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چکیده

ترجمه از  بحث قابلیت ،(cross-linguistic)گذرهاي زبانیکی از مناقشات اصلی در بحث

»بیان«ةگرفته از واژهاي صورت هترجم در این پژوهش به بررسیِ.زبانی به زبان دیگر است

ا و تفاسیر مؤید ه هاین ترجمنگاهی به .ن قرآن پرداخته شده استامفسرن واازسوي مترجم

 معناي مرکزيِ تعیینِ ،این تحقیق هدف از انجامِ.استنزد این افراد  »بیان«ةواژ چندمعناییِ

 معناي مرکزيِ نگارندگان بر این است که دانستنِ زیرا اعتقاد ؛است کریم در قرآن »بیان«ةواژ

ی به یپاسخگو منظورِ به.دکریاري خواهد تر از این واژه دقیق اي ترجمهدر تعیینِما را این واژه 

در قرآن »بیان«ةواژ کاربرد ، تمامی موارد»بیان«ةواژ معناي مرکزيِ ۀزمینپژوهش در پرسشِ

 اي چندمعنا، در چارچوبِه هاي از واژنمونه عنوانِ بهمذکور  ةواژو سپس  شداستخراج 

شناختی مورد  شناسیِ معنیر چارچوب شده توسط تایلر و ایوانز دمعرفی مند نظامچندمعناییِ

در»بیان«ةها مؤید این واقعیت است که واژ هحاصل از تحلیل داد نتایجِ .تحلیل قرار گرفت

رفته  کار بهالضمیر مافی نِساختاصطالحی پوششی براي اشاره به هرگونه آشکار عنوانِ بهقرآن 

زبان نیز صورت پذیرد، اما  ازطریقِواند ت میساختننگارندگان معتقدند اگرچه این آشکار.است

 ،الضمیر استمافیساختنِبا توجه به این واقعیت که انسان از طرق دیگر نیز قادر به آشکار

1. sahbahrami@modares.ac.ir
2. golfamar@modares.ac.ir
3. alimalmirm@yahoo.com



شناسیزبان و زبان مجله |138

ها و تفاسیر شاهد  هکه در برخی از ترجم گونه نآ(این واژه  ۀبا زبان در ترجم »بیان«برابردانستنِ

الضمیر برداري از مافیاین واژه همانا پرده دقیقی نیست و بهترین برابرنهاد براي ۀترجم)هستیم

.است

.، قرآنمند نظام، چندمعناییِمعنایی شبکۀشناختی،  شناسیِ معنی،بیان:اه هکلیدواژ

مقدمه-1

ازگروهی.هاستا در دنیاي پیرامون ما انسانه هترین پدیدشک یکی از پیچیدهزبان بی

، براي زبان س امریکایی، نوام چامسکی، دانستشنا انوان زبت میآنان را سان که پیشروشنا انزب

ها، و خاص این موجودات، انسان و این پدیده را مشترك در بین همۀ ندا ماهیتی همگن قائل

انسانی  شناسان براي این پدیدة اناین گروه از زب.انندد میبدون همتایی در بین سایر موجودات 

و معتقدند زبان  نیستنددیشه اینان به تکامل زبان معتقد این ان تبعِند و بها منشأیی زیستی قائل

.ایش آن تغییر چندانی نداشته استاز ابتداي پید

بحث قابلیت  ،زبان داراي موافقان و مخالفان بسیار است یکی از مباحث دیگري که در زمینۀ

دیگر همواره گروهی معتقدند که در ترجمه از زبانی به زبان .ترجمه از زبانی به زبان دیگر است

با گروه معتقدند این.اندم میی بخشی از آن مغفول عبارت بهود و ش میبخشی از معنا منتقل ن

، ایننیست أي زبانی و واژگان زبان مبدها تساخهمۀمقصد همواره واجد زبانِ هتوجه به اینک

وجود دارد، ي مختلف ها ني زبانی در زباها تا و ساخه هیک بین واژبهاي یکادعا که رابطه

د غنا خو زبانیِ عتقدند افراد براي اینکه به تجربۀلیکاف و جانسون م.نیست نیادعایی پذیرفت

ند ا ویژه و زبان دیگر متفاوت ا از زبانی به زبانِه هاین استعار.یرندگ میببخشند، از استعاره کمک 

ي متفاوتی ها نزبا نیز معتقد است افرادي که به)1385(3چپمن).2،1980و جانسون 1لیکاف(

قابلیت ترجمه از زبانی این گروه .نندک میاي مختلفی درك ه هنند، جهان را به شیوک میصحبت 

شند و معتقدند بخشی از معنا در ترجمه از زبانی به زبان دیگر از ک میبه زبان دیگر را به چالش 

.ودش مییا مخدوش  ودر میبین 
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و چنانچه  استپذیر معتقدند ترجمه امري امکانافرادي هستند که  ،در آن سوي این چالش

وانیم معنا را در هنگام ت میي زبانی توجه کنیم، ها شکمی از ساختار زبان فاصله بگیریم و به نق

بر این باور  گرانقش معتقد است که نظریۀ ترجمۀ)1396(1نورد .یمکندرستی منتقل ترجمه به

آن متن  ایست هدف یک مترجم در ترجمۀب میشده براي یک متن،درنظرگرفته است که نقشِ

جاي همعتقد است که در یک ترجمه ب )همان(وي.به زبان دیگر باشد، نه معنا یا مفهوم آن متن

اصل  عنوانِ بهي زبانی را ها شمقصد باشیم، باید نق معنا یا مفهوم به زبانِ انتقالِ اینکه در پیِ

اقعیت طبیعی است که چنین چالشی در مورد آیات با توجه به این و.راهنماي خود قرار دهیم

که »بیان«و»قول«و»لسان«،»نطق«ایی نظیر ه هواژ از میانِ.قرآن کریم نیز وجود دارد

ةواژ فارسیِ ترجمۀ این پژوهش صرفاً به بررسیِاي به موهبت زبان اشاره دارند، در گونهیک بههر

هدف از این بررسی درواقع، .ردازیمپ می2یشناخت شناسیِ معنیۀرچوب نظریدر چا»بیان«

.استآن به زبان فارسی  در ترجمۀ»بیان«واژة اي اصلی و مرکزيِمعن بهفتن یادست

آیۀ چهارم سورة (مشتقات آن سه مورد و در سه آیه از قرآن درنظرگرفتنِ بدونِ »بیان«واژة

آل  سورة مبارکۀ وهشتمِصدوسییک و آیۀ امۀیالقمبارکۀ الرحمن، آیۀ نوزدهم سورة مبارکۀ

در3چندمعنایی ، به وجود»بیان»واژة متعدد ی به ترجمه و تفاسیرِبا نگاه.آمده است )عمران

که خود زیربخشی از  4مند نظامچندمعناییِ معنایی در چارچوبِ این تعدد.وریمخ میاین واژه بر

درواقع، در این پژوهش قصد .یردگ میشناختی است، مورد تحلیل قرار  شناسیِ معنیانگارة

واژة5دیگر معناي سرنمون عبارت بهمعناي مرکزي یا )1:اصلی پاسخ دهیم داریم به دو پرسشِ

که برخی از  گونه نوان همات میاین واژه، آیا  معناي مرکزيِ با درنظرگرفتنِ)2چیست؟ »بیان«

»بیان«)الرحمن ةچهارم سور ۀشخصاً آیم(اند با توسل به آیاتی از قرآن دهکرسان ادعا شنا انزب

از زمان خلقت انسان در وجود او  ،این آیات گواهبه ،را با زبان برابر دانست و مدعی شد که زبان

ود؟ش میدیگر انسان با زبان متولد  عبارت بهنهاده شده و 

-در زبان فارسی هیچ اثري به چندمعنایی در قرآن کریم و مشخصاً در چارچوب معنی

آثار اندکی در فارسی وجود دارد که چندمعنایی را در .ناسی شناختی نپرداخته استش

1. Ch. Nord
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.مند مورد بررسی قرار داده استچارچوب شناختی و خاصه در قالب رویکرد چندمعنایی نظام

در فارسی پرداخته »شنیدن«نیز به بررسیِ چندمعناییِ فعلِ حسیِ )1393(افراشی و صامت 

موفق »شنیدن«را در تبیینِ چندمعناییِ افعالِ حسی ازجمله )1995(1یلورایشان الگوي تا.اند

ساختارِ مقولۀ معنایی را مبتنی بر شباهت خانوادگی و )1995(تایلور .کنند ارزیابی می

تواند معانیِ مختلفی از یک تا چهار  در این چارچوب، یک واژه می.داند هاي معنی می زنجیره

گیريِ معنی سه  گیريِ معنیِ دو و معنیِ دو مبناي شکل مبناي شکل داشته باشد که معنیِ یک

مند از  هاي چندمعناییِ نظام افراشی و صامت معتقد هستند تحلیل.گیرد و الی آخر قرار می

مداري و از سوي دیگر وابسته به درك نقش فرهنگ در  سو وابسته به درك مفهوم جسم یک

.گیريِ این معانی است شکل

براساسِ انگارة »زیر«واژة  در پژوهشی به تحلیلِ چندمعناییِ مکان)1395(عموزاده 

هاي  وي انگارة مذکور را از جهاتی در مقایسه با انگاره.مند پرداخته است چندمعناییِ نظام

هاي  پژوهشگر معتقد است این انگاره از جنبه.داند پیشین ازجمله انگارة لیکاف داراي مزیت می

هاي مدونِ  ي مزیت است، یکی از این جهت که در ارائۀ معناي اولیه به مالكشناسانه دارا روش

شود و دیگر اینکه با محدودساختنِ معنیِ واژة چندمعنا از تعدد معناییِ آن  زبانی متوسل می

اما در عین حال، وي انگارة مذکور را از جهت نظري داراي اشکال ارزیابی .کند جلوگیري می

شده  چالشِ انگارة مذکور ازجنبۀ نظري ماهیت وابسته به بافت معانیِ ارائهترین  مهم.کند می

مند قائل به استقاللِ  براي واژه چندمعناست، این در حالی است که انگارة چندمعناییِ نظام

مند، همچون  عموزاده معتقد است انگارة چندمعناییِ نظام.بافتیِ معناهاي واژة چندمعناست

.داند چندمعنایی را خصیصۀ ذاتیِ عناصرِ واژگانی میانگارة نظريِ لیکاف، 

معیار با رویکردي  فارسیِ در چندمعنایی انواعِ در اثري به بررسیِ )1397(سبزواري

چندمعنایی که  بنديِردازد که تقسیمپ میبررسی این نکته  این اثر بهوي در .ردازدپ میشناختی 

پس از تحلیل پژوهشگر  .ن فارسی نیز هست یا خیریم به زباارائه شده، قابل تعم 2ازسوي ایوانز

 ایوانز از چندمعنایی که شامل چندمعناییِ گانۀ سهبنديِارد که تقسیمد میا اذعان ه هداد

.فارسی نیز صادق است در بیناواژگانی است، واژگانی و چندمعناییِ مفهومی، چندمعناییِ
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 به چندمعناییِ ، هرچند اندك،انیدر زبان فارسی پژوهشگر ،که مالحظه کردید طور نهما

ویژه در چارچوبِدر قرآن و به»بیان«تاکنون تحلیلی شناختی از واژةاند اما ا پرداختهه هواژ

.شناختی صورت نگرفته است شناسیِ معنی

نظري پژوهش چارچوب-2

ه بندي مرتبط شد حث مقولهشناختی مباحث مربوط به چندمعنایی به ب سیِشنا انزب ۀدر حیط

ذکر این نکته در اینجا .بندي فهمید مقوله چندمعنایی را باید براساسِ ،لیکاف اعتقادبه.است

نامی دو یا چند  در هم.تفاوت قائل شویم 1نامیضروري است که ما باید بین چندمعنایی و هم

 و تلفظیِ نوشتاري کامالً متفاوت و بدون هیچ ارتباط معنایی با یکدیگر، صرفاً داراي صورت واژة

نوعی نوشیدنی، هم به نوعی حیوان و هم به که هم به»شیر«ةمثل واژ هستند؛یکسانی 

نام در فرهنگ لغت اي همه هشایان ذکر است واژ.آب اشاره دارد کردنِاي براي باز و بستهوسیله

 در چندمعنایی شاهد یک واژه با درمقابل،.وندش میمتفاوتی درج  ي واژگانیِها لدر مدخ

چراغ روشن، آبی  در عباراتی نظیرِ»روشن»مثل واژةط باهم هستیم؛چندین معناي مرتب

.روشن و هواي روشن ۀروشن، مسأل

و لیکاف به این نکته اشاره دارند که چندمعنایی در ساختار مفهومی نیز وجود  2بروگمن

فاً زبانی نیست، زبانی مطرح نیست، این یعنی چندمعنایی مفهومی صر دارد و فقط در روساخت

سی شنا انزب اي دیگرِه هچندمعنایی در دیدگا).1394:109مهند، راسخ(ذهن است  بلکه ویژگیِ

اي غیرشناختی چندمعنایی را ه هدر دیدگا.هم پذیرفته شده و مورد بررسی قرار گرفته است

 ،دیگر عبارتبه.اندزبانی پرداخته آن در روساخت اند و به بررسیِاي زبانی دانستهپدیده

ا چندمعنایی ه هاین دیدگا نظرِ اند، طبقِ ا قلمداد نکردهه هواژ بنیاديِ چندمعنایی را ویژگیِ

اي دیگر اراي یک معناي انتزاعی است و معناهمعنایی است، یعنی هر واژه دیک صورت ثانویۀ

زاعی مشتق انت آن براساس بافت، مقصود گوینده و آشنایی شنونده با این مقصود از آن معنیِ

).3،2006:239ایوانز و گرین(وند ش می

1. homonymy
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گرا چندمعنایی در نگرش ساخت-2-1

اي اتفاقی و محصول مفهومی و واژگانی، چندمعنایی پدیده گرا به روابطدر نگرش ساخت

فرض بنیادي در تحلیل چندمعنایی، کاربرد واژه  ،دیگر عبارت به.دشومیا تلقی ه هی واژنشین هم

به ).1393:31،و صامت افراشی(استاي دیگر ه هی با واژنشین همي متفاوت و در اه تدر باف

اي تغییر واژه نشینِ هماي تغییر کنند، یعنی بافت واژه نشینِ هماي ه هچنانچه واژ ،بیان دیگر

گرا به چندمعنایی،  در رویکرد ساخت ،بر این اساس.ودش میکند، معنی آن واژه نیز عوض 

.استبینی  اي نامحدود و غیرقابل پیشایی براي یک واژه، گسترهچندمعن گسترة

چندمعنایی در نگرش شناختی-2-2

شناختی یعنی پس از  شناسیِ یمعن به1ساختارگرا شناسیِ معنیبا تغییر نگرش به چندمعنایی از 

 مند ظامنود بلکه فرایندي ش میاتفاقی در نظر گرفته ن ةیک پدید ۀمثابآنکه چندمعنایی دیگر به

گی نه فقط ود، تحول بزرش میبندي در نظر گرفته  سازوکاري براي مقوله ۀمثابو بیش از آن به

، و صامت افراشی(به وجود آمد  شناسی معنیعطفی در مطالعات  در چندمعنایی بلکه نقطۀ

بر این .بندي است شناختی، چندمعنایی سازوکاري براي مقوله سیِشنا اندر زب).1393:36

یرند و آن مقوله حول مفهوم سرنمون گ میا در یک مقوله قرار ه هواژ مرتبط معانیِ ،اساس

چندمعنی،  یک واژة متشکل از معانیِ ، براي مقولۀبر اساس این نظریه.)همان(یابد  سازمان می

سرنمون در کانون آن قرار دارد و سایر معانی که هریک  د که مفهومِشومیساختاري مدور تصور 

این دایره قرار  معناي مرکزي تفاوت دارند در فواصلی از کانون، بر روي شعاعِ ینلی با ادلیبه

قرار گیرند  اي مقولهود این معانی در این ساختار ش میشباهت خانوادگی سبب .یرندگ می

اي زبانی است و ه هبودن ویژگی انواع بسیاري از مقولشعاعی).1393:38، و صامت افراشی(

این مفهوم در تقابل با .بندي دانست جدید به بحث مقوله رویکرد ا یکی از نتایجِوان آن رت می

دیدگاه بندي است که بر اساس آن اگر عنصري یکی از شرایط عضویت در  مقوله کالسیک

 ۀمقول).2،2001:3لی(واند به آن مقوله تعلق داشته باشد ت میاي را نداشته باشد، نمقوله

مفاهیم نسبت به مفهوم نوع نخست یا مرکزي  ۀومی است که در آن دامنمفه اي مقولهشعاعی 

1. structuralist semantics
2. D. Lee
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ترند،  نوع نخست یا سطح پایه نزدیک ۀتر به نموننشانبی بدین معنا که معانیِ.یردگ میشکل 

نوع نخست دارند در  ۀنمون تري به مفهومی شباهت کم لحاظکه آن دسته از معانی که بهحالیدر

.یرندگ میمرکزي قرار  ۀدورتري از نمون ۀز در فاصلزبانی نی سطح بازنماییِ

هاي منشعب از مرکز اي و مانند شعاعشبکه صورت بهاي شعاعی ه هشناختی، مقول ةدر انگار

هر مفهوم مجزا با یک نقطه  ،ینیدب می)1(که در شکل  طور نهما.وندش میدایره بازنمایی 

مفهومی  ۀمفاهیم متعلق به یک مقول ۀهمود، از آنجا که ش میمشخص )رنگاي سیاهه هدایر(

معنایی بین مفاهیم را  ۀمانندي که از هر دایره منشعب شده است رابطي شعاعها نهستند پیکا

 معناییِ ۀشعاعی مفاهیم در حافظ ۀباید این مهم را در نظر داشت که مقول.هندد مینشان 

.انددرازمدت ما تثبیت شده

)2006:276برگرفته از ایوانز و گرین، (ه شعاعی بازنمایی یک شبک -1شکل 

2-3- مند نظامچندمعناییِ رویکرد

 شناسیِ معنیچندمعنایی در  لیکاف موفقیتی در بحث شعاعیِ مقوالت ۀبا وجود آنکه نظری

ها این بود که  آن ترینِ یکی از مهم.آمد، اما اشکاالتی نیز بر آن مطرح شدحساب میشناختی به

در این دیدگاه .ندک مییک واژه ارائه ن مختلف معیارهاي مشخصی براي تمایز بین معانیِلیکاف 

).1394:114مهند، راسخ(افراد سپرده شده است  یک واژه به شم زبانیِ مختلف معانیِ تعیینِ

شبکۀند که بر اساس آن تحلیل کرداصولی را تعیین  )2003(و ایوانز 1تایلر ،بر این اساس

رامند نظامتحت عنوان چندمعناییِ اضافه، رویکردي حروف ها در بررسیِ آن.عینی شود معنایی

1. A. Tyler
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طور قراردادي  هم بهبا متفاوت ولی مرتبط اي از معانیِ مجموعه ،در این دیدگاه.نندک میمعرفی 

معنایی، یکی از  شبکۀدر این .ازندس میمعنایی را  وند و یک شبکۀش میخاصی مربوط  به واژة

ود و سایر معانی موجود در شبکه ش میمعنی اصلی و اولیه در نظر گرفته  عنوانِ بهمعانی 

 معناییِ ابعاد در بررسیِ )1395(عموزاده .ي اولیه هستندادر ارتباط با آن معن مند نظامشکلی به

اي ه كسه مالك از مال به کاربرد مند نظامچندمعناییِ انگارةي ها كاز مال»زیر«واژة مکان

آن واژه،  تاریخیِ ریشۀ:اند از عبارت ها كاین مال.نندک میشده در این الگوي نظري اکتفا معرفی

کار بهي تقابلی ها تاي مرکب و نهایتاً معنایی از آن واژه که در جفه هیک معنا در واژ کاربرد

رین معناي ت میقدیعنوانِ بهرا »از پایین«معناي )1369(وي با استناد به ناتل خانلري .ودر می

در»زیر«کاربرد واژةیعنی  ،دوم وي همچنین با عنایت به مالك.ندک میاین واژه معرفی 

و همچنین مالك سوم و در تقابل »زیرگیري«و»زیرپوش«،»زیرانداز«یی نظیر ها بترکی

دیگر  فیِشده، در ادامه به معریافت و تأیید معناي اولیۀ»رو«با واژة »زیر«گرفتن واژة قرار

،»تحت کنترل«،»کمتر«چهار معناي  )1395(عموزاده.ردازدپ می»زیر«واژة غیرمکانیِ معانیِ

.ندک میمعرفی »زیر«واژة مختلف معانیِ عنوانِ بهرا »شدهپوشیده«و»پنهانی«

ي امعن معیارهایی براي تعیینِ)1987(1پیروي از لنگکربه )107-2001:108(تایلر و ایوانز 

ي اولیه و امعن ها بر این است که براي تعیینِ ند و فرض آنده مکانی ارائه می ۀحروف اضاف ۀاولی

مهند البته راسخ.کرددي از این معیارها استفاده وان از تعدات میواژگانی نیز  عناصرِ سایرِ اصلیِ

روابطی که  همچون رمزگذاريِ(حرف اضافه  ۀمقول خاصِ ماهیت دلیلِ بهکه بر این اعتقاد است

نسبت به )دستوري ۀاین مقول بودنِبسته نیز ماهیت در طی هزاران سال براي بشر ثابت بوده و

یی ها تواژگانی تفاو این مقوالت ۀسایر مقوالت دستوري همچون اسم، فعل، و صفت معناي اولی

ا معیارهاي با این وصف در این پژوهش، م ).1394:115مهند، راسخ(حروف اضافه دارد  با مقولۀ

در»بیان«ةواژ را براي دستیابی به معانیِ )107-2001:108(شده ازسوي ایوانز و گرین معرفی

:ند ازا این معیارها عبارت.ایمبرده کار بهقرآن کریم 

سازي روابط مکانی  مفهوم ثابت و پایدارِ ماهیت با درنظرگرفتنِ :شدهیافت اولین معنیِ)1

لحاظ تاریخی اولین معنی ود که بهش مینظر گرفته معناي اولیه در عنوانِ هبدر یک زبان، معنایی 

).1394:115مهند، راسخ(باشد 

1. R. W. Langacker
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ازد که کدام س میاین معیار ما را با این پرسش مواجه  :معنایی بودن در شبکۀشاخص)2

معنی در سایر معانی حضور پررنگی دارد؟ آن معنی که تعداد بیشتري معنی از آن استخراج

.ودش میاصلی و سرنمون واقع  ود و حضور پررنگی در سایر معانی دارد، کاندیداي معنیِش می

واژةداراييها بترکیدرموردنظرمعنیِاگر :کاررفتن در واحدهاي مرکببه)3

.ودش میخارجکاندیداهافهرستباشد، ازنداشتهشرکتموردنظر

را  عناصر واژگانیاز  ياریبس:مکانی رابطۀ آن حرف اضافه با دیگر حروف اضافۀ)4

 ییتقابلِ معنا ایهم تشابه آن با يقرار داد که اعضا يچندعضو ایدو  ياهوان در مجموعت می

موردنظر در این جفت متقابل یا  یقین واژة بهقریب فت به احتمالِوان گت می،یعبارت به.دارند

.ودش میخود ظاهر  متشابه در معناي اصلیِ

تحلیل بحث و-3

ابتدا کاربردهاي این واژه در قرآن کریم ذکر شده و سپس براساس »بیان«منظور بررسی واژه به

پژوهان ها و تفاسیر متعدد که براي این واژه آمده است، چندمعنایی این واژه نزد قرآنترجمه

ردد معناي گمند تالش میگیري از رویکرد چندمعنایی نظامدر ادامه، با بهره.گرددآشکار می

ها و تفاسیر الزم است بیان پیش از پرداختن به ترجمه.مرکزي و سرنمون این واژه معرفی شود

اي، آیتی، خرمدل، خرمشاهی و فوالدوند هاي الهی قمشهگردد که در این پژوهش به ترجمه

در ها ترجمه فصیح و اشراف مترجمان ترین دلیل استفاده از این ترجمهاستناد شده است؛ مهم

هاي در این آثار بیش از سایر ترجمه»بیان«از این گذشته، ترجمه واژه .باشدترجمه آیات می

تفاسیر مورد استفاده در این پژوهش نیز دو تفسیر .قرآنی نمایانگر چندمعناي این واژه است

-زدنی ترین دلیل استفاده از این تفاسیر عالوه بر احاطه مثالباشند؛ عمدهالمیزان و نمونه می

در تفسیر قرآن، )عالمه محمدحسین طباطبایی و ناصر مکارم شیرازي(مؤلفان این دو تفسیر 

.پژوهان استتأثیرگذاري آنها نزد قرآن
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ا و تفاسیره هترجم:در قرآن کریم »بیان«واژة-3-1

طور  این واژه به وقوعِ در این قسمت هریک از موارد که جاستهب ،»بیان«پیش از تحلیل واژة

معتبر و دو  ۀترجم پنجتعداد  ،در هر مورد.دشوا و تفاسیر آن ارائه ه هجداگانه همراه با ترجم

.تفسیر از این آیات ارائه شده است

3-1-1- هلَّمیانَ ع4:الرحمن﴿الْب﴾ 

اي این آیه ه هبه ترجم.استالرحمن  چهارم سورة مربوط به آیۀ»بیان«ة واژ نخستین کاربرد

:یدقرآن توجه کن مترجمانطتوس

.)اي قمشهالهی (فرمود انینطق و بمِیاو تعل به)1ترجمۀ

.)آیتی(آموخت گفتنبه او )2ترجمۀ

.)خرمدل(ت آموخ)آنچه در دل است(انیببه او )3ترجمۀ

.)خرمشاهی(تآموخ زبانبه او )4ترجمۀ

را)5ترجمۀ .)فوالدوند(آموخت گفتنسخناو

:شرح ذیل تفسیر شده استآیه در تفسیر المیزان و نمونه بهین، این عالوه بر ا

.برداري از هرچیز است اي پردهمعن بهمورد بحث  ۀدر جمل »بیان«ةواژ:تفسیر المیزان

خلق  ۀمنظور از انسان در جمل اند گفتهبعضی ، دیگر در معناي آن اقوالی دیگر دارند مفسران

همان اسمایی است که به آدم تعلیم  »مه البیانعلّ«ۀدر جمل »بیان«آدم، و منظور از ، االنسان

که به وي تعلیم  »بیانی«و منظور از، منظور از انسان پیامبر اسالم، اند گفتهبعضی دیگر .داد

.کرد قرآن است

گفته  يدارد، و به هرچیز ياگسترده یمعن، نظر مفهوم لغتاز »بیان«:تفسیر نمونه

شود که یباشد، بنابراین نه فقط نطق و سخن را شامل م يچیز ةکنندشود که مبین و آشکاریم

مسائل مختلف و پیچیده است  که مبینِ یو منطق یکتابت و خط و انواع استدالالت عقل یحت

.گفتن استجمع است، هرچند شاخص این مجموعه همان سخن »بیان«همه در مفهوم 

 ﴾19:القیامۀ﴿بیانَه  ثُم إِنَّ علَینَا-3-1-2

شده براي این آیه  ارائهاي ه هبه ترجم.قیامه استسورة 19آیۀ در »بیان«ةدومین کاربرد واژ

:توجه کنید
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.)اي قمشهیاله(میکن انیبآن را بر تو )قیحقا(پس از آن بر ماست که )1ترجمۀ

.)یتیآ(ماست ةآن برعهد انیبسپس )2ترجمۀ

.)خرمدل(ماست ةبر عهد زین انشیو ب حیتوضسپس )3ترجمۀ

.)یخرمشاه(ماست ةآن بر عهد انیشرح و بسپس )4ترجمۀ

.)فوالدوند(ماست ةبر عهد)نیز(آن)و توضیح(بیان سپس )5ترجمۀ

:ذیل تفسیر شده است صورت بهدر تفاسیر المیزان و نمونه این آیه 

ت معنایش این اساند تهگفبعضی .ماست ةتو به عهد يایضاح آن برا ییعن:تفسیر المیزان

کنیم، نخست آن یماست، ما آن را با زبان تو برایشان بیان م ةمردم به عهد يکه بیان قرآن برا

خوانیم یمردم م يو سپس با زبانت برا کنیم میشدن حفظ و دگرگون یرا در ذهن تو از فراموش

.کنیمیو بیان م

آن هر سه بر  ین و تفصیل معانم تبییجمع قرآن، و هم تالوت آن بر تو، و ه:تفسیر نمونه

.ماست ةعهد

﴾138:عمرانآل﴿لّلْمتَّقینَموعظَۀٌويهدولّلنَّاسِبیانٌهـذَا-3-1-3

اي متفاوت این ه هبه ترجم.آل عمران است ۀمبارکسورة 138در آیۀ»بیان«واژة آخرین کاربرد 

:یدکنشریفه توجه آیۀ 

 يبرا يمردم، و راهنما و پند)عموم(ياست برا یانیحجت و بتایآ این)1ترجمۀ 

.)اي قمشهیاله(زکارانیپره

.)یتیآ(است يپرهیزگاران راهنما و اندرز يو برا روشن یدلیلمردم  ياین برا)2ترجمۀ 

گذشتگان ة ثابت خدا دربار صفات مؤمنان و قواعد و ضوابط ةکه دربار(نیا)3ترجمۀ 

)رهنما(است يروشنگر)گذشت

.)خرمدل(است ارانکزیپره يبرا يریرهنمود و پندپذیۀاو م مردمان يبرا)4ترجمۀ 

است زگارانیپره مردم و راهنما و پندآموزِ يبرا]ها تعبر[انگریبنیا)5ترجمۀ 

.)یخرمشاه(

:ذیل آمده است صورت بهتفسیر این آیه نیز در تفاسیر نمونه و المیزان 
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عموم مردم و  ياست برا یحجت و بیان)کتاب خدا و آیات مذکوره(این :تفسیر المیزان

.پرهیزکاران يبرا يراهنما و پند

 ۀو وسیل ها نانسا ۀهم ياست برا یروشن ۀبیانی،فوق گفته شدآیۀآنچه در :تفسیر نمونه

ویهمگان ۀانات جنبکه این بیدر عین این ییعن.ارانزکپرهی ۀهم ياست برا يهدایت و اندرز

.شوندییرند و هدایت مگ میهدف از آن الهام با اران و افرادکتنها پرهیز ،دارد یمردم

واژة ویم که ش میگرفته از آیات فوق، متوجه ا و تفسیرهاي صورته هندکی تأمل در ترجمابا 

 که این خود مؤیدمتعددي همراه شده است  قرآن با معانیِ مفسرانو  مترجمانسوي از»بیان«

گیري از ابزارِبنابراین، پژوهش حاضر با بهره.استدر متن قرآن  »بیان«واژةییِچندمعنا

تا از  کوشیده استپرداخته و  »بیان«واژةچندمعناییِ ه تحلیل و بررسیِشناختی ب شناسیِ معنی

اي این ا و تفسیرهه هبا توجه به ترجم.این واژه دست یابد اي اصلی و سرنمونِمعن بهاین طریق 

 کار بهدر معانی زیر  »بیان«واژة ن مدعی شد وات میهستند،  »بیان«واژة ه که مشتمل بر سه آی

:رفته است

)المیزان(برداري  پرده)1

)زانیالم(تشخیص خیر و شر )2

)زانیالم(اسماء )3

)نمونه ریتفس(آشکارکننده زِیهر چ)4

)تفسیر نمونه(ی و منطق یاستدالالت عقل)5

)نمونه ریتفس(گفتنسخن)6

)نمونه ریتفس(کتابت و خط )7

ة ذیل واژ)رقومی ۀنسخ(ی مترادف و متضاد فارس واژگانِ فرهنگ جامعِهمچنین، در 

:آمده است»بیان«

ویل، تبیین، تعبیر، توضیح، شرح أت)1

ابراز، اشعار، اظهار، تقریر )2

تلفظ، سخن، کالم، گفتار، نطق)3

اعتراف)4

شدن، هویداآشکارشدن، پیداشدن)5
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تحریر، ترقیم، نوشته)6

:آمده است »بیان«واژة ی در برابر در فرهنگ قرآنی المعان ،عالوه بر این

)یالمعان یِفرهنگ قرآن(النطق )1

)یالمعان یِفرهنگ قرآن(توضیح )2

)یالمعان یِفرهنگ قرآن(میتفه)3

واژة معانی متفاوتی براي  انمفسرآن است که مترجمان و  ،آنچه تا اینجا بر آن تردید نداریم

 اما آنچه که فعالً بر ما پوشیده است آن است که معناي مرکزيِ.انددر قرآن ارائه کرده »بیان«

خاصه  ،سانشنا انسوي برخی زبست؟ آیا این معنی همان است که ازاین واژه کدام ا

به بررسی این به دانشی ذاتی و ژنتیکی اشاره دارد؟ در ادامه  ،گراصورت سانِشنا انزب

.ردازیمپ میچندمعنایی 

»بیان«واژةتحلیل چندمعناییِ -3-2

دستیابی به معناي  منظور بهسیده است که معانی و تفاسیر، حال زمان آن فرارةپس از مشاهد

شده توسط تایلر و ایوانز آن در قالب الگوي ارائه به تحلیل و بررسیِ »بیان«واژةاصلی و سرنمونِ

معناي سرنمون در این  معیار اول براي شناساییِ ،که پیش از این گفتیم طور نماه.بپردازیم

که در آن به )1352قرشی، (قرآن قاموسِدر کتاب .است»شدهتثبیت نخستین معنیِ«الگو 

آشکار و ظاهر :بان«:آمده است »بیان«واژة ذیل  ،قرآنی پرداخته شده استمفردات بررسیِ

وسط توأم با انفصال  چون وجود.ی وسط هستندمعن به»بین«بیان همه از بیان، بینونه و ت.شد

 یِمعن به»بیان«.اند گفتهشدن و آشکارشدن ی قطعمعن بهرا »بان«لذا  ،و ظهور و انقطاع است

معیار (نخست در الگوي تایلر و ایوانز  معیارِ کردنِبنابراین، با لحاظ.»نطق اعم استکشف و از

ن براي معناي سرنمو وان کاندیداي اصلیِت میرا »شدن قطع«و»آشکارکردن«، معنیِ)قدمت

.کردمعرفی  »بیان«واژة

چندمعنا معرفی  معناي سرنمون واژه براي شناساییِسوي تایلر و ایوانز معیار دومی که از

 با کمی تأمل در معانیِ.»معنایی شبکۀبرجستگی و شاخصیت در «ت از شده است، عبارت اس

فصل »آشکارکردن«ویم که عنصرِش میاین معانی متوجه  ۀو مقایس »بیان«واژة شده براي ائهار

دادن، کتابت ، توضیحگفتن سخننطق، ،انیمد میکه  گونه نهما.این معانی است تمامیِ مشترك
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ند و آن چیزي نیست ا همگی در یک خصیصه مشترك ي عقلی و منطقیها لو خط و استدال

کاندیداي دوم براي معناي  عنوانِ بهالبته .انسان است برداري از آنچه در ضمیرِ کشف و پرده مگر

نیز اشاره  »شدن قطع«یِمعن بهوان ت میاین واژه  معناییِ شبکۀ، با توجه به »بیان«واژةسرنمونِ

نخست از  با توجه به دو معیارِ»شدن قطع«و»آشکارکردن«جا دو معناي پس، تا بدین.کرد

کاندیداي  مند نظامچندمعناییِ رویکرد شده توسط تایلر و ایوانز در چارچوبِاي معرفیمعیاره

.اند معنی اصلی معرفی شده

موردنظر در  واژة کردنِشرکت«معرفی شده است، سومین معیار که در این رویکرد 

مشتقاتيِحاو مرکبِ که در کلمات وصفمورد کدام از معانیِهر.است»مرکب واحدهاي زبانیِ

اي که در اینجا نکته.باشد یاصل یمعن يدایکاند دوانت مین احتماالً ،شرکت نکند »بیان«واژة

 چندمعناییِۀ ه در زمینگرفت صورتي ها لالذکر در تحلیوجود دارد این است که معیار فوق

ندگان نگار ،حاضر تحلیلِ اما در.چندمعنا اعمال شده است خود واژة خصوصِاحدهاي زبانی درو

ي ها آیی باهمبه بررسیِ »بیان«واژةي خودها آیی باهمجاي اشاره به در تحلیل خود به دالیلیبه

دلیل به:اندپرداخته ،»البینه«و»مبین«اي ه هیعنی واژ ،»بیان«واژةدو مورد از مشتقات 

 تغییرِ یقِازطرا را ه هواژ مشتقات و حتی تصریف زبان عربی که عموماً واژيِساخت مشخصۀ

 واژه عموماًیۀ اي خطی نیست که صورت پها نند و مانند زباک میواژه ها حاصل  درونیِ ساختارِ

 زبانی یافت و در غالبِ را در ترکیبات»بیان«لفظ نخورده باقی بماند، دشوار بتوان عینِدست

بنابراین،  .نندک میخود را نمایان »ب،ي،ن«ریشۀ ي تغییریافته و سایر مشتقاتها تموارد صور

معناي اصلی و  کمک فراوانی به درك ،عالوه بر خود واژه ،این واژه مشتقات معتقدیم که بررسیِ

واژة یکی از مشتقات (»مبین«ةهاي واژ آیی باهمبه  .ندک می»بیان«واژةافتن معناي سرنمونِی

مورد نظر مقابل آن آمده  بِترکی وقوعِ تعداد ،ید؛ در هر موردکندر قرآن کریم توجه  )»بیان«

:است

مضلٌّ مبِینٌ

گمراهی آشکار

لَغَوِي مبِینٌ

گمراهی آشکار

)2(الْبلَاء الْمبِینُ

امتحان روشنگر

لّنَفْسه مبِینٌ

آشکار به نفس]ستم[

کَفُور مبِینٌ

کفر آشکار

نُورا مبِینًا

اننوري تاب

)2(رسولٌ مبِینٌ

نرسول مبی

دخَانٍ مبِینٍ

دود آشکار
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»مبین«خود را به وصف قرآنها آیی باهمدر برخی از این  ،نیدک میکه مالحظه  طور نهما

هذا  ...:شماردیم»مبین یعرب«و زبان خود را )2:شعراء(المبینِتلک آیات الکتابِ :تایدس می

و موعظۀٌ  ياس و هدللنّبیانٌ هذا :داندیم»بیان«گاه خود را و )103:نحل(مبینیلسانٌ عرَب

و لقد أنزلنا (»مبینات«آیات خود را  از این گذشته قرآن در برخی.)138:آل عمران(للمتّقینَ

(مبیناتإلیکُم آیات  ...بیناتو لقد أنزلنا الیک آیات (»بینات«و در برخی دیگر  ))34:نور...

و))157:انعام(...و رحمۀٌ يربکم و هد من بینۀٌفقد جاءکم (اند د می»بینۀ«و یا ))99:بقره(

و  يء و هدیو نَزَّلنا علیک الکتاب تبیاناً لکُلِّ ش...(کندیم یمعرف»تبیان کل شیء«گاه خود را 

)).89:نحل(للمسلمینَ  يرحمۀً و بشر

بِینٌع2(رَبِی م(

نروش یعرب

إِفْک مبِینٌ

دروغ آشکار

)2(لْحقُّ الْمبِینُ

حق آشکار

آیاتینَاتب3(م(

روشنگر یاتیآ

بِینٍشَیءم

حجت و معجزه آشکار

الْفَضْلُ الْمبِینُ

بخشش آشکار

)4(عدو مبِینٌ

ردشمن آشکا

)17(الٍ مبِینٍضَلَ

آشکار یگمراه

)2(ثُعبانٌ مبِینٌ

اژدهایی عظیم

)11(نَذیرٌ مبِینٌ

بیان روشن

ساحرٌ مبِینٌ

ساحري آشکار

)2(قُرْآنٍ مبِینٍ

روشنگر یقرآن

شهاب مبِینٌ

روشنشهابی

)2(إِمامٍ مبِینٍ

رهگذر آشکار

لنَّذیرُ الْمبِینُ

بیان روشن

)2(خَصیم مبِینٌ

خصومت آشکار

)5(کتَاب مبِینٌ 

کتابی روشنگر

)6(الْبلَاغُ الْمبِینُ

پیام آشکار

)7(سحرٌ مبِینٌ

رآشکا یافسون

)2(الْفَوز الْمبِینُ 

سعادتی آشکار

)7(کتَابٍ مبِینٍ 

کتاب روشنگر

)2(ضَلَالٍ مبِینٍ

گمراهی آشکار

ا مبِینًافَتْح

فتح آشکار

بِالْأُفُقِ الْمبِینِ

افق اعال

)3(بِفَاحشَۀٍ مبینَۀٍ

زشتی آشکار

بهتَانًا مبِینًا

تهمتی آشکار

)3(إِثْما مبِینًا

گناه آشکار

)12(سلْطَانًا مبِینًا 

حجتی آشکار

)3(عدوا مبِینًا

دشمن آشکار

)3(خُسرَانًا مبِینًا

آشکارزیان 
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ر این ب.انددانسته ییایو گو ییرسا، يروشنگر، یروشن يرا در معنا اه هاین واژاهل لغت 

ییعن :نظر گرفتدر گذرايامعن بهو هم  ناگذرايامعن بهوان، هم ت میرا »مبین«اساس، وصف 

مصدر فعل »بیان«.»آنچه بیانگر و روشنگر است«و»آنچه خود مبین و روشن و واضح است«

کردن وروشن(گذرامعناي مصدر و اسم فاعل معناي واضح و روشن شدن است و بهالزم، به

کننده است؛ و معناي روشن، بهگذرااز فعل  ههصفت مشب»بینه«.رود کار مینیز به)نندهکروشن

از همین ماده، نیز »مبین«.کردن استمعناي روشنمصدر سماعی از فعل متعدي به»تبیان«

استعمال )کننده روشن و روشن(ناگذرا و گذرامعناي است و به»اَبانَ«یعنی اسم فاعل از 

بیان و تبیان بر قرآن، بدین لحاظ است که این کتاب، همۀ حقایقی را که بشر  القِاط.ودش می

کند؛ و  واند راه سعادت را بپیماید، روشن میت میها ن ها آگاه باشد و بدون آگاهی از آن باید از آن

قرآن ها در شأن  است که بیان آناموري ساختنِنیز روشن»بیاناً لکُلِّ شَیءت«ظاهراً منظور از 

.1است

، در قرآن توجه »بینه«ةواژ يها آیی باهمبه  »بیان«واژة از مشتقات یکی دیگر  عنوانِ به

:یدکن

آیۀٍ بینَۀٍ

روشن ۀنشان

بِّکُمّن رینَۀٍ مجِئْتُکُم بِب قَد

.ام شما آورده يپروردگارتان برا يروشن از سو یمن در حقیقت دلیل

ّینَۀٍ مجِئْتُکُم بِب فَقَدبِّکُمن ر

.ام شما آورده يپروردگارتان برا يروشن از سو یمن در حقیقت دلیل

ینَۀُوالْب متْهاءا جم دعن بإِلَّا م تَابینَ أُوتُوا الْکا تَفَرَّقَ الَّذم

.آنان آمد ينشدند، مگر پس از آنکه برهان آشکار برا یو اهل کتاب دستخوش پراکندگ

اءج قَدبِّکُمّن رینَۀٌ مکُم ب

.است شما آمده ياز جانب پروردگارتان برا یحجت

ینَۀٍ ون بع لَکنْ هیمینَۀٍ ییحن بی عنْ حم

1. (www. mesbahyazdi.ir)



153|میدر قرآن کر »انیب«ةواژ ییِچندمعنا

زنده شود، با ]باید[که  ید، و کسشوروشن هالك  یهالك شود، با دلیل]باید[که  یکس

.واضح زنده بماند یدلیل

ۀُالْبینَتَأْتیهمیحتَّ

.آیدایشانبرآشکاریدلیلتا

آیۀ در .ظهور و انکشاف و وضوح آمده است يامعن بهاز آیات قرآن  يدر بسیار»تبیین«ةواژ

 ياه هو را[اتیما آ(؛»انْ کُنْتُم تَعقلُونَ اتیلَکُم اْالَ نَّایقَد ب«:میوانخ میآل عمران  ةسور 118

 يامعن به»نیب«از ماده  »نییتب«).دیشیندیاگر ب میکرد انیب امش يرا برا]از شرّ آنها يریشگیپ

 انیافتادن مکه فاصلهشدن آمده؛ چراو آشکار ییجدا يامعن بهسپس .است زیدو چ انیم ۀفاصل

رفته، گاه  کار بهطور جداگانه  دو معنا به نیرا دارد، بعداً در هرکدام از ا جهیدو نت نیاز، یدو چ

به دو  »نیب«در صحاح اللغه آمده است که .ظهور و آشکارشدن يامعن بهو گاه ییجدا يامعن به

»نییتب»ةواژ ،حالهربه.اتصال است يامعن بهو گاه ، ییجدا يامعن بهگاه :دیآیمتضاد م يمعنا

 يزیبه چ »نهیب«ظهور و انکشاف و وضوح آمده است؛ لذا  يامعن بهقرآن  اتیاز آ ياریدر بس

 ،لیدل نیبه هم.محسوس خواهباشد  یاست، خواه عقل يروشن و آشکار لیشود که دلیگفته م

به .شودیاطالق م »نهیب«مدرك است  ییشان در امور قضابه دو شاهد عادل که شهادت

است، خواه  يزیاز چ يبردار پرده يامعن به»انیب«و  گفته شده است »نهیب«زین اءیمعجزات انب

.1لشاهد حا ایاشاره  اینوشتن  اینطق بوده باشد  ۀلیوسبه

این مشتقات حاصل  حاويِ ، که از واحدهاي مرکبِ»بیان«ة واژ مشتقات با تأمل در معانیِ

این  کردنِبا لحاظ.ریمب میدر این ترکیبات پی »آشکارکردن«معناي  ود، به غلبه و تفوقِش می

را»بیان«واژةنمونِاي اصلی براي معناي سرگفته کاندیدمعیارهاي پیش گرفتنِنظرمعیار و در

.درنظر گرفت»آشکارکردن«وان معنی ت می

چهارمی که ازسوي تایلر و ایوانز معرفی شده است،  معیارِ ما به معرفی و بررسیِ حال،با این 

با دیگر اسامی در نظام زبان  »بیان«واژةرابطۀ به بررسیِ ،براساس این معیار.ردازیمپ می

ند عضوي قرار داد که اي دو یا چه هوان در مجموعت میسامی را بسیاري از ا.ودش میپرداخته 

/بیان«تقابلیِ وان جفتت می»بیان«ة براي واژ.هم تشابه یا تقابل معنایی دارنداعضاي آن با

1. (www. makarem.ir)
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خود ظاهر  در معناي اصلیِ »بیان«واژة شده، معرفی در جفت تقابلیِ .نظر گرفترا در»کتمان

.است»شکارشدنآ«و این همان معنیِ شده است

را به شکل زیر  »بیان«واژةمعناییِ شبکۀوان ت میگفته حال، با توجه به معیارهاي پیش

:کردترسیم 

 هاي چهارگانۀبا توجه به معیار ،نیدک میفوق مالحظه  معناییِ شبکۀکه در  طور نهما

در قرآن  »بیان«اژةونِ، معناي مرکزي و سرنمومند نظامچندمعناییِ شده در نظریۀ مطرح

مدور و با توجه به میزان نزدیکی و قرابت آن با این  صورت بهاست و سایر معانی »آشکارکردن«

درواقع، این معنی اصلی به  .اندهاي دایره در اطرف آن قرار گرفتهسرنمون همچون شعاع معنیِ

اژه است ولی معناي این معنی اگرچه یکی از معانی این و.اشاره ندارد»سخن«یا »نطق«ةقو

.سرنمون نیست

گیرينتیجه-4

در قرآن کریم، مشاهده شد که این  »بیان«واژة گرفته از صورت ا و تفاسیرِه هترجم در بررسیِ

انی مع.قرآن با معانی گوناگونی تعبیر شده است مفسرانِو  مترجمانواژه ازسوي 

:از این قرار بودند »بیان«واژة شده براي درنظرگرفته

)المیزان(برداري پرده)1

)قاموس قرآن(شدن قطع)2

دنش قطع

هاي عقلی و منطقی استدالل

برداري پرده

تشخیص خیر و شر

آشکارکردن

گفتننسخ

تفهیم

توضیح

کتابت و 

اسماء

کریمدر قرآن  »بیان«واژة معناییِ شبکۀ -2شکل 



155|میدر قرآن کر »انیب«ةواژ ییِچندمعنا

)زانیالم(تشخیص خیر و شر )3

)زانیالم(اسماء )4

)نمونه ریتفس(آشکارکننده زیچهر)5

)تفسیر نمونه(ی و منطق یاستدالالت عقل)6

)نمونه ریتفس(گفتن سخن)7

)نمونه ریتفس(کتابت و خط )8

)یالمعان یفرهنگ قرآن(النطق )9

)یالمعان یفرهنگ قرآن(توضیح )10

)یالمعان یفرهنگ قرآن(میتفه)11

،)﴾4:الرحمن﴿الْبیانَ علَّمه (الرحمن، سورة چهارم آیۀ ز طرفی ما شاهد هستیم که در ا

نگارندگان .از سوي خداوند به انسان تعلیم داده شده است»بیان«فرماید که خداوند متعال می

در قرآن چیست و این که  »بیان«واژةته که معناي مرکزي و سرنمونِتبیین این نک منظور به

اي ه هداد استمزبور  دقیق از واژة اي ترجمهآیات قرآن ترجمۀ با زبان در  »بیان«آیا برابردانستنِ

 که ازسوي تایلر و ایوانز براي تحلیل چندمعناییِ مند نظامچندمعناییِ تحقیق را در چارچوبِ

.شده است، مورد بررسی و تحلیل قرار دادند حروف اضافه معرفی

این  ۀمعیارهاي چهارگان اي پژوهش در چارچوب مذکور و درنظرگرفتنِه هپس از تحلیل داد

نتایج .دانسته شد برداري پردهیا  آشکارکردن،»بیان«واژةیکرد، معناي اصلی و سرنمونِرو

نطق که ازسوي  ی قوةعبارت بهان یا با زب »بیان«واژةدانستنِهد که معادلد میان پژوهش نش

واند باشد و بهترین ت میدقیقی ن ترجمۀقرآن صورت گرفته است،  مفسرانو  مترجمانبرخی از 

است که عالمه طباطبائی در تفسیر  »الضمیر برداري از مافی پرده«ترجمه براي این واژه همانا 

.المیزان به آن اشاره کرده است
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