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از کاربست جاهلی تا تضمین نحوی در قرآن
ناصر قرهخانی

*

استادیارگروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا

علیباقر طاهرینیا
استاد گروه زبان و ادبیّات عربی دانشگاه تهران

عبدالحسین فقهی
دانشیار گروه زبان و ادبیّات عربی دانشگاه تهران
(از ص  902تا )992
تاريخ دريافت ،1324/11/92 :تاريخ پذيرش1322/2/30 :

چکیده
واژة کفر يكي از واژههاي اساسي و پرکاربرد در قرآن کريم است .بررسي تحول اين واژه از دورة جاهلي تا
متن قرآن کريم ،تحت عنوان معنيشناسي تاريخي(در زماني) با بهرهگیري از منابع وکتب لغت قديم
کمک ميکند تا درک عمیق و درستي ازگسترة مفاهیم اين واژه و مشتقات آن بدستآيد .برآيند و
حاصل اين تحقیق در پاسخ به اين سؤال است که چگونه بر اساس قاعدة تغییر و توسیع معنايي ،مفهوم
اولیة اين واژه تحول وگسترش يافته ومعاني مختلف بر آن مترتب گشته است؟ عالوه براين ،بر اساس
تضمین نحوي ،قدرت اين واژة محوري در تأثیر گذاري براي افزودن حرف جر بر واژگاني مثل جحد،
ظلم ،کذب و شرک وافزايش وتقويت معناي انكار درآنها چگونه است؟ لذا بر اساس روشتحلیلي توصیفي
نحوة تحول و توسیع معني واژة کفر در اشكال مختلف در متن قرآن کريم بدست ميآيد وثابت ميشود
که براساس تضمین ،عالوه برافزوده شدن حرف جر به افعال فوق ،معناي انكار به آنها اضافه شده ويا
تقويت ميشود.

واژههای کلیدی :قرآن ،کفر ،دورة جاهلي ،توسیع معنايي ،تضمین ،تغییر معنايي.

* .رايانامة نويسندة مسؤول:

naser123gh@gmail.com
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 .5مقدمه
معنيشناسي يكي از شاخههاي علم زبانشناسي است .در تعريف آن برخي گفتهاند که
«مطالعة علميِ معني را معنيشناسي ميگويند» (صفوي .)91 :1323،معنيشناسي
شاخههاي متعددي دارد؛ از جمله -1« :معنيشناسي تاريخي  -9معنيشناسي ساختگرا
 -3معنيشناسي زايشيگرا  -4معنيشناسي نوساختگرا  -2معنيشناسي شناختي»
(گیررتس 10 :1323 ،و .)11

محوريت تحقیق ما بررسي تحول معنايي واژة «کفر» ،از دورة جاهلي تا متن قرآن
کريم است؛ از اينرو روش ما در اين مقاله معنيشناسيتاريخي (فقه اللغوي) است« .از
مباحث مهم اين روش ،تغییر معنايي است که ميتوان آن را از جهت نوآوريهاي مفهوم
شناختي ،واژههاي از پیش موجودي دانست که در معنايي تازه به کار ميروند» (گیررتس،
« .)20 :1323تغییر معنايي مثل واژة «

» است که اصل آن طعام مسافر بوده اما

مجازا تغییر يافته و بر چیزي اطالق ميگردد که طعام بر روي آن گذاشته ميشود »
(عمران.)29 :1321 ،
توسیعِ (تعمیم) معنايي نیز يكي از انواع تغییرات در معنيشناسي تاريخي است که
طي آن دايرة معنايي يک کلمه گسترش مييابد؛ به گونهاي که ميتوان آن را در بافت-
هاي جديدي به کار برد« .در توسیع معنايي ،دامنة شمول معنايي يک کلمه نسبت به
معناي اولیه افزايش مييابد» (نغزگوي کهن)141 :1323 ،؛ مثل «کلمة «عَرَبة» که صرفاً
محدود به چرخي ميشد که با دست يا اسب به حرکت درميآمد و سپس معناي آن
گسترش پیدا کرد و بر اتومبیل نیز اطالق شد» (عمران.)100 :1321 ،
در اين بحث ،نحوة تغییر و توسیع معنايي واژة کفر نسبت به مفهوم اولیهاش که
همان پوشش است ،مورد بررسي قرار ميگیرد و معاني آن در دورة نزول و در قبايل و
اقوام مرتبط با منطقه و فضاي آن دوره بدست ميآيد؛ بنابراين هدف غايي اين مقاله آن
است تا به روش تحلیلي -توصیفي ،با بررسي درزماني واژة کفر از جهت تغییر و توسیع
معني ،نحوة تأثیرگذاري آن را بر واژههاي ديگر تحلیل کند.
شايد بتوان از پاياننامة حسن خودروان با عنوان «بررسي معناشناختي کفر در قرآن
کريم» به عنوان مهمترين پاياننامه در اين زمینه يادکرد .با اين توضیح که پاياننامة
مذکور بیشتر رويكرد معرفتي دارد تا ژرفنگري در تحول و توسیع معنايي .مقالة
آذرنوش با عنوان «بررسي زبانشناختي واژة قرآني کفر» ( )1321نیز مهمترين مقاله در
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اين زمینه است .اين مقاله در دو بخش به بررسي واژة کفر در زبانهاي سامي و برخي
کتابهاي لغت و متن قرآن مبادرت نموده و نتیجه گرفته است که معني اصلي کفر
همان پوشش است که در متن قرآن به دو معني ناسپاسي و انكار مقام ربوبي تغییر يافته
و سپس به بررسي برداشت مترجمان قرآن از واژة کفر مربوط به برخي از آيات در
ترجمههاي مختلف اشاره کرده است؛ اما تفاوت مقالة حاضر با مقالة فوق :الف -رويكرد
غالب در اين مقاله ،معنيشناسي درزماني (تاريخي) است و با دقتنظر و بررسي بیش از
بیست ديوان و منبع معتبرمربوط به اشعار دورة جاهلي از جمله ديوانهاي أعشي،
إمرؤالقیس ،تأبط شرا ،زهیر بن ابي سلمي ،سالمة بن جندل ،سموأل بن عاديا ،عامربن
طفیل ،عدي بن زيد ،عروة بن الورد ،عنترة بن شداد ،مهلهل ،نابغة ذبیاني و عمرو بن
کلثوم ،مثالهايي را در اين باب ذکر کردهايم که اگر چه اندک است؛ اما به لحاظ تاريخي
ارزش فراواني دارد .اين نكته را نیز بايد افزود که لغتنامههايي مثل کتاب العین ،لسان
العرب ،تهذيب اللغة و جمهرة اللغة به لحاظ اينكه دربردارندة بسیاري از اشعار دورة جاهلي
هستند ،بهسان گنجینههايي بيبديل ،منابعي بس معتبر از جهت بررسي سابقة واژگان
در دورة جاهلي محسوب ميشوند که ما نیز از آنها غافل نشدهايم؛ ب -در اين تحقیق
معاني مختلفي که از طريق هم نشیني و يا سیاق بر واژة کفر عارض ميشود مورد توجه
قرار گرفته است؛ ج -يكي از مباحث بسیار مهم مطرح در اين مقاله ،تأثیر گذاري واژة
کفر به عنوان يک واژة زنده و غالب ،بر ديگر واژهها بر اساس قاعدة تضمین (نحوي)
است و جزء مباحث جديد ميباشد .مقالة ديگر با نام «حوزة معنايي واژة کفر در قرآن»
است که مهدي شهیدي در سال1324ش درمجلة «تحقیقات علوم قرآن وحديث»
شماره چهارم منتشر کرده است .آنچنان که از عنوان مقاله پیداست ،محتواي آن با
محوريت نظرية حوزههاي معنايي است که با مقالة حاضر تفاوت دارد.
 .2سیر تاریخی واژة «کفر»
فراگیرى واژة کفر چنان است که به عنوان يک واژة ديني همة صفات متعلق به خصايص
نكوهیده ،به نوعى با آن ارتباط دارند .تالش ما در اين تحقیق بر آن است تا به اختصار
اصل اين واژه را در دورة پیش از اسالم ،در زبانهاي سامي ،اشعار جاهلي و فرهنگهاي
لغت قديم مورد بررسي قرار دهیم و پس ازآن به بررسي مشتقات و مفاهیم برآمده از
اين واژه در قرآن کريم بپردازيم
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 .5-2واژة کفر در زبانهای سامی

آرتور جفري ،از محققان زبانهاي سامي مينويسد« :اصل اين واژه عربي است؛ اما به
عنوان يک اصطالح ديني خاص از استعماالت خارجي تأثیر پذيرفته است .معناي اصلي
کَفَرَ پوشیدن و پنهان کردن است و در سرياني با واژة ܒܭ( )kparمطابقت دارد و يكي از
مشتقات اين مفهوم در قرآن در آية «كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُه» (حديد ،)90 :همانند
بارانى که محصولش کشاورزان را در شگفتى فرومىبرد ،به کار رفته است .به معناي
کشاورزان و برزگران؛ يعني کساني که دانهها و تخمها را ميپوشانند ،اما صیغة «کَفَّرَ» با
صورت عبري כפר( )kprتطبیق ميکند و به معناي پوشانیدن در مفهوم کفّاره دادن
است .در اين مفهوم با حرف اضافه «عن» به کار ميرود و سیوطي در االتقان و
المتوکلي ميگويد که بعضي از مراجع قديم صورت «کَفّرَ عَنْ» را مأخوذ از عبري يا
نبطي ميدانستند .کاربرد متداولتر اين واژه با حرف جر «بـ» است و در اين صورت
مفهوم آن انكار وجود خدا يا انكار احسان او است .اين کاربرد با «بـ» از ويژگيهاي زبان
سرياني است» (جفري 360 :1319 ،و .)361
در کتاب فرهنگ تطبیقي زبان عربي با زبانهاي سامي و ايراني ،صورتهاي مختلـف
کَفَرَ (ماضي ثالثي) و کُفْر (مصدر) همراه با معاني گوناگون ،ذکـر شـده اسـت کـه در دو
نمــودار مطــرح مــيگــردد .ايــن نمودارهــا مربــوط بــه زبــانهــايآرامــي(،)aramic
منــدا ي( ،)mandaicعبــري( ،)hebrewســرياني( ،)syriacپــالمري (،)palmyren
نبطي( )nabateanو آشوري( )assyrianاست (مشكور 162 :1321 ،و :)162
نمودار  .1در اين نمودار مفهوم اولیة «کَفَـرَ» در زبانهـاي آرامـي ،منـدا ي ،سـرياني،
عبري و عربي نشان داده شده است؛ به گونهاي که معناي پوشش در تمامي آنهـا وجـود
دارد:

کَفَرَ

در عربی  :پوشانیدن و

درمندائی :شستن وزایل

پنهان کردن

کردن -Kpr

در عبری :پوشانیدن وپنهان

در آرامی :پوشانیدن و

کردن – kpr

 keparپنهان کردن
درسریانی  :پوشانیدن
ومخفی کردن kpar
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نمودار  .9در اين نمودار اگرچه معني قیر و زفت و ناسپاسي و بيايماني وجود دارد؛
اما معني بي ايماني عربي مربوط به دورة بعد از اسالم است:

کُفر
درزبان عربی -1:ناسپاسی
وبی ایمانی -2قیرو زفت
 با دوتلفظ جداگانهدرسریانی:ناسپاسی وبی
ایمانیkopurtã-quprã
درآشوری :قیر وزفتkupur-kupru

 باتلفظ متفاوت در عبری :قیر وزفتkoper

 -باتلفظی دیگر درسریانی

 -درعبری :ناسپاسی

 :قیر وزفتkuprã

وبی ایمانیkopãr

(همان 162 :و )162

 .2-2واژة کفر در اشعارجاهلی

کاربرد اين واژه در اشعار جاهلي شايد کمتر از ده مورد باشد که اکثر اين ابیات در کتب
لغت قديم وجود دارد .البته همین تعداد اندک درجاي خود ارزش فراوان دارد؛ بیتي از
(وفات 36 :ق.هـ):
)12 :1321 ،

(

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

ناسپاسي کند».در اينجا کُفر به معني ناسپاسي به کار رفته است .مثال ديگر از بِشربن
أبي خازم ( وفات 39 :ق.هـ):
(

)10 :1221 ،

«در تیرگي آسمان اين مرکب تاخت و تاز ميکرد و جلوه مينمود؛ چنانکه گويي
پوستین سفید حمیري است و با آنكه گرد و غبار رويش را پوشانیده ،همچنان جلوه-
نمايي ميکند» .در اينجا کَفَرَ با حرف جر«بـ» ،در معني پوشانیدن به کار رفته است.
بیت ديگر از عديّ بن زيد عبادي (وفات 32 :ق.هـ) است:
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)61 :1322 ،

(

اين بیت را عديّ بن زيد خطاب به فرمانروايي به نام نعمان بن منذر گفته است .وي
به امر نعمان به حبس افتاده بود؛ با اين وصف نعمان را ياري کرد تا ثروت و قدرت خود
را بازيابد .معني بیت چنین است« :اي نعمان! حتي اگر بنده و عبدي ناسپاسي کند ،تو
دارايي و ثروتي که برايت با تالش فراهم کرديم ،به ياد داشته باش و من آن را فراموش
 ،بيتا 102/9 ،و  )106در اينجا کفر به معني ناسپاسي است .بیت ديگر
نميکنم» (
از متلمّس ضبعي (وفات 220 :م):
(

 ،بيتا)931/94 :

متلمّس از شعراي دورة جاهلي نامة مهرشدة فرمانرواي حیره را که خطاب به امیر
بحرين نوشته و در آن تقاضاي قتل متلمس را نموده بود ،به فردي داد تا بخواند .شاعر
چون از محتواي نامه آگاه شد چنین گفت« :و من آن نامه را در زمین فرو رفتهاي در
کنار نهر فرات افكندم .آري من اينگونه هر نامهاي را که محتواي گمراهکننده داشته
باشد نگه ميدارم (به دورميافكنم)» .شاهد واژة «کافر» است که در اينجا به معني نهر
(فرات) است .اين واقعه به «صحیفة متلمس» مشهور شده است (همان .)933-931 :بیت
ديگر از ثعلبة المازنی (تاريخ وفات :نامعلوم) است:
(

)400/2 :1402 ،

اين بیت به جهت معاني متفاوت کافر در کتب لغت ،مفاهیم گوناگوني پیدا کرده
است؛ ازجمله معني دريا (نهر) در تهذيب اللغه اثر أزهري« :بعد از آنكه خورشید (کم کم)
در دل دريا فرونشست ،آن دو (شترمرغ نر و ماده) توشة (تخمهاي) خويش را به ياد آوردند».
 .)119/10 :1491 ،ابن دُريد اين واژه را به
اينجا کافر به معني دريا و نهر است (
معني شب از حیث پوشاندن گرفته ( .)121/9 :1222راغب اصفهاني هم اين واژه را به
معني پوشش ابر آورده است ( .)111 :1419با اين توضیحات ميتوان مفاهیم برآمده از
کافر را در بیت فوق چنین در نظر گرفت -1:دريا(نهر)  -9شب  -3پوشش ابر .بیت ديگر
از عامربن طفیل است (تاريخ وفات :نامعلوم):
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()32 :1414

« آن هنگام که حوادث روزگار به شما آسیب زد ،هرگز توانمندي ما را در مصیبتها و
سختيها انكار نكنید».
بیتي ديگر از عنترة بن شداد (وفات  602م):
()66 :1221

«به من خبر رسیده است که عمرو قدردانِ نیكيهاي من نیست ،در حالي که ناسپاسي
صفت رذيلهاي است که بخشنده را از نیكي بازميدارد» .با عنايت به تقابل واژگاني بین
شاکر و کفر ،معني ناسپاسي براي کفر در اينجا بهتر است.
دو بیت زير را نابغه در پاسخ به يزيدبنسنان گفته که به عیبجويي از او و طايفهاش
پرداخته و کفر در اين شعر به معني ناسپاسي به کار رفته است:

()192 :1499

«اي يزيد! در جنگ ،تو قصد فرار داشتي و در حالي که بنيعوف از حريم و ناموس دفاع
کردند ،تو حمیت و غیرتي از خود به خرج ندادي؛ از اينرو تو حق نعمتي را که زيد بن
عوف به عنوان شهسواري برجسته بر گردن تو داشت ،به جا نیاوردي و ناسپاسي کردي».
نتیجهاي که از بررسي اين ابیات و مفاهیم مربوط به واژة کفر و مشتقات آن در
اشعار دورة جاهلي به دست ميآيد آن است که اگر چه مفاهیمي مثل ناسپاسي ،نهر،
دريا ،شب و ابر ،برآنها مترتب است؛ اما مفهوم محوري و اصلي همان پوشش است؛ ولي
معني بي ايماني در آن مالحظه نميشود.
بهروشني پیداست که واژگان و ابیات مرتبط با کفر در دورة جاهلي چنان تنوع و
تعددي ندارد ،حال آنكه با ظهور اسالم و نزول قرآن کريم اين واژه در صورتهاي
مختلف با تنوع معاني ،کاربرد بیشتري پیدا کرده است.
 .9-2واژة کفر درکتابهای لغت

قديميترين اثر در اين مورد کتاب العین خلیل بن احمد فراهیدي (وفات112 :هـ.ق)

 /252معنیشناسی تاریخی واژة «کفر» از کاربست جاهلی تا تضمین نحوی در قرآن

است .از ويژگيهاي اين کتاب آوردن شاهد از شعر و نثر و آيات قرآني و روايات نبوي
و واژگان آن عصر است.

(ص)

 .5-9-2کتاب العین از خلیل بن احمد فراهیدی

در اين کتاب« ،کَفَرَ» به صورتهاي مختلف معني شده است ،از جمله :الف -نقیض
ايمان؛ مثالً دربارة اهل بالدِ کفرگفته ميشود :قد کَفَرُوا يعني منكر خدا شدند و ايمان
نیاوردند.
ب :نقیض شكر؛ مثال:

 ،يعني شكر و سپاس نعمت را به جاي نیاورد .فراهیدي

براي کُفر چهار معني لحاظ کرده است:

 -1کُفر به معناي جَحْد که با معرفت قلبي است .در قرآن چنین آمده است« :
» (نحل)14 :؛ يعني با آنكه در دل (به معجزة الهي) يَقین
داشتند ،از روي ستم انكارش کردند.
 -9کُفر به معناي عناد و ستیزهجويي :يعني آنكه قلباً آگاهي وجود دارد ،اما زباني راه
ستیزه و عناد دنبال ميشود.
 -3کُفر به معناي نفاق ،يعني ايمان آوردن به زبان و انكار به قلب.
.)326/2 :1402 ،
 -4کُفر به معناي انكار که هم قلبي و هم زباني است (
«تكفیر» يكي از واژگان برآمده از کفر است که معاني آن در کتاب العین چنین آمده
است :الف :اشاره کردن با سر (تعظیم فرد ذمّي)؛ ب :تاجگذاري فرمانروا .مشتق ديگر ،واژة
«کافر» است که معاني آن اينگونه آمده است -1 :شب -9 ،دريا -3 ،پوشانندة
خورشید -4 ،هر چیز پوشاننده -2 ،به زمیني که در دور دست است و احتمال سكونت
در آن نیست و اگر ساکناني داشته باشد ،به آنها «اهل الكُفُور» گويند؛  -6در زبان
عامیانه به زمین هموار و گسترده نیز «کافر» اطالق ميشود؛  -1جامهاي که روي زره
پوشانیده ميشود و به آن «کافرالدّرع» گويند (از اصل کفَرَـِ يكفِرُ) و  -2نهر بزرگ (همان:
)321-326؛ چنانکه درشعر متلّمس ضبعي آمده بود.
 الكَفْر (به فتح کاف) :عصاي کوچک ،چوبدستي الكفّارة :آنچه که باعث پوشانیده شدن گناه (نقض سوگند) ميشود (همان)322 : .2-9-2جمهرة اللغة اثر ابن دُرید (وفات 925 :هـ.ق)

ابن دريد اصل اين واژه را پوشانیدن و نیز متضاد واژة «اسالم» معني کرده است ،اما
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تسمیة کافر از آن روست که گويا چیزي روي قلب را پوشانیده است .واژة «تكَفَّر» در
کتاب العین نیامده ،ولي در جمهرة اللغة کاربردهاي آن چنین است:
 :مرد خود را با جامهاش پوشانید؛-

پوشید؛ -

 :زره برخود

 :شتر در دام ريسمان گرفتار شد.

 الكَفْر :اين اسم را مردم شام براي روستايي به کار ميبرند که عربي نیست ،ابن دريدآن را سرياني ميداند (ابن دُريد.)12 /9 :1222 ،
 .9-9-9مفردات راغب اصفهانی (وفات 221 :هـ.ق)

وي اصل معناي کُفر را پوشانیدن دانسته است .شب را نیز به سبب پوشانیدن ،کافر
گفتهاند؛ كُفر النعمة و كُفران النعمة به معني پوشانیدن نعمت يا ترک شكر و سپاس آن
 .)114 :1419 ،از ديدگاه وي کاربرد کافر به طورمطلق براي
است (
(ص)
انكارکننده ،چه منكر وحدانیّت خدا يا منكر نبوّت رسول يا شريعت الهي و يا هر سه،
متعارف است.
 -کَفُور :بسیار ناسپاس ،مثال« :

» (زخرف :)12 :انسان بسیار ناسپاس و

کفرش آشكار است.
 کَفّار :بسیار ناسپاس ،مبالغهاش بیشتر از کَفُور است؛ مثال« :» (بقره :)116 :خداوند هیچ فرد بسیار ناسپاس و گناه کار را دوست نميدارد.
واژة «کُفّار» نیز بیشتر کاربردش از جهت مخالفت با ايمان است« .كَفَرَة» نیز صورت

ديگر جمع کافر است که از نظر راغب بیشتر براي کفران نعمت کاربرد دارد« :
.)112 :1419 ،
» (عبس :)49 :آنها همان کافران بدکار و فاسقاند (
راغب بهطور مشروح به واژة کَفَرَ پرداخته و مفاهیم برآمده از آن را چنین آورده
است:
-1

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

کاربرد مطلق کَفَر فُالنٌ ،يعني اينكه او از جهت اعتقادي کافر شد؛ البته اگر کسي اظهار
کفر کند ،اما در دل به آن اعتقادي نداشته باشد ،باز از همین تعبیر استفاده ميشود؛
مثل آية« :

» (نحل« :)102 :کساني

که پس از ايمان آوردنشان کافر ميشوند ،به جز آنان که (تحت فشار) وادار به اظهار کفر
ميگردند و در همان حال دلهايشان ثابت بر ايمان است» .اين آيه دربارة عمار ياسر نازل

 /258معنیشناسی تاریخی واژة «کفر» از کاربست جاهلی تا تضمین نحوی در قرآن

شده است ،آنگاه که بر اثر اجبار مشرکان اظهار کفر کرد -3 .اظهار مخالفت؛ مثال« :
» (بقره)926 :؛ يعني هر کس که با طاغوت مخالفت کند و به
خداوند ايمان بیاورد -4 .براي اظهار بیزاري و تبرّي نیز از همین واژه استفاده شده است؛
» (عنكبوت)92 :؛ يعني کافران در روز قیامت از

مثال« :

يكديگر بیزاري ميجويند؛ (زيرا هرکدام ميگويند که ديگري ما را کافرساخت)« .
» (ابراهیم(« :)99 :سخن شیطان به دوزخیان است که ميگويد) :از اينكه پیش
از اين ،مرا شريک خدا قرار دادهايد ،از شما بیزارم».
کفَّاره :چیزي است که گناه را ميپوشاند؛ مثل کفارة سوگند« :» (ما ده)22 :؛ اين کفارة قسم شماست آن هنگامي که قسم ياد کرديد.
» (نسـاء)31:؛ يعنـي گناهـان شـما را مـي-

 تكفیر :پوشانیدن« :پوشانیم (ميزدايیم) (

.)116 :1419 ،

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

ابن منظور اصل معناي کُفر را پوشانیدن دانسته و بر اين اساس مفاهیم ديگر بر آن
مترتب است .وي با شرح مفصل واژة کافر معاني مختلفي براي آن آورده است که به
صورت نمودار نشان دادهايم:
نمودار  .3معاني کافر بر اساس مفهوم اصلي پوشش در لسان العرب

آنكه سالح در
برگرفته و با آن
خود را پوشانده.

پپوشانده.پوشا
نیده

زارع وکشاورز
بخاطر کاشت
بذردرزمین

پوشاند.
معانی کافر با لحاظ

شب از آن حیث

پوشانیدن( در اصل

که پوشانندة روز
است.

کردن مفهوم

ابرتیره ،چون
آسمان را مي-
پوشاند.

آن) در لسان العرب
باران ،چون
زمین را در
برميگیرد

منكرخدا چون
حق را در دل
خود ميپوشاند.

دريا چون
داشتههايش را
آنكه خود را در
جايي پنهان
کرده

نهان ميکند.

(ابن منظور) 146/2 :1414 ،

ادب عربی ،سال  ،8شمارة  ،2پاییز و زمستان 253/ 5931

 .9تحلیل مباحث
از مجموع مباحث ميتوان به نتايج زير دست يافت:
الف -اگر بپذيريم که اين واژه ،عربي اصیل بوده و در عین حال مستقل از زبـانهـاي
ديگر است ،در اين صورت تغییري که براي آن از دورة جاهلي تـا مـتن قـرآن و ادبیـات
ديني حاصل شده اين است که معني پوشش ديگر به چشم نميخورد و دو معني جديـد
براي آن پديد آمده است :يكي انكار (خدا و شريعت و پیامبر (ص)) و دوم ناسپاسي و ناشـكري
که اصل هر دو يكي است و معناي رد و انكار ميدهد.
ب -واژة کَفَرَ (ثالثي مجرد) بدون اشتقاق و بدون حرف جر ،مفهوم پوشانیدن را داشته،
اما در تبادل زبانهـاي سـامي متـداول آن روز ،از کـاربرد دينـي برخـوردار گشـته و در
سرياني با حرف جر «بـ» بكار رفته که معني بي ايماني ،انكار خدا و نفي احسان خالق بر
آن مترتب شده است .شايد بتوان گفت که همین قالب در تبادل واژگاني در قرآن کـريم
و ادبیات ديني ورود پیدا کرده است.
ج -از مباحث قبل برميآيد که صورت اشتقاقي کَفَّرَ (با تشديد فـاء) در زبـان عربـي در
دورة جاهلي به کار نميرفته؛ اما در زبان عبري ،آرامـي و نبطـي ،بـا تلفظـي نزديـک بـه
معني پوشانیدن گناه و کفّارة آن به کـار مـيرفتـه و در مـتن قـرآن کـريم نیـز مفهـوم
پوشاندن و محوکردن گناه را پیدا نموده است.
د -واژة کافر در زبانهاي سرياني ،عبري و مندا ي به مفهوم ناسپاس و بي ايمـان بـه
کار رفته است؛ اما چنین مفهومي در دورة جاهلي براي کـافر مشـاهده نمـيشـود ،بلكـه
مفاهیم ديگري از قبیل ابر ،تیرگي شب و نهر براي آن وجود داشته است .از اين رو مـي-
توان گفت که بر اساس گفتة «اسعد النادري» تأثیر اسـالم موجـب شـد تـا واژهاي مثـل
:9004 ،
کافر با مفهوم جديدِ منكر خدا و بي ايمان در میان عربها پديد آيـد (
.)142
با توضیحي که داده شد ،ميتوان تحول صرفي و تغییر و توسیع معنـايي واژة «کَفَـرَ»
را در کاربردهاي قرآني به موارد زير تقسیم کرد:
 .5-9صورت فعلی

الف -هنگامي که «کَفَرَ» در ساختار قرآني قرار ميگیرد ،ضمن تغییر معني بر اساس
اشتقاق ،موقعیت ،بافت و سیاق ،توسیع معنايي پیدا ميکند؛ از جمله:

 /222معنیشناسی تاریخی واژة «کفر» از کاربست جاهلی تا تضمین نحوی در قرآن

» (نحل :)102 :هرکس بعد از ايمان ،به خدا کفر بورزد

 -1انكارخدا« :
(خدا را منكر شود) (

.)116 :1419 ،
» (بقره :)926 :پس هرکسي که با طاغوت

 -9مخالفت« :
مخالفت ورزد و به خدا ايمان بیاورد (همان).

» (عنكبوت :)92 :روز قیامت

 -3بیزاري وتبرّي جستن« :
برخي از کافران از برخي ديگر بیزاري ميجويند (همان).

» (ابراهیم:

 -4ناسپاسي به نعمت الهي« :

 :)1اگر سپاس (نعمتهاي مرا) به جاي آوريد ،شما را ميافزايم و اگر ناسپاسي کنید ،بي-
.)416-412/3 :1312 ،
ترديد مجازاتم شديد خواهد بود (
» (بقره :)22 :آيا به بخشي از

 -2ترک امر الهي« :
کتاب ايمان ميآوريد و بخش ديگر را فروميگذاريد؟ (همان)

 -6انكار آيات الهي« :

» (آلعمران :)4 :کساني که

آيات الهي را منكر ميشوند ،برايشان عذابي شديد وجود دارد.
ب -دومین فعلي که در زمرة مشتقات کَفَرَ با تغییر صرفي و معنايي کاربرد قرآني
يافته «

» (تفعیل) است که مفهوم آن در ساختار قرآني ،پوشانیدن و محو کردن

گناه است؛ مثال« :

» (طالق« :)2 :هرکس تقواي خدا پیشه کند،

خداوند گناهانش را ميزدايد» .در فرهنگهاي لغت نیز به همین معني اشاره شده است؛
چنانکه ابن منظور معني «

» را محوکردن و پوشانیدن گناهان ميداند

(.)142/2 :1414

در قرآن اين واژه به معني کافر خواندن کسي به کار نرفته است؛ اما بعدها به معني
کافر خواندن کسي در میان مسلمانها رواج مييابد و در مباحث کالمي و فقهي ،جزء
واژگان پر کاربرد محسوب ميگردد؛ لذا ميتوان گفت که از اين جهت در مقولة توسیع
معنايي قرار ميگیرد.
 .2-9صورتهای اسمی

با تحول صرفي ،صورتهاي اسمي کَفَرَ در قرآن از اين قرار است:
الف -کافر (اسم فاعل) :اين اسم در قران کريم مفاهیم گوناگوني پیدا کرده است:
 -1منكرخدا ومشرک« :
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ً» (فرقان( :)22 :مشرکان) به جاي خدا بتهايي را ميپرستند که برايشان سود يا
زياني ندارد و کافر پشت به فرمان خدا ميکند.
» (نحل:

 -9ناسپاس و منكر نعمت الهي« :
 :)23نعمتهاي خدا را ميشناسند سپس انكار ميکنند و اکثر ايشان ناسپاساند.
 -3آن کس که به خدا و حق دروغ ميبندد« :

» (عنكبوت :)62 :و چه کسى است
ستمكارتر از آن که برخداوند دروغ بندد (و بگويد خدا بتها را شريک و مقرّب و شفیع خود قرار

داده) يا حق را چون بدو رسد (مانند نبوت پیامبر و کتاب او) تكذيب نمايد؟! آيا دوزخ جايگاه
کافران نیست؟
»

با عنايت به سیاق آيه و واژگان همنشیني چون «
روشن ميشود که معني کافر به اين دو بر ميگردد.

» (آلعمران:)3 :

 -4اهل کتاب و مشرکان« :

نبايد اهل ايمان ،کافران را به جاي مؤمنان به عنوان دوست انتخاب کنند .عالمه
طباطبايي در خصوص اين آيه مينويسد :مراد از کافران در اين آيات اعم از اهل کتاب و
مشرکان است (.)121/3 :1411
»

 -2کشاورز (از آن حیث که دانه را در دل زمین ميپوشاند)« :

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

اينجا جمع کافر است .اضافه مينمايد که صورت ديگر جمع کافر ،كَفَرَة

است (عبس.)49 :

« -6كافرة» (اسم فاعل مؤنث) در وصف گروه مشرکان مكّه (به همراه يهوديان مدينه) است که
به جهت وصف بودن و مطابقت با «فئة» ،به صورت مفرد مؤنث آمده است و منظور گروه
مشرک و يا اهل کتابي است که رسالت رسول اکرم(ص) را نپذيرفتهاند« :
» (آلعمران)13:؛ گروهي در راه خدا ميجنگند و گروهي ديگر کافرند
(طبرسي.)342/3 :1360 ،
« -1الكوافر» (جمع كافرة) ،زنان کافري که رسالت پیامبر
يا يهوديان يا نصاري و يا مجوس)« :

(ص)

را نپذيرفتهاند (اعم از مشرکان

» (ممتحنه)10:؛ يعني متعهد به

پیمان خود دربارة زنان کافر نباشید (طباطبايي.)941/12 :1411 ،
ب -کَفُور :در آيات متعدد ازجمله در سورهها و آيات هود ،11 :اسراء 91 :و زخرف:
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 12به کار رفته و به نظر ميآيد بیشتر براي مبالغه در ناسپاسي معني ميشود (

 44 :1314 ،و « .)42إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً» (انسان)3 :؛ ما راه را
به او نشان داديم ،خواه شاکر باشد (و پذيرا گردد) يا بسیار ناسپاس!
ج -کَفَّار :مبالغه براي کفر در آن بیشتر است .بسیارناسپاس (ابراهیم )34 :و (زمر)3 :
«يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثیمٍ» (بقره)916 :؛ خداوند ربا را
نابود مىکند و صدقات را افزايش مىدهد! و خداوند ،هیچ انسانِ ناسپاسِ گنهكارى را
دوست نمىدارد.
د -كفّارَة :چیزي است که گناه را ميپوشاند (ما ده( )22 :

)20/4 :1314 ،

«السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ» (ما ده)42 :؛ دندان در برابر
دندان است (و قصاص مىشوند) و زخمها نیز قصاص دارند ،و کسى که به قصاص شدن تن
دردهد ،برايش کفّاره (آن گناه) است ،و هرکه از قصاص کردن درگذرد برايش کفّاره
(گناهان او) است.
(ص)
هـ -صورت مصدري الكُفْر :به معني انكار خدا و يا رسالت پیامبر و يا قرآن .در
آيات متعددي ازجمله آلعمران آيات  29و 111آمده است« .إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنْكُمْ وَ ال يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ» (زمر)1 :؛ اگر کفر بورزيد ،بىترديد خداوند از شما بىنیاز
است و (به او ضررى نمىزنید ،لكن از روى رحمت) کفر را بر بندگانش نمىپسندد.
و-کُفران :صورت مصدري کَفَرَ که در قرآن کريم به معني ناسپاسي و ناديده گرفتن و
پوشیده نگهداشتن به کار رفته است« :فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَال کُفْرانَ
لِسَعْیِهِ» (انبیاء)24 :؛ و هرکس چیزى از اعمال شايسته بجا آورد ،در حالى که ايمان داشته
باشد ،کوشش او ناسپاسى نخواهد شد.
 )116 :1312 ،يا گیاهي است خوشبو که
ز -کافور :به معني شكوفة نخل خرما (
شباهت به بوي خوش شكوفة خرما دارد .البته کاربرد تشبیهاتي مثل زنجبیل و کافور در
،
قرآن براي نوشیدنيها براي عطر وخنكي و گاهي گرم بودن آنهاست (
 .)999/4 :1314در تمامي فرهنگهاي لغت اين واژه ذيل کَفَرَ آمده است ،اما از جهت
پیوند با مفهوم اصلي کفر شايد به جهت پوششي است که در بطن واژه وجود دارد؛ زيرا
شكوفه دانه را ميپوشاند .اين واژه تنها در يک آيه به کار رفته است« :إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ
مِنْ کَأْسٍ کانَ مِزاجُها کافُوراً» (انسان)2 :؛ به يقین ابرار (و نیكان) از جامى مىنوشند که با
عطر خوشى آمیخته است.
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با يک نگاه اجمالي به اين واژهها درمييابیم که صورتهاي مختلف کلمة کُفر (أعم از

اسم و فعل) ،بر اساس تحول لغوي و صرفي و توسیع معنايي درنظام واژگاني قرآن کريم
به کار رفته و به اشكال متفاوت در قالب دهها واژة اشتقاقي مورد استفاده قرار گرفته
است.
 .2واژة «کفر» و تضمین (نحوی) در قرآن
از ويژگيهاي برجستة قرآن کريم ،تأثیرگذاري واژگان بر يكديگر است که در ادبیات
تحت عنوان تضمین (نحوي) از آن ياد ميشود .اين بحث در قرآن از آن جهت اهمیت
پیدا ميکند که در برخي از موارد ،به ويژه در کلمات محوري مانند واژة کفر ،اين
تأثیرگذاري شدّت مييابد تا جايي که انگار يک کلمه با چیرگي و تسلط ،مثل يک
محیط انساني بر روي ديگر واژهها اثر ظاهري و معنايي ميگذارد.
گاهي عربها معني و حكم يک لفظ را به لفظ ديگر ميدهند و اين قاعده را تضمین
مينامند؛ به عنوان مثال ابن هشام معتقد است که در آية «

»

(صافات :)2 :آنها (شیاطین) نميتوانند به سخنان فرشتگان عالم باال گوش فرا دهند .کلمة
«

» نیازي به حرف «إلي» ندارد ،امّا به سبب تضمین ،از واژة «

» تبعیت

کرده و حرف جر «إلي» را گرفته است؛ آنچنان که إصغاء همیشه با حرف جر «الي» به
کار ميرود (ابن هشام.)622 :1404 ،
خلیفة شوشتري ميگويد :فصحاي عرب به يک لفظ معناي لفظ ديگر را ميدهند و
از اين جهت بین آنها مشابهت برقرارميشود و لفظ دوم ،معنا و حكم لفظ اول را مي-
گیرد .حال اين دو لفظ ممكن است فعل باشند يا اسم يا حرف و يا مختلف .مثال قرآني
براي اين مطلب چنین است« :

» (نور)63 :

آناني که از فرمان خدا روي برميگردانند و با آن مخالفت ميکنند بايد بترسند از اين
که به فتنهاي (بزرگ)گرفتار شوند .نكتة مورد نظر مربوط به «

» است

که بايد بدانیم اين فعل متعدي بوده و نیازي به حرف جر ندارد ،اما در اينجا معني
«

» را تضمین کرده و حرف جر آن را نیز پذيرفته است (

.)3 :1321 ،

مشابه اين مطلب در فرهنگهاي لغت نیز آمده است ،چنانكه دربارة شعر ابو ذؤيب هُذلي
گفتهاند:
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(نورة الشمالن)104 :1220 ،

بر اساس ابیات پیشینِ اين سروده ،شاعر بانويي به نام «أم عمرو» را خطاب قرار داده
و دعا ميکند که سرزمینش در آخر هر شب توسط ابرهايي تیره و پر آب سیراب شود؛
ابرهايي که از آب دريا نوشیده و سیراب شدهاند و سپس از امواج متالطم و پر صدا باال
رفتهاند .ابن سیده و ابن منظور برآنند که «شَرِبنَ» به معني «رَوِينَ» است؛ يعني سیراب
شدن و چون «رَوِينَ» با حرف جر «باء» متعدي ميشود؛ «شربن» نیز (به جهت تضمین و
تبعیت) با حرف جر (باء) متعدي گشته تا همان معني سیراب شدن را داشته باشد (ابن
سیده 29/2 :1491 ،و ابن منظور.)421 /2 :1414 ،
اگر اين مطلب يک اصل باشد ،ميتوانیم بگويیم که واژة «کَفَربـِ» به عنوان محور
اصلي انكار و مخالفت با خداي متعال و کتاب الهي و پیامبرانش بوده و کاربرد اصلي آن
با حرف جر (باء) است و واژگاني از قبیل أشْرَکَ ،جَحَدَ ،ظَلمَ و کذّبَ هريک با تضمین
معناي اصلي کفر و افزوده شدن حرف باء به آنها به فراخور معنايي که دارند ،مفهوم انكار
را شدّت ميبخشند .در اين میان فعل «أشرک» به مفهوم اعتقاد داشتن به همتا براي
:1226 ،
خداي واحد در الوهیت ،يا عبادت ،يا تدبیر عالم و يا واجبالوجودي است (
 .)1091/1از اين مطلب و ديگر شروح لغوي برميآيد که شرک متعرض وحدانیت خداي
متعال در موارد فوق است .اصل واژه در اين باب نیازي به حرف جر باء ندارد؛ زيرا
خودش متعدي است و گفته ميشود:

؛ يعني فالن شخص،

ديگري را در معامله شريک کرد که در اينجا بدون حرف جر به کار رفته است (

،

 ،)13/10 :1491اما به تبعیت از کفر از باطن معنا و ظاهر آن تبعیت نموده و حرف جر را
پذيرفته است؛ لذا در مفهوم أشرَکَ بِاهلل دو مفهوم وجود دارد :يكي انباز قرار دادن براي
خدا و ديگري انكار او که حاکي از شدت و تقويت معني انكار است.
در مفردات نیز آمده است :ظلم قرارگرفتن چیزي است در غیر از جايي که
مخصوص به آن است يا به نقصان يا به زيادتي و فزوني يا به عدول وانحراف از زمان و
مكان آن و ظلم سه قسم است :اول ظلم میان انسان و خداي متعال و بزرگترين آن کفر
و شرک و نفاق است و از اينرو خداي متعال فرموده« :
)13؛ دوم ظلم انسان به انسان و سوم ظلم انسان به خويشتن (

» (لقمان:
:1314 ،

 .)230/9در کتاب العین نیز آمده است :ظلم يعني اينكه شما حق فرد ديگري را بگیري
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(

 .)163 /2 :1402 ،در الفروق فی اللغة

معني ظلم ،کم کردن حق است (

،

 .)991 :1400پیداست که ظلم در حق خداي متعال آن است که جايگاه خالقیت يا
ربوبیت و وحدانیت او را ناديده بگیري و درحقش نقصان ايجاد کني؛ پس در آنجا که
ميفرمايد« :

» (اعراف)2 :؛ يعني به آيات ما ستم ميکردند (نمي-

پذيرفتند)  .اصل معني چنین است که هم حق آيات الهي را ناديده گرفتند و هم آن را
انكار کردند .اين افزايش معني و تأکید براي آن است که ظلم در اينجا از مفهوم کفر و
حرف جر آن به شیوة تضمین تبعیت کرده است .آلوسي نیز در اين باره مينويسد که
اصل ظلم ،قراردادن چیزي در غیر جاي خود است .به عالوه ،واژة «ظلم» ذاتاً متعدي
است و به وسیلة حرف «باء» متعدي نميشود ،مگر اينكه ظلم به تبعیّت از کفر در يک
مقوله قرار گرفته و مثل آن با حرف جر (باء) متعدي شده است .يا اينكه ما مجازاً آن را
.)12/2 :1412 ،
به معني کفر محسوب کنیم (
«جَحَدَ» در کلیت معني انكار را دارد .در کشاف اصطالحات العلوم و الفنون آمده
است که اگر صاحب انكار دروغگو باشد ،واژة «جحد» مناسب اوست و اگر دروغگو نباشد،
واژة «نفي» برايش مناسب است (

 .)229/1 :1226 ،صاحب

دو نكته

را در باره جحد بیان ميکند :اول آن که جحد براي يک امر ظاهري به کار ميرود .دوم
آنكه جحد براي کسي به کار ميرود که نسبت به چیزي علم دارد و آن را رد ميکند.
نكتة مهم ديگري که در فرق بین جحد و کفر وجود دارد ،آن است که واژة متضاد جحد
 .)31 :1400 ،حال اگر ما مفهوم
اقرار است؛ لیكن واژة متضاد کفر« ،ايمان» است (
کفر را از طريق (تضمین) مشابهت ظاهري و باطني به اين واژه انتقال دهیم ،در اين
صورت «جَحَدَ بـِ» با تأکید بیشتر از جهت علم به موضوع و انكار به کار ميرود.
در خصوص «

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

نسبت دروغ دادن به کسي است .در صورتي که ما از طريق تضمین معني انكار را به آن
بیفزايیم معني «کَذَّبَ به » اينگونه ميشود :به او نسبت دروغ داد و انكارش کرد.
با اين وصف ،نمودار زير تضمین و شبیهسازي معني کفر را براي واژههاي شرک و
جحد و ظلم و تكذيب با لحاظکردن معني اصلي بهتر نشان ميدهد:
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نمودار  .4کَـفَرَ بِهِ (آن را انكار کرد)

 -1ظَلَمَ بهِ :حق او را نادیده گرفت وانکارش کرد.

 -2جَحَدَ بهِ :با علم و آگاهی او را انکار و رد کرد.

 -4کَذبَ بهِ :به او نسبت دروغ داد و انکارش کرد.

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

حال مي توان گفت که افعال «أشرک» و «جحد» و «ظلم» و «کذّب» از جهت حكم
و معني از کفر تبعیت کردهاند؛ اما بحث اصلي در اين است که اين امر به تأثیر و تأثر
واژگان از يكديگر نیز مربوط ميشود ،به اين صورت که ما اگر يک محیط انساني را در
نظر بگیريم ،افراد آن محیط از خوي وخصلت غالب تأثیر پذيرفته و پیروي ميکنند .به
همین صورت ميتوان گفت که چون کفر واژة غالب و محوري در افعال منفي در قرآن
کريم است؛ واژگاني که با اين کلمه ارتباط مييابند از خواص و ويژگيهاي آن نیز تأثیر
ميپذيرند چنانكه در چهار فعل اخیر چنین ميبینیم .واهلل أعلم.
 .2نتیجه
واژة کفر از دورة جاهلي تا نزول قرآن کريم دچار تحول صرفي و تغییر و توسعة معنايي
شده است .اين واژه در دورة جاهلي با محوريت مفهوم پوشش براي شب ،دريا ،رود،
لباس و ...استفاده مي شده است؛ اما در متن قرآن کريم و ادبیات ديني اين معني ديگر
به چشم نمي خورد و معني آن با محوريت انكار براي ناسپاسي و عدم اعتقاد به باري
تعالي به کار ميرود.
واژة کفر در زبانهاي سامي در کاربرد ديني ،معني بيايماني و ناشكري داشته و
ممكن است به جهت ارتباطات زباني درآن دوره ،به متن قرآن کريم وارد شده باشد،
هرچند سیاق و هم نشینهاي واژة کفر براي ايجاد مفهوم جديد ازآن ،نقش زيادي ايفا
ميکند.
فراواني واژة کفر و مشتقات آن در متن قرآن بسیار بیشتر از دورة جاهلي است؛
ضمن اينكه اين واژه ميتواند به عنوان واژة کانوني براي واژههاي سلبي ،عمل نمايد.
واژة کفر به عنوان واژة غالب و محوري توانسته است تحت عنوان تضمین نحوي بر
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روي واژههايي مثل «أشرک»« ،ظلم»« ،جحد» و «کذّب» تأثیر بگذارد و عالوه بر
افزودن حرف جر ،مفهوم انكار را به آنها بیافزايد يا معني انكارشان را قوت ببخشد.
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