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تفاوتهای معنایی «عصیان ،طغیان و بغی» در قرآن کریم
و کیفیت انعکاس آن در انواع ترجمههای قرآن
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چکیده
یکی از مهمترین چالشها در مواجهه با قرآن ،درک تفاوتهای معنایی واژگان قریبالمعنی است .این چاالش
به هنگام ترجمه ،بیشتر جلوهگر میشود؛ زیرا قرآن برای گزینش هار واژه و چشامپوشای از مترادفاات آن،
حکمتی را در نظر داشته که بیتوجهی به آن باعث ناتوانی ترجمه در انعکاس معنای مراد الهی به زبان مقصاد
میشود .این پژوهش میکوشد نخست تفاوتهای معنایی سه واژه «عصیان ،طغیان و بغی» را در قرآن کاریم
از رهگذر تحلیل دادههای مربوط به این واژگان در منابع لغوی و سانت تفسایری و تیکیاد بار د لاتهاای
معناشناختی و رهیافتهای سیاقی ،مطالعه و آنگاه میزان موفقیت برخی مترجمان فارسی قرآن را در انعکااس
موفق این تفاوتها ،ارزیابی کند .یافتهها حاکی از آن است که عصیان به معنای مطلق سهلانگاری در فرماان
مو و بیاعتنایی به آن است؛ و طغیان ،زیادهروی و تجاوز از حد در عصیان؛ و بغی ،باه معناای مطلاق طلاب
تجاوز و تعدی است؛ چه این طلب در حد اراده باشد ،یا به فعلیت برسد .باا ایان تفااوت کاه در بغای ،جن اه
عمومی و مدنی عصیان مد نظر است .در مقام ترجمه نیز این تفاوتها در ترجمههای تفسیری بهتار و گویااتر
منعکس شده است.

واژگان کلیدی :عصیان ،طغیان ،بغی ،واژهپژوهی قرآن ،نقد ترجمه

Email: Shahgoli110@gmail.com

*نویسنده مسئول مقاله:
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دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

تفاوتهای معنایی «عصیان ،طغیان و بغی» در قرآن کریم و  ___________________ ...مراد شهگلی و نوروز امینی

یکی از مهمترین و پرچالشترین بحثها در فهم قرآن کریم ،فهم واژگان قریب المعنبی یبا
به اصطالح مترادف است .این مسأله به همان میزان کبه در فهبم قبرآن کبریم بامز اهمیبت
است ،در ترجمه و انعکاس معنای مراد الهی به اهالی سایر زبانها نیز درخبور توجبه اسبت
زیرا با توجه به تفاوتهای ظریفی که واژگان قری المعنی و مترادف با هبم دارنبد ،انتببا
معادل دقیق در زبان مقصبد ببرای ایبن واژگبان و اسبتفاده از آن در ترجمبه د بوار و گباه
غیرممکن به نظر میرسد.
البته توجه به تفاوتهای ریز معنایی واژگان مترادف در زبان و محاورات عرفبی چنبدان
اهمیتی ندارد و در یک گفتگوی معمولی میتوان واژگان مترادف و قریب المعنبی را ،ببدون
توجه به تفاوتهای ظریف معنایی ان ،به جای یکدیگر به کبار ببرد ،امبا در متبون فباخری
چون قرآن کریم ،کبه کاربسبت تمباا واژگبان در آن از کمبت خاصبی پیبروی مبیکنبد،
نمیتوان به این تفاوتهای معنایی بیتوجه ماند برای مثال وقتی قرآن میفرماید:
ِ
ِ
ب فِيهِ﴾ (بقره)2/
﴿ َذل َ
اب الَ َريْ َ
ك الْكتَ ُ

این سؤال طرح می ود که از آنجا که «ری » به معنای « ک» است و با توجه ببه اینکبه
« ک» خودش واژهای عربی است ،چرا قبرآن کبریم در ایبن آیبه ببه جبای واژه « بک» از
«ری » استفاده کرده است؟ به نظر میرسد قرآن از کاربسبت ایبن واژه در ایبن آیبه ،منظبور
خاصی دا ته و قصد افاده معنایی ویژه را در سر دا ته است .لباا ترجمبه ایبن آیبه ببه ایبن
کل که «آن کتابی است که در آن هیچ کی نیست» ،نمبیتوانبد ترجمبهای دقیبق با بد و
طبعاً این ترجمه نمیتواند همه آن معنایی را که آیه ماکور اراده دا ته ،منعکس کند زیرا ببه
تفاوت معنایی ک و ری

در آن توجه نشده است .بر این اساس به نظر میرسبد مطالعبه و

مداقه در واژگان قری المعنای قرآن ،به ویژه نقد ترجمههای موجود از نظر میبزان توجبه ببه
این ظرافتها در ترجمه امری اجتنا ناپایر است.
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 -1مقدمه

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

و بغی) ،مورد بررسی قرار دهد .بنابراین پرسش اصلی این پژوهش ایبن اسبت کبه سبه واژه
عصیان ،طغیان و بغی از نظر معنایی چه ارتباطی باهم دارند؟ وجه تمایز معنایی این سبه واژه
چیست؟ و مترجمان مورد مطالعه در این پژوهش تبا چبه انبدازه در انعکباس تفباوتهبای
معنایی این سه واژه موفق بودهاند؟
گا ته از جایگاهی که این دست پژوهشها در فهم و تفسیر و به تبع آن انعکباس مبراد
الهی در ترجمههای قرآن دارد ،به دلیل بار قوقی و جزایبی واژگبانی مثبل بغبی و طغیبان،
مطالعه تفاوتهای معنایی این سه واژه خاص (عصیان ،طغیبان و بغبی) ،اهمیتبی دوچنبدان
مییابد.
با وجود مقاالت و آثار بسیاری که در وزه نقد ترجمه ببه سبامان رسبیده اسبت ،ولبی
تاکنون پژوهشی که ببواهد میزان امکان انعکاس تفباوتهبای معنبایی سبه واژه یاد بده ،را
مورد تحقیق قرار داده با د ،به سامان نرسیده است.
از میان آثاری که با این موضوع مرتبط است ،برخی آثار ماننبد مقالبه «بررسبی واژههبای
مشترک معنوی مربوط به گناه در قبرآن و روایبات» ،اثبر میبد جلیلیبان و سبید ابوالف بل
سینی بنا  ،منتشر ده در ماره  17نشریه سراج منیر ،1تنها به بررسی تفاوتهای معنبایی
واژگان پرداخته و از نحوه انعکاس این تفاوتها در ترجمهها بحث نکردهاند.
برخی مقاالت نیز تنها از منظر فقهی و قوقی به مسأله بغی در براببر کومبت اسبالمی
پرداخته و اختصاصاً تنها آیه بغی را مورد مداقه قرار دادهاند مانند مقاله «مفهبوا ناسبی بغبی
در تفسیر آیه  ۹جرات» اثر محمدعلی تجری و محترا بکریان ،منتشر بده در بماره 37
فصلنامه مطالعات تفسیری و مقاله «واکاوی مفهوا بغی و باغی و مصداق ناسبی خبروج ببر
اماا عادل و چگونگی رفتار نظاا اسالمی با باغیان» اثبر علبی اکببر کالنتبری ،منتشر بده در
ماره  25فصلنامه اندیشه نوین دینی و مقاله «درآمدی بر مساله بغی و باغی در فقه بیعه و
تطبیق آن بر جرا سیاسی» ،اثر طیبه قدرتی منتشر بده در بماره  22فصبلنامه فقبه و مببانی
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این پژوهش میکو د تا این مهم را درباره سه واژه پرکاربرد قرآن ،یعنی (عصیان ،طغیبان

تفاوتهای معنایی «عصیان ،طغیان و بغی» در قرآن کریم و  ___________________ ...مراد شهگلی و نوروز امینی

چگونگی ترجمه آنها را مورد پژوهش و مداقه قرار دادهاند ،اما ارتباطی با واژههای کار بده
در این پژوهش ندارند.3
یک مقاله نیز با عنوان «تفاوت سرکشی ،عصیان و طغیان در اهنامه با توجه ببه مفباهیم
قرآنی آنها» اثر رضا ا رفزاده و لیال قربانی در فصلنامه مطالعات ادبیات ،عرفبان و فلسبفه

4

منتشر ده است که بیشتر به تفاوت معنای «سرکشی و عصبیان و طغیبان» در زببان فارسبی
پرداخته است و با موضوع این مقاله که تفاوتهای معنایی سه واژه عصبیان ،طغیبان و بغبی
در زبان قرآن و نحوه انعکاس آنها در ترجمههای فارسی قرآن است ،ارتباط وثیقی ندارد.
این پژوهش نبست معنای دقیق هر یک از مفردات یاد ده و مشتقات آنها را از خبالل
منابع لغوی و مفردات و منابع تفسیری استبراج و تفاوتهبای معنبایی هبر یبک از واژگبان
یاد ده را به دقت مشبص میکند .آنگاه با مراجعه به تعدادی از ترجمبههبای قبرآن ،میبزان
توجه مترجمان به تفاوتهای معنایی این واژهها را مورد مطالعه قرار میدهد .بر این اسباس،
از ترجمههای تحتالفظی قرآن ،ترجمه معزی از ترجمبههبای امبین ،ترجمبه فوالدونبد از
ترجمههای معنایی ،ترجمه مکارا و از ترجمههای تفسیری ،ترجمه مشبکینی مبورد بررسبی
قرار گرفته است.

 -2مفهومشناسی واژگانِ «عِصیان»« ،بَغی» و«طُغیان»
پیش از بحث در با ِ معنای واژگان یاد ده در آیات قرآن ،ضرورت دارد که ابتبدا ببه
فقهاللغه و مفهبوا ناسبی ایبن واژگبان پرداختبه بود .مبتن اضبر پبس از آنکبه ببه
مفهوا ناسی لغوی یکایک این واژگان پرداخته است ،نسبت آنبان ببا یکبدیگر را بیبان
دا ته و تفاوت معنایی آنها را تبیین نموده است.
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قوق اسالمی .2برخی آثار نیبز تعبدادی از واژههبای متبرادف و قریب المعنبی در قبرآن و

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

درباره ریشه این واژه بین لغت ناسان اخبتالف اسبت برخبی آن را از ریشبه «عصبو»

(راغ  )570 :1425 ،به معنای جمع دن و پیوند مبیداننبد (مصبطفوی ،1430 ،ج)18۹ :8
چنانکه عصا را به خاطر پیوندش با دست صا

ِ عصا ،بدین ناا خواندهانبد (فراهیبدی،

 ،140۹ج 1۹7 :2ابنفارس ،1404 ،ج )334 :4و جماعت مسلمانان را «العصبا» مبیگوینبد و
برهم زدن اتحاد مسلمانان را نیز « بق العصبا» مبیخواننبد (زبیبدی ،1414 ،ج )681 :1۹و
عدهای آن را از ریشه «عصی» به معنای خالف طاعت و خروج از آن میدانند (ابندریبد،

 ،1۹88ج ،1266 :3جوهری ،1376 ،ج 242۹ :6فیروزآبادی ،1415 ،ج.)40۹ :4
ابنفارس بر این باور است که «عین ،صاد و رف معتل» در دو معنای مت اد به کار
می رود که یکی به معنای اجتماع و دیگری به معنای تفرق و پراکنده دن اسبت و فبرد
مبالف را از این رو عاصی میخوانند که اتحاد و اجتماع را بر هم مبیزنبد (اببنفبارس،

 ،1404ج .)334 :4در نتیجه باید بین ریشه «عصو» و «عصی» تفاوت قایبل بد چبرا کبه
«عصو» به معنای جمع دن و «عصی» به معنای مبالفت است .در واژهنامههای فارسبی
نیز الفاظی مانند نافرمانی ،ترک انقیاد ،سبت دن (دهببدا :1377 ،مباده عصبیان) ،تمبرد،
خودسببری ،سببرپیسی ،سرکشببی ،ببورش ،طغیببان ،گردنکشببی ،مبالفببت ،نافرمببانی و
یاغیگری (معین :1385 ،ماده عصیان) به عنوان معبادلهبایی ببرای ایبن واژه معرفبی بده
است.
بر این اساس باید گفت عصیان از ریشه وا د «عصی» است و اصبل در معنبای آن،
مطلق ترک پیروی کردن است (مصطفوی ،1430 ،ج .)1۹2 :8چنانکه به تری کبه از بیر
گرفته ده و دیگر دنبال مادرش نمیرود ،عاصی گفتبه مبی بود (فراهیبدی ،140۹ ،ج:2

 .)1۹7عَصبیب بببر وزن ببریف نیببز بببه معنببای نافرمببان اسببت (قر ببی ،1371 ،ج.)12 :5
مصطفوی بر این باور است که عصیان ،مجرد ترک اتبباع اسبت و آنگونبه کبه از آیبات
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 -1-2مفهومشناسی عصیان

تفاوتهای معنایی «عصیان ،طغیان و بغی» در قرآن کریم و  ___________________ ...مراد شهگلی و نوروز امینی

اموری مثل تکای  ،جحبد ،فسبق و عبداوت ،زمینبههبای ایجباد عصبیان اسبت (ر.ک:

مصطفوی ،1430 ،ج.)1۹2 :8
طباطبایی بر این باور است که عصیان به معنای متأثر نشبدن و اثبر نیبایرفتن اسبت
چنانکه مثالً گفته می ود« :کسرته فانکسر و کسرته فعصی یعنی آن چیبز را کسبتم،
پس آن کست و فالن چیز را کستم ،ولی نشکست» یعنی از عمل مبن متبأثر نشبد.
پس عصیان به معنای متأثر نشدن است و سرپیسی از امبر و نهبی هبم در قیقبت اثبر

نکردن این فرمان بر ذهن و ضمیر فرد است (طباطبایی ،1417 ،ج.)138 :1
این نکته نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که عصیان یا سرپیسی از دستور موال ببر دو
گونه است :گاه بص مکلف از امر مولوی موالی خود سرپیسی میکند کبه در اینجبا
عصیان ،بی ک «گناه» تلقی خواهد د .اما گباهی از امبر غیبر مولبوی (امبر ار بادی)
سرپیسی می کند که در این صورت عِصیان ،گناه نیست .پس هر گنباهی عصبیان اسبت،
ولی هر عصیانی لزوماً گناه نیست و نسبت ایبن دو عمبوا و خصبوص مطلبق اسبت و
عصیان اعم است .همسنین باید توجه نمود که عصیان چه از امبر مولبوی و چبه از امبر
ار ادی ،آثار وضعی نامطلوبی را در پی خواهد دا ت .اما این آثار با توجبه ببه مولبوی
بودن یا نبودن امر ،تفاوتهای بنیادین با یکدیگر دارند .توجه ببه کاربسبتهبای قرآنبی
این واژه ،نشان می دهد آثار و پیامدهایی نظیر دخول در آتش (نسبا ،)14//لعبن پیبامبران

(مامده ،)78/محروا دن از نعمتهبای ویبژهی الهبی و ببه مشبقت افتبادن (طبه،)121/
گمراهی (ا زا  ،)36/مؤاخاه ( اقه )10/و کیفبر الهبی (مزمبل )16/ببرای آن ذکبر بده
است .توجه به این آثار در تشبیصِ نوع عصیان بسبیار سبودمند اسبت .اگبر اثبر یبک
عصیان «دخول در آتش» و «لعن پیامبران» با د ،بی بک چنبین عِصبیانی نشباندهنبده
نافرمانی و تبلف از یک امر مولوی بوده است که گناه است امبا چنانسبه نتیجبه و اثبر
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قرآن بر می آید ،اموری مثل غی ،اخا ،برامبت و ضباللت ،نتیجبه آن اسبت کمبا اینکبه
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معلوا می ود این عصیان ،در برابر امری ار ادی بوده است .توجبه ببه ایبن مطلب

در

ل پارهای از مع الت کالمی آیات نیز سودمند است.
در جمعبندی آنسه لغتپژوهان و مفسران در معنای عصیان گفتهاند ،به نظر میرسبد
دیدگاه طباطبایی که عصیان را مجرد اثر نیایرفتن مبیدانبد ،قبدر مشبترک همبه معبانی
پیش گفته با د چه اینکه کسی که فرمان مولی بر قل

و ضمیر او اثر بگاارد ،بیدرنب

در صدد اجرای فرمان موال بر میآید ،اما کسی که فرمان موال ببر ذهبن و ضبمیر او اثبر
نگاارد ،طبعاً یا در انجاا تعلل میکند (سستی ،کوتاهی کردن و سهلانگاری) ،یبا ببا آن
مبالفت می ورزد (نافرمانی ،تمرد و سرکشی) .در هر دو الت بسته به اهمیبت و نبوع
فرمانی که از طرف مولی صادر می ود ،آثار وضعی و تکلیفی ببر آن مترتب

مبی بود.

برای مثال تری که از یر گرفته ده و دیگر دنببال مبادرش نمبیرود ،در قیقبت از
رفتار مادرش اثر نمیپایرد و پا در جای پای او نمیگاارد .در چنین التی ممکن است
آسی ها و خطراتی او را تهدید کند که در گا ته ببه دلیبل اتبباع از مبادر خبود ،از آن
آسی ها محفوظ می ماند و این همان اثر وضعی عصیانی است که او مرتک

می ود .به

نظر می رسد با این تحلیل ،بتوان درک صحیحی از عصیان آدا در برابر امر پروردگار هم
ارامه داد که نافی عصمت او نیز نشود که در جای خود ،در همین سیاهه ،بدان پرداختبه
خواهد د .عالوه بر این ،اید این تحلیل بتواند ا کال موجود در برخی از تحلیبلهبا
را که عصیان را در قرآن ،امری تشکیکی و ذومرات

قلمداد کردهاند کبه هبم ببه انبیبای

الهی و مؤمنان و هم به کفار و منافقان و یطان و فراعنه منسو
هر مورد با توجه به چیزی که بدان منسو

گشته و معنبای آن در

ده است ،مشببص مبی بود( ،یوسبفی و

اسماعیلی )27 :13۹7 ،ل ود.
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یک عصیان ،صرفاً «به مشقت افتادن» یا «سبت دنِ زندگی» با بد ،نبه عباا

الهبی،

تفاوتهای معنایی «عصیان ،طغیان و بغی» در قرآن کریم و  ___________________ ...مراد شهگلی و نوروز امینی

لغت ناسان در بیان معنای بغی به امبوری چبون بکافتن (فراهیبدی ،140۹ ،ج،)453 :4
فساد (ابندرید ،1۹88 ،ج ،)370 :1ظلم و سعی بر فساد (فراهیدی ،140۹ ،ج )453 :4ا باره
کردهاند .ابناثیر آن را به معنای تجاوز از د میداند( .ابناثیر ،1364 ،ج )143 :1بی باوی
نیز عنصر تجاوز از د اعتدال را در معنای بغی مبورد تأکیبد قبرار مبیدهبد (بی باوی،
 ،1418ج )81 :5ایزوتسو نیز آن را با مفهوا اعتدا /نزدیبک و قبرین مبیدانبد( .ایزوتسبو،

 )352 :1378ابن فارس بر این باور است که بغی دو ریشه معنایی متفاوت دارد کبه یکبی
به معنای طل

و خواستن یک چیز و دیگری به معنای نوعی فسباد اسبت (اببنفبارس،

 ،1404ج .)271 :1با این ال به نظر میرسد آن گونه که راغ
اصل در ریشه لغوی این واژه طلب

نیز تصریح کبرده اسبت،

تجباوز از میانبهروی اسبت (راغب  )541 :1425 ،و

سایر معانی هریک به نوعی ول این معنای اصلی مبی گردنبد .بنبابراین اگبر ایبن واژه
خالی از هر قرینه ای به کار رود ،به معنای خواست دید و طل

اکید اسبت و اگبر ببا

رف علی به کار رود ،به معنای تعدی و تجاوز است خواه [صرفِ] اراده تجاوز با بد
و خواه عمل به آن (مصطفوی ،1430،ج .)334 :1همسنین است اگر همراه قرینه لفظی یبا
غیرلفظی با د که داللت بر معنای تجاوز دا بته با بد .خبواه تجباوز از بد در عمبل
صورت بگیرد یا خیر (همان .)336 :در این صورت «بغی» مطلق تجاوز از د است .چه
به فعلیت برسد و تحقق یابد ،و چه در مقاا اراده و نیت باقی بماند و تحقق نیابد.
با مرور کاربستهای قرآنی این واژه به نظر میرسد بغی در قبرآن ،مطلبق تجباوز از
د است با رویکرد اجتماعی آن .به بیان دیگر عصیان ،بیشتر متوجه نافرمانی از ا کباا
فردی است که یک مکلف بصاً به انجاا یا ترک آن مأمور ده و بیشتر به ببه رابطبه
او با خدا مربوط است ،اما بغی ،غالباً نافرمانی در برابر دستورات و وظایف اجتمباعی و
در قیقت نافرمانی مدنی است.
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 -2-2مفهومشناسی بغی

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

اصل در ریشه لغوی طغیان ،بلندی و تجاوز از دب متعارف است (فراهیبدی ،140۹ ،ج:4

 435ابندرید ،1۹88 ،ج .)۹1۹ :2بر این اساس است کبه ببه بلنبدی کبوه« ،طغیبه» گفتبه
می ود( .جوهری ،1376 ،ج )2412 :6البته اطالق طغیان بر بلندی و ارتفاع ،مطلق نیست،
بلکه بر بلندی و ارتفاع خارج از د اعتدال ،طغیان گفته می ود همسنان کبه ببه زیباد
دن آ

رودخانه و خروج آن از د طبیعی نیز طغیان اطالق می ود (ابندرید،1۹88 ،

ج .)۹1۹ :2بنابراین ،آنسه در معنای این واژه اصل است« ،خروج از د اعتدال است نبه
مطلق بلندی و ارتفاع» چنانکه در آیه ﴿ َأ اال تَ ْط َغوا فِي الْمِيز ِ
ان﴾ (ر من )8/هبم ببه معنبای
َ
ْ

خروج از اعتدال است و طبیعی است که این خروج از اعتدال زمینههبایی دارد کبه گباه
سان لَيَ ْطغى َأ ْن َر ُآه ْاسىتَ ْغى ﴾ و گباه قبدرت و
این زمینه استغناست مانند آیه ﴿كَ اّل إ ِ ان ْاْلِنْ َ
ب إِل ف ِ ْر َع ْو َن إِن ا ُه َطغ ﴾ آمده است .هر چیزی کبه از بد
تسلط مانند آنسه در آیه ﴿ا ْذ َه ْ
عبور کند ،بدان طغیان اطالق می ود .بر این اساس به کسبی کبه ببه اصبطالح پبا را از
گلیم خود فراتر نهد و در تعلل در انجاا دستورات ،از د اعتدال خبارج بود ،طباغی
گفته می ود (ابنمنظور ،1414 ،ج )8 :15و یطان را از این رو طباغوت نامیبدهانبد ،کبه
سرسلسله و نقطه اوج خروج از اعتدال است (جوهری ،1376 ،ج .)2413 :6معنای از د
درگا تن ،زیاده روی و گستاخی در فرهن های لغت فارسی هم برای این واژه به کبار

رفته است (دهبدا :1377 ،ماده طغیان معین :1385 ،ماده طغیان).
توجه به این نکته ضروری است کبه خبروج از بد اعتبدال دو جانب
افراطی دارد .طغیان صرفاً با جان

افبراط (تجباوز از بداکثر) تناسب

تفریطبی و

دارد و ایبن ببا

معنای ارتفاع و بلندی نیز سازگار است .پس طغیان یعنی ببه افبراط گراییبدن و از بد
عبور کردن .به خِالف واژه «بغی» که مطلق تجاوز و عبور از بد اسبت و صبرف اراده
تجاوز را نیز در بر می گیرد .عالوه بر این ،واژه طغیان به معنای تحقق تجاوز و عببور از
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 -3-2مفهومشناسی طغیان

تفاوتهای معنایی «عصیان ،طغیان و بغی» در قرآن کریم و  ___________________ ...مراد شهگلی و نوروز امینی

ولی در بغی این گونه نیست .از این رو طغیان را دب اعالی بغی که تحقق خارجی یافته
است ،میتوان تعریف کرد.
 -4-2تحلیل روابط معنایی واژگان عصیان ،طغیان و بغی

بر اساس آنسه درباره معنای لغوی سه واژه یاد ده بیان د ،میتوان رابطه این سه واژه
را چنین ترسیم کرد :عصیان به معنای «نافرمانی از امبر مبولی اسبت ،خبواه امبر ،امبری
مولوی با د ،خواه غیرمولوی» و طغیان «زیادهروی و تجاوز از د در عصبیان» اسبت
(ابنفارس ،1404 ،ج 412 :3راغ  .)520 :1425 ،بر این اساس ،عصیان مر لهای مقدا ببر
طغیان است و نبست عصیان رخ میدهد و در اثر تداوا آن و جمع دن سایر زمینههبا
و رایط ،عصیان به طغیان تبدیل می ود .بغی نیز «طل
که استعمالِ غال

تجاوز و تعدی ارادتاً یا عمالً،

آن ،در تکالیفِ اجتماعی» است .بر ایبن اسباس بغبی بایبد مر لبهای

مابین عصیان و طغیان با د به این معنا که نبسبت نافرمبانی بکل مبیگیبرد ،سبیس
بص عاصی اراده می کند که از د متعارف در این زمینه عبور و تجاوز کند (مرتک
بغی در مقاا اراده ود) و چون این اراده را به فعلیت برسباند (مرتکب

بغبی در مقباا

عمل ود) اینجاست که عصیان او جنبه عمومی و اجتماعی پیدا مبیکنبد یعنبی دیگبر
سرکشی او محدود به زیرپا گاا تن دستورات خداوند که آثار فردی دارد ،نیست ،بلکبه
در برابر ا کاا اجتماعی و عمومی هم نافرمانی مدنی در پیش میگیرد باغی می بود .و
اگر به د اعالی تجاوز از د برسد ،طغیان رخ میدهد .البته بدیهی است که معانی یاد
ده در خصوص رابطه انسان با خداوند ( یا عبد با موال) ذکر ده است و طبیعتباً اگبر
این واژگان برای غیر انسان و در غیر مواجهه با امر موال به کار رود ،ف ای دیگری پیبدا
می کند .در ادامه متن برخی از آیات مشتمل بر این واژگان درباره غیر انسبان اسبتعمال
ده است ،به عنوان نمونه به کار رفته است.
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د ،آن هم از جان

افراط است به عبارت دیگر در طغیان فعلیبتِ تجاوز رط اسبت،

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

پس از تبیین مفهوا ناسیِ معنای واژگان یاد ده و تبیین نسبت این واژگان با یکدیگر،
به نحوه انتقبال معنبای ایبن واژگبان در ترجمبههبای انتببابی (از چهبار نبوع ترجمبه
تحت اللفظی ،امین ،معنایی و تفسبیری) پرداختبه خواهبد بد .الزا ببه ذکبر اسبت در
مواردی که همه مترجمان منتب  ،آیه را به درستی ترجمه نکردهانبد ،نویسبنده ترجمبه
پیشنهادی ارامه کرده است و در سایر موارد تنها به ترجمه صحیح ا اره ده اسبت کبه
طبعاً ترجمه پیشنهادی نگارندگان نیز میبا د.
 -1-3نحوه انتقال معنای عصیان در ترجمههای مورد مطالعه

برای مطالعه چگونگی انتقال معنای عصیان در ترجمه های مورد مطالعه در این پژوهش،
مهم ترین مشتقات این واژه که در قرآن به کار رفته است ،استبراج ده و از هبر کبداا
از مشتقات آن ،یک یا دو نمونه ببا روش نمونبهگیبری خو بهای انتببا

و چگبونگی

انعکاس آن در ترجمههای یاد ده مورد مطالعه قرار گرفتبه اسبت کبه در ادامبه از نظبر
میگارد.
ِ
ِ
ل عل ل ِ ِ
ِ
ن مري َم ذل ِ َ ِ
ِ
ىوا َو
سان ُ
ذين كَفَ ُروا م ْن بَىي إ ْسرائي َ َ
﴿ -1لُع َن ال ا َ
عيس ابْ َ ْ َ
ص ْ
ك بما َع َ
داو َد َو َ

ون﴾ (مامده)78/
كانُوا يَ ْعتَ ُد َ

معزی :این بدان است که نافرمانى کردند و بودند تجاوزکنندگان.
فوالدوند :این [کیفر] به خاطر آن بود که عصیان ورزیده و [از فرمبان خبدا] تجباوز
مىکردند.
مکارم :این به خاطر آن بود که گناه کردند و تجاوز مىنمودند.
مشکینی :این به خاطر آن بود که نافرمانى کردند و پیوسته (از بدود الهبى) تجباوز
مىنمودند.
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 -3نحوه انعکاس معنای عصیان ،بغی و طغیان در ترجمههای مورد مطالعه

تفاوتهای معنایی «عصیان ،طغیان و بغی» در قرآن کریم و  ___________________ ...مراد شهگلی و نوروز امینی

سهل انگاری در برابر یک امر مولوی صورت گیرد ،به معنای نافرمانی است که هم گنباه
است و هم مجازات الهی در پی خواهد دا ت ،امبا اگبر در براببر امبر ار بادی با بد،
کوتاهی کردن است که تی اگر مجازات الهی هم در پبی هبم ندا بته با بد ،امبا آثبار
وضعی مبصوص به خود را در پی خواهد دا ت .در آیه مورد بحث ،سیاق آیبه نشبان
میدهد که بنیاسرامیل از امر مولوی عصیان کردهاند زیبرا نتیجبه ایبن عصبیان ،لعبن و
نفرین (مجازات الهی) بوده است .بنبابراین در ایبن آیبه ،عصبیان معنبایی فراتبر از ببی
توجهی یا کوتاهی به یک امر ار بادی دارد .در واقبع رفتبار بنبیاسبرامیل چیبزی ورای
بیاعتنایی به نصایح یا پندپایری بوده و به نوعِ خاصِ عصیان که نافرمانی از امر مولبوی
خداوند می با د ،مربوط است .طبیعتاً این مطل  ،غیر آن ادعایی است کبه فببررازی و
عالمه طباطبایی تحت عنوان زیادهروی در عصبیان و اسبتمرار آن گفتبهانبد (فببررازی،

 ،1420ج 12،:41طباطبایی ،1417 ،ج.)78 :6
بر این اساس ،عصیان انجاا ده در این آیه ،عصیان از امر مولوی اسبت کبه بهتبرین
معادل برای آن نافرمانی است .از میان ترجمههای مورد بحث ،فوالدوند با انتبا

کلمبه

عصیان در ترجمه ،عمالً از ترجمه این واژه خودداری کرده است .مکارا نیز ببا انتببا
واژه گناه به نوعی خواسته است تا علت ملعون دن بنیاسرامیل در آیه مشبص بود،
با این ال این واژه نمیتواند معادل مناسبی برای عصیان با د هر چند عصبیان از امبر
مولوی ،گناه است اما این کم چنین عصیانی است نبه معبادل فارسبی آن .دو ترجمبه
ِ
رُا » و
دیگر (معزی و مشکینی) با انتبا واژه نافرمانی ،با توجه به سه قرینه «لُعنَ» «كف ُ
«ي ْعت ُدانَ» در این آیه 5،ترجمه موفقی از این واژه ارامه دادهاند.

2ا ﴿ َو بَ ًّرا بِوال ِ َديْهِ َو ل َْم يَكُ ْن َجبااراً َعصِيًّا﴾ (مریم)14/

معزی :و نکوکارى به پدر و مادر خویش و نبود گردنکشى نابفرمان.
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گفتیم که معنای محوری و ریشهای عصیان« ،نیایرفتن اثبر» اسبت و چنبانچبه ایبن

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

مکارم :او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و جببار (و متکببر) و عصیانگر نبود!
مشکینی :و نیز نیکوکار به پدر و مادر بود و هرگز متکبر و گردنکش و نافرمان نبود.
مفسران در متعلق عصیان در این آیه تردید کردهاند برخی بر این باورند کبه منظبور،
عصیان پروردگار است (طبرسی ،1372 ،ج )782 :6و برخبی نیبز آن را عصبیان در براببر
مردا معنا کردهاند (ف ل اهلل ،1425 ،ج .)22 :15برخی نیز آن را عصیان در براببر والبدین
گرفتهاند (مدرسی ،141۹ ،ج .)24 :7عالمه طباطبایی بر این بباور اسبت کبه ایبن آیبه ببه
همراه آیه قبل ،ال یحیی را در برابر سه گروه آ کار میکند :جمله ﴿وكان تقياً﴾ ،بال
او را در برابر پروردگارش بیان میکنبد و جملبه ﴿و بىراً بوالديىه﴾ بال او را در براببر
والدینش آ کار میکند و عبارت ﴿و لم يكن جباراً عصياً﴾ بیبانگر بال یحیبی در براببر
سایر مردا است که آن

رت رؤوف و ر یم به مردا و خیرخواه و متواضع نسبت به

ایشان بوده و نظر خود را بر دیگران تحمیل نمیکرده و اینگونه نبود که در براببر آنهبا

«عصی» با د یعنی زیر بار رف دیگران نرود (طباطبایی ،1417 ،ج.)21 :14
بر این اساس عالمه طباطبایی واژه «عصی» را در این آیه به همان معنبای لغبوی آن،
یعنی امتناع و ترک خواست دیگران معنا کرده است .اما به نظبر مبیرسبد ببا توجبه ببه
اجمالِ این لفظ در این آیه ،بهترین ترجمه برای لفظِ عصیان ،معنایِ مطلق آن است .زیرا
این معنا اعم از نافرمانی از خدا و خلق ،چه در امر مولوی و چه در امر ار بادی اسبت.
غیر از ترجمه مکارا که عمالً این لفظ را به فارسی برنگردانده است ،سایر ترجمه ها ببه
درستی از عهده آن برآمدهاند.

3ا ﴿ َو َعص َآد ُم َرب ا ُه فَ َغوى﴾ (طه)121/
معزی :و نافرمانى کرد آدا پروردگار خویش را پس زیانکار د.
فوالدوند :و [این گونه] آدا به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت.
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فوالدوند :و با پدر و مادر خود نیک رفتار بود و زورگویى نافرمان نبود.

تفاوتهای معنایی «عصیان ،طغیان و بغی» در قرآن کریم و  ___________________ ...مراد شهگلی و نوروز امینی

مشکینی :و آدا پروردگار خود را (در نهى ار ادى که مبالفتش ضرر زندگى دا ت
نه عصیان تکلیفى) نافرمانى کرد .پس به راه خطا افتاد.
مفسران در توجیه این آیه و تبیین مفهوا عصیان ،دیدگاههایی دارند که تفصیل آن از
وصله این مقال خارج است ،لیکن اصل سبن ایبن اسبت کبه امبری کبه آدا از آن
عصیان کرد ،امبر ار بادی ببوده و مبالفبت در امبر ار بادی ،منبافی عصبمت نیسبت
(طباطبایی ،1417 ،ج .)308 :14دلیل ار ادی بودن امر الهی آن است که خداونبد در مقبااِ
بیان عقوبت تبلف از این امر به «مشقت» و بیبهره دن از برخی نعمات خاص ا باره
کرده است (طه 117 /ب  .)11۹نه به عاا

و خلد در آتش و امبوری از ایبن دسبت .لباا

ِبهِ تعلیل به کار رفته در آیات پیشین و نیز دالیل عقلی و نقلی دال ببر عصبمت انبیبا/
این امر را قطعیت میدهد که عصیانِ تحققیافته توسط آدا ،تبلف از امر مولبوی نببوده
است و این امر با آنسه که مصطفوی در با

وجود مانع ببرای امتثبال امبر و غیبرممکن

بودن انجاا امر الهی مطرح کرده است ،کامالً متفاوت است (ر.ک :مصبطفوی ،1430 ،ج:8

 .)1۹4لاا ترجمهای گویای لفظِ عصیان در این آیه است که بتواند ببه نبوعی ببه خباص
بودن این نافرمانی و گناه نبودنِ آن ا اره یا تصریح کند.
در میان ترجمههای ارامه ده ،مکارا با اتباذِ عبارتِ «و پاداش او محو بد» سبعی
در تبیین همین معنا دارد که البته صریح نیست .در مقابل ،مشکینی با ارامه توضبیحی در
داخل پرانتز تالش کرده است تا به بهه مقدر پاسخ دهد .ترجمبههبای تحبت اللفبظ و
امین نیز با انتبا

واژه نافرمانی ،از ببهه زیرسبؤال رفبتن عصبمت آدا چشبمپو بی

کردهاند .بر این اساس به نظر میرسد هیچیک از ترجمهها ،دقیق نیست.
با این ال اگر معنای متأثر نشدن از فرمان پروردگار و کوتاهی کردن در برابر آن را
در نظر بگیریم ،به نظر میرسد هم مشکل کالمی موجود در آیه مرتفع می بود ،هبم آن
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مکارم :آدا پروردگارش را نافرمانى کرد ،و از پاداش او محروا د!

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

امر را به گونه ای برای آدا جلوه داد که او تصور کرد این کار (خبوردن میبوه ممنوعبه)
فرمببان پروردگببار اسببت ،قابببل درک خواهببد بببود (یوسببفی و اسببماعیلیزاده27 :13۹7 ،

سیدترابی و رم انی.)105 :13۹1 ،
اگر بر این مبنا آیه را ترجمه کنیم ،ترجمه پیشبنهادی چنبین خواهبد ببود« :آدا (ببا
استفاده از ق انتبا
زیان دید».

خود در انجاا فرمان) پروردگبارش کوتباهی کبرد و (در نتیجبه)

6

ِ ِ
ت َأ ْمري﴾ (طه)۹3/
صيْ َ
4ا ﴿ َأال ا تَتاب َعن َأفَ َع َ

معزی :که پیرویم نکردى آیا عصیان ورزیدى امر مرا؟
فوالدوند :که از من پیروى کنى؟ آیا از فرمانم سر باز زدى؟
مکارم :از من پیروى نکردى؟! آیا فرمان مرا عصیان نمودى؟!
مشکینی :از اینکه از من پیروى کنى (و آنها را از رک ببازدارى)؟ آیبا دسبتور مبرا
نافرمانى کردى؟
این آیه نیز یکی از آیات بحث برانگیز ول عصمت انبیاسبت .دلیبل آن هبم نسببت
داد ن عصیان به هارون ،یکی از انبیای الهی است .کسانی که معتقد به عدا عصمت انبیبا
هستند ،با استناد به این آیه و معنای اصطال ی عصیان که نافرمانی و گناه اسبت ،چنبین
نتیجه گرفتهاند که بر اساس محتوای این آیه ،یا هارون دچار عصیان ده و لاا عصبمت
خود را از دست داده ،یا موسی به ا تباه هارون را مؤاخاه کرده که در این صبورت بباز
نافی عصمت موسی است (فبر رازی ،1420 ،ج.)۹2 :22
در مقابل برخی از باورمندان به عصمت مطلق انبیا ،/با این مدعا که استفهاا در ایبن
آیه قیقی نیست ،سعی در رد ادعبای گبروه قببل دا بتهانبد (طبرسبی ،1372 ،ج.)43 :7
برخی نیز با استناد به اینکه موسی ،از هارون خواسته بود در صورت عصیان مردا ببه او
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دسته از روایات که در توجیه علت نافرمانی آدا ،به این مطل

ا اره کردهاند که بیطان

تفاوتهای معنایی «عصیان ،طغیان و بغی» در قرآن کریم و  ___________________ ...مراد شهگلی و نوروز امینی

چنین گمان کرد که هارون در انجاا دسبتور او تعلبل ورزیبده ،ولبی چبون توضبیحات
هارون را نید ،قانع د (طبرسی ،1372 ،ج.)44 :7
به نظر میرسد اگر توضیح پیشین درباره عصیان

رت آدا را مدنظر قبرار دهبیم،

مشکل این آیه نیز قابل ل است .به این صورت که موسی در یک استفهاا قیقبی ،در
مقاا مسؤول مافوق ،از هارون توضیح میخواهد که اینکه تشبیص خودت را بر فرمبان
من مقدا کردی ،آیا از روی کوتاهی کردن در انجاا وظیفه بود یا دلیل قانعکنندهای برای
این کار خود داری؟ اگر این استفهاا قیقی با د ،موسی هیچ اتهبامی ببه هبارون وارد
نکرده و تنها او را مورد سؤال قرار داده است ،لاا عصمت موسی زیبر سبؤال نمبیرود.
ال اگر عصیان هم به معنای کوتاهی کردن با د ،بر فرض قابل قبول نبودن توضیحات
هارون برای موسی ،باز عصمت هارون مبدوش نمی ود زیرا همانگونه که گفته د،
کوتاهی کردن در امر ار ادی هر چند نتیجه وضعی دارد ،ولی گناه محسو
مستوج

عقا

نمی ود و

نیست .بنابراین به نظر میرسد بهتبرین ترجمبه در ایبن آیبه ،کوتباهی

کردن در انجاا فرمان و سر باز زدن از آن است که تنها نماینده ترجمه امبین در انتقبال
آن موفق بوده است.
وق و الْعِص َ ِ
ون﴾ ( جرات)7/
الراشِ ُد َ
يان ُأولئ َ
۵ا ﴿ َو كَ ار َه إِلَيْكُ ُم الْكُ ْف َر َو الْ ُف ُس َ َ
ك ُه ُم ا
ْ

معزی :و ناخوشآیند کرد نزد ما کفر و نافرمانى و سرکشى را
فوالدوند :و کفر و پلیدکارى و سرکشى را در نظرتان ناخو ایند ساخت.
مکارم :و (به عکس) کفر و فسق و گناه را منفورتان قرار داده است
مشکینی :و کفر و نافرمانى و گناه را در نظرتان مبغوض کرد (تبا از هالکبت نجبات
یابید).
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ملحق ود ،ولی چون هارون ترک بنیاسرامیل را مصبلحت ندیبد ،موسبی در ببدو امبر

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

این باورند که فسوق به معنای خروج از طاعت به معصیت و عصبیان ببه معنبای خبود

معصیت است (طبرسی ،1372 ،ج.)200 :۹
طباطبایی معتقد است که منظور از فسوق در اینجا دروغ است به قرینبه آیبه قبلبی و
منظور از عصیان ،بقیه گناهان است (طباطبایی ،1417 ،ج .)313 :18اما به نظر میرسبد ببا
توجه به معنای لغوی این واژه هیچیک از دو قول یاد ده استوار نبا د .مال ظبه سبیاق
آیه نشان میدهد که در این آیه سیر صعودی از مرات

پایین بندگی به مراتب

عبالیتبر

است .به این صورت که خداوند نبست کراهت کفر را در دل ایشان افکند کبه موجب
ایمانشان د .سیس کراهت فسوق را در دل ایشان انداخت کبه موجب

تبرک گناهبان

آ کار د زیرا فسق بر گناه علنی و آ کار داللت میکند و دروغ یکی از مصبادیق آن
است و دلیلی برای محدود کردن فسوق در آیه به دروغ وجود ندارد .پس از آن هرگونه
نافرمانی آ کار و پنهان را در عمل یا در قل

نزد ایشان ناپسبند قبرار داد تبا ببه ر بد

برسند .بنابراین ،منظور از عصیان در اینجا «مطلق ترک» دستور مولی یا همبان تعلبل در
انجاا دستور است .بر این اساس ترجمههای معزی و فوالدوند که عصیان را به سرکشی
ترجمه کرده اند ،به نظر نادرست است زیرا نه تنها چنین معنایی از سیاق آیه بر نمیآید،
بلکه با معنای لغوی کلمه نیز سازگار نیست.
دو ترجمه مکارا و مشکینی نیز در این آیه عصیان را به گناه ترجمه کردهاند که فاقد
دقت کافی است زیرا هیچ لزومی ندارد که در این آیه عصیان را منحصر به امر مولبوی
بینداریم و پیش تر هم گفته آمد که گناه ،کم عصیان مولوی است نه معنای آن .از ایبن
رو به نظر می رسد بهترین ترجمه در این آیه ببرای کلمبه عصبیان ،همبان «نافرمبانی» و
تعلل در انجاا وظیفه با د.
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درباره مفهوا عصیان در این آیه بین مفسران اختالف است .برخی چون طبرسبی ببر

تفاوتهای معنایی «عصیان ،طغیان و بغی» در قرآن کریم و  ___________________ ...مراد شهگلی و نوروز امینی

برای مطالعه چگونگی انعکاس معنای بغی در ترجمههای مورد مطالعه در این پبژوهش،
مهم ترین مشتقات این واژه که در قرآن به کار رفته است ،استبراج ده و از هبر کبداا
از مشتقات آن ،یک یا دو نمونه ببا روش نمونبهگیبری خو بهای انتببا

و چگبونگی

انعکاس آن در ترجمههای یاد ده مورد مطالعه قرار گرفتبه اسبت کبه در ادامبه از نظبر
میگارد.
ل بِهِ ل ِ َغيرِ هاّللِ فَم ِ
اض ُط ار غَيْ َربىا َو
1ا ﴿إِناما َح ار َم َعلَيْكُ ُم ال َْميْتَ َة َو الدا َم َو ل َْح َم ال ِْخىْزيرِ َو ما ُأه ِ ا
ن ْ
ْ َ َ
العاد َفّل إِثْ َم َعلَيْهِ﴾ (بقره)173/

معزی :پس اگر کسى ناچار ود نه ستمکننده و نه تجاوزکننده نیست گناهى بر او
فوالدوند[ :ولى] کسى که [براى فظ جان خود به خوردن آنهبا] ناچبار بود ،در
صورتى که ستمگر و متجاوز نبا د... ،
مکارم( :ولى) آن کس که مجبور بود ،در صبورتى کبه سبتمگر و متجباوز نبا بد،
گناهى بر او نیست.
مشکینی :اما کسى که ناچار (از خوردن آنها) ود در الى کبه در اصبل طالب

آن

نبوده (و بر ضد اماا عدل قیاا نکرده) و از د ضرورت هم تجاوز ننموده با د ،ببر
او گناهى نیست.
گفتیم که بغی در اصل لغت به معنای طل
با د به معنای طل

دید است و اگر با رف «علی» همراه

تجاوز و اراده عبور از د است و همسنین است اگبر ببا قرینبهای

همراه با د که بر تجاوز و تعبدی داللبت کنبد .مفسبران در معنبای «بباغ» در ایبن آیبه
اختالف کردهاند برخی بر این باورند که منظور از «باغ» طل
که محرمات را برای طل

لات است یعنبی کسبی

لات نبورد (مکارا یرازی ،1374 ،ج 583 :1طبرسبی،1372 ،

ج .)468 :1برخی آن را به معنای طل

افراط و زیادهروی معنا کردهانبد (طبرسبی،1372 ،
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 -2-3نحوه انعکاس معنای بغی در ترجمههای مورد مطالعه

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

 ،1372ج 468 :1فبررازی ،1420 ،ج .)1۹3 :5ببر اسباس آنسبه گفتبه آمبد« ،سبتم» -کبه
تعدادی از مترجمان مورد مطالعه ،بغی را به «ستم» معنا کبردهانبد -معنبای اصبلی بغبی
نیست ،بلکه معنای ثانویه آن است یعنی وقتی طل

تجاوز صورت بگیرد و ایبن طلب

به فعلیت در آید ،در این صورت ستم رخ داده است ایبن در بالی اسبت کبه گفتبیم
«بغی» مطلق طل

تجاوز است چه به فعلیبت در بیایبد یبا نیایبد .بنبابراین نماینبدگان

ترجمههای تحتاللفظ ،امین و معنایی که آن را ستم معنا کردهاند ،ترجمبه دقیقبی ارامبه
نداده اند .اما نماینده ترجمبه تفسبیری کبه معنبای طلب

را انعکباس داده و ببا عببارت

توضیحی داخل پرانتز سعی کرده تفسیر سوا بغی را نیز منعکس کند ،ترجمه دقیقتبری
ارامه داده است.
ِ
اختلَف فيهِ إِال ا الاذين ُأوت ِ
ىات بَ ْغياً بَيْىَ ُه ْم﴾ (بقره)213/
جاءتْ ُه ُم الْبَيِّ ُ
َ ﴿ -2و َما ْ َ َ
وه م ْن بَ ْعد ما َ
َ ُ ُ

معزی :و اختالف نکردند در آن مگر آنان که داده دندش پس از رسیدن نشبانیهبا
بدیشان به ستمى میان خویش.
فوالدوند :و جز کسانى که [کتا ] به آنان داده د -پس از آنکه دالیل رو ن ببراى
آنان آمد -به خاطر ستم [و سدى] که میانشان ببود[ ،هبیچ کبس] در آن اخبتالف
نکرد.
مکارم :تنها (گروهى از) کسانى که کتبا

را دریافبت دا بته بودنبد ،و نشبانههباى

رو ن به آنها رسیده بود ،به خباطر انحبراف از بق و سبتمگرى ،در آن اخبتالف
کردند.
مشکینی :مگر کسانى که کتا

به آنها داده د آن هم پس از آنکبه دالیبل رو بنى

(در این باره) براى آنها آمد ،از روى سد و برترىطلبى در میان خود ان.
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ج )468 :1و برخی نیز آن را به معنای خروج بر اماا مسلمانان معنبا کبردهانبد (طبرسبی،

تفاوتهای معنایی «عصیان ،طغیان و بغی» در قرآن کریم و  ___________________ ...مراد شهگلی و نوروز امینی

دید است .برخی مفسران در تفسبیر «بغبی» در ایبن آیبه ،آن را ببه مبالفبت ،سبتم و
انحببراف تفسببیر کببردهانببد (طباطبببایی ،1417 ،ج .)38۹ :1برخببی نیببز آن را سببد و

ریاستطلبی تفسیر کردهاند (طبرسی ،1372 ،ج 544 :2فبررازی ،1420 ،ج.)376 :6
به نظر می رسد مبالفت ،ستم و انحراف متأخرتر از بغبی و اصبل آن هسبتند ،نبه
معنای آن .سد نیز دلیل و انگیزه بغی است .اگر بببواهیم معنبای طلب

را در ترجمبه

منعکس کنیم ،بهترین ترجمه ریاسبت طلببی خواهبد ببود .ببر ایبن اسباس ،نماینبدگان
ترجمههای تحتاللفظ ،امین و معنایی ترجمه دقیقی ارامه ندادهاند و تنها نماینده ترجمبه
تفسیری است که با کاربست لفظ «برتریطلبی» در ترجمبه ،معنبای بغبی را ببه خبوبی
منعکس کرده است.
ِ
ود ُه بَ ْغياً َو َع ْدواً﴾ (یونس)۹0/
جاو ْزنا بِبَىي إ ِ ْسرائي َ
َ ﴿ -3و َ
ل الْبَ ْح َر فَ َأتْبَ َع ُه ْم ف ْر َع ْو ُن َو ُجىُ ُ

معزی :پس پیروى کرد ایشان را فرعون و سیاه او به ستم و سرکشى.
فوالدوند :پس فرعون و سیاهیانش از روى ستم و تجاوز ،آنان را دنبال کردند،
مکارم :و فرعون و لشکرش از سر ظلم و تجاوز ،به دنبال آنها رفتند
مشکینی :پس فرعون و لشکریانش آنها را از سر ظلم و عدوان دنبال نمودند.
بسیاری از مفسران ،بغی را در این آیه برتریطلبی فرعون ببر بنبیاسبرامیل و موسبی
معنا کردهاند بدین معنا که علت تعقی

موسی و بنیاسرامیل توسط فرعبون و سبیاهیان

او این بود که آنها نمیخواستند برتری و تسلط خود بر بنیاسرامیل را از دسبت بدهنبد
(طبرسببی ،1372 ،ج 1۹8 :5فبببررازی ،1420 ،ج 2۹5 :17طبببری ،1412 ،ج .)111 :11ایببن
مطل

از معنای کلمه بغی نیز بر میآید.
همانگونه که گفته د ،معنای «طل

و اراده» در بغی نهفته اسبت .لباا در ایبن آیبه

فرعون و لشکریانش در الی که در پیِ «ادامه تجاوز و سرکشی» خود ببر بنبیاسبراییل
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گفتیم که «بغی» هر جا به طور مطلق و بدون قرینه به کار رود ،به معنای مطلق طل

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

«طل

و اراده جنود فرعون» داللت کند ،وجود دا ته با د .از طرفی گفتیم کبه در بغبی

جنبه اجتماعی ظلم و خروج از اعتدال هم مدنظر است بر این اساس به نظبر مبیرسبد
این ترجمه برای آیه مناس

با د:

«و پس از آن 7فرعون و لشبکریانش از سبر تجباوزطلبی و د بمنی ببه دنببال آنبان
رفتند ».چیزی که هیچ یک از مترجمان مورد ا اره موفق به صید آن معنا نشدهاند زیبرا
واژگان «ستم و ظلم» که مترجمان چهارگانه به ترتیب

از آن ببرای انتقبال معنبای بغبی

استفاده کردهاند ،در این مقاا نارساست.

ّلم َو ل َْم يَ ْم َس ْسىي بَ َش ٌر َو ل َْم َأ ُك بَغِيًّا﴾ (مریم)20/
َت َأن ا يَكُ ُ
4ا ﴿قال ْ
ون لي غُ ٌ
معزی :گفت چگونه با دا پسرى و به مبن نزدیبک نشبده اسبت بشبرى و نببودهاا
بدکاره.
فوالدوند :چگونه مرا پسرى با د با آنکبه دسبت بشبرى ببه مبن نرسبیده و ببدکار
نبودهاا؟
مکارم :چگونه ممکن است فرزندى براى من با د؟! در الى که تا کنون انسانى ببا
من تماس ندا ته ،و زن آلودهاى هم نبودهاا!
مشکینی :چگونه مرا پسرى با د با آنکه بشرى به من دست نزده و هرگز بدکاره هم
نبودهاا.
«بَغیب» با سه رف اصلی «  ،غ ،و» بر وزن «فَعیل» ،صیغه مبالغه 8از «بباغی» اسبت
که در اصل «بَغوی» بوده و «واو» و «یا »/در هم ادغاا ده است (فبررازی ،1420 ،ج:21

 .)523مانندِ کلمه عَلیب که مثال واوی است و بر وزن فَعیل است .بَغیب در سیاق آیه فبوق
داللت بر [مبالغه بر] طل

زنا یا طل

مردان است (طبرسبی ،1372 ،ج 784 :6فببررازی،

 ،1420ج )523 :21که در نهایت به معنای زن بدکاره است« :و هو وصف مبتص بالمرأه
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بودند ،به دنبال آنها رکت کردند .در نتیجه باید در ترجمبه ایبن آیبه ،واژهای کبه ببر

تفاوتهای معنایی «عصیان ،طغیان و بغی» در قرآن کریم و  ___________________ ...مراد شهگلی و نوروز امینی

مطالعه در ترجمه این آیه موفق بودهاند .ببا ایبن بال ببه نظبر مبیرسبد اگبر از لفبظ
«هنجار کن» برای آن استفاده می د ،بهتر می توانست جنبه اجتماعی بغبی را مبنعکس
کند زیرا زن بدکاره در قیقت هنجارهای الهی و اجتماعی را می کند.
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿ -۵فَإِ ْن ب َغ ْ ِ
ُ
ىيء إِلَى َأ ْمىرِ ه َاّللِ﴾
ت إ ْح ُ
َ
ىداهما َعلَى ْاُ ْخىرى فَقَىاتلُوا الاتىي تَبْغىي َحتاى تَف َ
( جرات)۹/

معزی :و اگر ستم کرد یکیشان بر دیگرى پس نبرد کنید با آن کبه سبتمگر اسبت تبا
برگردد بسوى فرمان خدا.
فوالدوند :و اگر [باز] یکى از آن دو بر دیگرى تعدى کرد ،با آن [طایفهاى] که تعدى
مىکند ،بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد.
مکارم :و اگر یکى از آن دو بر دیگرى تجاوز کند ،با گروه متجاوز پیکار کنید تبا ببه
فرمان خدا بازگردد.
مشکینی :و اگر یکى بر دیگرى تجاوز نمود ،با آن گروه که تجاوز مىکند ،بجنگید.
منظور از بغی یک طایفبه از مسبلمانان ببر دیگبری ،تعبدی ببر قبوق یکبدیگر و
خواستن چیزی است که ایسته نبا د( .طبرسی ،1372 ،ج )200 :۹با توجه ببه اینکبه در
اینجا هم «بغی» با رف «علی» همراه ده است ،معنای طل

تجاوز را مبیرسباند .ببر

این اساس ترجمه نمایندگان ترجمههای امین ،معنایی و تفسبیری کبه مفهبوا تجباوز را
منعکس کردهاند ،قابل قبول است ،اما ترجمه نماینده تحبتاللفبظ کبه آن را سبتم معنبا
کرده ،دقیق نیست .هرچند اگر معنای طل

نیز در ترجمه منعکس می د ،بهتر بود مثالً

گفته ود« :اگر یکی از آن دو ببواهد بر دیگری تجاوز کند ،با او پیکار کنید».
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و الیقال للرجل بغیاً» (مصطفوی ،1430 ،ج .)308 :1بر این اساس تمامی مترجمبان مبورد

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

برای مطالعه چگونگی انعکباس معنبای طغیبان در ترجمبههبای مبورد مطالعبه در ایبن
پژوهش ،برخی از مهمترین مشتقات این واژه که در قرآن به کار رفتبه اسبت ،اسبتبراج
ده و از هر کداا از مشتقات آن ،مثالهایی بر اساس نمونهگیبری خو بهای انتببا

و

چگونگی انعکاس آن در ترجمههای یاد ده مورد مطالعه قرار گرفته است کبه در ادامبه
از نظر میگارد.
وت و يؤمِن ب ِ ه ِ
الطاغُ ِ
1ا ﴿فَ َم ْن يَكْفُ ْر ب ِ ا
ك بِال ُْع ْر َوةِ ال ُْوثْق ﴾ (بقره)256/
اّلل فقد استَ ْم َس َ
َ ُْ ْ َ
معزی :پس آنکه کفر ورزد به ستمگر و ایمان آورد به خدا.

فوالدوند :پس هرکس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد.
مکارم :بنابراین ،کسى که به طاغوت [بت و یطان و هر موجود طغیانگر] کافر ود
و به خدا ایمان آورد.
مشکینی :پس هر که به طغیانگر ( یطان و پیروانش) کفر ورزد.
گفتیم که طغیان به معنای تجاوز از د است ،اما کلمه «طاغوت» تا دى مبالغبه در
طغیان را هم مىرساند ماننبد کلمبه «ملکبوت» و «جببروت» کبه مبالغبه در مالکیبت و
جباریت است (طباطبایی ،1417 ،ج .)343 :2این کلمه در مواردى به کار میرود که وسیله
طغیان با ند مانند اقساا معبودهاى غیرخدا ،مثل بتها و یطانها و جنها و پیشوایان
ضاللت از بنى آدا و هر متبوعى که خداى تعالى راضى به پیروى از آنها نیسبت و ایبن
کلمه در ماکر و مؤنث و مفرد و تثنیه و جمع ،مساوى است و تغییر نمىکند (طباطببایی،

 ،1417ج 343 :2طبرسی ،1372 ،ج.)632 :2
استعمال این کلمه در مورد انسان در آغاز از با

مجباز ببوده ،ولبى در اثبر کثبرت

استعمال به د استعمال قیقى رسیده است و طغیان آدمى به معناى آن است کبه از آن
طورى که باید با د و از آن دى که باید رعایت کند ،تجاوز نماید
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 -3-3نحوه انعکاس معنای طغیان در ترجمههای مورد مطالعه

تفاوتهای معنایی «عصیان ،طغیان و بغی» در قرآن کریم و  ___________________ ...مراد شهگلی و نوروز امینی

و جبار متمرد و یاغى از وظایف بندگى خدا البته تمردى که از با

گردنکشى نسببت

به خداى تعالى با د (طباطبایی ،1417 ،ج .)402 :4بر این اساس معنای ریشبهای آن ،کبه
تجاوز و مرز کنی است باید در ترجمه منعکس ود .در صورتی کبه مترجمبان مبورد
مطالعه در انعکاس این معنا چندان توفیق ندا تهاند .نماینده ترجمه تحبتاللفظبی آن را
ستمگر ترجمه کرده که برگردان ظالم است نه طاغوت .نماینبده ترجمبه امبین آن را ببه
همان کل عربی منعکس کرده و توضیحات اضافی نمایندگان ترجمبههبای معنبایی و
تفسیری هم فقط به ذکر مصبادیق آن پرداختبه و از انعکباس معنبای تجباوزگر غفلبت
کرده اند .ترجمه پیشنهادی برای ایبن آیبه چنبین اسبت« :پبس هبر کبس ببه مرز بکن
تجاوزگر کفر ورزد »...

خاف َأ ْن يَ ْف ُر َط َعلَيْىا َأ ْو َأ ْن يَ ْطغ ﴾ (طه)45/
2ا ﴿قاال َرباىا إِن اىا نَ ُ
معزی :پروردگارا ترسیم که پیشدستى گیرد بر ما یا سرکشى کند.
فوالدوند :پروردگارا ،ما مىترسیم که [او] آسیبى به ما برساند یا آنکه سرکشى کند.
مکارم :پروردگارا! از این مىترسیم که بر ما پیشى گیرد (و قببل از بیبان بق ،مبا را
آزار دهد) یا طغیان کند (و نیایرد)
مشکینی :پروردگارا ،ما مىترسیم که (پیش از ابالغ رسالت) بر ما برآ وبد و عقوبت
کند ،یا (در کفر و ظلمش) از د بگارد.
بر اساس آنسه مفسران گفتهاند ،در این آیه کلمبه «فبرط» ببه معنباى تقبدا (راغب ،

 )631 :1425و در اینجا به معنای افراط و تعجیل در عقوبت است« :الفبرط هبو التسبرع
باألذى للوهله األولى» (سید قط  ،1412 ،ج )2336 :4به قرینبه مقابلبهاش ببا طغیبان ببه
طورى که نگاارد دعوت تماا گردد و مهلبت ندهبد معجبزات اظهبار بود (طباطببایی،

 ،1417ج .)156 :14منظور از «طغیان» فرعون نیز زیباده روی در اسبامه اد
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د را عقل خود او معلوا کرده با د یا رع .پس طاغوت عبارت است از انسبان ظبالم

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

این اساس از میان مترجمان مورد مطالعه تنها نماینده ترجمه تفسیری به درستی توانسبته
است معنای عبور از د را منتقل کند و سایر مترجمان چندان موفق نبودهاند.
3ا ﴿كُلُوا مِن َطي ِ
بات ما َر َزقْىاكُ ْم َو ال تَ ْط َغ ْوا فيهِ فَيَ ِح ال َعلَيْكُ ْم غَ َضبي﴾ (طه)81/
ْ ِّ

معزی :ببورید از پاکیزههاى آنسه روزیتان دادیم و سرکشى نکنید در آن.
فوالدوند :از خوراکیهاى پاکیزهاى کبه روزى بما کبردیم ،ببوریبد و [لبى] در آن
زیادهروى مکنید.
مکارم :ببورید از روزیهاى پاکیزهاى که به ما دادهایم و در آن طغیان نکنید.
مشکینی :از روزىهاى (مادى و معنوى) پاکیزهاى که به ما دادهایم برخوردار وید
و در این بهرهبردارى (از د رع و عقل) تجاوز ننمایید.
مفسران در معنای طغیان در این آیه اختالف دارند و وجوهی را در ایبن زمینبه ذکبر
کرده اند .برخی بر این باورند که منظور از آن استفاده از نعمتهای الهی بر وجه راا یا
استفاده از نعمت الهی برای معاصی است (طبرسی ،1372 ،ج .)38 :7برخی گفتهاند منظور
از آن ستم بر دیگران است یا استفاده از نعمت خدا برای مبالفت با اوسبت (فببررازی،

 ،1420ج .)83 :22برخی نیز بر این باورند که منظور از طغیان در خوردن ایبن اسبت کبه

نعمت خدا کفران ود و کرش به جای نیاید (طباطبایی ،1417 ،ج.)187 :14
با این ال به نظر می رسد همه اینها مصادیق طغیان در نعمت است ،نه معنبای آن و
اگر طغیان را در همان معنای لغوی آن یعنی تجاوز از د در استفاده از نعمتها ترجمه
کنیم ،رساتر است و همه این مصادیق را میتواند در بر گیبرد .ببر ایبن اسباس از میبان
مترجمان مورد مطالعه تنها نماینده ترجمههای امین و تفسیری به درستی توانستهانبد ببه
این معنا توجه کنند و آن را در ترجمه منعکس نمایند و دو مترجم دیگر موفق نبودهاند.
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الهی یا تجاوز به جان ایشان و مبادرت به قتل آن دو است (طبرسی ،1372 ،ج .)22 :7ببر

تفاوتهای معنایی «عصیان ،طغیان و بغی» در قرآن کریم و  ___________________ ...مراد شهگلی و نوروز امینی

معزی :نلغزید دیده و نه سرکشى کرد.
فوالدوند :دیده [اش] منحرف نگشت و [از دب] درنگا ت
مکارم :چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد (آنسه دید واقعیبت بود).
مشکینی :هرگز چشم (پیامبر آنسه را دید) به خطا ندید و (از آنسه باید ببیند) تجاوز
نکرد.
در تفسیر مفهوا طغیان در دیدن در این آیه بین مفسران اختالفباتی وجبود دارد کبه
ذکر آن از وصله این مقال خارج است .اقوال موجود در این زمینه در دو معنبای کلبی
خالصه می ود :نبست اینکه منظور از طغیان در دیدن ،توجبه ببه مباورای آن چیبزی
است که باید دیده می د و تجاوز از دی است که در دیدن ملکوت الهی باید رعایت
می د (طبرسی ،1372 ،ج 266 :۹زمبشری ،1407 ،ج .)421 :4یبا اینکبه در دیبدن تجلبی
خداوند به خطا نرفت و معدوا را موجود ندیبد (فببررازی ،1420 ،ج .)246 :28فبارغ از
این مناقشات کالمی به نظر می رسد اگر در ترجمه آیه ببه معنبای لغبوی طغیبان توجبه
ود ،ترجمهای که ارامه می ود ،میتواند همه این وجوه را در بر بگیرد .بر ایبن اسباس
تنها نمایندگان ترجمه های امین و تفسیری در این زمینه موفق بودهاند و دو مترجم دیگر
چندان موفق نبودهاند.
ِ
ْماء َح َملْىاكُ ْم فِي الْجارِيَه﴾ ( اقه)11/
۵ا ﴿إناا ل اَما َط َغ ال ُ

معزی :همانا گاهى که فزونى گرفت آ
فوالدوند :ما ،چون آ

سوارتان کردیم در رونده.

طغیان کرد ،ما را بر کشتى سوار نمودیم.

مکارم :و هنگامى که آ

طغیان کرد ،ما ما را سوار بر کشتى کردیم.

مشکینی :ما وقتى که آ

(فرو ریبته از آسمان و فبرا جو بیده از زمبین ببه دعباى

نوح) از سر گا ت( ،اجداد) ما را به کشتى سوار کردیم.
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4ا ﴿ما زا َ الْبَ َص ُر َو ما َطغ ﴾ (نجم)17/
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است که در معنای ریشه این واژه نهفته است و عموا مفسران نیز بدان التفات دا تهانبد
(طبرسی ،1372 ،ج 51۹ :10فبررازی ،1420 ،ج .)621 :30بر این اساس از میان مترجمبان
مورد مطالعه ،نمایندگان ترجمه های امین و معنایی لفظ را برگردان نکردهانبد و نماینبده
ترجمه تحت اللفظ آن را فزونی ترجمه کرده که برگردان لفظ ازدیباد اسبت ،نبه طغیبان.
تنها نماینده ترجمه تفسیری است که تا دودی به معنا نزدیبک بده اسبت هبر چنبد
بهتر بود به جای استفاده از لفظ «از سر گا بت» از عببارت «از بد گا بت» اسبتفاده
می د.

 -4بررسی میزان موفقیت انواع ترجمه در انعکاس تفاوتهای معنایی واژگان
بر اساس ارزیابی انجاا ده از ترجمههای مورد مطالعه ،نماینده ترجمبه تحبتاللفبظ از
میان آیات مورد مطالعه در این پژوهش ،تنها در دو مورد برای لفظ عصیان و یک مورد
برای لفظ بغی ،ترجمه موفق ارامه داده است .این مترجم در برگردان واژه طغیان ترجمبه
موفقی ندارد .بر این اساس ،نماینده ترجمه تحتاللفظ ،تنها در  20درصد موارد توانسته
است تفاوت معنایی سه واژه مورد مطالعه در تحقیق را به درستی منعکس کند.
نماینده ترجمه امین در هرکداا از واژهها دو ترجمه موفق دا ته است بر این اسباس
او در  40درصد موارد توانسته است از عهده انتقال تفاوت معنایی این سه واژه بر بیاید.
نماینده ترجمه معنایی ترجمه موفقی از عصیان و طغیان ندارد و تنها در لفظ بغی دو
ترجمه موفق ارامه داده است .بنابراین میزان موفقیت او در انعکاس تفاوتهبای معنبایی
سه واژه مورد مطالعه دود  15درصد است.
نماینده ترجمه تفسیری در سه آیه به خوبی لفظ عصیان را ترجمه کرده و در چهبار
آیه نیز در انتقال معنای دقیق طغیان موفق بوده است .وی در چهار آیبه نیبز بغبی را ببه
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در این آیه منظور از طغیان آ  ،همان «زیاده از د دن آن و تجاوز از د طبیعی»

تفاوتهای معنایی «عصیان ،طغیان و بغی» در قرآن کریم و  ___________________ ...مراد شهگلی و نوروز امینی

تفاوت های معنایی واژگان مورد مطالعه در این پژوهش بیش از  70درصد است که رقم
قابل مال ظهای است.
نمودارهای زیر تفاوت کار مترجمان مورد مطالعه را منعکس میکند.

میزان موفقیت مترجمان در انعکاس معانی واژگان
5

4

3

2

1

0
ترجمه تفسیری

ترجمه معنایی
بغی

طغیان
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خوبی ترجمه کرده است .ببر ایبن اسباس میبزان موفقیبت ترجمبه تفسبیری در انتقبال
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انعکاس تفاوتهای معنایی واژگان
20
73

40
15
ترجمه تفسیری

ترجمه معنایی

ترجمه امین

ترجمه تحت اللفظ

 -۵نتیجهگیری
از بررسی و کاوش در با

تفباوتهبای معنبایی واژگبان «عصبیان ،طغیبان و بغبی» و

کیفیت انعکاس آن در انواع ترجمههای قرآن به نتایجی دست یافتیم که مهمتبرین آنهبا
به رح ذیل است:

.1

بر اساس یافتههای این پژوهش و برخالف تصبور اولیبه مبنبی ببر متبرادف ببودن

واژگان عصیان ،طغیان و بغی ،تفاوتهای معنایی ظریفی بین ایبن سبه واژه وجبود دارد کبه
کاربست آنها به جای یکدیگر در متون فاخر و دقیقی همسبون قبرآن را ممنبوع مبیکنبد و
لزوا دقت در انعکاس تفاوتهای معنایی آن را در ترجمههبای آیبات قبرآن ببیش از پبیش
جلوهگر میکند.

.2

بر اساس یافتههای این پژوهش ،عصیان در کاربست قرآنی ،اغل

به معنای مجبرد

تأثیر نیایرفتن از فرمان مولی است که با توجه به نوع فرمان ،که ار بادی یبا مولبوی با بد،
متفاوت است بر این اساس ،ترک دستور ار ادی ،معادل سهلانگاری یا تعلل است و تبرک
دستور مولوی ،معادل نافرمانی.
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میزان موفقیت نمایندگان انواع ترجمههای قرآن در

تفاوتهای معنایی «عصیان ،طغیان و بغی» در قرآن کریم و  ___________________ ...مراد شهگلی و نوروز امینی

مناس

آن در فارسی مرز کنی ،عبور از خط قرمز یا پا از گلیم فراتر نهادن اسبت .بغبی نیبز

طل

تجاوز و تعدی ارادتاً یا فعالً است که در لسان قرآن بیشتر جنببه اجتمباعی عصبیان را

در بر میگیرد و لاا معادل مناس

آن ،نافرمانی مدنی است .غال

ترجمههای مبورد مطالعبه

در این پژوهش در انعکاس این تفاوتهای معنایی موفقیت نسبی دا تهاند کبه در ایبن میبان
ترجمه تفسیری موفقتر است.

 -6پی نوشت
.1

جلیلیان ،مید و سیدابوالف ل سینی بنا « :13۹3 ،بررسی واژههای مشترک معنوی مرببوط ببه
گناه در قرآن و روایات» ،سراج منیر ،ماره  ،17ص 15۹ب.188

.2

برخببی از مهببمتببرین ایببن آثببار عبببارتانببد از :تجببری ،محمببدعلی و محتببرا ببکریان:13۹8،
«مفهوا ناسی بغی در تفسیر آیه  ۹جرات» ،مطالعبات تفسبیری ،ش  ،37ص 7بب 28کالنتبری،
علیاکبر« :13۹0 ،واکاوی مفهوا بغی و باغی و مصداق ناسی خروج بر امباا عبادل و چگبونگی
رفتار نظاا اسالمی با باغیان» ،اندیشه نوین دینی ،ش  ،25ص 8۹ب 114قدرتی سبیاهمزگی ،طیببه،
« :138۹درآمدی بر مساله بغی و باغی در فقه یعه و تطبیق آن بر جرا سیاسی» ،فصبلنامه فقبه و
مبانی قوق اسالمی ،ش  ،22ص 125ب.142

.3

طالقانی ،عبدالوها « :1386 ،چگونگی ترجمه واژه های مترادف در قرآن کریم د واری ترجمبه
کلمات مترادف در قرآن» ،ترجمان و ی ،ش  ،22ص 2۹ب 45باجیقاسبمی ،فرزانبه و نصبراله
املی « :13۹5 ،قال های معنایی فعل «رأی» در آیات قرآنکریم و برگردان فارسی (بر پایه نظریبه
معنا ناسی قالبی چارلز فیلمور)» مطالعات ترجمه قرآن و دیث ،ش  ،6ص 57ب.83

.4

ا رفزاده ،رضا و لیال قربانی قرهتیه« :13۹6 ،تفاوت سرکشبی ،عصبیان و طغیبان در باهنامه ببا
توجه به مفاهیم قرآنی آنها» ،فصلنامه مطالعات ادبیات ،عرفان و فلسفه ،ش  ،3/1ص 61ب.80

.5

توجه ود که «با »/در این آیه بای سببیت است و «ما» ،مای مصدریه است ،نه موصوله ببه معنبای
آنسه( .مستفید)35 :13۹5 ،
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.3

همسنین طغیان به معنای زیادهروی و تجاوز از بد در عصبیان اسبت کبه معبادل

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

بلوغ ،اختیار و اتکا /به نفس با د همانند آنسه که درباره بسه تر رخ میدهد که به محض اینکبه
به بلوغ برسد و ببواهد به اختیار خود مسیری را انتبا کند و پا در جای پای مادر نگباارد ،کبار
نادرستی انجاا نداده و این اقت ای اختیار اوست ،اما طبعاً این انتبا و اختیار پیامبدهایی وضبعی
برای او به دنبال خواهد دا ت که اید ببشی از آنها برای او خو ایند نبا د .البتبه اگبر ا بکال
ود که آیا اساساً مادر بسه تر دستوری ببه او مبیدهبد کبه عبدا دنبالبهروی از مبادر ،ببرای او
نافرمانی تلقی ود ،در پاسخ میگوییم ظاهر استفاده از لفظ ابل عاصی برای بسه بتر نشبان از آن
دارد که عر چنین تلقیای از رابطه بسه تر با مبادرش دا بته اسبت و ایبن عبدا دنبالبهروی را
عصیان قلمداد میکرده است هر چند در عالم واقع نه فرمانی از مادر صادر ده و نبه نافرمبانیای
رخ داده است .درباره آدا (علیه السالا) نیز چنین التی پیش آمبده اسبت .اگبر آدا مبیخواسبت
اختیار خود را وانهاده و مطیع مطلق فرمان پروردگار با بد و ببه اختیبار و اراده خبود ترتیب

اثبر

ندهد ،در همان مقاا مالمکهاهلل میماند کبه از امبر خبدا سبرپیسی نمبیکننبد و در قیقبت تبوان
سرپیسی ندارند ،نه اینکه نمیخواهند سرپیسی کنند و این هر چند در جای خود ارز بمند اسبت،
اما کمال مطلو نیست .لاا آدا اراده کرد که پا از این مر له فراتر گاارد و ببه اختیبار خبود هبم
ترتی

اثر بدهد که البته این امر در آغاز برای او پیامدهایی دا ت ،اما این پیامدها هر چه کبه ببود،

تنها اثر وضعی اعتبار ببشیدن به اراده و اختیار خود بود که امری ناگزیر ببود .زیبانی هبم کبه آدا
دید ،تنها از قِبل همین اثر وضعی بود وگرنه آدا گناهی مرتک

نشد کبه عصبمتش را زیبر سبؤال

ببرد .بر این اساس ،آدا اراده کرد که از مقاا فر تگان باالتر رود و این اراده اقت ا مبیکبرد کبه در
مواردی که نهی مولوی وجود ندا ت و تنها امر و نهی ار ادی ببود ،ببه اختیبار و انتببا خبود
عمل کند .این عملِ مقت ای اراده و انتبا نیز آثاری وضعی دا ت که طبعباً در ببادی امبر و در
مقایسه با زندگی و رفاهی که در بهشت دا ت ،ناخو ایند بود ،امبا چبون در درازمبدت او را ببه
مقامی برتر از فر تگان میرساند ،ارزش اختیار و انتبا دا ت ،لاا آدا این مسیر را انتبا کبرد
و این منافاتی با عصمت او ندارد.

.7
.8

فا /در اینجا ،فای تعقی

است.

فعیل هم از اوزان صفت مشبهه است و هم از اوزان صیغه مبالغه اگر «فاعل» ریشه کلمبه در زببان
عربی کاربرد دا ته با د ،فعیل را صیغه مبالغه میدانند( .مستفید204 :13۹5 ،ب)206
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.6

توضیح اینکه چنانکه پیشتر گفته آمد ،اثر نیایرفتن از امر مبولی گباه مبیتوانبد از روی اقت بای

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

*قرآن کریم

 .1ابناثیر ،مبارک بن محمد ،النهایه فی غری

الحدیث و االثر ،قم :اسماعیلیان1364( ،ش).

 .2ابندرید ،محمد بن سن ،جمهره اللغه ،بیروت :دارالفکر1۹88( ،ا).
 .3ابنفارس ،ا مد ،معجم مقاییس اللغبه ،تصبحیح :عبدالسبالا محمبد هبارون ،قبم :مکتببه
االعالا االسالمی1404( ،ق).
 .4ابنمنظور ،محمد بن مکرا ،لسان العر  ،قم :اد الحوزه1414( ،ق).
 .5ابوالفتوح رازی ،سین بن علی ،روض الجنان و روح الجنبان فبی تفسبیر القبرآن ،مشبهد:
بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی1408( ،ق).
 .6ایزوتسو ،تو یهیکو ،مفاهیم اخالقی  -دینی در قبرآن مجیبد ،ترجمبه :فریبدون ببدرهای،
تهران :فرزانروز1378( ،ش).
 .7بی اوی ،عبداهلل بن عمر ،انوار التنزیل و اسرار التأویل ،بیروت :دار ا یبا /التبراا العرببی،
(1418ق).
 .8جوهری ،اسماعیل بن ماد ،الصحاح ،تصحیح :ا مد عبدالغفور عطار ،بیبروت :دارالعلبم
للمالیین1376( ،ش).
 .۹دهبدا ،علیاکبر :،لغتنامه ،تهران :دانشگاه تهران ،چاپ دوا از دوره جدید1377( ،ش).

 .10راغ اصفهانی ،سین بن محمد ،المفردات فی غری

القرآن ،تصبحیح :صبفوان عبدنان

داودی ،قم :طلیعه نور1425( ،ق).
 .11زبیدی ،محمدمرت ی ،تاج العروس من جواهر القاموس ،تصحیح :علبی بیری ،بیبروت:
دارالفکر1414( ،ق).
 .12زمبشری ،محمود بن عمر ،الکشاف عبن قبامق غبوامض التنزیبل ،بیبروت :دارالکتبا
العربی1407( ،ق).
 .13سیدترابی ،سید سن ،یحیی رم بانی پارگبامی« ،تأویبل عصبیان و توببه آدا در اندیشبه
عرفای اسالمی» ،فصلنامه تبصصی عرفان اسالمی ،ش  ،37ص 101ب13۹2( ،117ش).
 .14سیدقط  ،سید بن قط

اذلی ،فی ظالل القرآن ،بیروت :دارالشروق1412( ،ق).
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(1417ق).
 .16طبرسی ،ف ل بن سن ،مجمع البیان لعلوا القرآن ،تهران :ناصرخسرو1372( ،ش).
 .17طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان عن تأویل آی القرآن ،بیروت :دارالمعرفه1412( ،ق).
 .18فبررازی ،محمد ببن عمبر ،تفسبیر مفباتیح الغیب  ،بیبروت :دار ا یبا /التبراا العرببی،
(1420ق).
 .1۹فراهیدی ،خلیل بن ا مبد ،العبین ،تصبحیح :مهبدی مبزومبی و اببراهیم سبامرایی ،قبم:
دارالهجره140۹( ،ق).
 .20ف لاله ،سید محمد سین :،من و ی القرآن ،بیروت :دارالمالک1425( ،ق).
 .21فوالدوند ،محمدمهدی ،ترجمه قرآن کبریم ،تهبران :انتشبارات دفتبر مطالعبات و معبارف
اسالمی1376( ،ش).
 .22فیروزآبادی ،محمد بن یعقو  ،القاموس المحیط ،بیروت :بی نا1415( ،ق).
 .23قر ی ،سیدعلیاکبر ،قاموس قرآن ،تهران :دارالکت

االسالمیه1371( ،ش).

 .24مدرسی ،سیدمحمدتقی ،من هدی القرآن ،تهران :دارمحبی الحسین141۹( ،ق).
 .25مستفید ،میدرضا ،در مح ر قرآن کریم ،تهران :نیف ،چاپ اول13۹5( ،ش).
 .26مشکینی ،علی ،ترجمه قرآن کریم ،قم :نشر الهادی1381( ،ش).
 .27مصطفوی ،سن ،التحقیق فی کلمات القرآن ،تهبران :وزارت فرهنب

و ار باد اسبالمی،

(1430ق).
 .28معزی ،محمدکاظم ،ترجمه قرآن کریم ،قم :انجمن اسالمی دانشجویان1375( ،ش).

 .2۹معین ،محمد ،فرهن

فارسی معین ،تهران :راه ر د ،چاپ دوا1385( ،ش).

 .30مکارا یرازی ،ناصر ،ترجمه قرآن کریم ،تهران :عابدزاده13۹2( ،ش).
 ،-------------- .31تفسیر نمونه ،تهران :دارالکت
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 .15طباطبایی ،سیدمحمد سبین ،المیبزان فبی تفسبیر القبرآن ،قبم :جامعبه مدرسبین بوزه،

تفاوتهای معنایی «عصیان ،طغیان و بغی» در قرآن کریم و  ___________________ ...مراد شهگلی و نوروز امینی

تأکیببد بببر چگببونگی انتسببا آن بببه
(13۹7ش).
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 .32یوسفی ،نسیم و عباس اسماعیلیزاده« :،معنا ناسی ساختاری مفهبوا ِعصبیان در قبرآن ببا

