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 دهچکی
 تا جاهلي ةتحول اين واژه از دورقرآن کريم است. بررسي  پرکاربرد در هاي اساسي وهاژيكي از و کفر ةواژ

کتب لغت قديم بع وگیري از منازماني( با بهره شناسي تاريخي)درتحت عنوان معني متن قرآن کريم،

 آيد. برآيند ون بدستآ فاهیم اين واژه و مشتقاتم ةگستردرستي ازدرک عمیق و  کند تاکمک مي

توسیع معنايي، مفهوم  تغییر و ةکه چگونه بر اساس قاعداين سؤال است  تحقیق در پاسخ بهحاصل اين 

عالوه براين، بر اساس  ؟معاني مختلف بر آن مترتب گشته استگسترش يافته وتحول واين واژه  ةاولی

جحد، ي مثل واژگانبر  حرف جر زودناف ايمحوري در تأثیر گذاري بر ةواژ اين ، قدرتنحوي تضمین

 تحلیلي توصیفيروشلذا بر اساس  چگونه است؟ها آنوافزايش وتقويت معناي انكار درظلم، کذب و شرک 

شود آيد وثابت ميکفر در اشكال مختلف در متن قرآن کريم بدست مي ةواژو توسیع معني  تحول ةنحو

شده ويا ه اضافآنها به به افعال فوق، معناي انكار افزوده شدن حرف جر عالوه برکه براساس تضمین، 

  .دشوتقويت مي

 

 .معنايي تغییر، تضمینجاهلي، توسیع معنايي،  ةکفر، دورقرآن،  کلیدی: هایهواژ

 

                                                           
 naser123gh@gmail.com                                                           ل:      ؤورايانامة نويسندة مس*. 
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   مقدمه .5

 اند کهشناسي است. در تعريف آن برخي گفتههاي علم زبانشناسي يكي از شاخهمعني

 شناسي معني .(91 :1323)صفوي، «گويندسي ميشنامعني معني را علميِ ةمطالع»

شناسي ساختگرا معني -9شناسي تاريخي معني -1» از جمله: ؛هاي متعددي داردشاخه

 «ي شناختيشناسمعني -2شناسي نوساختگرا معني -4گرا شناسي زايشيمعني -3

  .(11 و 10 :1323 )گیررتس،
جاهلي تا متن قرآن  ة، از دور«کفر» ةمحوريت تحقیق ما بررسي تحول معنايي واژ

از ». است)فقه اللغوي(  تاريخيشناسيروش ما در اين مقاله معني رواز اين ؛کريم است

هاي مفهوم آن را از جهت نوآوري توانميمباحث مهم اين روش، تغییر معنايي است که 

 )گیررتس، «روندکه در معنايي تازه به کار مي دانستهاي از پیش موجودي شناختي، واژه

است که اصل آن طعام مسافر بوده اما « » ةمثل واژتغییر معنايي » .(20: 1323

 « شودگردد که طعام بر روي آن گذاشته ميتغییر يافته و بر چیزي اطالق ميمجازا 

 .(29 :1321 )عمران،

که شناسي تاريخي است معني تغییرات در معنايي نیز يكي از انواع )تعمیم( توسیعِ

-بافتدر  آن را تواناي که مييابد؛ به گونهمي معنايي يک کلمه گسترش ةطي آن داير

ت به شمول معنايي يک کلمه نسب ةدامن ،در توسیع معنايي»برد.  هاي جديدي به کار

صرفاً  که «ةعَرَب» ةکلم»مثل ؛ (141: 1323 کهن، )نغزگوي «يابدمعناي اولیه افزايش مي

سپس معناي آن و  آمدکه با دست يا اسب به حرکت درميشد محدود به چرخي مي

  .(100: 1321 )عمران، «شدگسترش پیدا کرد و بر اتومبیل نیز اطالق 

اش که کفر نسبت به مفهوم اولیه ةتغییر و توسیع معنايي واژ ةنحو ،اين بحثدر 

يل و قبا در نزول و ةمعاني آن در دور و گیردميهمان پوشش است، مورد بررسي قرار 

آن  ههدف غايي اين مقال بنابراين؛ آيدميفضاي آن دوره بدست  اقوام مرتبط با منطقه و

توسیع  جهت تغییر و ازکفر  ةواژرزماني با بررسي د ،توصیفي -به روش تحلیلياست تا 

 د.  کنهاي ديگر تحلیل بر واژهرا  گذاري آنتأثیر ةمعني، نحو

بررسي معناشناختي کفر در قرآن » ن با عنوانحسن خودروا ةنامپايان وان ازتشايد ب

 ةنام. با اين توضیح که پاياندر اين زمینه يادکرد نامهترين پايانبه عنوان مهم« کريم

 ةمقال توسیع معنايي. نگري در تحول ورفرويكرد معرفتي دارد تا ژمذکور بیشتر 

در ترين مقاله مهمنیز   (1321) «قرآني کفر ةشناختي واژبررسي زبان»با عنوان  آذرنوش
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برخي هاي سامي و کفر در زبان ة. اين مقاله در دو بخش به بررسي واژاين زمینه است

ه معني اصلي کفر نتیجه گرفته است ک و متن قرآن مبادرت نموده و هاي لغتکتاب

که در متن قرآن به دو معني ناسپاسي و انكار مقام ربوبي تغییر يافته همان پوشش است 

در مربوط به برخي از آيات کفر  ةبه بررسي برداشت مترجمان قرآن از واژ سپس و

رويكرد  -الف فوق: ةحاضر با مقال ةاما تفاوت مقال ؛اشاره کرده استهاي مختلف ترجمه

بررسي بیش از  نظر وبا دقت و )تاريخي( است زمانيشناسي درمعني ،غالب در اين مقاله

أعشي،  هاياز جمله ديوان جاهلي ةاشعار دور منبع معتبرمربوط به بیست ديوان و

ا، عامربن يبن جندل، سموأل بن عاد ةمسلمي، سال يبن اب ریس، تأبط شرا، زهیإمرؤالق

بن  اني و عمرویذب ةمهلهل، نابغ ،بن شداد ةبن الورد، عنتر ةد، عرويل، عدي بن زیطف

اما به لحاظ تاريخي  ؛استايم که اگر چه اندک مثالهايي را در اين باب ذکر کرده ،کلثوم

ن، لسان یکتاب الع هايي مثلنامهن نكته را نیز بايد افزود که لغت. ايارزش فراواني دارد
جاهلي  ةبسیاري از اشعار دور ةدارندبه لحاظ اينكه دربر جمهرة اللغةو  اللغة بيالعرب، تهذ

گان واژ ةسابق منابعي بس معتبر از جهت بررسي ،بديلهايي بيسان گنجینههستند، به

در اين تحقیق  -ب؛ ايمغافل نشدهشوند که ما نیز از آنها جاهلي محسوب مي ةدر دور

شود مورد توجه کفر عارض مي ةمعاني مختلفي که از طريق هم نشیني و يا سیاق بر واژ

 ةتأثیر گذاري واژ، مطرح در اين مقالهبسیار مهم يكي از مباحث  -جقرار گرفته است؛ 

)نحوي(  تضمین ةبر اساس قاعد هاغالب، بر ديگر واژه زنده و ةان يک واژکفر به عنو

« کفر در قرآن ةمعنايي واژ ةحوز» با نامديگر  ةمقال .باشدميو جزء مباحث جديد است 

« تحقیقات علوم قرآن وحديث» ةش درمجل1324است که مهدي شهیدي در سال

مقاله پیداست، محتواي آن با آنچنان که از عنوان . منتشر کرده استشماره چهارم 

  .حاضر تفاوت دارد ةهاي معنايي است که با مقالحوزه ةمحوريت نظري
 

 «کفر» ةسیر تاریخی واژ .2

صفات متعلق به خصايص  ةديني هم ةکفر چنان است که به عنوان يک واژ ةفراگیرى واژ

ست تا به اختصار نكوهیده، به نوعى با آن ارتباط دارند. تالش ما در اين تحقیق بر آن ا

هاي هاي سامي، اشعار جاهلي و فرهنگپیش از اسالم، در زبان ةاصل اين واژه را در دور

 آن به بررسي مشتقات و مفاهیم برآمده ازيم مورد بررسي قرار دهیم و پس ازلغت قد

 اين واژه در قرآن کريم بپردازيم
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  های سامیزبان کفر در ةواژ .2-5

اصل اين واژه عربي است؛ اما به » نويسد:هاي سامي ميزباناز محققان  ،آرتور جفري

عنوان يک اصطالح ديني خاص از استعماالت خارجي تأثیر پذيرفته است. معناي اصلي 

( مطابقت دارد و يكي از kpar)ܭܒ ةکَفَرَ پوشیدن و پنهان کردن است و در سرياني با واژ

همانند  ،(90: دي)حد «ثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهكَمَثَلِ غَيْ» ةمشتقات اين مفهوم در قرآن در آي

به معناي . برد، به کار رفته است بارانى که محصولش کشاورزان را در شگفتى فرومى

با  «کَفَّرَ» ةاما صیغ ،پوشانندها را ميها و تخميعني کساني که دانه ؛کشاورزان و برزگران

اي پوشانیدن در مفهوم کفّاره دادن کند و به معن( تطبیق ميkpr)כפרصورت عبري 

 و  االتقان رود و سیوطي درمي به کار «عن»است. در اين مفهوم با حرف اضافه 
را مأخوذ از عبري يا  «عَنْ کَفّرَ»گويد که بعضي از مراجع قديم صورت مي المتوکلي

رت است و در اين صو« بـ»تر اين واژه با حرف جر دانستند. کاربرد متداولنبطي مي

هاي زبان از ويژگي« بـ»مفهوم آن انكار وجود خدا يا انكار احسان او است. اين کاربرد با 

  .(361 و 360 :1319جفري، ) «سرياني است

هاي مختلـف  صورت ،هاي سامي و ايرانيفرهنگ تطبیقي زبان عربي با زباندر کتاب 

 دودر ذکـر شـده اسـت کـه      )مصدر( همراه با معاني گوناگون، رکُفْ و )ماضي ثالثي( کَفَرَ

ــي  ــرح م ــودار مط ــرددنم ــان  .گ ــه زب ــوط ب ــا مرب ــن نموداره ــاياي ــيه ،(aramic)آرام

ــدا ي ــري،(mandaic)من ــرياني،(hebrew)عب ــالمري،(syriac)س (، palmyren)پ

 :(162 و 162: 1321، مشكور)است (assyrian)آشوري و (nabatean)نبطي

در زبانهـاي آرامـي، منـدا ي، سـرياني،      «کَفَـرَ » ةدر اين نمودار مفهوم اولی .1 نمودار

وجـود  ي پوشش در تمامي آنهـا  ااي که معنعربي نشان داده شده است؛ به گونه عبري و

             دارد:

                                               

  

 

 

 

 

 

 کَفَرَ

 در عربی : پوشانیدن و

 پنهان کردن

در عبری: پوشانیدن وپنهان 

 kpr –کردن 

درسریانی : پوشانیدن  

 kparومخفی کردن 

درمندائی: شستن وزایل 

 Kpr-کردن 

آرامی: پوشانیدن و در   

   kepar کردن پنهان 
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ايماني وجود دارد؛ يدر اين نمودار اگرچه معني قیر و زفت و ناسپاسي و ب .9 نمودار

 بعد از اسالم است:  ةاما معني بي ايماني عربي مربوط به دور

 کُفر                                               

 

 

                                                    

 

 

 

 

 
   (162 و 162: همان) 

 

 کفر در اشعارجاهلی  ةواژ .2-2

شايد کمتر از ده مورد باشد که اکثر اين ابیات در کتب ر اشعار جاهلي د اين واژه کاربرد

 بیتي از؛ درجاي خود ارزش فراوان داردلغت قديم وجود دارد. البته همین تعداد اندک 

 :(ق.هـ 36وفات: ) 
 

                                                                 ( ،1321 :12 ) 

 )ممكن است(را از جانب صاحب نعمت پاداش دهد. هرچند که بنده و عبد  خدا او»

مثال ديگر از بِشربن  .جا کُفر به معني ناسپاسي به کار رفته استدر اين«.ناسپاسي کند

 :(هـ.ق 39وفات:  )ي خازم بأ
 

                                                                                  (، 1221 :10) 

که گويي چنان ؛نمودجلوه مي کرد ومي تاز تیرگي آسمان اين مرکب تاخت و در»

-جلوههمچنان  ،ر رويش را پوشانیدهغبا گرد و آنكه و باپوستین سفید حمیري است 

 معني پوشانیدن به کار رفته است. ، در«بـ»در اينجا کَفَرَ با حرف جر «.کندنمايي مي

 است: (ـه.ق 32وفات: ) عديّ بن زيد عبادي بیت ديگر از

ناسپاسی  -1درزبان عربی:

 قیرو زفت -2ایمانی وبی

درعبری: ناسپاسی  -

 kopãrوبی ایمانی

با دوتلفظ جداگانه  -

درسریانی:ناسپاسی وبی 

 kopurtã-quprãایمانی

باتلفظ متفاوت در عبری  -

 koper: قیر وزفت
باتلفظی دیگر درسریانی  -

 kuprã: قیر وزفت

درآشوری :قیر وزفت -

kupur-kupru 
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                                                                             ( ،1322 :61) 

 وي .است گفتهوايي به نام نعمان بن منذر عديّ بن زيد خطاب به فرمانراين بیت را 

کرد تا ثروت و قدرت خود  را ياري نعمان با اين وصف ؛نعمان به حبس افتاده بود به امر

عبدي ناسپاسي کند، تو  اگر بنده وحتي  !اي نعمان» بیت چنین است: . معنيبازيابدرا 

و من آن را فراموش  ، به ياد داشته باشدارايي و ثروتي که برايت با تالش فراهم کرديم

 بیت ديگر است.اينجا کفر به معني ناسپاسي  در (106 و 9/102 تا،، بي) «کنمنمي

 :م( 220وفات: ) متلمّس ضبعي از
 

 (94/931 :تا، بي)                                                                                 

مانرواي حیره را که خطاب به امیر رف ةشدرمه ةنام جاهلي ةمتلمّس از شعراي دور

 شاعر .ندبحرين نوشته و در آن تقاضاي قتل متلمس را نموده بود، به فردي داد تا بخوا

اي در مه را در زمین فرو رفتهمن آن نا و»: آگاه شد چنین گفتاز محتواي نامه چون 

کننده داشته اي را که محتواي گمراههر نامه گونهکنار نهر فرات افكندم. آري من اين

 جا به معني نهرکه در اين است «کافر» ةواژ شاهد .«افكنم()به دورمي دارمشد نگه ميبا

بیت . (933-931: همان) مشهور شده است «متلمس ةحیفص»است. اين واقعه به  )فرات(

 است: نامعلوم( :)تاريخ وفات مازنیال ةثعلب از ديگر
 

                                                                             (، 1402 :2/400) 

پیدا کرده  گونياگون، مفاهیم در کتب لغتکافر  اين بیت به جهت معاني متفاوت

( کم کمبعد از آنكه خورشید )»أزهري:  اثر هب اللغيتهذ در )نهر( ازجمله معني دريا ؛است

 «.يش را به ياد آوردندخو هاي()تخم ةتوشماده(  و )شترمرغ نر در دل دريا فرونشست، آن دو

ريد اين واژه را به ابن دُ .(10/119: 1491 ،) معني دريا و نهر است جا کافر بهاين

هم اين واژه را به اغب اصفهاني ر .(9/121: 1222) معني شب از حیث پوشاندن گرفته

 توان مفاهیم برآمده ازبا اين توضیحات مي .(111 :1419) آورده است معني پوشش ابر

بیت ديگر . پوشش ابر -3 شب -9دريا)نهر(  -1فت:را در بیت فوق چنین در نظر گر کافر

 :نامعلوم( :)تاريخ وفاتاز عامربن طفیل است 
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                                                                                     (1414 :32) 

ها و آن هنگام که حوادث روزگار به شما آسیب زد، هرگز توانمندي ما را در مصیبت»

  .«ها انكار نكنیدسختي

 :م( 602 )وفات بن شداد ةعنتر زبیتي ديگر ا
 

                                                                               (1221: 66) 

ناسپاسي در حالي که  ،هاي من نیستنیكي قدردانِبه من خبر رسیده است که عمرو »

با عنايت به تقابل واژگاني بین  .«داردميباز اي است که بخشنده را از نیكيصفت رذيله

 سپاسي براي کفر در اينجا بهتر است.شاکر و کفر، معني نا

اش ايفهط و جويي از اوسنان گفته که به عیببنددر پاسخ به يزي هنابغ دو بیت زير را

 :پرداخته و کفر در اين شعر به معني ناسپاسي به کار رفته است
 
 

                                                                                                       (1499:  192) 

عوف از حريم و ناموس دفاع که بنيي حال و در قصد فرار داشتيتو  ،در جنگ !اي يزيد»

رو تو حق نعمتي را که زيد بن از اين ؛غیرتي از خود به خرج ندادي تو حمیت و ،کردند

 . «برجسته بر گردن تو داشت، به جا نیاوردي و ناسپاسي کردي يعوف به عنوان شهسوار

کفر و مشتقات آن در  ةاي که از بررسي اين ابیات و مفاهیم مربوط به واژنتیجه

ر چه مفاهیمي مثل ناسپاسي، نهر، آيد آن است که اگجاهلي به دست مي ةاشعار دور

 ولي ت؛همان پوشش اس دريا، شب و ابر، برآنها مترتب است؛ اما مفهوم محوري و اصلي

 شود.معني بي ايماني در آن مالحظه نمي

جاهلي چنان تنوع و  ةدور واژگان و ابیات مرتبط با کفر درکه  داستروشني پیبه   

هاي و نزول قرآن کريم اين واژه در صورت تعددي ندارد، حال آنكه با ظهور اسالم

 کاربرد بیشتري پیدا کرده است. ،مختلف با تنوع معاني
 

 های لغتابتکفر درک ةواژ .2-9

( ق.ـه112وفات: ) خلیل بن احمد فراهیدي کتاب العیناين مورد  ترين اثر درقديمي
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 )ص(ي و روايات نبويقرآن هاي اين کتاب آوردن شاهد از شعر و نثر و آياتاست. از ويژگي

  .واژگان آن عصر است و
 

 فراهیدی از خلیل بن احمد العیناب تک .2-9-5

نقیض  -الف :معني شده است، از جمله هاي مختلفبه صورت «کَفَرَ»اين کتاب،  در

شود: قد کَفَرُوا يعني منكر خدا شدند و ايمان اهل بالدِ کفرگفته مي ةدربار الًمث ؛ايمان

  نیاوردند.

فراهیدي  يعني شكر و سپاس نعمت را به جاي نیاورد. ،مثال:  ؛نقیض شكر :ب

 : فر چهار معني لحاظ کرده استکُبراي 

» :است آمدهچنین  قرآن در .جَحْد که با معرفت قلبي استبه معناي  کُفر -1

الهي( يَقین  ة)به معجز ه در دلكبا آن يعني؛ (14: )نحل «

 از روي ستم انكارش کردند. ،دداشتن

اما زباني راه  ،كه قلباً آگاهي وجود دارديعني آن :جوييعناد و ستیزهبه معناي  کُفر -9

 شود.ستیزه و عناد دنبال مي

 .به قلبيعني ايمان آوردن به زبان و انكار  ،نفاقبه معناي  کُفر -3

.(2/326: 1402، ) است هم قلبي و هم زبانيکه كار انبه معناي  کُفر -4

 چنین آمدهالعین  کتابيكي از واژگان برآمده از کفر است که معاني آن در  «تكفیر»

 ةواژ ،مشتق ديگر .اري فرمانرواذگتاجب: ؛ )تعظیم فرد ذمّي( اشاره کردن با سر الف: :است

 ةپوشانند -3  ،دريا -9 ،شب -1 :است آمده گونهاست که معاني آن اين «کافر»

و احتمال سكونت  استبه زمیني که در دور دست  -2 ،پوشاننده هر چیز -4 ،خورشید

در زبان  -6 ؛گويند «اهل الكُفُور»به آنها  ،ساکناني داشته باشددر آن نیست و اگر 

زره اي که روي جامه -1 ؛شوداطالق مي« کافر»عامیانه به زمین هموار و گسترده نیز 

: همان) نهر بزرگ -2 و اصل کفَرَـِ يكفِرُ( )از گويند «کافرالدّرع»به آن  شود وپوشانیده مي

 .بودآمده  ضبعي شعر متلّمسکه درچنان؛ (326-321

 دستيچوب ،عصاي کوچک :کاف(فتح )به  الكَفْر -

 (322 :همان) شودمي )نقض سوگند( نیده شدن گناه: آنچه که باعث پوشاةالكفّار -

  (.قهـ 925وفات: ) ریداثر ابن دُ جمهرة اللغة .2-9-2

اما  است، کرده معني «اسالم» ةیدن و نیز متضاد واژنپوشا اين واژه را اصلابن دريد 
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در  «رفَّتكَ» ةواژچیزي روي قلب را پوشانیده است.  از آن روست که گويا کافر ةتسمی

 :استآن چنین کاربردهاي  جمهرة اللغة ولي در ،نیامده العین کتاب

: زره برخود  -؛اش پوشانیدمرد خود را با جامه :  -

 .: شتر در دام ريسمان گرفتار شد - ؛پوشید

ابن دريد  ،برند که عربي نیستبه کار مي يي: اين اسم را مردم شام براي روستاالكَفْر -

 .(12 /9: 1222 ،ريد)ابن دُ داندسرياني ميآن را 
 

 (ـ.قه 221وفات: ) راغب اصفهانی مفردات .9-9-9

کافر  ،پوشانیدن سبب. شب را نیز به دانسته استاصل معناي کُفر را پوشانیدن  وي

 آن و سپاس پوشانیدن نعمت يا ترک شكر به معني النعمةو كُفران النعمة كُفر  ؛اندگفته

کافر به طورمطلق براي  کاربرد وياز ديدگاه  .(114: 1419، )است 

يا شريعت الهي و يا هر سه،  )ص(ت خدا يا منكر نبوّت رسولکننده، چه منكر وحدانیّانكار

 متعارف است.

و  انسان بسیار ناسپاس  :(12: )زخرف« » : بسیار ناسپاس، مثال:کَفُور -

. کفرش آشكار است

»مثال:  ؛اش بیشتر از کَفُور استکَفّار: بسیار ناسپاس، مبالغه -

 دارد.خداوند هیچ فرد بسیار ناسپاس و گناه کار را دوست نمي: (116: )بقره «

صورت  نیز «كَفَرَة»بیشتر کاربردش از جهت مخالفت با ايمان است. نیز  «کُفّار» ةواژ

»از نظر راغب بیشتر براي کفران نعمت کاربرد دارد:  که کافر استيگر جمع د

 .(112: 1419، ) اند: آنها همان کافران بدکار و فاسق(49: )عبس «

مفاهیم برآمده از آن را چنین آورده  ه وپرداخت رَفَکَ ةواژبه  طور مشروحبه راغب

  است:

 -9 .شیطان را انكارکرد يا کافر شد: يعني فالني به سبب شیطان  -1

يعني اينكه او از جهت اعتقادي کافر شد؛ البته اگر کسي اظهار  ،کاربرد مطلق کَفَر فُالنٌ

شود؛ ر استفاده ميباز از همین تعبی ،اما در دل به آن اعتقادي نداشته باشد ،کفر کند

کساني »(: 102: )نحل «» :ةمثل آي

وادار به اظهار کفر  )تحت فشار(شوند، به جز آنان که که پس از ايمان آوردنشان کافر مي

نازل اسر عمار ي ةاين آيه دربار .«ان حال دلهايشان ثابت بر ايمان استمگردند و در همي



 در قرآنتضمین نحوی تا از کاربست جاهلی « کفر»واژة شناسی تاریخی معنی/ 258

» مثال: ؛اظهار مخالفت -3 گاه که بر اثر اجبار مشرکان اظهار کفر کرد.شده است، آن

به  يعني هر کس که با طاغوت مخالفت کند و ؛(926: )بقره «

 ؛شده استین واژه استفاده نیز از هم يبراي اظهار بیزاري و تبرّ -4خداوند ايمان بیاورد. 

يعني کافران در روز قیامت از  ؛(92: )عنكبوت «»مثال: 

» .ساخت(گويند که ديگري ما را کافرکدام ميهر )زيرا؛ جوينديكديگر بیزاري مي

از اينكه پیش  :گويد(سخن شیطان به دوزخیان است که مي») :(99: )ابراهیم «

 .«از شما بیزارم ،يداهخدا قرار دادشريک را م ،از اين

»: سوگند ةکفار مثل ؛پوشاندچیزي است که گناه را مي :هکفَّار-

 قسم شماست آن هنگامي که قسم ياد کرديد. ةاين کفار ؛(22: )ما ده «

-يعنـي گناهـان شـما را مـي     ؛(31:)نسـاء  «»پوشانیدن:  :تكفیر - 

 .(116: 1419، ) (زدايیم)مي پوشانیم
  

 (.قـه 255وفات: اثر ابن منظور ) لسان العرب . 2-9-2

بر آن مفاهیم ديگر  بر اين اساس فر را پوشانیدن دانسته وکُابن منظور اصل معناي 

که به است  آوردهکافر معاني مختلفي براي آن  ةبا شرح مفصل واژ وي است.مترتب 

:ايمنمودار نشان دادهصورت 

 لسان العربمعاني کافر بر اساس مفهوم اصلي پوشش در  .3 نمودار
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 تحلیل مباحث. 9

توان به نتايج زير دست يافت:مي مجموع مباحثاز 

هـاي  و در عین حال مستقل از زبـان  بودهعربي اصیل  ،اژهاگر بپذيريم که اين و -الف

ادبیـات   مـتن قـرآن و   تـا جاهلي  ةاز دور آن، در اين صورت تغییري که براي استديگر 

خورد و دو معني جديـد  است که معني پوشش ديگر به چشم نمي اينديني حاصل شده 

و دوم ناسپاسي و ناشـكري   ()ص( پیامبر شريعت و )خدا و : يكي انكاراست براي آن پديد آمده

 .دهدمعناي رد و انكار ميکه اصل هر دو يكي است و 

 ،بدون اشتقاق و بدون حرف جر، مفهوم پوشانیدن را داشته)ثالثي مجرد(  رَفَکَ ةواژ -ب

در  و گشـته  برخـوردار کـاربرد دينـي   از  هـاي سـامي متـداول آن روز،   اما در تبادل زبان

فته که معني بي ايماني، انكار خدا و نفي احسان خالق بر بكار ر« بـ»سرياني با حرف جر 

در قرآن کـريم  همین قالب در تبادل واژگاني  که شايد بتوان گفتآن مترتب شده است. 

 پیدا کرده است. و ادبیات ديني ورود

در زبـان عربـي در    (ء)با تشديد فـا  رَفَّصورت اشتقاقي کَ آيد کهاز مباحث قبل برمي -ج

رفته؛ اما در زبان عبري، آرامـي و نبطـي، بـا تلفظـي نزديـک بـه       کار نمي جاهلي به ةدور

رفتـه و در مـتن قـرآن کـريم نیـز مفهـوم       مـي آن به کـار   ةه و کفّارمعني پوشانیدن گنا

 پوشاندن و محوکردن گناه را پیدا نموده است.

هاي سرياني، عبري و مندا ي به مفهوم ناسپاس و بي ايمـان بـه   کافر در زبان ةواژ -د

بلكـه  شـود،  است؛ اما چنین مفهومي در دورة جاهلي براي کـافر مشـاهده نمـي    کار رفته

-از اين رو مـي  تیرگي شب و نهر براي آن وجود داشته است.ابر، مفاهیم ديگري از قبیل 

اي مثـل  تأثیر اسـالم موجـب شـد تـا واژه     «ادرياسعد الن» ةتوان گفت که بر اساس گفت

 :9004، ) آيـد  ها پديددر میان عرب منكر خدا و بي ايمان کافر با مفهوم جديدِ

142). 

 «کَفَـرَ » ةمعنـايي واژ  تغییر و توسیعتوان تحول صرفي و مي ،ه شددادبا توضیحي که 

 را در کاربردهاي قرآني به موارد زير تقسیم کرد:

 صورت فعلی .9-5

بر اساس  ، ضمن تغییر معنيگیرددر ساختار قرآني قرار مي «کَفَرَ»هنگامي که  -الف

  :از جمله ؛کندي پیدا ميايمعن یعتوس ،بافت و سیاق، موقعیت ،اشتقاق
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 هرکس بعد از ايمان، به خدا کفر بورزد: (102: )نحل «»انكارخدا:  -1

 .(116 :1419 ،) )خدا را منكر شود(

کسي که با طاغوت پس هر :(926: )بقره «»مخالفت:  -9

  .(همان) به خدا ايمان بیاورد مخالفت ورزد و

روز قیامت  :(92: )عنكبوت «»بیزاري وتبرّي جستن:  -3

 .(همان) جويندز کافران از برخي ديگر بیزاري ميبرخي ا

: )ابراهیم «» ناسپاسي به نعمت الهي: -4

-اگر ناسپاسي کنید، بي افزايم ومي جاي آوريد، شما راه ب هاي مرا(نعمت) سپاس اگر :(1

 .(416-3/412: 1312 ،) زاتم شديد خواهد بودترديد مجا

آيا به بخشي از  :(22: )بقره «»ترک امر الهي:  -2

 (همان) گذاريد؟ديگر را فروميبخش  آوريد وکتاب ايمان مي

کساني که : (4: عمران)آل «»انكار آيات الهي:  -6

 برايشان عذابي شديد وجود دارد. ،شوندر ميآيات الهي را منك

رفي و معنايي کاربرد قرآني مشتقات کَفَرَ با تغییر ص ةدومین فعلي که در زمر -ب

ن ساختار قرآني، پوشانیدن و محو کرد که مفهوم آن دراست  )تفعیل(« » يافته

تقواي خدا پیشه کند،  سهرک: »(2: )طالق «»مثال:  ؛گناه است

 ؛ه همین معني اشاره شده استهاي لغت نیز ب. در فرهنگ«زدايدخداوند گناهانش را مي

 داندپوشانیدن گناهان مي را محوکردن و «»معني که ابن منظور چنان
(1414 :2/142). 

ها به معني ؛ اما بعداست در قرآن اين واژه به معني کافر خواندن کسي به کار نرفته

جزء  ،و در مباحث کالمي و فقهي يابدميها رواج کافر خواندن کسي در میان مسلمان

 یعتوس ةفت که از اين جهت در مقولتوان گ؛ لذا ميگرددمي محسوبواژگان پر کاربرد 

 گیرد.يمعنايي قرار م
 

 های اسمیصورت .9-2 

 :رَ در قرآن از اين قرار استهاي اسمي کَفَصورت ،تحول صرفي با

 : اين اسم در قران کريم مفاهیم گوناگوني پیدا کرده است:)اسم فاعل( کافر -الف

»منكرخدا ومشرک:  -1
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يشان سود يا پرستند که براهايي را ميخدا بتبه جاي )مشرکان( : (22: )فرقان ً«

 کند. زياني ندارد و کافر پشت به فرمان خدا مي

: )نحل «»منكر نعمت الهي:  ناسپاس و -9

 ند.اکنند و اکثر ايشان ناسپاسد سپس انكار ميشناسنهاي خدا را مينعمت :(23

»بندد: آن کس که به خدا و حق دروغ مي -3

چه کسى است و  :(62: )عنكبوت «

ها را شريک و مقرّب و شفیع خود قرار  )و بگويد خدا بتخداوند دروغ بندد ر از آن که برستمكارت

 دوزخ جايگاهتكذيب نمايد؟! آيا )مانند نبوت پیامبر و کتاب او( يا حق را چون بدو رسد داده( 

 کافران نیست؟ 

 «»نشیني چون ا عنايت به سیاق آيه و واژگان همب

 گردد.شود که معني کافر به اين دو بر ميشن ميرو

: (3: عمران)آل «»اهل کتاب و مشرکان:  -4

عالمه  نبايد اهل ايمان، کافران را به جاي مؤمنان به عنوان دوست انتخاب کنند.

ن در اين آيات اعم از اهل کتاب و ا: مراد از کافرنويسدطباطبايي در خصوص اين آيه مي

      .(3/121: 1411) ن استامشرک

 «»: پوشاند(در دل زمین مي )از آن حیث که دانه راکشاورز  -2

البته کُفّار در  یدن گیاهش برزگران را به شگفتي افكند.يرومثل باراني که ؛ (90: )حديد

 .(49: )عبس است كَفَرَةنمايد که صورت ديگر جمع کافر، اضافه مي اينجا جمع کافر است.

است که  مدينه(يهوديان  )به همراهمشرکان مكّه  وصف گروه در )اسم فاعل مؤنث( «كافرة» -6

 مفرد مؤنث آمده است و منظور گروه، به صورت «فئة»مطابقت با  به جهت وصف بودن و

»: اندرا نپذيرفته )ص(اکرم رسالت رسول که ي استبمشرک و يا اهل کتا

 جنگند و گروهي ديگر کافرندگروهي در راه خدا مي ؛(13عمران:)آل «

.(3/342: 1360، )طبرسي

کان رمش )اعم از اندرا نپذيرفته )ص(زنان کافري که رسالت پیامبر، (كافرة)جمع  «الكوافر» -1

يعني متعهد به  ؛(10ه:)ممتحن «» :يا مجوس( يا يهوديان يا نصاري و

 .(12/941 :1411 ،طباطبايي)ان کافر نباشید زن ةپیمان خود دربار

: زخرفو  91: اسراء ،11: هود ها و آياتدر سوره کَفُور: در آيات متعدد ازجمله -ب
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) شودناسپاسي معني مي آيد بیشتر براي مبالغه دربه نظر مي ر رفته وبه کا 12

ما راه را  ؛(3: )انسان «إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً» .(42 و 44: 1314 ،

 يا بسیار ناسپاس!)و پذيرا گردد( به او نشان داديم، خواه شاکر باشد 

 (3: )زمرو  (34: )ابراهیم ناسپاسبراي کفر در آن بیشتر است. بسیارار: مبالغه کَفَّ -ج

خداوند ربا را  ؛(916: )بقره «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثیمٍ»

ناسپاسِ گنهكارى را  خداوند، هیچ انسانِ دهد! و کند و صدقات را افزايش مى نابود مى

 دارد. دوست نمى

 (4/20 :1314 ،) (22ه: )ما د پوشاند: چیزي است که گناه را ميكفّارَة -د

دندان در برابر  ؛(42: )ما ده «لَهُ ةٌالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَ»

ها نیز قصاص دارند، و کسى که به قصاص شدن تن  و زخمشوند(  )و قصاص مىدندان است 

که از قصاص کردن درگذرد برايش کفّاره است، و هر )آن گناه(دردهد، برايش کفّاره 

  .است)گناهان او( 

يا قرآن. در  و )ص(نكار خدا و يا رسالت پیامبرصورت مصدري الكُفْر: به معني ا -هـ

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ » .آمده است 111و 29 اتآي عمرانآلجمله آيات متعددي از

نیاز  ترديد خداوند از شما بى بى ،اگر کفر بورزيد ؛(1: )زمر «لِعِبادِهِ الْكُفْرَ  ال يَرْضىعَنْكُمْ وَ 

  پسندد. کفر را بر بندگانش نمى مت(لكن از روى رح ،زنید )به او ضررى نمىاست و 

اسي و ناديده گرفتن و دري کَفَرَ که در قرآن کريم به معني ناسپکُفران: صورت مص-و

  مِنٌ فَال کُفْرانَفَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْ»داشتن به کار رفته است: پوشیده نگه

کس چیزى از اعمال شايسته بجا آورد، در حالى که ايمان داشته و هر ؛(24: )انبیاء «لِسَعْیِهِ

 . شش او ناسپاسى نخواهد شدباشد، کو

يا گیاهي است خوشبو که  (116: 1312 ،)نخل خرما  ةکافور: به معني شكوف -ز

خرما دارد. البته کاربرد تشبیهاتي مثل زنجبیل و کافور در  ةشباهت به بوي خوش شكوف

 ،) هاستوخنكي و گاهي گرم بودن آن ها براي عطرقرآن براي نوشیدني

اما از جهت  ،هاي لغت اين واژه ذيل کَفَرَ آمده استدر تمامي فرهنگ .(4/999: 1314

زيرا  ؛پیوند با مفهوم اصلي کفر شايد به جهت پوششي است که در بطن واژه وجود دارد

إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ »پوشاند. اين واژه تنها در يک آيه به کار رفته است: شكوفه دانه را مي

نوشند که با  از جامى مى)و نیكان( به يقین ابرار  ؛(2: )انسان «نْ کَأْسٍ کانَ مِزاجُها کافُوراًمِ

 عطر خوشى آمیخته است.
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 )أعم از فرکُ ةهاي مختلف کلميابیم که صورتها درميبا يک نگاه اجمالي به اين واژه

واژگاني قرآن کريم نظام صرفي و توسیع معنايي در غوي و، بر اساس تحول لفعل( اسم و

اشتقاقي مورد استفاده قرار گرفته  ةها واژدهدر قالب  به کار رفته و به اشكال متفاوت

 است.

 در قرآن)نحوی(  تضمین و «کفر» ةواژ .2 

يكديگر است که در ادبیات  قرآن کريم، تأثیرگذاري واژگان بر ةبرجست هاياز ويژگي

از آن جهت اهمیت  قرآنود. اين بحث در شاز آن ياد مي )نحوي( تحت عنوان تضمین

اين  ،کفر ةکند که در برخي از موارد، به ويژه در کلمات محوري مانند واژپیدا مي

انگار يک کلمه با چیرگي و تسلط، مثل يک يابد تا جايي که تأثیرگذاري شدّت مي

  .گذاردها اثر ظاهري و معنايي ميمحیط انساني بر روي ديگر واژه

اين قاعده را تضمین  و دهندمي ها معني و حكم يک لفظ را به لفظ ديگرگاهي عرب

 «» ةآي ن مثال ابن هشام معتقد است که دربه عنوا؛ نامندمي

 ةدهند. کلم سخنان فرشتگان عالم باال گوش فراتوانند به نمي )شیاطین( نهاآ :(2: )صافات

تبعیت  «» ةاز واژ ،به سبب تضمین ، امّاندارد «إلي»نیازي به حرف  «»

به  «الي»چنان که إصغاء همیشه با حرف جر آن ؛را گرفته است «إلي»حرف جر  کرده و

 .(622 :1404، )ابن هشام رودکار مي

ند و دهمي گويد: فصحاي عرب به يک لفظ معناي لفظ ديگر راشوشتري مي ةخلیف

-معنا و حكم لفظ اول را مي ،لفظ دوم و شودها مشابهت برقرارميهت بین آناز اين ج

مثال قرآني  يا مختلف. گیرد. حال اين دو لفظ ممكن است فعل باشند يا اسم يا حرف و

 (63: )نور «»براي اين مطلب چنین است: 

کنند بايد بترسند از اين گردانند و با آن مخالفت ميميکه از فرمان خدا روي بر آناني

 است «»مورد نظر مربوط به  ةگرفتار شوند. نكت)بزرگ( ايکه به فتنه

جا معني اما در اين ،نیازي به حرف جر ندارد و بودهکه بايد بدانیم اين فعل متعدي 

. (3: 1321 ،)است  پذيرفتهحرف جر آن را نیز  ضمین کرده ورا ت «»

شعر ابو ذؤيب هُذلي  ةكه دربارهاي لغت نیز آمده است، چنانرهنگمشابه اين مطلب در ف

 اند:گفته
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 (104: 1220لشمالن، ا ة)نور

را خطاب قرار داده  «أم عمرو»، شاعر بانويي به نام سرودهاين  اساس ابیات پیشینِ بر

 ؛پر آب سیراب شود هر شب توسط ابرهايي تیره و آخر کند که سرزمینش دردعا مي و

صدا باال  اند و سپس از امواج متالطم و پرسیراب شده ابرهايي که از آب دريا نوشیده و

يعني سیراب  ؛است «رَوِينَ»به معني  «شَرِبنَ»ابن منظور برآنند که  اند. ابن سیده وهرفت

 )به جهت تضمین و نیز «شربن» ؛شودمتعدي مي «باء»با حرف جر  «رَوِينَ»شدن و چون 

)ابن  متعدي گشته تا همان معني سیراب شدن را داشته باشد (باء) حرف جر با تبعیت(

 .(421 /2: 1414ن منظور، ابو  2/29 :1491 ،سیده

 به عنوان محور« کَفَربـِ» ةکه واژ بگويیمتوانیم ، ميباشداگر اين مطلب يک اصل 

 آن کاربرد اصلي مخالفت با خداي متعال و کتاب الهي و پیامبرانش بوده و اصلي انكار و

تضمین  کذّبَ هريک با و واژگاني از قبیل أشْرَکَ، جَحَدَ، ظَلمَ و است (باء)با حرف جر 

مفهوم انكار  ،ها به فراخور معنايي که دارندافزوده شدن حرف باء به آن ي کفر ومعناي اصل

به مفهوم اعتقاد داشتن به همتا براي  «أشرک»بخشند. در اين میان فعل شدّت مي را

: 1226 ،) استالوجودي يا واجب يا عبادت، يا تدبیر عالم و الوهیت، خداي واحد در

آيد که شرک متعرض وحدانیت خداي ميديگر شروح لغوي بر از اين مطلب و .(1/1091

زيرا  ؛متعال در موارد فوق است. اصل  واژه در اين باب نیازي به حرف جر باء ندارد

يعني فالن شخص،  ؛شود: گفته ميو  خودش متعدي است

 ،) ا بدون حرف جر به کار رفته استجاين ا در معامله شريک کرد که درديگري ر

را  ه و حرف جرنمودظاهر آن تبعیت  اما به تبعیت از کفر از باطن معنا و، (10/13: 1491

راي يكي انباز قرار دادن ب :لذا در مفهوم أشرَکَ بِاهلل دو مفهوم وجود دارد پذيرفته است؛

 عني انكار است.تقويت م ديگري انكار او که حاکي از شدت و و خدا

در غیر از جايي که  است نیز آمده است: ظلم قرارگرفتن چیزي مفرداتدر  

 نحراف از زمان وفزوني يا به عدول وا نقصان يا به زيادتي وبه  يا آن استمخصوص به 

بزرگترين آن کفر  خداي متعال و اول ظلم میان انسان و ظلم سه قسم است:و  مكان آن

: )لقمان «»خداي متعال فرموده:  رواين از نفاق است و شرک و و

: 1314، ) يشتنسوم ظلم انسان به خو دوم ظلم انسان به انسان و؛ (13

 يعني اينكه شما حق فرد ديگري را بگیري ظلمنیز آمده است:  العین کتابدر  .(9/230
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 ،) استکم کردن حق  ،معني ظلم اللغة الفروق فیدر  .(163 /2: 1402 ،)

پیداست که ظلم در حق خداي متعال آن است که جايگاه خالقیت يا  .(991: 1400

جا که پس در آن ؛ايجاد کنينقصان  قشدرح را ناديده بگیري و اوربوبیت و وحدانیت 

-)نمي کردنديستم م يعني به آيات ما ؛(2: )اعراف «»مايد: فرمي

هم آن را  . اصل معني چنین است که هم حق آيات الهي را ناديده گرفتند وپذيرفتند(

و  آن است که ظلم در اينجا از مفهوم کفر برايانكار کردند. اين افزايش معني و تأکید 

نويسد که باره مي اين در تضمین تبعیت کرده است. آلوسي نیز ةحرف جر آن به شیو

ذاتاً متعدي  «ظلم» ة، واژعالوهه ب غیر جاي خود است. دادن چیزي دراصل ظلم، قرار

ت از کفر در يک شود، مگر اينكه ظلم به تبعیّمتعدي نمي «باء»حرف  ةبه وسیل است و

اً آن را متعدي شده است. يا اينكه ما مجاز (باء)مثل آن با حرف جر  مقوله قرار گرفته و

 .(2/12: 1412 ،) به معني کفر محسوب کنیم

 آمده الفنون کشاف اصطالحات العلوم ودر دارد.  در کلیت معني انكار را «دَحَجَ»

 ،مناسب اوست و اگر دروغگو نباشد «جحد» ةواژ ،است که اگر صاحب انكار دروغگو باشد

نكته  دو صاحب  .(1/229: 1226 ،) برايش مناسب است «نفي» ةواژ

رود. دوم کند: اول آن که جحد براي يک امر ظاهري به کار ميجحد بیان ميرا در باره 

کند. رود که نسبت به چیزي علم دارد و آن را رد ميكه جحد براي کسي به کار ميآن

 متضاد جحد ةآن است که واژ وجود دارد،کفر  مهم ديگري که در فرق بین جحد و ةنكت

ما مفهوم حال اگر  .(31 :1400، ) است «نايما» ،متضاد کفر ةواژ لیكن ؛اقرار است

در اين  ،باطني به اين واژه انتقال دهیم مشابهت ظاهري و )تضمین( کفر را از طريق

 رود. از جهت علم به موضوع و انكار به کار مي با تأکید بیشتر« جَحَدَ بـِ»صورت 

به معني  )تكذيب( نیز بايد گفت که مفهوم آن در باب تفعیل «» در خصوص

ا به آن نسبت دروغ دادن به کسي است. در صورتي که ما از طريق تضمین معني انكار ر

 کرد. شانكار نسبت دروغ داد و به اوشود: گونه مياين « به بَذَّکَ»فزايیم معني بی

هاي شرک و ژهبراي واا سازي معني کفر رنمودار زير تضمین و شبیه ،با اين وصف     

 دهد:کردن معني اصلي بهتر نشان ميبا لحاظ ظلم و تكذيبجحد و 
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 را انكار کرد(آن ) کَـفَرَ بِهِ. 4 نمودار

                           

 

 

 

 

از جهت حكم  «بکذّ»و  «ظلم» و «جحد»و  «أشرک»افعال  حال مي توان گفت که

ر اين امر به تأثیر و تأثاند؛ اما بحث اصلي در اين است که و معني از کفر تبعیت کرده

شود، به اين صورت که ما اگر يک محیط انساني را در واژگان از يكديگر نیز مربوط مي

کنند. به پیروي مي و پذيرفتهاز خوي وخصلت غالب تأثیر  ، افراد آن محیطنظر بگیريم

غالب و محوري در افعال منفي در قرآن  ةوان گفت که چون کفر واژتهمین صورت مي

 هاي آن نیز تأثیريابند از خواص و ويژگيواژگاني که با اين کلمه ارتباط مي ؛م استکري

  واهلل أعلم.بینیم. ار فعل اخیر چنین ميهكه در چپذيرند چنانمي
 

 نتیجه .2

 معنايي ةتوسع تغییر و جاهلي تا نزول قرآن کريم دچار تحول صرفي و ةکفر از دور ةواژ
جاهلي با محوريت مفهوم پوشش براي شب، دريا، رود،  ةاين واژه در دور شده است.

شده است؛ اما در متن قرآن کريم و ادبیات ديني اين معني ديگر ...استفاده مي و لباس

باري  عدم اعتقاد بهخورد و معني آن با محوريت انكار براي ناسپاسي و به چشم نمي

 رود.تعالي به کار مي

ماني و ناشكري داشته و يارد ديني، معني بيدر کارب ي ساميهادر زبان کفر ةواژ

د، به متن قرآن کريم وارد شده باش ،ممكن است به جهت ارتباطات زباني درآن دوره

ايفا  نقش زيادي ،کفر براي ايجاد مفهوم جديد ازآن ةهاي واژسیاق و هم نشین هرچند

  .کندمي

؛ جاهلي است ةدور بیشتر از بسیارکفر و مشتقات آن در متن قرآن  ةفراواني واژ

 عمل نمايد. ،هاي سلبيکانوني براي واژه ةتواند به عنوان واژضمن اينكه اين واژه مي

 بر نحوي تضمینغالب و محوري توانسته است تحت عنوان  ةکفر به عنوان واژ ةواژ

 .: برای او همتا قرار داد و انکارش کردأشْرَکَ بهِ -3

 گرفت وانکارش کرد. نادیدهحق او را  :ظَلَمَ بهِ -1

 .دکررد  : با علم و آگاهی او را انکار وجَحَدَ بهِ -2
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 222/ 5931یز و زمستان ، پای2، شمارة 8ادب عربی، سال 

 

الوه بر ع تأثیر بگذارد و «کذّب»و  «جحد»، «ظلم»، «أشرک»مثل  هاييروي واژه

 قوت ببخشد.  بیافزايد يا معني انكارشان را  را به آنها انكار هوممف ،افزودن حرف جر
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