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چکیده
چشم ،مهمترین اندام جسمانی بهشمار میرود که کاربرد آن ،دریافت دادههای گوناگون از محیط بیرونیی،
ذخیره آن در الیههای سهگانه ذهن (تخیل ،توهم و تعقیل) و شیکلگییری شیناخت اسیت فعیل «رأی»
(دیدن) ،بهعنوان کار اصلی چشم ،در ترکیبهای همنشینیِ گوناگون مییتوانید گسی ره معنیایی خیود را
وسعت بخشد و عالوه بر دیدنِ بیرونی ،بر دیدن درونی مانند دانس ن نیز داللت کند بیر همیین اصیل ،در
برگردان فارسی و تفسیر آیات باید به شبکه معنایی و بافت زبانی توجه نمود در قرآنکریم ،بنابر اهمییت
توانایی بینایی انسان در مسیر رسیدن به شناخت مفاهیم پیچیده ذهنی و غیر مادی ،فعل میذکور کیاربرد
وسیعی داش هاست زین رو ،جُس ار حاضر سعی خود را برآن گذاش هاست تیا بیا رویکیرد زبیانشناسیی
شناخ ی و با اس ناد به روش وصفی ی تحلیلی ،قالبهای معنایی فعل «رأی» را بر پایه نظریه معناشناسیی
قالبیِ چارلز فیلمور ،در آیات قرآنکریم و برگردان فارسی آن (مکارمشیرازی ،ارفع ،پورجیوادی ،خیرمدل،
الهیقمشهای و صفارزاده) بررسی و تحلیل نماید در نمونههای قرآنی مورد بررسی ،فعل «رأی» دارای یک
قالب معنایی دیداری ی ادراکی بهعنوان قالب معنایی مرکزی و چهار قالب شناخ یِ باورداش ن ،شیناخ ن و
دانس ن ،مشاهدهکردن و درککردن است که پایه اب دایی آن ،همان دیدنِ ظاهری با چشم سر میباشید
دس اورد پژوهش ،بیانگر آن است که م رجمین در برگردان فارسی قالب معناییِ مناسب بیا بافیت زبیانی
آیات به خوبی عمل نکردهاند؛ ضمن آنکه به تفاوت معنایی میان معادلهای فارسی هممعنا مانند دییدن و
مشاهدهکردن ،نیز دقت الزم را مبذول نداش ه و گاهی بهجای یکدیگر بهکار بردهاند
واژههای کلیدی :قرآنکریم ،زبانشناسی شناخ ی ،نظریه معناشناسی قالبی ،چارلز فیلمور ،فعل دیدن
Email: Farzaneh70.ghasemi@gmail.com

*نویسنده مسئول مقاله:
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 -1مقدمه
در فرآیند برگردان متن مبدأ به مقصد ،نظر به اینکه توجه به بافت زبانی حائز اهمیت استت،
ظرافتهای ویژهای وجود دارد که عدم عنایت مترجم بتدانهتا ،ممکتن استت توتاو هتای
موهومی را در متن برگرداندهشده ایجاد کند .لذا ،ترجمته متتون دینتی از جم ته قترآنکتریم،
عنایت دو چندانی را میط بد .مترجمان با تمام تالشی که در حوت هتدو و موعتوت متتن
قرآنکریم (مبدأ) داشتهاند؛ اما به هنگام ترجمه ،به بافت زبتانی و گوتتاری آن و م تادلیتابی
واژگان فارسی (مقصد) ،توجه چندانی ننمودهاند.
بنابراین ،بر مترجم الزم و بایسته است ،به هنگام ترجمه آیا قرآنی به زبان فارسی و یتا
هر زبان دیگری ،صرفاً بهم نای قاموسی واژگان بهکاررفته در متن مبتدأ ،اکتوتاه نکنتد؛ ب کته
براساس پیوند همنشینی که در بافت زبانی با یکدیگر دارند ،م نای آنها را بتهدستت آورنتد.
آنگاه در مرح ه برگردان ،دقت داشته باشند که م نای بهدستآمده در زبان فارستی (مقصتد)
به چه صور بهکار میرود .در حقیقت ،باید به ظرافتها و تواو های م نایی میان واژگتان
همم نا در زبان فارسی نیز اهتمام بورزند.
دانش زبانشناسی با دربرداشتتن زیرمجموعتههتا و نظریتههتای گونتاگون دروصتو
ساوتار واژگان و کاربست متنوت آنها در بافت زبانی ،جهت دستیابی به موتاهیم نتو و تتازه،
ظرفیت آن را دارد که مترجمان در نحوه عم کردشان در برگردان فارسی آیا قرآنتی ،بتدان
اهتمام الزم را مبذول دارند.
 -1-1بیان مسئله

بنابر اهمیت پیوند واژگان در بافت زبانی و توجهداشتن به تواو های م نتایی میتان واژگتان
همم نای یک زبان ،در فرآیند برگردان متن قرآنکتریم بته فارستی ،بترآن شتدیم تتا در ایتن
جستار با رویکرد زبانشناسی شناوتی و بر پایته نظریته م ناشناستی قتالبی چتارلز فی متور،
قالبهای م نتایی ف ت «رأی» را ابتتدا در بافتت زبتان عربتی ،ستس
75
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مکارمشیرازی ،ارفع ،پورجوادی ،ورمدل ،صوارزاده و الهیقمشهای بررسی و تح ی نمتاییم.
در حقیقت ،پژوهش پیشرو س ی دارد نحوه بهکارگیری مباحث شناوتی و ذهنی 1را کته در
آفرینش و کاربست واژگان در بافت زبانی نقش مهمی را ایواگر هستند ،در فرآیند ترجمته از
مبدأ به مقصد بیان کند؛ و در والل آن به این پرسش کته «آیتا ف ت «رأی» در هتر بافتت از
آیا قرآنی در م نای مرکزی و سترنمونه وتود ،بتهکتار رفتتهاستت » و «آیتا مترجمتان در
برگردان فارسی ف

«رأی» در بافت آیا منتخب ،به نقش هتمنشتینی و پیونتد واژگتان بتا

یکدیگر ،دقت الزم را داشتهاند » پاسخ دهد.
 -2-1پیشینه پژوهش

تاکنون پژوهشهای مت ددی بر روی قترآنکتریم بتا رویکردهتای متوتاو زبتانشناستی و
ترجمهشناسی انجام شدهاست؛ اما دروصو

بررسی حتوزه شتبکه م نتایی ف ت «رأی» بتا

استناد به نظریه م ناشناسی قالبی ،پژوهشی صور نگرفته و همچنین برگتردان فارستی ایتن
ف

و مشتقا آن تاکنون مورد بحث و بررسی واقتع نشتدهاستت .از جم ته پتژوهشهتای

انجام شده با رویکرد م ناشناسی و ترجمه ،میتوان به موارد ذی اشاره کرد:
 «تح ی م ناشناوتی «قرب إلی لاال» در قرآنکتریم» از استماعی ع تیوتانی ،فصت نامه
قرآن شناوت سال  ،1855سال سوم ،شماره ،1نویسنده در این جستار درپی آن استت تتا بتا
استناد بر رویکرد م ناشناوتی مواهیم نو و تازهای را کته متیتتوان از واژه «قررب» برداشتت
کرد ،بیان کند .یافته بررسی او ،بیانگر این است کته کتاربرد واژه «قررب» در کنتار نتام « لال»
م نایی ذومراتب ی نی موهومی غیر از آنچه متداول بودهاست ،در وود دارد.
 «بررسی کاربرد م ناشناسی همزمانی در دیدگاه م ناشناوتی ایزوتسو با تکیه بتر موهتومایمان» از مریم پورافخم و مهرداد عباسی ،فص نامه اعتقادی ت کالمتی ستال  ،1851ستال دوم،
شماره  ،7این پژوهش به م رفی مبانی ایزوتسو در مواهیم اوالقی قترآن ،دو گتانگی بنیتادی
اوالق از نگاه قرآن ،م ناشناستی همزمتانی و رو هتای ایزوتستو در فهتم موتاهیم قرآنتی
پرداوته و آن را بر موهوم ایمان در قرآنکریم بهکار بستهاست.
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 «ترجمه م ناشناوتی عناصر ف یت اسمی در قرآن» از رعا امانی ،شیدا کریمی و ستیدهزهره صالحی اوروزکی ،فص نامه مطال ا ترجمه قترآن و حتدیث ستال  ،1858ایتن مقالته
ترجمههای ارائهشده برای عبارا اسمی و ف یِ آمده در آیا قرآنی را بتا توجته بته نقتش
عنصر زمان در ف ی یا اسمی بودن عبار بررسی نمتودهاستت؛ و در زمینته شتبکه م نتایی
واژگان قرآنکریم مقاله «رسم شبکه م نایی  Semanticsواژه فتنه و مترادفتا آن در قترآن» از
ویریه عچر

و مرعیه کهندل جهرمتی ،فصت نامه مطال تا قرآنتی ستال  ،1851اشتارهای

داشت.
این جستار رابطه سیستماتیک واژه فتنه را با دیگتر واژگتان بتهکتار رفتته آیتا قرآنتی،
بررسی کرده و برای هریک از اهداو فتنه ،شبکه م نایی طرح نمودهاست.
 -3-1روش پژوهش

در این پژوهش برآنیم تا بتا تکیته بتر رو

وصتوی ت تح ی تی ،استتناد بته ستاوتار دانتش

دائرةالمعارفی 2و استواده از فرهنگ لغتا مستتند عربتی ماننتد المنجتد ،الوستیک ،المکنتز و
همچنین با مراج ه به فرهنگلغت عربی ت فارسی آذرنو

آذرتا  ،ف هتایی کته در زبتان

عربی برای موهوم «رأی» است مال میشود را استخراج کنیم و بار م نایی هریک را بتا درنظتر
داشتن قالبهای م نایی بررسی نماییم و قالبهتای م نتایی اتخاذشتده در برگتردان فارستی
آیا  85یوست 180 ،،توبته 0 ،ستب 150 ،،ان تام و  71یتون

را از مکتارمشتیرازی ،ارفتع،

پورجوادی ،ورمدل ،صوارزاده و الهیقمشهای بر پایه نظریه م ناشناسی قالبی چتارلز فی متور
بررسی و تح ی کنیم.
این امر گویای آن وواهد بود که مترجمان در برگردان فارسی آیا منتخب تا چه میتزان
به شبکه م نایی ف

«رأی» در بافت زبان عربی و به تواو م نایی واژگان همم نتا در زبتان

فارسی که بهعنوان م ادل عربی انتخاب کردهاند ،توجه داشتهاند .الزم به ذکر استت کته پت
از بررسی  15ترجمه قرآنی (مکارمشیرازی ،آیتی ،بهرامپور ،انصاریان ،ورمشتاهی ،مجتبتوی،
06
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ده وی ،ارفع ،صوارزاده ،پورجوادی ،تشکری آرانی ،فوالدوند ،مصباحزاده ،قرائتتی ،وترمدل،
الهی قمشهای ،م زی و صادقی تهرانی) ،شش ترجمه برگزیده ،به جهت متواو عم کتردن
در ارائه برگردان فارسی موهوم «رأی» انتخاب شدهاند.

 -2مباحث نظری
 -1-2زبانشناسی شناخ ی

زبانشناسی شناوتی 8شاوهای از دانش زبانشناسی است کته در طتول ستالهتای  1556تتا
 1556میالدی بهعرصه ظهور رسید .این مکتب زبانی ،از ع وم شناوتی کته بته ذهتن انستان
میپردازد و روانشناسی گشتالتی 1که نقطه مرکزی آن ،ادراکِ نتیجه ت امت درونداد محیطتی
و پرداز

ذهنی میباشد ،سرچشمه گرفته استت )(Evans & Green, 2006, p. 3؛ و بتا ع توم

دیگری چون عصبشناسی ،هو

مصنوعی ،ف سوه و نقد ادبی در ارتباط است .لذا ،بهدنبتال

پیوند با ع وم شناوتی و بهکارگیری دادههای شناوتی در جهت بررستی بافتتهتای زبتانی،
یکی از مهمترین مکاتب دانش زبانشناسی بهشمار میرود.
داشتن چنین ت ام گستردهای با دیگر ع وم ،سبب شده است تا قاب یتت ان طتاوپتذیری
به وود بگیرد و رابطه زبان انسان را با شناوت وی از جهان پیرامون بررسی و تح ی نمایتد؛
چرا که «زبان ،الگوهتای اندیشته و ویژگتیهتای ذهتن انستان را متن ک
)&Cruse,2004

متیکنتد»

(Croft
7

و از زاویه نگاه زبانشناسی شناوتی «زبان ،یتک قتوه ذهنتی غیرحتوزهای و

وابسته به دیگر قوای ذهنی است»

).(Langacker,1987

«شناوتِ» 0انسان از اص یترین اصول زبانشناسی شناوتی بهحساب میآیتد و براستاس
آن ،م نا و موهوم زبانی ،درک 5و دریافت میشود .الزم به ذکر است که از نگاه دانش ف ستوه،
شناوت ،بر دیدن جزئیا

و ویژگیهای صواتی و ف

شیء 5اطالق میشتود .در حقیقتت،

انسان با بهکاربستن توان ذهنی و تجربیا گوناگون بهدستتآمتده درپتی ت امت و بروتورد
مادی با پیرامون ت از طریق حواسّ پنجگانه ت در جهت موهومسازی و بیان اندیشتههتای نتو،
01
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گام برمیدارد .تواو داشتن تجربه و بهدنبال آن ،ایجاد ذهنیتی غیرمشابه بتا بقیته و یتا حتتی
عدم تشابه میان اقوام و فرهنگها در است مال واژگان یکسان در م تانی غیتر یکستان ،ستبب
اص ی شک گیری مواهیم جدید واژگان در بافتهای زبانی است.
یکی از مباحث مهمّ مطرحشده در زبانشناسی شناوتی ،شبکه ش اعی ،5هتمم نتایی،16
چندم نایی 11و دانش دائرةالمعارفی است .اصطالح شبکه ش اعی برای نخستین بتار ستال
1555میالدی توسک جورج لیکاو 18و بروگمان 18بهعنوان مدلی ،جهتت بررستی ستاوتار
م نایی واژگان ،ارائه شد.
در چارچوب شبکه ش اعی ،هر واژه یک م نای مرکزی 11یا پیشنمونه دارد که بر پایه
آن ،م انی جدید و حاشیهای به طرق مخت وی مانند استواده از صنایع ادبی چتون استت اره،
مجاز ،کنایه و غیره ،تولید میشود .بنابراین شبکهای از م انی شک میگیرد و ت دد م تانی
حاص میشود.
نکته حائز اهمیتی که اصطالح شبکه ش اعی و همم نایی ،در م ناشناستی شتناوتی بتدان
اشاره دارند ،آن است که هر واژه میتواند در بافتهای گوتاریِ متوتاو  ،قالتب م نتایی 17و
موهومی مخت  ،و غیر از م نای مرکزی وود ،داشته باشد .بنابراین ،بافت موق یتی گوتتار ،در
بسک م ناییِ قاموسی واژگان ت،ثیر بتهستزایی دارد .م نتای یتک واژه بتا درنظرداشتتن دیگتر
واژگان مرتبک با آن ،شناوته میشود.
لذا نمیتوان م نای برداشتشده از واژه ال ،را در متن شماره  ،1به همتان واژه در متتن
شماره  8نسبت داد ت همانطور که در تصویر ذیت گویاستت؛ زیترا یتک واژه در دو بافتت
گوتاری مخت  ،بهکار رفتهاست.
(شکل شماره )1
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 -2-2فیلمور و نظریه معناشناسی قالبی

نکته مذکور ،در نظریه م ناشناسی قالبی 10که توسک چتارلز فی متور)1558 ،1555 ،1557( 15
ارائه شد ،15قوّ بیشتری پیدا کرد .طبق این نظریته ،هتر ف تی بترای تحقتقیتافتن نیازمنتد
عناصری است که درصور ناقصبودن ،آن ف
آن با حوزه م نایی مرکزی تواو

محقق نمیشود و موهوم برداشتتشتده از

وواهد داشت.

فی مور و آتکینز 15در سال 1558میالدی قالب م نایی اف ال تجتارتی را مطترح کردنتد.
از جم ه ف هایی که آنها بدان پرداوتند ،ف
باشد تا ف

«وریدن» است .عناصری کته بایتد فتراهم

وریدن صور گیرد ،عبارتنتد از :وریتدار (فاعت اول) ،کتاال (مو تول اول)،

فروشنده (فاع دوم) و پول (مو ول دوم) .در کنار ف
میکنند؛ ف

فرووتن عناصرِ ف

وریدن با تواوتی همراه است؛ تواو

وریدن ،ف

فرووتن را نیتز ذکتر

فرووتن را نیاز دارد تا تحققپذیرد اما نستبت بته ف ت
مدّنظر ،تغییر روابک حاکم بتر عناصتر استت کته بتا

تغییر م نایی ت موهومی توأم میباشد.86
فی مور ،قالب را ساوتار شناوتی میداند که بهشیوه «پتیشانگتاری »81ست یدارد موتاهیم
رمزگذاریشده را دریابد« .پیشانگاری بهعنوان یکی از رو های درک و استتخراج حقتایقِ
ناگوته بوده که در اوتیار مخاطب است؛ بدین صور که برحسب اطالعا موجود در یتک
جم ه میتوان به اطالعا دیگری دست یافت» (مادرشاهیان )165 :1851 ،و همچنین فی متور
براین باور است که هریک از قالبهای م نایی واژه ،طرحی از تجربته استت کته در حافظته
ب ندمد شخص حضور دارد (راسخمهند .)55 ،بنابراین ،تواو م نایی ت موهومیِ هتمم ناهتا
نتیجه تغییر رابطه حاکم بر عناصر ف ی است و از همین رو ،نمیتوان در هر ترکیتب زبتانی،
همم ناها را جایگزین یکدیگر کرد.
به بیان سادهتر ،آنچه مترجم را در برگردان ترکیبهای زبانی یتاری متیرستاند و ستبب
میشود تا با دقت بیشتری ،میان همم ناها ت چه در زبان مبدأ و چه در زبان مقصتد ت توتاو
قای شود ،توجه به رابطه عناصر ف ی در بافت گوتاری و ترکیب واژگانش است؛ گرچه ،بتا
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درنظر داشتن تواو های ساوتاری زبان مبدأ و مقصد ،الزم میشود مترجم بتا انتدکی دوت
و تصرو در صور

و م نا ،موهوم ک یّ ترکیب زبانی را در متن برگردان ،نشان دهد.

با این وجود« ،مط وبترین برگردان زمانی تحقق متییابتد کته انتقتال موتاهیم باحتداق
افزایش یا کاهش در صور

و م نی تحقق پذیرد» (صووی.)178 :1851 ،

 -3-2هممعنایی و چندمعنایی

مقوله «همم ناییِ» واژگان ،از جم ه مباحثی بهشمار میرود که م ناشناستی شتناوتی بتدان
پرداوتهاست .بر پایه مقوله همم نایی ،میتوان واژهای را در یک بافتت زبتانیتت گوتتاری،
بیآنکه تغییری در م نا حاص شود ،جایگزین واژه همم نتایش کترد .البتته الزم بته ذکتر
است که همم نایی مط ق در هیچ زبانی وجود ندارد و این ت ری ،کته بروتی از واژگتان،
همم نا و مترادو هستند یک امر نسبی است نه مط ق.88
در واقع ،بافت گوتاری و ترکیب رابطه همنشینیِ واژگان ،این امکان را فراهم میستازد
تا واژگان مخت  ،بتوانند متناسب با موهومِ بافت کالم ،هتمم نتا بتهنظتر آینتد و بتهجتای
یکدیگر است مال شوند (صووی.)165 :1855 ،
بنابراین ،همم ناها ترکیبی از «دو یا چند صور  ،با رابطه م نتایی وی تی نزدیتک کته
اغ بت و نه همیشهت در جم هها قاب جانشینی با همدیگرند» ،هستند .همانطور کته گوتته
شد ،همم نایی و یا تشابه م نایی لزوماً بدین م نا نیست که میتوان از واژگتان هتمم نتای
یک واژه در ترکیبهای دیگر زبانی استواده کترد؛ زیترا بتا وجتود رابطته م نتایی مشتابه،
تواو های م نایی ت موهومی ظریوی با یکدیگر دارند که آنها را از هم جدا میکند (یتول،
.)111 :1858

دیگر اصطالحی که م ناشناسی شناوتی آن را در حوزه کاری وود قترار داده ،اصتطالح
چندم نایی است .مراد از چندم ناییبودن واژه ،آن استت کته دارای چنتدین م نتایِ مترتبک
باهم ،میباشد .بهعنوان نمونه میتوان به واژه «روی» در زبان فارسی اشاره کرد:
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 )1کتاب روی میز است )8 .قالیچه روی دیوار آویزان استت )8 .گنجشتک روی شتاوه
نشستهاست.
اصطالح چنتدم نایی ،متا را وارد مقولته شت اعی زبتانشناستی شتناوتی و بته تبتع آن،
م ناشناسی شناوتی میکند« .مقوله ش اعی ،مقولهای موهومی است که در آن چند موهتوم در
ارتباط با یک موهوم مرکتزی ستازمانبنتدی شتدهانتد ( )Green, 2006,p 331 & Evansو ایتن
مواهیم بهطور ش اعی و شبکهای با یکدیگر در ارتباط هستند .این ارتباط از طریتق شتناوت
انسان بهصور طرحوارههای تصویری ،88عبار های است اری 81و مجتازی ،دائرةالمعرارفی،
و فضاهای ذهنی ،87در بافت گوتاری و زبانی ظاهر میشوند (راسخمهند.)116 :1858 ،

 -3بحث و بررسی
 -1-3شبکه شعاعی معنایی فعل «رأی»

«دیدن» از جم ه اف الی است که فرد را قادر میسازد تا با کمک چشم ،بتهعنتوان مهتمتترین
عضو جسمانی ،به جمعآوری اطالعا و افزایش آگاهی نستبت بته امتوری کته در محتیک
پیرامونی در جریان هستند ،بسردازد و بدین طریق تجارب نتو و تتازهای را در اوتیتار داشتته
باشد .بر پایه همین تجارب م موس و فیزیکی که انسان در طول حیا وویش بر روی کتره
زمین بهدست میآورد ،قالبهای م نایی هر واژه در بافتهای زبانی گوناگون ،دائماً در حتال
تغییر است و به این ترتیب گستره م نایی وسی ی را از آنِ وتود متیکنتد .بته بیتانی دیگتر،
«ارز ها ،عقاید و باورهای ما بهطور افزایندهای به رو های قدرتمنتدی توستک فترمهتای
دیداری کته در زنتدگی روزمتره بتا آن مواجته متیشتویم ،شتک
 Cartwright, 2001نق از کهوند وعادل،1856 ،

متیگیرنتد» ( & Sturken

 5ت .)0

دائرةالمعارف و فرهنگهای لغت در هر زبانی با گردآوری مترادفا م نتاییِ (قاموستی)
هر واژه ،شناوت قالبهای م نایی متواوتی را برای اه زبان و زبانآموزانی که بته یتادگیری
آن روی میآورند ،فراهم کرده است .در زبان عربی برای ف ت «رأی» مترادفتا ذیت آمتده
است:
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َحر َ  ،ل ََمر َ ،
ل ،تَ َو َّس َم ،تَف ََّر َسَ ،حمل ََقَ ،ر َم َ
شاه َد ،نَظَ َر ،تَ َأ َّم َ
َرَ ،،
رق ،راق َ
بص َر ،عایَ َن ،آن ََسَ ،
َأ َ
رنَ ،عرر َف
دام النَّظَ َرَ ،و َج َد ،اعتَق َ
َّرَ ،،أَتَر َ َّ ََّ ،
َردَ ،رَّ َ
ص َر ُه َعلَیَ ،أ َ
ص َرَ ،رنا إلی ،تَطَ ل ََّع إلیَ ،وق ََع بَ َ
بَ َ

(إسماعی صینی 1111 ،و سیّد أحمد 1185 ،و م جم الم انی ،ماده رأی).

هریک از مترادفاتی که برای ف

«رأی» در زبان عربی ذکر شدهاستت ،توتاو هتایی بتا

یکدیگر و همچنین تواو هایی با وودِ ف

«رأی» دارند .در حقیقت ،نمیتوان بهطتور حتتم

گوت در هر بافت زبانی ت گوتاری میشود براساس رابطته هتمنشتینی و جانشتینی ،یکتی از
مترادفا مذکور را بهجای ف

«رأی» گذاشت؛ ب که باید متناستب بتا بافتت گوتتاری متتن،

دست به انتخاب واژگانِ جایگزین زد.
در همین راستا ،توشیهیکو ایزوتسو م ناشناس ژاپنتی ،دو ستطم م نتایی بترای هتر واژه
درنظر گرفتهاست؛ یکی ،م نای اساسی که همان م نای قاموسی واژگان میباشتد و دیگتری،
م نای نسبی است که هر واژه متناسب با پیوند هتمنشتینی بتا دیگتر واژگتان در بافتتهتای
گوتاری گوناگون ،از وود نشان میدهد (ایزوتسو 76 :8665 ،ت .)18

بنابراین ،قالب م نایی هر واژهای متناسب با بافت زبانی ت گوتاری که در آن بتهکتار رفتته
است ،برداشت میشود« .باید گوت حتتی در یتک زبتان ،تمتام ک متا مشتابه و متترادو،
هرکدام بار م نایی وا

وود را دارد.

این مسئ ه درمورد ساوتارهای جمال نیز صتادق استت ،ی نتی وقتتی ستاوتار جم ته
عوض میشود بار م نایی آن نیز تواو پیدا میکند و همین تواو که گتاهی بستیار جزئتی
هم میتواند باشد ،باعث میشود که هیچ دو جم های در یک زبان با دو ستاوتار متوتاو و
واژگان مشابه یا مترادو ،برابری و یا مطابقت کام نداشته باشد» (منافی اناری ،بیتا.)57 :

از این رو ،قالبهای م نایی ف

«رأی» که به زبتان فارستی برگردانتده شتده در نمتودار

شبکهای ذی آورده شدهاست:80
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(شکل شماره )2

نکته مهمی که در نمودار فوق وجود دارد؛ ارتباطی است که میان قالبهای م نایی فرعتی
و قالب م نایی مرکزی ی نی دیدن با چشم سر است .درحقیقت ،الزمه شک گیری قالبهتای
م نایی جدید ،دیدن با چشم سر است .حتی میتوان دیدن با چشم را در ذهن تصتور کترد و
بهگونهای با مسائ پیرامون ،بروورد کرد که گویی قاب دیدن هست.
یکی از م ادلهایی که برای ف
نمودار زیر نشان میدهد که ف

«رأی» در فرهنتگ لغتت گوتته شتده« ،رأی أنَّ» استت.
«رأی» در زبتان عربتی بتا همتراهشتدن بتا حترو «أنَّ» در

برگردان فارسی ،قالب م نایی تازهای را به قالب م نایی مرکزی اعافه میکند.
(شکل شماره )3
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هریک از قالبهای م نایی مذکور ،عمن مشابهبودن ،تواو هایی با یکتدیگر دارنتد کته
تنها در بافت گوتار مشخص میشود و این امر« ،در چتارچوب کاربردشناستی زبتان ،تحتت
عنوان گوناگونی در ترجمه مطرح است» (صووی.)85 :1851 ،

لذا ،طبق چارچوبی که اصطالح همم نایی آن را ت یین کرد ،نمیتوان قالبهتای م نتایی
را جایگزین یکدیگر نمود .با توجه به محور اص ی زبانشناسی شناوتی که بته دور شتناوت
و م رفت ذهنی انسان براساس تجارب فیزیکی و م موس میچرود؛ نقش تجارب متادی را
در میزان کاربستِ قالبهای م نایی م ینشده ف ت «رأی» و برگتردان فارستی آن ،در آیتا
قرآنی بهووبی وواهیم دانست.
 -2-3برگردان فارسی قالبهای معنایی فعل «رأی» در آیات قرآنکریم
 -1-2-3قالب دیداری ی ادراکی

براساس گوته فی مور ت الزمه وجود ارکان اص ی جهت تحققیافتن هر ف ت تت ،بترای محقتق
شدن ف

دیدن سه عنصر اص ی نیاز است که اگر نباشد و یا رابطه میان آنها دچتار ودشته

شود؛ ف

دیدن هرگز انجام نمیشود و در صور محققشدن ،م نای متورد نظتر را شتام

نخواهد شد .این سه عنصر و رابطه آنهتا در جهتت تحقتق قالتب دیتداری ت ادراکتی ف ت
«رأی» به قرار ذی است:
(شکل شماره )4

باتوجه به آنکه عنصر محوری در قالب دیداری ت ادراکیِ ف ت «رأی» ،چشتم ،بتهعنتوان
مهمترین عضو جسمانی انسان است؛ لذا ،حوزه م نایی دیداری ،الزمه یک ف

کامالً متادی

و ظاهری محسوب میشود.
«موعوعا مورد توجه فرهنگ دیتداری ،شتام طیت،هتای گونتاگون تولیتد و دریافتت
تصویر است و تجارب همهروزه ما از دیدن و دیدهشدن (بهویژه تجارب مستقیم و بیواستطه)
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را دربرمیگیرد[ ...پ ] مقولههایی همچون دیدن ،دیدوارگی ،85انگاره و تصویر ،قاب یتهتای
پنهان روانشناوتی و ناوودآگاه دیداری را در مطال ا دیداری آشکار میسازد و بته همتین
اعتبار عناصر اص ی تجربههای دیداری بهشمار میروند» (کهوند و عادل.)5 :1856 ،

این قالب م نایی را میتوان با توجه به آیه  85سوره یوس ،تبیینکرد:
ِ
يص ُه قُدَّ م ِ ْن ُدبُرٍ قَا َل إِن َّ ُه م ِ ْن کَيْدِکُ َّن إ ِ َّن کَيْ َدکُ َّن َعظِيم﴾ (یوس)85 /،
﴿ -1فَل ََّما َر َأى قَم َ

هنگامیکه [عزیز مصر] دید پیراهن او [یوس ]،از پشت پاره شده ،گوت :ایتن از مکتر و
حی ه شما زنان است؛ که مکر و حی ه شما زنان ،عظیم است! (مکارمشیرازی)

در این آیه ف

«رأی» (دیدن) بر روی پیراهن یوس( ،قمیصه) که یتک پدیتده متادی و

م موس میباشد ،واقع شده است عمن آنکه با توجه به آیا پسین ،فاع آن ،عزیتز مصتر،
ی نی یک انسان است که با در اوتیارداشتن ابزار دیدن (چشم) ف

دیتدن را محقتق ستاوته

است.
لذا ،با درنظرداشتن رابطه همنشینی ف

«رأی» با دیگر واژگان چون فاع متادی ،مو تول

مادی ،ظرو زمانِ لمّا؛ در قالب م نایی دیداری ت ادراکی بهکار رفتهاست.
نکته دیگری که در بافتِ زبانیِ آیه بر قالب م نتایی دیتدنِ ظتاهری و نگریستتن (دیتدنِ
ارادی ،بیدقت ،بدون هدو و غیر کنترلشده) داللت میکند؛ ظرو زمانیِ لمّا است.
(جدول شماره )1
ساخ ار دس وری

فعل (رأی)  +فاعل (هو مستتر)  +مفعول (قمیصه)

نوع فعل

رویدادی

قالب معنایی

دیداری

نقش معنایی

)1بیننده؛  )2دیدهشده؛ )3چشم ،وسیله دیدن و دیدهشدن

همانطور که در جدول ذی مشتخص شتده استت ،ف ت «رأی» در هتر شتش ترجمته
انتخاب شده ،متناسب با بافت زبانی آیه و در م نای مرکزی آن بهکار رفتهاست.
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(جدول شماره )2
برگرداننده به فارسی

برگردانندهشده

برگرداننده به فارسی

برگردانندهشده

مکارمشیرازی

دید

پورجوادی

دید

ارفع

دید

الهی قمشهای

دید

خرمدل

دید

صفارزاده

دید

 -2-2-3قالب معنایی باورداش ن

ل َعا ٍم مر ًة َأ ْو مرتَي ِ
ون﴾ (توبه)180 /
ون َوالَ ُه ْم يَ َّذک َّ ُر َ
ن ثُ َّم الَ يَتُوبُ َ
َ ﴿ -1أ َوالَ يَ َر ْو َن َأن َّ ُه ْم يُفْتَنُ َ
ون فِي کُ ِّ
َ َّ ْ
َ َّ

آیا آنها نمیبینند که در هر سال ،یک یا دو بار آزمایش میشوند ! باز توبه نمتیکننتد ،و
متذکّر هم نمیگردند! (مکارمشیرازی)

ف

«رأی» بهکاررفته در آیه فوق ،با توجه به آنکه با حرو «أنَّ» همتراه شتده ،بتر قالتب

م نایی باورداشتن داللت میکند .رابطه میان قالب م نایی مرکزی ف
جدید

«رأی» و قالب م نتایی

آن است که الزمه به یقینرسیدن ،دیدن با چشم سر و نگاهکردنِ مستمر و بتا دقّتت

است.
از این رو ،گاهی فرد برای آنکه دانش وود را نسبت به یک امر غیرمحسوس ،بیتان کنتد
از اف الی استواده میکند که برای امور م موس و عینی بهکار گرفته میشود؛ مانند دیدن که بتا
ی
ابزار چشتم صتور متی گیترد .بتا ایتن هتدو کته آگتاهی وتویش را از آن امتر انتزاعت ِ
غیرمحسوس ،بهگونهای به مخاطب انتقال دهد که برای او قاب درک و محسوس باشتد .وی
با این عم کرد ،موهوم اساسی و اص ی برداشتشده از یک واژه را برای بیان موهتومی دیگتر
و یا برای مواهیم بهدستآمده پ

از محققشدن موهوم اولیه ،بهعاریت متیگیترد و در یتک

بافت گوتاری جدید ،با موهومی نو بهکار میبندد.
آزمایششدن انسان در دنیای واکی از سوی پروردگار جهان ،امری انتزاعی و غیر متادی
بهشمار میرود که ممکن است بهشیوههای گوناگون مانند گرفتارشدن ،از دستدادن ن متت،
بیمارشدن و غیره بر آدمی ظاهر شود .بنابراین ،زمانی انسان به این باور میرسد کته حتواد
رخداده ،آزمایشی از جانب وداوند است که با چشم ذهن بدانها بنگرد .از همین رو ،الزمته
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و پایه اص ی باورکردن ،ف

دیدن است .در حقیقت ،آدمی با چشتم سرنشتانههتای آزمتوده

شدن از سوی پروردگار را میبیند و براساس دیدههای وویش (آگاهیهای بهدستآمده) بته
مرح ه باور میرسد.
در توسیرالمیزان ،در ذی آیه شریوه چنین آمدهاست« :چرا ایشان توکر نمىکنند و عبتر
نمىگیرند ،با اینکه مىبینند در هر سالى یک یا دو بار مورد امتحان قرار مىگیرند و در همته
نوبتها از امتحان مردود گشته و نمىتوانند از امتحان ودائى بیرون آیند ،و توبه نمتىکننتد و
متذکر نمىشوند ،و اگر در اینباره فکر مىکردند قط اً بیتدار متىشتدند و وظیوته واجتب و
حیاتى وود را تشخیص مىدادند ،و یقینشان مىشد که ادامه این کور و نواق باعث مىشتود
هر سالى که بگذرد پ یدى تازهاى بر پ یدیهایشان افزوده گشته ،سترانجام هالکتت دائمتى و
وسران ابدیشان حتمى شود».
با توجه به توسیر ،باید گوت که ف

«رأی» در ایتن آیته از دو قالتب م نتایی (دو بافتت

زبانی ت گوتاری متواو ) گذر کرده تا به قالتب م نتایی ستوم ی نتی باورداشتتن و بتهیقتین
رسیدن ،رسیدهاست.
رأی

اندیشیدن

دیدن ظاهری

قالب م نایی 8

قالب م نایی 1

باورکردن
قالب م نایی 8

به بیانی دیگر ،انسان با استمداد از تجارب فیزیکتیِ کستبشتده در طتول زنتدگی و در
والل ت ام با امور مادی از طریق حواسّ پنجگانه بهویژه ح ّ بینتایی ،بته امتور م نتوی و
اتواقاتی که رخ میدهد میاندیشد و آنها را در ذهن تجسم میکند .لتذا ،ترجمته پیشتنهادی
آیه ،استواده از قالب م نایی باورکردن و به یقینرسیدن است.
نکته قاب توجه دیگری نیز در آیه شریوه وجود دارد که با درنظرداشتن رابطه هتمنشتینی
میتوان قالب م نتایی باورداشتتن را بترای ف ت «رأی» اثبتا کترد و آن عبتار « ،وال هتم
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یذّکّرون» است .ف

«یذّکّر» از اف ال ادراکی محسوب میشتود کته بتا درک و قتوه ت،مّت و

ت قّ انسان سروکار دارد.
(جدول شماره )3
ساخ ار دس وری

فعل (یری)  +فاعل (ضمیر بارز واو)  +مفعول (أنَّهم)..

نوع فعل

انتزاعی و ذهنی

قالب معنایی

باورکردن ،به یقینرسیدن ،اعتقادداشتن

نقش معنایی

)1باورکننده؛  )2باورشده؛ )3ذهن ،وسیله باورکردن

ترجمههای آوردهشده در جدول ذی  ،بهووبی نشان میدهد کته مترجمتان منتختب ،بته
بافت زبانی که ف

«رأی» در آن بهکاررفته ،عنایتی نداشتهاند و به قالب م نایی مرکتزی و یتا

همان م نای اساسی آن ت اصطالحی که ایزوتسو انتخاب کرد ت ،اکتوا کتردهانتد .در صتورتی
که میبایست ساوتار پیوندی واژگان با یکدیگر را مدّنظر قترار متیدادنتد تتا قالتب م نتایی
جدید «رأی» و یا م نای نسبی آن ،ی نی بهباور رسیدن ،بهدست میآمد و ترجمته دقیتقتتری
ارائه میشد.
(جدول شماره )4
برگرداننده

برگردانندهشده

برگرداننده به فارسی

برگردانندهشده

مکارمشیرازی

نمیبینند

پورجوادی

نمیبینند

ارفع

نمیبینند

الهی قمشهای

نمیبینند

خرمدل

نمیبینند

صفارزاده

نمیبینند

 -3-2-3قالب معنایی شناخ ن/دانس ن /یاف ن

﴿ -1ويرى الَّذِين ُأوتوا الْعِلْم الَّذِي ُأنْزِل إِلَي ِ
ک ُهو ال َْحقَّ َو ي ْهدِي إِلَى ِِىرا ِ ال َْعزِيىزِ
َ ْ َ
َ ُ
َ
َ
ک م ْن َربِّ َ َ
َ
َ ََ
ال َْحمِيدِ﴾ (سب)0 /،

کسانی که به ایشان ع م داده شده ،آنچه را از سوی پروردگار بر تتو نتازل شتده حتق
میدانند و به راه وداوند عزیز و حمید هدایت میکند( .مکارمشیرازی)
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«یری» در آیه فوق ،با توجه بته هتر دو مو تولبته آنتت استم موصتول «التذی» و

ف

85

«الحقّ»

ت؛ در قالب م نایی شناوتن ،دانستن و یافتن بهکار رفتهاست .بهبیان ستادهتتر ،در

برگردان فارسی ف

دو مو ولی «رأی» ،بهتتر آن استت کته از ف ت دانستتن ،یتافتن و یتا

شناوتن استواده کرد .در زبان فارسی ،ف

نخست متناسب با بافت گوتار ،گاه گذرا بته دو

مو ول میشود؛ مانند «مردم وی را ریشسوید دانستند»« ،وواجه دانست که متن عاشتقم و
هیچ نگوت /حاف ار نیز بداند که چنینم چه شود» (حاف  ،غزل .)885

ف

یافتن هم ،بهصور گذرا به دو مو ول استت مال متیشتود ماننتد «دوستتانش او را

وو رفتار یافتند» .ف

شناوتن نیز میتواند در بافتت گوتتار ،مو تول دوم را باواستطه (بتا

حرو اعافه) بگیرد مانند «کوکب وانم را بتهعنتوان متادر وتود ،شتناوت»؛ اگرچته الزمته
دانستن ،یافتن و شناوتن ،دیدنِ ظاهری است .بنابراین ،واژه «یری» از قالب م نتایی مرکتزی
که دیدن با چشم سر است ،گذر کرده و به قالب م نایی جدید که شناوتن و فمهیتدن (امتور
ذهنی و انتزاعی) است ،رسیدهاست.
تصویر آنچه دیده شد (یک امر محسوس) ،به الیه نخست ذهن (قوه تخی ) ،وارد میشتود و
پ

از گذر از الیه دوم (قوه وهم) در الیه آور (قوه ت ق ) ،بهصتور شتناوت و م رفتت

(یک امر غیرمحسوس و انتزاعی) درمیآید .تصویر ذی گویای این مط ب است:
(شکل شماره )9
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به دیگر سخن ،در مرح ه نخستت بتا چشتم ستر متیبیننتد و از طریتق ورودی چشتم،
اطالعا دریافتشده از امر متادی و محستوس ،بتهصتور غیرمحستوس و انتزاعتی وارد
حوزه ذهن (جایگاه امور انتزاعی و غیر م موس) میشود سس
درمیآید .ی نی از محسوسا

به انتزاعیا

در آنجا بهصور شتناوت

رسیدن.

(جدول شماره )9
ساخ ار دس وری

فعل (یرأی)  +فاعل (الذین)  +مفعول (هو الحقّ)

نوع فعل

انتزاعی و ذهنی

قالب معنایی

باورکردن ،به یقینرسیدن ،اعتقادداشتن

نقش معنایی

)1شناسنده؛  )2شناختهشده؛ )3ذهن ،وسیله شناختن

در توسیر این آیه در المیزان آمدهاستت« ،دانشتمندان و ع متایی کته ع تم وداشناستی و
آیا او به آنها افاعه شدهاست به دیده بصیر  ،میبینند که قرآن و قیتامتی کته از آمتدنش
وبر میدهد بهحق است و میبینند که این قرآن انسان را به سوی صراط وداونتدی هتدایت
مینماید .»...به دیده بصیر دیدن ،همان شناوتی است که در ذهن به واسطه دیدنِ ظتاهری
صور میگیرد.
در بین ترجمههای انتخابشتده ،تنهتا وترمدل در برگتردان ف ت «رأی» ،قالتب م نتایی
مرکزی و م نای اساسی را ذکر کرده و بافت م نایی جدید را درنظر نگرفتتهاستت .در واقتع،
ورمدل بهسان سبک قرآن عم کرده و از ف

«دیدن» در برگردان فارسی ،کتاربرد استت اری

و کنایهای برداشت کردهاست؛ البته بهتر میبود در پرانتز و یا در پاورقی بته موهتوم نستبی آن
اشاره میشد .الهیقمشهای م ادل «یقینداشتن» و بقیه «دانستن» را برگزیدهاند.
(جدول شماره )6
برگرداننده

برگردانندهشده

برگرداننده به فارسی

برگردانندهشده

مکارمشیرازی

میدانند

پورجوادی

میدانند

ارفع

میدانند

الهی قمشهای

یقین دارند

خرمدل

میبینند

صفارزاده

میدانند
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 -4-2-3قالب معنایی مشاهدهکردن

ِِ
ِ
ِ
ين﴾ (أن ام)50 /
ل َر َأى کَ ْوکَباً قَا َل هذَ ا َربِّي فَل ََّما َأفَ َ
﴿ -1فَل ََّما َج َّن َعلَيْه اللَّيْ ُ
ل قَا َل الَ ُأح ُّ
ب ْاْلفل َ

هنگامیکه (تاریکی) شب او را پوشانید ،ستارهای مشاهده کرد ،گوت« :ایتن وتدای متن
است » امّا هنگامیکه غروب کرد ،گوت« :غروبکنندگان را دوست ندارم!» (مکارم شیرازی)

در این آیه ،ف

دیدن (رأی) با وجود آنکه بر روی مو ولبه مادی (کوکبتاً) واقتع شتده

است امّا بهدلی هدومندبودن و تحت کنترلبودنِ ف ت  ،از ستوی فاعت (حضتر ابتراهیم
ع یه السّالم) ،در برگردان فارسی ،در قالب م نایی مشاهدهکردن بهکار میرود.
در زمان ایشان ،مردم ستارهپرست بودند .حضر
آنها را متوجه زوالپذیری م بودشان کند و اثبا

ابراهیم ع یته السّتالم بترای ایتنکته
کند که تنها م بودی قاب ستایش استت

که جاوید و پایدار باشد؛ شبهنگام ،با هدو به ستارهای که در دل آستمان متیدروشتد،
مینگرد.
در زبان فارسی ،نگاهکردن اگر با هدو و کنترلشده از سوی بیننده باشد؛ قالب م نتایی
مشاهدهکردن است مال میشود (موسوی و همکاران.)880 :1851 ،
(جدول شماره )7
ساخ ار دس وری

فعل (رأی)  +فاعل (هو مستتر)  +مفعول (کوکبا)

نوع فعل

رویدادی

قالب معنایی

دیداری

نقش معنایی

)1بیننده؛  )2دیدهشده؛ )3چشم ،وسیله دیدن و دیدهشدن

از میان ترجمههای منتخب ،تنها سه برگتردان مکتارمشتیرازی ،پورجتوادی و صتوارزاده
م ادل «مشاهدهکردن» را برای ف

«رأی» برگزیدهاند و بقیه به م ادل «دیدن» بسنده کردهانتد.

درحقیقت ،سه ترجمه اویر ،به تواو میان دیدن و مشاهدهکردن در زبتان فارستی تتوجهی
نداشتهاند.
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(جدول شماره )8
برگرداننده

برگردانندهشده

برگرداننده به فارسی

برگردانندهشده

مکارم شیرازی

مشاهده کرد

پورجوادی

مشاهده کرد

ارفع

دید

الهی قمشهای

دید

خرمدل

دید

صفارزاده

مشاهده کرد

 -9-2-3قالب معنایی درککردن

ِ
ِ
ِ
ٍ
ت ما فِي ْاْلَ ْر ِ
ىي
ض الَفْتَ َد ْ
َ ﴿ -1ول َْو َأ َّن لکُ ّ
ت بِه َو َأ َس ُّروا الن ََّد َام َة ل ََّما َر َأ ُوا ال َْعذَ َ
ل ِنَفْس َظل ََم ْ َ
اب َوقُض َ
ون﴾ (یون )71 /
بَيْنَ ُه ْم بِالْق ِ ْسطِ َو ُه ْم الَيُ ْظل َُم َ

و هرک

که ستم کرده ،اگر تمامی آنچه روی زمین است ،در اوتیار داشته باشد( ،همته

را از هول عذاب )،برای نجا وویش میدهتد! و هنگتامی کته عتذاب را ببیننتد( ،پشتیمان
میشوند؛ امّا) پشیمانی وود را کتمان میکننتد (مبتادا رستواتر شتوند)! ودر میتان آنهتا ،بته
عدالت داوری میشود؛ و ستمی بر آنها نخواهد شد! (مکارم شیرازی)

ف

«رأی» در این آیه شریوه ،با توجه به مو ولبه ذهنتی آن ،ی نتی «ال تذاب» ،قط تاً در

بافت و قالب م نایی دیدنِ ظاهری بهکار نرفتهاست .بتدیهی استت کته امتور انتزاعتی ماننتد
عذاب ،نه ،دیده و نه ،لم

میشوند؛ پ

مراد از دیدن ،درککردنِ موهوم عذاب بتا تصتاویر

بهجایمانده از تجارب فیزیکی و امور حسی بهویژه دیدن ،در ذهتن استت .بته بیتان دیگتر،
انتزاعیبودن عذاب از آن جهت است که به امور مخت وی چون س ب آرامش و آستایش فترد
اطالق میشود .از جم ه این امور عذابآور میتوان به عدم تونایی انجام کار ،نبتود امکانتا
کافی و از این قبی امور اشاره کرد.
الزمه درکِ ذهنی ،همان قالب م نایی مرکزیِ ف

«رأی» ی نی دیتدن بتا چشتم ستر

است .تا زمانی که فرد وجودنداشتن شیءای را نبیند قادر نیست تا عواقب نبتودنِ آن را
درک کند .85مثالً وقتی شخص برای نوشتن نامه بسیار مهمی نیازمند دست ،کاغذ و ق تم
(دو امر مادی و محسوس) است ،اگر آنها را در برابر وود نبیند به این نتیجه متیرستد
که نمیتواند طرو مقاب ش را از امر مهم باوبر سازد .از این رو ،عواقتبِ مصتیبتبتار و
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عذابآورِ بیاطالعی طرو مقاب را درک میکند .پ

اول با چشم سر میبیند سس

بر

اساس دیده وود ،درک میکند .تصویر ذی گویای این نکته است:
(شکل شماره )6

(جدول شماره )9
ساخ ار دس وری

فعل (رأی)  +فاعل (ضمیر بارز واو)  +مفعول (العذاب)

نوع فعل

انتزاعی و ذهنی

قالب معنایی

درککردن

نقش معنایی

)1درککننده؛ )2درکشده؛ )3ذهن وسیله درککردن

پنج ترجمه فارسی مکارم شیرازی ،ارفع ،ورمدل ،پورجوادی و الهیقمشتهای ،بته قالتب
م نایی مرکتزی ف ت «رأی» بستنده کتردهانتد بتا ایتن توتاو کته وترمدل م تادل کنتایی
«رویاروشدن» و پورجوادی و الهیقمشهای م ادل «مشتاهدهکتردن» را بتدون درنظتر داشتتن
تواو م نایی آن با دیدن ،در زبتان فارستی ،برگزیتدهانتد؛ امتا صتوارزاده در گتام نخستت
برگردان فارسی ی نی توجه به بافت زبتانی و ستاوتار پیونتدی ف ت «رأی» در آیته متذکور،
ووب عم کردهاست و در گام ب دی ی نتی ارائته م تادل فارستی ،یکتی دیگتر از حتواسّ
پنجگانه را انتخاب و مواهیم نسبی به آن دادهاست.
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بنابراین ،باتوجه به قالبهای م نایی مطرحشده برای ف

«رأی» ،ترجمه صوارزاده کتامالً

متواو با دیگر ترجمههای اشاره شدهاست و از نگاه دانش م ناشناستی شتناوتی ،برگتردان
فارسی وی ،درست نخواهد بود؛ زیرا آنچه از موهوم «دیدن» بهطور نسبی برداشت متیشتود
با مواهیم نسبی و قالبهای م نایی «چشیدن» تواو دارد .درحقیقت ،این تواو م نتایی بته
تجربههایی برمیگردد که انسان از هریک از حواسّ «بینایی» و «چشایی» کسب میکند.
(جدول شماره )11
برگرداننده

برگردانندهشده

برگرداننده به فارسی

برگردانندهشده

مکارم شیرازی

ببینند

پورجوادی

مشاهده کرد

ارفع

میبینند

الهی قمشهای

مشاهده کنند

خرمدل

رویارویی شدن

صفارزاده

چشید

 -4ن یجهگیری
1ت یکی از اص یترین و مؤثّرترین امور حسی ،ف

دیدن و نقتش بتارزی کته در پرورانتدن

ذهن و اندیشه انسان و چگونگی بیان مواهیم م نوی دارد ،است .از آنجایی که آیتا قرآنتی،
حام بسیاری از مواهیم انتزاعتی و غیرمتادی هستتند ،از موهتوم دیتدن در بافتتهتای
مت ددی ،برای بیان و انتقال چنین مواهیمی ،بهتره جستتهاستت .ایتن ف ت متناستب بتا
ترکیبهای همنشینی ،قالبهای م ناییِ شناوتیای را ارائه میدهد که بتا م نتای مرکتزی و
سرنمونه دیدنِ ظاهری ،ارتباط ش اعی و همبستگی م نایی دارنتد عتمن آنکته بتا یکتدیگر
متواو هستند .لذا ،باید در برگردان فارسی آن ،متناسب با بافت زبانی عم کرد تتا ترجمته
درست و دقیقتری بهدست آید.
8ت مترجم الزم است پیش از آغازکردن فرآیند ترجمه ،م نای مرکزی و اساستی واژه را از
دیگر قالبهای م نایی که در اثر قرارگرفتن در یک پیوند همنشینی با دیگتر واژگتان پیتدا
میکند ،بازشناسد سس

در متن برگردان نیز ،به تواو های م نتایی م تادلهتای برگزیتده

شده ،دقت کافی را مبذول دارد تا سرانجام ترجمهای مناسب و دروور ،ارائه دهد.
55

قالبهای معنایی فعل «رأی» در آیات قرآنکریم و برگردان فارسی  ________ ...فرزانه حاجیقاسمی و نصراله شاملی

8ت از بررسی قالبهای م نایی ف

«رأی» (دیتداری ت ادراکتی ،یتافتن ،دانستتن و شتناوتن،

م تقدبودن و باورداشتن ،درککردن و مشاهدهکتردن) ،در آیتا منتختب و شتش برگتردان
فارسی آنها ،چنین حاص شد که مترجمان ،در بسیاری از موارد ،توجته الزم و کتافی را بته
بافت زبانی و م نای نسبی واژه «رأی» بهورج ندادهاند و همین امر سبب گشتته استت تتا در
برگردان فارسی آیا آنچنان که شایسته و بایسته میرود ،عم نکنند .از دیگر اموری کته از
سوی ایشان در ترجمه ،مورد غو ت واقع شدهاست ،عنایتت بته توتاو هتای م نتایی میتان
م ادلهای فارسی موهوم «دیدن» است .بهعنوان مثال ،میان «دیتدن» و «مشتاهدهکتردن» فترق
است؛ دیدن ،بروالو مشاهدهکردن یک ف

بیهدو و کنترلنشده ،است.

 -9پینوشتها
 -1ذهن به سه ناحیه ویال ،وهم و عق تقسیم میشود .اطالعا

از طریق حواسّ پنجگانه (دیدن ،شنیدن،

بویایی ،چشایی و المسه) وارد ناحیه ویال شده و ازآن تصویرسازی میکند .تصتویر بتهدستتآمتده ،وارد
ناحیه وهم شده و در آنجا تکثیر میشود .سرانجام در ناحیه مرکزیِ ذهتن ی نتی قتوه عقت (عتالیتترین
مرتبه) ،بهصور

موهومِ ک ّی درمتیآیتد .از همتینرو ،تصتویر و موهتوم ،دو مقولته جداگانته هستتند کته

جایگاهشان به ترتیب در ناحیه ویال و عق است.
 -8ساوتار دانش دائرةالمعارفی در زبانشناسی شناوتی برآن است که م انی یتک واژه بته ماننتد شتبکهای
نظاممند میباشد که هرکدام از آنها درجه و اعتباری دارد .به بیانی دیگر ،بروی از م انی موجود در شبکه،
مرکزی و بروی حاشیهای هستند .چنین حالتی ،پویایی م نای دانشنامهای را میرساند .از ایتن رو النگتاکر
دانش دائرةالمعارفی را به چهار دسته تقسیم میکند :داتش عرفی ،دانش عام ،دانش ذاتی و دانش انحصاری
(راسخمهند،1858 ،

 55ت .)55
3- Cognitive linguistics
4- Gestalt
5- Non – Modular
6- Cognitive

 -5قوه درک و ادراک انسان از نگاه ف سوه به دو گروه ک ی (در مرح ه ت ق ) و جزیی (در مرح ه تخی
و توهم) تقسیم میشود.
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 -5مراد از ویژگیهای صواتی ،همان «فص » در دانش منطق و منظور از ویژگیهای ف ی ،عم ی است
که از آن شیء سرمیزند.
9- Radial Network
10- Homonymy
11- Polysemy
12- George Lakoff
13- Brugman
14- Core Meaning
15- Semantics Frame
16- Frame Semantics
17- Charles J. Filmore

 -15نظریه م ناشناسی قالبی :م ناشناسی شناوتی یکی از فروت زبانشناسی شناوتی ،م تقتد استت کته بتدون
استواده از فرهنگلغت نمیتوان م نای هر واژه را دانست .از جم ه نظریههای م ناشناسی شناوتی که بته ایتن
مسئ ه بیشتر پرداوته است ،نظریه چارلز فی مور به نام «م ناشناسی قالبی» کته در دهته  56متیالدی ارائته شتد
(  .)Croft & Cruse, 2004: 7این نظریه با توجه به قالبهای م نایی که هر واژه میتواند داشته باشد ،نشتان
میدهد که چگونه یک واژه ،م انی جدید (قالب م نایی جدید) را در بافت گوتار بهوجود میآورد.
19- Atkins

 -86الزم به ذکر است که میتوانیم از قالبهای م نایی به م ناهای تالزمتی (الزمته وریتدن ،فرووتتهشتدن
است) ،تضمنی (وانه را وریدم .تمام بخشهای وانه ،عمنِ کالم وجتود دارد) و تطتابقی (مطابقتت تصتویر
ذهنی با مصادق وارجی) رسید .داللتهای سهگانه در ع م منطق برای هر واژه م رفی شده است.
21- presupposed

دو دیدگاه مخت  ،وجود دارد .گروهی بحث تترادو واژگتان را ردّ متیکننتد و

 -88در این وصو
بروی دیگر میپذیرند.

23- Image Schemas
24- Metaphorical Clauses
25- Mental Spaces

رم؛
شاه َد؛ درک کردَ :أد َر َ
ک؛ یافتَ :و َج َد؛ دانستَ :عل َ
 -80گمان کردَّ ًَّ :ن؛ پنداشت :تَ ًو َّه َم؛ مشاهده کردَ :
شناوتَ :عر َف؛ فهمید :فَه َم؛ اندیشید :فَک َر؛ دقت کردَ :دق ََّق.

 -85دیدوارگی اصطالحی است که روند «تمرکز بر دیدن و دنیای دیداری در تولید م انی» را شام میشتود

(کهوند،1856 ،

.)5

 -85در ترکیب عبار

الح َّق» ،هُوَ عمیر فص یا عماد و الحَقَّ مو ولبه دوم است (صافی1557 ،م،
« ُه َو َ

.)868
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 -85مراد از درک کردن ،بهکار افتادن قوه ادراک فهمی انسان برای دریافت مواهیم است.

 -6منابع
کتابها
*قرآنکریم
فارسی:
 -1ارفع ،سیدکاظم ،ترجمه قرآن ،بیمک( ،بیتا).
 -8الهی قمشهای ،مهدی ،ترجمه قرآن ،بیمک( ،بیتا).
 -8پورجوادی ،کاظم ،ترجمه قرآن ،بیمک( ،بیتا).
 -1حاف  ،محمدبن بهاءالدین ،دیوان حاف  ،بیمک( ،بیتا).
 -7ورمدل ،مصطوی ،ترجمه قرآن ،بیمک( ،بیتا).
 -0دهخدا ،ع یاکبر ،لغتنامه دهخدا ،زیرنظتر دکتتر محمتد م تین و دکتتر ج وتر شتهیدی ،تهتران،
سیروس( ،بیتا).
 -5راسخمهند ،محمد ،درآمدی بر زبانشناسی شناوتی ،تهران ،سمت.) 1858( ،
 -5صوارزاده ،طاهره ،ترجمه قرآن ،مرکز تحقیقا رایانهای قائمیه اصوهان( ،بیتا).
 -5صووی ،کورو  ،درآمدی برم نتیشناستی ،تهتران ،ستازمان تب یغتا استالمی ،حتوزه هنتری،
(.) 1855
 -16تتتتتتتتتتتتتتت  ،هوت گوتار درباره ترجمه ،تهران ،ماد.) 1851( ،
 -11تتتتتتتتتتتتتتت  ،نوشتههای پراکنده دفتر ستوم زبانشناستی و ترجمتهشناستی ،تهتران ،ع متی،
(.) 1851

 -18کهوند ،مریم و شهابالدین عادل« ،فرهنگ دیداری و موهوم دیدن» ،نامته هنرهتای تجستمی و
کاربردی ،شماره  ،5صص  15ت .) 1856( 7
 -18مادرشاهیان ،سارا« ،حذو ف

از منظر م نیشناسی شناوتی» ،فص نامه زبانپژوهی ،سال هوتتم،

شماره  ،10صص  188ت .) 1851( .161
 -11مکارم شیرازی ،ناصر ،ترجمه قرآن ،بیمک( ،بیتا).
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 -17منافی اناری ،ساالر« ،رویکردی زبانشناوتی به ترجمه» ،مج ه زبتان و زبانشناستی ،صتص  56ت
.57
 -10موسوی ،سیّد حمزه ،محمد عموزاده و والی رعایی« ،بررسی واژه «دیدن» براساس م ناشناستی
قالبی» ،جستارهای ادبی ،دوره  ،0شماره  ،5صص 880ت .) 1851( .815
 -15یول ،جورج  ،نگاهی به زبان یک بررسی زبانشناوتی ،ترجمه نسرین حیدری ،تهتران ،ستمت،
(.) 1858
عربی:
 -81آذرنوش آذرتاش  ،فرهنگ معاصر عربی ر فارسی ،چاپ  ،81تهران ،نی8811( ،ش).
 -81إسماعیل صینی ،محمود و دیگران  ،المکن ،العربی المعاصر ،ط  ،8بیروت ،مکتتة لتنران ناشررون،

(8181ق).
 -21ای،وتسو ،توشیهیکو  ،لال واإلنسان في القرآن علم دَلرة الرییرة القرآنیرة للعرالم ،ترجمر هر
محمد الجهاد ،بیروت ،الفکر الجدید2112( ،م).
 -28سیدأحمد ،ناصر و دیگران ،المعجم الوسیط ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی8121( ،ق).
 -22صافی ،محمود ،الجدو في إعراب القرآن مع فوائد نحویة هامرة ،جلرد  ،88دمشرق ،دارالرشرید،
(8111م).
 -28طتاطتایی ،سیدمحمدحسین ،المی،ان في تفسیر القرآن ،بیرروت ،مسسسرة العلمري للمطتوعرات،
(8812ق).
 -21ررررررررررررر  ،المی،ان في تفسیر القرآن ،بیروت ،مسسسة العلمي للمطتوعات8182( ،ق).
 -21مصطفی ،ابراهیم و دیگران ،معجرم الوسریط ،الجر،ء الو  ،طهرران ،مسسسرة الصرادق للطتاعرة
والنشر 8121( ،ق).
 -22معلوف ،لویس ،المنجد فی اللغة ،تهران ،اس م8812( ،ش).
التین:
27- Croft, William and D. Alan Cruse, Cognitive Linguistics. Cambridge:
)Cambridge University Press. (2004
28- Evans, Vyvyan and Melanie Green, Cognitive Linguistics: An
)Introduction, Edinburgh University Press. (2006

58

 ________ فرزانه حاجیقاسمی و نصراله شاملی... قالبهای معنایی فعل «رأی» در آیات قرآنکریم و برگردان فارسی

29- Langacker, Ronald, Foundation Of Cognitive Grammar, Volume I.
Stanford, CA: Stanford University Press. (1987)
30- Sturken, M. & Cartwright, L. Practices of Looking: An Introduction to
Visual Culture.Oxford University Press, New York. (2001)

:پایگاه اینترنتی
31- www. almaany.com

58

