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 چکیده 

تحیییی شبکۀ شعاعی معنای فعل  فی ـیوصتروش  تکیه بربا رویکردی شناختی و با  کوشد کهمیستار حاضر ج
را در بافت زبانی ـ گفتاری سخنان امیرالمؤمنین )ع( براساس نظریۀ معناشناسی شناختی قالبیِ فییمور، « دیدن»

-حوزۀ معنایی گستردهشناخت و معرفت انسان  پایۀ بر بررسی و تحییل نماید. فعل دیدن از جمیه افعالی است که

جسمانی انسان  اندام عنوانچشم به، دیدن با «دیدن». معنای محوری و اصیی است دادهاختصاص  خود بهای را 
تواند گسترۀ معنایی خود را وسعت دهد و بر دیدن نشینیِ متفاوتی میهای هم، در ترکیبیادشدهفعل  اما ؛است

را « دیدن»معنایی فعل ایم بسط دهرو، کوشیینا ازکند. درونی و غیرمادی مانند فهمیدن و باورداشتن نیز داللت 
در گفتار امام )ع( بررسی کنیم. طبق دیدگاه شبکۀ شعاعی، هر واژه، دارای یک معنای مرکزیِ محسوس است 

آورد. می وجود بهای جدیدِ انتزاعی را های مختیف زبانی ـ گفتاری، معانی حاشیهکه بر حسب موقعیتش در بافت
شده عبارتند از: دیداری ـ ادراکی، فهمیدن، پنداشتن، ررسیب هایهدر خطب« دیدن»های معنایی فعل قالب

در دو قالب « رأی»ها، فعل گرفتن؛ البته در برخی از نمونهکردن و تصمیمدانستن، باورداشتن، یافتن، درک
های دشتی، جعفری و شهیدی به این . با این وجود در ترجمهاست کار رفتهبهمعناییِ متفاوت، در کنار یکدیگر، 
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 مقدّمه .1

 ظهور عرصۀ به م 1791 تا 1791 طول در که است شناسیزبان دانش از نو ایشاخه 1شناختی شناسیزبان
 که 2گشتالتی شناسیروان و پردازدمی انسان ذهن به که شناختی عیوم زبانی، مباحث از مکتب این. رسید
است گرفته سرچشمه باشد،می ذهنی پردازش و محیطی داددرون تعامل نتیجه ادراکِ آن مرکزی نقطۀ

(Evans & Green, 2006: 3)نقد و فیسفه مصنوعی، هوش شناسی،عصب چون دیگری عیوم با و ؛ 
 تعامل چنین تنـداش. رودمی شماربه شناسیزبان دانش مکاتب ترینمهم از یکی لذا، است. ارتباط در ادبی

 با را انسان زبان رابطۀ و بگیرد خودبه پذیریانعطاف قابییت تا استشده سبب عیوم، دیگر با ایگسترده
 ذهن هایویژگی و اندیشه الگوهای زبان» چراکه نماید؛ تحییل و بررسی پیرامون جهان از وی شناخت
 زبان» شناختی شناسیزبان نگاه زاویۀ از و (Croft & Cruse, 2004: 2) «کندمیمنعکس  را انسان

 .(Langacker, 1987 :6) «است ذهنی قوای دیگر به وابسته و 3ایحوزه غیر ذهنی قوۀ یک
 و معنا آن، براساس و آیدمی حساببه شناختی شناسیزبان اصول تریناصیی از انسان 4«شناختِ»    

 ایوسییه عنوانبه زبان به که است رویکردی شناختی، شناسیزبان. »شودمیدریافت  و درک زبانی مفهوم
 (.97 :1391 راد،یوسفی و گیفـام) «نگـردمـی انسـان شـناختی نظامِ ساختار کشف برای
گیری شناخت های کسب اطالعات و شکلترین راهیکی از اساسی« دیدن»به اینکه  توجه باحال     

و  ***المعارفیةدائرشود؛ در این پژوهش برآنیم تا با استناد به ساختار دانش توسط انسان، محسوب می

، از ابراهیم مصطفی و همکاران الوسیط، از لویس معیوف المنجد لغات مستند عربی ماننداستفاده از فرهنگ

آذرتاش، لغت عربی ـ فارسی آذرنوش و همچنین با مراجعه به فرهنگ از محمود اسماعیل صینی المکنز

شود را استخراج کنیم و بار معنایی هر یک استعمال می« دیدن»هایی که در زبان عربی برای مفهوم فعل
البالغه تحییل کاررفته آنها را در خطب نهجنماییم و موارد بههای معنایی بررسی را با درنظرداشتن قالب

بافت گفتاری امام )ع( دارد، در خالل  آمده نقش مهمی در ترجمۀدستکنیم. ضمن آنکه حوزۀ معنایی به
بیان فعل دیدن و گسترۀ معنایی آن، به ترجمۀ معاصر محمّد دشتی، محمدتقی جعفری و جعفر شهیدی 

 ای خواهیم نمود.نیز اشاره

 بیان مسئله. 1-1

 9ناییـ، چندمع6ناییـمعمـ، ه9ۀ شعاعیـشناختی، شبک اسیـشنزبانشده در رحـباحث مهمّ مطـکی از می

                                                           
1. Cognitive linguistics 

2. Gestalt 

3. Non – Modular 

4. Cognitive 

5. Radial Network 

6. Homonymy 

7. Polysemy 
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و  1ط جورج لیکافـین بار توسـاعی برای نخستـالح شبکۀ شعـاست. اصط ارفیـالمعةدائرش ـاند

شد. در چارچوب شبکۀ شعاعی هر به عنوان مدلی جهت بررسی ساختار معنایی واژگان، ارائه  2بروگمان
طرق مختیفی مانند ای به نمونه دارد که بر پایۀ آن معانی جدید و حاشیهیا پیش 3واژه یک معنای مرکزی

ای از معانی شکل بنابراین شبکه ؛شوداستفاده از صنایع ادبی چون استعاره، مجاز، کنایه و غیره، تولید می
 شود. گیرد و تعدد معانی حاصل میمی

معنایی در معناشناسی شناختی بدان اشاره دارند نکتۀ حائز اهمیتی که اصطالح شبکۀ شعاعی و هم    
و مفهومی مختیف و غیر از معنای  4های گفتاریِ متفاوت، قالب معناییتواند در بافتواژه میآنست که هر 

بنابراین بافت موقعیتی گفتار، در بسط معناییِ قاموسی واژگان تأثیر به سزایی  ؛مرکزی خود، داشته باشد
توان معنای لذا، نمی شود.می دارد. معنای یک واژه با در نظرداشتن دیگر واژگان مرتبط با آن، شناخته

طور که در نسبت داد ـ همان 2، به همان واژه در متن شمارۀ 1شده از واژه الف را در متن شمارۀ برداشته
 است. تصویر ذیل گویاست ـ زیرا یک واژه در دو بافت گفتاری مختیف به کاررفته

 

  

معنای »است واژگان آن، چنین گفتهابن انباری در خصوص نقش بافت و سیاق گفتار در تعیین معنای     
« گر تأویل آن هستندـدش که بیانـل و مابعـر از واژگان ماقبـتوان فهمید مگنظر، از آنها را نمیمورد
 (.4-3: 1761انباری، )ابن
ارائه شد، قوّت بیشتری پیدا کرد. طبق  6که توسط فییمور 9*نکتۀ مذکور، در نظریۀ معناشناسی قالبی    

-بودن، فعیی محقق ناقص صورت دریافتن نیازمند عناصری است که این نظریه، هر فعیی برای تحقق

کردند. از جمیه  میالدی قالب معنایی افعال تجارتی را مطرح 1772در سال  9شود. فییمور و آتکینزنمی
است. عناصری که باید فراهم باشد تا فعل خریدن صورت « یدنخر»هایی که آنها بدان پرداختند فعل فعل

گیرد عبارتند از خریدار )فاعل(، کاال )مفعول(، فروشنده )فاعل دوم( و پول )مفعول دوم(. در کنار فعل 
پذیر اما با کنند. فعل فروختن عناصرِ فعل فروختن را نیاز دارد تا تحققخریدن، فعل فروختن را ذکر می

مفهومی توأم  -ه است؛ تفاوت مدّنظر، تغییر روابط حاکم بر عناصر است که با تغییر معنایی تفاوت همرا
 .**باشدمی

                                                           
1. George Lakoff 

2. Brugman 

3. Core Meaning 

4. Semantics Frame 

5. Frame Semantics 

6. Charles J. Filmore 

7. Atkins 
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شده را دارد مفاهیم رمزگذاریسعی « 1انگاریپیش»داند که به شیوۀ فییمور قالب را ساختار شناختی می
های درک و استخراج حقایقِ ناگفته بوده که در اختیار مخاطب عنوان یکی از روشانگاری بهپیش»دریابد. 
« یافتتوان به اطالعات دیگری دستاطالعات موجود در یک جمیه می برحسبکه  صورتبدیناست؛ 

 (. 119: 1374)مادرشاهیان، 
 از اصر فعیی است وـیر رابطۀ حاکم بر عنـمعناها نتیجۀ تغیبنابراین، تفاوت معنایی ـ مفهومی هم    

توان گفت درک رو، میاین از»معناها را جایگزین یکدیگر کرد. توان در هر ترکیب زبانی، همرو، نمیهمین
و باید در  نیستهای زبانی بدون شناخت واحد ترجمه و خارج از متن میسّر معنای واژگان و ترکیب

 (.119: 1373طهماسبی و جعفری، )« اکم بر متن تغییر و تفسیر یابدچارچوب روابط نحوی و معنایی ح
کارگیری مباحث شناختی و ذهنی ـ که رو سعی دارد با درنظرداشتن نحوۀ بهدر حقیقت پژوهش پیش    

در عمیکرد بازگردان متن مبدأ  -در آفرینش و کاربست واژگان در بافت زبانی نقش مهمی را ایفاگر هستند 
 های ذیل پاسخ گوید:به متن مقصد، به پرسش

 ؟استکار رفتهخود به سرنمونیهای زبانی ـ گفتاری به معنای مرکزی و در تمام بافت« رأی»آیا فعل  ـ1

نشینی واژگان های هم، توجه الزم را به بافت گفتار و ترکیب«رأی»ـ مترجم در بازگردان فارسی فعل 2

    ؟استداشته

 . پیشینۀ پژوهش1-2

 ؛استشده امیرالمؤمنین عیی )ع(، با رویکردهای متفاوت انجامهای متعددی بر روی کالم تاکنون پژوهش
است که در ذیل به آوردن چند نمونه شناسی شناختی، معناشناسی شناختی اندک بودهاما در زمینه زبان

 شود:اکتفا می
 ، فصینامه پژوهشنامه1379حسن مقیاسی، « غهالالبتصوری قرآن در نهج هایوارهطرحنقد و بررسی »    
 و «حجمی»، «قدرتی»وارۀ طرح سه قالب در البالغهنهج استعاری ساختارهای البالغه، در این پژوهشنهج

 پرداخته البالغهنهج در تصوری هایوارهرحـط از دسته آن به تا،ـراس این شود. درمی ارزیابی «حرکتی»

دستاورد پژوهش گویای آنست  .است قرآن کریم مفهومی هایاستعاره از برگرفته آنها ماهیت که شودمی
 در اـهوارهطرح رـسای به نسبت باالتری امدـبس از حرکتی وارهقالب طرح در قرآنی هایاستعاره کارکرد که

، مروت محمدی وپور عباس مصالیی، «البالغهمعناشناسی بصیرت در نهج»؛ است برخوردار البالغهنهج
 البالغهنهج در جانشینی، و نشینیهم رویکرد با بصیرت معنایی هایمؤلفهدر این مقاله، ، کتاب قیّم، 1373
 شده نشینهم آرزوها، و امانی عشق، زهد، تقوی، اعتبار، همچون هاییبصیرت با واژه .است شده بررسی

و در حوزۀ معناشناسی  دارد؛ جانشینی رابطۀ سییم، قیب و پیشوا و امام توسم، چون لب، هاییواژه با و است
های معنایی فعل رأی در آیات قرآن کریم و برگردان فارسی بر پایۀ نظریۀ قالب» توان به مقالۀقرآن می

                                                           
1. Presupposed 
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، مطالعات ترجمه قرآن و 1379قاسمی و نصراله شامیی، ، فرزانه حاجی«معناشناسی قالبی چارلز فییمور
آنی با استناد به هایی از آیات قرهای معنایی فعل رأی در نمونهحدیث اشاره کرد. در این پژوهش قالب

بررسی حاکی از  د. دستاوراست شدهنظریۀ فییمور بررسی و نحوۀ ترجمۀ آنها در شش ترجمه معتبر بازبینی 
رود، به بافت گفتاری آیات و بایسته می کهچنانآنکه مترجمین در برگردان فارسی فعل مذکور،  است آن

 اند؛ لذا، جستاررسی، توجه الزم را مبذول نداشتههای معنایی ارائه شده برای رأی در زبان فاتفاوت قالب
 رو کاری نو و پراهمیتی در زمینه شرح و ترجمه کالم گهربار امام )ع( خواهد بود.پیش

 . ضرورت و اهمیت پژوهش1-3

آورند می همراه بههای گفتاری گوناگون، مفاهیم متفاوتی را در کنار یکدیگر در بافت گرفتن قرارواژگان با 
به این مهم، با اتکاء بر اصول  داشتن عنایتشان )معنای مرکزی( تفاوت دارد. لذا، معنای قاموسی که با
یاری خواهد بخشید. فعل  عبارت صحیح معنای درک در را مخاطبشناسی شناختی و معناشناسی، زبان

نکته سبب شد تا باشد و این وسیعی را دارا می نسبتاًجمیه افعال شناختی است که شبکۀ معنایی از« رأی»
)ع( با تکیه بر چارچوب معناشناسی  گوناگون آن را در بافت گفتاری کالم امام عیی های معناییقالب

 . قرار دهیم بحث و بررسی موردقالبی، 
 

 بحث .2
 معنایی و چندمعنایی. هم2-1

بدین منظور که واژگان است. « معناییهم»یکی از مباحثی که معناشناسی شناختی بدان پرداخته، مقوله 
تغییری در معنا حاصل  آنکهبیای را در یک بافت زبانی ـ گفتاری جایگزین واژه دیگری نمود توان واژهمی

ن تعریف که برخی از واژگان ـایی مطیق در هیچ زبانی وجود ندارد و ایـمعنکه هم کرد اشارهشود. باید 
 معنا و مترادف هستند یک امر نسبی است نه مطیق. هم
سازد تا واژگان مختیف می نشینی واژگان این امکان را فراهمدر واقع، بافت گفتاری و ترکیب رابطۀ هم    

: 1397شوند )صفوی، جای یکدیگر استعمال آیند و به نظر بهمعنا بتوانند متناسب با مفهوم بافت کالم، هم
پور و محمّدی، )مصالیی« ستهای دانش معناشناسی انشینی و جانشینی از روشرابطۀ هم»(؛ 117

کند ها در کنار هم در یک بافت تأکید میواژه گرفتن قرارنشینی بر چگونگی زیرا رابطۀ هم .(11: 1373
 (. 43: 1399)باقری، 

نایی خییی نزدیک که اغیب ـ و نه ـد صورت، با رابطۀ معـدو یا چن»اها ترکیبی از ـمعنراین همـبناب    
معنایی و یا تشابه معنایی البته الزم به ذکر است که هم« قابل جانشینی با همدیگرندها همیشه ـ در جمیه

 کرد استفادههای دیگر زبانی معنای یک واژه در ترکیبتوان از واژگان همبدین معنا نیست که می لزوماً
دارند که آنها را از هم  یکدیگر باهای معنایی ـ مفهومی ظریفی زیرا با وجود رابطۀ معنایی مشابه، تفاوت

 (.141: 1373کند )یول، جدا می
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دیگر اصطالحی که معناشناسی شناختی آن را در حوزه کاری خود قرار داده، اصطالح چندمعنایی است.     
-عنوان نمونه میباشد. بهکه دارای چندین معنایِ مرتبط باهم، می است آنواژه  بودن چندمعناییمراد از 

 کرد.  در اشعار فارسی اشاره« انداخت»توان به واژۀ 
در « انداختن»(؛ در این بیت فعل فردوسی)سرنگون  انداختشبزد تیز و  /بزیر سپر تیغ زهر آب گونـ 1

 تا: مادۀ انداختن(.است )دهخدا، بیکار رفتهکردن و افکندن بهشدۀ آن، یعنی پرتمعنای قاموسی و وضع
 بادر این مصرع « انداختن»(؛ فعل فردوسی) انداختمیکی چاره دیگر  /همه شب همی کار او ساختمـ 2

کند؛ بیکه به ، دیگر معنای قاموسی خود را در بافت گفتار ابراز نمی«چاره»به ترکیب شدن با واژه  توجه
 گرفتن است. کار بهمعنای اندیشیدن و 

در این بیت معنای « انداختن»فعل  (؛سعدی، بوستان) نینداختهنشاید بریدن  /نباید سخن گفت ناساختهـ 3
 (.114: 1379دهد )چنگیزی و عبدالکریمی، ، میکردن ریزیبرنامهو  گرفتن تصمیم

شناسی شناختی و به تبع آن، معناشناسی شناختی اصطالح چندمعنایی، ما را وارد مقولۀ شعاعی زبان    
در ارتباط با یک مفهوم مرکزی یا  ای مفهومی است که در آن چند مفهوممقولۀ شعاعی مقوله»کند. می

طور شعاعی و اهیم بهـ( و این مفEvans & Green, 2006: 331) «اندبندی شدهسازمان سرنمونی
 هایطرحوارهصورت در ارتباط هستند. این ارتباط از طریق شناخت انسان به یکدیگر باای شبکه

، در بافت گفتاری و زبانی 3فضاهای ذهنی و المعارفیدائرهو مجازی،  2های استعاری، عبارت1تصویری
 (.111: 1373مهند، شوند )راسخظاهر می

 )دیدن(« رأی». شبکۀ شعاعی معنایی فعل 2-2

ترین عضو جسمانی، عنوان مهمسازد تا با کمک چشم بهت که فرد را قادر میـیه افعالیسـاز جم« دیدن»
ونی در جریان هستند، ـیرامـکه در محیط پ آوری اطالعات و افزایش آگاهی نسبت به اموریبه جمع

وس و ـین تجارب میمـته باشد. بر پایۀ همـای را در اختیار داشبپردازد و بدین طریق تجارب نو و تازه
های معنایی بـالـآورد، قیـم دقتبهرۀ زمین ـویش بر روی کـات خـول حیـسان در طـه انـکی کـفیزی

ایی وسیعی را ـکند و به این ترتیب گسترۀ معنتغییر می دائماًگفتاری متعدد،  -های زبانی هر واژه در بافت
های ه روشـای بور افزایندهـطاورهای ما بهـاید و بـقـا، عـهارزش»انی دیگر، ـکند. به بیود میـاز آنِ خ

« گیرندمی شویم، شکلواجه میـا آن مـره بـهای دیداری که در زندگی روزممندی توسط فرمـدرتـق
(Sturken & Cartwright, 2001 9-6: 1371، و عادلبه نقل از کهوند ؛.) 

                                                           
1. Image Schemas 

2. Metaphorical Clauses 

3. Mental Spaces 
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های لغت در هر زبانی با گردآوری مترادفات معناییِ )قاموسی( هر واژه، شناخت المعارف و فرهنگةدائر

فراهم آورند، میآموزانی که به یادگیری آن روی هایی معنایی متفاوتی را برای اهل زبان و زبانقالب
 :است آمدهمترادفات ذیل « رأی»اند. در زبان عربی برای فعل کرده

ا إلی، تَطَلَّعَ أَبصَرَ، عایَنَ، آنَسَ، شاهَدَ، نَظَرَ، تَأَمَّلَ، تَوَسَّمَ، تَفَرَّسَ، حَملَقَ، رَمَقَ، راقَبَ، الحَظَ، لَمَحَ، بَصَرَ، رَن

: هـ ق 1414سماعیل صینی، )ا وَجَدَ، اعتَقَدَ، رَکَّزَ، أَثبَتَ، ظَنَّ، عَرِفَ، لَقِیَإلی، وَقَعَ بَصَرَهُ عَلَی، أَدامَ النَّظَرَ، 

 معجم المعانی، ماده رأی(. افزارنرم و 232: هـ ق 1427و سیّد أحمد،  49

دارند  یکدیگر باهایی است، تفاوت در زبان عربی آمده« رأی»هر یک از مترادفاتی که برای فعل     

و رأى اگرچه در ترادف یکدیگر  لقیمانند تفاوت فعل  ؛دارند« رأی»هایی با خودِ فعل همچنین تفاوت

فأما ابن ملجم المرادی فکان عِداده فی کِندة، فخرج فلقی أصحابه بالکوفة وکاتمهم أمره کراهة » اند؛آمده

: حوادث سال 1799)الطبری، « ...أن یظهروا شیئاً من أمره، فإنّه رأی ذات یوم أصحاباً من تَیم الرِّباب ـ 

طرفه است. همچنین فقط یک« رأی»است اما در فعل  دوطرفه، دیدن امری «لقی»(. در فعل 111، 41

« رأیی کذا؛ فالن حسن الرأی»است: آورده« رأیاً»در معنای مصدر « المعجم العربی الحدیث»لغت فرهنگ

به « الرائد»لغت (؛ و فرهنگ1129: 1396رّ، است )جُ اندیشنیکبه معنای اعتقاد من چنین است؛ فالنی 

 (.911: 1796است )مسعود،  معنای گمان و اعتقاد مطرح کرده
ۀ ـرابط اسـاس برشود گفتاری می -ت زبانی ـتم گفت که در هر بافـطور حتوان بهدر حقیقت، نمی    
بیکه باید متناسب با سیاق گذاشت « رأی»نشینی و جانشینی، یکی از مترادفات مذکور را به جای فعل هم

ای متناسب با بافت بنابراین، قالب معنایی هر واژه ؛گفتاری متن، دست به انتخاب واژگانِ جایگزین زد
 شود.می ، برداشتاست کاررفتهبهزبانی ـ گفتاری که در آن 

بنابراین، باید گفت حتی در یک زبان تمام کیمات مشابه و مترادف هر کدام بار معنایی خاص خود را »    
شود بار ساختارهای جمالت نیز صادق است، یعنی وقتی ساختار جمیه عوض می مورد در مسئیهدارد. این 

شود د باشد، باعث میتوانکند و همین تفاوت که گاهی بسیار جزئی هم میمعنایی آن نیز تفاوت پیدا می
در یک زبان با دو ساختار متفاوت و واژگان مشابه یا مترادف برابری و یا مطابقت  ایدوجمیهکه هیچ 

 (.99تا، )منافی اناری، بی« کامل نداشته باشد

کردن، کردن، نگاه، دقتکردن گمانعبارتند از:  است شدهآورده « رَأَی»های معنایی که برای قالب    

گرفتن، اندیشیدن/ فکرکردن، دیدن با چشم کردن، تصمیمکردن، دادرسیرفتن/ پنداشتن/ فرضدرنظرگ

 : معتقدبودن، پنداشتن، اظهار عقیده کردن، به نظررسیدن.رَأَی أنَّکردن/ دریافتن؛ سر، درک
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به  لغت عربی ـ عربی و عربی ـ فارسی، قالب معنایی فعل رأیآمده از فرهنگدستطبق معناهای به    
است نیز وجود  کاررفتهبهبندی معنایی برای دیگر ابوابی که فعل رأی شود. این قالبمی گروه تقسیم 11

 دارد.

 

 : قالب معنایی فعل رأی1نمودار 
 

. برای باب است آمدهشده، در نمودار باال، قالب معنایی هر یک از ابوابی که فعل رأی در آنها استعمال    
مفاعیه دو قالب معنایی، باب افعال یک قالب معنایی، باب تفاعل چهار قالب معنایی، باب افتعال چهار قالب 

های معنایی ابواب، ضمن . هر یک از قالباست شدهگرفته  نظر درمعنایی و باب تفعّل یک قالب معنایی 
شود. لذا، طبق می و بافت گفتار مشخصهایی دارند که تنها در سیاق تفاوت یکدیگر با، بودن مشابه

هایی معنایی را جایگزین یکدیگر کرد. توان قالبکرد، نمی معنایی آن را تعیینچهارچوبی که اصطالح هم
شناسی شناختی که به دور شناخت و معرفت ذهنی انسان براساس تجارب با توجه به محور اصیی زبان

شده فعل هایی معنایی معینمادی را در میزان کاربست قالبچرخد؛ نقش تجارب فیزیکی ـ میموس می
 رأی، به خوبی خواهیم فهمید. 

 های امام علی)ع( های معنایی فعل رأی در خطبهقالب. 2-2-1

 قالب دیداری ـ ادراکیالف( 

شدن فعل دیدن سه عنصر اصیی نیاز است که اگر نباشند و یا رابطۀ میان آنها دچار خدشه برای محقق
شدن، معنای موردنظر را شامل نخواهد شد. این شود و در صورت محققشود؛ فعل دیدن هرگز انجام نمی

 به قرار ذیل است:« رأی»سه عنصر و رابطۀ آنها در جهت تحقق قالب دیداری ـ ادراکی فعل 
 

 

جسمانی  ترین عضوعنوان مهمکه عنصر محوری در قالب دیداری ـ ادراکی، چشم بهتوجه به آن با    
 شود. میمادی و ظاهری محسوب  انسان است؛ لذا، حوزه معنایی دیداری، الزمۀ یک فعل کامالً
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های گوناگون تولید و دریافت تصویر است و موضوعات مورد توجه فرهنگ دیداری شامل طیف»    
 [پس] ...گیردمیبر واسطه( را درویژه تجارب مستقیم و بیشدن )بهتجارب همه روزه ما از دیدن و دیده

شناختی و ناخودآگاه های پنهان روان، انگاره و تصویر، قابییت****هایی همچون دیدن، دیدوارگیمقوله
های دیداری به شمار سازد و به همین اعتبار عناصر اصیی تجربهدیداری را در مطالعات دیداری آشکار می

 (.9: 1371)کهوند و عادل، « روندمی
 اند:اند در زیر آمدهایراد کرده )ع( هایی که امام عییمعنایی در خطبهاین قالب     

 یَغْشَ لَمْ مَا المُسْلِمَ المَرْءَ فَإِنَّ فِتْنَةً، لَهُ تَکُونَنَّ فَالَ نَفْس أَوْ مَال أَوْ أَهْل فی غَفِیرَةً الِخِیهِ أَحَدُکُمْ رَأَى فإذا»    

 (.23)خطبه/ «النَّاسِ لِئَامُ بهَا وَیُغْرَى ذُکِرَتْ، إِذَا لَهَا فَیَخْشَعُ تَظْهَرُ دَنَاءَةً

« غفیرة فی أهل أو مال أو نفس»اش یعنی واسطهبه بیت با توجه به مفعولدر این عبار« رأی»فعل     

تواند داللت بر قالب معنایی دیداری )دیدن با چشم سر( داشته باشد و هم بر قالب معنایی پنداشتن هم می
 کند. 

 

 : قالب معنایی دیداری1جدول 

 فعل )رأی( + فاعل )أحد( + مفعول )غفیرۀ فی ...( ساختار دستوری

 رویدادی نوع فعل

 دیداری قالب معنایی

 شدن.(چشم، وسییه دیدن و دیده3شده؛ ( دیده2بیننده؛  (1 نقش معنایی

 

 : قالب معنایی پنداشتن2جدول 

 + مفعول )غفیرۀ فی ...( فعل )رأی( + فاعل )أحد( ساختار دستوری

 انتزاعی و ذهنی نوع فعل

 پنداشتن قالب معنایی

 ذهن، ظرف پندار و گمان. (3شده؛  ( پنداشته2پندارنده؛  (1 نقش معنایی
 

معنایی که  که دیدنِ ظاهری است با قالب« رأی»از نگاه معناشناسی شناختی رابطۀ معنای اصیی فعل     
 باشد:، چنین میاست کردهای معنایی ایجاد و شبکه کار رفتهدر این خطبه به

 (ظَنَّپنداشتن )                                                  (       رأی بِالعَینِدیدن با چشم سر )

عنوان دروازۀ ورودی اطالعات و تصویربرداری از امور های جسمانی است که به، یکی از اندام«چشم»    
همچنین »کند؛ ها از بیرون به درون، ایفا میمحیط پیرامونِ انسان، نقش مهمی را در انتقال دادهمیموسِ 

)کهوند و  *****«ها برای فهم تصاویر دیگر استفاده کندو از آن آورد یادذهن قادر است تصاویر را به 

، «رأی»های معناییِ فعل آمده از قالبدست (. حال باید با کمک شبکۀ شعاعی معناییِ به9: 1371عادل، 

 ارتباطشان را با دیدن ظاهری سنجید.
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ا توجه به بافت ـزاعی و ذهنی(، بـداری )امر عینی و میموس(، پنداشتن )امری انتـالب معناییِ دیـق    
کردن چنان است ، با یکدیگر رابطۀ پنهانی و عمیق دارند. پنداشتن و گمان23زبانی ـ گفتاریِ متنِ خطبه 

-که انگار فعل دیدن با چشم سر از وی سرزده است دادهکنندۀ )فاعل( خود را در موقعیتی قرار که گویی 

خواهد بود. در « ظنَّ»در این خطبه، فعل « رأی»روست که یکی از معادالت معنایی فعل است. از این

و )پنداشتن « ظنَّ»پردازد؛ در فعل می رمادیـغیدنِ ـهمین جهت که شخص در ذهن خویش به دی

 یابیم.)دیدن با چشم سر( وجود دارد؛ نمی« رأی»کردن(، آن مفهوم یقین و حتمیت را که در فعل فرض

کند، مبادا پس اگر یکی از شما برای برادر خود، برتری در مال و همسر و نیروی بدنی مشاهده »ترجمه: 
 (49: 1373)دشتی، ...« کندفریب بخورد و حسادت 

 

 ترجمه مترجم ترجمه مترجم ترجمه مترجم

 ببیند شهیدی دید جعفری مشاهده کند دشتی
 

داشت که در برگردان متون از زبانی دیگر به زبان فارسی ضمن عنایت به قالب معنایی واژه باید توجه     
ای هماهنگ است. در ترجمۀ دشتی، آن قالب معنایی که از متن برداشت شده در زبان فارسی با چه واژه

کردن ـ که خود ترکیب مصدر عربی با فعل فارسی است ـ و در برگردان جعفری و مشاهده« رأی»فعل 
 است. ترجمه شده« دیدن»شهیدی، همان 

شده شده به مشاهدهکننده دیدی کنترلمشاهده» کردن مشاهدهالزم به ذکر است که در قالب معنایی     
 (.226: 1374باشد )موسوی و همکاران، ارادی، هدفمند و همراه با دقّت می کامالًیعنی « دارد

میان « أو»و حرف عطف « 1إن»داشتن حرف شرط  نظر با در که در خطبۀ امام)ع( است حالی دراین     

کردن را مفهوم ضمنیِ توان قالب معنایی مشاهدهشده( و بافت گفتار ایشان، نمیمتعیقات مفعولٌ به )دیده

کرد که مراد امام از دیدن، دیدن ظاهری و هدفمند  اثبات طورقطعبهشود زیرا نمی ؛دانست« رأی»فعل 

 گمان و پندار که بنیاد یقین ندارد، باشد. برحسباست بیکه 

 یَسْمَعُ وَالَ بِلِسَانِهِ، یَنْطِقُ الَ أَهْلِهِ بَیْنَ فَصَارَ سَمْعَهُ، [لِسَانُهُ] خَالَطَ حَتَّى جَسَدِهِ فِی یُبَالِغُ الْمَوْتُ یَزَلِ فَلَمْ»    

 (.117)خطبه/« کَالَمِهِمْ رَجْعَ یَسْمَعُ وَالَ أَلْسِنَتِهِمْ، حَرَکَاتِ یَرَى وجُوهِهِمْ، فی بِالنَّظَرِ طَرْفَهُ یُرَدِّدُ: بِسَمْعِهِ

کار البالغه در قالب معنایی مرکزیِ خود، یعنی دیدار ظاهری و ارادی بهنهج 117در خطبۀ « رأی»فعل     
گوید، برای فرد میهای پیاپی زبان در طول مدتی که شخص گوینده سخن زیرا حرکات و تکان ؛استرفته

 شنوندۀ بینا، قابل رؤیت است و برای دیدن آنها نیاز به قدرت ذهن ندارد. 
 

                                                           
گونه حتمیت و قطعیتی به تبع آن، جزای شرط، هیچشود که در وقوع فعل شرط و زمانی استعمال می« إن». در مباحث بالغت عربی، حرف شرط 1

 (.144: 1397در کار نباشد )هاشمی، 
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 قالب معنایی مرکزی: 3جدول 

 فعل )یَرَی( + فاعل )هو ضمیر مستتر( + مفعول )حَرَکاتِ( ساختار دستوری

 ارادی فعلنوع 

 دیداری قالب معنایی

 چشم. (3شده؛ ( دیده2بیننده؛  (1 نقش معنایی
 

-گوش او مانند زبانش از کار می کهآنتا  شوداما مرگ همچنان بر اعضای بدن او چیره می»ترجمه:     

تواند با زبان سخن بگوید و نه با گوش بشنود، پیوسته اش افتاده، نه میافتد، پس در میان خانواده
، )دشتی« شنودنگرد اما صدای کیمات آنها را نمیو حرکات زبانشان را می کندآنها نگاه می صورتبه

1373 :149.) 
 

 ترجمه مترجم ترجمه مترجم ترجمه مترجم

 بیندمی شهیدی بیندمی جعفری نگردمی دشتی

 

متناسب با قالب معنایی  کامالً است آورده« رأی»که دشتی در ترجمۀ فعل « نگریستن»تنها معادل     

 .است بوده باشد که مراد امام )ع(می

اند عبارتند کارگرفتهرا در قالب معنایی اصیی به« رأی»و از دیگر عباراتی که امام عیی)ع( در آنها فعل     

 از:

 الَ وَمَا یُرَى مِمَّا یُحْصَى الَ وَمَا واالْنْعَامِ، لِلْهَوَامِّ وَمَدْرَجاً لِالْنَامِ، قَرَاراً جَعَلْتَهَا الَّتی االْرْضِ هذِهِ وَرَبَّ»    

 (.191)خطبه/« یُرَى

و مکان رفت و آمد حشرات و  هاای پروردگار این زمین که آن را جایگاه سکونت انسان»ترجمه:     
 (.231)همان، « ای...قرار داده شمارشغیرقابلی های دیدنی و نادیدنو پدیده چارپایان

 

 ترجمه مترجم ترجمه مترجم ترجمه مترجم

 شوددیده می شهیدی شوددیده می جعفری مشاهده کند دشتی

 

 طولِ فِی الْبَرْزَخِ أَهْلِ غُیُوبَ اطَّلَعُوا فَکَأَنَّمَا ذَلِكَ، مَاوَرَاءَ فَشَاهَدُوا فِیهَا، وَهُمْ االْخِرَةِ إِلَى الدُّنْیَا قَطَعُوا فَکَأَنَّمَا»

 یَرَى الَ مَا یَرَوْنَ کَأَنَّهُمْ حَتَّى الدُّنْیَا، الَهْلِ ذلِكَ غِطَاءَ فَکَشَفُوا عِدَاتِهَا، عَلَیْهِمْ الْقِیَامَةُ وَحَقَّقَتِ فِیهِ، االِقَامَةِ

 (.222)خطبه/« یَسْمَعُونَ الَ مَا وَیَسمَعُونَ النَّاسُ،

اند. سرای دیگر را کنند، گویا آنها را رها کرده به آخرت پیوستهکه در دنیا زندگی میبا این»ترجمه:     
و گویا قیامت  شان آگاهی دارندـدت طوالنی اقامتـرزخیان و مـ، گویا از مسائل پنهان بکرده دهـمشاه
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بینند آنچه ، میاندبرداشتهها را برای مردم دنیا های خود را برای آنان تحقّق بخشیده است. آنها پردهوعده
 (.324-329)همان، « شنوندچه را مردم نمیشنوند آننگرند و میرا که مردم نمی

 

 ترجمه مترجم ترجمه مترجم ترجمه مترجم

 بینندبینند/ نمیمی شهیدی بینندنمیبینند/ می جعفری دیدن/ نگریستن دشتی

 

و در برگردان جعفری و « رأی»دیدن و نگریستن برای ترجمۀ دو صیغۀ فعل در ترجمۀ دشتی، از     

در « نگریستن». الزم به ذکر است که معانی ثانوی آمده برای فعل است شدهشهیدی از دیدن، استفاده 
 فرهنگ دهخدا به قرار ذیل است: 

نگریست )تاریخ بیهقی، نقل از رفت و سوی دیوار رسالت نمی: هر روز بونصر به خدمت میکردن اعتنا    
کردن، فکرکردن، اندیشیدن: وی سنگی پنج شش منی را راست کرد و زمانی نگریست و دهخدا(؛ تأمل

کردن: ما چون کارها را نیکوتر بازجستیم و پیش و (؛ وارسی493را کشیدند )همان،  عرادهاندیشه کرد، پس 
 (.334پس آن را بنگریستیم ... )همان، 

 معنایی دانستنقالب ب( 

 واهللِ وَلکِنِّی أَوَدَکُمْ، وَیُقِیمُ یُصْلِحُکُمْ، بِمَا لَعَالِمٌ وَإِنِّی الرَّایَاتِ، تَحْتَ قَلیِلٌ الْبَاحَاتِ، فِی لَکَثِیرٌ ـ وَاهللِ ـ إِنَّکُمْ»

 (.67)خطبه/« نَفْسِی بَإِفْسَادِ إِصْالَحَکُمْ أَرى الَ

. گاهی فرد برای آنکه دانش خود را است کاررفتهبهدر قالب معناییِ دانستن  67در خطبۀ « رأی»فعل     

-کند که برای امور میموس و عینی بهمیکند از افعالی استفاده نسبت به یک امر غیرمحسوس، بیان 

امر انتزاعیِ  گیرد؛ با این هدف که آگاهی از آنمی شود مانند دیدن که با ابزار چشم صورتمیکارگرفته 
 و محسوس باشد. درکقابلداده شود که برای او  ای به مخاطب انتقالگونهغیرمحسوس، به

 

 قالب معنایی دانستن: 4جدول 

 فعل )أری( + فاعل )ضمیر مستتر أنا( + مفعول )إصالحَ( ساختار دستوری

 انتزاعی و ذهنی نوع فعل

 دانستن، دریافتن قالب معنایی

 ذهن، وسییه دانستن. (3شده؛ ( دانسته2داننده؛  (1 نقش معنایی
 

دانم که های میدان نبرد اندکید و من میو زیر پرچم ها فراوانبه خدا سوگند، شما در خانه»ترجمه:     
های شما را راست کرد؛ اما اصالح شما را با فاسد کردن روح خویش چگونه باید شما را اصالح و کجی

 (.99 :1373 سال )دشتی،« دانمجایز نمی
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 ترجمه مترجم ترجمه مترجم ترجمه مترجم

 شهیدی نخواهم کرد جعفری دانمجایز نمی دشتی
در جمیه قبل « دانممی»ــ به قرینه 

 است. حذف شده
 

آورده که جزء دوم آن دانستن « دانستن جایز»را فعل ترکیبیِ « رأیت»در ترجمۀ دشتی، معادل فعل     
)انجام دادن( و در « کردن»کند. در برگردان جعفری معادل می را بیان« رأی»معناییِ فعل است لذا قالب 

 .است شدهانتخاب « رأیت»، برای فعل «دانستن»ترجمه شهیدی 

 مِنْ لَهُمْ جَعَلَ خَوْفِهِ، مِنْ لِلْمَکْرُوهِ وَاالحْتَمالَ مَحَبَّتِهِ، فِی االَذَى عَلَى مِنْهُمْ الصَّبْرِ جِدَّ اهللُ رَأَى إِذَا حَتَّى»    

 (.172)خطبه/ «...الذُّلِّ مَکَانَ الْعِزَّ فَأَبْدَلَهُمُ فَرَجاً، الْبَالَءِ مَضَایِقِ

 قطعاً« رأی»شد، فعل  قائلتوان برای خداوند متعال هیئت جسمانی داشتن این نکته که نمی نظر با در    

شده( است؛ و با توجه به مفعول به )دیده کارنرفتهدر قالب معنایی مرکزیِ خود یعنی دیدن با چشم سر، به

 است. شدهدر قالب معنایی دانستن استعمال« رأی»که مفهومی ذهنی و انتزاعی است، فعل « جِدَّ الصَّبرِ»
 

 قالب معنایی دانستن: 5جدول 

 )اهلل( + مفعول )جِدَّ الصَّبرِ(فعل )رأی( + فاعل  ساختار دستوری

 انتزاعی و ذهنی نوع فعل

 دانستن، دریافتن قالب معنایی

 ذهن، وسییه دانستن و دریافتن. (3شده؛ ( دریافت2کننده؛ دریافت (1 نقش معنایی

 

و  دوستی خودکه خداوند، تالش و استقامت و بردباری در برابر نامالیمات آنها را، در راه تا آن»ترجمه:     
 (.291 :1373 )دشتی،« ها را برای ترس از خویش، مشاهده فرمودقدرت تحمل ناراحتی

 

 ترجمه مترجم ترجمه مترجم ترجمه مترجم

 دیدندمی شهیدی دیدندمی جعفری مشاهده فرمود دشتی
 

خوبی عمل به فارسی، به« رأی»معناشناسی شناختی قالبی، مترجمان در برگردان معنای فعل  بر بنا
کرد که مفهوم میای را استفاده ، باید واژه«دیدندمی»و « مشاهده فرمود»جای فعل اند زیرا بهنکرده

 .کند منتقلزبان است، به مخاطب فارسی بوده که در متن اصیی مدّنظر امام)ع( گونههماندانستن را 
 گرفتنقالب معنایی تصمیمج( 

 عَدُوِّکُمْ، إِلَى مَعَکُمْ فَأُنْهِضَهُمْ دَجْلَةَ، أَکْنَافَ مُوَطِّنِینَ مِنْکُمْ، شِرْذِمَة إِلَى الْنُّطْفَةَ هذِهِ أَقْطَعَ أَنْ رَأَیْتُ وَقَدْ»

 (.49)خطبه/« لَکُمْ الْقُوَّةِ أَمْدَادِ مِنْ وَأَجْعَلَهُمْ
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گرفتن دیدن و تصمیمگرفتن است و ارتباط میان فعل در عبارت باال، تصمیم« رأی»قالب معنایی فعل     

سنجد( و بیند )میکه شخص در ذهن خویش تمام جوانب کاری که درصدد انجامش است را می است آن
اش، تصمیم به های فرضی و ذهنیو دید آنگاه برمبنای دیده کرد تجسّمن خود ـکه در ذهپس از آن

 گیرد.دادن یا ندادن کار مورد نظر، میانجام
 گرفتنتصمیمقالب معنایی : 6جدول 

 فعل )رأی( + فاعل )ضمیر بارز تُ( + مفعول )أن أقطع( ساختار دستوری

 انتزاعی و ذهنی نوع فعل

 گرفتنتصمیم قالب معنایی

 گیری.ذهن، وسییه تصمیم (3گرفته شده؛ تصمیم (2گیرنده؛ تصمیم (1 نقش معنایی
 

جمعیّتی از شما که در اطراف دجیه مسکن  زیرا تصمیم گرفتم از آب فرات بگذرم و به سوی»ترجمه:     
 (.91)همان، « ...اند رهسپار گردم و آنها را همراه شما بسیج نمایمگزیده

 

 ترجمه مترجم ترجمه مترجم ترجمه مترجم

 چنان دیدم که شهیدی است ایننظر من  جعفری تصمیم گرفتم دشتی
 

ای برای ترتیب به دو صورت مستقیم و کنایهبه « گیریتصمیم»در برگردان دشتی و جعفری معنای     

اکتفا « رأی» سرنمونیاست اما برگردان شهیدی به همان معنای مرکزی و  یابی شدهمعادل« رأی»فعل 

 است. نموده
 قالب معنایی فهمیدن و شناختند( 

 .(219)خطبه/« صَاحِبِهِ عَلَى بِالْحَقِّ عَوْناً وَکَانَ فَرَدَّهُ، جَوْراً رَأَى أَوْ عَلَیْهِ، فَأَعَانَ حَقّاً رَأَى رَجُالً اهللُ رَحِمَ»

( عَرِفَ( و شناختن )عَلِمَایی فهمیدن )ـدر این بخش از گفتار امام عیی )ع( در قالب معن« رأی»فعل     

یعنی حقّ و جَور که هر دو از امور انتزاعی و ذهنی « رأی»است. با توجه به مفعول به فعل  کاررفتهبه

 را دیدن ظاهری دانست.« رأی»توان نمیهستند؛ 

ارتباط معنایی دیدنِ ظاهری و فهمیدن و شناختن از آن جهت است که دیدن با چشم سر، نسبت به     
 شود. می های عینی و میموس، شناخت را حاصلپدیده

 

 قالب معنایی فهمیدن و شناختن: 7جدول 

 گردد( + مفعول )حقّا(رجال بازمی فعل )رأی( + فاعل )هو مستتر که به ساختار دستوری

 انتزاعی و ذهنی نوع فعل

 شناختن ،فهمیدن قالب معنایی

 ذهن، وسییه شناختن. (3شده؛ ( شناخته2شناسد؛ کسی که می (1 نقش معنایی
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 قالب معنایی فهمیدن و شناختن: 8جدول 

 + مفعول )جورا(گردد( فعل )رأی( + فاعل )هو مستتر که به رجال بازمی ساختار دستوری

 انتزاعی و ذهنی نوع فعل

 شناختن ،فهمیدن قالب معنایی

 ذهن، وسییه شناختن. (3شده؛ ( شناخته2شناسد؛ کسی که می (1 نقش معنایی
 

خدا رحمت کند آن کس را که حقّی را بنگرد و یاری کند، یا ستمی را مشاهده کرده، آن را »ترجمه:     
 (.319)همان، « تا به صاحبش بازگردد دادنابود سازد و حق را یاری 

 

 ترجمه مترجم ترجمه مترجم ترجمه مترجم

 ببیند شهیدی ببیند جعفری بنگرد دشتی
 

است. در  در سه ترجمۀ باال، به قالب معنایی فعل دیدن در زبان مبدأ و زبان مقصد توجهی نشده    
صورت ارادی و بدون زبان فارسی است که بهدر « دیدن»های یکی از قالب« نگریستن»برگردان دشتی 
شناختن و فهمیدن مبانی حقّ و « رأی»در متن خطبه امام)ع( مراد از فعل  کهدرحالیشود دقت انجام می

ترجمه  «شناختن»که  یدیو شه یبرخالف جعفردوم، « رأی»جور است. دشتی نیز در برگردان فعل 
ست. اگر چه در ا کرده استفاده، از معادل مشاهده کردن ـ یکی دیگر از قوالب معنایی دیدن ـ اندکرده

کردن دقّت و هدف وجود دارد اما به اندازۀ قالب معنایی شناختن و فهمیدن نیست؛ چرا که به مشاهده
 است.  درجۀ درک، نرسیده

 کردنقالب معنایی درکهـ( 

 وَمُتَبَوِّئاً جِرَانَهُ مُلْقِیاً االِساْلَمُ اسْتَقَرَّ حَتَّى النَّصرَ، عَلَیْنَا وَأَنْزَلَ الْکَبْتَ، بِعَدُوِّنَا أَنْزَلَ صِدْقَنَا اهللُ رَأَى فَلَمَّا»

 (.96)خطبه/« أَوْطَانَهُ

در معنای مرکزیِ خود یعنی دیدن با چشم، قابل انتساب به خداوند متعال « رأی»مسیم است که فعل     

 پایه بر، «رأی»بنابراین، امام عیی)ع( برای فعل  ؛شد قائلتوان برای او جسم مادی نمینیست زیرا 

کردن شناخت و معرفت ذهنی انسان که حاصل تجارب فیزیکی او در دنیاست، قالب معنایی دانستن، درک

است پس یعنی الصدق یک مفهوم ذهنی و غیرعینی « رأی»به فعل اند. مفعولٌکرده و دریافتن را لحاظ

 امکان ندارد بتوان آن را با چشم سر دید.
 

 کردنقالب معنایی درک: 9جدول 

 فعل )رأی( + فاعل )اهلل( + مفعول )صدقنا( ساختار دستوری

 انتزاعی و ذهنی نوع فعل

 کردن، دریافتندانستن، درک قالب معنایی

 دانستن و دریافتن.ذهن، وسییه  (3شده؛ ( دریافت2کننده؛ دریافت (1 نقش معنایی
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 (نَظَرَ بِالعَینِدیدن با چشم )                                               

                                                                      

 (أَدرَکَکردن )درک             رأی(              عَلِمَدانستن )                                 

 

 (عَرِفَدریافتن )                                                         

در این خطبۀ « رأی»ایی فعل های معنطور که در شبکۀ معنایی باال، مشخص است؛ قالبهمان    

از یک امر میموس و  )ع(توان گفت امامآیند. بر این اساس میمی حساب)ع(، همگی از امور شناختی بهامام
 اند.قابل لمس برای انسان، سه برداشت انتزاعی و شناختی داشته

ای تواند شیآورد همانند وقتی است که می دست بهزمانی که آدمی نسبت به موضوعی آگاهی و عیم     
دانستن )امر انتزاعی( است « رأی»های معنایی فعل قالبرا ببیند و تمام جوانب آن را بسنجد. پس یکی از 

دهد تا با کند و به او این توانایی و مهارت را میاز آن جهت که انسان را در برابر بسیاری از امور بینا می
 هوشیاری، اقدام به انجام عمیی کند. 

یعنی دیدن با چشم سر « رأی»الزمۀ درکِ ذهنی همان قالب معنایی مرکزیِ فعل »به بیانی دیگر،     

« 1ند قادر نیست تا عواقب نبودنِ آن را درک کندـای را نبینداشتن شیء که فرد وجوداست. تا زمانی
 (.96: 1379قاسمی و شامیی، )حاجی

گاه که خدا، راستی و اخالص ما را دید، خواری و ذلت را بر دشمنان ما نازل و پیروزی پس آن»ترجمه:     
« های پهناوری نفوذ کردجا که اسالم استحکام یافته، فراگیر شد و در سرزمینتا آن عنایت فرمودرا به ما 
 (.99)همان، 

 

 ترجمه مترجم ترجمه مترجم ترجمه مترجم

 مشاهده فرمود شهیدی دید جعفری دید دشتی
 

یعنی دیدن، بدون اهتمام به « رأی»در برگردان دشتی و جعفری به همان قالب معنایی نخست فعل     
و معادلی که در برگردان شهیدی انتخاب شده نیز مناسب  است شدهپیوند واژگان در بافت گفتاری، بسنده 

 بافت کالم نیست.  
 باورداشتنو  اعتقادداشتنقالب معنایی و( 

 مَضَى حَتَّى نَهْباً، تُرَاثی أرى شَجاً، الحَلْقِ وَفی قَذىً، الْعَیْنِ وَفی فَصَبَرتُ أَحْجَى، هَاتَا عَلَى الصَّبْرَ أَنَّ فَرَأَیْتُ»

 (.3)خطبه/ «بَعْدَهُ فالن إِلَى بِهَا فَأَدْلَى لِسَبِیلِهِ، االَوَّلُ

                                                           
 کار افتادن قوۀ ادراک فهمی انسان برای دریافت مفاهیم است.. مراد از درک کردن، به1
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رسیدن را نظر بهو  باورداشتنقالب معنایی معتقدبودن، « أنّ»با حرف  3در خطبۀ « رأی»ترکیب فعل     

 دهد.می دستبه
 

 قالب معنایی اعتقادداشتن: 11جدول 

 فعل )رأی( + فاعل )ضمیر بارز تُ( + مفعول )أنَّ الصبر ...( ساختار دستوری

 انتزاعی و ذهنی نوع فعل

 باورداشتن، اعتقادداشتن قالب معنایی

 ذهن، وسییه باورکردن. (3( باورشده؛ 2کند؛ کسی که باور می (1 نقش معنایی
 

گویا  کهدرحالی کردم صبرتر دیدم. پس پس از ارزیابی درست، صبر و بردباری را خردمندانه»ترجمه:     
 (.27)همان، « خار در چشم و استخوان در گیوی من مانده است

 

 ترجمه مترجم ترجمه مترجم ترجمه مترجم

 سنجیدم شهیدی شدم آن بر جعفری دیدم دشتی
 

 داشتن باوراند متناسب با رابطۀ میان فعل دیدن و دادهارائه  «رأیت أنَّ...»ای که آقای دشتی از ترجمه   

باوررسیدن، دیدن و سنجیدن جوانب مختیف یک امر است. به بیانی دیگر، در زیرا مرحیۀ پیش از به ؛است
کردن به قالب و سنجیدن یا ارزیابیبا گذشتن از دو قالب معناییِ دیداری ـ ادراکی « رأی»این عبارت فعل 

« سنجیدن»و برگردان شهیدی « شدن آن بر». در برگردان جعفری معادل است رسیدهمعنایی باورداشتن، 

 است. در این بافت گفتاری است، انتخاب شده« رأی»که قالب معنایی میانی فعل 

 
 باورداشتن و معتقدبودن  کردن                   سنجیدن و ارزیابی دیدن    دیداری ـ ادراکی                  

 
 3قالب معنایی                                 2قالب معنایی                           1ایی قالب معن          

 

توان اظهار داشت که در برخی از موارد یک فعل محسوس برای رسیدن به قالب معناییِ بنابراین، می    
الزمۀ رسیدن به قالب . به سخن دیگر، کند عبورمتفاوت از معنای مرکزی، باید از یک یا دو قالب معنایی 

 سازنند. آمدن آن را فراهم وجود بهنظر، وجود قالب یا قوالب معنایی دیگری است تا شرایط معنایی مورد

 (.19)خطبه/« لِغَیْرهِ مَذْهَباً منه بَلَغَ مَا وَرَاءِ مِنْ أَنَّ یَرَى وَالَ أَنْکَرَهُ، مِمَّا شیْء فی العِلْمَ یَحْسَبُ الَ»    

در فرهنگ لغت آذرتاش « أنَّ»، با توجه به آنچه دربارۀ ترکیب آن با حرف 191در خطبۀ « رأی»فعل     

 معتقددهد. رابطۀ میان فعل دیدن و کردن، می بودن، باورداشتن و اظهار عقیده ، معنای معتقداست آمده
-می رسیدن نتیجۀ دیدن ظاهری است. وقتی شخص یک چیز را به خوبی نگاهباوریبه کهآنست  بودن

حسوس برای بیان مفهوم از فعل م رسد. در همین راستا، امام عیی)ع(و اعتقاد می باور بهکند؛ دربارۀ آن، 



  ...هایدر خطبه« دیدن»معنای شبکه شعاعی           221

 

در قالب معنایی « رأی»سورۀ توبه، فعل  126طور که در آیۀ اند همانجسته میموس بهرهمجرّدِ غیر

و قالب معنایی « رأی»رابطۀ میان قالب معنایی مرکزی و سرنمونی فعل »است؛  کاررفتهباورداشتن به

« بادقّت استکردنِ مستمر و  م سر و نگاهـرسیدن، دیدن با چش جدیدش آنست که الزمۀ به یقین
 (.91: 1379قاسمی و شامیی، )حاجی

 

 قالب معنایی باورداشتن: 11جدول 

 فعل )یری( + فاعل )ضمیر مستتر هو( + مفعول )أنَّ مذهبا ...( ساختار دستوری

 انتزاعی و ذهنی نوع فعل

 اعتقادداشتنباورداشتن،  قالب معنایی

 کردن. ذهن، وسییه باور (3شده؛  ( باور2کند؛ می کسی که باور (1 نقش معنایی
 

« داندو جز راه و رسم خویش، مذهبی را حقّ نمی آوردچه را که نپذیر عیم به حساب نمیآن»ترجمه: 
 (.41)همان، 

 

 ترجمه مترجم ترجمه مترجم ترجمه مترجم

 نشمارد شهیدی بیندنمی جعفری داندنمی دشتی
 

، «داندنمی»توان فعلِ نمی «...ال یری أنَّ»در ترجمۀ با در نظر داشتن نکتۀ ترکیبی که گفته شد،     

آمده بود؛ در « أنَّ»نشینی با حرف اما اگر فعل رأی بدون هم کرد استفادهرا « نشمارد»و « بیندنمی»

 شد.میبرگردان فارسی از قالب معنایی دانستن و شناختن استفاده 

 بَأَحْجَار الْعَالَمِ، هذا مِنْ االخِرِینَ إِلَى عَلَیْهِ، اهللِ صَلَّى آدَمَ لَدُنْ مِنْ االَوَّلِینَ اخْتَبَرَ سُبْحَانَهُ، اهللَ أَنَّ تَرَوْنَ أالَ»    

 .(172)خطبه/« تَسْمَعُ وَالَ تُبْصِرُ وَالَ تَنْفَعُ، وَالَ تَضُرُّ الَ

شود؛ اما با توجه به می و پنداشتن را حاصل کردن باورقالب معنایی « أنَّ»با حرف « رأی»ترکیب فعل     

زیرا  کرد برداشت« أال ترون أنَّ»گرفتن و پندگرفتن را نیز از توان قالب معنایی عبرتبافت کالم می

و از آنها  دهد تغییراست،  دادهرخنگاهِ شنوندگان را به اتفاقاتی که در زمان گذشته  دارد سعیگوینده 
کردن  کردن غیر از نگاه . بدیهی است که این نگاهکنند نگاهتن به حوادث گذشته گرفبخواهد با دیدِ عبرت

 داشته باشد و بیننده با هدف درس با چشم سر است چرا که باید در پسِ دیدن با چشم سر دقّت وجود
های فیزیکی و بنابراین، الزمۀ پندآموزی دیدن با چشم سر است تا با کمک داده ؛ها بنگردگرفتن بدان

 و برای شنودگان محسوس باشد.  بگیرد شکل، گرفتن عبرت، مفهوم ذهنیِ آمدهدستبهعینی 
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 قالب معنایی پندگرفتن: 12جدول 

 فعل )ترون( + فاعل )ضمیر بارز واو( + مفعول )أنَّ اهلل...( ساختار دستوری

 انتزاعی و ذهنی نوع فعل

 گرفتنعبرت، پندگرفتن قالب معنایی

 ذهن، وسییه پندآموزی. (3( پنددهنده؛ 2؛ گیرنده پند (1 نقش معنایی
 

تا آیندگان این  های پیشین از آدم)ع(که همانا خداوند سبحان، انسان کنیدنمی مشاهدهآیا »ترجمه:     
-بینند و نه میرسانند و نه نفعی دارند، نه میکه نه زیان می کرد آزمایشهایی در مکّه جهان را با سنگ

 (.299)همان، « شنوند؟
 

 ترجمه مترجم ترجمه مترجم ترجمه مترجم

 بینیدنمی شهیدی بینیدنمی جعفری کنیدمشاهده نمی دشتی
 

اند. قالب آورده «...ترون أنَّ»هایی است که مترجمان برای معادل« بینیدنمی»، «کنیدنمیمشاهده »    

باشد )موسوی و همکاران،  شدهکنترلباید همراه با دقت، هدف و  حتماًمعنایی آمده در ترجمۀ فارسی، 
 .کرد استنباطتوان از آن ( لذا، قالب معنایی پندگرفتن را می226
 قالب معنایی یافتنز( 

 شُعْثاً یُصْبِحُونَ کَانُوا لَقَدْ! مِنْکُمْ یُشْبِهُهُمْ أَحَداً أَرَى فَمَا ،(وآله علیه اهلل صلى)مُحَمَّد  أَصْحَابَ رَأَیْتُ لَقَدْ»

 (.79)خطبه/« وَقِیَاماً سُجّداً بَاتُوا قَدْ غُبْراً،

و داللت بر خوب دیدن دارد؛  است کاررفتهبهدر ابتدای سخن در قالب معنایی شناختن « رأی»فعل     

بسیار دیدن آنها، دارند.  دنبال به عییهاهللصیواتآشنایی و شناخت کافی نسبت به یاران پیامبر  یعنی امام)ع(
های فعیی شدگان وارد حوزهشود تا بیننده با دیدهبسیار سبب می دفعاتبهبه سخن دیگر، دیدن اشخاص 

کردن، از افکار، عقاید، رفتار و کردار گردد. در اثر صحبتکردن درباره امور مختیف دیگری چون صحبت
شود و این آگاهی و شناخت نتیجه فعل دیداری است. پس دیدن مساوی با شناختن و می شدگان آگاهدیده

دیدنِ با دقّت و هدفمند، بدون ورود به حوزۀ فعیی  صرفاًدانستن خواهد بود. البته در برخی از موارد، 
 دهد.می دست، شناخت و آگاهی نسبی را بهکردن صحبت

 

 قالب معنایی دیداری ـ ادراکی: 13جدول 

 فعل )رأی( + فاعل )ضمیر بارز تُ( + مفعول )آصحاب( ساختار دستوری

 دیداری ـ ادراکی نوع فعل

 دیدن قالب معنایی

 چشم. (3شده؛ ( دیده2بیننده؛  (1 نقش معنایی
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فرمایند: می . امام)ع(است شده(، در قالب معنایی یافتن استعمال أریدر ادامۀ کالم )« رأی»فعل     

 عییهاهللصیواتنسبت به یاران پیامبر اکرم  )ع( امام«. یابمبینم یا نمیشما را همانند آنها نمیهیچ یک از »
از  یکهیچ، است شدهشناختی که در اثر دیدن آنها حاصل  اساس براند لذا شناخت و آگاهی کافی داشته

یابند. از همین رو، به کمک یک امر بینند یعنی نمیرا همانند آنها نمی اندداده قرارافرادی که مورد خطاب 
و برای بیان مقاصد و مفاهیم مجردِ غیر  کنیممی پیدامحسوس به حوزۀ یک امر انتزاعی و ذهنی راه 

 نماییم.میمحسوس، از آنها استفاده 
 

 قالب معنایی یافتن: 14جدول 

 فعل )أری( + فاعل )ضمیر مستتر أنا( + مفعول )أحداً منکم( ساختار دستوری

 انتزاعی و ذهنی نوع فعل

 کردن پیدایافتن،  قالب معنایی

 ذهن. (3شده؛ ( پیدا2؛ کننده پیدا (1 نقش معنایی
 

نگرم. آنها از شما را همانند آنان نمی کدامهیچرا دیدم، اما  عییهاهللصیواتمن اصحاب محمد »ترجمه:     
غبارآلوده داشتند، شب را تا صبح در حال سجده و های که موهای ژولیده و چهرهحالیند، درکردصبح می

 (. 127)همان، « گذراندندقیام به عبادت می
 

 ترجمه مترجم ترجمه مترجم ترجمه مترجم

 بینمنمی شهیدی بینمنمی جعفری نگرمنمی دشتی
 

مرکزی به از معنای « رأی»نشینی واژگان و تغییر معنایی فعل های باال، به رابطه همدر برگردان    
 .است نشدهای توجه معنای حاشیه

 قَلْبَ وَإنَّ قَلْبِهِ، وَرَاءِ مِنْ الْمُؤْمِنِ لِسَانَ وَإنَّ لِسَانَهُ، یَخْزُنَ حَتَّى تَنْفَعُهُ تَقْوَى یَتَّقِی عَبْداً أَرَى مَا وَاهللِ»    

 (.196)خطبه/ .«لِسَانِهِ وَرَاءِ مِنْ الْمُنَافِقِ

اش، داللت بر قالب معنایی یافتن بافت زبانی ـ گفتاری بر بنا، 196در این بخش از خطبۀ « رأی»فعل     

سازد که برایش سودمند  ای که چنان تقوایی پیشهبنده»گویند می امام)ع( که زمانیکند. می کردن پیداو 
شخصی « أری»به فعل در حقیقت ندیدن معادل نیافتن است. به بیانی دیگر، مفعول ...« یابم باشد، نمی

نکردنش است. از  شود بنابراین ندیدن آن به معنای پیدامی است که وجود خارجی دارد و با چشم سر دیده
وجو کردن و تالش برای یافتن است. بدین منظور از فعل محسوس و طرف دیگر نیافتن، نتیجه جست

 .باشد درکبرای مخاطب قابل  است تا شده برای یک امر ذهنی و انتزاعی استفاده« رأی»میموسِ 
 
 
 



 212           6931 پاییز، نوزدهمالبالغه، سال پنجم، شماره پژوهشنامه نهج

 
 قالب معنایی یافتن: 15جدول 

 فعل )أری( + فاعل )ضمیر مستتر أنا( + مفعول )عبداً( ساختار دستوری

 انتزاعی و ذهنی نوع فعل

 پیداکردنیافتن،  قالب معنایی

 ذهن. (3شده؛ ( پیدا2؛ کننده پیدا (1 نقش معنایی

 اظهار»، گرفتن قرارشدن و در معرض دید  پدیدارشدن به معنای ظاهردر زبان فارسی از « پیداکردن»    
 وجود، واجد»تا، ماده دیدن( و یافتن یعنی است )دهخدا، بی« کردن، نمایاندن، آشکارکردن، روشنکردن

که پیداکردن و  است آن)همان، ماده یافتن(. همه مترادفات ذکرشده حاکی از « کردن شدن، یابیدن، پیدا
 شده )امر محسوس( باشد. در دهد که شیء یا شخص مدّنظر، دیدهمی ر انتزاعی( هنگامی رخیافتن )ام

ای را با چنین افتد. لذا، اگر بندهنتیجه یک امر ذهنی و انتزاعی به دنبال یک امر میموس و عینی اتفاق می
 ویژگی ندیدم؛ در واقع، مراد نیافتن است.

زبان خویش را  کهآنام که تقوا برای او سودمند باشد، مگر را ندیده به خدا سوگند! پرهیزکاری»ترجمه:     
 (. 237)همان، « و قیب منافق از پَسِ زبانِ اوست و همانا زبان مؤمن در پسِ قیب او حفظ کرده بود

 

 ترجمه مترجم ترجمه مترجم ترجمه مترجم

 بینمنمی شهیدی بینمنمی جعفری امندیده دشتی
 

بسنده شده و به پیوند « رأی»در سه برگردان دشتی، جعفری و شهیدی به قالب معنایی مرکزی فعل     
 .است نشدهواژگان در بافت گفتاری توجه 

 

 گیرینتیجه
اند عبارتند از: دیداری ـ ادراکی، فهمیدن، های عیی)ع( آمدههای معنایی فعل دیدن که در خطبه. قالب1

گرفتن.  کردن و تصمیمداشتن، یافتن، درک بودن و باور دانستن و شناختن، معتقدکردن، پنداشتن و فرض
شده  در دو قالب معناییِ متفاوت در کنار یکدیگر استعمال« رأی»شده، فعل  در برخی از موارد بررسی

ری شده از فعل دیدن، همان دیدنِ ارادی و ظاه های معنایی برداشتبود. البته الزمۀ هر یک از قالب
شود. از همین رو، فعل دیدن در زندگی بشر و برداشت وی میاست که با چشم سر، برای انسان میموس 
که اگر زاویه نگاه تغییر کند، مسیر طوریدارد؛ به کردنش نگاهاز امور انتزاعی مختیف، بستگی به نوع 

شناخت آدمی را از جهان دنبال آن عوض خواهد شد. در حقیقت، این چگونه دیدن است که زندگی به
البالغه ها خود را نشان داد آنست که در خطب نهجای که در بررسی نمونهکند. دیگر نکتهمی سازماندهی

 نشده بود.استفاده « رأی»از دیگر مشتقات فعل 
 هایبه بافت« رأی»البالغه، در برگردان فعل های برتر نهجعنوان ترجمهعمیکرد سه مترجم منتخب به .2

اند. همچنین به هنگام برگردان متن است، دقت الزم را مبذول نداشته کار رفتهگوناگونی که در آن به
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 در زبان فارسی مانند دیدن و مشاهده« دیدن»های معنایی میان مترادفات فعل مبدأ به مقصد، به تفاوت
ای و ییِ واژه، به معنای حاشیهتوان در کنار معنای اصمی کهدرصورتیاند. کردن، توجه الزم را ننموده

 ای داشت.ژرفی آن اشاره
 

 نوشتپی
شناسی شناختی، معتقد است که بدون معناشناسی شناختی یکی از فروع زبان نظریۀ معناشناسی قالبی: *

های معناشناسی شناختی که به این مسئیه جمیه نظریهتوان معنای هر واژه را دانست. ازلغت نمیاستفاده از فرهنگ
 ,Croft & Cruseمیالدی ارائه شد ) 91که در دهه « معناشناسی قالبی»، نظریۀ فییمور به نام است پرداختهبیشتر 

دهد که چگونه یک تواند داشته باشد، نشان میهای معنایی که هر واژه می. این نظریه با توجه به قالب( 7 :2004
 آورد. می وجوددید )قالب معنایی جدید( را در بافت گفتار بهواژه، معانی ج

شدن است(،  های معنایی به معناهای تالزمی )الزمه خریدن، فروختهتوانیم از قالبالزم به ذکر است که می **

مصادق های خانه، ضمنِ کالم وجود دارد( و تطابقی )مطابقت تصویر ذهنی با )خانه را خریدم. تمام بخش تضمنی
 . است شدهمعرفیدر منطق برای هر واژه  گانهسههای خارجی( رسید. داللت

مند ای نظاماست که معانی یک واژه به مانند شبکه آن برشناسی شناختی در زبان المعرفیهساختار دانش دائر ***

موجود در شبکۀ مرکزی و برخی باشد که هر کدام از آنها درجه و اعتباری دارد. به بیانی دیگر، برخی از معانی می
رو النگاکر دانش دائرۀالمعارفی را به رساند. از اینای را میای هستند. چنین حالتی، پویایی معنای دانشنامهحاشیه

 (.  99ـ  99: 1373مهند، کند: داتش عرفی، دانش عام، دانش ذاتی و دانش انحصاری )راسخمی چهار دسته تقسیم
شود می را شامل« تمرکز بر دیدن و دنیای دیداری در تولید معانی»دیدوارگی اصطالحی است که روند  ****

 (.9: 1371)کهوند و عادل، 
شود. اطالعات از طریق حواسّ پنجگانه )دیدن، شنیدن، می ذهن به سه ناحیۀ خیال، وهم و عقل تقسیم *****

وارد ناحیه وهم  آمدهدستبهکند. تصویر می تصویرسازی آن از بویایی، چشایی و المسه( وارد ناحیه خیال شده و
صورت مفهومِ ترین مرتبه(، بهشود. سرانجام در ناحیۀ مرکزیِ ذهن یعنی قوه عقل )عالیمی شده و در آنجا تکثیر

خیال و عقل ترتیب در ناحیه آید. از همین رو، تصویر و مفهوم دو مقولۀ جداگانه هستند که جایگاهشان بهکیّی درمی
 است.
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