برخی از وجوه معنایی واژۀ «کفر»
در ترجمههای آقایان بهبودی ،صادقی تهرانی ،مجتبوی و مکارم شیرازی
گیسیا
جمال

صفری 8

فرزندوحی 1

چکیده
بررسی وجوه و نظائر در قرآن کریم  ،اهمّیت ویژه ای دارد .چراکه فهم کامل و شامل یک متن
وحیانی از کتابی آسمانی ،روشنی بخش راه بشر خواهد بود .یکی از ابعاد این فهم ،در ترجمهها
د ا نشاه و آموزهاهی

خود را نشان میدهد .مترجم در انتقال معانی واالی این متن آسمانی  ،افزون بر امانتداری
باید بر دانش های گوناگون قرآنی فائق باشد تا بتواند ترجمه ای کمنقص ارائه دهد .این پژوهش
بهدنبال بررسی آن است که آیا واژههای قرآن به همان معنایی که در برخورد اوّل از آنها به

قر آ ن و حد یث

ذهن می آید به کار رفته اند؟ مترجمان در انتقال معانی آیات قرآن تا چه اندازه بحث وجوه و
نظائر الفاظ را در نظر داشته اند؟ این پژوهش به بررسی چندمعنایی واژۀ «کفر» میپرد ازد تا
پرسش های یادشده را با تطبیق بر این واژه ،پاسخ گوید .در نگاشتۀ حاضر پس از ارائۀ تعریفی

سال اوّل  ،شمارۀ چهارم  ،بهار 0775

از وجوه و نظائر ،واژۀ کفر در ترجمههای آقایان بهبودی ،صادقی تهرانی ،مجتبوی و مکارم
شیرازی بررسی میشود.

واژگان کلیدی
معانی کفر ،وجوه و نظائر ،ترجمۀ قرآن ،رابطۀ ترجمه با تفسیر ،علوم و معارف قرآن

 .8دانش آموختۀ کارشناسی ار شد علوم قرآن مجید  ،دانشگاه را زی)safarig@yahoo.com( .
 .1استادیار دانشگاه را زی)farzandwahy@yahoo.com( .
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درآمد
قرآن  ،بزرگترین کتاب آسمانی بدون تحریف بوده ،در تمام جهات بینظیر است؛ چه در
کاربرد واژگان و جمله ها و چه در اشتمال بر دانشهای گونه گون .دربارۀ این کتاب آسمانی،
شرح و تفسیر بسیار نوشته شده است .از جمله کتب نگاشتهشده ،کتابهای علوم قر آنی است.
در این کتاب ها که از مبادی و مبانی بحثهای قرآنی سخن می گوید ،قواعد وجوه و نظائر
واژگان نیز مطرح شده است .موضوع «وجوه و نظائر» بررسی معانی مختلف و مشابهات واژگان
قرآنی است« .وجوه» دربارۀ محتمالت معانى به كار مىرود و «نظائر» دربارۀ الفاظ و تعابیر.
اگر در لفظ یا عبارتى ،چند معنا احتمال رود ،این معانى را «وجوه» گویند؛ به این معنا كه عبارت
مذكور را میتوان بر چند وجه حمل كرد و هر وجهى را تفسیرى محتمل شمرد« .نظائر» در
الفاظ یا تعابیر مترادف به كار مىرود و آن هنگامى است كه چند لفظ – تقریبا  -یك معنا را
برسانند .ای ن وضعیت بیشتر در الفاظى یافت مىشود كه داراى معانى متقارب و مترادف باشند
و جداساختن آنها دشوار شود 3 .در قرآن از هر دو گونه ،فراوان دیده مىشود؛ از این رو شناخت
«وجوه و نظائر» یك ضرورت است.
در این موضوع  ،پژوهش های متعدّدی انجام شده است« .فرهنگنامۀ تحلیلی وجوه و نظائر
در قرآن» نوشتۀ عبّاس کوثری  « ،الوجوه و النّظائر فی القرآن الکریم» اثر خانم سلوی محمد
العواء با ترجمۀ دکتر حسین سیدی ،پایاننامۀ «تأثیر وجوه و نظائر در ترجمههای معاصر

کریم» از یعقوب جعفری ،برخی از آثار نگاشته شده در این زمینه است که هیچ یک به بررسی
تفصیلی واژۀ «کفر» با تطبیق بر ترجمهها نپرداخته اند.
نوشتار کنونی برای نخستین بار واژۀ «کفر» را با مطالعۀ ترجمه ها ،بررسی میکند .در این
بررسی ،پس از تبیین وجوه معنایی این واژه ،برای هر وجه ،آیه ای آمده و چهار ترجمه با
یکدیگر تطبیق می شود .سپس شواهدی از کتاب های لغت و تفسیر ارائه میگردد .هدف اصلی
این پژوهش  ،نشاندادن چندوجهیبودن معنای واژۀ «کفر» و ویژگی آن ،ارزیابی کار مترجمان
در توجّه به این وجوه است.

 .3ن .ک :التّمهید  ،ج  ، 3ص .113
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فارسی» نوشتۀ علیرضا حاجی آبادی که به بحث دربارۀ وجوه معنایی ده واژۀ فتنه ،تأویل،
هُدی  ،دی ن ،سوء ،آیة ،امّة ،عزیز ،رحمة و ظُلم پرداخته ،پایاننامۀ «بررسی انتقادی وجوه و
نظایر در تفاسیر» نوشتۀ اعظم خلخالی و مقالۀ « ضرورت شناخت وجوه و نظائر در ترجمۀ قرآن

الف) مفهومشناسی
واژگان «وجوه» « ،نظائر» و «ترجمه» در پژوهش حاضر ،بسیار به کار رفته و از این رو
بایسته است تا مفاهیم لغوی و اصطالحی آن تبیین شود.

 .0وجوه
لغتشناسان دربارۀ واژۀ «وجوه» معانی نزدیک به هم ذکر کرده اند .در مفردات راغب آمده:
معنی اصلی وجه همان چهره و صورت است .از آنجایی که وجه یا
صورت ،نخستین عضوی است که به نظر می آید و شریفترین عضو
ظاهر بدن است ،برای برخورد اوّلیه از هر چیز به کار رفته است و برای
بهترین و نخستین شکل از هر چیز به کار میرود1 .
در قاموس القرآن  9نیز همین معنی آمده است.
جالل الدّین سیوطى  2در تعریف وجوه چنین میگوید:
د ا نشاه و آموزهاهی

وجوه ،لفظ مشتركى را گویند كه در چند معنا به كار مىرود؛ مانند لفظ
امّت كه به سه معنا آمده است :ملّت ،طریقت و مدّت.

قر آ ن و حد یث

 .2نظائر
است1 .

سال اوّل  ،شمارۀ چهارم  ،بهار 0775

«نظائر» جمع «نظیرةٌ» به معنای مثل و شبیه در اَشکال ،اخالق ،افعال و اقوال
هنگامی که گفته میشود« :هو نظیرةُ قَومه ».یعنی او افضل و نمونۀ قومش است 1 .در تهذیب
اللّغة  5و تاج العروس  81همین معانی آمده است.
«نظیر» صفت مشبهه از ریشۀ «نظر» بوده و بهمعنای «گرداندن چشم بهسمت چیزی
برای دیدن آن» است88 .

 .1ترجمۀ مفردات الفاظ القرآن  ،ج ، 8ص.111
 .9ج ، 9ص.811
 .2االتقان  ،ج ، 1ص.818
 .1الموسوعة القرآنیة المتخصّصة  ،ج ، 1ص.391
 .1اصول االستنباط  ،ج ، 8ص.389
 .5ج ، 81ص.121
 .81ج ، 1ص .931
 .88ترجمۀ مفردات الفاظ القرآن  ،ج ، 8ص.181
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ابن جوزی مصطلح وجوه و نظائر را اینگونه معنا میکند:
مـعناى وجوه و نظائر آن است كه یك واژه در چند جاى قرآن به یك
لفظ و یك حركت آمده باشد و در هر مـوضع ،مـعنایى غیر از موضع
دیگر داشته بـاشد .لفـظى كه در هـر موضع ذكر شده ،نـظیر هـمان
لفظ در مكان دیگر اسـت و تـفسیر هر كلمه كه معنایى متفاوت با
معناى همان كلمه در جاى دیگر دارد  ،همان وجوه است .بـنابراین
نـظائر ،نامى براى واژگان مى باشد و وجـوه نـامى براى مـعانى81 .

 .7ترجمه
است83 .

ترجمه ،بـیان
«ترجمه» مصدر فعل رباعی بهمعناى روشنکردن و توضیحدادن
کالمی از زبانی به زبانی دیگر است 81 .ترجمه ،بهمعنی تفسیر ،نقل مطلبی از زبانی به زبان
د یگر و بهمعنی ذکر سی رت و اخالق و نسب کس ی است .تراجم جمع ترجمه است89 .
ابن منظور در تعریف ترجمه آورده:
اَلتُّرجُمانُ وَ التَّرجَمانُ  ،بِالضَّمِّ وَ الفَتحِ :هوَ ا لَّذی یُتَرجِمُ الكَالمَ اَی یَنقُلُهُ
مِن لُغَةٍ اِلى' لُغَةٍ اُخرى'82 .
ترجمه به ضم و فتح تاء صحیح است و مترجم ،کسی است که کالمی را از
لغتی به لغت دیگر انتقال دهد.

ترجمه ،مصدر فعل رباعى و بهمعناى تبیین و ایضاح است .از این رو،
نوشتههایى که شرح حال رجال را بیان مىکند ،کتب تراجم مىنامند
و شرح حال هر یک از رجال را ترجمۀ او مىگویند .از قاموس ظاهر
میشود که باید اختالف در لغت باشد تا ترجمه شکل بگیرد؛ چون که
گفت « :اَ لتَّرجُمانُ :اَ لمُفَسِّرُ لِلِسانٍ ».پس ترجمه ،نقل از لغتی بـه لغـت
دیگـر است .امّا اگر از لفظی با لفظ دیگر تـعبیر شـود ،تبیین محض
است و ترجمۀ اصطالحی نیست81 .
 .81نزهة االعین  ،ج ، 8ص .13
 .83ن .ک :مجمع البحرین  ،ج ، 2ص 18؛ المصباح المنیر  ،ج ، 1ص.11
 .81لغتنامۀ دهخدا  ،ج ، 81ص.995
 .89فرهنگ عمید  ،ج ، 8ص.222
 .82لسان العرب  ،ج ، 81ص.22
 .81التّفسیر و المفسّرون  ،ج ، 8ص.822
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آی ت اهلل مـعرفت میگوید:

دکتر محمّدعلی رضایی اصفهانی تـرجمۀ اصطالحی قـرآن را اینگونه تعریف کرده است:
فرایند انتقال پیام از زبان مبدأ به زبان مقصد کـه تـوسّط مـترجم
دارای شرایط و بر اساس روشهای صحی ح ترجمه و با توجّه به مبانی
استنباط از قرآن صورت میگیرد و مـیکوشد کـه تـا حدّ امکان ،سبک
کالم را به زبان مقصد منتقل سازد81 .

ب) وجوه معنایی واژۀ «کفر»
صاحب معجم مقاییس اللّغه در تعری ف کفر چنین آورده است:
اَلكافُ وَ الفاءُ وَ الرّاءُ اَصلٌ صَحیحٌ یدُلُّ عَلى' مَعنًى واحِدٍ وَ هُوَ السَّترُ وَ
التَّغطیةُ .ی قالُ لِمَن غَطّى' دِرعَهُ بِثَوبٍ قَد كَفَر دِرعَهُ وَ المُكَفِّرُ ،اَلرَّجُلُ
ال مُتَغَطّی بِسِالحِهِ85 .

د ا نشاه و آموزهاهی

کاف  ،فاء و راء  ،اصلی صحی ح است که بر یک معنا داللت دارد و آن پوشاندن
و مخفیکردن است .به کسی که زره اش را با لباسش بپوشاند میگویند
زره اش را مخفی کرد .مکفّر یعنی مردی که با لباسش سالحش را پوشانده.

ای ن واژه  ،بیش از  911بار به هیأتها و صیغه هاى گوناگون در قرآن كریم به كار رفته و

قر آ ن و حد یث

در نُه معنا استعمال شده است 11 .به نظر می رسد تعدادی از این معانی را میتوان تجمیع کرده
و در یک دسته قرار داد .در ادامه برخی از وجوه معنایی «کفر» با تطبیق بر ترجمههای چهارگانه
بررسی میشود:

سال اوّل  ،شمارۀ چهارم  ،بهار 0775

 .0اعتقادنداشتن به خدا و پیامبر صلّی اهللعلیهوآله ،نقطۀ مقابل ایمان
یکی از معانی «کفر»  ،بی ایمانی ،انکار و اعتقادنداشتن به خداوند و پیامبر صلّی اهللعلیهوآله
است .در سورۀ توبه آمده:
و رسول ِ ِه18 .

و ما منَعهم َان ُتقب َل ِمنهم ن ََف ُ ِ
ُ
َ
َ َ َ ُ
قاُتم ا اّل َا هَّنُم َك َفروا بِاهللِ َ َ
ُ

 .81منطق ترجمۀ قرآن  ،ص .13
 .85معجم مقاییس ال لّغة  ،ج ، 9ص.858
 .11طهارت و نجاست اهل کتاب و مشرکان در فقه اسالمی  ،ص.11
 .18التّوبه .19 ،

04

در صحاح اللّغة  11 ،تاج العروس  13و القاموس المحیط  11آمده که کفر ،ضدّ ایمان است.
قریشی ذیل این واژه میگوید:
كفر  ،انكار وحدانی ت خدا یا دین یا نبوّت است .كفران ،بی شتر در انكار نعمت و كفر ،در انكار
دی ن به كار می رود و كُفور در هر دو .كفر در شری عت عبارت است از انكار آنچه خدا معرفت
آن را واجب كرده است؛ از قبیل وحدانی ت خدا ،عدل خدا ،معرفت پیامبر صلّی اهللعلیهوآله و
آنچه پیامبر صلّی اهللعلیهوآله از اركان دی ن آورده است .هر كه یكى از اینها را انكار كند ،كافر
است.
قریشی در ادامه به نقل از راغب میگوید:
كافر در عرف دی ن به كسى گفته میشود كه وحدانیت یا نبوّت یا
شریعت ی ا هر سه را انكار كند .در هر حال كافر ،كسى است كه اصول
د ی ن را انكار كند19 .
در لسان العرب چنین آمده است:

در العین 11 ،تهذیب اللّغة 11 ،المحکم المحیط  15و المحیط فی اللّغة  3 1با اشاره به آیۀ یادشده،
مفهوم نقیض االی مان برای این واژه آمده است.

 .11ج ، 1ص.111
 .13ج ، 1ص.191
 .11ص.182
 .19قاموس القرآن  ،ج ، 2ص.811
 .12ج ، 9ص.392
 .11ج ، 9ص.392
 .11ج ، 81ص.881
 .15ج ، 1ص .3
 .31ج ، 2ص.191
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کفر دو قسم است؛ یکی انکار اصل ایمان و این ضدّ ایمان است و
دیگری ،انکار فرعی از فروع اسالم که با این کفر از اصل دین خارج
نمیشود12 .

آیت اهلل مکارم شیرازی کفر را بی ایمانی دانسته و در تفسیر این آیه میگوید:
هیچچی ز مانع قبول انفاقات آنها نشده ،جز اینكه آنها به خدا و
پیامبرش كافر شده اند .هر عملى توأم با ای مان به خدا و توحید نبوده
باشد ،در پی شگاه خدا قابل قبول نی ست .قرآن به کرّات روى این مسأله
تكیه كرده است كه شرط پذی رش اعمال صالح ،ای مان است؛ حتّى اگر
عمل از روى ای مان سر زند و بعد از مدّتى ،شخص عملكننده راه كفر
پیش گی رد ،عمل او نابود و بى اثر مىشود3 8 .
در تفسیر عیّاشی از امام صادق علیه السّالم نقل شده:
َو َكذ'ل ِ َك ُ
فر ّل ی َنف ُع َم َع ُه َ
الك ُ

عَ م ٌل3 1 .

و همچنین کفر ،که هیچ عملی همراه با آن ،سودی ندارد.

در جوامع الجامع  3 3گفته شده که « َا هَّنُم َك َفروا» فاعل منع است .یعنی تنها چیزى كه مانع
د ا نشاه و آموزهاهی

پذی رش نفقات منافقان شد ،كفر آنان به خدا و پیامبرش است .همین مضمون در

تفسیر ثعلب ی 3 1

نیز آمده است.

قر آ ن و حد یث

در مجمع البیان 3 9 ،روض الجنان 3 2 ،کشف االسرار  3 1و تفسیر سمرقندی  3 1نیز ایماننداشتن
به خدا و انکار آیات نبوّت ،منظور از کفر در این آیه دانسته شده است.

سال اوّل  ،شمارۀ چهارم  ،بهار 0775

اکنون ترجمۀ مترجمان  ،ذیل آیۀ یادشده بررسی میشود:
بهبودی :تنها چیزی که مانع شد صدقات و خیراتشان پذیرفته شود ،آن بود که اینان به
خدا و رسول خدا کافر شدند.

 .38تفسیر نمونه  ،ج ، 1ص.111
 .31ج ، 1ص.15
 .33ج ، 1ص.991
 .31الکشف و البیان  ،ج ، 9ص.91
 .39ج ، 88ص.811
 .32ج ، 5ص.129
 .31ج ، 1ص.811
 .31ج ، 1ص.29
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صادقی تهرانی :و هیچ چیزی از پذیرفتهشدن انفاق هایشان جلوگیری نکرد ،جز آنکه
همواره به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند.
مجتبوی :و چیزی آنان را از پذیرفته نشدن انفاقشان باز نداشت مگر اینکه به خدا و پیامبر
او کافر شدند.
آیت اهلل مکارم شیرازی :هیچ چیز مانع قبول انفاق هاى آنها نشد ،جز اینكه آنها به خدا و
پیامبرش كافر شدند.
صاحب نظران در دانش لغت ،کفر را با اشار ه به آیۀ مورد بحث ،نقیض ایمان و ضدّ ایمان
معنا کرده اند .مفسّران در تفسیر این آیه نیز لفظ کفر را به همان مفهومی که در برخورد اوّلیه
با این واژه به ذهن میرسد ،معنا کرده اند .مفسّران  ،علّت عدم پذیرش انفاق منافقان را کفرشان
میدانند که همان ایماننداشتن است .در عرف هم این واژه  ،مفهوم بی ایمانی را به همراه دارد.
هر چهار مترجم یادشده نیز لفظ کفر در این آیه را به مفهوم بی ایمانی دانسته اند .بنابراین،
مفهوم لغوی و تفسیری این واژه در آیۀ یادشده با ترجمۀ مترجمان ،هماهنگی کامل دارد.

 .2ناسپاسی و كفران نعمت
و ولىنعمت است؛ چنانکه در قرآن آمده:
َو اِذ َت َا هذ َن َر ُّب ُكم َلئِن َش َكر ُتم َّلَزیدَ ن ُهكم َو َلئِن َك َفر ُتم اِ هن عَذابی
َل َشدیدٌ 3 5 .

جوهری میگوید:
وَ الكُفرُ اَیضًا جُحودُ النِّعمَةِ وَ هُوَ ضِدُّ

الشُّكرِ11 .

کفر یعنی انکار نعمت (ناسپاسی) و این ضدّ شکر است.

 .35ابراهیم .1 ،
 .11صحاح ال لّغة  ،ج ، 1ص.111
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از دیگر معانی ارائه شده برای کفر ،ناسپاسى و بهكارگیرى نعمت در مسیر ناخشنودى خداوند

قریشی در قاموس القرآن میگوید:
کفر نعمت ،پوشاندن آن با ترک شکر

است18 .

صاحب لسان العرب نیز آورده:
در آیۀ « َلئِن َك َفر ُتم» کفر ،کفر نعمت است و آن نقیض شکر و انکار
نعمت

است11 .

در العین نیز چنین گفته شده:
کفر نقیض شکر است« .كَفَرَ النِّعمَةَ» یعنی شکرش را به جا

نیاورد13 .

همین مضمون در المصباح المنیر  11نیز آمده است .در المفردات ضمن اشاره به آیۀ یادشده
میگوید:
د ا نشاه و آموزهاهی

كفران ،اقتضاى انكار نعمت

دارد19 .

در تاج العروس 12 ،فروق اللّغة 11 ،تهذیب اللّغة 11 ،جمهرة اللّغة 15 ،شمس العلوم  91و المحیط
فی اللّغة  98نیز کفر در این آیه به نقیض شکر معنا شده است.

قر آ ن و حد یث

در تفسیر اطیب البیان آیۀ یادشده ،چنین تفسیر میشود:
« َو اِذ َت َا هذ َن َر ُّب ُكم» اذان اعالم است؛ اعالمى در اوقات ثالثۀ ظهر،

سال اوّل  ،شمارۀ چهارم  ،بهار 0775

مغرب ،صبح و اذان نماز قب ل از شروع و خطاب به جمیع افراد مكلّف

 .18ج ، 2ص.811
 .11ج ، 9ص.811
 .13ج ، 9ص.392
 .11ج ، 1ص.939
 .19ج ، 1ص.11
 .12ج ، 1ص.198
 .11ص.138
 .11ج ، 81ص.881
 .15ج ، 1ص.112
 .91ج ، 5ص.9129
 .98ج ، 2ص.191
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است و اعالم پروردگار شما ای ن است كه « َلئِن َش َكر ُتم َ َ
ّلزیدَ ن ُهكم»
شكر نعمتِ پروردگار ،اقسام و مراتبى دارد :اوّل شكر قلبى كه منعَم
ای ن نعمت را از جانب پروردگار بداند ،نه اینکه مستند به شانس و
خوشبختى ،اقدام و عمل خود ،طبیعت و یا به اسباب ظاهری بداند.
دوم ،شكر لسانى یعنی الحمد للَّه گفتن كه اخبار زیادى داریم دالّ بر
اینکه این جمله ،تمام شكر است .سوم ،سجدۀ شكر كه برای منعَم در
چهار مورد وارد شده است :هر موقع كه نعمتى افاضه شد؛ موفّق به
عبادت یا عمل خیرى شد؛ متذكّر ن عَم الهى گشت و یا دفع بالیى از
او شد ،باید سر سجده به درگاه پروردگار فرود آورد .چهارم ،صرف
نعمت در رضاى الهى و آن چه خداوند فرموده .پنجم در مقابل افاضۀ
نعمت ،یك عمل خیر و یك عبادتى بهجا آورد .نعمت هاى الهى
بسیارند و خداوند به ازای هر شكر ،یك نعمت را زیاد میفرمایدَ « .و
َلئِن َك َفر ُتم اِ هن عَذابی َل َشدیدٌ  ».كفران نعمت ای ن است که مستند به
غیر خدا بداند یا صرف در غیر كند یا وسیلۀ طغیان و معاصى قرار دهد
یا به غفلت بگذراند91 .
قریشی در احسن الحدیث میگوید:
منظور از « َو َلئِن َك َفر ُتم» كفران نعمت است نه كفر معهود .در روایتى

لِمَن كَفَرَ بِا هللِ.

 .91ج ، 1ص .323
 .93ج ، 9ص.115
 .91ج ، 1ص.355
 .99ج ، 2ص.329
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از امام صادق علیه السّالم نقل شده كه دربارۀ كفر فرمود :كفران نعمت
آن است كه نعمت در كارهاى معصی ت صرف شود و شخص در مقابل
آن خدا را شكر نكند و آن را از خدا نداند و یا از آن به طور صحیح
استفاده نكند93 .
در تفسیر مقاتل ابن سلیمان  91و تفسیر ماتریدی  99کفر در این آیه به همان معنای کفر به
یگانگ ی خدا در نظر گرفته شده است؛ یعنی « َلئِن َك َفر ُتم» بِتَوحیدِ اللّهِ «اِ هن عَذابی َل َشدیدٌ »

در تفسیر سمرقندی هر دو معنا یعنی کفر به یگانگی خدا و ناسپاسی نعمتها آمده

است92 .

طبرانی در تفسیر این آیه میگوید:
آیۀ « َو اِذ َت َا هذ َن َر ُّب ُكم» عطف است به آیۀ «اِذ َا ُ
نجاكم»  91مثل اینکه
ِ
عم َة اهللِ عَ َلی ُكم اِذ َا ُ
گفتهُ « :ا ُ
نجاكم َ « »...و اِذ َت َا هذ َن َر ُّب ُكم»
ذكروا ن َ
این جمله ،خبری است از آنچه موسی علیه السّالم برای قومش گفت؛
یعنی برای شما در کتاب اعالم کردیم که « َلئِن َش َكر ُتم» نعمتم را
« َّلَزیدَ ن ُهكم» نعمت را « َو َلئِن َك َفر ُتم» نعمتم را «اِ هن عَذابی َل َشدیدٌ »
برای کسی که ناسپاسی نمود .ابن عبّاس گفت :معنای آیه این است
که اگر مرا یگانه بدانید و اطاعت کنید ،نع مت را برای شما زیاد میکنم.
قتاده گفت :حق خداست که اگر کسی درخواست کند ،اعطایش کند
د ا نشاه و آموزهاهی

و اگر کسی شکر کند ،نعمت را برای او زیاد کند و این فرمایشَ « :و
َلئِن َك َفر ُتم» یعنی کسی که حق من و نعماتم را منکر شود «اِ هن

قر آ ن و حد یث

عَذابی َل َشدیدٌ ».

91

تفسیر ثعلبی 95 ،التّبیان 21 ،مجمع البیان 28 ،کشّاف 21و بغوی  23نیز ناسپاسی نعمت را برای
سال اوّل  ،شمارۀ چهارم  ،بهار 0775

واژۀ « َك َفر ُتم» به کار برده اند.
اکنون ترجمه های چهارگانه بررسی میشود:

 .92ج ، 1ص.139
 .91ابراهیم .2 ،
 .91التّفسیر الكبیر ( الطّبرانى)  ،ج ، 1ص.12
 .95الکشف و البیان  ،ج ، 9ص.312
 .21ج ، 2ص.112
 .28ج  ، 83ص.811
 .21ج ، 1ص.918
 .23معالم التّنزیل  ،ج  ، 3ص.38
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بهبودی :خاطرنشان کن که پروردگارتان به همگان اعالم کرد که اگر شاکر نعمتهای
من باشید ،به حق سوگند که نعمت خود را بر شما افزون میکنم و اگر کافر و ناسپاس شوید،
بی شک شما را عذاب خواهم کرد .عذاب من سخت و سهمگین است.
صادقی تهرانی :و چون پروردگارتان اعالم کرد :اگر به راستی سپاسگزاری کنید بیچون،
(جمعیت و نعمت) شما را به درستی افزون کنم و اگر ناسپاسی نمایید ،بیگمان (و) بی امان
عذاب من بسی سخت است.
مجتبوی :و هنگامی که پروردگارتان به شما آگاهی داد که اگر سپاس گزارید همانا شما را
(نعمت) بیفزایم و اگر ناسپاسی کنید هرآینه عذاب من سخت است.
آیت اهلل مکارم شیرازی :و (همچنی ن به خاطر بیاورید) هنگامى را كه پروردگارتان اعالم
داشت :اگر شكرگزارى كنید( ،نعمت خود را) بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسى كنید ،مجازاتم
شدید است!
بیشتر لغتنامه ها و تفاسیر ،مفهوم ناسپاسی و ناشکری نعمت را برای واژۀ « َك َفر ُتم»

مفهوم را که در سیاق آیه ،تبادر بیشتری دارد ،معادل واژۀ کفر دانسته اند.

 .7بی زارىجستن
قرآن كریم در چند مورد  ،واژۀ كفر را بهمعناى بی زارى و اعالم برائت به كار برده است .از
جمله در سورۀ عنکبوت آمده:
ِ ِ
ِ
ِ
َو َ
قال اِن َهَم ه َ
لیاةِ الدُّ نیا ُث هم
اَّتذ ُتم من دون اهللِ َا وثانًا َم َو هد َة َبین ُكم فی ا َ
عضا21 .
عض ُكم بِ َب ٍ
وم القی َام ِة َی ُ
عض ُكم َب ً
لع ُن َب ُ
كف ُر َب ُ
عض َو َی َ
َی َ

 .21العنکبوت .19 ،
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برگزیدند .به جز تفاسیر مقاتل بن سلیمان ،ماتریدی و سمرقندی .مترجمان یادشده نیز همین

طبرسى  29کفر را در این آیه بهمعنى برائت دانسته؛ یعنى روز قیامت بعضى از شما از بعضى
دیگر برائت میجوی ید و برخى ،بعضى را لعن میكنید.
از امام صادق علیه السّالم نقل شده كه كفر به معنى بیزاریجستن است 22 .همۀ آیاتی كه
دربارۀ كفر خدایان دروغی ن نسبت به پیروانشان در روز قیامت آمده ،بهمعنى بیزارى اس ت .در
مجمع البحرین ضمن بیان معانی کفر میگوید:
کفر به معنای برائ ت است و به این معناست آیۀ قرآن دربارۀ سخن
وم القی َام ِة
ابراهیم خطاب به قومش که گفتَ « :ك َفرنا بِ ُكم»  21و « ُث هم َی َ
عض21 ».
بِب ٍ

َی ُ
كف ُر َب ُ
عض ُكم َ

ابن منظور در لسان العرب 25 ،زبیدی در تاج العروس  11و ازهری در تهذیب اللّغة 18گفته اند:
وم القی َام ِة َی ُ
كف ُر
وَ الكُفرُ اَیضًا بِمَعنَى البَراءَةِ كَقَولِ ا هللِ تَعالى' « ُث هم َی َ
د ا نشاه و آموزهاهی

عض ُكم بِ َبع ٍ
ض» وَ حِكایَةٍ عَنِ الشَّیطانِ فی خَطیئَتِهِ اِذا دَخَلَ النّارَ
َب ُ
رت بَِم َارشك ُت ِ
مون ِمن َقب ُل»  11اَی تَبَرّ أْتُ.
«اِنی َك َف ُ
َ

قر آ ن و حد یث

وم القی َام ِة َی ُ
عض ُكم
كف ُر َب ُ
کفر به معنای برائت است مانند آیۀ « ُث هم َی َ
بِ َب ٍ
عض ».و حکایت شیطان ازخطاهایش هنگامی که داخل آتش میشود:

سال اوّل  ،شمارۀ چهارم  ،بهار 0775

رت بَِم َارشك ُت ِ
مون ِمن َق ُبل ».یعنی بیزاری می جویم.
«اِنای َك َف ُ
َ

 .29مجمع البیان  ،ج ، 85ص.35
 .22الکافی  ،ج ، 1ص.315
 .21الممتحنة .1 ،
 .21ج  ، 3ص.111
 .25ج ، 9ص.811
 .11ج ، 1ص.199
 .18ج ، 81ص.888
 .11ابراهیم .11 ،
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راغب میگوید:
وم القیا َم ِة َی ُ
كف ُر
تبرّى و بیزارى با واژۀ كفر تعبیر میشود مانند آیۀ « َی َ
عض ُكم بِ َب ٍ
عض ».كفّار در قیامت از یكدیگر بیزارى مىجویند؛ زیرا
َب ُ
هركدام مىگویند آن دیگرى ما را كافر

ساخت13 .

قریشی در قاموس  11پس از آنکه کفر را در این آیه بهمعنی بیزاریجستن میشمرد ،آیاتی
را می آورد که در آنها کفر بهمعنای برائت به کار رفته است.
برخی از لغتنامه ها مانند المحکم المحیط ،معجم مقاییس اللّغة ،القاموس المحیط و المحیط
فی اللّغة به این معنا نپرداخته اند.
آیت اهلل مکارم شیرازی در تفسیر این آیه میگوید:
در قیامت همۀ پیوندهای پوچ و پوسیده و پوشالی از هم گسسته
مىشود .هریك گناه را به گردن دیگرى مى اندازد و او را لعن و نفرین
مىكند؛ از عمل او بیزارى مىجوید؛ حتّ ى معبودهاى آنان كه بهپندار

بهخاطر اینكه ما را به خدا نزدیك كنند ».از آنها بیزارى مىجویند
كف َ
چنانكه قرآن در سورۀ مریم ،آیۀ  11مىفرمایدَ « :ك اّل َس َی ُ
رون
َ
كونون عَ َلی ِهم ِضدًّ ا« ».به زودى آنها عبادت
بِ ِعبا َد ُِتِم َو َی
پرستش كنندگان را انكار مى كنند و بر ضدّ آنها خواهند بود ».بنابراین
منظور از كافرشدن به یكدیگر و لعنكردن بعضى به بعضى ،ای ن است
كه در آن روز ،آنها از یكد یگر بیزارى مىجو یند12 .

 . 13مفردات الفاظ القرآن  ،ج ، 1ص.11
 .11ج ، 2ص.811
 .19الزّمر .3 ،
 .12تفسیر نمونه  ،ج ، 82ص.111
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خامشان وسیلۀ ارتباط آنها با خدا بودند و دربارۀ آنها مىگفتند« :ما
نَع ُبدُ ُهم اِ اّل ل ُی َقربونا اِ ََل اهللِ زُ لفى'« 19 ».ما آنها را نمىپرستیم مگر

سید فضل اهلل در تفسیر این آیه میگوید:
در آن زمان آن کسانی را که شما به جای خداوند به خدایی گرفتید
به شما کفر میورزند و از شما برائت

میجویند11 .

نویسندۀ احسن الحدیث آورده که این آیه درصدد بیان آن است كه شما در بتپرستى به
مسألۀ عاطفه متوسّل شده اید و چون پدرانتان بتپرست بودند ،نمىخواهید دست از بتپرستى
بردارید .محبّت و مودّت پدران و گذشتگان شما را چنی ن كرده است .مانند سخن مشركان كه

ِ
آباءنا عَ ىل' ُا هم ٍة َو اِناا عَ ىل' ِ
آثار ِهم ُمهت َ
َدون 11 ».امّا این
در جواب پیامبران مىگفتند« :اناا َو َجدنا َ
آیه بیان میکند که هرچند در دنیا به حكم عاطفه چنی ن كارى مىكنید ولى در آخرت به
یكدیگر لعنت كرده و از یكدیگر بیزارى خواهید

جست15 .

د ا نشاه و آموزهاهی

در تفسیر سمرقندی آمده:
عض ُكم بِ َب ٍ
وم القی َام ِة َی ُ
عض» یعنی بتها از
كف ُر َب ُ
« ُث هم َی َ

قر آ ن و حد یث

عبادتکنندهشان و شیطان ها از آن کَس که عبادتشان کرد بیزاری
میجویند11 .

سال اوّل  ،شمارۀ چهارم  ،بهار 0775

بغوی در معالم التّنزیل 18 ،زمخشری در کشّاف 11 ،فرّاء در معانی القرآن 13 ،طبرانی در التّفسیر
الکبیر 11و بیضاوی در انوار التّنزیل  19نیز همین مضمون را بیان کرده اند.

 .11من وحى القرآن  ،ج ، 81ص.31
 .11الزّخرف .11 ،
 .15ن .ک :ج ، 1ص.811
 .11ج ، 1ص.231
 .18ج  ، 3ص.991
 .11ج ، 1ص.918
 .13ج ، 1ص.382
 .11ج ، 9ص.51
 .19ج ، 1ص.851
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اکنون ترجمۀ مترجمان یادشده بررسی میشود:
بهبودی :ابراهیم به مردم خود گفت :جز این نیست که شما در عوض خداوند جهان ،بتها
را به خدایی گرفته اید تا در زندگی دنیا ،دوستی و همبستگی شما برقرار بماند .امّا روز قیامت
دوستیها و همبستگیها در هم می ریزد .این یک ،آن یک را کافر و ناسپاس میشمارد .آن
یک ،این یک را لعنت و نفرین میکند.
صادقی تهرانی :و (ابراهیم) گفت :از غیر خدا بت هایی را اختیار کرده اید برای دوستی (و
پیوستگی) میان شما در زندگی دنیا .سپس روز قیامت بعضی از شما دیگری را انکار و برخی
هم دیگری را لعنت میکنید.
مجتبوی :و ابراهیم گفت :جز این نیست که شما به جای خدای یکتا ،بتانی را برای
دوستی ای که در زندگانی دنیا میان شماست (به خدایی) گرفته اید ،سپس در روز رستاخیز برخی
از شما برخی دیگر را منکر می شوند و یکدیگر را لعنت میکنند.
آ یت اهلل مکارم شیرازی( :ابراهیم) گفت :شما غیر از خدا بتهای ى براى خود انتخاب كردهاید
كه مایۀ دوستى و محبّت میان شما در زندگى دنیا باشد؛ سپس روز قیامت از یكدیگر بیزارى

نتیجۀ حاصل از بررسی لغتنامه ها و تفاسیر ،اشتراک در یادکرد مفهوم تبرّی و بیزاری برای
واژۀ « َی ُ
كف ُر» در آیۀ پیش گفته است؛ مفهومی که به نظر می رسد ،در نگاه نخستین به این آیه،
از واژه مورد بحث به ذهن متبادر شود .امّا در ترجمه های چهارگانه ،تنها آیت اهلل مکارم شیرازی
به معنای بیزاری اشاره نمودند و ترجمههای دیگر ،معنای «ناسپاسی» و « انکارکردن» را
آورده اند.

 .4ترک واجب
از دیگر معانی ذکرشده برای واژۀ «کفر» تَرک اعمال دینی است .در سورۀ آل عمران آمده:
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برخی از وجوه معنایی واژۀ «کفر»

مىجویید و یكدیگر را لعن مىكنید.

آمنًا و ل ِ الـ' ِ
كان ِ
قام اِبراهی َم َو َمن َد َخ َل ُه َ
ـه عَ َىل
ات َبی ٌ
فی ِه آی ٌ
َ
نات َم ُ
ِ
ِ ِ
ِ
الن ِ ِ
نی
ااس ح ُّج ال َبی ت َم ِن است َ
َطاع ا َلیه َسبی ًّل َو َمن َك َف َر َفا هن اهللَ َغ ٌّ
عَن العا َلنی12 .
ِ

قریشی در قاموس القرآن به این نکته اشاره کرده که در آیات قرآن ،تركکنندۀ عمل ،كافر،
شمرده شده است؛ مانند تارك حجّ  11در همین آیه .در حقیقت ،قریشی با روشنی ،این معنا را
متذکّر شده است.
طبرسی و ابو الفتوح رازی « َو َمن َك َف َر» را به «كسی که وجوب حج را انكار كند»  11معنا
کرده اند.
میبدی میگوید:
د ا نشاه و آموزهاهی
قر آ ن و حد یث

کفر این جا جحود است و معنى آن است كه هر كس در دی ن ،حجّ را
فریضه نبیند بر توانا و ترك حج را معصیت نبیند از توانا ،اهلل غنى است
از جهانیان .ای ن جاحد بر خود زیان كرده است كه جحود آورد نه بر
اللَّه كه اللَّه بىنیاز است15 .
در المحرّر الوجیز  51چند معنا برای «کفر» ذیل همین آیه روایت شده است:

سال اوّل  ،شمارۀ چهارم  ،بهار 0775

ابن عبّاس  ،حسن و عطاء گفته اند :فریضۀ حج را انکار کرد .مجاهد
گفت :کسی که به خدا و روز آخر کفر ورزد .از سعید بن مسیب نقل
شد :این آیه بر یهود نازل شد که می گفتند :حجّ مکّه واجب نیست.
خبر دادند ما را که پیامبر صلّی اهللعلیهوآله فرمودند :کسی که به
حاجتی ظاهری یا بیماری محبوس نباشد یا زندانی پادشاه ظالم نباشد
و حج نرود اگر بخواهد یهودی و اگر بخواهد مسیحی بمیرد.

 .12آل عمران .51 ،
 .11ج ، 2ص.811
 .11مجمع البیان  ،ج ، 1ص 819؛ روض الجنان  ،ج ، 1ص.191
 .15کشف االسرار  ،ج ، 1ص.111
 .51ج ، 8ص.112
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همین معانی در تفسیر بغوی نیز آمده

است58 .

زمخشری در کشّاف میگوید:
« َو َمن َك َف َر» کسی است که حج را ترک کرده و از روی تغلیظ ،به
وی «کفر» نسبت داده شده است .از این رو پیامبر صلّی اهللعلیهوآله
فرمودند :کسی بمیرد و حج نرفته باشد ،اگر خواست یهودی و اگر
خواست مسیحی بمیرد (یعنی به دین اسالم نمرده است)51 .
سمرقندی 53و ثعالبی  51نیز همین مضمون را آورده اند.
ماتریدی «کفر» را در این آیه از قول حسن بصری به معنای انکار وجوب حج شمرده
است 59 .ابن ابی حاتم در «تفسیر القرآن العظیم»  52دو معنا را برای «کفر» در این آیه آورده
است؛ یکی کفر به خدا و روز آخر و دیگری کفر بهمعنای واجب نبودن فریضۀ حج .طبرانی در
تفسیر کبیر ،انکار وجوب فریضۀ حج را معنای «کفر» دانسته

است51 .

اکنون ترجمۀ مترجمان  ،ذیل آیۀ یادشده بررسی میشود:
بهبودی :در آن دَرّه نشانه های روشن خدایی برقرار است و از جمله مقام ابراهیم که بر آن
خواهد بود .گرچه دام و دَد باشد و بر عهدۀ مردم است که برای زیارت آن خانه بیایند ،هر
کدام شان که استطاعت داشته باشد و بتواند به سوی آن راه برگیرد و هر کس بتواند برای زیارت
بیاید ولی به زیارت خانه کافر شود و نیاید ،باید بداند که خداوند جهان از وجود او و از وجود
همۀ جهانیان بینیاز است.

 .58ج ، 8ص.112
 .51ج ، 8ص.351
 .53بحر العلوم  ،ج ، 8ص .113
 .51الجواهر الحسان  ،ج ، 1ص.11
 .59تأویالت اهل السّنّة  ،ج ، 1ص.131
 .52ج  ، 3ص.189
 .51ج ، 1ص.59
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ایستاد و دیوار کعبه را تا نُه ذراع سنگ چین باال برد .هر کس به حریم کعبه وارد شود ،ایمن

صادقی تهرانی :در آن نشانه هایی روشن (از جمله) مقام (جایگاه) ابراهیم است و هر که
بدان درآید در امان است و برای خدا ،حِجِّ آن خانه ،بر (عهدۀ) مردمان است؛ (البته بر) کسی
که بتواند سوی آن راهی (درست) بیابد و هر که کفر ورزد (یا کفران کند ،بداند) بیگمان خدا
از جهانیان بینیاز است.
مجتبوی :در آنجاست آیات روشن و مقام اب راهیم و هر که بدان داخل شود ایمن است.
برای خدا ،حج آن خانه بر کسانی که قدرت رفتن به آن را داشته باشند واجب است .و هر که
راه کفر پیش گیرد ،بداند که خدا از جهانیان بینیاز است.
آیت اهلل مکارم شیرازی :در آن ،نشانه هاى روشن( ،از جمله) مقام ابراهیم است و هر كس
داخل آن (خانۀ خدا) شود؛ در امان خواهد بود و براى خدا بر مردم است كه آهنگ خانۀ (او)
كنند؛ آنها كه توانای ى رفتن به سوى آن دارند .و هر كس كفر ورزد (و حج را ترك كند ،به خود
زیان رسانده) ،خداوند از همۀ جهانیان ،بىنیاز است.
د ا نشاه و آموزهاهی

بیشتر مفسّران ،ترک حج را به عنوان معنایی برای «کفر» در این آیه پذیرفته اند .در حقیقت،
«حج» ویژگی خاصّی نسبت به واجبات دیگر ندارد تا این معنا مخصوص به آن باشد .از این

قر آ ن و حد یث

رو ،ترک واجب ،معنایی برای واژۀ «کفر» خواهد بود .در بین مترجمان یادشده ،آقای بهبودی
و آیت اهلل مکارم شیرازی ،به این معنا تصریح کرده و آقایان صادقی تهرانی و مجتبوی ،اشارهای
به آن نکرده اند.

سال اوّل  ،شمارۀ چهارم  ،بهار 0775

 .8کِشت دانه
قرآن کریم در یک آیه «کفر» را بهمعنای کِشت و پنهانکردن بذر در زیر خاک به کار برده
و بر کشاورز ،عنوان کافر را اطالق کرده است.
ِ
ِ
ب َو ََل ٌو َو زین ٌَة َو ت ُ
َفاخ ٌر َبین َُكم َو تَكا ُث ٌر
لیا ُة الدُّ نیا َلع ٌ
اع َلموا َان َهَم ا َ
ٍ
ِ
فِی اّلَ ِ
ب ُ
الك هف َار نَبا ُت ُه ُث هم َیی ُج
عج َ
موال َو اّلَ وّلد َك َم َث ِل َغی ث َا َ
صف ًّرا ُث هم َی ُ
َف ََتا ُه ُم َ
كون ُ

حطاما51 .

 .51الحدید .11 ،
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ً

در صحاح اللّغه ضمن بیان معانی مختلف کفر میگوید:
اَلكافِرُ ،اَلزّارِعُ لِاَنَّهُ یُغَطِّى البَذرَ

بِالتُّرابِ55 .

کافر یعنی کشاورز زیرا او با خاک دانه را میپوشاند.

قریشی در قاموس میگوید:
كُفّار (بضمّ كاف) جمع كافر است .به نظر راغب ،استعمال آن در منكِر
دین بی شتر از منكِر نعمت است .ای ن لفظ  ،جمعا  18مرتبه در قرآن به
كار رفته و همهجا مراد از آن منكِرین دی ن است؛ مگر در آیۀ «كَمَثَلِ
غَی ثٍ اَعجَ بَ الكُفَّارَ نَباتُهُ» كه مُراد ،زارعان و كشاورزان است811 .
تهذیب اللّغة 818 ،لسان العرب 811 ،مجمع البحرین  813و تاج العروس  811نیز همین مفهوم را
بیان میکنند.
در مفردات راغب آمده:

در شمس العلوم 812 ،المحکم المحیط 811 ،معجم مقاییس اللّغة  811و القاموس المحیط  815نیز
کفر به معنای کشاورزی با اشاره به آیۀ مذکور ،آمده است.

 .55ص.111
 .811ج ، 2ص.811
 .818ج ، 81ص .883
 .811ج ، 9ص.812
 .813ج  ، 3ص.111
 .811ج ، 1ص.191
 .819ج ، 1ص.11
 .812ج ، 5ص.9121
 .811ج ، 1ص.1
 .811ج ، 9ص.858
 .815ج ، 1ص.182
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كفر در لغت  ،پوشیدهشدن چیزى است .شب را هم بهخاطر اینكه
اشخاص و اجسام را با سیاهیش میپوشاند با واژۀ كافر وصف كرده اند
و زارع را هم كه پی وسته بذر و دانه را در زمی ن مى افشاند و در خاك
پنهان مى كند ،به همین وصف خوانده اند819 .

طبرسی به نقل از زجّاج نکتۀ دیگری را مورد توجّه قرار داده و میگوید:
ٍ
ب ُ
الك هف َار نَبا ُت ُه» یعنى
عج َ
« َك َم َث ِل َغی ث» ی عنى بارانى كه « َا َ
كشاورزان و زارعان تعجّب میكنند از آنچه كه به سبب ای ن باران
میروید .زجاج گوید :و ممكن است كه مقصود ،كافر به خدا باشد؛ زیرا
كه كافر ،شگفتى و اعجابش به دنیا شد یدتر از غیر اوست881 .
آیت اهلل مکارم شیرازی در برابر این دیدگاه میگوید:

د ا نشاه و آموزهاهی

كفّار در اینجا به معنى افراد بى ای مان نی ست؛ بلكه به معنى كشاورزان
است؛ زیرا اصلِ معنى كفر بهمعنى پوشاندن است و چون كشاورز،
بذرافشانى كرده و آن را زیر خاك مىپوشاند ،از ای ن رو به او كافر
مىگوی ند؛ لذا گاهى كفر به معنى قبر نی ز آمده است؛ چون بدن میت
را مىپوشاند و گاه به شب نیز كافر گفته مىشود؛ چرا كه تاریكیش
همهجا را مىپوشاند .بعضى از مفسّران نیز احتمال داده اند كه منظور
از « ُ
الك افار» در این جا همان كافران نسبت به خداوند است ولى این

قر آ ن و حد یث

تفسی ر ،چندان مناسب به نظر نمىرسد؛ زی را مؤمن و كافر در این
شگفتى شر یكند888 .
خزرجی 881 ،نویسندۀ اطیب

البیان883 ،

زمخشری 881 ،بغوی 889 ،ماتریدی 882 ،ثعلبی 881 ،ابن

قتیبه 881 ،ابن کثیر  885و ابن ابی حاتم  811نیز معنای کشاورزی و پنهانکردن دانه را برای «کفر»
سال اوّل  ،شمارۀ چهارم  ،بهار 0775

در این آیه ،بیان کرده اند.

 .881ج ، 11ص.131
 .888تفسیر نمونه  ،ج  ، 13ص .393
 .881نفس الصّباح  ،ج ، 8ص.311
 .883ج ، 81ص.139
 .881الكشّاف  ،ج ، 1ص.115
 .889معالم التّنزیل  ،ج ، 9ص.31
 .882تأویالت اهل السّنّة  ،ج ، 5ص.911
 .881الکشف و البیان  ،ج ، 5ص.111
 .881تفسیر غریب القرآن  ،ج ، 8ص.351
 .885تفسیر القرآن العظیم ( ابن کثیر)  ،ج ، 1ص.91
 .811تفسیر القرآن العظیم  ،ج ، 2ص.181
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اکنون ترجمۀ مترجمان  ،ذیل آیۀ یادشده بررسی میشود:
بهبودی :شما باید بدانید که زندگانی دنیا بازی و سرگرمی است و متاع دنیا زیب و زیوری
است که آن را به خود میبندید و به آن تفاخر میکنید و با فزون طلبی در جمع مال و منال و
فرزند و عیال با دیگران رقابت می کنید .درست مانند بارانی نرم که بر زمین تشنه ببارد و
گیاهان چنان سریع و فراوان رشد کنند که کافران را به شگفت آورد و بدان دل خوش کنند.
سپس روزی چند ببالد و قد بکشد و بینی که رنگ آن زرد شد و مانند هیزم بر زبر هم خوابید.
صادقی تهرانی :بدانید که زندگی دنیا ،تنها بازی و سرگرمی بازدارندۀ از حق و آرایش و
فخرفروشی شما به یکدیگر و فزون خواهی در اموال و فرزندان است( .مَثَل آنها) همچون بارانی
است که کافر را رُستنی آن (باران) به شگفت ی اندازد .سپس (آن کِشت) به هیجان آید پس تا
آن را زرد بینی؛ سپس خاشاک شود.
مجتبوی :بدانید که زندگانی دنیا بازی و بیهودگی و آرایش و فخرکردن با یکدیگر و نازیدن
(یا افزونجویی) در مال ها و فرزندان است؛ همچون باران که گیاه رویانیدنش ،کشاورزان را
خوش آید و به شگ فت آرد سپس پژمرده شود و آن را زرد بینی و آنگاه خشک و شکسته و خرد
گردد.

فخرفروشى در میان شما و افزون طلبى در اموال و فرزندان است؛ همانند بارانى كه محصولش،
كشاورزان را در شگفتى فرو مىبرد؛ سپس خشك مىشود بهگونه اى كه آن را زرد رنگ
مىبینى؛ سپس تبدی ل به كاه مىشود!
لغتنامه ها و تفاسیر ،همگی معنای کشاورزان را برای واژۀ « ُ
الك افار» یاد کرده اند.
ترجمههای پیش گفته نیز همگی همین معنا را آورده اند.
بررسی لغوی و تفسیری واژۀ «کفر» و تطبی ق آن با چهار ترجمۀ مشهور از قرآن کریم،
نشان می دهد که دیدگاه لغوی و تفسیری مترجم ،پشتوانۀ ترجمۀ او بوده و در حقیقت ،مترجم،
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آیت اهلل مکارم شیرازی :بدانید زندگى دنیا تنها بازى و سرگرمى و تجمّلپرستى و

پیش از ترجمه باید در تفسیر آیه به نتیجۀ روشنی رسیده باشد .در غیر این صورت ،ترجمۀ او
مبهم بوده و یا ترجمۀ درستی ،ارائه نخواهد کرد.

نتیجهگیری
واژۀ «کفر» در برخورد اوّلیه ،رسانندۀ مفهومی در تضاد با ایمان است .این ریشه با
مشتقاتش ،بیش از  911بار در قرآن کریم به کار رفته و دارای نُه معناست که پنج معنای آن
بررسی شد .دانش وجوه و نظائر ،معانی مختلف واژگان را در آیات مختلف به دست میدهد و
همواره پیش از ترجمه ،توجّه به این دانش که ترکیبی از لغت و تفسیر است ،ضروری مینماید.
در بررسی وجوه پنج گانه برای واژۀ کفر در هفت آیه از قرآن کریم و تطبیق آن با چهار
ترجمۀ مشهور معاصر ،روشن شد که آقای بهبودی در پنج مورد ،آقای صادقی تهرانی در چهار
مورد ،آقای مجتبوی در پنج مورد و آیت اهلل مکارم شیرازی در همۀ هفت آیه مورد بررسی،
ترجمۀ صحیح را ارائه کرده اند .بر این اساس ،بهترین عملکرد را آیت اهلل مکارم شیرازی
د ا نشاه و آموزهاهی

داشته اند .شاید بتوان گفت که نگارش تفسیر نمونه ،پیش از ترجمۀ قرآن ،نقش مهمّی در ارائۀ
ترجمه ای متقن داشته است.

قر آ ن و حد یث

سال اوّل  ،شمارۀ چهارم  ،بهار 0775
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