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فمن يکفر بالطاغوت و يؤمن باهللا فقد استمسک بالعروة الوثقی
۲۵۶: ۲بقره
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ایمان و کفر در نزد اهل کالم



مدوفصل 

و اهل تحقیقایمان و کفر در باور عرفا

 » ،هنَفس دکُلَّ اَح و طاغوت
».تا به نفس خویش کافر نگردي، به خداي مومن نشوي 

(ابوسعید ابوالخیر)
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سناییایمان و کفر در حدیقۀ

کفرو ایمان در رهت پویان  
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سنایی 
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گر قدم در عشق محکم داریی
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هم چو زلفم نه قدم در کافري
زانکه نبود عشق کار سرسري
عطار
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ربان اوستکـفر و ایمـان هر دو خود د
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:ارشگفتیپ

ان و هنرمنـد ،عارفـان ا بودن؛ معرفت و شهود حسن جاودان.خدلحظه بایعنی لحظه ،عرفان

انسان را  یعت زیبا،عجیب نیست اگر دیدن یک منظره یا طب.ادبیات و دین هستنددو عرصۀنوآورانِ

؛سـت بشبر لبـان مونـالیزا نقـ   هنري همچون لبخندي که جاودانهیا دیدن یک اثرشگفت زده کند

اسـت.  دو چندانشگفتی و لذتیت دینی باشد، درك آن مایۀاگر این هنر و خالقیت در تفکراحال

کتـر  می کنـد. د چقدر هنرمندانه و زیبا دین اسالم را براي ما ترسیممرصادالعبادبراي مثال نویسندة

بـراي  بلکه،یمنشأ هنر اسالمی نه شریعت است نه علوم فقهی و کالم« گوید: حسین نصر میسید 

قـت آن  هنر اسالمی باید به باطن دین رجوع کرد که در طریقت مستتر بـوده و حقی یافتن سرچشمۀ

).9: 1375(نصر، » را روشن ساخته است یعنی در وجه درونی یا باطنی سنت اسالمی

منطقی است لـذا درك آن همچـون هنـر    عقلی ومعرفتدینی جدا ازمعرفتازآنجاکه دین و

م انکار، اند در مقااندیشان چون به درك آن نرسیدهبرخی سطحیزیباشناختی ست. حوزةمربوط به 

تصوف را افرادي ملحـد و منحـرف معرفـی   وو اهل عرفان،ارزش دانستهتمام میراث عرفانی را بی

گ اند و ایمـانی سـتر  خود بودهعهددینیِدر واال مقامِ،قافان قلۀاینکه این سیمرغازاند غافل کرده

بهرة زیـاد  روایت است که حالج بر تفسیر امام جعفر صادق (ع) دسترسی داشته و از آن .داشته اند

ر سحرگاه یک ختم داشته اسـت  هگرفته است ابن عطا روزي سه بار ختم قرآن می کرده و بوسیعد 

و شـده اسـت  القضات چهل شبه از خـود بیخـود مـی   عین،شدهکه از ضعف، رویش زرد میچنان

نـد  هی بودنا و پدرش فقیهان بزرگ عهد بوده اند. اینها غواصان دریاي بیکران قرآن و معرفت الموال

پـل  .دادنـد ث رسولش (ص) قـرار مـی  یمنطبق بر کالم الهی و اخبار و احادارو گفتار و کردار خود

یـات،  عرفا به غـور و تأمـل در آیـات الهـی پرداختـه و از بطـن آن آ      « نویا در این باره می نویسد: 

»هوالمحبوب«
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کـالم الهـی و روایـات    دادنـد آنهـا کـالم خـود را منطبـق بـر       ارائه مـی باطهاي عمیق و زیبایی ناست

گرفت ایـن تـالوت   ابن عطا روزي سه بار ختم قرآن میکردند مثالً روایت است که پیامبر(ص) می

در تقریباً قدسی صفت، همان سیره اي است که هیچ یک از صوفیان ترك نکرده اند و همۀ مومنـان 

-و قرآن را به  یک دل مشغولی نمیآن شریک اند. لیکن همۀ مومنان به یک درجه روحانی نیستند

خوانند و کسانی دیگر همچون متکلمـانی کـه   ا همچون نحوي یا لغوي میکسانی قرآن رخوانند ...

گیـرد بـاز کسـانی دیگـر همچـون      ز حجت به ضد مخالفان خود سـراغ مـی  در آن مخزنی سرشار ا

ود قـرآن را بـه عنـوان    خ یا فقیه تا در آن ارکان فقه اسالمی باز جویند اما صوفی نیز به سهم خّمور

خواند و مطلوب او کالم به خاطر نفس کالم نیست چه در این حال، کـالم میـان او و   کالم خدا می

الل این کالم اتصال بـه او دسـت   خدا حجاب می شود بلکه مطلوب او همان خدایی است که از خ

هاي تاریخی میـان صـوفیان و   یابند سوءتفاهمبه معانی شگفت و تازه دست میدهد و از این رویم

ا برخاسـته اسـت مـدام بـه     جـ طابقت گزارش آنان از قرآن و سنت از همیندیگر مسلمانان درباره م

محض است و صوفیان نیز پیوسـته  در قرآن می یابید ساخته و پرداختۀگویند آنچه شما صوفیان می

یابد که سرّ آن هست اما تنها کسی آن را در مییابیم در قردهند آنچه میهمچون ابن عطا جواب می

اهللا سوي ماتزکیه و تركه باشد. و این نتیجۀخود از هر تعلقی به دنیا و آنچه در او هست پاك کرد

).71-70: 1369(سلّمی، » نی کالم خدا را یافتاست یعنی بصیرتی که در پرتو آن بتوان معانی باط

باشـند  میز از این اینل عرفان بپردازد و آنان خود بیبنده کمتر از آنست که به دفاع از آراء اه

با اند. تنها سعی ما این بوده است که در پژوهش حاضر دشان نیز از این امر پرهیز نمودهخوهرچند

سپس این موضـوع را از  مفهومی از ایمان و کفر دست یابیمیم بهقرآن کراز بیکرانِاستخراج آیاتی 

عطّـار و  یـر ، منطق الطّسناییحدیقۀ الحقیقۀعرفانی –منظر عرفان و به ویژه در سه مثنوي تعلیمی 

موالنا بررسی کنیم.مثنوي معنوي
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روایـات  وقـرآن کـریم   دربه مفهوم آن،پس از تعریف ایمان و کفر در آراء لغویانلاوفصلدر 

اي هـ چگونگی پیچیده شدن موضوع ایمـان و کفـر در میـان فرقـه     بهپایاندرو است پرداخته شده

نموده ایم.نظري گذرا بر آراء آنان،کرده کالمی اشاره 

، همچون بوسعید، حالج، عـین القضـات  هاي شخصی عمیق و باطنی عارفانیتجربهدومفصلدر

ن بـر آ سـعی ایـم،  ینکه از تکرار مطالب پرهیز نمـوده من اقشیري ، هجویري ... بیان شده است. ض

ل بوسـعید  که از قوترین کالم راجع به موضوع، انتخاب شود چنانبوده است تا از هر کدام برجسته

رداخته شـده ات به کفر حقیقی و... پقشیري به بحث یقین و از عین القضبیشتر به جهاد با نفس، از 

وتر نمـود کبه مراتب نزدیمثنويومنطق الطیر، حدیقهه سه مثنوي است. این متون فاصله ما را ب

منطق، قهحدیقۀالحقیدر که به ایمان و کفرسه فصل دیگربستري شد تا تصویر ایمان و کفر را در 

.یابیمبه وضوح دراختصاص دارد، مثنويویرالطّ

طـا  ععرفتی هـر چنـد انـدك    و متوفیق کسب دانش گویم که به بنده میدر پایان خداي را شکر

کـه داشـته انـد  فرمود. در طول تحصیل آموزگاران و استادانی در سیر فکري و ادبی حقیـر سـهمی   

نیشـفیعی کـدک  رساله صورت تکمیلی تحقیق درس مثنـوي اسـتاد  برایشان آرزوي توفیق دارم. این

را طـول عمرشـان  عـزّت و ازخـدا امرا بـرده که ازسوق الثالثاي معرفت ایشان کمال اسـتفاده است

،ل فرمودنـد که زحمت راهنمایی این رساله را قبـو پورنامداریانتقیاز جناب آقاي دکترآرزودارم. 

ز می بیشتر اسهالبته،بودهکه استاد مشاورصارمیسهیالکارخانم دکترصمیمانه سپاسگزارم و از سر

و ادب گروه محتـرم زبـان  رهمچنـین از مـدی  کـنم. تشکر مـی ،اندق این کار علمی داشتهآن در تحقّ

بنـده دریـغ  راهنمایی و تشویقگونهکه از هررادفرابوالقاسمفارسی استاد ارجمند جناب آقاي دکتر

رزاد جعفريف.                                                     کنمقدردانی می،کردندنمی
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1386ائیز پ



چکیده

اهل کـالم دغدغـۀ خاصـی بـر ایـن      االهیات و عرفان هستند.یم بنیاديایمان و کفر، از مفاه

کـه حاصـل آن همـه قیـل وقـال      طوريهب؛اندماندههاوجدلوخم بحثدرپیچاما؛اندموضوع داشته

می رفـاي اسـال  این عدیدگاههاي دیگر نیست اماردیک تعریف ازایمان وئۀتالش دراراجزچیزي

هـاي  وقـال ور از ایـن قیـل  ف بـه د اهـل عرفـان وتصـو   انـد. را بسط داده و پرورانـده هستند که آن

-به یـاري تجربـه  وداشتند وغور درآنایمان ادراك عمیقدرسعیت،وسنّنباپایبندي به قرآمتعصبانه،

ر دینی چـون ایمـان وکفـ   وادراك را ازدین ومفاهیمن تعریفهاي شخصی بازبان گنگ خویش بهتری

.کردنمـود پیـدا  مسـلک  عارفشاعر و شاعرانآثار عارفانهاوباورها دراین اندیشه،کردند. بعدهاارائه

هـاي خاصـی   و اسـتنباط اندهاي مختلف به آن نگریستهار و موالنا از زاویهعرفایی مانند سنایی، عطّ

سـت کـه بـا    و باطنییست و این ایمان تحقیقیتنها ظاهري و لفظی ن،که: ایماندارند از جمله این

آیـد و او  فرود میست الهی که بر قلب مؤمن حقیقیوريهدیه و ن،ارزش و راه نجات است. ایمان

هاي مؤمن، مواظبت بر ایمان و درد ایمـان داشـتن را توصـیه    سازد. آنها ضمن بیان ویژگیرا بینا می

-ودن بنده را به اختیار خود او میکنند. کفر و ایمان را هنر صانع حقیقی دانسته و کافر و مؤمن بمی

هـایی  نمونه.کنندمیا آن و ایمان حقیقی آوردن را سفارشآنها نفس را کافر دانسته و جهاد ب.دانند

دهند و در پایان معتقدند که کفر و ایمان دو ابزار براي رسـیدن بـه هـدف    از ایمان حقیقی ارائه می

و عالم وصال وراي کفر و ایمان است که تنهـا بـا   اندهستند نه خود هدف. اینها هر دو حجاب حق

توان به آن رسید.عشق می

.یر، مثنويحدیقه، منطق الطّعرفان،عشق،ایمان، کفر،ها:کلید واژه
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ایمان و کفر از نظر لغوي و اصطالحی:

آمن)، =من (اأ ریشه أمن و مصدر باب إفعال است:ایمان، کلمه اي عربی از الف) ایمان:

ردن، اعتماد ک«ست:این کلمه در معانی مختلف اما نزدیک به هم به کار رفته ا.مان (=ایمان)یؤمن، ائ

سی را و کردن زنهار دادن و بی بیم گردانیدن، کسی را در امن قرار دادن، فروتنی کردن، تصدیق ک

).1372خدا، ده» ( گرویدن به او و قبول شریعت وي کردن، گروش، باور داشت، اعتقاد، مقابل کفر

هراسوأمن، در اصل آرامش خاطر و آرامش نفس و از بین رفتن بیم «آمده است:المفرداتدر 

ز یک ریشه او أمان هر سه مصدر و أمانةق). واژه هاي عربی أمن، 1392، اصفهانی(راغب» است

؛وفن، ضدخأم: «ز ابن سیده آمده استبه نقل السان العربدر .می باشند اما معانی متفاوتی دارند

ذیب ضد کفر است. ایمان به معنی تصدیق است و بر عکس آن تک،ضد خیانت و ایمان،امانت

باشد صاحب ایمان باید صدیق باشد زیرا وقتی می گویی: آمنتن آا معناي کذوبکذا باهللا یا آمنت

س پده، می شود صدقت. اصل در ایمان داخل شدن در صدق امانتی است که خداوند به انسان دا

رده و دردا کاگر آنرا با قلبش تصدیق نماید همانطور که با زبانش تصدیق کرد، امانت الهی را ا

ق). 1374(ابن منظور، » نتیجه مومن است

آمنَ«اصل ایمان دخول در صدق است«هم به نقل از أزهري می گوید: تاج العروسصاحب 

نیز همین موارداقرب الق). صاحب 1306ي، (زبید» یعنی به او ایمان آورد و او را تصدیق کرد» بِه

ق). 1371نظر را دارد (شرتونی ،

می باشد » تصدیق«آنچه از آراء لغویان به دست می آید این است که معناي حقیقی ایمان 

یعنی آنچه را که با زبان گفتی با قلب نیز تصدیق کنی. پس ایمان اطمینان یافتن نفس، زوال خوف 
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» یرا وقتی خبري را تصدیق می کنیم آنرا از تکذیب در امان قرار می دهیمز«؛و حصول امنیت است

ق). 1306(زبیدي، 

دا خف به اصطالح ایمان در عرف جامعه اسالمی به معناي اعتقاد به شریعت محمدي و معتر

قیده، ، عداشته معناي هر نوع باورو رسول و غیب و ... بودن، می باشد. و در مفهوم عام آن ب

. 1پذیرفتن استتصدیق و

کاردن، اننا سپاسی کر« کفر، کلمه اي عربی است و در این معانی به کار رفته::ب) کفر

» ستااعتقادي و مقابل ایمان کردن و پوشاندن نعمت خداوند، ناخستو شدن، ناگرویدن، بی

).1372(دهخدا، 

اهی اش با سیشب را هم به خاطر این که اجسام را.کفر در لغت پوشیده شدن چیزي است«

ن را آروي ومی پوشاند و زارع را از آن جهت که بذر و دانه را در زمین و خاك پنهان می کند  

ق). 1392، اصفهانی(راغب» می پوشاند، کافر گویند

ا، ریک، دریکفر در معانی شب تا« این قول را اثبات کرده و می گوید: منتهی االربصاحب 

ه باشد، وشیدتاریک، کشاورز و زارع، آن که جامه باالي یکدیگر پرود بار بزرگ، جوي بزرگ، ابر

رد با ب، مشغالف شکوفه خرما، زمین دور از مردم و زمین هموار، گیاه، تاریکی یا تاریکی اول 

ق). 1377(صفی پوري، » سالح و ... به کار می رود

ُت الشيء كفر «، نقل می کند که: صحاحهم از قول جوهري، صاحب تاج العروسصاحب 

کفر «آمده: اقرب المواردق). در 1306(زبیدي، » الِسرتفالكفر الذي هو مبعينتُهُ رتّ سَ أيأكفرُه بالكسر

َکَفَر نعمت به معناي انکار و پوشاندن آن است و ضد شکر می باشد و در عرب رایج است که: 
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(شرتونی، » غماُمهاجومَ النُ رَ فَ کَ لةٍ يفيه لکه شدهو از لبید نقل ُهفوقَ هُ سَ ولبَ اهُ اي غطّ بثوبٍ درعهُ 

ق).1371

رك شکر تکفر نعمت  و کفران آن، پوشیده داشتن نعمت ها با « آمده است: المفرداتدر

ه معناياست و کافر بودن بدین مورد انکار نعمت است و کفر بیشتر در،گزاري است و کفران

(بقره بهافرٍکلَونعمت دارد: و ال تکونوا اَانکار کردن و پوشاندن است چون کفران اقتضاي انکار 

ق). 1392،اصفهانی(راغب» ) و مقصود از کافر کسی است که حق را می پوشاند418: 2

ض صل نقیامستور گردانیدن و در یم که کفر در لغت به معنی پوشاندن ،گیرپس نتیجه می

شکر). اما از آنجا که اظهار شکر از لوازم ایمان است و ≠شکر و سپاس است نه نقیض ایمان (کفر

و کافر استمقابل ایمان به کار گرفته شده،فرد مومن، معترف به نعمت هاي پروردگارش می باشد

ایمان).≠را فرد فاقد ایمان و اعتقاد گویند (کفر

ت رسولونبو یا تکذیب خداي تعالی، مقابل ایمان، یعنی انکار طۀکفر در اصطالح، نق

است که ر خدل انکااوالبته مهمترین چیز در کفر در درجۀ(ص)، قرآن، روز بعث و ... می باشد. 

ب شود ن تکذیست و اگر آس هرم او توحید در رأ»اهللا«امور را نیز در پی دارد. پس انکار بقیۀ

ود، ، کفر جحنکاراسامی ذکر شده است مانند کفر امور نیز در پی آن می آید. براي کفر اقانکار بقیۀ

ق). 1374ابن منظور، ؛ق1306(زبیدي، کفر معانده، کفر نفاق و ... 
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ایمان و کفر در قرآن کریم:

از یست کهنایمان در کتاب هاي آسمانی بسیار به کار رفته است و شکی واژةالف)ایمان:

ر پشمار کریم می باشد ودراژه هاي کلیدي قرآنست. ایمان از وادیان توحیديمفاهیم کلیدي 

شتق)، م62أمن با صورت ها و مشتقات مختلف (=ن واژگان این کتاب الهی است. ریشۀتریبسامد

ار در قرآن ب16در سور مدنی و خود واژه ایمان مرتبه521مرتبه در سور مکّی و 358بار،879

). 1366روحانی،؛1364کریم ذکر شده است (عبد الباقی ،

م می ه و مفهوایمان کلیدي ترین واژ» اهللا«ت در دین اسالم بعد از کلمه شریفۀتوان گفمی

ا رمیت آناه،است و اینشدهاختصاص داده» المؤمنون«به باشد درکالم خدا سوره بیست و سوم 

ت سم امی رساند. از آنجا که ایمان کلید رستگاري آدمی است شناخت حدود معناي آن نیز مه

. ازاین رو ما در اینجا با استناد به آیات الهی به برخی ویژگی هاي آن می پردازیم

ایمان در قرآن کریم:مفهوم

ما ل: و ستم ذکر شده ااین امر به صراحت در قرآن کریقلب است. ،جایگاه ایمان)1

جهت را بهقلب انسان « آمده است:المفردات ). در 49:14یدخل االیمان فی قلوبکم (حجرات

ن ایمان امري ق). بنابرای1392،اصفهانی(راغب» کثرت انقالب و تحوالت به این عنوان نامیده اند

من م تؤلقلبی است یعنی هم جایگاه آن در قلب است و هم اینکه ایمان آوردن عملی قلبی ست: 

کل در بطن شباید متذکّرشویم مراد از قلب همین جسم مادي صنوبري اما).5:41قلوبهم (مائده

نی چپ آدمی نیست؛ بلکه مراد از قلب نفس و روح آدمی ست که مرکز عواطف انسانی وروحا

است .
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ر است معرفت در معناي وسیع کلمه مورد نظگردد.از معرفت حصول می،ایمان)2

ناختیعنی حوزه شناخت به طور کلی. آیات بسیاري در قرآن گوش و چشم انسان را راههاي ش

ال يم آذانٌ هلداند که زمینه ساز ایمان خواهد بود: اموري می 

بستن چشم و گوش ). پس به کار7:179(اعرافاولئک کاالنعام بل هم اضّل اولئک هم الغافلون

. استیمانات و در مقابل آیات الهی بصیرت هایی براي انسان به دنبال می آورد که زمینه ساز هدای

ون... يؤمنوالذينبه یقین رسیدن و بصیرت قلبی است: مرتبۀوراي علم است.،ایمان)3

).3:2(بقره م يوقنونهُ 

ت د اسشک و تردیسوزندة،ایمانمقابل شک و تردید و بی خردي است.،یمان) ا4

یست و نمع جو آنجا که ایمان باشد شک و تردیدي باقی نمی ماند. از این رو ایمان با شک قابل

الهی رراتشک و تردید در توحید و برنامه ها و مقمرتبه اي از معرفت که زایل کنندةکسی که

ته ا را داشه خدنسبت به امور دنیا و آخرت و غیب براي او حاصل نشده، نمی تواند استعداد ایمان ب

فيظ حشيٍء لي کلعلنعلم من يؤمن باآلخره ممن هومنها يف شک و رّبکباشد و مومن خوانده شود: 

).34:21(سبا 

ند و اب گرداانسان باید خود را از آن سیررحمت و عطّیه اي الهی است؛،ایمان)5

(آل اا بربّکم فآمنّ ن آمنو ان اربّنا انّنا مسعنا مناديًا ينادي لإلميهر کجا نداي ایمان شنید در آن آویزد: 

).193:3عمران 

يوم الُخيزي اُهللا النّيب و ه مومنان هدیه کرده است:نور است که خداوند ب،)ایمان6

). 66:8(تحریمشيٍء قدير
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). خداوند با همین نور که به مومنان می بخشد آنها را هدایت می 52:42(شوري انشاُء من عبادن

).257:2کند و از ظلمات بیرون می آورد (بقره 

نی میانسان را از تنش ها و فشار هاي روانی و بحران هاي درو،ایمان)7

ی ایی و ب، تنهپوچیبا تمسک و اتّصال به ایمان فرد در جایگاه امنی قرار گرفته و احساس رهاند

ه و قلبست. ان اپناهی از او زدوده می شود. ایمان همراه و مقارن با سکون، آرامش، تسلیم و اطمین

قلوبطمئن الاال بذکر اهللا ت). 16:106(نحل  مطمئنُّ باالميان 

).28:13(رعد 

یح به تصرومان داراي مرتبه اشتدادي است ایزیادت و نقصان است.، قابل) ایمان8

تُِلَيت عليهو اذاقَوِجلَّت اّمنا املؤمنون اّلذين اذا ذُِکَر اهللاقرآن قابلیت افزایش دارد: 

و ا داراي مراتبر). و در آیاتی دیگر درجاتی براي مومنان ذکر می شود و ایمان 8:2(انفالامياناً 

ریم زق کی داند: اولئک هم المومنون حقاً لهم درجات عندربهم و مغفره و ردرجات متفاوت م

) .4: 8(انفال

شته ن ندااگر کسی اظهار ایمان کند اما صدق در ایماایمان، تصدیق باطنی است.)9

قاً کان فاسکمنمن کان مومناًباشد فاسق است و از نظر قرآن کریم این دو با هم یکسان نیستند: اف

ا ا ولکن قولوقالت االعراب امنا قل لم تومنوایمان باطن اسالم است: ).32:18تؤون (سجدهیسال

).49:14(حجرات2اسلمنا و لما یدخل االیمان فی قلوبکم

چه اعمال درونی و قلبی، چه اعمال ظاهري و جوارحی ایمان موجب عمل است.)10

به گونه اي که » آمنوا و عملوا«آمده اند در قرآن کریم در بسیاري موارد این دو اصطالح با هم 

عمل، ظهور و تجلی ایمان است. 
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هّباًلِلّ حُ آمنوا اشدُّ الذينو دوست داشتن شدید پروردگار است:،ایمان واقعی)11

).165:2(بقره 

ان یجه ایمآن نتیاد کردن ازخداوند با مومنان عهد و پیمان و میثاق بسته است.)12

رجاٌل صدقوا ما ِمن املومنني). 8:57(حدید و قد اخذ ميثاقکم ان کنتم مؤمننيو سود بخش است:

).51:55ذاریات (و ذّکر فاّن الذکري تنفع املومنني). 23:33(احزاب عاهدوا اهللا عليه...

ل عمران (آنياملومنو اهللاُ ويلُّ کند: خود آنها را کفایت میمومنان است؛ی) خداوند ول13ّ

68:3.(

یمان ا،لوآنچه مایه رستگاري آدمی می شود در درجه اایمان کلید رستگاري است.) 14

باعث وفعت است که اگر متعلقات آن نیز همچون تقوا، عمل صالح و ... با آن همراه گردد پر من

). 28:67قصص (َمن تاب و آمن و عمل صاحلاً فعسٰي ان يکون ِمن املفلحنيفالح می گردد: 

ی وره هاي مکّبار در س232بار در قرآن ذکر شده است که 525مشتق، 52کفر با واژهب) کفر : 

ر کالم د. )1366،روحانی؛ 1364بار در سوره هاي مدنی آورده شده است (عبد الباقی، 293و 

اختصاص داده شده است.» الکافرون« صدونهم به وحی سورة

نی قرآن دو حوزه منفک از یکدیگر بینمقابل ایمان است و در جهانقطۀکفر در اصطالح 

ت در تقابل یکدیگرند بر د شد و به شدنمعرفی شده اند که هرگز با یکدیگر جمع یا تلفیق نخواه

ست یا تصدیق یا تکذیب. تصدیق طبق قرآن کریم واکنش آدمی در برابر آیات الهی به دو صورت ا

کنند و می پذیرند باشد آنها که تصدیق میایمان است و دروغ پنداشتن و نپذیرفتن و انکار کفرمایۀ

سپاس و ناشکر؛ ند ناشوند و بر عکس آنها که تکذیب می نمایشاکرند و در نتیجه مومن خوانده می

پس کافرند. 
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پاسی و سف) نا ال:کندکفر در قرآن دو معنی کلی را القا میواژةمفهوم کفر در قرآن کریم:

مان و که در تعریف لغوي ایچنانشکر و تقوي است همنا شکري یعنی کفران نعمت که متضاد

و قاد ف، اعتهمان ایمان باشد اعتراکه کفر به این نتیجه رسیدیم که کفر نقیض شکر است پس شکر 

ضوع و خن و سپاسی و پوشیدن است. ب) بی ایمانی که متضاد ایمااقرار است اما کفر، انکار و نا

هان دیده گرفتن و پنرا نابخشایش الهیو رحمت خشوع است هنگامی که احساس نا سپاسی،

پاسی به سز نا منجر به تکذیب شده و در نتیجه معنی کفر ا،گرددداشتن نعمات در انسان تشدید می

را نیبی ایماویسسپاناکفر در قرآن به لحاظ این دو معنییابد به عالوه ریشۀبی ایمانی انتقال می

.)407-397: 1378،(ایزوتسومی رساند که متضمن ابهام است

معانی زیر آمده است:در کفر در قرآن کریم 

ن ااد:شریعت و نبوت و مع،) انکار کردن مطلق خدا، کافر شدن نسبت به او1

.)6:2(بقره ا الذين کفرو 

ي از وددارخداي یگانه و خانکار کردن غیر) می تواند بر عکس مفهوم باال به معناي 2

(بقره ...ومن باهللافمن يکفر بالطاغوت و يمثبت است: بار معناییکه اینجا دارايپذیرش آن باشد 

256:2(.

کن لمان و مانند سحر و امثال آن:  ما کفر سلیانجام کارهاي مذموم) کفر به معناي 3

.)102:2الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر (بقره 

ا مکر فانّدرست در مقابل شکر است: و من شدر این معنا؛سپاسی و کفران نعمتنا ) 4

.)27:40لم (نمی غنی کریربیشکر لنفسه و من کفر فانّ

.)66: 9دکفرتم بعد ایمانکم (توبه ند: ال تعتذروا قگویارتداد) کافر شدن بعد از ایمان که5
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.)55: 24سقون (نور لئک هم الفاد ذلک فاوو من کفر بع) پوشاندن حق:6

(ص): سخن نا سزا و طعن نسبت به اسالم و پیامبر»الکفرةکلم«) به صورت ترکیبی، 7

صف منافقان است که قبالً کفر واین آیه در .)9:74(توبهالکفرباهللا ما قالوا و لقد قالوا کلمةحيلفون

ا. شان آشکار نبوده و به زبان می گفتند: آمنّ

استهزا، سق، ضالل، استغنا،لم، فتکذیب، عصیان، شرك، استکبار، ظ) واژه هایی مانند8

همچون فراناهاي قرآنی کفر هستند. مطابق آیات قران قلوب کتدا و ... مترادففجور، اسراف، اع

ر پیامبشده است که میان آنها وغالف ها وپرده ها افکنده ایشانر دلهايبسنگ سخت است و 

کفار کور و کر است و نمی تواند پیام الهی ) چشم و دل46-45: 17(اسرا حجاب ومانع شده است 

).24: 47)ص(د(محمهاي ایشان قفل و مهر زده شده استرا دریابند و بر قلب 

به معنی »کفار«حدید کلمه سورة20ک بار هم در آیۀ شریفۀالبته عالوه بر موارد فوق ی

نباته ارجب الکفّعث أ. کمثل غی..و لهوه الدنیا لعباعملوا انما الحیاکشاورزان و زارعان آمده است:

ن و محو پوشاندوشتن از گناه و خطا به معنی در گذ» تکفیر«باب تفعیل را. در مصفّهیج فتراهثم ی

تکفیر یعنی از «ت: آمده اسالمفردات) در271:2عنکم من سیئاتکم (بقره رُفِّکَباشد. ویکردن آن می

، صفهانیااغبر(»ن گناه و خطا به طوري که گویی اصالً گناهی واقع نشده استبین بردن یا پوشاند

.ق)1392


