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مقاله پژوهشی

رهیافتی زبانشناختی به ترجمه «خُطُوات» در قرآن کریم
با تکیه بر ریشهشناسی واژه
محمدحسن شیرزاد ،*1محمدحسین شیرزاد ،2عباس مصالییپور3

 -1دانشآموخته دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ایران
 -2دانشآموخته دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ایران
 -3دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ایران
دریافت1400/5/29 :

چکیده
مهمترین وظیفه مترجمان در فرآیند ترجمه قرآن کریم ،فهم دقیق واژگان قرآنی و انتخاب بهترین معادلهاا
برای آنهاست؛ به ویژه آنجا که واژه دارای پارهای از مؤلّفههای معناییِ خاص باشد که در انتقال به زباان عربای
کالسیک از نظرها دور مانده است .یکی از بارزترینِ این نمونهها ،واژه قرآنای «خطوة » اسات کاه باه دلیا
دربرداشتن پارهای مؤلّفههای معناییِ کمشناخته ،تنها در قالب ترکیب «خُطُوات الشَّیطان» به کار رفته اسات.
مطالعه حاضر در صدد برآمده است با کاربست دانش ریشهشناسی به عنوان یاک ابارار کارآماد در فرآیناد
ترجمه ،به پیجویی ماده «خطو» در شاخههای مختلف سامی دست زند و قدیمترین معناای آن را بازشناساد،
روند تحوالت معنایی آن تا عصر نرول قرآن کریم را به مطالعه گذارد و به بازشناسی مؤلّفاههاای معناایی آن
همّت گمارد .همچنین پژوهش حاضر ،میران موفقیت ترجمههای فارسی در ارائه معادلهایی برای واژه قرآنای
«خطة » را مورد ارزیابی قرار داده ،ونشان داده است که یکی از مهمترین مؤلّفههای معنایی واژه «خطوة » کاه
در سنّت مطالعات لغوی و تفسیری مغفول مانده ،گمراهی و سرگردانی است .بر این پایاه« ،خطوة » در بافات
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پذیرش1400/10/30 :

نرول قرآن کریم ،بر خصوصِ ردّپاهای گمراهکنندهای اطالق میگردید کاه موجبااتِ سارگردانی مساافران را
پدید میآورد.

Email: m.shirzad861@gmail.com

* نویسنده مسئول مقاله:
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واژگان کلیدی :ترجمه قرآن ،ریشهشناسی ،زبانشناسی سامی ،ماده «خطو»

رهیافتی زبان شناختی به ترجمه «خطوات» در قرآن کریم  __________________ ...محمدحسن شیرزاد و همکاران

 -1مقدمه
گسترش اسالم در سرزمینهای گوناگون و گرویدن مردمانی با زبانهای بسیار متنوع به اینن
دین ،عمالً ترجمه قرآن کریم به زبانهای مختلف را به امری ضروری مبندل سناهته اسن
این تالشی اس

که حتی سابقهاش را میتوان در عصر حیات پیامبر اکنرم (ص) نین سنرا
کنه سنلمان فارسنی از

گرف ؛ برای مثال ،گ ارشهای بازمانده از زمانه ن ول بیانگر آن اس

نخستین کسانی بود که به ترجمه بخشی از آینات قنرآن کنریم مبنادرت ورزیند (اسنرراینی،

 ،1375ج8 :1؛ سرهسی ،بیتا ،ج )37 :1بر این اساس ،وجود یک دسنتگاه انتقنادی کنه بتوانند
ترجمههای پُرشمارِ صورتگرفتنه از قنرآن کنریم را منورد ارزینابی قنرار دهند و بنه ارا نه
پیشنهادهای روشی و کاربردی در این زمینه بپردازد ،ضروری به نظر میرسد
با عنای

که متضمّن برگردان گرتار یا نوشنتاری از ینک

به اینکه «ترجمه» فرآیندی اس

و زبان مقصد دانس

بر این اساس ،ارا ه راهکارهنایی بنرای فهنم وانگنان قرآننی و سنپ

یافتن معادلهای مناسب بنرای آنهنا منیتوانند مین ان دقّن

در فراینند ترجمنه را تنا حند

چشمگیری اف ون سازد در همین راستا ،این نوشتار در صدد اس

از دانن

به عنوان اب اری قابل اعتماد برای انجام این مهم بهره گیرد و به کاربس
از وانگان مهم قرآنی همّ

1

ریشنهشناسنی

آن در ترجمه یکنی

گمارد

ریشهشناسی دانشی اس که قدیمترین ریشههای وانگان را -در قالب یک مطالعنه تطبیقنی
با زبانهای هویشاوند -شناسایی میکند و سپ

مرحلنه بنه مرحلنه ،تتنوعت معنناییِ آن در

گذر زمان را به بتث میگذارد ( )Bussmann, 2006: 385بر این پایه ،با کاربسن اینن روش
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زبان به زبان دیگر اس  ،یکی از مهمترین وظایف مترجم را باید معادلیابی میان زبنان مبند

میتوان زمینه مناسبی را برای یافتن دقیقترین همارز برای وانگان قرآنی فراهم آورد

 -2بیان مسئله
صورت جمعِ «هُطُوات» به کار رفته و در تمامیِ این موارد ،با اضافه شدن به وانه «شنیطان»،
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مرور بر کاربردهای «خطوة» در قرآن کریم نشان میدهد که این وانه ،پنج بار در چهار آیه بنا

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

ترکیب «هُطُوات الشَّیطان» را پدیند آورده اسن

(ن ک :عبندالباقی )299 :1364 ،نین هداونند

متعال در تمامی این آیات از تعبیر یکسانِ ﴿ال تتَّبِعةا ُخ ُط ِ
ةات َّ
الشيْطان﴾ اسنتراده کنرده (ن ک:
َ ُ

بقره208 ،168/؛ انعام142/؛ نور )21/و عموم انسانها را از پیروی شیطان بازداشنته اسن

(ن ک:

فراء ،1980 ،ج124 :1؛ ابوعبیده ،1381 ،ج63 :1؛ طوسنی ،بنیتنا ،ج )71 :2بنه اینن ترتینب ،وانه
«خطوة» در آیات قرآنی همواره به «شیطان» نسب

داده شده و از متابعن ِ آن ،مننع صنورت

گرفته اس
با عنای

به این نتوه از کناربری وانه «خطووة» در قنرآن کنریم ،پرسشنی کنه فنرا روی

قرآنپژوهان قرار میگیرد آن اس

که آیا این وانه به دلیل برهورداری از مؤلّرههنای معنناییِ

هاص ،همواره با «شیطان» و «عدم اتّباع» همنشین شنده اسن ح حنال آنکنه دیگنر وانگنانِ
قریبالمعنا ن همچون «عَقِب» و « ثر» ن به دلیل فقدانِ آن مؤلّرههای معنایی ،امکان کناربرد در
به منظور پاسخ گرتن به این پرس  ،پژوه

حاضر قصد دارد بنا بهنرهگینری از دانن

ریشهشناسنی ،ضنمن بررسنی قندیمتنرین معننای مناده «خطو» و تتنوعت معنناییِ آن در
زبانهای گوناگون سامی ،مؤلّرههای معنایی وانه «خطووة» را بازشناسند و امکنان مناسنبی را
برای انتخاب دقیقترین معادل برای وانه قرآنی «هُطُوات» فراهم آورد بر این پایه ،منیتنوان
چنین انتظار داش

که پژوه

حاضر بتواند به پرس های زیر پاسخهای درهور دهد:

 وانه «خطوة» دربردارنده چه مؤلّرههای معنایی در زبان عربی قرآنی بوده اس ح ترجمههای فارسی تا چه اندازه در انتخاب معنادلهنای دقینق بنرای وانه «خطووة»موفّق عمل کردهاندح
 -با عنای
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سیاقهای مشابه را از دس

دادهاند

به دادههنای ریشنهشناسنی سنامی ،دقینقتنرین برگنردان بنرای ترکینب

«هُطُوات الشَّیطان» چیس ح
با اتّخنا رویکنرد ریشنهشنناهتی ،بنه بنازهوانی مرهنوم «خطووة» و نتنوه برگنردانِ آن در
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در سخن از پیشینه مقاله حاضر ،باید یادآور شد تاکنون هیچ پژوهشی که در صندد باشند

رهیافتی زبان شناختی به ترجمه «خطوات» در قرآن کریم  __________________ ...محمدحسن شیرزاد و همکاران

ترجمههای فارسی همّ
آنچه در سنّ

گمارد ،به رشته تتریر درنیامده اس

با این حال ،میتنوان تمنامیِ

ترسیرنویسی و لغ پژوهیِ جهان اسالم به یادگار مانده اس

را نوعی پیشنینه

برای پژوه ِ حاضر قلمداد کرد در این گونه پژوهشی ،با مرسّران و لغ شناسانی از جهنان
الشنیطان» اهتمنام
اسالم مواجهیم که در طول سدههای متمادی ،به کشف معننای «هُطُنوات َّ
ورزیدهاند از همین روس

که در بخ ِ مستقلی از این مقاله ،منرور بنر دسنتاوردهای اینن
در مرحله بعد ،به ریشنهینابیِ وانه «خطووة»

جریان علمی در دستور کار قرار هواهد گرف

در زبانهای سامی پرداهته میشود و روند تتنول معننایی آن تنا عصنر نن ول قنرآن کنریم
بررسی میگردد سرانجام ،معادلگ ینیهای مترجمان فارسی از این وانه بنه بتنث گذاشنته
میشود ،و موارد اهتالف میان آنها تتلیل میشود

به رغم آنکه لغ شناسنان مسنلمان در اشنتقاق وانه «خطووة» از «هَطنا هَطونواً» بنا یکندیگر
همنظرند ،آرای گوناگونی را درباره معنای ماده «خطو» ابراز داشتهاند اغلبِ آنان این مناده را
ناظر به مطلقِ «حرک

کردن» و «راه رفتن» دانسنته (منثالً ر ک :ابنن منظنور ،1414 ،ج231 :14؛

فیومی ،بیتا ،ج )174 :1و برهی دیگر کوشیدهانند معننای آن را بنه ننوع هاصنی از حرکن ،
متدود سازند؛ مثالً ابن فارس با عنای

به کاربردهای مختلف «خطو» ،جنامع معننایی آن را

تعدی الشیء و الوهاب نهو ) تشنخی
«عبور از یک نقطه و ادامه مسیر» ( ّ

داده اسن

(ابنن

فارس ،1399 ،ج )198 :2نی باید از مصطروی -لغ شناس معاصر -یاد کرد که مناده «خطو»
را به هصوصِ «حرک

گام به گام» معنا کرده اس

وی بر این بناور اسن

کنه مؤلّرنههنای
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« -3خطة » از منظر لغتشناسان مسلمان

معنایی چون «عبور کردن» و «ادامه مسیر دادن» -که به طور ویژه مورد تأکید ابن فارس قنرار
گرفته -از اصال

برهوردار نیستند و از لوازم حرک
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مصطروی ،1368 ،ج)89 :3

گام به گنام بنه شنمار منیآینند (ن ک:

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

اشتقاق «خطوة» ،لغ شناسان این وانه را هم به «گام» و هنم بنه «ردّپنا»

گذشته از کیری

معنا کردهاند (هلیل بن احمد ،1410 ،ج292 :4؛ جنوهری ،1407 ،ج2328 :6؛ ابنن منظنور،1414 ،
ج )231 :14بر این اساس ،آنان معتقدند که گ اره تکرارشنونده ﴿ال تتَّبِعةا ُخ ُط ِ
ةات َّ
الشويْطان﴾
َ ُ

انسانها را نسب

به پیروی از مسیرهای شیطانی زینهار داده اسن

(هلینل بنن احمند،1410 ،

ج292 :4؛ صاحب بن عباد ،1414 ،ج389 :4؛ راغب اصرهانی)288 :1412 ،

سرانجام باید از دیدگاه منتصربهفنردِ ابنن فنارس یناد کنرد کنه بنرای نخسنتین بنار ،از
تمای گذاری میان مادههای «خطو» و «خطئ» -که مورد قبول عموم لغ شناسان اس  -سنر
باز زد؛ دیدگاهی که حتی از سوی لغ شناسانِ نسلهای پسین نی به دینده اعتبنار نگریسنته
نشد او معتقد بود که وانه «هَطَأ» به معننای «گنناه و معصنی » از آن حینث کنه بنر معننای
هم از این روس

مندهل مسنتقلّی را بنه مناده

اس

که او در المقایی

ترجیح داده اسن

عربی «خطئ» اهتصاص ندهد( 2ر ک :ابن فارس ،1399 ،ج )198 :2نین متمدحسنن حسنن
جبل -لغ شناس معاصر مصری -هرچند از تمای گذاری میان منادههنای «خطو» و «خطئ»
استقبال کرده اس  ،اما هر دو را برساهته از یک مناده ثننایی ،بنا صنورت «خط» بنه معننای
«امتداد آرام بر روی یک سطح» میداند (جبل)580 ،576-574 :2010 ،

این تتلیل لغوی ،بیانگر آن اس

که جبل نی بهسان ابن فنارس ،ارتبناط ریشنهای مینان

مادههای «خطو» و «خطئ» را باور داشته اس ؛ با این تراوت که او مطالعنهاش را ینک گنام
به پی

برده و کوشیده اس

صورتِ کهنِ این دو ماده ن یعنی «خط» ن را کشف نماید
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«تعدّی و تجاوز» دعل

دارد ،از ماده «خطو» به معنای «عبنور از ینک نقطنه» اشنتقاق یافتنه

 -4بازیابی مؤلّفههای معنایی «خطة » با تکیه بر ریشهشناسی واژه
بر پایه دادههای زبانشناسی تاریخی ،قدیمترین معنای ماده «خطو» و سیر تتنول معنناییِ آن
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تا زبان عربی قرآنی از قرار زیر اس :

رهیافتی زبان شناختی به ترجمه «خطوات» در قرآن کریم  __________________ ...محمدحسن شیرزاد و همکاران

« -1-4حرکت کردن»؛ معنای واژه در زبان نیا

در پیجویی از قدیمترین نشان برای ماده عربی «خطو» باید از وانه ثنایی ( ḫoṭهُط) در زبنان
آفرو آسیاییِ باستان 3به معنای «حرک

کردن» و «رهسپار شدن» یاد کرد کنه اورل و اسنتولبوا

توانستهاند آن را با نظر بنه بازمانندههنای

در شناهههنای زبنانی سنامی و چنادی مرکن ی

بازسازی نمایند ( )Orel & Stolbova, 1995: 298بر اینن پاینه ،وانه  ḫoṭبنا افن وده شندنِ
نیمواکه به بخ
اس

انتهاییاش ،ثالثی شده و با صورت «خطو» به زبان سامی باسنتان راه یافتنه

مرور بر شاهههای مختلف سامی نشنان از کناربرد اینن مناده در دو معننای مترناوت

میدهد که در ادامه ،به آنها اشاره میشود
« -2-4به خطا رفتن»؛ معنای واژه در زبانهای سامی

آفرو آسیایی به زبان سامی باستان ،دچار تن ّل در معنا 4شده و معنای «به هطنا رفنتن» و «بنه
اشتباه رفتن» را افاده کرده اس

شاهد بر این مدّعا ،لغتنامههای زبنان عبنری اسن

חָטָ א ( )ḥāṭāرا در معنای «به هطا رفتن» و «گم کردن راه» بنه ثبن

کنه وانه

آوردهانند ( Gesenius,

 )1939: 306همچنین باید از وانه ’ ḫṭدر زبان اوگاریتی یاد کرد که به معنای «گنم شندن» و

«گمراه شدن» اس ( )Olmo Lete & Sanmartin, 2003: 415نین وانه ܚܛܐ

( )ḥeṭāدر

زبان سریانی ،بر معنای «به هطا رفتن»« ،گمراه شدن» و در نهای « ،سرگردان شندن» دعلن
دارد ( )Brun, 1895: 151در انتقالِ بتث به شاهههای جنوبی سنامی ،بایند بنه وانه ḫaṭ’a

در زبان گع ی اشاره کرد که معنای «سرگردان شدن» و «آواره شدن» را افاده میکنرده اسن
(Dillmann, 1865: 619؛ )Zammit, 2002: 162

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2023-01-09

مرور بر هم ادهای «خطو» در زبانهای سامی نشان میدهد که اینن مناده در انتقنال از زبنان

بر اساس اصول تاریخگذاری ،5وجود معانی «به هطا رفتن»« ،گمراه شندن» و «سنرگردان
شدن» در شاهههای مختلف سامی نشان میدهد که انتقال از معننای «حرکن » بنه «حرکن
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اشتباه» در دورهای پی

از انشعاب زبانهای سنامی از یکندیگر -یعننی سنامی باسنتان -رخ
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داده اس

بر این اساس ،دیدگاه آن دسته از لغ شناسان مسلمان که معتقد بنه دعلن

«خطو» بر مطلقِ حرک

مناده

بودند (منثالً ن ک :ابنن منظنور ،1414 ،ج231 :14؛ فینومی ،بنیتنا ،ج:1

 ،)174دس کم در دوره عربی کهن و عربی قرآنی پذیرفتنی نیس

این در حنالی اسن

کنه

در گذار به زبان عربی مَدرسَی( 6کالسیک) ،ماده «خطو» دچار ارتقا در معنا شده و از معننای
منری «به هطا رفتن» به معنای هنثای «رفتن» انتقال یافته اس
عالمان لغ

کنه عمنوم

از همنین روسن

و ترسیر بر پایه استصتاب قهقرایی چنین استنباط کردهانند کنه مناده «خطو» در

طول تاریخ زبان عربی ،همواره معنای هنثای «حرک

7

کردن» را افاده میکرده اس

« -3-4خطا کردن»؛ معنای واژه در زبانهای سامی

جس وجوها برای یافتنِ هم ادهای «خطو» در زبانهای سامی گویای آن اس

که این مناده

معنایی که تنها در زبان عربی ،با صورت «خطئ» ن نه «خطو»ن کاربرد یافته اس

(منثالً ن ک:

راغب اصرهانی288-287 :1412 ،؛ ابن منظور ،1414 ،ج)68-65 :1

به طور مشخّ

 ،در لغتنامنههنای اکندی و آشنوری ،وانههنای  ḫaṭūو  ḫīṭuدر معننای

اسمی «گناه /جرم» و معنای فعلی «اشتباه کردن»« ،گناه کردن» و «مرتکب جرم شدن» به ثبن
آمدهانند (Black, 2000: 112, 118؛ Muss-Arnolt, 1905, vol. 1: 310؛ Gelb, 1998, vol.

חֵטא ( )ḥēṭiو חָטָ א ( )ḥāṭāرا به ترتیب در معانی «گنناه» و
 )6: 156نی عبرانیان وانههای ְ
«گناه کردن» به کار میبردهاند (Gesenius, 1939: 306-307؛ )Klein, 1987: 213
در انتقال بتث به زیرشاهه آرامی ،ماده «خطو» در مجموعهای از زبانها همچون آرامنی
ترگوم ،آرامی شاهنشاهی ،سریانی و مندایی ،به معننای «اشنتباه (کنردن)»« ،هطنا (کنردن)» و
«گناه (کردن)» اسن

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2023-01-09

عالوه بر معنای پی گرته ،معنای «هطا کردن» و «گناه کردن» را نین افناده منیکنرده اسن ؛

(Hoftijzer, 1995: 362؛ Dalman, 1901: 135؛ Jastrow, 1903, vol.

1: 447, 449؛ Costaz, 2002: 102؛ Payne Smith, 1903, vol. 1: 137-138؛ Macuch,

و سقطری یاد کرد که به ترتیب بر معنای «گناه کنردن» و «اشنتباه کنردن» دعلن
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 )1963: 140همچنین باید از وانگان ’ ḫṭو ’ ḫaṭaدر زبانهای یمنی و به طور ویژه سنبایی

رهیافتی زبان شناختی به ترجمه «خطوات» در قرآن کریم  __________________ ...محمدحسن شیرزاد و همکاران

(Beeston, 1982: 63؛ Biella, 1982: 199؛  )Leslau, 1938: 170نی سامیشناسنان ضنمن
اشاره به وانه  ḫaṭ’aدر زبان گع ی ،نشان دادهاند که این وانه افن ون بنر معننای «سنرگردان
شدن /گمنراه شندن» ،معننای «هطنا کنردن» و «گنناه کنردن» را نین افناده منیکنرده اسن
(Dillmann, 1865: 619؛ )Leslau, 1991: 268
دادههای زبانشناهتیِ فوق اثبنات منیکنند کنه معننای «هطنا کنردن /اشنتباه کنردن» در
زبانهای سامی ،بر اثر انتقال معنایی از «به هطا رفتن /گمراه شدن» ساهته شده اسن

مبتننی

بر این طرز تلقّی ،اقوام سامی انسان هطاکار را چونان مسافری در نظر میگرفتند که از مسنیر
صتیح ،منترف و گمراه گشته اس

 -5تحوالت بازتابیده در زبان عربی قرآن کریم
از «خط» ن یعنی «خطو» و «خطئ» ن سابقهای در زبانهای سامی ج عربی نندارد بنر اینن
اساس ،این عربزبانان بودهاند که بر اثر یک تغییر واگرا ،8دس

به اهتصاصنیسنازی زده و

ماده «خطو» را در هصوصِ معنای «به هطا رفتن» و مناده «خطئ» را در هصنوصِ معننای
«گناه کردن» به کار بردهاند جالب آن اس

که ابن فارس نی بنرهالف عمنوم لغن شناسنان

مسلمان ،به این نظرگاه گرایید که از تمای گذاری میان مادههنای «خطو» و «خطئ» سنر بناز
زند (ر ک :ابن فارس ،1399 ،ج)198 :2؛ نظرگاهی که هرچند از سوی سننّ

مطالعنات لغنوی

مورد قبول قرار نگرف  ،اما با نتایجِ حاصل از مطالعات ریشهشنناهتی همخنوانیِ کامنل دارد
کوش های متمد حسن حسن جبل نی برای نشان دادنِ ارتبناط ریشنهای مینان منادههنای
«خطو» و «خطئ» درهورِ توجه اسن
شده اس

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2023-01-09

با عنای

به آنچه تاکنون گرته آمد ،معلوم میشود که تمای گذاری میان مادههای ساه یافتنه

(ر ک :جبنل )580 :2010 ،همچننین اینکنه او موفّنق

صورتِ کهنِ این مادهها -یعنی «خط» -را کشف نماید و به نتیجنهای ن دینک بنه

یابد ،تتسینبرانگی اس
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نتایجِ حاصل از مطالعات زبانشناسی تاریخی (همچنون مطالعنات اورل و اسنتولبوا) دسن
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آنچه از نتوه کاربری وانه «خطوة» در قرآن کریم جلب توجه میکند ،همنشنینیِ دا منی
آن با وانه «شیطان» و هشدار هداوند متعال نسب
َّ
الشيْطان﴾ عطف توجه به فرآیند ساه

ِ
وةات
به پیروی از آن اس ﴿ :ال تَتَّب ِ ُعةا ُخ ُط

«خطوة» در زبانهنای سنامی منیتوانند توضنیتی

دقیق از نتوه شکلگیری ترکیب «هُطُوات الشَّیطان» در آیات قرآن کنریم عرضنه نمایند بنا
نظر به اینکه ماده «خطو» در شاهههای مختلف سامی ،معنای «بنه هطنا رفنتن»« ،بنه اشنتباه
رفتن»« ،گمراه شدن» و «سرگردان شدن» را افاده میکند ،میتوان چنین نتیجه گرف

که اینن

ماده همچنان در زبانهای عربی کهن و عربی قرآنی نی نسنب

بنه مؤلرنه معنناییِ «هطنا» و

«اشتباه» نشاندار 9بوده و بر معنای مضیّقِ «به هطا رفتن» دعل

بنر اینن پاینه،

استراده از ترکیب «هُطُوات الشَّیطان» میتوانس

داشنته اسن

به بهترین شکل ،یادآورِ این آموزه دیننی بنه

منترف سازد و به گمراهی و سرگردانی کشاند بنه اینن ترتینب ،وانه «خطووة» -بنرهالف
«عَقِب» و « ثر» -بر هصوصِ آن بخن

از ردّپاهنا در بافن

نن ول اطنالق منیگردیند کنه

گمراهکننده بودند (برای آگاهی از مؤلرههای معنایی «عَقِب» و « ثر» در قنرآن کنریم ،ن ک :شنیرزاد،
)107-100 :1398

 -6گونهشناسی همارزهای «خطوات الشیطان» در ترجمههای فارسی
در این بخ

تالش میشود با تکیه بر مؤلّرههای معناییِ «هطوات -که بر مبنای زبانشناسنی

ِ
وةات
سامی بازشناهته شدند -می ان توفیق ترجمههای فارسی در معادلینابیِ ﴿ال تَتَّب ِ ُعوةا ُخ ُط
َّ
الشيْطان﴾ را مورد سنج

اس

قرار داد در این مطالعه ،به ارزیابیِ بالغ بر  25ترجمه بسنده شنده

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2023-01-09

مخاطبان قرآن کریم باشد که پیروی از ردّپاهای شنیطان منیتوانند آننان را از مسنیر صنتیح

که دس کم دارای یکی از ویژگیهای زیر هستند:
(الف) ترجمههای کهنی که به دلیل اثرگذاری بنر ترجمنههنای اعصنار پَسنین ،از ارزش
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باعیی برهوردارند؛

رهیافتی زبان شناختی به ترجمه «خطوات» در قرآن کریم  __________________ ...محمدحسن شیرزاد و همکاران

(ب) ترجمههای معاصری که ن د پژوهشگران علوم قرآننی ،از شنهرت و اعتبنار فنراوان
برهوردارند؛
(ج) ترجمههایی که به دلیل معادلگ ینیهای ویژه ،درهورِ توجهاند
به طور کلّی ،میتوان همارزهایِ پیشنهادی از سوی مترجمان قرآن کریم را در سنه دسنته
اصلی طبقهبندی کرد:
 -1-6ترجمههای متعهّد به متن

مرور بر سنّ

ترجمهنویسی در سدههای متقدّم و میانه هجری گویای آن اس

اغلب مترجمان قرآن کریم در چال

که از دیربناز،

میان «منتنمتنوری» و «مخاطنبمتنوری» در فرآینند

ترجمه ،10متنمتوری را برگ یده و ترجیح دادهاند ترجمههایی وفادار به منتنِ اصنلی عرضنه
-

مه پَ روی کنید پیهای دینو را (ترجمنه ترسنیر طبنری ،1356 ،ج ،133 ،114 :1ج:2
)461

-

مکنید متابع ِ اثرهای شیطان (اسرراینی ،1375 ،ج ،223 ،177 :1ج)692 :2

-

بر پیِ گامهای دینو مَرَویند /مایسنتید (میبندی ،1371 ،ج ،552 ،448 :1ج ،504 :3ج:6
)497

-

پَسننروی مکنینند گننامهننای دیننو را (ابوالرتننور رازی ،1408 ،ج ،285 :2ج ،60 :8ج:14
)103

-

پیروی مکنید گامهای دیوان (ترجمه دهم هجری)123 ،27 ،21 :1384 ،

-

پیروی مکنید گامهای شیطان را (دهلوی)773 ،307 ،65 ،51 :1417 ،

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2023-01-09

نمایند؛ مثالً:

ترجمههای فوق به دلیل آنکه در ارا ه ترجمههای متعهّد به متنِ اصلی پیشنگام بنودهانند،
این امکان را یافتهاند که با اثرگذاری بر مترجمان سندههنای پسنین ،بنه اغلنب ترجمنههنای
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فارسی از گ اره ﴿ال تتَّبِعةا ُخ ُط ِ
ةات َّ
الشيْطان﴾ جه
َ ُ

دهند بنر اینن اسناس ،آنچنه مترجمنان
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قرآن کریم در طول یک سده اهیر انجنام دادهانند ،عمنالً چین ی جن بنهروزرسنانیِ سننّ
ترجمهنویسی از حیث لغ

و دسنتور زبنان نبنوده اسن

ترجمههای معاصر فارسی ،از برگردانهای کمابی

از همنین روسن

کنه در اغلنبِ

یکسان همچون «از گامهنای /قندمهنای

شیطان پیروی نکنید» و «پیرو گامهای شیطان نباشید» استراده شده اس

(مثالً ن ک :فوعدونند،

25 :1415؛ آیتی25 :1374 ،؛ مشکینی25 :1381 ،؛ گرمارودی)25 :1384 ،

در تأیید این مدّعا که مترجمان فوق توانسنتهانند ترجمنههنای بهتنری از حینث تعهّند و
وفاداری به متنِ اصلی عرضه نمایند ،میتوان به فرآیند ساه

ماده «تبع» استناد کنرد کنه

برساهته از وانه ثنایی ( tabتَب) در زبان آفرو آسیایی باسنتان بنه معننای «پنا» و «پاشننه پنا»
اس

( )Orel & Stolbova, 1995: 494همین وانه اس

برای سناه

که با پذیرش پسوندِ «ع» ،زمیننه را

وانه ( tabaˁتَبَنع) بنه معننای «پینروی کنردن» فنراهم آورده اسن

( & Orel

 tabaˁرا باید «پا جای پای کسی قرار دادن» دانس
«پیروی کردن» انتقال یافته اس

که بر اثر مَجاز سبب و مسبّب ،به معننای

11

سرانجام باید از معدود مترجمانی یاد کرد که در ادامه رویکرد سابق ،بنا افن ودن قیندهای
توصیری به «گام /قدم» -همچون «هطرناک» یا «وسوسهانگی » -کوشیدهاند به نتنوی ،دعینل
عدم متابع

از شیطان را در اثنای ترجمه ،به مخاطبنان ینادآور شنوند (کاوینانپور،25 :1378 ،

352 ،147 ،33؛ قرا تی ،1383 ،ج ،256 :1ج)367 :3
 -2-6ترجمههای تفسیری

برهالفِ ترجمههای پنی گرتنه ،برهنی از مترجمنان را شناهدیم کنه بنا فاصنله گنرفتن از

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2023-01-09

 )Stolbova, 1995: 494ارتباط ریشهای میان  tabو  tabaˁنشان میدهد کنه معننای اصنیلِ

متنمتوری در فرآیند ترجمه ،ترجیح دادهاند پیام آیه شنریره را هرچنه رسناتر بنه مخاطبنان
صنرف نظنر کردنند تنا
منتقل نمایند برای تتقّق اینن هندف ،برهنی از برگنردانِ «خطووة» َ
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ترجمههایی روانتر از آیه شریره عرضه کرده باشند؛ مثالً:

رهیافتی زبان شناختی به ترجمه «خطوات» در قرآن کریم  __________________ ...محمدحسن شیرزاد و همکاران

-

پیرو شیطان مشوید (پاینده23 :1357 ،؛ عاملی ،1360 ،ج)251 :1

-

به دنبال شیطان نروید (پورجوادی)24 :1414 ،

برهی دیگر نی پا از ظواهر متن فراتر گذاشتند و بهجنای ترجمنه «هطنوات» بنر مبننای
سنّ

مطالعات لغوی ،به بیانِ همارزهایی روی آوردند که بی

ترسیر آیه شباه

از بنازنمودِ ترجمنه آینه ،بنه

دارد قدیمترین مترجمی که با همین سبک ،به ارا ه برگردان از گن اره ﴿ال

تتَّبِعةا ُخ ُط ِ
ةات َّ
الشيْطان﴾ همّ
َ ُ

اس « :متابع مباشی

گمارده ،نجنمالندین عمنربن متمند نسنری (متوفنای 537ق)

وسوسههای شیطان را» (نسنری ،1367 ،ج )66 ،53 :1ینا «مروین

بنه دمِ

وسوسننههننای شننیطان» (نسننری ،1367 ،ج ،280 :1ج )663 :2ترجمننه پیشنننهادیِ او کننه هننیچ
شاهدی در منابع لغوی جهان اسالم ندارد ،مورد پسندِ طیرنی از مترجمنان معاصنر نین قنرار
قمشهای25 :1380 ،؛ بانو امین اصرهانی ،1361 ،ج)172 :2

سرانجام ،میتوان برهی از مترجمان را شاهد آورد که با ترجمه «هطنوات الشنیطان» بنه
«اوهام شیطان»« ،لغ شهای شیطان» و «رفتار شیطان» ،به ارا ه برگردانهنایی از آینه مبنادرت
ورزیدهاند که نسب

روشننی بنا معننای لغنوی «خطووة» نندارد و از اینن حینث ،در عِنداد

ترجمههای ترسیری جای میگیرد (مثالً ن ک :قرشنی ،1377 ،ج304 :1؛ بروجنردی238 :1366 ،؛
صرارزاده)59 :1380 ،
 -3-6ترجمه همراه با افرودهسازی

برهی از مترجمان قرآن کریم در قیاس با دو شیوه قبلی ،مسیری میانه در فرآیند معنادلینابی
پی

گرفتند؛ آنان ضمنِ برگردان «هطوات» به «گامها» ،با اف ودن اطالعات تکمیلی در اثننای
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گرفته و در ترجمههایشان از آینه شنریره بازتناب یافتنه اسن

(ن ک :ارفنع25 :1381 ،؛ الهنی

ترجمه کوشیدند به نتوی ،دو مقوله ترجمه و ترسیر را به هم درآمی ند مثالً:
نکنید (بالغی ،1386 ،ج)121 :1
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 -گامهای شیطان (یعنی آرایشگریهای شیطان و وسوسهها و هنواطر او) را پینروی
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-

گامهای (کارها و القا ات) شیطان را پیروی نکنید (حلبی)25 :1380 ،

-

از گامها (آثار و نشانهها)ی شیطان پیروی ننمایید (فیضاعسالم ،1378 ،ج)45 :1

 -7تحلیلی از سنت ترجمهنویسی و ارائه برابرنهاد پیشنهادی
مرور بر سن

ترجمهنویسی نشان از شکلگیری سه جریان اصلی در ترجمنه گن اره قرآننی

﴿ال تتَّبِعةا ُخ ُط ِ
ةات َّ
الشيْطان﴾ دارد که عبارتند از:
َ ُ

برهی از مترجمان کوشیدهاند در کمالِ وفاداری ،فرآیند تولید معننا در گن اره قرآننی ﴿ال
تتَّبِعةا ُخ ُط ِ
ةات َّ
الشيْطان﴾ را عیناً در زبان مقصد (در بتث ما :زبان فارسی) بازتولید نماینند از
َ ُ

همین روس

که آنان تالش کردند همه مؤلّرهها و عناصر معناساز در متن -یعننی «تبعین »،

آن ،شکلگیری ترجمههایی کمابی

مشابه مانند «از گامهای /قدمهای شیطان پیروی نکنیند»

اس
در نقطه مقابل ،باید از طیف دیگر از مترجمان قرآن کریم یناد کنرد کنه تنرجیح دادهانند
مقصودِ نهاییِ متن -نه فرآیند تولید معنا در متن -را هرچه رسناتر و مرهنومتنر بنه مخاطبنان
فارسیزبان منتقل نمایند از همین روس

که آنان بهجای بازتولیدِ همنه مؤلّرنههنا و عناصنر

معناساز در متن ،بخشی از آن را به زبان مقصد ترجمه کردند ،مثالً به این سو گنرای

یافتنند

که ترکیب «هطوات الشیطان» را نه به «گامها /قدمهای شیطان» ،بلکه به «وسوسههنا /اوهنام/
لغ شهای شیطان» ترجمه نمایند
دسته سوم از مترجمان نی با تلریقِ دو شیوه یادشده کوشیدند هم وفناداری هنود نسنب
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«هطوات» و «شیطان»ن را بیکم و کاس

به مخاطبان فارسیزبان منتقل نماینند کنه متصنولِ

به متنِ اصلی را اثبات کنند و هم پیامِ متن را هرچه سرراس تر با مخاطبان در میان بگذارند
در این بین ،آنچه این پژوه

به سن

ترجمهنویسیِ ایرانیان میاف اید ،عطف توجنه بنه

عربی قرآنی به زبنان عربنی مَدرَسنی بنه دسن
168
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مؤلّره معناییِ «گمراهی» در وانه قرآنی «خطوة» اس ؛ یک مؤلّره معنایی که در انتقال از زبنان
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لغ نامههای عربی بازتاب نیافته اس

بر همین مبنا ،این پژوه

اثبات میکند که با عناین

به ریشهشناسی وانههای «تبعی » و «هطوات» ،دقیقترین ترجمه از گ اره قرآننی ﴿ال تَتَّب ِ ُعوةا
ُخ ُط ِ
ةات َّ
الشيْطان﴾ که مشتمل بر تمامی مؤلّرهها و عناصر معناساز در متن اس  ،از اینن قنرار

میباشد« :از ردپاهای گمراهکننده شیطان پیروی نکنید»

 -8نتیجهگیری
پژوه

حاضر در صدد برآمد با اتّخا رویکرد ریشهشناسی ،به سه پرس

اصلیِ اینن مقالنه

درباره وانه قرآنی «خطوة» پاسخ گوید:
 -1ماده «خطو» که در اصل به معنای «حرک

کردن» اسن  ،در انتقنال بنه زبنان سنامی

اساس« ،گمراهکنندگی» مهمترین مؤلّرهی معناییِ «خطوة» اس
زبان عربی مَدرَسی ،از نظر عالمان لغ

که به دلیلِ فراموش شندن در

و ترسیر دور مانده اس

 -2مرور بر ترجمههای فارسی ،نشان از واگرایی مترجمان در نتنوه معنادلینابی گن اره

﴿ال تتَّبِعةا ُخ ُط ِ
ةات َّ
الشيْطان﴾ دارد در حالی که برهی از آنان بر ارا ه ترجمههنای وفنادار بنه
َ ُ

متن اصلی پای فشرده و «هطوات» را به «گامها /قدمها» معنا کردهاند ،برهی دیگر بنا فاصنله
گرفتن از متنمتوری ،به انتقال پیام آیه -نه فرآیند تولید پیام -بسنده کرده و «هطوات» را بنه
«وسوسهها /اوهام /لغ شها» معنا کردهاند
 -3با عنای
چنین نتیجه گرف

به ریشهشناسی وانه «خطوة» و نتنوه کناربرد آن در قنرآن کنریم منیتنوان
که ماده «خطو» در زبان عربی قرآنی ،همچنان نسنب

«هطا /اشتباه» نشاندار بوده اس

بنه مؤلّرنه معنناییِ
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باستان ،دچار تن ّل در معنا شده و معنای «به هطا رفتن» را بنه هنود گرفتنه اسن

بنر اینن

بر این پاینه ،وانه «هطنوات» بنه ردّپاهنای گمنراهکننندهای

اشاره دارد که در صورتِ پیروی ،موجب سرگردانی میشود

1. Etymology
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 -9پینوشت
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 2شایان کر اس  ،ابن سکّی

در فصل مستقلی از کتاب القلب و اإلبدال با ارا هی نمونههنای متعندد ،از
(ن ک :ابن سکی  ،بیتا)57-56 :

امکان جابجایی میان واجهای واو و هم ه در وانگان عربی هبر داده اس

 3زبان آفرو آسیایی ( )Afro-Asiaticکه به آن حامی ن سامی ( )Hamito-Semiticنی گرتنه منیشنود،
یک زبان باستانی با سابقهای قریب به ده تنا دوازده هن ار سنال اسن

اینن زبنان نینای مشنترکِ تعندادی از

هانوادههای زبانی در قارههای آسیا و آفریقا ،با نامهای سامی ،بربری ،مصنری ،چنادی ،کوشنی و اومنوتی بنه
شمار میرود ()Orel & Stolbova, 1995: ix; Bomhard, 2014: 4-7
 4برای اطالعات بیشتر درباره تن ّل معنایی ( ،)degenerationر کCampbell, 1999: 261-263 :
5. dating

 6بر پایه دادههای زبانشناسی تاریخی ،زبان عربی در سیر تتنولِ هنود سنه دوره اصنلی را پشن
گذاشته اس

سنر

که از لتاظ قدم  ،به ترتیب عبارتند از :عربی کهن ( ،)Old Arabicعربنی قرآننی ( Qur'anic

 )Arabicو عربی مَدرَسی (( )Classical Arabicبرای آگاهی بیشتر در این باره ،ر ک :پاکتچی)72 :1397 ،
 7برهالف عربی کهن و عربی قرآنی که متون زیادی از آنها بر جای نمانده اس  ،عربی مَدرَسنی زبنانی
عالمان مسلمان چنین اس

که لغتنامههای عربی مَدرَسی ن همچون العین ،مقایی

اللغه و لسان العرب ن را بنه

عنوان منبع اصلی برای فهم وانگان قرآنی به کار میبرند؛ تا آن حد که برهی از عالمانِ اصول فقنه اسنتراده از
این معاجم برای فهم قرآن و حدیث را از باب استصتاب قهقراینی حجّن

دانسنته و تصنریح کنردهانند کنه

استنباط احکام شرعی از ظاهر الراظِ وارده در کتاب و سنّ  ،بر مدارِ جاری کردنِ این اصنل منیگنردد (منثالً
ن ک :فیاض ،1422 ،ج )130-129 :1این در حالی اس

که یکسان پنداشتنِ معنای الراظ در عربنی قرآننی و

عربی مَدرَسی گاه میتواند به سوء برداش های عمیق از آیات قرآنی بیانجامد
8. split change
9. marked

 10برای اطالعات بیشتر درباره دوگان «منتنمتنوری» و «مخاطنبمتنوری» در فرآینند ترجمنه ،ر ک:
پاکتچی156-155 :1392 ،
 11نمونهای از همین انتقال معنایی در فرهنگ سامی را میتوان در ماده עקב ( )ˁQBسنرا داد؛ بنا اینن
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اس

که متون بازمانده از آن بیشمار ،و آگاهیها درباره چند و چون آن فراوان اس

شیوه معمول ن د اغلنب

توضیح که وانه עָקֵ ב ( )ˁāqēbدر زبانهای عبری و آرامی ترگوم بر معنای «پاشنه پنا» ،و وانه עָקַ ב ()ˁāqab
در همین زبانها بر معنای «پا جای پنای کسنی قنرار دادن» دعلن

داشنته اسن

(Gesenius, 1939: 784؛

در بیرون از فضای سامی نی بازجس

وانه فارسیِ «پیروی» که به معنای «متابع

170

کردن» اس

(معین،1363 ،
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Klein, 1987: 481؛ Jastrow, 1903, vol. 2: 1104؛  )Dalman, 1901: 306همین طرز فکر را میتنوان
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ج ،)899 :1از ترکیب بن اسمیِ «پَی /پِی» به معنای «ردپا» و بن فعلیِ «رفتن» ساهته شده اس

(حسندوس ،

 ،1383ج )297 :1که مجموعاً به معنای «پا جای پای کسی قرار دادن» اس

 -10منابع
* قرآن کریم
 -1آیتی ،عبدالمتمد ،ترجمه قرآن کریم ،تهران :انتشارات سروش1374( ،ش)
 -2ابن سکی  ،یعقوب بن استاق ،القلب و اإلبدال ،ضنمن الکنن اللغنوی فنی اللسنن العربنی ،بنه
کوش

اگوس

هافنر ،قاهره :مکتبة المتنبی( ،بیتا)

 -3ابن فارس ،احمد ،مقنایی

اللغوة ،بنه کوشن

عبدالسنالم متمند هنارون ،بینروت :دار الرکنر،

(1399ق)
 -5ابوعبیده ،معمر بن مثنی ،مجاز القرآن ،به کوش

متمد فنؤاد سن گین ،قناهره :مکتبوة الخنانجی،

(1381ق)
 -6ابوالرتور رازی ،حسین بن علی ،روض الجننان و رور الجننان فنی ترسنیر القنرآن ،بنه کوشن
متمدجعرر یاحقی و متمدمهدی ناصح ،مشهد :بنیاد پژوه های اسنالمی آسنتان قندس رضنوی،
(1408ق)
 -7ارفع ،سید کاظم ،ترجمه قرآن ،تهران :مؤسسه تتقیقاتی و انتشاراتی فیض کاشانی1381( ،ش)
 -8اسرراینی ،ابوالمظرر شاهرور بن طاهر ،تاج التراجم فی ترسیر القرآن لألعاجم ،به کوشن

نجینب

مایل هروی و علی اکبر الهی هراسانی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی1375( ،ش)
 -9الهی قمشهای ،مهدی ،ترجمه قرآن کریم ،قم :انتشارات فبطمة ال هراء1380( ،ش)
 -10بانو امین اصرهانی ،سیده نصرت امین ،مخن ن العرفنان در ترسنیر قنرآن ،تهنران :نهضن

زننان
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 -4ابن منظور ،متمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت :دار صادر1414( ،ق)

مسلمان1361( ،ش)
 -11بروجردی ،سید متمدابراهیم ،ترجمه قرآن کریم ،تهران :انتشارات صدر1366( ،ش)
 -13پاکتچی ،احمد ،ترجمه شناسی قرآن کریم ،تهران :دانشگاه امام صادق (ع)1392( ،ش)
171
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 -12بالغی ،سید عبدالتج  ،ح ّجة التراسیر و بال اإلکسیر ،قم :انتشارات حکم 1386( ،ق)
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 -14پاکتچی ،احمد« ،معناشناسی تاریخی -ریشهشناهتی» ،معناشناسی و مطالعات قرآنی ،به کوشن
فرو پارسا ،تهران :نگارستان اندیشه1397( ،ش)
 -15پاینده ،ابوالقاسم ،ترجمه قرآن ،تهران :انتشارات جاویدان1357( ،ش)
 -16پورجوادی ،کاظم ،ترجمه قرآن ،تهران :بنیاد دائرة المعارف اسالمی1414( ،ق)
 -17ترجمه ترسیر طبری ،به کوش

حبیب یغمایی ،تهران :انتشارات توس1356( ،ش)

 -18ترجمننه دهننم هجننری ،بننه کوشن

علننی رواقننی ،تهننران :فرهنگسننتان زبننان و ادب فارسننی،

(1384ش)
 -19جبل ،متمد حسن حسن ،المعجم اعشنتقاقی المؤصنل فلرناظ القنرآن الکنریم ،قناهره :مکتبوة
اآلداب2010( ،م)
 -20جوهری ،اسماعیل بن حماد ،تاج اللغة و صتار العربیة ،بیروت :دار العلم للمالیین1407( ،ق)
فارسی1383( ،ش)
 -22حلبی ،علی اصغر ،ترجمه قرآن ،تهران :انتشارات اساطیر1380( ،ش)
 -23هلیل بن احمد ،کتاب العین ،قم :انتشارات هجرت1410( ،ق)
 -24دهلوی ،شاه ولیاهلل ،ترجمه قرآن کریم ،مدینه :مجمع ملک فهند لطببنوة المصنتف الشنریف،
(1417ق)
 -25راغب اصرهانی ،حسین ،المرنردات فنی غرینب القنرآن ،بنه کوشن

صنروان داودی ،بینروت:

دارالعلم1412( ،ق)
 -26سرهسی ،متمد بن احمد ،المبسوط ،قاهره :مطبعة االستقبمة( ،بیتا)
 -27شیرزاد ،متمدحسن ،کاربرد الگوهای انسانشناسی حمل و نقل در ترسنیر قنرآن کنریم ،رسناله
دکتری علوم قرآن و حدیث ،به راهنمایی دکتر احمد پاکتچی ،دانشگاه امام صادق (ع)1398( ،ش)
 -28صاحب بن عباد ،المتیط فی اللغة ،به کوش

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2023-01-09
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