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 چکیده
؛ زررا از طرردق بررسدی واژگدان    شناسی است که نقش مهمی در فهم قرآن مجیی دارد ای از دانش زبان شاخه شناسی معنا

کده   قرآن کررم اسدت در بسامی  از مفاهیم پر« عذاب»مفهوم  .از واژه دست رافت دقیقیتوان به معنای  در سیاق آرات می

ون: چد های اضافی با کلماتی  در ترکیبنشینی آن  به تنهاری نتیجه طبیعی عمل فرد است و داللت بر شیت نیارد؛ امّا هم

. نگارنیگان برآننی تا به ارن سؤال مهم پاسخ دهنی کنی حالت و شیت آن را بیان می و غیره« حمیم»، «سعیر»، «حررق»

سداختار  نشینی چه تأثیری در معندا و تفسدیر اردن واژه دارندی؟      ی هم رابطهی عذاب بر اساس  های اضافی واژه رکیبتکه 

ی عذاب و حی و مرز اردن واژه همدراه مضداف     تأثیر ارن مفاهیم بر واژهدهنیة  های اضافی، نشان در ترکیب« عذاب»آرات 

نتها درجه حرارت اسدت.  ی عذاب با آبى جوشان در م دهنیه حمیم نشانعذاب به عنوان مثال های گوناگون آن است؛  الیه

ی عذاب با آتشی است که زبانه کشییه و سوزنیه است به همین جهت آتش در عود را بده دلیدل    دهنیه عذاب سعیر نشان

های اضافی آن اُخروی و فقط در چهار آره دنیوی اسدت   . اکثر آرات عذاب در ترکیبگورنی نیاشتن ارن شرارط سعیر نمی

دهدی اردن    کده نشدان مدی   ت با کلمات أکبر، أبقی، أشی، أشقن و أخزی نشان داده شیه و در بیشتر آرات شیت عذاب آخر

را بدا درگدر   « عذاب»ی  تحلیلی روابط واژه -پژوهش با روش توصیفیتر از عذاب دنیاری است. ارن  تر و سخت بزرگعذاب 

ی عدذاب و حدی و مدرز     ها بر واژه تا تأثیر ارن ترکیبدهی  های اضافی مورد تحلیل قرار می نشین آن درترکیب مفاهیم هم

 ارن واژه در آنها مشخص شود.

 .، تفسیرعذابنشینی،  ، رابطه همشناسی  معنا قرآن کررم، :ها واژهکلید

                                                      
 mohtadi@ut.ac.irنورسنیه مسؤول؛ پست الکترونیک:  1
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  القرآن الکرمی مع التأکيد على عالقة املصايبة ترکيباته اإل افية ِفو  کلمة "عناب" 188
 امللخص

ريريجبي ريريحمي هريري ي لقريريرآ ي لکريريرمی يألنريريهيمريري يخريريإلي  ريريصي لک يريريجبتي ريريحميي ريريروعو ريري ي ل صلريريني ريريرعيمريري ي و ريري ي ل غريرينيو  سريريبي وق  يمهي 
سعجبقي آلايتي يضک ي قعحمي  سىني ل  عحميل ک يني ي س ربيم هملمي" لسک ب"يم يأکثري   جبهع يشعملو جبي حمي لقرآ ي لکرمیي ي

هي ريريحميترکعبريريريجبتي ضريريريجب عنيمريريريعيک يريريريجبتيمثريريريل:يوهريريملين عجريريرينيطبعسعريريرينيأل سريريريجبلي  ريريرير يويريري هجبيوصيتنیريريريملیيو ريريري يشريريري ة يلکريريري يمر  ق ريريري
 خلي ي سربيو ييجبل هجبيوش هتجب ي  يسريعجبقيآايتي" لسريک ب"ي ريحميترکعبريجبتي ضريجب عني بري ي ثريفي«ي ع » ي«سسف» ي«ير حم»

هريکهي   ريجبهع يو ري يک يرينيوريک بيويري و يهريکهي لک يرينيم ري ملبنيإبضريجب جبهتجبي  خ   ريني يو ري يسريبعلي  ثريجبلي يوريک بي حليريع ي
جب ي حميأ   ي قججبتي حلر قةي؛يووک بي لسسفي  ليو  يوک بيانقيمش س نيو رتقي ي إيتسريي يانقي شفي لحمير عجب ي  

 لبخملقيبسسفيلس ميتمل  ريهکهي لشروي يرجبلبنيآايتي لسک بي حميترکعبجبهتجبي ماضجب عني  س حمياآلخريرةيو ريحميأقبريعيآايتيت س ريحمي
ک يريريجبتيأکريريربي يأبقريريحم يأشريري ي يأشريريحميوأخريريزیي يالسريريک بي ل نعمل ريريني يو ريريحميمسظريري ي آلايتيجعاريري يشريري ةيوريريک بي آلخريريرةيمريريعيي

و  ّليهک يو حميأ ي لسک بي ألخرویيأوظ يوأش يم ي لسک بي ل نعملی ي س خ ميهک ي لب  ي  رينهجي لمليري حمي ل   ع ريحمي
  .ل   علي لسإ نيب يک يني"وک ب"يو   جبهع ي ألخرىي   جبيبنيهلجبي حميترکعبجبتي ضجب عن

  ل صلن يوإ ني   جبيبن ي لسک ب ي ل  سف لقرآ ي لکرمی يو  ي  الكلمات الرفيسة:
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 مقدمه -1 189

شناسی است که نقدش مهمدی در    های نسبتا جیری و بخشی از دانش زبانشناسی رکی از روش معنا

البالغده،   ی متون درندی، از جملده قدرآن و نهدج     رورکرد معناشناسانه در حوزهفهم قرآن مجیی دارد. 

شدناس و فیلسدوف    م( اسالم شناس و زبان1993-1914وتسو )ی چنیانی نیارد. توشیهیکو ارز سابقه

طور جیّی، به ارن رورکرد معناشناسانه در قدرآن توجده    معروف ژاپنی از نخستین کسانی است که به

شناسدی را تحقیدق و مطالعده در کلمدات کلیدیی زبدان بده منظدور درا           ارزوتسو معندا کرده است. 

شناسدی جیردی    در زبدان . (4: 1361)ارزوتسدو،  دانی  گورنی، می بینی قومی که با آن زبان سخن می جهان

و دریگاهی که از بدرش   توان بررسی کرد می« زمان هم»و « گذر زمان»معنای واژگان را از دو دریگاه 

کندی تدا نظدام ارسدتاری از      آری و ارن فرصت را برای ما فراهم می ه دست میخطوط تاررخی کلمات ب

زمدانی   شناسدی در  . معندا (39-40: 1361)ارزوتسدو،  گورندی   زمدانی مدی   کلمات به دست آوررم دریگاه هم

زمدانی   شناسی هدم  شناسی در ارن نوشتار معنا )تاررخی( از بحث ما خارج است؛ زررا منظور ما از معنا

هدا مدورد نظدر اسدت.      نشدینی میدان واژه    ی هدم  زمدانی رابطده   شناسی هدم  ست و در معنا)توصیفی( ا

هدا در   نشدینی گورندی؛ زردرا واژه    نشدین آن را هدم   های هم تشخیص معنای واژه از طررق معنی واژه»

هدا گداهی از    در کداربرد واژه  (161: 1391)پدالمر،  « تواننی معانی خاص بده خدود بگیرندی    نشینی می هم

نشدینی بدا    نشینی نام دارد و در محور هم شود که ارن ترکیب هم استفاده می  ها در جمله ژهترکیب وا

های رک واژه الفاای هستنی که در جدوار آن   نشین هم؛ بنابرارن (136: 1395)قنبری،  ترکیب کار داررم

رسدی  نشین عدذاب در اردن پدژوهش بر    های اضافی هم هیف از شناساری ترکیبانی و  واژه قرار گرفته

 نقش و تأثیر ارن واژگان بر عذاب و مشخص کردن حی و مرز ارن واژه همراه آنها است. 

با نشدین آن   هدای اضدافی هدم    ورت ترکیبم با توجه به مجایکرآن قردر « عذاب»ی  بررسی واژه

آن قررف وستگی معایپم و نسجاانی اتو مینشددینی  آن از منظددر هددم ا بافت کلی قریه بر مجموعه یتک

شود معارف نهفتده در بداطن آردات از طرردق بررسدی       تر سازد و همچنین موجب می شنرا روم یکر

هدای اضدافی گونداگون در     ی عدذاب  در ترکیدب   نشدین کشدف شدود؛ زردرا کداربرد واژه      عبارات هدم 

های مختلف بیانگر تأثیر صفات مختلف بر وجوه معناری مختلف ارن واژه است. با توجده بده    موقعیت

شدود،   نشینی حاصدل مدی   های فهم مفاهیم قرآن از طررق روابط هم مهم که رکی از راهی  ارن مسئله

های اضافی  رکیبمهمتررن ت. 1باشنی:  نگارنیگان در ارن مقاله درصید پاسخگوری به ارن سؤاالت می

نشینی ارن واژگان چه تأثیری در معنا و تفسیر عذاب  ی هم . بر اساس رابطه2ی عذاب چیست؟  واژه

اکثدر آردات    شدود؟  نشینش شامل چه کسانی می های اضافی هم در ترکیب« عذاب»ی  . واژه3؟ دارنی

نشدین   است و فقط در چهار آره کده اردن واژه هدم   مخصوص آخرت های اضافی آن  عذاب در ترکیب

 مخصوص دنیا است. سعیر، هون و خزی شیه
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در ارن پدژوهش فقدط بده     «عذاب»ی  ی معناری واژه ی حوزه الزم به ذکراست با توجه به گستره 190

هدا و   نشدین  های اضافی عذاب توجه شیه است و از ورود به سارر هدم  نشینی ترکیب حوزه معناری هم

ی  ترجمه آردات بدر اسداس ترجمده    و ارم  هاری همچون جانشینی، تبارن و غیره خودداری کرده حوزه

 ونی است. فوالد

 ی پژوهش پیشینه -1-1

هدای   هدا و الگدو   اندی تدا بدا اسدتفاده از نظررده      شناسی، تالش کرده امنیان به معن عالقهر در قرن حاض

هداری   با توجه بده جسدتجو  نشینی به واکاوی و تحلیل واژگان بپردازنی.  معناشناسی، از دری روابط هم

ردی   هدا  شناسدی کتداب   در حوزه معنای پیشینه ارن پژوهش در منابع متعید صورت گرفته،  که درباره

. خدیا و انسدان در   2درنی در قدرآن اثدر ارزوتسدو؛     -مفاهیم اخالقی. 1انی از:  نگاشته شیه که عبارت

هدای   گیدری اردن روش در پدژوهش    کدار به. علم الیاللة اثر احمی مختار عمر؛ امّا 3قرآن اثر ارزوتسو؛ 

شناسدی   را از مهمتررن آثار با محوررت معناارزوتسو توان تألیفات  ی چنیانی نیارد و می قرآنی سابقه

ی عذاب به صورت مستقل مورد  شناسی واژه کیام از کتب معنا دانست؛ الزم به ذکر است که در هیچ

ی عدذاب نگاشدته شدیه بدود کده عبارتندی از:        هاری درباره نامه . همچنین پارانبحث قرار نگرفته است

ی ادبیات علوم قرآن و حدیرث   اثر نرگ  روسفی، دانشکیه« ف آنعذاب، جارگاه و اوصا»ی  نامه پاران

نامه به اوصاف عذاب الهدی اشداره کدرده و در آن بیشدتر بده       که نورسنیه در ارن پاران 1390تهران، 

ی درگدی بدا عندوان     نامه جارگاه والرت و عیم پذررش والرت با نزول عذاب الهی پرداخته است. پاران 

اثر خیرجه حمزه، دانشگاه علوم قدرآن  « ی عذاب با رورکرد تفسیری بالغی بررسی نعوت مفرد واژه»

ی عدذاب   نامه با رورکرد تفسیری و بیشتر بالغی به بررسی واژه که نورسنیه در ارن پاران 1395آمل، 

اثدر  « نقش تربیتی عذاب در قدرآن »ای با عنوان  پردازد. همچنین مقاله و برخی از نعوت مفرد آن می

، کده نورسدنیه در اردن    1392ی دوّم،  ی مطالعات قرآنی و رواری، شدماره  نژاد، مجلهرستهاکبر شا علی

ی تربیتی عذاب، ماننی پیشگیری  پردازد و در آن بیشتر جنبه مقاله به بحث عذاب و سنت تربیت می

کیده  کررم با ت در قرآن« عذاب»ی  شناسی واژه  معنا»ای با عنوان  از وقوع جرم بررسی شیه بود. مقاله

آفررن مرسلی و همکداران در فصدلنامه علمدی د پژوهشدی       اثر نوش« نشینی و جانشینی بر روابط هم

که در ارن پژوهش فقط به  1397، 3دانشگاه اراا، سال ششم، شمارة « های ادبی د قرآنی  پژوهش»

و های عذاب در قرآن کدررم پرداختده شدیه     ساز عذاب الهی و جانشین نشین زمینه بررسی عوامل هم

ای درگر از همین نورسدنیگان بدا    انی. مقاله های اضافی عذاب مورد بحث و بررسی قرار نگرفته ترکیب

، مجله تحقیقات علوم «نشینی ی هم در قرآن با تأکیی بر رابطه« عذاب»معناشناسی توصیفی »عنوان 

ره بده  ؛ در اردن مقالده نورسدنیگان هدیچ اشدا     1399، 46قرآن و حدیرث، دانشدگاه الزهدران، شدماره     

ای  مقالده اندی.   انی و فقط به معناشناسی توصدیفی آن پرداختده   ی عذاب نکرده های اضافی واژه ترکیب

در قدرآن کدررم از منظدر زبدان شناسدی      « عدذاب »هدای تصدورری    واره بررسی طدرح »درگر با عنوان 

http://tqh.alzahra.ac.ir/article_3652.html
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ی علمی پژوهشی تحقیقدات در علدوم قدرآن و     نی و همکاران، فصلنامهی جزرمهیی عابی« شناختی 191

، نورسنیگان در ارن مقاله به بررسدی تصوررسدازی   1397، 3شماره  15حیرث، دانشگاه الزهرا، دوره 

ی عدذاب و   در خصوص واژهبا توجه به پیشینه، شناسی شناختی پرداخته است.  عذاب بر اساس زبان

پژوهش حاضر در تالش اسدت تدا بده    مستقل و کاملی رافت نشی؛ لذا های اضافی آن پژوهش  ترکیب

 ارن مهم پرداخته و خأل موجود را پر سازد.

 روش تحقیق -1-2

ی  شناسدی واژه  تحلیلی بده معندا   -پژوهش حاضر با نگاهی معناشناختی با استفاده از روش توصیفی 

پدردازد و تدالش بدر اردن      نشینی می بر اساس رابطه هم  های اضافی آن در قرآن کررم  عذاب و ترکیب

شناسی  نشین آن در قرآن کررم با استفاده از روش معنا ی میان ارن واژه و کلمات هم است که رابطه

 توصیفی بررسی شود.

 مبانی نظری -2

 زمانی )توصیفی( شناسی هم معنا -2-1

ی روابط میان دال و شناسان در پی کشف سازوکارهای نهفته در کالم دارا معنا»شناسی  در علم معنا

. (24: 1396)رکعدی و نصدرتی،   « میلول و تجزره و تحلیل آن بر اساس رک روش تحقیق علمی هسدتنی 

ی  هدا حدوزه   های وسیعی است که رکدی از آن  ی علمی زبان است و دارای حوزه مطالعه 1شناسی زبان

ی محتوا و معنا  باشنی که حوزه ی معناست، لفظ و معنا با همیرگر در ارتباط می لفظ و درگری حوزه

)پدالمر،  شناسی باشی گورنی؛ پ  میزان علمی بودن معناشناسی نباری کمتر از زبان شناسی می را معنا

شناسی تاررخی برسیم و  شود به نوعی معنا های معناری باعث می زمانی حوزه ی در . مطالعه(22: 1391

شناسدی   زبان. »(195: 1387)صفوی، پردازد  حوزه درگذر زمان می های هم به بررسی تحول مفهوم واحی

غییراتدی  کندی و بده مطالعده و تحلیدل تداررخی ت      زمانی تحوّل زبان را در طول زمان بررسدی مدی    در

بده  « توصدیفی »زمدانی   شناسی هدم  انی؛ ولی زبان ها به وجود آمیه پردازد که در گذر زمان در زبان می

کندی؛ بلکده    به تغییر معنا در طول زمان توجه نمدی  پردازد و سازوکار زبان و تشررح ساختمان آن می

مطدرح کدرده و بررسدی    کفا و مسدتقل   عنوان رک نظام ارتباطی خود هر زبانی را در برشی از زمان به

در ردک  صدورت افقدی    بده واژگدان را  شناسدی توصدیفی،    ؛ بنابرارن معندا (418: 1393)روبینز، « کننی می

گیدرد.   بیون در نظدر گدرفتن تغییدرات تداررخی در نظدر مدی      ی معناری در مقطع زمانی خاص  حوزه

است؛ زررا منظدور مدا   زمانی و بررسی مراحل زمانی تحوالت واژگان از بحث ما خارج  شناسی در  معنا

 زمانی )توصیفی( است. شناسی هم شناسی در ارن نوشتار معنا از معنا

                                                      
1

 .Linguistics 
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 نشینی رابطه هم -2-2 192

گیدرد رابطده    زمانی )توصیفی( مورد بحث و بررسدی قدرار مدی    شناسی هم از جمله اموری که در معنا

نشدینی گورندی؛    نشین آن را هدم  های هم تشخیص معنای واژه از طررق معنی واژه»نشینی است.  هم

. ارزوتسدو در  (161: 1391)پدالمر،  « تواننی معانی خداص بده خدود بگیرندی     نشینی می ها در هم زررا واژه

گاه معنای دقیق رک واژه از روی بافت آن و از راه توصیف لفظی روشن »گوری:  تعررف ارن قاعیه می

ی میدان   واقدع رابطده   . در(197: 1394)شدررفی،  « گورندی  گردد که به آن تعررف بافتی )متنی( مدی  می

ی عمودی، اگر به ارتباط الفداظ در محدور افقدی     ی افقی و رابطه ها در آرات دو گونه است: رابطه واژه

نشدینی اسدت؛ امّدا     ی توصیف بافتی، متنی را هم وسیله آری به بنگررم، معناری که از واژه به دست می

معانی درگری از راه جانشینی بدرای کلمده بده    اگر نسبت کلمات را در محور عمودی بنگررم، معنا را 

و « نشین کلمات هم»انی  ؛ کلماتی که در جوار رک کلمه قرار گرفته(199: 1394)شدررفی،  آری  دست می

صورت افقی و خطدی   دهنیه به ها در رک زنجیره زبانی با عناصر تشکیل نشینی میان واژه ی هم رابطه

بر اساس کلمداتی کده در جدوار ردک     « نشینی ی هم رابطه»رن بنابرا؛ (141: 1396)رکعی و نصرتی،  است

 .گیرد انی صورت می کلمه قرار گرفته

 تحلیل -3

 در لغت و اصطالح« عذاب»ی  واژه -3-1

: 1430)مصدطفوی،   «الضرب، ْث  استعْي ذلـك ِف كـل  شـد ة  أصل العناب»انی:  در بیان معنی عذاب آورده

ذاب به معنای زدن است، سپ  برای هر شیتی به کار گرفتده  ؛ اصل ع(4/260ق: 1404؛ ابن فارس،8/79

ـَو املَْنـع»گوردی:   ی تداج العدروس مدی    شیه است. نورسنیه ُُ « ِانا الَعـَناَب ِف َكـاَلِع الَعـَرب ِمـَن الَعـْنب َو
ی  به معنای منع است. نورسدنیه « عذب»، عذاب در کالم عرب از ررشه (2/212ق: 1414)واسطی زبییی، 

؛ عَدذب بده   (2/117: 1375)طررحدى،   «الطيب الـني ال ملويـة فيـه  اْلَعْنبُ »کنی:  مجمع البحررن نقل می

الَعـَناُب، الناَكـاُل »معنای چیز پاکی که هدیچ شدوری در آن نیسدت. در لسدان العدرب آمدیه اسدت:        
بَهوالُعُقوبَة قد عَ  ، عذاب به معنای عقوبدت و  (1/585ق:   1414)ابن منظور،  «تـَْعِنيباْ وَّل ُيْسَتعمل غـَْي مزيـد  نا

گوری: عدذاب   کیفر است او را سخت شکنجه کردم و به صورت غیر مزری به کار نرفته است. راغب می

انی ارن  تهای گف به معنای گرسنگی سخت و شیری است که در اصل آن اختالف نظر وجود دارد؛ عیه

بتُـهُ »به معنای شیررنی و گواراری است، « عَذب»کلمه از  رعنى، گواراری زندیگیش را از او بدردم   « َعنا

ی تعدذرب در اصدل بده     است، کلمه« مرضش را از بین بردم»که به معنی « َقنارتُـهُ »و « َمرا ـُتهُ »مثل 

تُـهُ »معنای زراد زدن با تازرانه است و  بـْ   او را کدیر و آلدوده کدردم و عدذاب را از آن    رعنى زنیگی  « َعنا

: 1374  )راغدب اصدفهانی،  بدرد   کنی و آن را از بین می جهت عذاب گورنی که از راحتى و آسارش منع می
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: 1392)میدر لدوحی،   درد آوردن و آزردن پیوسته و دائدم اسدت    . عذاب در اصطالح به معنای به(2/571 193

شود و متناسب با طبیعت عمل است و شاری باعث  وب میاز آنجا که عذاب بازتاب عمل محس. »(291

سازی را بییاری مُعَذَّب شود؛ بنابرارن گوارای وجود او عاملی برای برگردانین او به مسیر اصدلی   پاا

ی عدذاب، دارای مفهدوم عدذب و     ؛ اگرچه ررشه(6: 1395زاده،  )رضاری و فتاحی« و سیر کمالی وی است

مرتبده   373به همراه مشتقاتش « عذاب»ی  م منع در آن غلبه دارد. واژهشیررنی نیز است؛ امّا مفهو

 های متفاوت استعمال شیه است.  در قرآن کررم، در ساخت

   نشین عذاب های اضافی هم ترکیب -3-2

ندار، جهدنم، جحدیم، سدعیر، حرردق و غیدره        ماننی:های اضافی با واژگانی  در ترکیب« عذاب»ی  واژه

های عذاب الفاای هستنی که با آمین در کنار عدذاب، بُعدیی از ابعداد     نشین نشین شیه است. هم هم

هدا ردک وجده از معندای آن      سازنی و با قرار گرفتن عذاب در کنار هر رک از ارن واژه آن را روشن می

بیعی عمل فرد است و داللت بدر شدیت ندیارد؛    عذاب به تنهاری نتیجه ط»شود.  تکمیل و روشن می

 .  (8/81ق: 1430)مصطفوی، « کنی بنابرارن همراهی و اتصاف آن حالت و شیت آن را بیان می

صورت مفرد، اضافه بده ضدمیر، اضدافه بده اسدم       به « عذاب»ی  های صورت گرفته واژه در بررسی

، مدواردی  ورد بررسی قرار خواهی گرفدت ممقاله   مفرد و همراه با صفت بکار رفته است، آنچه در ارن

؛ امّا مواردی از قبیدل  بکار رفته استهای اضافی از نوع اسم مفرد  ترکیبدر « عذاب»ی  است که واژه

های وصفی و سارر مشدتقات اسدمی و فعلدی آن در اردن پدژوهش       مرکب، ترکیب های اضافی ترکیب

نشدینی   انی و بدا آن رابطده هدم    ب واقع شیهإلیه مفرد عذا های که مضاف در ادامه واژهشود.  بحث نمی

 دارنی را تحلیل و بررسی خواهیم کرد.  

 بسامد اليه عناب مضاف مشاره
 8 وک بي لنَّجبقي1
 6 وک بي حلعر  حم 2
رعي 3 ي6 ةوک بي صخ 
 4يوک بي لسَّس ف 4
 4 وک بيجعهنَّ  5
 3 وک بي هلمل  6
ع  7  3 وک بي جلع  
 2 وک بي خل زي 8
 2ي خلُ  وک بي 9
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 1يوک بي حلعي ع  10 194
 1يوک بي لسَُّيملم 11
 در قرآن« عذاب»  نشین واژه های اضافی هم ز ترکیب: برخی ا1جدول 

 «نار»با « عذاب»ی  نشینی واژه هم -3-2-1

نشین آن شیه است که برای انذار  اضافه و هم« نار»به  1در قرآن مجیی هشت مرتبه« عذاب»ی  واژه

شدیه اسدت و    برخی افراد به ورژه کافران بکار رفته و در بیشتر آرات کفر سبب عذاب آتدش معرفدی   

لغت معانی ذکر شیه است که از جملده    در فرهنگ« نار»ی  مراد از آن عذاب اخروی است. برای واژه

)راغدب  شدود   اش با ح  دردیه مدی   ی آتش است به خاطر ارن که شعلهانی از: نار به معنا ها عبارت آن

 .(7/126: 1375)قرشدى،  شدود   . نار به شعله محسوس، حرارت، نار جهننم گفته می(4/408: 1374اصفهانی، 

شین است و مراد از آتش در  ور  شین و شعله روشننار به معنای حرارت شیری است که از حاالت آن 

شود نیست بلکه اعمدال   مور دنیوی ماننی درخت، چوب، خورشیی و... حاصل میعالم آخرت آنچه از ا

ی ندار و   شدود. دو واژه  گناه و کفر و نفاق است که موجب المت و دوری از رحمت الهی و عذاب می

: 1430)مصدطفوى،  تدر از ندور اسدت     تدر و کدیر   نور متالزم همیرگر هستنی با ارن تفاوت که ندار غلدیظ  

﴿ذِلُكـْم فَـُنوُقوُه ر آرات ارن عذاب برای انذار کافران به کار رفته اسدت مانندی آرده:    . در بیشت(12/308
ارن )مجازات دنیا( را بچشیی و براى کدافران مجدازات آتدش    »؛ (14 /)انفال َوَأنا لِْلكاِفريَن َعناَب النااِر﴾

کده بده آنهدا ندازل      دهی عالوه بر ارن عذابى آره فوق خطاب به کافران است و نشان می«. خواهی بود

  شود؛ بنابرارن عذاب کافران تنها دنیوی نیسدت و بده علدت کدافر     شیه، عذاب آتش نیز شاملشان می 

است، « مع»به معناى « واو»و حرف « ذلکم»بودنشان، عذاب آخرت را نیز دارنی. ارن جمله عطف بر 

)طبرسدى،  قیامت خواهی بدود   رعنى ارن عذاب فورى دنیا را همراه با عذابى که در آرنیه براى شما در

؛ استفاده از کلمه ذوق )چشیین( درباره عذاب دنیا، در مقابل عذاب دوزخ، بیدانگر اردن   (2/456: 1375

  اى براى عذاب اصلى و کامل کده همدان عدذاب دوزخ اسدت     های دنیوى تنها مقیمه است که عقوبت

َر فَأَُمتِ ُعــُه قَِلــياْل ْثُا َأْ ــَطرُُّه ِإََل َعــَناِب الناــاِر َقــاَل َوَمــْن َكتَفــ... ﴿ ی: . همچنددین آردده(3/709: 1378)مغنیدده، 
هر که سپاس نگزارد و راه کفدر پیماردی گدر چده در دنیدا او را اندیکی       »؛ (126 /) بقره َوبِْئَس اْلَمِصُْي﴾

در ارن آره  .«منی کنم، لیکن در آخرت ناچار معذب به آتش دوزخ گردانم که بی منزلگاهی است بهره

نشین کفر شیه است و با مراجعه به سیاق آرداتی کده عدذاب در     ماننی آره قبل واژه عذاب نار هم نیز

ی عذاب با آتشی است کده عدواملی    آری که ارن عذاب نشان دهنیه نشین نار شیه، بیست می آنها هم

 ذاب الهی ارتباط وجود دارد و بیشدتر آردات در  میان کفر و عچون کفر، فسق و الم سبب آن است. 

                                                      
 .42؛ سبأ: 3؛ حشر: 20؛ سجیه:14؛ انفال: 191/  16عمران: ؛ آل201/  126. بقره:  1



            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی، 
 

195 
 

تنهدا فراگیرتدررن اصدطالح بدرای تمدام       ی کفدر نده    بردارنیه عذاب نار مربوط به کافران اسدت، واژه  195

های اخالقی و درنی منفی؛ بلکه مرکز تمام صفات و سجارای منفی است، معندای اردن سدخن     ارزش

رابیم که از ماهیت عناصری که ارن سیسدتم را   ارن است که ما وقتی به معنای واقعی کفر دست می

کفر به صورت خداص و  » .(313: 1378)ارزوتسو،  دهنی ماننی فسق، الم، کبر و... آگاه باشیم تشکیل می

سپاسی کردن و ناسپاس بودن است، در مقابل خیر را احسان را محبتی است که  اساسی به معنای نا

به شخصی از طرف درگری رسییه است؛ درست نقطه مقابل شدکر کده بده معندی سپاسدگزار بدودن       

 .  (17: 1361)ارزوتسو،  «است

 /)آل عمدران  ﴿الـانيَن يـَُقولُـوَن رَبانـا ِإنانـا آَمناـا فَـاْغتِفْر لَنـا ُذنُوبَنـا َوِقنـا َعـناَب الناـاِر﴾ ی: همچنین در آرده 

اردم، پد  مدا را بیدامرز و از      گورنی: پروردگارا مدا ارمدان آورده   آن کسانی که )پرهیزکاران( مى»؛ (16

ی شررفه توصیف متقین است و در ارن جمله منظورشان ارن اسدت کده از    آره «.عذاب آتش نگهیار

؛ بخاطرارنکه ارمان (31 /)احقاف ﴿َوآِمُنوا بِِه يـَْغتِفْر َلُكـْم﴾  اى که به بنیگانش داده که خیا بخواهنی وعیه

هداری   نعمدت  کنی؛ زررا ارمان و اطاعت هم رکى از کار از خیا نمىبه خیا و اطاعت از او، بنیه را طلب

اش داده و بنیه از ناحیه خودش چیزى را مالک نیست و حقى بدر خدیا ندیارد،     است که خیا به بنیه

مگر آن حقى را که خود خیا به عهیه خود گرفته و رکى از آن حقوق همین اسدت کده اگدر ارمدان     

عدذاب  ابرارن بند ؛ (3/171: 1374)طباطبدارى،  کندی   آمرزد و از عذاب حفظشدان مدی   آوردنی، ارشان را می

درآرات باال ارمدان دلیدل    دارنی کافران تنها دنیوی نیست بلکه بخاطر کفرشان عذاب آخرت را در پی

با توجه به سیاق آرات فوق و  شیه است نجات از عذاب آتش و کفر سبب عذاب آخرت و آتش معرفی

اسدت    ور و کدیری  هی عذاب با آتش شعل نشان دهنیهی عذاب با نار  نشینی واژه توان گفت که هم می

که عواملی چون کفر، فسق و الم سبب آن است و مراد از عدذاب در آردات مدذکور عدذاب اخدروى      

 است.

 «حریق»با « عذاب»ی  نشینی واژه هم -3-2-2

إلیه عذاب واقع شدیه و در آردات عدواملی چدون:      مضاف 1در قرآن مجیی شش مرتبه« حررق»ی  واژه

لغدت در معندای آن    در فرهنگ شیه است.  سبب عذاب حررق معرفیکفر، ضاللت، قتل انبیان و فتنه 

ور و سدوزان را   ؛ حررق آتش شعله(2/573ق: ،1421)ابن سییه،  «اَريُق ا طراع الناـارِ »چنین آمیه است: 

ای آن را  . عدیه (1/472: 1374)راغدب اصدفهانی،   گورنی. منظور از حررق از ماده حرق همان آتدش اسدت   

در آرات قرآن به معنى فاعدل اسدت و     ه معنى سوزان معنى کرده، در واقع حررقای هم ب آتش و عیه

به صفت است؛ زررا سدوزانین صدفت آتدش اسدت معندى آرده         گذاری اگر آن را آتش معنى کنیم نام

. سعیر آتشدی  (2/122ق: 1412)قرشى، گوریم بچشیی عذاب سوزان را عذاب آتش را  شود: می چنین می
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ه و سوزنیه است به همین جهت آتش در عود را به دلیل نیاشدتن اردن شدرارط    )نار( که زبانه کشیی 196

ور کرده و عدالوه بدر سدوزنیگی آن را     چیز را شعله  گورنی و حررق نیز آتشی است که رک سعیر نمی

نشین حررق شدیه   هم« عذاب»ی  . از جمله آراتی که در آن واژه(208ش: 1390)عسکرى، کنی  نابود می

ُــْم َعــناُب ﴿عبددارت اسددت از:   ــْدِمننَي َواْلُمْدِمنــاِت ْثُا ََّلْ يـَُتوبُــوا فـََلُهــْم َعــناُب َجَهــناَم َوََل ــوا اْلُم َتُن ِإنا الاــنيَن فـَ
َريـِق﴾ َْ همانا کسانی که مردان و زنان با ارمان را مورد شکنجه قراردادندی عدذاب دوزخ   »؛ (10 /)بروج ا

به معناى شکنجه است و شامل اصحاب اخدیود و   کلمه فتنه«. ها است و عذاب آتش سوزان آن  براى

دادنی تا از درن اسدالم بده دردن آندان برگردندی       شود که مسلمانان را شکنجه مى مشرکین قررش مى

از باب عطف تفسدیر  « عذاب جهننم»و « عذاب الحررق». عطف دو عذاب در (20/419: 1374)طباطبارى، 

افزارش ترس است. دلیل ارنکه بین عذاب جهننم و و توضیح است و تأکیی بر هشیار و وعیه عذاب و 

عددذاب حررددق فاصددله انددیاخت، ارددن اسددت کدده مقصددود از عددذاب جهددننم انددواع و اقسددام عددذاب و  

تدا:   )طبرسدی، بدی  های گوناگون بر ارشان سوختن به آتش هم هسدت   هاست و همراه ارن عذاب شکنجه

از آنچده بیدان شدی    ور است و  زان و شعله؛ بنابرارن منظور از عذاب حررق، عذاب با آتش سو(26/424

عدذاب بدا   شدود بده معندای     نشین حررق می ی عذاب زمانی که در آرات هم شود که واژه مشخص می

با توجه به سیاق آرات سدرانجام کفدر، ضداللت، قتدل انبیدان و فتنده       است که  ور و سوزان آتش شعله

نشین حررق شدیه اسدت مدراد از     معذاب ه ۀای که واژ و در شش آره عذاب حررق معرفی شیه است

 عذاب حررق، عذاب اُخروى است.

 « سَعِیر»با « عذاب»ی  نشینی واژه هم  -3-2-3

لغت  در فرهنگبکار رفته است. « سعیر»ی  نشین واژه در قرآن کررم هم 1چهار مرتبه« عذاب»ی  واژه

ـِعُْي ال»: در معنای آن چندین آمدیه اسدت    : 1375)طررحدى،   «نـار وَلبهـاَسـِعْي اسـم مـن أْسـا  جهـنم والسا

بدر  « سدعیر »ی آتش اسدت.   های جهنم است و به معنای شعله آتش و زبانه ؛ سعیر نامی از نام(3/331

. سدعیر  (2/221: 1374)راغدب إصدفهانى،     به معنای افروخته شیه است« مفعول»در معنى « فعیل»وزن 

گورنی  آتشی که سوزنیه است؛ به همین علت آتش در عود را به دلیل نیاشتن ارن شرارط سعیر نمی

کندی از   ور کرده و عالوه بدر سدوزنیگی آن را ندابود مدی     و حررق نیز آتشی است که رک چیز را شعله

   .(208: 1390)عسکرى، شود  استفاده می« وقع الحررق»سوزی  رو در زمان وقوع آتش ارن

:  ارن کلمه شانزده بار در قرآن آمیه و در تمام موارد در جهننم آخرت بکار رفته است، جز در آرده 

ـِعِْي﴾  ﴿َوَمْن يَزِْغ ِمْنُهْم َعْن َأْمِرَّن نُِنْقُه ِمْن َعنابِ  ؛ ااهرار مراد از آره عذاب دنیا اسدت کده   (12)سبان:  السا

طاعت سلیمان گرفتار عذاب خواهنی شی؛ و نیدز  خیا به شیاطین فهمانیه بود در صورت سرپیچى از 
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ْنيا ِبَصابيَح َوَجَعْلناُا رُُجوماْ لِلشاياطنِي َوَأْعَتْدَّن ََلُْم َعـناَب الساـعِْي﴾:  در آره 197  /)ملک ﴿َوَلَقْد زَيـاناا الساماَ  الدُّ

سدتارگان  به عزتم سوگنی آراستیم آسدمان نزدردک )بده زمدین( را بده سدتارگانى و قدراردادرم        »؛ (5

ها  خیاونی، آسمانى را که از سارر آسمان«. ها عذاب سوزان را راننیگان دروان و آماده کردرم براى آن

ها ستارگان هسدتنی، پرتداب تیدر بده      ها زرنت بخشییه و مقصود از چراغ تر است با چراغ به ما نزدرک

سدوزنی،   مدین برسدنی مدى   کده بده ز   گیرد که غالبار در فضا و پیش از آن هارى صورت مى وسیله شهاب

افتی و هدر فدردى کده سدرکش و      شود که از ستارگان می وسیله سنگى انجام مى گاهى ارن پرتاب به

 .  (7/623: 1378)مغنیه، کار باشی، هماننی شیطان است  خالف

َزَل الِل قاُلوا َبْل نـَتابِـُع مـا َوَجـْدَّنی:  همچنین در آره  َعَلْيـِه آابَ َّن أَ َولَـْو كـاَن ﴿َوِإذا قيَل ََلُُم اتاِبُعوا ما أَنـْ
ْم ِإَل و چون به ارشان گفته شود آن چیزى )قرآندى( را  »؛ (21 /)لقمان َعناِب الساـعِْي﴾  الشاْيطاُن َيْدُعوُُ

ارم بر آن پیران خود را  که خیا فرو فرستاده است پیروى کنیی، گورنی پیروى کنیم آنچه را که رافته

هداى   ارن آرده در بیدان رکدى از مجادلده    «. سوی عذاب سوزان رشان را بهآرا اگر درو سرکش بخوانی ا

ها پیدروى کندیم    انی، از آن گفتنی، چون پیرانمان ارن روش را داشته مشرکان است که بیون علم مى

خیاونی در جواب ارن سخن فرموده: اگر پیرانشان درراه حق بودنی ارن کار صحیح بود، حداال کده در   

بندابرارن در آردات فدوق    ؛ (8/260: 1375)قرشى بنابى، ه ارن پیروى فقط آتش است راه شرا بودنی فاری

رود و سوزنیه  ی آتشی )نار( که زبانه کشییه و باال می دهنیه نشان« سعیر»ی عذاب با  نشینی واژه هم

شدود و سدرانجام آنهدا     با توجه به سیاق آرات شامل حال کافران، مشرکان و شدیاطین مدی  است که 

ر معرفی شیه است. همه آراتی که عذاب سعیر در آنها بکدار رفتده شدامل عدذاب آخدرت      عذاب سعی

 شود.    شامل عذاب دنیا می (12 /)سباناست و فقط رک مورد آن 

 «جهنَّم»با « عذاب»ی  نشینی واژه هم -3-2-4

هدای لغدت در     در فرهنگ شیه است.« جهنم»نشین  در قرآن کررم هم 1چهار مرتبه« عذاب»ی  واژه

ق: 1415)فیدروز آبدادى،    « َجَهـنامُ   ، كَعَملاـس  بَعيـدُة الَقْعـِر و بـه ُْسِ يَـتْ  َجَهـنامح »: معنای آن چنین آمیه اسدت 

. در قاموس المحیط جهنم به معنای چاه عمیق و به خاطر عمیق بدودن جهدننم نامیدیه شدیه     (4/31

؛ مصدطفوى،  5/1892ق:  1376)جدوهرى،  « ب  ـا الِلا عـز  و جـل  عبـاَدهَجهنام من أْسا  النار الَّت يعن ِ »است. 

)راغدب  اسمى است که در باره آتش افروخته عدذاب الهدى گفتده شدیه اسدت.        . جَهَنَّم(2/156ق: 1430

ی جهننم در استعمال قدرآن محدلن عدذاب آخدرت و جارگداه کفندار و        . واژه(428-1/427: 1374اصفهانى، 

. .(2/84: 1371)قرشدى،  ذکدر شدیه اسدت      کلمه هفتاد و هفت بار در آرات مختلدف ستمگران است ارن 
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رسدانی و جهدنَّم بده معندای      منظور از جحیم، آتشی بر روی آتش است که شیت طبقات آتش را می 198

 .  (208: 1390)عسکرى، عمیق و ژرف بودن است 

﴿َولِلاـنيَن َكتَفـُروا از: نشین جهنم شدیه عبدارت اسدت     هم« عذاب»ی  از جمله آراتی که در آن واژه
نشین عدذاب جهدنم شدیه و     ی کفر هم . در ارن آره واژه(6 /)ملک ِبَر ِ ِْم َعناُب َجَهناَم َو بِـْئَس اْلَمصـُْي﴾

ی کسانى هستنی که به خیا کفر ورزریندی، در اردن آرده عدذاب      مراد از کسانی که کفر ورزرینی همه

. کسدانى کده بده پروردگارشدان کفدر      (9/590 :1374بدارى،  )طباطداندی   جهنم را شامل عموم کافران مى

 -25/74تدا:   )طبرسى، بیها بی است  ورزرینی برای ارشان عذاب دوزخ و بی جارگاهى است و پاران کار آن

ی:  اسدت. همچندین آرده     ی ارن است که عذاب دوزخ، سرانجام شوم کافران دهنیه و آرات  نشان (73

ــُدوَن﴾َعــنا  ﴿ِإنا اْلُمْجــرِمنَي ِف ــناَم خاِل گمددان، مجرمددان در عددذاب جهددننم    بددى»؛ (74 /)زخددرف  ِب َجَه

کده   (8/184: 1374)طباطبدارى،  شدود   کلمه مجرمین هم گناهکاران و هم کفار را شامل مى«. مانیگارنی

 و (22/265تا:  )طبرسى، بیبرنی  ناپذرر به سر می براى همیشه در عذاب دردناا جهننم که عذابى تخفیف

تری دارد و بده   عذاب جهنم مفهوم عامور است و  منظور از عذاب حررق عذاب با آتش سوزان و شعله

و عواملی چدون کفدر،   « جهنم»ی عذاب با  نشینی واژه همدر آرات فوق معنای عمیق و ژرف بودن و 

ر ی آتدش افروختده عدذاب الهدی د     دهنیه جرم، فتنه که از عوامل زمینه ساز ارن عذاب هستنی نشان

 آخرت است که عامل ورود به عذاب جهنم عملکرد خود انسان است.

 «آخرت»با « عذاب»ی  نشینی واژه هم -3-2-5

ی:  واقدع شدیه اسدت مانندی آرده     « عدذاب »إلیده   مضاف 1در قرآن مجیی شش مرتبه« آخرت»ی  واژه

َيـاةِ  ِف  اخْلِـْزيَ  الِل ﴿فَـَأذاقـَُهمُ  َْ ْنيا ا ِخـَرةِ  َوَلَعـنابُ  الــدُّ . در ارددن آردده (26 /)زمددر  يـَْعَلُمـوَن﴾ كـانُوا لَـوْ  ْكــََبُ أَ  اُْ

ی اکبر در مقابل عذاب آخرت بکار رفته است که  انی و واژه عذاب دنیا وآخرت با رکیرگر مقارسه شیه

تر از عذاب دنیاری اسدت. عدذاب دنیدوى آنهدا      ی ارن است که عذاب آخرت بسیار بزرگ نشان دهنیه

یاوندی خدوارى را در   خ»فرماردی:   تنها جنبه جسمانى نیاشته، بلکه کیفر روانى نیدز بدوده اسدت، مدى    

تدا:   )طبرسدى، بدی  تدر اسدت    و عذاب آخرت شیری، پیوسدته و بدزرگ  « ها چشانیی زنیگى ارن دنیا به آن

ــزي ﴿وََكــنِلكَ ی:  . همچنددین در آردده (21/173 ــنْ  َنْ ــْدِمنْ  َوَّلَْ  َأْســَرفَ  َم ِخــَرةِ  َوَلَعــنابُ  رَبِ ــهِ  اِيايتِ  يـُ  َأَشــدُّ  اُْ
کنی و  ی کیفر آخرت کسى است که در جستجوى دنیا اسراف مى نیهده . آره نشان(127 /)طهَوأَْبقـى﴾ 

هارى کده نشدانگر وجدود خدیا، نبدّوت پیدامبران و فدرو         آورد، به نشانه آن را از راه حرام به دست مى

هدای آخدرت    کندی کده برخدى از عدذاب     آورد و ردا عمدل نمدى    های اوست ارمان نمى فرستادن کتاب

: 1378)مغنیده،  یاختده، غدذارى از درخدت زقندوم، نوشدیینى آب داغ      هارى از م  گ انی از: جامه عبارت
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نشین عذاب واقع شیه و شیت عذاب آخرت بدا کلمدات    ؛ بنابرارن در آرات فوق که آخرت هم(5/412 199

تدر و   أکبر، أبقی، أشی، أشقن و أخزی در ارن شش آره نشان داده شیه و عذاب آخدرت بسدیار بدزرگ   

که با توجه به سیاق آرات سدرانجام عدیم ارمدان، کفدر و الدم       تر از عذاب دنیاری موقت است سخت

 .آخرت معرفی شیه است عذاب

 «هُون»با « عذاب»ی  نشینی واژه هم  -3-2-6

 2بکار رفته است کده در ردک آرده   « هُون»ی  نشین واژه در قرآن کررم هم 1سه مرتبه« عذاب»ی  واژه

ابلضـم   اَلُـونُ »: لغت در معنای آن چنین آمیه اسدت  در فرهنگ  عذاب دنیوی و دو آره اخروی است.
. هون به ضم هان به معندای خدواری و نقدیض عدزت     (13/438ق: 1414)ابن منظور، « اخِلْزُي، نقـيض الِعـز ِ 

ابلضـم، يريـد العـناب املتضـمن   اَلُـونُ »است؛ بنابرارن ابن منظور هون را مترادف خزی گرفتده اسدت.   
. مراد از هون با ضم هان عذابی است که متضمن شیت و خواری (6/330: 1375)طررحى،  «لشدة وإُانـة

؛ امّدا  (967: 1375)بستانى، به معنای وقار و آرامش است « هَون»باشی. هُون به معنای ننگ و رسواری و 

که در قرآن مجیی فقدط بدا همدزه بداب      (4/70 ق: 1414)صاحب، به معناى ذلت و خوارى است « هُون»

اسم فاعل به معندای  « مُهِین»؛ (18 /)حج ﴾... ُمْكِرع   ِمنْ  َلهُ  َفما الِل  يُِهنِ   ﴿َوَمنْ است   عال تعیره شیهاف

 .  (7/170:  1371)قرشى،خوارکننیه است 

﴿َويـَْوَع يـُْعَرُض الانيَن نشین هون شیه عبارت است از:  هم« عذاب»ی  از جمله آراتی که در آن واژه
ــُتْم طَيِ بــاِتُكْم ِفَكتَفــُروا َعَلــى الناــ ْب َُ ــُتْم   اِر َأْذ ْنيا َواْســَتْمَتْعُتْم ِ ــا َفــاْلَيْوَع جُتْــَزْوَن َعــناَب اَْلـُـوِن ِبــا ُكْن َييــاِتُكُم الــدُّ

َقِ  َوِبا ُكْنُتْم تـَتْفُسـُقونَ  َْ خ و روزی که کافران را بر آتدش دوز »؛ (20 /)أحقاف ﴾ َتْسَتْكَِبُوَن ِف اأْلَْرِض بَِغْْيِ ا

هارتدان را در   هدا گورندی( شدما )لدذنت بهشدتی و( خوشدی       عرضه کننی )فرشتگان قهر و عذاب به آن

رانی و الم و عصیان( از بین بردری و بیان لذنت دنیوی برخوردار و دلباختده   زنیگانی دنیا )به شهوت

راه کردردی و   شوری چدون در زمدین تکبدر مدی     بودری، پ  امروز به عذاب ذلت و خواری مجازات می

آره فوق اشاره بده عدذاب کدافران دارد و در مقدام بیدان عدذاب        .«گرفتیی فسق و تبهکاری پیش می

شدود بده سدبب کفدران      ها گفته می شود به آن قیامت است که وقتى آتش دوزخ بر کافران عرضه می

و نعمت، امروز که قیامت است کیفر اعمال نکوهییه که در دنیا از روى کبر نمودری و مشغول فسدق  

. در اردن آرده عدذاب الهدى در ارتبداط مسدتقیم بدا        (138 -139/ 12تا:  )امین، بیفجور شیری، را بچشیی 

شیه و مجازات کبر، خوارى است تکبر و خودبرتربینی، زرر بار حدق ندرفتن، بدر سدر      استکبار معرفی

رسدتن ررشده   چیز غیر از آن با دریه تحقیر نگر های غلط و تقلیی باطل اصرار ورزرین و به همه سنت
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تمام انحرافات است که نقطه مقابل استکبار همان خضوع و تسلیم در برابدر حدق اسدت کده اسدالم       200

)مکدارم شدیرازى،   تیره روزى و خضوع مارده سدعادت انسدان اسدت      ی  واقعى همین است، استکبار ماره

مان معنداری  رکی از عناصر مهم در سداخت  ذاب الهی ارتباط وجود دارد ومیان کبر و ع .(19/46: 1371

باشی، شخص کافر از لحداظ   ی اصلی کافران می مفهوم کفر، کبر است، کبر در قرآن کررم از مشخصه

و کبر دقیقار نقطه مقابل ارمدان قدرار دارد، آندان کده متکبدر       (285: 1378)ارزوتسو، متکبّر است درنی، 

)همدان،  کننی  کبرانه رفتار میآورنی و برعک  آنان که به آرات الهی ارمان نیارنی مت هستنی ارمان نمی

شیه کده اردن عدذاب دردنداا دائدم نتیجده کبدر        « هون»نشین  بنابرارن در ارن آره عذاب هم؛ (286

خیاونی در آرات مختلف قرآن کررم، صفت کبر، متکبررن و مستکبررن را مذمت معرفی شیه است و 

آثدار کبدر و اسدتکبار، کفدر     باشنی؛ چون رکی از  نموده و صاحبان ارن صفات مشمول عذاب الهی می

ی عدذابی   دهندیه  نشدان ی عدذاب بدا هدون     نشدینی واژه  همبیان گردریه است؛ بنابرارن در آرات فوق 

 شود. با توجه به سیاق آرات شامل حال کافران، االمان و مستکبران میخوارکننیه است که 

 « جحیم»با « عذاب»ی  نشینی واژه هم -3-2-7

ی  دهندیه  نشین آن شیه که نشدان  اضافه و هم« جحیم»قرآن کررم به  در 1سه مرتبه« عذاب»ی  واژه

اسـمح مـن أْسـا  النـار   اجلَحـيمُ »: لغت در معنای آن چنین آمدیه اسدت   در فرهنگ عذابی اخروی است. 
. جحدیم اسدمی از   (6/26: 1375؛ طررحدى،  5/1883ق: 1376)صحاح، «   َجِحيمح   وكلُّ َّنر  عظيمة  ىف َمْهواة  فهى

رعندی شدیّت    «اجلَْحَمـة»ن آتش است و هر آتش بزرگی که محلش بزرگ اسدت جحدیم اسدت.    اسما

آتش « جحیم. »(1/384: 1374)راغب اصفهانى، واژه است   رعنى دوزخ از همین«  جَحِیم»فروزش آتش و 

هدای آتدش    از نام  شیری االشتعال و هر آتش بزرگی که در گودال بزرگى و مکان بسیار گرم است که

گرفته و ممکن است آن را مکدان بسدیار     نام  واسطه بزرگى و کثرت اشتعال جحیم  است و بهآخرت 

بدار در قدرآن مجیدی آمدیه و همده       26گرم معنا کنیم که در ارن صورت نام جهننم است، ارن کلمده  

درباره آتش آخرت است و فقط رک مورد درباره دنیاسدت و آن در مدورد داسدتان حضدرت ابدراهیم      

ُنــوا لَــُه بـُْنيــاَّنْ فَــأَْلُقوُه ِف : (2/19ق: 1412)قرشددى، م( اسددت السددال )علیدده فَــَأراُدوا بِــِه َكْيــداْ   اجْلَِحــيمِ   ﴿قــاُلوا ابـْ
ُم اأْلَْسـتَفِلنَي﴾ ُُ بسدازری و او را در آتدش بدزرگ افکنیددی      گفتندی بدراى او بنددائى  »؛ (97 /)صدافات  َفَجَعْلنـا

منظور از جحیم، آتش بر روی آتدش اسدت کده    «. رماى کننی مغلوبشان کرد خواستنی درباره او حیله

به معنای عمیدق  « جهنَّم»های آتش و  رسانی و جاحم به معنای شیت زبانه شیت طبقات آتش را می

 .  (208: 1390)عسکرى، بودن است 
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﴿ال يَـُنوُقوَن ی:  نشین جحیم شیه عبارت است از آره هم« عذاب»ی  از درگر آرات که در آن واژه 201
ْم َعناَب اجْلَحيمِ   ْوَت ِإالا اْلَمْوتََة اأْلُوَلفيَها اْلمَ  ُُ در آنجا جز مرگِ نخسدتین، مدرگ   »؛ (56 /)دخدان  ﴾ وقا

بهشتیان به رقین در بهشت مدرگ را  «. دارد ها را از عذاب دوزخ نگاه مى نخواهنی چشیی و ]خیا[ آن

رقین اهل بهشت  شیی بهچشنی و اگر بتوان طعم مرگ نخستین )رعنی مرگ دنیا( را در آرنیه چ نمى

هدا را از عدذاب دوزخ حفدظ کدرده اسدت و       و خیاونی آن (5/560: 1375)طبرسى، آن را خواهنی چشیی 

ها در ارن است که احتمدال عدذاب و فکدر مجدازات بهشدتیان را مشدغول و نگدران         کمال ارن نعمت

 .(213/ 21: 1371)مکارم شیرازى، کنی  نمى

ْم رَبُـُّهـْم َعـناَب اجْلَحـيِم﴾﴿فـاِكهنَي ی:  همچنین در آره ُُ ـْم رَبُـُّهـْم وقـا ُُ بده آنچده   »؛ (18 /)طدور   ِبـا آات

«. ها را از عدذاب دوزخ مصدون داشدته اسدت     شادنی و پروردگارشان آن پروردگارشان به آنان داده دل

مؤمنان در دنیا از خیا پروا کردنی و خیاونی در آخرت آنان را از عذاب آتش نگه داشدت و بهشدت را   

؛ بنابرارن (7/271: 1378)مغنیه، دارد  هاى آن باز نمى چیزى آنان را از لذنت پاداش ارشان قرار داد و هیچ

در آرات فدوق   رسانی و منظور از عذاب جحیم، آتش بر روی آتش است که شیت طبقات آتش را می

گدودال   ی آتدش شدیری االشدتعال و بزرگدی کده در      دهنیه نشان« جحیم»ی عذاب با  نشینی واژه هم

با توجه به سیاق آرات متقین و بهشتیان از اردن عدذاب   بزرگى بر روی آتش قرار داده شیه است که 

 در امان خواهنی بود.

 «خُلد»»با « عذاب»ی  نشینی واژه هم -3-2-8

در فرهندگ   بکار رفته اسدت. « عذاب»نشین  إلیه و هم در قرآن کررم مضاف 1دو مرتبه« خلی»ی  واژه

« اخلـا  والـالع والـدال أصـلح وايـدح يـدلُّ علـى الثبـات واملالَزمـة»: آن چنین آمدیه اسدت  لغت در معنای  
ن از فساد است و ارنکه در رک حالدت بداقى بماندی و     . خلود دوری شى(2/207ق: 1404)احمی بن فارس، 

کندی و خوالدی    نیز هر آنچه تغییر و فساد، درر بر آن عارض شود عدرب آنجدا بدا خلدود توصدیف مدی      

گذارنی، نه براى همیشه بودن بلکه براى مکث طورل و زراد  اری است که درک را روى آن میه سنگ

. خُلی و خُلود به معنای همیشه بودن، دوام و مکدث طدوالنی   (1/624: 1374)راغب اصفهانى، پاریار بودن 

ق: 1412)قرشدى،    در قرآن کررم آمیه؛ ولى خلی شش بدار بکدار رفتده اسدت     2بار است، خلود فقط رک 

 َنسـيُتمْ  ِبـا ﴿فَـُنوُقوای اولی که در آن عذاب همنشین خلی واقع شیه عبارت است از:  . آره(2/271-270
پدد  )عددذاب را( »؛ (14 /)سددجیه ﴾ تـَْعَملُـونَ  ُكْنــُتمْ  ِبــا اخْلُْلـدِ  َعــنابَ  َوُذوقُــوا َنسـيناُكمْ  ِإَّنا  ُــنا يـَــْوِمُكمْ  ِلقـا َ 

(  که دریار ارن روزتان را از راد بردری؛ ما ]نیز[ فراموشتان کدردرم و بده )سدزاى    ارن  بچشیی به سزاى

                                                      
 .52؛ رون  / 14 . سجیه /1
 .34. ق/2



 ینینش هم ةبر رابط ییبا تاک مرآن در قرآن کر یاضاف یها بیعذاب و ترک واژة یشناس معنا          

 

202 
 

ی ارن است که مراد از عدذاب، چشدیین    دهنیه نشان«. دادری عذاب جاودان را بچشیی آنچه انجام مى 202

ه آن افدراد در دنیدا انجدام    به آخرت، همان اعمدال زشدتى اسدت کد      اعتناری عذاب دائمى است و بی

 اخْلُْلـدِ  َعـنابَ  ُذوقُـوا اََلُمـوا لِلاـنينَ  قيـلَ  ﴿ْثُا . در آره درگر آمیه است: (6/380: 1374)طباطبدارى،  دادنی  می
عدذاب  »پ  به کسانى که ستم ورزرینی گفتده شدود:   »؛ (52 /)رون   َتْكِسـُبوَن﴾ ُكْنُتمْ  ِبا ِإالا  جُتَْزْونَ  َُلْ 

؛ کسدى کده در   «شدوری؟  آوردری، جدزا داده مدى   یی، آرا جز به )کیفر( آنچه به دست مىجاوری را بچش

شود و عذاب جاوری آخرت نتیجده و اثدر    میرد و از عذابش هم کاسته نمى شود، نمى جهنم زنیانى مى

کنی کده بده هنگدام     . آرات فوق بار درگر ارن حقیقت را تأکیی مى(4/268: 1378)مغنیه، المشان است 

شود و پشیمانى سودى نخواهی داشت، دلیل آن هم روشدن اسدت؛    ذاب درهاى توبه بسته مىنزول ع

: 1371 ،)مکدارم شدیرازى  ارزش اسدت   اى بدی  زررا توبه در چنین حالى، توبه اجبارى است و چنین توبده 

هدا را در بدر    ها در مسیر الم و فساد قدرار گیرندی عدذاب خلدی و جاودانده آن      . زمانی که ملت(8/312

ی عذابی پاریار جهدان   دهنیه نشان« خلی»ی عذاب با  نشینی واژه همبنابرارن در آرات فوق یرد؛ گ می

شود و سرانجام کفر و الدم عدذابی    با توجه به سیاق آرات فوق شامل حال االمان میدرگراست که 

 پاریار معرفی شیه است.  

 «  خِزی»با « عذاب» ۀنشینی واژ هم -3-2-9

لغدت در   در فرهندگ  شدیه اسدت.   « خِدزی »نشین مصیر  در قرآن کررم هم 1دو مرتبه« عذاب» ۀواژ

ق: 1415)فیروزآبدادی،  به معنای هالکدت و وقدوع در بالردا اسدت     « خزی: »معنای آن چنین آمیه است

رسی نوعى از  ها  است که از سوى درگران به انسان مى . خزی به معنای هالکت و وقوع در بال(4/353

در ارن معنى مصیرش خِزی است؛ اگر منشأ خوارى از خود انسان باشی  استخفاف و سبکى است که

در ارن صدورت ناپسدنی نیسدت چدون درگدرى بدر او تحمیدل نکدرده و هرگداه           «اَلون و الن ل  »مثل 

که در ارن صورت ناپسدنی و   «اَلون واَلوان والن ل  »گورنی:  استخفاف و خوارى از سوى درگر باشی مى

ای آن را بده   . خزی همان ذُلن همراه رسواری است، البته عیه(1/597: 1374نى، )راغب اصفها  مذموم است

؛ بنابرارن درجده خدواری و   (168: 1390)عسکرى، داننی  معنای جلوگیری از فعل به دلیل زشتی آن می

 پستی در خزی بیشتر از ذل است. 

ـْوَع ی:  آرده  نشین خزی شیه عبارت است از هم« عذاب»ی  ی آرات که در آن واژه از جمله ﴿... قـَ
ْم ِإَل ُُ ْنيا َوَمتاْعنا َياِة الدُّ َْ مگر قدوم  »... ؛ (98 /)رون  يني ﴾  يُوُنَس َلماا آَمُنوا َكَشتْفنا َعْنُهْم َعناَب اخلِْْزِي ِف ا

( ارمان آوردنی، عذاب رسوارى را در زندیگى دنیدا از آندان برطدرف      رون  که وقتى )در آخررن لحظه

سدوی   السالم( از طرف خیاونی بده  حضرت رون  )علیه«. ى آنان را برخوردار ساختیمکردرم و تا چنی
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مردم شهر نینوا از سرزمین موصل مبعو  شی و چون مردم او را تکذرب کردندی بدا حالدت خشدم از      203

ها رفت، مردم وقتى درینی پیامبر از بینشان رفته، از آمین عذاب الهى ترسیینی، در پیشگاه  میان آن

ها برداشت و حال آنکه بر بداالى سدر آنهدا     تعالی عذاب را از آن ه گرره و ناله پرداختنی، حقخیاونی ب

. الزم به ذکر است که قوم حضرت رون  هرگز در برابر مجدازات  (3/99: 1375)طبرسى، فرود آمیه بود 

زات نهدارى  شی، بلکه هشیارها قبل از مجدا  قطعى قرار نگرفته بودنی وگرنه توبه آنان نیز پذررفته نمى

بده نظدر   بنابرارن در آرات فدوق  ؛ (8/389: 1371)مکارم شیرازى، ها به قیر کافى بییارکننیه بود  براى آن

کنی  ی عذابی است که انسان را ذلیل و خوار می دهنیه نشانی عذاب با خزی  نشینی واژه رسی هم می

شدود و عدذاب    ن از ارن عذاب میبا توجه به سیاق آرات، ارمان و توبه به موقع سبب در امان مانیکه 

ی عذاب شدیه،   نشین واژه گیر آنها شی و در هر دو آره که خزی هم خزی به خاطر کبر قوم عاد دامن

 مراد از آن عذاب دنیاری است.

 «  سَمُوم» با « عذاب» ۀنشینی واژ هم -3-2-10

در  ار رفتده اسدت.  بکد « عدذاب »إلیده   مرتبه در قرآن کررم مضداف  بر وزن فَعول رک « سموم»ی  واژه

ـُموعُ »: لغت در معنای آن چنین آمیه است فرهنگ ؛ (7/207ق: 1409)فراهیدیى،  « ِبعنـی الـريح اَـارة  السا

جهت سَمّ گورنی کده در    السعمُوم به معنای باد گرم است و سُمّ به معنای سوراخ است و زهر را از آن

)راغدب  گورندی   کنی و هر سوراخ کوچک در بین را سمّ )به فتح و ضدم( مدی   منفذهای پوست نفوذ می

ـيم  وَ  َْسُـوع   ﴿ِف گوردی:   ؛ خیاى متعال از زبان گناهکداران مدی  (2/254ش: 1374إصفهانی،  ؛ (42 /)واقعده ﴾  لَِ

  در هر دو آره عذاب نافدذ اسدت  « سموم»مراد از  (27 /)حجر ﴾ ُموعِ السا  َّنرِ  ِمنْ  قـَْبلُ  ِمنْ  َخَلْقناهُ  ﴿َواجْلَانا 

نار سموم آتش نافذ ااهرار حرارت و را نیروى مخصوصى اسدت کده جدن از آن آفرردیه شدیه اسدت       

 .  (3/327ق: 1412)قرشى، 

نا ﴿َفَمـنشین عذاب بکار رفته، عبارت اسدت از:   إلیه و هم مضاف« سموم»ی  اژهای که در آن و آره
ـُموعِ  پ  خیا بر ما منندت نهداد و مدا را از عدذاب گدرم حفدظ       »؛ (27 /)طور﴾ الِل َعَلْينا وقاَّن َعناَب السا

نشین عذاب شیه است. سموم، نام بادى سدوزان اسدت کده از راه     ی سموم هم در ارن آره واژه«. کرد

کنی و آتش جهننم سدموم   شود که پوست را آب و صورت را برران مى منافذ پوست بین وارد بین مى

هدای جهدننم    ای چنین است که: سموم نامی از نام و نظر عیه (6/151: 1375)طبرسى،   نامییه شیه است

شدین در   . منت نهادن خیا بر اهل بهشت ارن است که ارشان را با داخدل (23/353تدا:   ) همان، بیاست 

، مشدمول رحمدت خدود قدرار داد      بهشت سعادتمنی کرد و با نگهیارى از عذاب سموم )آتش سوزان(

ی عذاب بدا   نشینی واژه رسی که هم به نظر میبنابرارن با توجه به سیاق آره ؛ (19/21: 1374)طباطبارى، 

یه دارد و ی عذاب اخروی با  باد داغ و گرمدی اسدت کده چدون سدم تدأثیر کشدن        دهنیه نشانسموم 
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و ارن به خاطر نهارت گرمی و سوزنیگی باد است که با توجه سیاق به آره اهل بهشدت    سوزنیه است 204

 و متقین از ارن عذاب در امان هستنی.

 « حَمِیم»با « عذاب» ۀنشینی واژ هم -3-2-11

حدال  واقع شدیه و شدامل   « عذاب»نشین  مرتبه در قرآن کررم هم بر وزن فعیل رک « حمیم»ی  واژه

در  شدود.  کافران و گمراهان است که در آخرت تمام اعضای آنها با آب جوشان حمدیم گیاختده مدی   

املـا  اَـار الشـديد اَـرارة يسـقى منـه أُـل النـار   اََِمـيمُ » :لغت در معنای آن چنین آمیه است  فرهنگ
آتدش از آن  اسدت کده اهدل    . حمیم بده معندای آب داغ   (6/50: 1375)طررحى، « أو يصب على أبداام

ق: 1376)جدوهرى،  حمیم آب داغ و سوزان معنا شیه است شود.  هارشان ررخته می نوشنی و بر بین می

(. ارن واژه بیست بار در قرآن مجیی بکار رفته که شش مرتبه بده  143م: 1979؛ زمخشرى، (5/1905

 .(2/184ق: 1412)قرشى، معنی مهربان و بقیّه به معنی آب جوشان است 

ـْوَق ﴿ إلیه عذاب بکدار رفتده، عبدارت اسدت از:     مضاف« حمیم»ی  در آن واژهای که  آره ْثُا ُصـبُّوا فـَ
َمـيمِ  َْ در اردن آرده   «. آنگاه از عذابِ آب جوشان بر سدرش فروررزردی  »؛ (48 /)دخان﴾ رَْأِسِه ِمْن َعناِب ا

باال به پائین ررختن آب از به معنای « صبّ»ی  واژه نشین شیه است ی عذاب با حمیم و صبّ هم واژه

نشین عذاب شدیه اسدت، آرده بده      هم« صبّ» ی  و در آره فوق واژه (2/369: 1374)راغب اصفهانى، است 

هدارى هسدتنی کده همگدى از آتدش       هاى داغ و لباس ها، آب ارن مطلب اشاره دارد که در جهنم میوه

کده بدر سدتمگر    شدود،   ؛ سپ  بده مدأموران دوزخ دسدتور داده مدى    (7/35: 1378)مغنیه، سوزان است 

سوزنی و هم از بیرون تمام وجودشدان   ترتیب هم از درون مى گناهکار، از عذاب سوزان بررزری به ارن 

 ی عدذاب بدا   نشینی واژه همبنابرارن در آرات فوق ؛ (21/205: 1371)مکارم شدیرازى،  گیرد  را آتش فرا می

ارت و ذوب کنندیه اعضدان   ی عذاب با آب جوشانی است که در منتهدا درجده حدر    دهنیه حمیم نشان

شود که ارن مجازات بده خداطر    با توجه به سیاق آره در عالم آخرت شامل حال کافران میاست که  

 کفرشان در انتظار آنها است.



            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی، 
 

205 
 

205 

 
 های اضافی های دنیوی و اخروی در میان ترکیب : عذاب1نمودار 

 

 
 ذابع واژه نینش مفرد هم یاضاف یها بی: ترک2نمودار 

4, عذاب الّسعیر  
6, عذاب الحریق  

8, عذاب نار  
6, عذاب اآلخرة  

,  عذاب جهنّم
4 

عذاب 
3, الهون  

عذاب 
3, الجحیم  

2, عذاب الخزی  

2, عذاب الخلد  
1, عذاب الحمیم  
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 نتیجه -4 206

هدای   ی عدذاب در قدرآن کدررم و ترکیدب     دست آمیه در بررسی معناشناسدی واژه  تررن نتارج به مهم

 نشینی عبارتنی از: اضافی آن با تأکیی بر رابطه هم

نشدینی   عذاب به تنهاری نتیجه طبیعی عمل فرد است و به تنهاری داللت بر شیت نیارد؛ امّا هم

حالدت و شدیت آن را    غیرهسعیر، جحیم، جهنم، حررق و های اضافی با واژگانی ماننی:  آن در ترکیب

شود که آرداتی   های اضافی مالحظه می با نگاه کلی به سیاق آرات عذاب در ارن ترکیب کنی. بیان می

و در خطداب بده کفدار، مشدرکان،      انی، همگی سیاق اندذار دارندی   در آن بکار رفته« عذاب»ی  که واژه

 مفداهیمی مانندی  های خیاونی در قدرآن کدررم، بده حفدظ      سفارش بیشترانی و  منافقان و... بیان شیه

و به کاربستن ارن اصول اخالقی سبب نجدات از عدذاب   ارمان، عمل صالح و جلب رحمت الهی است 

کندی؛ بده    حالت و شیت آن را بیدان مدی   های اضافی در ترکیب« عذاب»ساختار آرات شونی.  الهی می

ور کرده و عالوه بدر سدوزنیگی آن را ندابود     چیز را شعله عنوان مثال عذاب حررق آتشی است که رک

ی آتدش را   کنی و منظور از عذاب حررق آتش بر روی آتش است که شیت طبقات آتدش و زبانده   می

تری دارد؛  رسانی؛ عذاب جهنم نیز به معنای عمیق و ژرف بودن عذاب است ارن عذاب مفهوم عام می

وزنیه است به همین جهت آتدش در عدود را بده دلیدل     عذاب سعیر آتشی است که زبانه کشییه و س

ی عذاب با آبدى اسدت کده در منتهدا      دهنیه حمیم نشانعذاب گورنی؛  نیاشتن ارن شرارط سعیر نمی

ی عذاب با  باد داغ و گرمی است کده چدون    دهنیه نشانعذاب سموم ؛ درجه حرارت و جوشان است

ی عذابی است که انسان را ذلیدل و   دهنیه شاننعذاب خزی و   سم تأثیر کشنیه دارد و سوزنیه است

کنی و همان ذُلن همراه رسواری است؛ اما درجده خدواری و پسدتی در خدزی بیشدتر  از ذُلن       خوار می

است و فقط در چهار آره کده اردن   مخصوص آخرت های اضافی آن  اکثر آرات عذاب در ترکیباست. 

و در بیشتر آرات شیت عذاب آخدرت بدا    مخصوص دنیا است نشین سعیر، هون و خزی شیه واژه هم

تدر و   بسدیار بدزرگ  دهدی اردن عدذاب     که نشان مدی کلمات أکبر، أبقی، أشی، أشقن و أخزی بیان شیه 

هدای   های معناری موجود در ترکیدب  و مؤلفه با توجه به سیاق آرات و تر از عذاب دنیاری است  سخت

و غیدره از  « جرم»، «الم»، «فسق»، «نفاق»، «کفر»توان گفت  ، می«عذاب»ی  واژه  نشین اضافی هم

   باشنی.   ساز عذاب الهی می اسباب زمینه

 منابعفهرست 
تداررخ و  : دفتدر مطالعدات   تهدران  )چاپ سوم(. قرآن کررمترجمه فارسی ق(.  1418) فوالدونی، محمی مهیی

 .معارف اسالمی

. قم: مکتدب  (سالممحمی هارون عبی التحقیق ). معجم المقاری  اللغةق(. 1404) ابن فارس، أحمی بن زکررا

 .االعالم االسالمی

 . بیروت: دار صادر.(تحقیق احمی فارس). )چاپ سوم(  لسان العربق(.   1414) منظور، محمی بن مکرم ابن
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 . تهران: سهامی انتشار.(ترجمه احمی آرام). خیا و انسان در قرآنش(.  1361) ارزوتسو، توشیهیکو 207

. تهران: نشر (ای رریون بیرهترجمه ف). درنی در قرآن مجیی -مفاهیم اخالقیش(.  1378) ارزوتسو، توشیهیکو

 .فرزان

 .نا (. تهران: بیچاپ دوم) فرهنگ ابجییش(.  1375) بستانى، فؤاد أفرام

. تهدران:  (رجمه کورش صدفوی ت). چاپ ششم() شناسی نگاهی تازه به معنیش(.  1391) پالمر، فرانک رابرت

 .نشر مرکز

العلدم   بیدروت: نشدر دار    .(ح احمی عبی الغفور عطدار یصح)ت. الصحاحق(.  1376) اسماعیل بن حمادجوهرى، 

 .للمالبین

 .تهران: مرتضوی (.چاپ دوم) مفردات الفاظ قرآنش(. 1374) راغب اصفهانی، حسین بن محمی

بدر روابدط    معناشناسدی احبداط در قدرآن کدررم بدا تأکیدی      »ش(.  1395) زاده، فتحیه رضاری، رقیه و فتاحی

 .1 – 25. صفحه 1ی  . شماره3ی  دوره ،نامه تفسیر قرآن پژوهش«. نشینی و جانشینی هم

علمدی   . قدم: مؤسسده  هدای معنداری در کاربسدت قرآندی     مییانش(.  1396) رکعی، محمی و نصرتی، شعبان

 .فرهنگی دار الحیرث

شدناس.   محمدی حدق   ی علدی  رجمده . ت)چاپ دوازدهم( شناسی تاررخ مختصر زبانش(.  1393) روبینز، آر. اچ

 .تهران: مرکز

 . بیروت: دار صادر.أساس البالغة م(.1979) محمود بن عمرزمخشری، 

انتشدارات   . قدم: شناسان بدا تأکیدی بدر ارزوتسدو     معناشناسی قرآن در انیرشه شرقش(.  1394) شررفی، علی

 .دانشگاه ادران و مذاهب

 .: عالم الکتب آل راسین. بیروت  ن. تصحیح محمیحساللغةالمحیط فی ق(. 1414) صاحب، اسماعیل بن عباد

 .(. تهران: سوره مهرچاپ سوم) درآمیی بر معناشناسیش(.  1387) صفوی، کورش

 .)چاپ پنجم(. قم: دفتر انتشارات اسالمى تفسیر المیزانش(.  1374) طباطبارى، محمیحسین

یس رضدوى. بنیداد   قدیس: آسدتان قد   . مشدهی م تفسیر جوامع الجدامع ش(.  1375) طبرسى، فضل بن حسن

 .های اسالمى پژوهش

 .. تهران: فراهانىالبیان تفسیر مجمعتا(.  بی) طبرسى، فضل بن حسن

. (حسدینى اشدکورى  احمدی  تحقیق ). (چاپ سوم) مجمع البحررنش(. 1375) طررحی، فخر الیرن بن محمی

 .مرتضوى  تهران:

در « عدذاب »بررسی طدرح واره هدای تصدورری    "(. 1397)عابیی جزرنی، مهیی؛ ربانی، نفیسه؛ ربانی، زهره 

، 3. سال پانزدهم، شدماره  تحقیقات علوم قرآن و حیرث. "قرآن کررم از منظر زبان شناسی شناختی

 .  157-128صص 

مهیی   ترجمه). فرهنگ واژگان مترادف ترجمه کتاب الفروق فی اللغةش(. 1390) عسکرى، حسن بن عبیاهلل

 .لوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران: پژوهشگاه ع(خواه کاامیان و زهرا رضا

 .الجیریة االفاق  . بیروت: دارالفروق فی اللغةق(.  1400) عسکرى، حسن بن عبیاهلل
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. (السدامراری تحقیق مهیی المخزومی و ابدراهیم  ). (چاپ سوم) العینق(.  1410) فراهییى، الخلیل بن احمی 208

 .الهجرة قم: مؤسسه دار

 .. بیروت: دار الکتب العلمیةالقاموس المحیطق(. 1415) ی، محمی بن رعقوبآباد فیروز

 .هاری از قرآن ن: مرکز فرهنگى درس. تهراتفسیر نورش(.  1388) قرائتى، محسن

 .(. تهران: بنیاد بعثتچاپ دوم) تفسیر احسن الحیرثش(. 1375) اکبر قرشی بنابى، على

 .اإلسالمیه الکتب  (. تهران: دارچاپ ششم) قاموس قرآنق(.  1412) اکبر قرشى، سیی علی

 .. تهران: انتشارات نو شناختبه روش مثا معناشناسی به ش(.  1395) قنبری، بخشعلی

 .نا (. بیروت: بیچاپ سوم) التحقیق فى کلمات القرآن الکررمق(.  1430) مصطفوى، حسن

 .انتشارات دفتر تبلیغات اسالمىاب . قم: بوستان کتترجمه تفسیر کاشفش(.  1378) مغنیه، محمی جواد

الکتدب   : دار تهدران  .چداپ دهدم(  )  تفسدیر نمونده  ش(.  1371) مکارم شیرازى، ناصر و جمعدى از نورسدنیگان  

 .اإلسالمی 

 .ژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیقم: نشر پ ترادف در قرآن کررم.ش(.  1392) لوحی، سیی علی میر

: دار  . بیدروت (شدیری   ح علدى یحصد )ت . العروس من جواهر القاموستاج ق(.  1414) واسطی الزبییى، مرتضى

 .الفکر
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