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Abstract
Quranic “Lexicology” as one of the most important subjects, has always been the focus of
Quran researchers. Since there is no proper “method” to explain this subject, Modulation has
often faced challenges, such as inaccuracy in Semantics, incompleteness of the concept, and
so on. For the same reason, it is necessary to provide a coherent, complete, and logical
method for this subject. Therefore, this study is to present a proper model. Firstly, it proposes
a comprehensive and complete method, secondly, by using the analytical-descriptive
method, it analyzes the meaning of the words derived from the root word “sharā”, on which
there are different ideas. After that, the contemporary Persian equivalences of the word
“sharā” in the Quran, and the strict adherence of Quran translators to the verses including this
word, are examined (scholars such as Āyati, Elāhi Ghomshei, Rezāei, Sha'rāni, Saffārzadeh,
Safavi, Fooladvand, Fayz al-Islam, Meshkini, Mesbāhzadeh, Moezzi, and Makārem). The
present study concludes that the core meaning of the word “sharā” is “to exchange”, which
according to the context of the verses, means “to give” or “to take”, although the abovementioned translators have been incapable of expressing this kind of meaning. Nevertheless,
some of the translators such as Āyati, Elāhi Ghomshei, Sha'rāni, and Fayz al-Islam, have
referred to this meaning in some verses, using similar terms.

Keywords: Lexicology, Semantics, Modulation, Root word “Sharā”, Quran
Translation.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربي---------

شیوة معنایابی واژگان قرآنی و نقد ترجمههای فارسی معاصر
(مطالعه موردی :واژة شری)

محسن فريادرس

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران

علي نامداري خليلآباد

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران

چکيده
آنجا كه «روشههی» مناسههب در تبيين این مسههأله وجود ندارد ،غالباً معادلپژوهی با نالشهایی از جمله عدم
دقت در معنایابی ،ناقص بودن مفهوم و ...روبهرو بوده اسههت؛ از این رو ،ارائة روش منسههجم ،كامر و منيقی
براي این امر ضهروري اسهت .مقالة حاضهر با هد

ارائة این نوع از الگو ،ابتدا روشی جامع و كامر را اظهار

داشههته ،سههپس با روش تحليلی– توصههيفی و بهرهگيري از همين روش به واكاوي معناي واژگان برگرفته از
مادد «شهري» به عنوان ی ی از كلمات عرکةاآلرا پرداخته ،آنگاه برگردانهاي فارسی معاصر قرآن (آیتی،
الهیقمشههاي ،رضهایی ،شعرانی ،صفارزاده ،صفوي ،فوالدوند ،فيضاإلسالم ،مش ينی ،مصباحزاده ،معزي و

بهكار رفته است؛ امري كه در برگردان مترجمان نامبرده عمدتاً نارسا است .با این همه« ،آیتی ،الهیقمشهاي،
شعرانی و فيضاإلسالم» در پارهاي از آیات با عباراتی مشابه به این معنا اشاره داشتهاند.
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م ارم) را از جهت پایبندي دقيق آنها در آیات مشههتمر بر این كاربرد ،كاوش كرده اسههت .برآیند پژوهش
حاضهر این شد كه معناي اصلی این كلمه «مبادله» است كه با توجه به سياق آیه در معناي «دادن» یا «گرفتن»

تاریخ پذیرش3055/31/50 :

«مفرداتپژوهی» قرآنی بهعنوان ی ی از مسههائر بسههيار مهم ،همواره مورد اهتمام قرآنپژوهان بوده اسههت .از

تاریخ دریافت3055/52/15 :

کاوس روحيبرندق



دانشيار ،گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران
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مقدمه
 .1بيان مسأله
معناي دسههتهاي از الفاظ قرآن به دالیر مختلب نيازمند درنگ و بررسههی اسههت كه از دیر
زمهان مفسهههران ،اههر لغهت و اهر بالغت در این زمينه به پژوهش پرداخته و در كتابهاي
تفسهههيري ،لغوي ،نحوي و بالغی بهها واكههاوي و تحليههر از معنههاي این الفههاظ پردهبرداري
كردهاند؛ مجموعه كتابهایی كه با عنوان «غریب الترآن» به نگارش درآمده بهترین گواه بر
تالشهاي دانشههمندان اسههالمی در زمينة تکواژگان اسههت .با وجود این تالشها ،نبود یک
الگو و روش منسهههجم ،علمی و دقيق در مفرداتپژوهی ،غهالبهاً ابههام واژه را بههطور كامر
برطر نمیكند؛ شههاهد این مدعا ،بررسههی ترجمههاي قرآن به زبان فارسههی اسههت كه در
انتقال معنا با وجود نقاط مثبت ،نقاط ضعب فراوانی دارند (روحیبرندق.)6865 ،
در زمينة روش مفرداتپژوهی دو روش «توصيفی (رابية معنایی واژگان در یک حوزد معنایی
و در یهک مقيع خهاد)» و «تاریخی (ميالعة تاریخی تغييرات واژگان در گفر زمان) وجود دارد
(صفوي.)6837 ،
در روش توصهههيفی میتوان از الگوهههاي مختلفی مههاننههد بههاهمآیی ،6نظم 1و ...و در روش
تهاریخی از الگوههاي مختلفی مهانند تجزیه به آحاد واژگان ،8مربع معناشهههناختی ،5ارزیابی كيفيت

 .6باهمآیی ،كاربرد معمول دو یا نند واژه با ی دیگر است كه بهدلير بسامد وقوع باال ،نمیتوان آن را تصادفی دانست
(پالمر .)6676 ،براي نمونه ،ن .ك :اميريفر ،محمد و هم اران (.)6869
 .1براي نمونه ،ن .ك :مقياسی ،حسن و فرجی ،ميهره (.)6869
 .8براي مثال آحاد معنایی سه واژد «بچه»« ،پسربچه» و «دختربچه» عبارتند از :بچه = [ +جاندار] [ +انسان] [ -بالغ] ،پسربچه
= [ +جاندار] [ +انسان] [ -بالغ] [ +مفكر] .دختر بچه = [ +جاندار] [ +انسان] [ -بالغ] [ +مؤنث] و پسربچه = [ +جاندار] +
[انسان] [ -بالغ] [ +مفكر] .دختر بچه = [ +جاندار] [ +انسان] [ -بالغ] [ +مؤنث]( .ر.ك؛ ليفی پورساعدي .)6837 ،براي
نمونه ،ن .ك :امانی (.)6868
 .5مربع معناشناسی الگویی ش رگرفته از نهار رأس متقابر است كه براي مشخص كردن نارنوب كلی معناشناختی
متن كارآیی دارد؛ در حقيقت اصيالحاتی نظير تضاد ،تقابر ،تناقض و ...كه در متون كهن مسلمانان به تفصير راجع به
آنها سخن گفته شده ،اساس این نظریه را تش ير میدهد و معناشناسی معاصر ،این روابط را سامان بخشيده و در قالب
یک نظریه كلی ميرح كرده است (اناري بزنلوئی.)6865 ،
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ترجمه ،6روش ایزوتسو 1و ...استفاده كرد.
ی ی دیگر از روشهاي مفرداتپژوهی قرآنی براساس سير تاریخی ،روش مقالة حاضر
است كه در آن با ت يه بر روش نظري رایج و سنتی در معناشناسی مفردات قرآن (كه عموماً
منسههجم و كامر نبوده) درصههدد اسههت الگویی منسههجم و دقيق در مباحث نظري و تحلير
لغوي و سههياقی آیات بر مبناي سههير تاریخی ارائه دهد .روش حاضههر با منهجهاي یادشههده
همپوشهانیهایی دارد ،اما روی ردها كامالً متفاوت هستند .بررسی تفصيلی این مقوله و ذكر
نقاط مشهههترك و تفاوتهاي این روش با روش هاي دیگر در این مقال نمیگنجد؛ هر نند
به اجمال میتوان گفت كه مثالً در روش تجزیه به آحاد به واژگان ،صهههرفاً با توجه به كتب
لغت و تفاسهير به تحلير معناي واژه پرداخته میشود و از توجه و گستردگی نسبت به برخی
مراحر مقالة حاضهر تهی اسهت .در روش مربعشهناسهی نيز صههرفاً به بافت متنی با استفاده از
روابيی نون تضهههاد ،تقابر ،تناقض و . ...در روش نيومارك 8به بافت فرهنگی و در روش
ایزوتسههو به همنشههينی و جانشههينی و به دسههت آوردن دال مركزي تمركز شههده و از دیگر
مراحر بيان شهده در روش حاضر خالی هستند .با این همه ،ميميناً هر یک از این روی ردها
داراي مزایایی هسههتند كه آنها را از جهات ذكر شههده میتوان با حف كاسههتیها ،م مر
 .6كاربرد روی رد تحلير سياق در تحلير ترجمه به نام جوليان هاوس ( )House, J.و تحت عنوان الگویی بهراي
ارزیابی كيفيت ترجمه در تاریخ ميالعات ترجمه بت شده است .این الگوي كه نخستين بار در دهة  78ميالدي ارائه
شد و سپس دو بار در سالهاي  6636و 6667مهورد بهازبينی قرار گرفت ،مبتنی بر پيشفرض «ترجمه به مثابة بافتآفرینی
مجدد» و در اسهاس بر بنيان نظریة زبانشناسیِ نقشگراي هليدي ( )Halliday, J.استوار شده است ،اما از فرماليسم
روسی ( ،)Russian Formalismم تب پهراگ ( )Prague schoolو نظریة كنشهاي گفتاري نيز بهره میبرد
(ن .ك :خانجان .)6868 ،نيومارك نيز براي نقر عناصر فرهنگی از زبان اصلی به زبان مقصد 69 ،روش پيشنهاد میكند
كه ی ی از آنها «معادل كاركردي» است؛ این روش براي واژگان فرهنگی بهكار رفته و مستلزم بهكار بردن یک واژد
مستقر از فرهنگ است كه گاهی با یک واژد جدید خاد همراه میشود (ن .ك :روشنف ر.)6861 ،
 .1طرح عملياتی ایزتسو ( )Izutsu, T.بها متناسبسازي فضاي قرآن در خالل آ ار وي با مراحر زیر همراه است:
الب -فهم ابتدایی كلمه
ب) پيدا كردن كلمات كليدي در متن و یا شناخت كلمه كانونی
ج -پيدا كردن شب ه تصویري یا مجموعه كلی با كمک نينشی معنادار ،انتقالی
هه -تف يک معناي «پایه اساسی» از معناي «پایه نسبی»
و -یافتن ساحتهاي فرازبانی (ن .ك :مييع.)6833 ،
3. Newmark, P.
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روش بيان شده در این مقاله به شمار آورد.
در راستاي عينیسازي روش بيان شده ،واژگان برگرفته از ماده «ش-ر-ي» بررسی شده
كهه  19مرتبهه در  3سهههوره و  18آیهة قرآن بههكهار رفته و نهتنها در نزد لغویان و مفسهههران
عرکةاآلرا اسهت ،بل ه در ترجمههاي فارسی معاصر نيز با معانی مختلفی بازتاب داده شده
است.
بر این اسهاس ،مقالة حاضر با ترسيم الگویی مناسب و دقيق ،راه ار برونرفت از نالش
پيشرو در معنایابی واژگان را ابراز داشته ،سپس با بهرهگيري از این الگو و به عنوان نمونه،
مشهههتقات مادد «شهههري» در قرآن را مفهومشهههناسهههی و معادلیابی كرده و در ادامه از ميان
ترجمههاي فارسههی معاصههر قرآن ،ترجمههاي مشهههور و داراي روشهاي گوناگون ترجمه
(آیتی ،الهیقمشهههاي ،رضههایی ،شههعرانی ،صههفارزاده ،صههفوي ،فوالدوند ،فيضاإلسههالم،
مشهه ينی ،مصههباحزاده ،معزي و م ارم) را به صههورت تحليلی -تيبيقی ارزیابی كرده و در
نهایت ترجمة پيشههنهادي را كه انع اس صههحيحی از مشههتقات این ریشههه اسههت ،ارائه كرده
است.
با توجه به آنچه گفشت ،مقالة حاضر درصدد پاسخگویی به سؤالهاي زیر است:
 -6براي برونرفت از نالش مفهومیابی و معادلگزینی مفردات قرآن نه الگویی پيشهههنهاد
میشود؟
 -1معناي صهحيح واژگان برگرفته از ماده «ش-ر-ي» نيسهت و ترجمههاي فارسی معاصر
در برگردان آنها نه نارساییهایی دارند؟

 .5ارائة الگو و راهکار در معناشناسي مفردات قرآن
همانيوركه بيان شد ،روشی كه مقاله حاضر درصدد ترسيم آن است ،ناظر به سير تاریخی با
لحاظ مراحر نهارگانه «الب» تا «د» كه در ادامه آمده ،است.
الب -فهم معناي ریشههه :در این مرحله با اسههتخراج گوهر معنایی واژه ،6فهم معناي ریشههه
ميسهر خواهد شهد .توجه به اصهر معنایی از آن جهت حائز اهميت است كه مم ن است در
مواقعی معناي لغوي واژه در كتب لغت یا موجود نباشد و یا داراي پراكندگی معنا باشد؛ در
 .6اصر معنایی آن معناي حقيقی و مفهوم اصيلی است كه از اصر اشتقاق نندین كلمه گرفته شده و در تمامی صيغههاي
آنها ساري است (مصيفوي.)6813 ،
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اینصههورت با مراجعه به اصههر معنایی مسههتخرج ،این نالش مرتفع خواهد شههد .براي این
منظور ،در ميهان كتهب لغهت اعم از فرهنهگهاي عام لغت عرب یا خاد (واژگان قرآنی)،
بهترین كتبی كه به صههراحت به تبيين اصههر معنایی واژه پرداختهاند بهترتيب « عِّم تاییس
الللغتة» احمهد بن فهارس (فرهنگ عام عرب) و «التلحتیق فی کلمات الترآن ال ریم» حسهههن
مصهيفوي (فرهنگ خاد) است .در این بين با توجه به اشتراكات و تفاوت دیدگاه در این
دو كتاب ،اصر تحلير باید لحاظ شود.
ب -فهم معناي واژه :معناي واژه با مراجعه به كتب لغت دسهههتة اول (نظير كتابهاي «العین»
فراهيدي« ،لستتان العرب» ابن منظورِّ « ،معالُحرین» طریحی « ،صتتُاحالمنیر» فيومی و )...و
اسهتخراج نظرات لغویان براسهاس سير تاریخی فهميده میشود؛ زیرا این مرحله با دو مزیت
قابر فهم اسهههت -6 :قابر مشهههاهده بودن تفاوت معنا و تحليرِ نظرِ هر نگارنده دربارد مفهوم
واژه و  -1مشهخص شدن تحول و سير معنایی هر واژه .ضرورت این مسأله نيز از آنجا ناشی
میشود كه از یکسو ،نه بسا یک واژه داراي گوهر معنایی متعددي باشد و معناي واژه در
ی ی از این اصههول گنجانده شههود و از سههوي دیگر ،به خاطر تغييرات انجام شههده در هيأت
واژه مانند «الزم یا متعدي ،داشههتن بار معنایی خاد در هر باب و »...مم ن اسههت داراي دو
یا سه معنا و یا حتی بيشتر از سه معنا باشد .تحلير و واكاوي جزئيات این مراحر ،قيعاً منجر
به كشب معناي واژه خواهد شد .یادآوري این ن ته ضروري است كه در ادامه این مرحله و
براي رسهيدن به معناي صهحيح باید به دیگر جنبههایی معناشهناسی یک واژه –كه عموماً در
پژوهشها مورد غفلت واقع میشود -مانند «اشتراك لفظی ،تراد  ،اضداد ،وجوه و نظائر،
فروقاللغه و »...توجه كرد؛ زیرا بسياري از محققين ،برخی از واژگان را به صورت تخصصی
و در حوزههاي یاد شده مورد ارزیابی قرار دادهاند.
ج -معنهاي واژه در فرهنهگ قرآنی :از آنجهاكهه هر واژه در اصهههيالح قرآنی داراي معنا و
مص هداقی اسههت ،توجه به «فرهنگ قرآنی» نيز ضههروري اسههت؛ زیرا در سههياق آیات قرآن،
بعضههی از واژهها معناي غالبی پيدا كردهاند و این تصههور را به وجود آورده كه در كر بافت
قرآنی نيز با این معنا بهكار خواهد رفت .بنابراین ،ضههروري اسههت بحث كافی دربارد معانی
مفردات قرآنی صهههورت پفیرد؛ از اینرو ،توجه به «معناي واژه در فرهنگ قرآنی» نيز الزم
اسههت .براي این منظور میتوان با مراجعه به كتابهاي خاد مفردات قرآنی مانند « فردات
ألفاظ الترآن» راغباصهههفهانی و «التلحتیق فی کلمات الترآن ال ریم» حسهههن مصهههيفوي و

روحيبرندق و همکاران | 11

بحثهاي لغوي موجود در تفاسهير به اسهتخراج معناي واژه در فرهنگ قرآنی رسهيد .شایان
ذكر است راغب بهصورت كلی  -خواه ميابق معناي لغوي یا خواه هماهنگ با كاربرد آن-
خواسهههتهار ارائة معناي واژه براي بافت قرآنی بوده ،اما مصهههيفوي عالوه بر توجه به گوهر
معنایی -به تبع راغب و البته با گسهههتردگی بيشهههتر نسهههبت به او -به معناشهههناسه هی واژه در
كاربردهاي قرآنی آن اهتمام داشههته اسههت .با این همه ،مراجعه به این دو ا ر ،پژوهنده را از
منابع تفسيري بی نياز نمیكند.
د -بررسهی تحليلی جهت ارائة متناسبترین معنا براي واژه :در این مرحله عالوهبر تحلير و
واكاوي ميالب سهه مرحلة گفشهته ،ضروري است با توجه به قرائن موجود در بافت متن از
جمله همراهی با حرو اضههافه ،حرو جر ،سههاختار كلمه ،وجود مفعول مسههتقيم یا فاعر
انسههانی و ...متناسههبترین معناي واژه در بافت متنی را نيز به دسههت آورد؛ زیرا هرنند در
مرحلهة سهههوم تقریبهاً معنهاي واژه به دسهههت میآید ،اما در پارهاي از اوقات ،لغویان و حتی
مفسهران به موارد بيان شهده در مرحلة نهارم بیتوجه هسهتند .این مسائر را میتوان با دقت
در بافت معنایی یا سههياق آیات ،مراجعه به كتب لغت ،نحو ،بالغت و ...به دسههت آورد .در
آخر این ه نون الگوي ارائه شده براي مفرداتپژوهی در قرآن است ،از این رو ،مقصود از
بافت متنی ،بافت متنی قرآن است.
نمونة این سهههبک و روش را تقریباً و به طور كامر به صهههورت عملی میتوان در ادامه
مقاله -كه به واكاوي معناي واژد «شههري» بهعنوان ی ی از واژگان نالشزا پرداخته اسههت-
مشاهده كرد:

 .1-5مفهوم ریشة «شري»
ابن فارس در واكاوي معناي ریشة واژد «شري» سه اصر معنایی براي این واژه برمیشمارد:
 -6مبادلة دو نيز ،عموماً به معناي گرفتن یا خریدن و دادن یا فروختن -1 ،نوعی گياه و -8
بلندي و استواري (ابن فارس .)6585 ،این در حالی است كه مصيفوي عالوه بر این ه بسيار
گستردهتر به این مسأله پرداخته -برخال

ابن فارس -تنها گوهر معنایی «تحصی شی و

أ اه فی جریان أ ره :بهدستآوردن و گرفتن نيزي در جریان امري» را بيان كرده و می-
گوید كه مم ن است برخی آن را به معناي «فروختن» در نظر بگيرند ،اما واقعيت این است
كه اطالق آن در مقام «بيع» به همين معنا است .بنابراین« ،اشتراء» به نوعی به «اختيار :برگزیدن»
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اشاره دارد كه باب افتعال نيز به آن اشاره دارد ،نراكه «اشتراء» در اینگونه موارد با معناي
«أ اوا و حصّلوا فی قُا شی  :گرفتن و بهدستآوردن در قبال نيزي» بهكار میرود؛ بر
این اساس ،وي در پایان نتيجه میگيرد در آیاتی كه گزینش این معنا سخت است ،با توضيح
میتوان تعارض را حر كرد؛ مانند آیة ﴿اشتروا ال َّاللة بِاله ى﴾ 6كه میتوان آن را به معناي
«گرفتن و دریافت بهاي اندك در قبال عهد و آیات قرآن» ذكر كرد (مصيفوي.)6813 ،

 .5-5مفهوم لغوي واژة «شري» در فرهنگ هاي عموي زبان عربي
فراهيدي هرنند دو معناي «تفرق فیه :جداییاف ندن» و «باع :فروختن» را در معناي واژد
«شري» ميرح كرده ،اما همين ماده را در باب مفاعله و استفعال به معناي «سرسختی و لجاجت
1
كردن» میآورد (فراهيدي .)6585 ،با وجود این ،برخی این واژه را از جمله واژگان اضدادي
ذكر كردهاند كه داراي دو معناي «فروختن» و «خریدن» است (طریحی6879 ،؛ فيومی،
6565؛ انباري6587 ،؛ حلبیاللّغوي6618 ،م .و بيرس6515 ،م .).این در حالی است كه ابن
منظور تنها معناي «فروختن» (ابن منظور )6565 ،و طریحی عالوه بر مفهوم «فروختن» براي
ال ی مجرد این واژه ،معناي «استبدال» را نيز براي ال ی مزید باب افتعال آن بيان میدارد
(طریحی.)6879 ،
در راستاي معانی بيان شده ،كتب وجوه و نظائر به سه وجه «شرا  :خریدن» «باع :فروختن»
و «ا تیار :برگزیدن» اشاره كردهاند (عود6586 ،؛ ابنسليمان بلخی6517 ،؛ دامغانی6638 ،م.
و ابنجوزي ،)6587 ،اما محمد نورالدین منجد معتقد است صاحبان كتب وجوه و نظائر در
ذكر این معانی دنار اختالط بين «شرا » و «اشترا » شدهاند؛ زیرا این دو كلمه را به مثابة لفظ
واحد -شري -قرار داده و سه معناي «باع»« ،شرا » و «ا تیار» را براي آن دو بيان كردهاند؛
در حالی كه اصر «بیع» و «اشترا » در حقيقت « ُادلة الشی بثمنه :مبادلة نيزي با من» بوده
-كه من در آن همراه با حر

«با » است -و از این رو ،فروشنده« ،بها» و مشتري« ،كاال» را

میگيرد .بنابراین ،وي میگوید هرنند اشترا عموماً به اختيار اشاره دارد ،اما این به آن معنا
 .6سورد بقره ،آیة 61
 .1اضداد واژگان ،كلماتی هستند كه در یک لفظ واحد ،بر دو معنی متضاد داللت كند .مانند لفظ «الِّون» كه بر دو
معناي «سياه و سفيد» اطالق میشود (انباري 6587 ،ق.).
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نيست كه میتوان «اختيار» را بجاي «اشترا » -كه در آن مبادلة من وجود دارد -به كار برد؛
زیرا در آیاتی كه این واژه بهكار رفته از دو عنصر «كاال» و « من» استفاده شده است .توضيح
آن ه اختيار در برگزیدن نيزي در عوض نيز دیگر بوده ،بدون این ه منی در قبال آن
پرداخت شود ،در حالیكه در آیاتی نظير ﴿أولئِ َ الَّاِین اشتروا ال َّاللة بِاله َی﴾ 6كاال
«ضاللت» و من «هدایت» است؛ بنابراین ،براي واژد «اشترا » در قرآن معناي «مبادله» صحيح
است (منجد.)6565 ،
در هر حال ،بررسی كتب لغت حاكی از این است كه عمدد معانی بيان شده براي معناي
لغوي واژد «شری»« ،خریدن»« ،فروختن»« ،مبادلهكردن»« ،برگزیدن» و «گرفتن و بهدست
آوردن» است.

 .1-5مفهوم «شری» در فرهنگ هاي اختصاصي قرآني
راغباصفهانی با تأكيد بر مفهوم «مبادله» در رد و بدل كردن متاعی در برابر متاع دیگر،
تصریح میكند كه لفظ «بیع :فروختن» و «شِرا  :خریدن» هر كدام به جاى دیگرى نيز بهكار
مىروند (راغب اصفهانی )6561،با این تفاوت كه كاربرد «شریُْ» بيشتر در معنى «بعُ» و
«ابتعُ» بيشتر بجاى «اشتریُْ» است (همان .)598 :مفسران نيز ضمن اشاره به دو معناي
«خریدن» 1و «فروختن» ،8مفهوم «مبادله و برگزیدن» 5را نيز بيان كرده و عمدتاً دلير خاصی
براي آن نياوردهاند؛ با این حال ،طبري با تأكيد بر معناي «استبدال» براي «اشترا » ،معانی
«خریدن ،فروختن ،گرفتن و اختيار كردن» را براي تفسير و توضيح بيشتر كلمة «استبدال»
لحاظ میكند (طبري .)6561 ،برخی نيز با تأكيد بر این معنا ،آن را از سنخ مجازي یا استعاري
براي اشترا ذكر میكنند (زمخشري 6587 ،و آلوسی.)6569 ،
 .6سورد بقره ،آیة 61
 .1طبري6561 ،ق ،ج878 :6؛ زمخشري 6587 ،ق ،.ج598 :1؛ فخررازي 6518 ،ق ،.ج589 :63؛ آلوسی 6569 ،ق،.
ج867 :1؛ طوسی ،بیتا ،ج51 :5؛ همان669 :1 ،؛ طبرسی،6871 ،ج889 :6؛ فضر اهلل 6566 ،ق ،.ج.136 :68
 .3طبري 6561 ،ق ،.ج186 :6؛ زمخشري 6587 ،ق،.ج619 :6؛ فخررازي 6518 ،ق ،.ج186 :8؛ آلوسی 6569 ،ق،.
ج561 :6؛ طوسی ،بیتا ،ج636 :6؛ طبرسی ،6871 ،ج989-981 :1؛ فضراهلل 6566 ،ق ،.ج.611 :1
 .4طبري 6561 ،ق ،.ج681-683 :6؛ زمخشري 6587 ،ق ،.ج16 :6؛ فخررازي 6518 ،ق ،.ج866 :1؛آلوسی 6569 ،ق،.
ج615 :6؛ طوسی ،بیتا ،ج31 :6؛ طبرسی ،6871 ،ج658 :6؛ فضراهلل ،6566 ،ج.699 :6
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طبرسی نيز به تبع آلوسی این واژه را از اضداد بهشمار آورده و در غالب موارد معناي
«استبدال» و «اختيار» را نيز بيان میكند (طبرسی .)6871 ،فضراهلل نيز مانند دیگر مفسران در
اغلب موارد معناي «استبدال» را بدون ارائه دلير برمیگزیند (فضراهلل ،)6566 ،اما در برخی
موارد نيز معناي «خریدن» و «فروختن» را بيان میكند (همان 611 :و .)658
عالمه طباطبایی در آیات مختلب ،ال ی مجرد واژد «شری» را به معناي «فروختن»
(طباطبایی )6567 ،و ال ی مزید آن را به معناي «خریدن» بيان كرده (همان )1158 :و اغلب
سياق آیات را دليلی بر آن دانسته است (همان :ج 688 ،1؛ ج  869 ،6و ج  .)683 ،66با وجود
این ،ایشان در برخی موارد به معناي «اختيار بهاى اندك بر اح ام خدا» و معناي «مبادلهكردن»
نيز تأكيد دارد (همان :ج  115 ،8و ج )563 ،5
عالمه جواديآملی با طرح همان سه احتمالِ «خریدن»« ،فروختن» و «مبادله» براي اشترا ،
معناي دوم را به دلير وضع اصلی واژه مبنی بر پرداخت بها و دریافت كاال ترجيح میدهد
(جواديآملی .)6836 ،با وجود این ،وي بر آن است كه اشتراء در آیة ﴿بِئسَمَا اشتروْا بِهِ
أنفسَهمْ﴾ 6به معناي «خریدن» است؛ زیرا طبق عقيدد بنیاسرائير و سایر كافران ،آنها باید
هویت خود را باز یافته و جان خود را آزاد سازند؛ بنابراین ،ننين پنداشتند كه با ان ار نبوت
رسول اكرم (د) ،هویت خویش را باز مییابند؛ از این رو ،از این كار نابخردانه به «اشترا »
تعبير شده است (جواديآملی .)6836 ،افزون بر اینها ،صاحب تفسير تسنيم ،اشترا در آیة
﴿أوْلئِ َ الَّاِین اشتروا ال َّاللة بِاله َ﴾ 1را با توجه به عدم تملک «هدایت» و «ضاللت» براي
كافران ،معناي «اختيار و برگزیدن (گمراهی بر هدایت)» را از قول دیگران ابراز داشته (همان:
 )886و معناي «استبدال» (تبدیر ایمان به كفر) را در آیاتی نظير ﴿فُِئسَ ا یَشترون﴾ 8نيز ذكر
میكند (جواديآملی 6836 ،و.)6868
در هر حال« ،شری» در نزد مفسران به معناي «فروختن» و «اشترا » با وجودي كه در اصر
به معناي «خریدن» است ،اما در بسياري از موارد با مفهوم «استبدال» (تبدیر كردن) ،گاهی به
معناي «اختيار» (برگزیدن یا ترجيح دادن) و به ندرت در معناي «فروختن» ذكر شده است.
 .6سورد بقره ،آیة 68
 .1سورد بقره ،آیة 61
 .8سورد آلعمران ،آیة 637
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 .0-5بررسي تحليلي مفهوم واژگان برگرفته از «شري»
بر اساس آنچه بيان شده ،تمامی معانی متصور براي واژگان برگرفته از ماده «ش-ر-ي» در
كتب لغت و تفسير عبارتند از« :خریدن»« ،فروختن»« ،برگزیدن»« ،اختيار كردن»« ،استبدال»
و «گرفتن و بهدستآوردن».
آنچه در تحلير محتوایی واژد «شري» موردنظر است ،توجه به سه ن ته است -6 :اصر یا
گوهر معنایی واژه -1 ،معناي لغوي واژه و  -8كاركردهاي واژه در قرآن .قبر از بررسی این
سه مؤلفة مهم ،الزم است ساختارهاي صرفی این واژه را كه در تبيين مفهوم لغوي آن بسيار
راهگشا است ،بيان كرد.
ساختارها صرفی واژگان برگرفته از مادد «ش-ر-ي» عمدتاً به دو دسته تقسيم میشوند:
الب -اشتقاق از « ال ی مجرد» در حالت «شري» در آیة ﴿وَ ِن النَّاسِ َن یَشری نفسَه ابْتِغا َ
َرضاتِ اللَّهِ﴾ 6و در حالت «شري  +به» در آیة ﴿وَ لُِئسَ ا شروْا بِهِ أنفسَهمْ﴾( 1بقره.)681 /
ب -ال ی مزید از باب «افتعال» به صههورت «اشههتراء» در آیة ﴿وَ لت ْ عَلِموا لمَنِ اشتتراه ا له
فِی الآ ِرةِ ِن القٍ﴾ 8و «اشترا +بهه» در آیة ﴿أولئِ َ الَّاین اشتروا ال َّاللة بِاله ى﴾.5
با قيعيت می توان گفت معناي لغوي واژد «شری»« ،فروختن» و مفهوم لغوي «اشترا »،
«خریدن» است .آنچه این معانی را تأیيد می كند ،سازگاري با ظاهر آیه است .اما ن تة مهم
در این تقسيمبندي كه لغت شناسان و غالب مفسران بدان بیتوجه بودهاند ،وجود حر
«با » بوده كه نقش بسيار مهمی در مفهوم شناسی این واژه دارد؛ توضيح آن ه این حر
كه ی ی از معانی آنْ تعویض ،تبادل و مقابله است به معناي «مقابلة بين دو نيز بوده كه در
آن نيزي داده و نيز دیگر گرفته میشود» است (ابن هشام ،بیتا؛ ع برى ،بیتا؛
استرآبادى 6835 ،و سيوطى ،بیتا) .بنابراین ،هنگام وضع به همراه فعر ،بعضاً به معناي
«جایگزین یا تعویض كردن» بوده و در آن دادوستد ميرح است؛ مثالً وقتی گفته میشود
«استُ

ال تاب بالِّری ة» یعنی « كتاب را جایگزین روزنامه كرد /كتاب را با روزنامه

 .6سورد بقره ،آیة 187
 .1سورد بقره ،آیة 681
 .8سورد بقره ،آیة 681
 .5سورد بقره ،آیة 61
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عوض كرد» .در واقع می توان گفت این ن ته دقيقاً همان معناي لغوياي را كه پيشتر اشاره
شد ،تأیيد میكند؛ زیرا از یکسو بدون حر

«با »  ،معناي لغويِ ال ی مجرد آن

«فروختن» و مفهوم ال ی مزید آن« ،خریدن» است و از سوي دیگر ،معناي همين دو ساختار
به همراه باء تعویضيه« ،جایگزین كردن» است؛ زیرا این بدان معنا است كه شخص روزنامه
را «داده» و كتاب را «گرفته» است .از اینرو ،می توان ننين گفت كه معناي لغوي این واژه
در ساختارهاي مختلب آن عبارت است از:
 «شری»  -به = فروختن «شری»  +به = تعویض یا جایگزین كردن «اشترا »  -به = خریدن «اشترا »  +به = تعویض یا جایگزین كردنو اصهههر معنهایی واژگان برگرفته از «ش-ر-ي» ،نيز «مبادله :رد و بدل كردن» اسهههت؛ زیرا
همانطور كه مشههخص اسههت در «خریدن»« ،فروختن» و «تعویض و جایگزینی» نوعی رد و
بدل وجود دارد؛ یعنی نيزي «داده» و نيزي «گرفته» میشود.
با این همه ،نحویان در ورود این باء بر «اعواض» یا «مثمن» داراي اختال هسهههتند؛
زیرا بعضهی دخول باء در آیاتی نظير ﴿وَ ال تشتروا بِآیاتِی ثمَناً قلِیلًا﴾ 6را بر هر دو جایز
دانسته است (بابتى ،بی تا) .برخی دیگر نيز تنها دخول آن بر « اعواض (ا مان یا غير آن)»
در آیة ﴿ادْ لوا الَِّنَّة بِما کنتمْ تعْمَلون ﴾ 1را از نوع حسهههی یا معنوي را جایز دانسهههته
(صهبان ،بیتا و ابن هشام ،بیتا ) و برخی دیگر نيز بدون اشاره به دخول آن بر اعواض یا
مثمن ،تنهها بهه مثهالی مهاننهد «اشتتتتریتُ بمتائتة جنیه» اكتفا كردهاند (ع برى ،بیتا؛
اسهترآبادى 6835 ،و سهيوطى ،بی تا) .بر این اسهاس ،در حقيقت باء معوضه هم بر «آنچه
داده میشههود (فروختن)» و هم بر «آنچه گرفته میشههود (خریدن)» وارد میآید؛ زیرا در
آیاتی نظير آیة ﴿ادْ لوا الَِّنَّة بِما کنتمْ تعْمَلون ﴾ 3باء مقابله بر آنچه داده داده شده (جان

 .6سورد بقره ،آیة 56
 .1سورد نحر ،آیة 81
 .8همان
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و عمر) ،وارد آمده و در آیة ﴿ وَ ال تَشْتَرُوا بِآیاتی َمَناً قَليلًا﴾ 1و عبارات «کافظت إحسانه
ب عف» و «اشتریُ بمائة جنیه» بر آنچه گرفته می شهود ( من ،دو برابر و صد پوند) وارد
آمده است.
بر این پایه براي مشخص شدن محر ورود باء مقابله بر اعواض ( من) یا مثمن در تمامی
كاركردهاي قرآنی این واژه باید توجه داشههت كه «مبادله» در پارهاي از آیاتْ بدون باء و با
معناي «خریدن» (گرفتن) لحاظ شههده اسههت؛ مثالً در آیة ﴿وَ لَقَدْ عَلمُوا لَمَنِ اش هْتَراهُ ما لَهُ فی
الْآخرَدِ منْ خَالقٍ﴾ .1در برخی دیگر نيز با معناي «فروختن(دادن)» آمده اسههت؛ مانند آیة ﴿وَ
منَ النَّاسِ مَنْ یَشهْري نَفْسَهُ ابْتغاءَ مَرْضات اللَّه﴾ .8با این همه ،این مبادله در بيشتر موارد همراه
با حر معوضة باء و در همان معناي «خریدن» (گرفتن) مشاهده میشود؛ مانند آیة ﴿أُوليکَ
الَّفینَ اشههْتَرَوُا الضههَّاللَةَ بِالْهُدى﴾ .5در برخی نيز معناي «فروختن» (دادن) مالحظه میشههود؛
مانند آیة ﴿وَ ال تَشْتَرُوا بِآیاتی َمَناً قَليالً ﴾.9
ميالعة كاركردهاي بيان شهده نشان میدهد كه :اوالً این باء گاهی بر «آنچه گرفته شده»
(خریدن) در آیات  68و  681سههورد بقره و آیة  18سههورد یوسههب و در بقية موارد بر «آنچه
داده شهههده» (فروختن) وارد میشهههود .انياً باء معوضهههه در ال ی مجرد مادد «ش-ر-ي» از
یکسهو این باء هميشهه پيوسهته و بالفاصهله بعد از فعر آمده و از سوي دیگر ،نه تنها معناي
لغوي ،بل ه فضههاي آیه نيز اقتضههاي معناي «فروختن» (دادن) را دارد .اما دربارد كاركردهاي
ال ی مزید این واژه ،حر «باء» گاهی بالفاصهله بعد از فعر و گاهی با فاصهله آمده است؛
آنجها كه بدون فاصهههله بيان شهههده به معناي «فروختن» و آنجا كه با فاصهههله آمده به معناي
«خریدن» است؛ یعنی معناي لغوي مشتقات مادد «ش-ر-ي» در حقيقت بهصورت زیر است؛
نه آن طور كه پيشتر ارائه شد:
 «شری» = فروختن «شری» به = فروختن .6سورد بقره ،آیة 56
 .1سورد بقره ،آیة 681
 .8سورد بقره ،آیة 187
 .5سورد بقره ،آیة 61
 .9سورد بقره ،آیة 56

 | 01پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربي | سال  | 11شماره  | 12پاييز و زمستان 1011

 «اشترا » = خریدن «اشترا » به = فروختن «اشترا »  ...به = خریدنبها توجهه به این دو ن ته« ،باء» معوضهههه و معناي آن [«جایگزین كردن» یا «تعویض
كردن»] در تمامی كاركردهاي قرآنی این ماده جاري و سهههاري نيسهههت؛ از این رو ،در
كنار معناي لغوي در زیر با بررسههی ترجمه هاي فارسههی معاصههر ،واژگان برگرفته از مادد
«ش-ر-ي» را با اسهههتفاده از كاركردهاي مختلب آن در مورد قرآنی نيز مورد بررسهههی
قرار می گيرد تا بتوان معنایی من اسهب و در راستاي مفهوم لغوي و كاركرد آیه ارائه داد.
آنچه با قاطعيت می توان اعالم كرد این اسههت كه اصههر معنایی واژگان برگرفته از مادد
«ش-ر-ي» « ،مبهادلهه :رد و بهدل كردن من بها مثمن» و معنهاي هریهک نيز بها توجهه بههه
مخاطب جمله متفاوت است .به عبارت دیگر ،با توجه به معناي لغوي ،آنجا كه مخاطب
نيزي را بههه ظههاهر «فروختههه» بههه مفهوم «دادن» و جههاییكههه نيزي «خریههده» بههه مفهوم
«گرفتن» است.

 .1ارزیابي برگردانهاي مشتقات واژة «شري» براساس معناي واژه در فرهنگ
قرآني
بافت متنی آیاتی كه از واژد «شري» در آنها استفاده شده ،گویاي این است كه هشت گونة
كاركرد براي این واژه متصهور اسهت؛ 6از این رو ،براي این ه مشخص شود معانی ذكر شده
با مفهوم تمام آیه داراي نالش نيسههت ،برگردانهاي فارسهههی معاصهههر قرآن در ادامه مورد
ارزیهابی قرار میگيرد؛ با این توضهههيح كه در ارائة معنا براي هر یک از كاربردهایی كه در
ادامه ارائه خواهد شهههد ،تحلير بيان شهههده و به طور مشهههخص «فرهنگ قرآنی» مورد توجه
است.

 .6هرنند این تقسيمبندي را میتوان بهصورتهاي مختلفی از جمله قرار دادن «كفر و ایمان ،هدایت و ضاللت ،دنيا و
آخرت و »...را تحت یک ح م و «كتاب ،عهد و سخن و »...را تحت ح می دیگر نيز قرار داد.
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 .1-1ترجمة شراء ظاهري
این استعمال در آیة ﴿وَ شروْه بِثمَنٍ بَخسٍ دَراهِمَ َعْ ودَةٍ﴾ 6و آیة ﴿وَ قا الَّاِی اشتراه ِن
ِصْر الِ ْرأتِه﴾ 1بهكار رفته است .براساس آنچه در تحلير لغوي مادد «ش-ر-ي» گفشت،
واژد «شرو» از «شري» در آیة اول به معناي «فروختن» و «اشترا» از «اشترا » در آیة دوم به
معناي «خریدن» است .كاركرد این دو آیه نيز همين معانی را تأیيد میكند؛ زیرا در آن دو
امر مادي [«حضرت یوسب» و « من»] با ی دیگر «مبادله» شدند.
همانطور كه در جدول ( )6مالحظه میشود ،تمام مترجمان معناي صحيحی از این واژه
ابراز داشتهاند.
جدول  .1ترجمة شراء ظاهري
سوره /آیه

یوسف22 /

یوسف21 /

آیتی

فروختند

خریده بود

الهی قمشهای

فروختند

خریدارى کرد

رضایی

فروختند

خرید

شعرانی

فروختند

خرید

صفارزاده

فروختند

خریدارى کرد

صفوی

فروختند

خرید

فوالدوند

فروختند

خریده بود

فیض اإلسالم

فروختند

خرید

مشکینی

فروختند

خریده بود

معزّی

فروختندش

خریدش

مکارم

فروختند

خرید

مترجم

 .6سورد یوسب ،آیة 18
 .1سورد یوسب ،آیة 16

 | 01پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربي | سال  | 11شماره  | 12پاييز و زمستان 1011

 .5-1ترجمة شراء نفس
این تركيب در آیة ﴿بِيْسَمَا اشْتَرَوْا بِه أَنْفُسَهُمْ﴾ ،6آیة ﴿وَ لَبِيْسَ ما شَرَوْا بِه أَنْفُسَهُمْ﴾ ،1آیة ﴿ َو
منَ النَّاسِ مَنْ یَشْري نَفْسَهُ ابْتغاءَ مَرْضات اللَّه﴾ 8و آیة ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى منَ الْمُؤْمنينَ أَنْفُسَهُمْ وَ
أَمْوالَهُمْ﴾ 5به كار رفته است.
طبق معناي لغوي ،مفهوم مادد «شري» در سه آیة ابتدایی« ،فروختن» و در آیة  666توبه،
معناي «خریدن» است؛ اما با این معادل ،بافت متنی آیه با اش ال مواجه است؛ زیرا طبق
معناي لغوي« ،نفس» و « من» از جمله امور مادي تلقی شدهاند كه قابر «خرید و فروش»
هستند؛ در حالیكه «نفس» قابر خری د و فروش نيست تا گفته شود نفس در عوضِ من
گرفته شده ،خریده یا فروخته شد .بنابراین ،این معادل ها مناسب معناي آیه نيست 9.از این
رو ،با توجه به تحلير لغوي و بافت متنی آیات  681 ،68و  187سورد بقره« ،نفس» فروخته
شده با معادل «دادن» و در آیة  666سورد توبه« ،نفس» خریده شده با معادل «پفیرفتن»
مناسب است.
همانطور كه در جدول ( )1مشاهده میشود مترجمان در ترجمة سه آیة سورد بقره ،معانی
«خریدن» (فوالدوند« ،)6563 ،فروختن» (همة مترجمان)« ،فروختن و از دست دادن»
(فيضاإلسالم)« ،معامله كردن» (آیتی 6875 ،و الهیقمشهاي« ،)6838،فدا كردن» (آیتی،
 )6875و «گفشتن» (الهیقمشهاي )6838،و در آیة  666سورد توبه ،همة مترجمان معناي
«خریدن» را برشمردهاند كه در این بين تنها معناي صحيح در ترجمة آیتی و الهیقمشهاي آن
 .6سورد بقره ،آیة 68
 .1سورد بقره ،آیة 681
 .8سورد بقره ،آیة 187
 .5سورد توبه ،آیة 666
 .9مم ن است در اینجا گفته شود با توجه به آن ه فروختن یا خریدن نفس استعاره از واگفاري تمام و كمال نفس
است ،بالغت ترجمه خریدن یا فروختن بيش از دادن و پفیرفتن و  ...است؛ این در حالی است كه استعاره بودن فروختن
یا خریدن نفس استعاره از واگفاري تمام و كمال نفس درست است ،اما این دلير بر آن نمیشود كه در ترجمه الزاماً به
برگردان تحتاللفظی واژگان زبان مبدأ در زبان مقصد اقدام شود ،بل ه باید به گونهاي متن ترجمه شود كه معناي مفاد
از واژگان در زبان مقصد را بهتر و روشنتر افاده كند .بنابراین ،نه تنها لزومی بر رعایت كنایات و معانی مجازي اعم از
استعاره و مجاز مرسر ،در زبان مقصد نيست ،بل ه گاه رعایت آن به برگردان معناي زبان مبدا در زبان مقصد آسيب
میزند.
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هم در آیة  187بقره -كه به صورت «فدا كردن» و «گفشتن» معنا شده است -قابر مشاهده
است.
جدول  .5ترجمة شراء نفس
سوره /آیه

بقره02 /

بقره122 /

بقره222 /

برائت111 /

آیتی

معاملهاى کردند

فروختند

فدا کند

خرید

الهی قمشهای

معاملهاى کردند

فروختند

درگذرند

خریدارى کرده

رضایی

فروختند

فروختند

مىفروشد

خریدارى کرده

شعرانی

فروختند

فروختند

میفروشد

خرید

صفارزاده

فروختند

مىفروختند

مىفروشد

خریدارى فرمود

صفوی

فروختند

فروختند

مىفروشد

خریده است

فوالدوند

فروختند

خریدند

مىفروشد

خریده است

فیض اإلسالم

فروختند

میفروشد

خرید

مشکینی

فروختند

فروختند

مىفروشد

خریدارى کرده

معزّی

فروختند

فروختند

بفروشد

خرید

مکارم

فروختند

فروختند

مىفروشند

خریداری کرد

مترجم

فروختند و از
دست دادند

 .1-1ترجمة شراء دنيا و آخرت
این كاركرد در آیة ﴿أولئِ َ الَّاین اشتروا الحَیاة ال ُّنیا بِالآ ِرةِ﴾ 6و آیة ﴿الَّاین یَشرون الحَیاة
ال ُّنیا بِالآ ِرةِ﴾ 1قابر مشاهده است.
برخال معناي لغوي ،ترجمة صهههحيح و قابر فهم براي مخاطب در این آیه« ،خریدن»
نيست؛ زیرا همانطور كه مشخص است این امور از مسائر غير مادياي است كه قابر خرید
و فروش نيسهههت؛ از این رو ،براسهههاس بافت متنی و نظر به آیات مختلب ،نظير آیة ﴿ذالِ َ
بِظنَّهم است تْتحَُُّوا الحَیَوة ال ُّنیَا عَلىَ اال ِرةِ﴾ 8و آیة ﴿الَّاِین یَست تْتحُُِّون الحَیَوة ال ُّنیَا عَلىَ
 .6سورد بقره ،آیة 31
 .1سورد نساء ،آیة 75
 .8سورد نحر ،آیة 687
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اال ِرةِ﴾( 6كه در آن كافران ،حيات دنيا را بر آخرت ترجيح داده و آن را برگزیدند /بيشههتر
از زندگى آخرت دوست دارند) ،معناي «ترجيح دادن» را در ترجمة آیة موردنظر باید لحاظ
داشههت .همانطوركه در جدول ( )5قابر مشههاهده اسههت ،مترجمان معانی«خریدن» (آیتی،
6875؛ الهیقمشههاي6838 ،؛ شهعرانی6875 ،؛ صفارزاده6838 ،؛ صفوي6833 ،؛ فوالدوند،
6563؛ مشهه ينی 6836 ،و معزّي« ،)6871 ،خریدند » (برگزیدند) (فيضاإلسههالم،)6873 ،
«فروختن» (الهیقمشههاي6838 ،؛ صهفارزاده6838 ،؛ فيضاإلسالم6873 ،؛ مش ينی6836 ،؛
معزّي 6871 ،و م ارم« ،)6878 ،دادن» (آیتی« ،)6875 ،مبادله كردن (رضهههایی 6838 ،و
صهفوي )6833 ،یا سودا كردن (فوالدوند »)6563 ،را در ترجمة خود بازتاب دادهاند كه در
این بين تنها فيضاإلسههالم آن هم در آیة  31سههورد بقره ،ترجمهاي نسههبتاً صههحيح از واژد
«شتری» به صهورت «خریدن» (برگزیدن) ارائه داده است كه به نوعی با معناي ترجيح دادن
همپوشانی دارد.
جدول  .1ترجمة شراء دنيا و آخرت
سوره /آیه

بقره68 /

نساء24 /

آیتی

خریدند

دادند

الهی قمشهای

خریده

مىفروشند

رضایی

مبادله کردند

مبادله کردهاند

شعرانی

خریدند

خریدند

صفارزاده

خریدار شدهاند

بفروشند

صفوی

خریدهاند

مبادله مىکنند

فوالدوند

خریدند

سودا مىکنند

فیضاإلسالم

خریدند (برگزیدند)

میفروشند

مشکینی

خریدند

مىفروشند

معزّی

خریدند

مىفروشند

مکارم

فروختهاند

فروختهاند

مترجم
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 .0-1ترجمة شراء ضاللت و هدایت
استعمال تركيب «شراء ،ضاللت و هدایت» در آیة ﴿أولئِ َ الَّاین اشتروا ال َّاللة بِاله ى﴾،6
آیة ﴿أولئِ َ الَّاین اشتروا ال َّاللة بِاله ى﴾ 1و آیة ﴿یَشترون ال َّاللة﴾ 8صورت گرفته است.
طبق مفهوم لغوي ،معناي «اشترا » در این آیات «خریدن» است ،اما با توجه به این ه ضاللت
و هدایت از امور مادي نيستند كه قابر خرید و فروش باشند به نظر میرسد معناي سه آیة فوق
كه از نوع گرفتن یا خریدن ضاللت است« -ترجيح دادن» است؛ یعنی زندگی دنيا را گرفتندو ترجيح دادند و آخرت را دادند و ترجيح ندادند .برخال واقع ،مترجمان در ترجمة این واژه
(در جدول ( ،))8معانی «خریدن» (همة مترجمان)« ،فروختن» (م ارم« ،)6878 ،مبادله كردن»
(رضایی 6838 ،و م ارم )6878 ،و «برگزیدن» (آیتی )6875 ،یا «اختيار كردن» (الهیقمشهاي،
 )6838را در نظر گرفتهاند كه در این بين صحيحترین معنا از سوي آیتی و الهیقمشهاي در آیة
 679سورد بقره به صورت «برگزیدن یا اختيار كردن» ارائه شده است.
جدول  .0ترجمة شراء ضاللت و هدایت
سوره /آیه

بقره18 /

بقره125 /

نساء44 /

آیتی

خریدند

برگزیدند

مىخرند

الهی قمشهای

خریدند

اختیار کردند

خریدار

رضایی

مبادله کردند

مبادله کردند

مىخرند

شعرانی

خریدند

خریدند

میخرند

صفارزاده

خریدهاند

خریدهاند

مىخرند

صفوی

خریدهاند

خریدهاند

خریدار

فوالدوند

خریدند

خریدند

مىخرند

فیض اإلسالم

خریدند

خریدند

میخرند

مشکینی

خریدند

خریدهاند

مىخرند

معزّی

خریدند

خریدند

مىخرند

مکارم

فروختهاند

مبادله کردهاند

میخرند

مترجم

 .6سورد بقره ،آیة 61
 .1سورد بقره ،آیة 679
 .8سورد نساء ،آیة 55
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 .2-1ترجمة شراء کفر و ایمان
این نوع كاربرد در آیة ﴿ إِنَّ الَّاین اشتر و ا ال فر بِال إِیْمانِ﴾ 6بيان شده است .از آنجا كه
كفر و ایمان قابر خرید و فروش نيست ،از این رو ،ترجمة آیه به معناي لغوي درست
نخواهد بود ،بل ه با توجه به آیة ﴿وَ َن یَتَُ َّ ِ ال فر بِالایمَانِ ف ت ْ ض َّ سَوَا َ السَُِّی ﴾

1

ترجمة «ترجيح دادن» پيشنهاد میشود .اما مترجمان معادلهاي «مبادله كردن» (رضایی،
 )6838و «خریدن» (دیگر مترجمان) را براي آن برشمرده اند .همانطوركه در جدول ()9
مشخص است ،هيچ یک از مترجمان به معناي صحيح و یا حداقر نزدیک به معناي صحيح
را ارائه نداده است.
جدول  .2ترجمة شراء کفر و ایمان
سوره /آیه
مترجم

آل عمران122 /

آیتی

خریدند

الهی قمشهای

خریدار

رضایی

مبادله کردند

شعرانی

خریدند

صفارزاده

خریدارى کردند

صفوی

خریدهاند

فوالدوند

خریدند

فیض اإلسالم

خریدند

مشکینی

خریدند

معزّی

خریدند

مکارم

خریدارى کردند

 .6سورد آلعمران ،آیة 677
 .1سورد بقره ،آیة 683

روحيبرندق و همکاران | 21

 .6-1ترجمة شراء آیات و کتاب خدا
این شيوه كاركرد در آیة ﴿ وَ ال تش تر وا بِآیاتی ثمَناً ق لیالً﴾ ،6آیة ﴿ لِیَشتر وا بِهِ ث مَناً ق لیالً﴾،1
آیة ﴿ وَ یَشتر ون بِهِ ثمَناً قلیال ﴾ ،8آیة ﴿ وَ ال ت شتر وا بِآیاتی ث مَناً ق لیالً﴾ ،5آیة﴿وَ اشتر وْا
ثمَناً ق لیالً فُِئسَ ا یَشت رون ﴾ ،9آیة﴿ ال یَشت ر ون بِآیاتِ اللَّهِ ثمَناً ق لیالً﴾ 1و آیة ﴿اشتروْا
بِآیاتِ اللَّهِ ثمَناً قلیال﴾ 7آمده است .طبق معناي لغوي ،این كاربرد با معادل «نفروشيد»
مناسب است ،اما مانند دیگر كاربردهاي بيان شده باید معناي «ترجيح دادن» را در ترجمه
لحاظ كرد؛ یعنی مرا با بهاي اندك « ندهيد و ترجيح ندهيد» .هر نند مترجمان معادلهاي
«خریدن» (معزّي 6871 ،و م ارم« ،)6878 ،ستاندن» (آیتی 6875 ،و معزّي،)6871 ،
«بردن» (آیتی« ،)6875 ،گرفتن» (آیتی 6875 ،و شعرانی )6875 ،و «بهدست آوردن»
(مش ينی« )6836 ،فروختن (دادن)» (بجز شعرانی و مش ينی ،بقية مترجمان)« ،مبادله-
كردن» (رضایی 6838 ،و صفوي« ،)6833 ،بدل گرفتن» (شعرانی« ،)6875 ،عوض
گرفتن» (همان 78 ،71 :و  )679و «معاملهكردن» (آیتی6875 ،؛ الهیقمشهاي6838 ،؛
رضایی6838 ،؛ صفارزاده6838 ،؛ صفوي 6833 ،و فوالدوند )6563 ،را براي آن
برشمرده اند .با دقت در ترجمهها در جدول ( ،) 1بهترین و نزدیک ترین ترجمة مورد
پفیرش ،معانی «دادن» از سوي فيضاإلسالم« ،بدل گرفتن» و «عوض گرفتن» توسط
شعرانی است.

 .6سورد بقره ،آیة 56
 .1سورد بقره ،آیة 76
 .8سورد بقره ،آیة 675
 .5سورد مائده ،آیة 55
 .9سورد آلعمران ،آیة 637
 .1سورد آلعمران ،آیة 666
 .7سورد توبه ،آیة 6
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جدول  .6ترجمة شراء آیات و کتاب خدا
سوره /آیه

بقره41 /

بقره20 /

بقره124 /

آیتی

مفروشید

برند

بستانند

گرفتند

الهی قمشهای

نفروشید

بفروشند

فروشند

فروختند

مبادله

مبادله

نکنید

کنند

شعرانی

مخرید

بگیرند

صفارزاده

نفروشید

صفوی

نفروشید

فوالدوند

نفروشید

فیضاإلسالم

مترجم

رضایی

آل عمران162 /
معاملهاى
کردند
معاملهاى
کردند

آل عمران/

مائده/

100

44

نمىفروشند

مفروشید

نفروشند

معامله
نکنید

توبه0 /
فروختند
فروختند

مىفروشند

فروختند

مىخرند

نمىفروشند

نفروشید

فروختند

بدل

عوض

عوض

عوض

بدل

عوض

میگیرند

گرفتند

میگیرند

نمیکنند

مگیرید

گرفتند

بدست

معاملهاى

آوردند

کردند

نمىفروشند

نفروشید

فروختند

مبادله

خریدارى

کردند

مىکنند

نمىفروشند

مفروشید

فروختهاند

به دست

به دست

به دست

معاملهاى

آرند

مىآورند

آوردند

کردند

نمىفروشند

مفروشید

فروختن

مفروشید

بفروشند

میخرند

گرفتند

میستانند

نمیدهند

نفروشید

فروختند

به دست

به دست

به دست

به دست

به دست

به دست

به دست

به دست

نیاورید

آورند

مىآورند

آوردند

مىآورند

نمىآورند

نیاورید

آوردند

معزّی

نفروشید

بخرند

بفروشندش

فروختندش

ستانند

نفروشند

نفروشید

فروختند

مکارم

نفروشید

بفروشند

مىفروشند

فروختند

مىخرند

نمیفروشند

نفروشید

فروختند

مشکینی

به دست
آورند
به دست
آورند

مىفروشند
مىفروشند

 .7-1ترجمة شراء عهد و ميثاق الهي
این تركيب تنها در آیة ﴿وَ ال تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلیالً﴾ 6و آیة ﴿إِنَّ الَّذینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ
اللَّهِ وَ أَیْمانِهِمْ ثَمَناً قَلیالً﴾ 1به كار رفته است .براي ارائة ترجمة دقيق و قابر فهمتر براي
مخاطب ،میتوان به آیة ﴿قُلْ أَ تخَّذْتمُ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن یخُلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلىَ

 .6سورد نحر ،آیة 69
 .1سورد آلعمران ،آیة 77
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اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون﴾ 6استناد كرد كه اشاره به گرفتن عهد از نزد خدا شده است .بنابراین ،منظور
از آیات فوق كه میگوید «عهد خدا را به بهاي اندك نفروشيد» این است كه «عهد خدا را
بگيرید و با بهاي اندك كه دنيا باشد ،ندهيد و معاوضه ن نيد» .بدین منوال بهترین و
صحيحترین معنا براي لفظ «شري» در آیات فوق« ،ترجيح دادن» است ،اما مترجمان
معادلهاي «ستاندن» (فيضاإلسالم 6873 ،و مش ينی« ،)6836 ،گرفتن» (فيضاإلسالم،
« ،)6873بهدست آوردن» (مش ينی« ،)6836 ،فروختن» (بجز شعرانی ،فيضاإلسالم و
مش ينی بقية مترجمان)« ،مبادله كردن» (م ارم« ،)6878 ،عوض گرفتن» (شعرانی )6875 ،و
«معامله كردن» (الهیقمشهاي )6875 ،را در نظر گرفتهاند كه ترجمة شعرانی به «عوض
گرفتن» صحيحترین است.
جدول  .7ترجمة شراء عهد و ميثاق الهي
سوره /آیه

آل عمران22 /

نحل05 /

آیتی

مى فروشند

مفروشید

الهی قمشهای

بفروشند

معامله نکنید

رضایی

مىفروشند

نفروشید

شعرانی

عوض میگیرند

عوض مگیرید

صفارزاده

مىفروشند

نفروشید

صفوی

مىفروشند

مفروشید

فوالدوند

مىفروشند

مفروشید

فیض اإلسالم

میگیرند

مستانید

مشکینی

به دست مىآورند

نستانید

معزّی

بفروشند

نفروشید

مکارم

مىفروشند

مبادله نکنید

مترجم

 .6سورد بقره ،آیة 38
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 .8-1ترجمة شراء سخن حق و باطل
این تركيب در آیة ﴿فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ ال نَشْتَری بِهِ ثَمَناً﴾ 6و آیة ﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ
یَشْتَری لَهْوَ الْحَدیثِ﴾ 1ذكر شده است .در ارائه و بيان ترجمة دقيق و قابر وضوح براي
خواننده از آیات فوق باید در ترجمة مادد «شري» عالوه بر در نظر گرفتن معناي لغوي به
اصر معنایی و كاربرد قرآنی آن نيز نظر داشت؛ زیرا حق و باطر نيز مادي نيست كه قابر
خرید و فروش باشد .از این رو ،هر دو آیه باید به معناي «ترجيح دادن» ترجمه شود .این در
حالی است كه مترجمان معانی «گرفتن» (الهیقمشهاي 6836 ،و شعرانی« ،)6875 ،بهدست
آوردن» (مش ينی« ،)6836 ،خواستن» (فيضاإلسالم« )6873 ،فروختن» (رضایی6838 ،؛
صفارزاده6838 ،؛ صفوي6833 ،؛ فوالدوند6563 ،؛ معزّي 6871 ،و م ارم )6878 ،و
«دگرگون كردن» (آیتی )6875 ،را در آیة  681سوره مائده و معناي «تهيه كردن»
(الهیقمشهاي )6836 ،و «خریدن» (بقية مترجمان) را در آیة  1سوره لقمان ذكركردهاند كه
هيچیک از مترجمان ،معناي صحيحی را از آن افاده ن ردهاند.
جدول  .8ترجمة شراء سخن حق و باطل
سوره /آیه

لقمان8 /

مائده128 /

آیتی

خریدار

دگرگون نکنیم

الهی قمشهای

تهیّه مىکند

بهایى نمىخواهیم

رضایی

مىخرد

نمىفروشیم

شعرانی

میخرد

نگرفتهایم

صفارزاده

مىخرند

نمىفروشیم

صفوی

مىخرد

نمىفروشیم

فوالدوند

خریدارند

نمىفروشیم

فیضاإلسالم

خریدارى میکند

نخواسته

مشکینی

مىخرند

به دست نمىآوریم

معزّی

مىخرد

نفروشیمش

مکارم

میخرند

بفروشیم

مترجم

 .6سورد مائده ،آیة 681
 .1سورد لقمان ،آیة 1
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 .9-1ترجمة شراء سحر
مرجع ضمير«ه» به همراه مصدر ال ی مزید از باب افتعال در مادد «شري» در آیة ﴿وَ لت ْ عَلِموا
لمَنِ اشتراه ا له فِی الآ ِرةِ ِن القٍ﴾ 6به واژد سحر برمیگردد .با توجه به معناي لغوي،
مفهوم واژه در آیه عبارت از «خریدن» سحر است .این در حالی است كه با توجه به این ه
این مبادله از نوع خرید و فروش مادي نيست ،این معنا به واقع نزدیک نيست؛ بنابراین ،با
توجه به بافت متنی ،معناي «ترجيح دادن» را باید در ترجمه آیه لحاظ داشت .اما در
ترجمههاي فارسی معاصر معادلهاي «تهيه كردن» (الهیقمشهاي« )6836 ،فراگرفتن»
(فيضاإلسالم )6873 ،و معناي «خریدن» (بقية مترجمان) بهكار رفته است كه گویی هيچیک
از مترجمان ،ترجمة دقيقی از این واژه در این آیات ارائه ندادهاند.
جدول  .9ترجمة شراء سحر
سوره /آیه
مترجم

بقره122 /

آیتی

خریداران

الهی قمشهای

تهیه میکند

رضایی

خریدار

شعرانی

خرید

صفارزاده

خریدار

صفوی

خریدار

فوالدوند

خریدار

فیضاإلسالم

هر که جادو را فراگیرد

مشکینی

خریدار

معزّی

بخرد

مکارم

خریدار

 .6سورد بقره ،آیة 681
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بحث و نتيجهگيري
در جمعبندي ميالب گفته باید دقت داشت كه سير رسيدن به معناي واژد «شري» ،ناظر به
ادب عرب و فرهنگ قرآن بود كه با طی این مسير ،معناي واقعی واژه مستفاد شد .پس از آن
و براي انتقال ترجمة واژه ،ابتدا معادل فصيح «ترجيح دادن» لحاظ و سپس ترجمههاي فارسی
در تمامی آیاتی كه ریشة «شري» در آنها به كار رفته است ،ارزیابی شدند.
حاصههر پژوهش حاضههر براي مفهومشههناسههی واژگان برگرفته از مادد «شههري» با ت يه بر
الگوي ارائه شده در مفرداتپژوهی تاریخی قرآن و با توجه به سؤاالت و فرضيههاي تحقيق
این است كه:
 -6روش ارائه شهده بدین صهورت است كه ابتدا باید اصر معنایی واژه استخراج و سپس با
پیجویی معنهاي واژه در نظر لغویان ،معناي مشهههتقات برگرفته از آن فهم شهههود .در مرحله
اخير ،تأكيد بر فرهنگ عرب ،اشتراك لفظی ،وجوه و نظائر ،فروق اللغه و اضداد واژگان و
مباحث لغوي تفاسير است .در ادامه با رجوع به كتب خادِ مفردات قرآنی و مباحث لغوي
تفاسههير ،معناي واژه در بافت آیه مورد نظر و آیات مربوطه فهم میشههود .در مرحله بعدي با
تحلير كلی ميالب و توجه به بافت و سهههياق قرآنی ،معناي واقعی ارائه میشهههود .در مرحله
پایانی نيز سهعی میشهود معادل فصهيح واژه پيدا و سپس با آن خروجی ،ترجمههاي فارسی
معاصر ارزیابی شوند.
 -1اصههر معنایی مادد «ش-ر-ي»« ،مبادله كردن» ،معناي لغوي آن با توجه به سههاختار واژه،
«خریدن» و «فروختن» و معادلهاي آن در كاربردهاي قرآنی «خریدن»« ،فروختن»« ،دادن»،
«پفیرش» و «ترجيح دادن» است.
 -8مترجمان عموماً در ترجمة واژه «شههري» معانی «خریدن»« ،فروختن»« ،مبادله كردن» و...
آوردهاند .این معادل حاكی از این است كه مترجم ًا غالب ًا به معناي لغوي واژه توجه داشتهاند
و بهه كهاربردهاي آن بیتوجه بودهاند؛ زیرا با توجه به كاربردهاي این واژه ،بهترین سهههبک
ترجمه مبتنی بر تفسير آیات است .از این رو ،میتوان گفت مترجمان نامبرده عمدتاً در افادد
معنهاي آن كمدقتی كردهانهد؛ هر نند در این بين برخی نيز همچون «آیتی ،الهیقمشههههاي،
شههعرانی و فيضاإلسههالم» آن هم در پارهاي از آیات از این سههبک پيروي كردهاند .همچنين
یادآوري این ن ته ضهروري اسهت كه مترجمان عنصهر ی سهانسازي را در ترجمة مشتقات
مادد «ش-ر-ي» به صحيح رعایت ن ردهاند.
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fī al-Qurʼān al-karīm. Dimashq: Sūriyā. [In Arabic]
Rezayi Esfahani, M. A. (2004). Translation of Qur’an. Qom: Moassesa Dar
alZekr. [In Persian]
Ragheb Esfahani, H. bin M. (1991). Mofradat Alfaz al-Qur’an. Beirut: Dar
Al-Qalam. [In Arabic]
Roohi Barandagh, K., Hajikhani, A. and Faryadres, M. (2015). Evaluation of
Contemporary Persian Translations of the Holy Quran (The Case of the
word ‘‘Hashr’’). Translation Researches in the Arabic Language &
Literature, 5 (12). 119-144. [In Persian]
Roshanfekr, K., Nazari Monazam, H. and Heydari, A. (2013). The Challenges
of Translating Cultural Elementsin the Novel “El-Lis'sWal-Kilab” Naguib
Mahfouz: Comparison of Two Translations, with Emphasis onNewmark
Theoretical Framework. Translation Researches in the Arabic Language
& Literature, 11(8). 13-34. [In Persian]
Zamakhshari, MbU. (1986). Al-Kashaf An Ghawamez el-Tanzil. Beirut: Dar
alketab el-Arabiy. [In Arabic]
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