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 : چكيده

اي  هايي است كه هر گويندهها در معاني حقيقي يا مجازي زمان خود از ويژگي واژه كاربرد 
راي اي كه پس از ايراد سخن ب  بر اين اساس، معاني. در كالم خويش به آن اهتمام ويژه دارد

آن سخن باشد و مخاطبان آن سخن نيز  ةتواند مراد گويندآيد هرگز نمي پديد مي واژگان
 ،به صاحب سخن نسبت دهند و استنباط كرده ،هاتوانند مفاد كالم را طبق معاني جديد واژه نمي

بلكه بايد ذهن را از معناهايي كه پس از ايراد سخن براي الفاظ به وجود آمده منصرف ساخت 
اين حقيقت در رابطه . مقصود گوينده را دريافت، مبناي معاني الفاظ در زمان ايراد سخن و بر

زيرا قرآن كريم با زبان  ،با درك و فهم واژگان قرآن كريم از اهميت دوچنداني برخوردار است
بر اين اساس . عصر نزول سخن گفته و واژگان را در معاني رايج آن زمان به كار برده است

هاي معنايي آن در زبان به سير تطور »كفر« ةر باعنايت به كاربردهاي قرآني واژپژوهش حاض
-شناسي آن مي ريشه سپس به بررسي خاستگاه واژه و جمله زبان عربي پرداخته و از سامي و

 هاي تفسيري و روايي نيز در خالل پژوهش مورد بررسي ديدگاه ،عالوه بر اين. پردازد
ترين  در برخي از شاخص »كفر« ةهاي واژقد و بررسي برابر نهادهقرارگرفته و در پايان با ن

در اين . شودمي بدست دادهمشتقات آن  تر براي اين واژه ومفهومي دقيق، هاي فارسيترجمه
نخست مفهوم ناسپاسي : شودو مشتقات آن پيشنهاد مي »كفر« ةپژوهش دو معادل براي واژ

 ). مقابل ايمان ةنقط( دوم مفهوم انكار خداوند و...) نعمت و(

 شناختيشناسي، ترجمه، بررسي زبانهاي سامي، ريشه كفر، زبان :ي كليديهاواژه 
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 مقدمه
، رسول كرامت و هدايت مورد خطاب )ا﹇ً︣ـأ ︋︀︨﹛ِ ر︋ِـ﹉َ ا﹜ّ︢ي َ︠﹙َ﹅ًـ( آنگاه كه با فرمان 

 ةصحيف، رر و تفكّجهل و ظلمت شكافته شد تا بشر به يمن تدب ةپرد، قرار گرفت
 ةاما فهم و دريافت اين صحيف .هدايت را بگشايد و فرامين سعادت را در آن بجويد

طلبد كه بدون در اختيار داشتن آن هرگز نمي توان در ساحل هدايت قطعاً لوازمي مي
 ،يكي از اين لوازم، درك و دريافت مفاهيم آيات قرآن كريم. سعادتش رحل اقامت افكند

 . ه به فرهنگ زمان نزول آيات استهاي آن با توجو معاني واژه
ي در يك زمان در ميان اقوام و ها در طول زمان و حتّاز آنجا كه ممكن است واژه 

معاني گوناگون و متعددي داشته باشند؛ براي فهم واژگان قرآن بايد  ،مناطق مختلف
قرآن،  ها را در عصر نزول و در قبايل و اقوام مرتبط با منطقه و فضاي نزولمعاني واژه

و واژگان را در  )4/ابراهيم(قرآن كريم با زبان مردم عصر نزول سخن گفته . بدست آورد
از سوي ديگر در قرآن  )21، ص1ج ،المناررضا، (. معاني رايج آن زمان به كار برده است

هاي دخيل و كلمات معرّب كه قبل از نزول قرآن و بعضاً به كريم به طور طبيعي از واژه
تجاري، فرهنگي و اجتماعي قوم عرب با ساير اقوام در ميان مردم رايج دليل روابط 

عالوه بر آن كه در قرآن كريم مطالب فراواني در خصوص . استفاده شده است ،بوده
پيشين و اقوام غير عرب بيان شده است كه در اين مطالب برخي اعالم و  هايامت

ل در مواردي كه معناي كلمات به همين دلي. آنها استعمال شده است ةاصطالحات ويژ
ع در مفاهيم معرّب و يا اصطالحات مربوط به اقوام و ملل گذشته نامعلوم بوده و با تتب

شود، بررسي زبان ها در عبارات قرآني روشن ميآن كلمات در زبان مرجع، مفاد آن
 . نمايدهايي ضروري ميشناختي چنين واژه

م  19 ةر اين باره به صورت ويژه، از سددشناسي  شناسي و ريشه هاي واژهپژوهش
كوشيدند  چنين بود كه مي به طور كلياما اين موضوع . دست خاورشناسان آغاز شد به

و به  ،ريشه يا تركيبات و عبارات قرآني را در كتب آسماني ديگر و تفاسير آنها باز يافته
تورات و انجيل استدست بشر و تقليدي از  ةكريم، ساخت عا كنند كه قرآناستناد آن اد .
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ت آن نيز افزوده اين گونه قرآن ستيزي هنوز هم ادامه دارد و شايد بتوان گفت كه به شد
 . شده است

علم  ةهاي قرآني، گروهي كه بيشتر دغدغخوشبختانه در موج ديگري از پژوهش 
ته ما قرار گرف ةاي پديد آوردند كه اكنون مورد استفاد ب، آثار شايستهداشتند تا تعص

 : اشاره كرد زير ی﹨︀ ا﹜ـ﹞︺︀رف دا︣ةتوان به  از اين ميان مي. است
  ،)EI2 = Encyclopedia of Islam( »ا﹜ـ﹞︺︀رف ا︨﹑م دا︣ة« -
  ،)ER= Encyclopedia of The Religion( »ا﹜ـ﹞︺︀رف د﹟ دا︣ة« -
 ... و )EQ= Encyclopedia of The Quran(»ا﹜ـ﹞︺︀رف ﹇︣آن دا︣ة« -
و  »بزرگ اسالمي ا﹜ـ﹞︺︀رف دا︣ة«توان به  داخلي نيز مي ی﹨︀ ـ﹞︺︀رفا﹜ دا︣ةاز

 . اشاره كرد »جهان اسالم ةدانشنام«
د به هاي متعدترجمه ،هاي نخستين اسالمي تاكنونترجمة قرآن نيز از سده ةدر زمين 

ه ب يقصد انتقال معاني و مفاهيم آيات قرآن به افراد فارسي زبان و ناآشنا با ادبيات عرب
 ةق دست به ترجمچهارم  هاي قرن ايرانيان نخستين بار در ميانه. نگارش درآمده است

يابي بخوانيم  را معادل آناي خاص داشت كه بهتر است  قرآن زدند و كارشان هم شيوه
چنين بود كه از  آن لو مسير تحو .ل يافتپس از آن به تدريج ترجمه تحو. تا ترجمه

و از سوي ديگر دستور زبان فارسي در آنها  ،يافت مي هاي عربي فزوني يك سو واژه
 ةباري كه دانشمندان از آغاز تاكنون به ترجم 900-800اما طي . شد بيشتر مراعات مي
 ،يابي دقيق براي تمامي واژگان به زبان فارسي از يك سو عدم معادل ،اند قرآن دست زده

ها، امكان رار آن در ساير ترجمهها و تكو از سوي ديگر بروز اشتباه در برخي از ترجمه
دستيابي به درك و دريافتي صحيح و دقيق از واژگان قرآن كريم را با مشكالتي همراه 

ن ما ادهد كه مترجمجديد قرآن نشان مي هاي كهن وكرده است؛ مراجعه به ترجمه
رد اند، در موااين متن مقدس از خود نشان داده ةرغم اهتمام فراواني كه در ترجمعلي
گاه چنان اين  اند ودهبدست نداآني ردرستي براي واژگان ق هاي دقيق ودي معادلمتعد

شوند كه به عنوان مفهوم قطعي واژه در نظر گرفته هاي نادرست تكرار ميبرابر نهاده



 1391، پاييز 4، سال 3 ادب عربي، شمارة/ 4

 

شناسي انسان جهان بيني و هايي باآيات چنين معادلبرخي از شوند، حال آنكه درمي
 . چ وجه سازگار نيستمورد نظر قرآن به هي

شناسي و ريشه ديداز » كفر«ة بر اين مبنا در پژوهش حاضر برآنيم تا با بررسي واژ 
 : بدست دهيمهاي زير پاسخي براي پرسش ،نيز تحول تاريخي معنايي آن

معناي بنيادين اين واژه چه بوده است و معاني ثانوي چگونه از آن برخاسته  .1
 است؟

 يابي آن دارد؟چه نقشي در روند فهم و معادل »كفر« ةشناسي واژريشه .2

اند مقصود و مفهوم دقيق آيات را آنچنان توانسته اندازههاي موجود تا چه ترجمه .3
 كه هست به خوانندة فارسي زبان منتقل كنند؟

ها كدام ترجمه ،قرآن ةترجم مذكور در طول تاريخِ ةهاي واژاز ميان برابر نهاده .4
 اند؟رگزيدهتري را بهاي صحيحمعادل

 » كفر« ةكاربرد قرآني واژ

، »كُفران«، »كَفور«، »ركَفّار«، »كُفّار«، »كَفَرَه«، »كُفْر«اتش نظير با ديگر مشتقّ» كفر« ةواژ 
كار رفته است؛ ما در اين مقاله، براي پرهيز  به قرآنمرتبه در آيات  500بيش از  ،»كافر«

 از دسته ده، اين واژه و مشتقاتش را در دوبا تكيه بر نتيجه بدست آم كالم و ةاز اطال
 . ايم مورد بررسي قرارداده ،آيات
به  ...مشتقات آن در مفهوم پوشانندگي نعمت، گناهان و آياتي كه واژة كفر و: الف 
 : نمونه از آيات اين دسته عبارتند از دو. رفته است كار

 ) ١٥١/︋﹆︣ه(﹊ْ﹀ُ︣ﹳونِ ﹁َ︀ذْ﹋ُ︣ﹳو﹡ٌ﹪ أَذْ﹋ُ︣ؤ﹋ُ﹛ؤ وًـاْ︫﹊ُ︣ﹳواْ ﹜ٌ﹪ وًـ﹐َ ︑َ -١
)٢٨/ا︋︣ا﹨﹫﹛(أَ﹜َ﹛ؤ ︑ًَ︣ـ إِ﹜َ﹩ ا﹜ٌُ︢﹟ًـ ︋ًـُ︡ـ﹜ُ﹢اْ ﹡ٌ︺ؤ﹞ًـ﹤َ ا﹜﹙ّ﹥ٌ ﹋ُ﹀ٍْ︣ا وًـأًَـ﹙ّ﹢اْ ﹇َ﹢ؤ﹝ًـُ﹛ؤ دًـارًـ ا﹜ْ︊ًـ﹢ًـارِ  -٢

مقابل ايمان  ةدر نقط مشتقات آن در مفهوم انكار خداوند و آياتي كه واژة كفر و: ب 
 : ين دسته عبارتند ازنمونه از آيات ا دو. رفته است به كار
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 ) ١٠٦/آل ︻﹞︣ان... (﹁َ︃َ﹝ُـ︀ ا﹜ٌُ︢﹟ًـ ا︨ؤ﹢ًـدُـتؤ وﹳ︗ﹳ﹢﹨ُُ﹛ؤ أَ﹋َ﹀َ︣︑ُ﹛ ︋ًـ︺ؤً︡ـ إِـ﹞ًـ︀﹡ٌ﹊ُ﹛ؤ -١
  )٣٩/﹁︀︵︣... (﹨ُ﹢ًـ ا﹜ٌُ︢ي ︗ًـ︺ًـ﹙َ﹊ُ﹛ؤ َ︠﹙︀ٌَ︿ًـ ﹁ٌ﹪ ا﹜ْ︃َرؤضِ ﹁َ﹞ًـ﹟ ﹋َ﹀ًَ︣ـ ﹁َ︺ًـ﹙َ﹫ؤ﹥ٌ ﹋ُ﹀ْ︣ﹳهﹳ -٢

دهد كه اين واژه در اصل بر  سوق ميما را به اين حقيقت  ،جستجو در منابع لغوي 
 . معناي پوشش و ستر داللت دارد

را به كناري نهاده، در جستجوي  ايمان و پس بهتر آن است كه تقابل معنايي كفر
اين واژه  يم تا بتوانيم مفاهيم واقعي كاربرديبرآ» كفر« مفاهيم اوليه و سپس تطور معنايي

 . دست آوريم را در قرآن كريم به

 هاي عربي در قاموس» كفر« واژة 

 )نزديكترين قاموس عربي به زمان نزول قرآن( از ميان معاني ذكرشده در كتاب العين
. مفهوم پوشاندن و پنهان كردن مفهوم غالبي است كه براي اين واژه، ذكرشده است

اند، نظر خليل را  روايات و شواهد شعري مختلفي كه كتب لغت براي اين واژه ذكر كرده
 : بينيم نيز مي "تهذيب"كند؛ چنانچه در اين بيت شعر  د ميييأت

 و ا︋﹟ﹳ ذُ﹋︀ء ﹋︀﹝﹟َ ﹁﹪ ﹋﹀ِ︣   ﹁﹢ًـرًـدًـتؤ ﹇︊﹏ًـ ا﹡︊﹑جِ ا﹜﹀︖ِ︣ 

 . پنهان بود» كفر«و آن هنگام، صبح هنوز در درون  .او پيش از سپيده دمان فرا رسيد
درتاريكي شب  چه كه يعني آن »﹋︀﹝﹟َ ﹁﹪ ﹋﹀︣«و عبارت  ،يعني صبح »ذكاء ابن« 

 . پنهان بود
 : نيز از بيت زير در تاييد مفهوم پوشاندن مدد جسته است "مقاييس"صاحب 

 ًـ︐ّ﹩ إذا أ﹜﹆َ️ؤ ︡اً ﹁﹪ ﹋︀﹁ٌٍ︣
 

 ︀وًـ أَ︗ًـ﹟ُـ ︻ًـ﹢ؤراتٌ ا﹜︓ّ︽﹢رِ ︸َ﹑﹝ﹳ  
 )65، ب 111ا﹜︤وز﹡﹩، ﹝︺﹙﹆﹤ ﹜︊﹫︡، ص (

هاي آن برد و سياهيفرو ) سياهي پوشنده(= دست به دامن شب ] خورشيد[تا آن كه 
 . مرزهاي پر خطر را پنهان كرد

 :به معناي كشاورزان استعمال شده است »كفّار«در قرآن كريم نيز واژه  
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 ). 20/حديد(﹋َ﹞ًـ︓َ﹏ِ ︾َ﹫︒ أ︻︖ًـ︉ًـ ا﹜﹊ُ﹀ّ︀رًـ ﹡َ︊︀︑ُ﹥ﹳ
، روايتي )2/محمد(﹋َ﹀ًُ︣ـ ︻ًـ﹠ُ﹛ ً︨ـ﹫ِـٌ︑︀ِ﹛: در روايتي، ابوعمران جويني در خصوص عبارت

، 1362سيوطي، (كند  نقل مي» منهحا عم«معناي   و به» كفر« ةمبني بر عبراني بودن واژرا 
41.(  

كار رفته در كتب لغت  براي دريافت مفهوم جامع و كاملي از اين واژه، معاني به 
: گذرانيم را از نظر مي )EI2، EQ؛ مقاييس؛ قاموس؛ تاج؛ لسان؛ رالعين؛ تهذيب؛ جمهر(
پوشاند و هاي او را مينعمت خدا و آيات و نشانه ،ا شكر، چرا كه كافرتقابل كفر ب -1

 ) EI2، EQ؛ مقاييس؛ قاموس؛ تاج؛ لسان؛ رالعين؛ تهذيب؛ جمهر(زند  با ناسپاسي از آنها سرباز مي

؛ مقاييس؛ رالعين؛ تهذيب؛ جمهر(پوشاند  ايماني حق را ميتقابل كفر با ايمان، چرا كه بي -2
 )EI2 ؛ انقاموس؛ تاج؛ لس

در مورد . پوشاند چرا كه در اين حالت لباس زره را مي(پوشيدن لباس روي زره،  -3
شود؛ البته به مردي كه با سالح، خودش را  گفته مي» قدكفر درعه«چنين فردي 

 )همان) (گويند پوشاند نيز مكفّر مي مي
 ) انالعين؛ تهذيب؛ لس(شود  قيري كه براي پوشاندن كشتي استفاده مي -4
شاهد اين . گويند پوشاند، كافر مي به شب از آنجا كه روشنايي را مي(شب و دريا،  -5

ها را  به نهر بزرگ نيز چون خشكي. آورده شد 5صفحة در كه سخن شعر لبيد است 
 ) EI2، EQ ؛ مقاييس؛ قاموس؛ تاج؛ لسان؛رالعين؛ تهذيب؛ جمهر() .گويندميپوشاند، كافر  مي
كفر توثا وكفر : گويند؛ مانند مي »كفور«و  »كفر«ن را تمد و ز شهرروستاهاي دور ا -6
پوشاند،  اين روستاها را از چشم مي، مسافت دورياز آن جهت كه هم البته شايد  ...ابيا
  )همان(اند  گونه ناميده شده اين

ها بذر را در زمين مخفي گويند چرا كه آن ان كافر مي ها به كشاورز عرب(كشاورزان،  -7
  )همان( )كنند مي
و  »كفاره«در روايات از روزه، صدقه و مواردي اين چنين، به (گناهان،  ةپوشانند -8
آن، گناه پوشانده ةواسط  چيزي است كه به ،تعبير شده است، چرا كه كفاره »كفارات«

 )همان(شود  مي
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 )همان(، )كفران(نعمت  ةپوشانند -9
 »إ﹡ّ﹪ ﹋﹀︣تﹳ ︋ِ﹞︀ اًَ︫︣ـ﹋︐ُ﹞﹢نِ ﹝ٌ﹟ ﹇︊﹏« :در آيه »كفرت«كتب لغت از (برائت،  -10

 . )همان(اند  ، به برائت تعبير كرده)22/ابراهيم(

 هاي سامي در زبان» كفر« ةواژ

  اند معناي پوشاندن پيشنهاد كرده ،»كفر« ةتقريباً همه دانشمندان گذشته براي ريش
)To cover ،To conceal a thing ( )(ي كفر ؛ در زبان عبر)مشكور: مثالً: نكKPR( ،

. آمده است) كردن به معني پوشاندن و مخفي( )kpar(در سرياني  و )kepar(در آرامي 
) واژه كفر در هزوارش. به معني شستن و زايل كردن ذكر شده است )kpr(در مندايي

)KPRWN+tan( همان(آمده است ) به معناي انكار و ردكردن.(  
،  )covering(و پوشش  )obliterating(فتن نه ةاولي  معناي »اسالم  دا︣ةا﹜ـ﹞︺︀رف« 

را در اشعار  )concealing benefits() ناسپاسي(و بعدها معناي پنهان كردن احسان 
ثر از أشمارد اما تحوالت بعدي را احتماالً متبرمي كهن عرب و پس از آن در قرآن

 . )EI 2(داند سرياني و آرامي مي

 آمده است ،مخفي كرد معناي پوشاند و عبري به درآرامي، سرياني و »كَفَرَ« 
   )2/مشكور(

را در اصل به معني پوشيدن و پنهان كردن » كفر«، واژة )360ص: 1386(جفري  
 . داند هايي در آرامي و سرياني مطابق مي داند و بر همين اساس نيز آن را با معادل مي

در سرياني  درعبري به معناي پاك كردن گناه يا معصيت و )kaffara( رَكَفََ 
)kipper(  آمده است)45/20و42/20 ،سفر حزقيال( . 

 ريشه شناسي
و به طور قطع عربي  ،را داراي كاربردي عام» كفر«، واژة )360ص: 1386(جفري  
 كاربردهاياز  ،اما بر اين باور است كه به عنوان يك اصطالح ديني خاص ،داند مي
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دهد كه صورت كافر به معناي  ال ميعالوه بر اين، احتم. ثير پذيرفته استأخارجي ت
 . ايماني، مستقالً از عبري و سرياني گرفته شده باشد ي بياايمان و كفر به معن بي

هاي ثمودي به صورت نام خاص اشاره  ريكمنس نيز به وجود كافر و كفر در كتيبه 
كفاره به صورت مستقيم از  ةو هوروويتس معتقد است كه صيغ )361ص: همان(دارد 
  ).جاهمان(يان گرفته شده است يهود
واژه كفاره تحت  كاربرددراين ميان هرتسفلد، هوروويتس و توري، زبان عربي را در  

و پاوتز و مينگانا تاثيرات متعلق به استعمال واژه ) جاهمان( دانند تاثير شديد جامعه يهود مي
 . )جاهمان(دانند با منابع مسيحي مرتبط مي كفاره را

و  )kopar(به همين صورت و با مفهوم ناسپاسي و بي ايماني در عبري ، »كفر«واژة  
را به عنوان ريشه » كفر«؛ تقريباً تمام منابع )جاهمان(است  نيز آمده )kopuruta(سرياني 

العين، (. اند آن را از همين واژه مشتق دانسته كاربردهايساير  و اين واژه در نظر گرفته
 ....). تهذيب، لسان،

كه، در آرامي ) ي بخشيدنابه معن(باشد  اين واژه كفّرَ مي كاربردهاياشكال  از ديگر 
عالوه بر اين . آمده است )KPR( در نبطي )KPRW( ، در پالميري)kpr(به صورت 

ديده شده است  )kopura(و  )kapura(صورت كافر و كفور در سرياني و مندايي نيز 
  ).همان(

 معاني قرآني 
شايد » كفر« ةر پيشينيان و معاصران در خصوص مفهوم واژاكنون پس از بررسي نظ

 . كردرا بررسي  "قرآن كريم"  كار رفته در بتوان مفاهيم به
 "قرآن كريم"و مشتقات آن در » كفر« ةمورد كاربرد واژ 500پس از مقايسة بيش از  

كريم  نقرآيابيم كه، اين آيات از دو حال خارج نيستند؛ اين واژه با مشتقاتش در  در مي
دًـارًـ ا﹜ْ︊ًـ﹢ًـارِ أَ﹜َ﹛ؤ ︑ًَ︣ـ إِ﹜َ﹩ ا﹜ٌُ︢﹟ًـ ︋ًـُ︡ـ﹜ُ﹢اْ ﹡ٌ︺ؤ﹞ًـ﹤َ ا﹜﹙ّ﹥ٌ ﹋ُ﹀ٍْ︣ا وًـأًَـ﹙ّ﹢اْ ﹇َ﹢ؤ﹝ًـُ﹛ؤ: در دو مفهوم ناسپاسي

ٌ﹟ًـ ا︨ؤ﹢ًـدُـتؤ وﹳ︗ﹳ﹢﹨ُُ﹛ؤ أَ﹋َ﹀َ︣︑ُ﹛ ︋ًـ︺ؤً︡ـ إِـ﹞ًـ︀﹡ٌ﹊ُ﹛ؤ: ايمان در تقابل با و ،)28/ابراهيم( آل ( ...﹁َ︃َ﹝ُـ︀ ا﹜ُ︢

البته مفهوم پوشاندن هم در چند جا قابل توجه است؛ اما از . كار رفته است به، )106/عمران



 9/ »كفر«بررسي زبان شناختي واژة قرآني 

 

ي پوشاندن استوارند، ما به همان امعن ةايماني هر دو بر پاي جا كه مفاهيم ناسپاسي و بي آن
الهي را  هاينعمتكنيم؛ زيرا در مفهوم ناسپاسي، از آن جهت كه فرد،  دو دسته اشاره مي

 ةكند، مفهوم پوشاندن، هويداست چنانكه بنا به گفت زبان به شكر باز نميپنهان داشته و 
داللت  دهد و بر انساني شدت كفر را نشان مي» رَفَكَ«مادة كفور از واژة ، )5/261(بيضاوي 

مند گرديده به فراموشي سپرده و برخالف آن  كه تمام نعماتي را كه از آن بهره كندمي
در  .دگي متحمل گرديده در خاطر نگاه داشته استكوچكترين زياني را كه در زن

 . دارد خداوند و عظمتش را پوشانده و مخفي مي يگانگيايماني نيز فرد،  بي

داند؛ او  ساختن مي را پوشاندن و نهان» كفر«نيز عنصر اصلي واژة  )240ص(ايزوتسو  
مربوط  ها هايي كه به عطا و دريافت موهبت بافت در» كفر«همچنين معتقد است كه 

رسيده به انسان را  هاينعمتطور طبيعي معناي پنهان داشتن يا ناديده گرفتن  شود، به مي
 .يابد كند و در نتيجه مفهوم ناسپاسي مي پيدا مي

وًـ ﹝ًـ﹟ؤ ︑َ︴َ﹢ُـعًـ  :گويد ، خداوند از سپاسگزاري خود سخن مي "قرآن كريم" گاهي در 
كند كه او هيچ عمل  و به اين حقيقت اشاره مي )158/هبقر( َ︠﹫ؤ︣اً ﹁َ︅ِنُـ ا﹜﹙ُ﹥ًـ ︫︀﹋ٌَ︣ ︻ًـ﹙ٌ﹫﹛َ

گذارد و به طور قطع اجري عظيم براي آن، منظور  صالحي را بدون اجر و پاداش نمي
﹁َ﹞ًـ﹟ؤ ًـ︺ؤ﹞ًـ﹏ؤ ﹝ٌ﹟ًـ : شود بيان مي» كفر«در قالب لفظ  قرآناين انديشه اساسي، در . دارد مي

ﹳ﹢نًـا﹜ُ︭ـ︀﹜ٌ︀تٌ وًـ ﹨ُ﹢ًـ ﹝ﹳ﹣ْ﹝ٌ﹟َ ﹁َ﹑ ﹋ُ﹀ْ︣انًـ ﹜ٌ گاهي خداوند فهرستي  .)94/ األنبياء(ً︧ـ︺ؤ﹫ِ﹥ٌ وًـ إِ﹡ُ︀ ﹜َ﹥ﹳ ﹋︀︑︊ٌ
گاه اشاره  خواند و آن را كه به انسان ارزاني داشته، به نام آيات مي هايينعمتتفصيلي از 

كه به آدميان عطا نموده، بيشتر آنان وظيفه خويش را  نعمتكند كه با وجود اين همه  مي
خداوند در اين آيات انسان را به . سپارند ت فراموشي ميكه شكرگزاري است، به دس

وًـ آ︑︀﹋ُ﹛ؤ ﹝ٌ﹟ؤ ﹋ُ﹏ِـ ﹝︀ ً︨ـ︃َ﹜ْ︐ُ﹞ﹳ﹢هﹳ وًـ إِنؤ : خواند علت ناسپاسي و كفران نعمت ظلوم و كفّار مي
رَ ﹳ﹢﹨︀ إِنُـ ا﹜ْ︅ِ﹡︧︀نًـ ﹜َ︷َ﹙ُ﹢مَ ﹋َ﹀︀ُ   ).34/ إبراهيم(︑َ︺ﹳّ︡ـوا ﹡ٌ︺ؤ﹞ًـ️ًـ ا﹜﹙ُ﹥ٌ ﹐ ︑ُ︭ؤ

. آورد اعتقادي برخي از بندگان سخن به ميان مي ايماني و بي بياز  " قرآن كريم "
ايماني اين افراد تنها محدود به اعتقاد به رستاخيز نيست؛ بلكه آنها مدام در هر چيزي  بي
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ايمان است چرا كه  دقيقاً ضد ويژگياين . كنند آيد ترديد مي كه به نظرشان معقول نمي
هاي خدا باشد؛ اين مفهوم از بالشرط در برابر فرمانخواهد كه تسليم  ايمان از انسان مي

در اين حالت يعني عدم پذيرش اصل » كفر«. دقيقاً در تقابل با ايمان است» كفر« ةواژ
از اين رو ارتباطي با واكنش . است -يعني اعتقاد به خدا و روز رستاخيز -اساسي اسالم 

ر محور پذيرفتن يا نپذيرفتن كند، بلكه موضوع ب عاطفي سپاس و شاكر بودن پيدا نمي
وًـ ﹇َ︀﹜ُ﹢اْ إِنؤ ﹨ٌ﹪ًـ إِ﹐ُ ًـ﹫ًـ︀︑ُ﹠َ︀ ا﹜ّ︡ـ﹡﹫ًـ︀ وًـ ﹝ًـ︀ ﹡َ﹟ﹳ ︋ِ﹞ًـ︊ؤ︺ﹳ﹢︔ٌ﹫﹟ًـ وًـ ﹜َ﹢ؤ : خرد آدمي استوار است ةوسيل به
︋ِ﹞︀ ﹋ُ﹠︐ُ﹛ؤ  وًـ رًـ︋ِـ﹠︀ ﹇︀لًـ ﹁َُ︢و﹇ُ﹢ا ا﹜ْ︺ًـ︢ابًـ  رًـ︋ِـِ﹛ؤ ﹇︀لًـ أ ﹜َ﹫ؤً︦ـ ﹨︢ا ︋ِ︀﹜ًْـ﹅ِـ ﹇︀﹜ُ﹢ا ︋ًـ﹙﹩  إِذْ وﹳ﹇ٌ﹀ُ﹢ا ︻ًـ﹙﹩  ︑َ︣ى

  ).29و 30/ األنعام(︑َ﹊ْ﹀ُ︣ﹳونًـ
رود، اما گاهي بسيار دشوار  كار مي به اين دو معناي مختلف به» كفر«ريشه  هرچند 
قرآني  ةايماني كشيد؛ چرا كه در انديش توان مرزي قاطع ميان دو معناي ناسپاسي و بي مي

 . اين دو معني با هم در ارتباطند
-گاهي توسط انسان بر نعمت. همان مفهوم پوشانندگي است ،درحقيقت مفهوم اوليه 

گاهي . شودناسپاسي مي و آنگيرد كه منجر به ناديده گرفتن الهي پوششي قرار مي هاي
كند كه اين را انكار مي نيز انسان عظمت خالق را در دل خود پوشيده داشته قدرت او

 . ي انكار استابه معن همان تقابل با ايمان و
ايماني را  از آن جهت كه يكي از دو معناي ناسپاسي يا بي» كفر«حال، واژة به هر  

توان به حديث جالبي در صحيح  در تاييد اين مطلب مي. دربردارد داراي ايهام است
در ذهن مسلمانان » كفر«اشاره نمود كه نشانگر ابهام واژة  )2كتاب ايمان، حديث(بخاري 

: فرمود) و آله(ست كه پيامبر صلي اهللا عليه در اين حديث آمده ا. صدر اسالم است
آتش جهنم را به رويا ديدم و بيشتر ساكنان آن زناني بودند كه در اين جهان كفر «

نه، منظور من از كفر، : سؤال شد يعني به خداوند كافر بودند؟ فرمود. ورزيده بودند
ن حديث به ؛ اي»ناسپاسي نسبت به شوهرانشان و ناسپاس بودن در برابر نيكي است

 . است» كفر«خوبي بيانگر حالت ترديد در فهم معناي واژة 
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است كه خدا به آدميان عطا  هاييرحمت و نعمتاشاره به در آيات الهي بيشتر  
تواند به  مي همچنين. آن شكرگزاري و سپاسگزاري از جانب بنده است ةنموده و الزم
؛ از اين جهت دوم، دي هم باشها و مظاهر ملكوت الهي و قدرت خداوند معناي نشانه
حيرت و شگفتي و سپاس در درون آدمي و  ةرود كه آيات الهي، برانگيزانند انتظار مي

سوق دهنده او به سوي ايمان به پروردگار باشند و اگر چنين نباشد فرد، كافر خوانده 
 . )241، 1378، ايزوتسو(شود  مي

، به بررسي قرآن كريمدر آيات » فرك«اينك پس از اشاره به دو مفهوم متفاوت واژة  
قرآن هاي  پردازيم تا بدانيم چه اندازه توجه به اين دو مفهوم در ترجمه نظر مترجمان مي

البته الزم به ذكر است از آنجا كه ابهامات در ترجمة . مورد نظر قرار گرفته است كريم
است، در بررسي  متعلق به مواردي است كه اين واژه داراي مفهوم ناسپاسي» كفر«واژة 

 : كنيمتنها به چند نمونه از آيات در اين دسته اشاره مي قرآن كريمهاي  ترجمه

)28/ا︋︣ا﹨﹫﹛( أَ﹜َ﹛ؤ ︑ًَ︣ـ إ﹜َ﹩ ا﹜ُ︢﹟ًـ ︋ًـُ︡ـ﹜ُ﹢اْ ﹡ٌ︺ؤ﹞ًـ﹤َ ا﹜﹙ّ﹥ٌ ﹋ُ﹀ٍْ︣ا وًـأًَـ﹙ّ﹢اْ ﹇َ﹢ؤ﹝ًـُ﹛ؤ دًـارًـ ا﹜ْ︊ًـ﹢ًـارِ) 1

را در اين آية شريفه به جاي » كفر«ها، واژة  بينيم برخي از ترجمه گونه كه مي همان
كفران نيز، اگرچه ترجمه صحيحي است، اما  ةالبته گزين. اند ا كردهمعن»كفر«ناسپاسي به 

اي برگردان به فارسي  بهتر آن است كه به ناسپاسي ترجمه شود چراكه كفران، واژه
همچنين بيان ناسپاسي و كافر شدن در ترجمه به صورت توأم، خود نشانگر . نيست

ر ترجمه يكي از دو مفهوم ذكر بايست د ميكه است » كفر«سردرگمي مترجم دربارة واژة 
 . شود

كافرشدن وكافر شدن ناسپاسي كفران كفر معادل فارسي
 ناسپاس شدن

 ميبدي اسفرايني طبري، نسفي ابوالفتوح  كهن ةنام ترجم
 ةنام ترجم
 معاصر

پور، آيتي، بهرام
رهنما، فوالدوند،

 اي  الهي قمشه

 ،مكارم
 مشكيني

انصاري، 
 معزي
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﹨ُ﹛ؤ إِ﹜َ﹩ ا﹜ْ︊ًـِ︣ـ إِذَا ﹨ُ﹛ؤ ﹳِْ︪︣﹋ُ) 2 ٌ﹫﹟ًـ ﹜َ﹥ﹳ ا﹜ِ︡ـ﹟ًـ ﹁َ﹙َ﹞ُـ︀ ﹡َ︖︀َـ ٌ︭﹚ْنًـ ﹁َ︅ِذَا رًـ﹋ٌ︊ﹳ﹢ا ﹁﹪ ا﹜ْ﹀ُ﹙ْ﹈ٌ دًـ︻ًـ﹢ﹳا ا﹜﹙ُ﹥ًـ ﹝ﹳ﹢
  )66و 65/︻﹠﹊︊﹢ت(﹜ٌ﹫ًـ﹊ْ﹀ُ︣ﹳوا ︋ِ﹞︀ًـ ءًـا︑َ﹫ؤ﹠َ︀﹨ُ﹛ؤ وًـ ﹜ٌ﹫ًـ︐َ﹞ًـ︐ُ︺ﹳ﹢ا ﹁ًَ︧ـ﹢ؤفًـ ًـ︺ؤ﹙َ﹞ﹳ﹢نًـ 

 كفوركفر فزودنناسپاسي انكار كردنكافر شدن كفران معادل فارسي
نام ترجمه

 كهن
طبري،  

 ابوالفتوح
 اسفرايني ميبدي نسفي 

نام ترجمه 
 معاصر

آيتي، 
 اي قمشه الهي

بهرام  مكارم، رهنما
 پور، فوالدوند

   

 بحث ازچرا كه . به معناي ناسپاسي ورزيدن است »ليكفروا«در اين آيه نيز عبارت  
كنند، در حالي  است كه خداوند اعطا كرده و مردمان آنها را سپاسگزاري نمي هايينعمت

 . ها، اين عبارت، به كافر شدن و انكار كردن ترجمه شده است كه در برخي از ترجمه

ُـ﹁ْ﹠َ︀ ﹜ٌ﹙﹠ُ︀سِ ﹁﹪ ﹨ََ︢ا ا﹜ْ﹆ُ︣ؤءًـانِ ﹝ٌ﹟ ﹋﹏ِـ ) 3  )89/إ︨︣اء(ا﹜﹠ُ︀سِ إِ﹐ُ ﹋ُ﹀ُ﹢رٍا﹝ًـ︓َ﹏ٍ ﹁َ︃َ︋ًـ﹩ أَ﹋ْ︓َ︣ﹳ     وًـ ﹜َ﹆َ︡ؤ ً︮︣ـ

 كفرو  فارسي معادل
 طغيان

 ) عناد(

 كفران ناسپاسي
 نعمت

كافر انكار
 شدن

 و جحود
 كفران

 و انكار
 كفران

  اسفرايني طبري  ابوالفتوح ميبدي نسفي كهن ترجمه نام

 ترجمه نام
 معاصر

الهي 
 اي قمشه 

 رهنما، گرمارودي،
 انصاري، معزي،
 آيتي

 شكينيم   مكارم 

مردمان  بيشتراما  ،است در قرآن  خداوند به مردم  در اين آيه نيز سخن از عنايات
سردرگمي مترجمان در . پردازند جاي سپاسگزاري در مقابل الطاف الهي به ناسپاسي مي به

به ناسپاسي ترجمه   اين واژه نيز مشهود است؛ در حالي كه اگر اين واژه ةخصوص ترجم
 . خواهد شد دست دادهبدقيق  ةشود، ترجم



 13/ »كفر«بررسي زبان شناختي واژة قرآني 

 

ِ﹟ًـ ) 4 دًـمًـ ﹁ًَ︧ـ︖ًـ︡ﹳوا إِ﹜ُ︀ إِ︋ؤ﹙﹫ً︦ـ أَ︋ًـ﹩ وًـ ا︨ؤ︐َ﹊ْ︊ًـً︣ـ وًـ ﹋︀َنًـ ﹝ٌ﹟ًـ ا﹜ْ﹊َ︀﹁ٌ︣ وًـ إِذْ ﹇ُ﹙ْ﹠َ︀ ﹜ٌ﹙ْ﹞ًـ﹙َ﹊َ﹤ٌ ا︨ؤ︖ﹳ︡ﹳواْ ﹜︁ٌ
  )34/︋﹆︣ه(

 كافران معادل فارسي
 اسفرايني، نسفي، ابوالفتوح، ميبدي، طبري، سورآبادي نام ترجمه كهن

نام ترجمه 
 صرمعا

پور، رهنما، فوالدوند، مكارم، انصاري، معزي، اي، بهرام قمشه آيتي، الهي
 گرمارودي

نگامي كه اين آيه را در كنار ساير آياتي كه به جريان خلقت آدم و سجده فرشتگان ه
كنيم،  بررسي مي -مباركه اعراف ةسور 17تا  10به خصوص در آيات  -اشاره دارند، 

هايي است كه ابليس از جانب  موهبتانكار سخن از آيه در اين رسد كه  نظر مي به
را از آتش  اوخداوند مثال اين كه  .نه انكار وجود خداوند خداوند دريافت داشته است

به همين دليل شايد  .؛ و به زعم او آتش برتر از خاك استانسان را از خاك آفريده اما
خداوند از سوي  ز انكارسخن ادر اين جا  آيه گفت كهاين خصوص دربتوان به قطع 

ابليس است كه موهبت خلقت خودش را از  ةناسپاسان بلكه سخن از ادعاي بوده،ن ابليس
و در ادامه . داندآتش، برتر از موهبت خداوند نسبت به انسان و خلقت او از خاك مي

شود كه در نتيجه چنين گماني ابليس  از ناسپاسان نعمات  آيه از سوي خداوند تأكيد مي
ها به گردنكشي و خودبيني  او به جاي سپاسگزاري از اين موهبتكه  چرا. هي گرديدال

ها از  كه اين موهبت كردكه گويي فراموش  ،پرداخته، آنچنان فريفته موقعيت خود شد
جانب خداست؛ به همين دليل شايد بتوان گفت كه سخن از كفر ابليس، در حقيقت، 

-بيتبديل آن به با  خالفتيالهي است كه البته م اشاره به ناسپاسي او در مقابل عنايات

كه پيش از اين گفتيم، معناي پوشيده داشتن نعمت،  در مراحل بعد ندارد و چنان ايماني
بوده كه در لسان قرآن گاهي با تطور معنايي خود در قالب كفر » كفر«واژة  ةاز معاني اولي
 . تايماني و نقطه مقابل ايمان مطرح شده اس به معناي بي
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 گيري و پيشنهاد  نتيجه 

جا  معناي ستر و پوشش است؛ معناي ناسپاسي نيز از همين در اصل به »كفر« ةواژ -1
 . خيزد برمي

اين واژه، پوشاندن است كه با تطور معنايي آن در ادبيات  نخستدر حقيقت معناي  -2
ر كار رفته است؛ ه كريم، گاهي به صورت خاص در مقام انكار مقام ربوبي به قرآن

و ناسپاسي نيز، در بسياري  هاواژه يعني همان پوشاندن نعمت نخستچند كه معناي 
 . شود از آيات، ديده مي

به طور قطع و يقين در معناي خاصي » كفر« ةاز آنجا كه مشتقات مختلف واژ -3
در » كفر« ةاند، شايد با توجه به موارد استعمال واژ كار نرفته به) ايماني ناسپاسي يا بي(

و  هايا مشتقات آن در رابطه با نعمت» كفر« ةكريم، بتوان گفت كه، هر جا واژ قرآن
رود، معناي ناسپاسي، و هر جا كه در نقطة مقابل  كار مي مواهب خداوندي بر انسان به

به همين دليل . ايماني است شود، به معناي بي آن استعمال مي  ايمان و موارد وابسته به
، در تمام اين دسته از آيات »كفر« ةواژ ةسي در ترجمجايگزين ساختن معناي ناسپا

 : شود به شرح زير پيشنهاد مي

  )28/ا︋︣ا﹨﹫﹛(أَ﹜َ﹛ؤ ︑ًَ︣ـ إ﹜َ﹩ ا﹜ُ︢﹟ًـ ︋ًـُ︡ـ﹜ُ﹢اْ ﹡ٌ︺ؤ﹞ًـ﹤َ ا﹜﹙ّ﹥ٌ ﹋ُ﹀ٍْ︣ا وًـأًَـ﹙ّ﹢اْ ﹇َ﹢ؤ﹝ًـُ﹛ؤ دًـارًـ ا﹜ْ︊ًـ﹢ًـارِ ) 1
در  مردم خود را كردند و ناسپاسياى آن كسان را كه در برابر نعمت خدا  يا نديدهآ 

 ديار هالك فرود آوردند؟
﹨ُ﹛ؤ إِ﹜َ﹩ ا﹜ْ︊ًـِ︣ـ إِذَا ﹨ُ﹛ؤ ﹳِْ︪︣﹋ُ) 2  ٌ﹫﹟ًـ ﹜َ﹥ﹳ ا﹜ِ︡ـ﹟ًـ ﹁َ﹙َ﹞ُـ︀ ﹡َ︖︀َـ ٌ︭﹚ْنًـ ﹁َ︅ِذَا رًـ﹋ٌ︊ﹳ﹢ا ﹁﹪ ا﹜ْ﹀ُْ﹙﹈ٌ دًـ︻ًـ﹢ﹳا ا﹜﹙ُ﹥ًـ ﹝ﹳ﹢

 )66و 65/︻﹠﹊︊﹢ت( ﹜ٌ﹫ًـ﹊ْ﹀ُ︣ﹳوا ︋ِ﹞︀ًـ ءًـا︑َ﹫ؤ﹠َ︀﹨ُ﹛ؤ وًـ ﹜ٌ﹫ًـ︐َ﹞ًـ︐ُ︺ﹳ﹢ا ﹁ًَ︧ـ﹢ؤفًـ ًـ︺ؤ﹙َ﹞ﹳ﹢نًـ
چون به كشتى نشستند خدا را با اخالص در دين او خواندند و چون نجاتشان داد و 

كنند و بگذار  ناسپاسي ايم داده به آنانبگذار تا به آنچه . به خشكى آورد، شرك آوردند
 . تا برخوردار شوند، زودا كه بدانند

  )89/ا︨︣اء(﹝ًـ︓َ﹏ٍ ﹁َ︃َ︋ًـ﹩ أَ﹋ْ︓َ︣ﹳ ا﹜﹠ُ︀سِ إِ﹜ُ︀ ﹋ُ﹀ُ﹢رٍا     ﹏ِـوًـ ﹜َ﹆َ︡ؤ ً︮ـُ︣ـ﹁ْ﹠َ︀ ﹜ٌ﹙﹠ُ︀سِ ﹁﹪ ﹨ََ︢ا ا﹜ْ﹆ُ︣ؤءًـانِ ﹝ٌ﹟ ﹋) 3
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 و به راستى در اين قرآن از هر گونه مثَلى، گوناگون آورديم، ولى بيشتر مردم جز به 
 . آورند رونميناسپاسي 

دًـمًـ ﹁ًَ︧ـ︖ًـ︡ﹳوا إِ﹜ُ︀ إِ︋ؤ﹙﹫ً︦ـ أَ︋ًـ﹩ وًـ) 4 ِ﹟ًـ  وًـ إِذْ ﹇ُ﹙ْ﹠َ︀ ﹜ٌ﹙ْ﹞ًـ﹙َ﹊َ﹤ٌ ا︨ؤ︖ﹳ︡ﹳواْ ﹜︁ٌ ا︨ؤ︐َ﹊ْ︊ًـً︣ـ وًـ ﹋︀َنًـ ﹝ٌ﹟ًـ ا﹜ْ﹊َ︀﹁ٌ︣
  )34/︋﹆︣ه(

] كه[آدم را سجده بريد، پس سجده بردند جز ابليس : و چون به فرشتگان گفتيم 
 . گرديد ناسپاسانسربپيچيد و تكبر ورزيده، و از 

 : منابع

 . قرآن كريم
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 . ق1422بيروت، 
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 . ق1401حياء التراث العربي، بيروت، إ بخاري، دارال، صحيح محمد بن اسماعيل عبداهللا وبخاري، ابال
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