

من جواهر

القامو  .بیروت :دارالفکر.

اب نکثی ر ،عمادال دین ابوالف داء( .د.ت) .تفس یر

ستودهنیا ،مثمدرضا13۸۸( .ش) .بصیرت در ق رآن

ابنکثیر ،مشروع المصثف االکترون ی ،جامع ۀ المل ک

با تکیه بر آیه  10۸س وره یوس ف .م الع ات ق رآن و

عود

س

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-

 .aya175.html#katheer
ابنمنظور ،مثمد بن مکرم .)1414( .لسان الع رب.
ال بعۀ الثالثۀ .بیروت :دار صادر.
أحمد مختار ،عمر1427( .ق) .علم الداللۀ .الق اهره:
عالمالکتب.
1429( .ق) .معج م اللغ ۀ العربی ۀ
المعاصرۀ .القاهره :عالمالکتب.
احم دیان ،اب راهیم و همک اران .)13۸۵( .فرهن گ
شیعه .چاپ اول .قم :زمزم هدایت.
ح اجی قاس می ،فرزان ه و نص را ش املی.
(139۵ش) .قال به ای معن ایی فع ل «رأی» در آی ات
قرآن کریم و برگردان فارسی (بر پایۀ نظریۀ معناشناسی
ق البی چ ارلز فیلم ور) .دو فص لنامه علم یپژوهش ی
م العات ترجمۀ قرآن و حدیه.۵7-۸3 ،)6( 3 ،
حسابی ،اکبر .)1394( .قالب های معنایی خوردن از
منظر معناشناس ی ق البی .مجل ۀ زب ان و زب ان شناس ی،
پژوهشگاه علوم انسانی و م العات فرهنگی،)22( 11 ،
.1-26
دالرام یف ر ،منص وره؛ یوس فیان ،پ اکزاد و مثم د
الهبخ

و همکاران1396( .ش) .رواب ط معن ایی فع ل

گرفتن در زبان فارسی :رویکرد معنیشناسی قالب بنیاد
فیلمور .پژوه های زبانی.79-9۸ ،)1( ۸ ،
دهخدا ،علیاکبر .)1377( .لغتنامۀ دهخ دا .چ اپ
اول .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
الرازی ،ابوبکر ،)1991( .مخت ار الص ثا  .تثقی ق:
سلیم مثمد .بیروت :دارالکتب العلمیۀ.

حدیه.141-174 ،)2( 2 ،
السمین الثلبی ،احمد بن یوس ف .)1996( .عم دۀ
الثفا ،فی تفسیر أشر ،األلفا .،معجم لغ وی أللف ا،
القرآن الکریم .تثقیق :مثمد باسل عین الس ود ،الج زء
األول .بیروت :دارالکتب العلمیۀ.
شاملی ،نصرا و فرزان ه ح اجیقاس می.)1396( .
شبکۀ شعاعی معنای «دیدن» در خ بههای نه جالبالغ ه
ب ر پای ۀ معناشناس ی ش ناختی ق البی .پژوهش نامه
نهجالبالغه.101-124 ،)19( ۵ ،
ص فوی ،ک ورش137۸( .ش) .در زم انی ب ر
معناشناسی .تهران :سوره مهر.
عربزاده ،الهه؛ صدرحسینی ،علیرضا و حمیدرض ا
میرعظیم ی .)1396( .عوام ل بی ن

ص ثیح جامع ۀ

علمی ،در آیات وروایات .پژوه نامۀ قرآن و حدیه،
ش .۸3-106 ،21
عمادال دین ،أب و الف داء1421( .ق) .تفس یر الق رآن
العظیم (تفسیر ابنکثیر) (المجلد  .)10تثقیق :مص فی
السید مثمد و اآلخرون .القاهرۀ :قرطبۀ و أوالد الشیخ.
عموزاده ،مثم د؛ کریم ی دوس تان ،غالمثس ین و
بابک شریف139۵( .ش) .شبکۀ معن ایی فع ل گ رفتن
براسا

انگارۀ چن دمعنایی اص ولمن د .پ ژوه ه ای

زبانی.117 -136 ،)1( 7 ،
غزال ی ،ابوحام د مثم د ب ن مثم د1429( .ق).
المقصد األس نی ف ی شر معان ی أس ماءا الثس نی.
چاپ اول .قاهره :دارالسالم.
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الغالیینی .)1999( .جام الدرو

العربیۀ .بی روت:

المکتبۀ العصریۀ.

۸3

مرک ز فرهن گ و مع ار ،ق رآن .)13۸۵( .دائ رۀ
المعار ،قرآن کریم (جلد پنجم) .قم :مؤسسۀ بوس تان

قائمینیا ،علیرضا13۸6( .ش) .زبانشناسی ش ناختی
و م العات قرآنی .ذهن ،ش .3-26 ،31
قع دان ،زی دان عب دالفتا  .)2011( .المعج م
اإلس المی .ال بع ۀ األول ی .عم ان :دارأس امۀ للنش ر و
التوزی .

کتاب.
نثا  ،ابوجعفر1421( .ق) .إعراب القرآن .ال بع ۀ
األولی .بیروت :دار الکتب العلمیۀ.
هاشمی رفسنجانی ،اکبر13۸۸( .ش) .فرهنگ ق رآن
(کلید راهیابی به موض وعات و مف اهیم ق رآن ک ریم).

طباطبایی ،سید مثمدحس ین1392( .ش) .المی زان

جلد ششم .قم :مؤسسۀ بوستان کتاب.

فی تفسیر القرآن .ترجمۀ مثمدباقر موس وی هم دانی.
قم :دفتر انتشارات اسالمی.
طبری ،مثم د ب ن جری ر( .د.ت) .تفس یر طب ری.
مشروع المصثف اإللکترون ی ،جامع ۀ المل ک س عود
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6
.8-aya6.html

طهماس بی ،ع دنان و ص دیقه جعف ری.)1393( .
جستاری در ترجمه از عرب ی ب ه فارس ی ب ا تکی ه ب ر
فرایند «مع ادلی ابی معن وی» (بررس ی م وردی رم ان
السکریه) .پژوه

های ترجمه در زبان و ادبیات عربی،

. 99-120 ،)10( 4
گندمکار ،راحله1393( .ش) .تثلیل معنایی واهگان
فارسی بر مبنای رویکرد معناشناسی قال ب بنی اد .عل م
زبان.117-142 ،)2( 2 ،
مجم اللغۀ العربیۀ بالقاهرۀ( .د.ت) .المعجمالوسیط.
القاهرۀ :دارالدعوۀ.
مثققیان ،زهرا1393( .ش) .نش انهشناس ی الی ه ای
آیات ق رآن ک ریم ب ا توج ه ب ه رواب ط درونمتن ی و
بینامتنی .قرآن شناخت.46-27 ،)1( 7 ،
مشکین فام ،بتول و اعظم دهقانی .)1397( .بررسی
شناختی ش بکۀ معن ایی ح ر« ،ث م» در ق رآن ک ریم.
پژوه های زبانشناختی قرآن.16-1 ،)2( 7 ،
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