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چکیده
معناشناسی شاخهای از دانش زبانشناسی است که نقش مهمی در فهم قرآن مجیی دارد؛ زررا از طرردق بررسدی واژگدان
در سیاق آرات میتوان به معنای دقیقی از واژه دست رافت .مفهوم «عذاب» از مفاهیم پربسامی در قرآن کررم اسدت کده
به تنهاری نتیجه طبیعی عمل فرد است و داللت بر شیت نیارد؛ امّا همنشینی آن در ترکیبهای اضافی با کلماتی چدون:
«حررق»« ،سعیر»« ،حمیم» و غیره حالت و شیت آن را بیان میکنی .نگارنیگان برآننی تا به ارن سؤال مهم پاسخ دهنی
که ترکیبهای اضافی واژهی عذاب بر اساس رابطهی همنشینی چه تأثیری در معندا و تفسدیر اردن واژه دارندی؟ سداختار
آرات «عذاب» در ترکیبهای اضافی ،نشاندهنیة تأثیر ارن مفاهیم بر واژه ی عذاب و حی و مرز اردن واژه همدراه مضداف
الیههای گوناگون آن است؛ به عنوان مثال عذاب حمیم نشاندهنیهی عذاب با آبى جوشان در منتها درجه حرارت اسدت.
عذاب سعیر نشاندهنیهی عذاب با آتشی است که زبانه کشییه و سوزنیه است به همین جهت آتش در عود را بده دلیدل
نیاشتن ارن شرارط سعیر نمیگورنی .اکثر آرات عذاب در ترکیبهای اضافی آن اُخروی و فقط در چهار آره دنیوی اسدت
و در بیشتر آرات شیت عذاب آخرت با کلمات أکبر ،أبقی ،أشی ،أشقن و أخزی نشان داده شیه کده نشدان مدیدهدی اردن
عذاب بزرگتر و سختتر از عذاب دنیاری است .ارن پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی روابط واژهی «عذاب» را بدا درگدر
مفاهیم همنشین آن درترکیبهای اضافی مورد تحلیل قرار میدهی تا تأثیر ارن ترکیبها بر واژهی عدذاب و حدی و مدرز
ارن واژه در آنها مشخص شود.
کلیدواژهها :قرآن کررم ،معناشناسی ،رابطه همنشینی ،عذاب ،تفسیر.

 1نورسنیه مسؤول؛ پست الکترونیکmohtadi@ut.ac.ir :
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کلمة "عناب" وترکيباته اإل افية ِف القرآن الکرمی مع التأکيد على عالقة املصايبة
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امللخص

و ري ي ل صلريريني ريريرعيمري ي ريريروعيو ري ي ل غريرينيو سريريبي وقيمهيريريجبي ريريحمي هري ي لقريريرآ ي لکريريرمی يألنريريهيمري يخريريإلي ريريصي لک يريريجبتي ريريحمي
سعجبقي آلايتي يضک ي قعحمي سىني ل عحميل ک يني ي س ربيم هملمي" لسک ب"يم يأکثري جبهع يشعملوجبي حمي لقرآ ي لکرمیي ي
وهريريملين عجريرينيطبعسعريرينيأل سريريجبلي ريرير يوي ري هجبيوصيصنیريريملیيو ري يش ري ة يلک ري يمر ق ريهي ريريحميصرکعبريريجبتي ضريريجب عنيمريريعيک يريريجبتيمثريريل:ي
«ير حم» ي«سسف» ي« ع »ي خلي ي سربيو ييجبل هجبيوش هتجب ي يسريعجبقيآايتي" لسريک ب"ي ريحميصرکعبريجبتي ضريجب عني بري ي ثريفي
هريکهي ريجبهع يو ري يک يرينيوريک بيويري و يهريکهي لک يرينيم ري ملبنيإبضريجب جبهتجبي خ ريني يو ري يسريبعلي ثريجبلي يوريک بي يريع ي
شفي لحمير عجب ي جب ي حميأ ي قججبتي رقةي؛يووک بي لسسفي ليو يوک بيانقيمش س نيو رتقي ي إيصسريي يانقي
لبخملقيبسسفيلس ميصمل ريهکهي لشروي يرجبلبنيآايتي لسک بي حميصرکعبجبهتجبي ماضجب عني س حمياآلخريرةيو ريحميأقبريعيآايتيص س ريحمي
ريعيک يريريجبتيأکريريربي يأبقريريحم يأش ري ي يأشريريحميوأخريريزیي ي
السريريک بي ل نعمل ريريني يو ريريحميمسظري ي آلايتيجعا ري يشري ةيوريريک بي آلخريريرةيمري ي
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 حميصرکعبجبتي ضجب عن.
الكلمات الرفيسة :لقرآ ي لکرمی يو ي ل صلن يوإ ني

جبيبن ي لسک ب ي ل سف
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 -1مقدمه

183

معنا شناسی رکی از روشهای نسبتا جیری و بخشی از دانش زبانشناسی است که نقدش مهمدی در
فهم قرآن مجیی دارد .رورکرد معناشناسانه در حوزه ی متون درندی ،از جملده قدرآن و نهدجالبالغده،
سابقه ی چنیانی نیارد .توشیهیکو ارزوتسو (1993-1914م) اسالم شناس و زبانشدناس و فیلسدوف
معروف ژاپنی از نخستین کسانی است که بهطور جیّی ،به ارن رورکرد معناشناسانه در قدرآن توجده
کرده است .ارزوتسو معندا شناسدی را تحقیدق و مطالعده در کلمدات کلیدیی زبدان بده منظدور درا
جهانبینی قومی که با آن زبان سخن میگورنی ،میدانی (ارزوتسدو .)4 :1361 ،در زبدانشناسدی جیردی
معنای واژگان را از دو دریگاه «زمانگذر» و «همزمان» میتوان بررسی کرد و دریگاهی که از بدرش
خطوط تاررخی کلمات به دست میآری و ارن فرصت را برای ما فراهم میکندی تدا نظدام ارسدتاری از
کلمات به دست آوررم دریگاه همزمدانی مدیگورندی (ارزوتسدو .)39-40 :1361 ،معنداشناسدی درزمدانی
(تاررخی) از بحث ما خارج است؛ زررا منظور ما از معناشناسی در ارن نوشتار معناشناسی هدمزمدانی
(توصیفی) است و در معناشناسی هدمزمدانی رابطدهی هدمنشدینی میدان واژههدا مدورد نظدر اسدت.
«تشخیص معنای واژه از طررق معنی واژههای همنشدین آن را هدمنشدینی گورندی؛ زردرا واژههدا در
همنشینی می تواننی معانی خاص بده خدود بگیرندی» (پدالمر )161 :1391 ،در کداربرد واژههدا گداهی از
ترکیب واژهها در جمله استفاده میشود که ارن ترکیب همنشینی نام دارد و در محور همنشدینی بدا
ترکیب کار داررم (قنبری)136 :1395 ،؛ بنابرارن همنشینهای رک واژه الفاای هستنی که در جدوار آن
واژه قرار گرفتهانی و هیف از شناساری ترکیبهای اضافی همنشین عدذاب در اردن پدژوهش بررسدی
نقش و تأثیر ارن واژگان بر عذاب و مشخص کردن حی و مرز ارن واژه همراه آنها است.
بررسی واژهی «عذاب» در قرآن کرﯾم با توجه به مجاورت ترکیبهدای اضدافی هدمنشدین آن با
تکﯿه بر مجموعه ﯾا بافت کلی قرآن از منظددر هددمنشددینی میتوانی انسجام و پﯿوستگی معارف قرآن
کرﯾم را روشن تر سازد و همچنین موجب می شود معارف نهفتده در بداطن آردات از طرردق بررسدی
عبارات هدمنشدین کشدف شدود؛ زردرا کداربرد واژهی عدذاب در ترکیدبهدای اضدافی گونداگون در
موقعیت های مختلف بیانگر تأثیر صفات مختلف بر وجوه معناری مختلف ارن واژه است .با توجده بده
ارن مسئلهی مهم که رکی از راههای فهم مفاهیم قرآن از طررق روابط همنشینی حاصدل مدیشدود،
نگارنیگان در ارن مقاله درصید پاسخگوری به ارن سؤاالت میباشنی .1 :مهمتررن ترکیبهای اضافی
واژه ی عذاب چیست؟  .2بر اساس رابطهی هم نشینی ارن واژگان چه تأثیری در معنا و تفسیر عذاب
دارنی؟  .3واژهی «عذاب» در ترکیبهای اضافی همنشینش شامل چه کسانی میشدود؟ اکثدر آردات
عذاب در ترکیبهای اضافی آن مخصوص آخرت است و فقط در چهار آره کده اردن واژه هدمنشدین
سعیر ،هون و خزی شیه مخصوص دنیا است.
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184الزم به ذکراست با توجه به گسترهی حوزهی معناری واژهی «عذاب» در ارن پدژوهش فقدط بده
حوزه معناری همنشینی ترکیبهای اضافی عذاب توجه شیه است و از ورود به سارر هدمنشدینهدا و
حوزههاری همچون جانشینی ،تبارن و غیره خودداری کردهارم و ترجمه آردات بدر اسداس ترجمدهی
فوالدونی است.
 -1-1پیشینهی پژوهش
در قرن حاضر عالقهمنیان به معناشناسی ،تالش کردهاندی تدا بدا اسدتفاده از نظرردههدا و الگدوهدای
معناشناسی ،از دری روابط همنشینی به واکاوی و تحلیل واژگان بپردازنی .با توجه بده جسدتجوهداری
که درباره ی پیشینه ارن پژوهش در منابع متعید صورت گرفته ،در حوزه معناشناسدی کتدابهداردی
نگاشته شیه که عبارتانی از .1 :مفاهیم اخالقی -درنی در قدرآن اثدر ارزوتسدو؛  .2خدیا و انسدان در
قرآن اثر ارزوتسو؛  .3علم الیاللة اثر احمی مختار عمر؛ امّا بهکدارگیدری اردن روش در پدژوهشهدای
قرآنی سابقه ی چنیانی نیارد و می توان تألیفات ارزوتسو را از مهمتررن آثار با محوررت معناشناسدی
دانست؛ الزم به ذکر است که در هیچکیام از کتب معناشناسی واژهی عذاب به صورت مستقل مورد
بحث قرار نگرفته است .همچنین پاراننامههاری دربارهی عدذاب نگاشدته شدیه بدود کده عبارتندی از:
پاراننامهی «عذاب ،جارگاه و اوصاف آن» اثر نرگ روسفی ،دانشکیهی ادبیات علوم قرآن و حدیرث
تهران 1390 ،که نورسنیه در ارن پاراننامه به اوصاف عذاب الهدی اشداره کدرده و در آن بیشدتر بده
جارگاه والرت و عیم پذررش والرت با نزول عذاب الهی پرداخته است .پاراننامهی درگدی بدا عندوان
«بررسی نعوت مفرد واژه ی عذاب با رورکرد تفسیری بالغی» اثر خیرجه حمزه ،دانشگاه علوم قدرآن
آمل 1395 ،که نورسنیه در ارن پاراننامه با رورکرد تفسیری و بیشتر بالغی به بررسی واژهی عدذاب
و برخی از نعوت مفرد آن میپردازد .همچنین مقالهای با عنوان «نقش تربیتی عذاب در قدرآن» اثدر
علیاکبر شارستهنژاد ،مجلهی مطالعات قرآنی و رواری ،شدمارهی دوّم ،1392 ،کده نورسدنیه در اردن
مقاله به بحث عذاب و سنت تربیت میپردازد و در آن بیشتر جنبهی تربیتی عذاب ،ماننی پیشگیری
از وقوع جرم بررسی شیه بود .مقالهای با عنوان «معناشناسی واژهی «عذاب» در قرآن کررم با تکیده
بر روابط همنشینی و جانشینی» اثر نوشآفررن مرسلی و همکداران در فصدلنامه علمدی د پژوهشدی
«پژوهشهای ادبی د قرآنی» دانشگاه اراا ،سال ششم ،شمارة  1397 ،3که در ارن پژوهش فقط به
بررسی عوامل همنشین زمینهساز عذاب الهی و جانشینهای عذاب در قرآن کدررم پرداختده شدیه و
ترکیبهای اضافی عذاب مورد بحث و بررسی قرار نگرفتهانی .مقالهای درگر از همین نورسدنیگان بدا
عنوان «معناشناسی توصیفی «عذاب» در قرآن با تأکیی بر رابطهی همنشینی» ،مجله تحقیقات علوم
قرآن و حدیرث ،دانشدگاه الزهدران ،شدماره 1399 ،46؛ در اردن مقالده نورسدنیگان هدیچ اشداره بده
ترکیبهای اضافی واژهی عذاب نکردهانی و فقط به معناشناسی توصدیفی آن پرداختدهاندی .مقالدهای
درگر با عنوان «بررسی طدرحوارههدای تصدورری «عدذاب» در قدرآن کدررم از منظدر زبدان شناسدی
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شناختی» مهیی عابیی جزرنی و همکاران ،فصلنامه ی علمی پژوهشی تحقیقدات در علدوم قدرآن
حیرث ،دانشگاه الزهرا ،دوره  15شماره  ،1397 ،3نورسنیگان در ارن مقاله به بررسدی تصوررسدازی
عذاب بر اساس زبانشناسی شناختی پرداخته است .با توجه به پیشینه ،در خصوص واژهی عدذاب و
ترکیبهای اضافی آن پژوهش مستقل و کاملی رافت نشی؛ لذا پژوهش حاضر در تالش اسدت تدا بده
ارن مهم پرداخته و خأل موجود را پر سازد.
 -2-1روش تحقیق
پژوهش حاضر با نگاهی معناشناختی با استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی بده معنداشناسدی واژهی
عذاب و ترکیبهای اضافی آن در قرآن کررم بر اساس رابطه همنشینی میپدردازد و تدالش بدر اردن
است که رابطه ی میان ارن واژه و کلمات هم نشین آن در قرآن کررم با استفاده از روش معناشناسی
توصیفی بررسی شود.
 -2مبانی نظری
 -1-2معناشناسی همزمانی (توصیفی)
در علم معناشناسی «معنا شناسان در پی کشف سازوکارهای نهفته در کالم دارای روابط میان دال و
میلول و تجزره و تحلیل آن بر اساس رک روش تحقیق علمی هسدتنی» (رکعدی و نصدرتی.)24 :1396 ،
زبانشناسی 1مطالعهی علمی زبان است و دارای حوزههای وسیعی است که رکدی از آنهدا حدوزهی
لفظ و درگری حوزهی معناست ،لفظ و معنا با همیرگر در ارتباط میباشنی که حوزهی محتوا و معنا
را معنا شناسی می گورنی؛ پ میزان علمی بودن معناشناسی نباری کمتر از زبانشناسی باشی (پدالمر،
 .)22 :1391مطالعهی درزمانی حوزههای معناری باعث میشود به نوعی معناشناسی تاررخی برسیم و
به بررسی تحول مفهوم واحیهای همحوزه درگذر زمان میپردازد (صفوی« .)195 :1387 ،زبانشناسدی
در زمانی تحوّل زبان را در طول زمان بررسدی مدیکندی و بده مطالعده و تحلیدل تداررخی تغییراتدی
میپردازد که در گذر زمان در زبانها به وجود آمیهانی؛ ولی زبانشناسی هدمزمدانی «توصدیفی» بده
سازوکار زبان و تشررح ساختمان آن میپردازد و به تغییر معنا در طول زمان توجه نمدیکندی؛ بلکده
هر زبانی را در برشی از زمان بهعنوان رک نظام ارتباطی خودکفا و مسدتقل مطدرح کدرده و بررسدی
میکننی» (روبینز)418 :1393 ،؛ بنابرارن معنداشناسدی توصدیفی ،واژگدان را بدهصدورت افقدی در ردک
حوزهی معناری در مقطع زمانی خاص بیون در نظدر گدرفتن تغییدرات تداررخی در نظدر مدیگیدرد.
معناشناسی در زمانی و بررسی مراحل زمانی تحوالت واژگان از بحث ما خارج است؛ زررا منظدور مدا
از معناشناسی در ارن نوشتار معناشناسی همزمانی (توصیفی) است.
Linguistics .1
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 -186رابطه همنشینی
2-2
از جمله اموری که در معناشناسی همزمانی (توصیفی) مورد بحث و بررسدی قدرار مدیگیدرد رابطده
همنشینی است« .تشخیص معنای واژه از طررق معنی واژههای همنشین آن را هدمنشدینی گورندی؛
زررا واژهها در همنشینی میتواننی معانی خداص بده خدود بگیرندی» (پدالمر .)161 :1391 ،ارزوتسدو در
تعررف ارن قاعیه میگوری« :گاه مع نای دقیق رک واژه از روی بافت آن و از راه توصیف لفظی روشن
میگردد که به آن تعررف بافتی (متنی) مدیگورندی» (شدررفی .)197 :1394 ،در واقدع رابطدهی میدان
واژهها در آرات دو گونه است :رابطهی افقی و رابطهی عمودی ،اگر به ارتباط الفداظ در محدور افقدی
بنگررم ،معناری که از واژه به دست میآری بهوسیلهی توصیف بافتی ،متنی را همنشدینی اسدت؛ امّدا
اگر نسبت کلمات را در محور عمودی بنگررم ،معنا را معانی درگری از راه جانشینی بدرای کلمده بده
دست میآری (شدررفی)199 :1394 ،؛ کلماتی که در جوار رک کلمه قرار گرفتهانی «کلمات همنشین» و
رابطهی همنشینی میان واژهها در رک زنجیره زبانی با عناصر تشکیلدهنیه بهصورت افقی و خطدی
است (رکعی و نصرتی)141 :1396 ،؛ بنابرارن «رابطهی همنشینی» بر اساس کلمداتی کده در جدوار ردک
کلمه قرار گرفتهانی صورت میگیرد.
 -3تحلیل
 -1-3واژهی «عذاب» در لغت و اصطالح

در بیان معنی عذاب آوردهانی« :أصل العناب الضربْ ،ث استعْي ذلـك ِف كـل
79/8؛ ابن فارس1404،ق)260/4 :؛ اصل عذاب به معنای زدن است ،سپ

شـدة» (مصدطفوی:1430 ،

برای هر شیتی به کار گرفتده

ِ
ِ
العـنْب َو ُُ َـو املَْنـع»
الع َـرب م َـن َ
اب ِف َك َـالِع َ
العـ َن َ
شیه است .نورسنیهی تداج العدروس مدیگوردی« :ا ان َ

(واسطی زبییی1414 ،ق ،)212/2 :عذاب در کالم عرب از ررشه «عذب» به معنای منع است .نورسدنیهی
ْب الطيب الـني ال ملويـة فيـه» (طررحدى)117/2 :1375 ،؛ عَدذب بده
مجمع البحررن نقل میکنی« :ال َْعن ُ

ـال
اب ،النا َك ُ
العـ َن ُ
معنای چیز پاکی که هدیچ شدوری در آن نیسدت .در لسدان العدرب آمدیه اسدتَ « :
ِ
ـْي مزيـد» (ابن منظور 1414 ،ق ،)585/1 :عذاب به معنای عقوبدت و
ُ
والع ُقوبَة قد َع انبَه تَـ ْعنيباْ وَّل يُ ْستَعمل غ َ
کیفر است او را سخت شکنجه کردم و به صورت غیر مزری به کار نرفته است .راغب میگوری :عدذاب
به معنای گرسنگی سخت و شیری است که در اصل آن اختالف نظر وجود دارد؛ عیهای گفتهانی ارن

کلمه از «عَذب» به معنای شیررنی و گواراری استَ « ،ع انبتُـهُ» رعنى ،گواراری زندیگیش را از او بدردم

مثل « َم ار ـتُهُ» و «قَ انرتُـهُ» که به معنی «مرضش را از بین بردم» است ،کلمهی تعدذرب در اصدل بده
معنای زراد زدن با تازرانه است و « َع انبْـتُـهُ» رعنى زنیگی او را کدیر و آلدوده کدردم و عدذاب را از آن
جهت عذاب گورنی که از راحتى و آسارش منع میکنی و آن را

از بین میبدرد (راغدب اصدفهانی:1374 ،

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 187 1401
(میدر لدوحی187 ،
:1392

 .)571/2عذاب در اصطالح به معنای به درد آوردن و آزردن پیوسته و دائدم اسدت
« .)291از آنجا که عذاب بازتاب عمل محسوب میشود و متناسب با طبیعت عمل است و شاری باعث
پاا سازی را بییاری مُعَذَّب شود؛ بنابرارن گوارای وجود او عاملی برای برگردانین او به مسیر اصدلی
و سیر کمالی وی است» (رضاری و فتاحیزاده)6 :1395 ،؛ اگرچه ررشهی عدذاب ،دارای مفهدوم عدذب و
شیررنی نیز است؛ امّا مفهوم منع در آن غلبه دارد .واژهی «عذاب» به همراه مشتقاتش  373مرتبده
در قرآن کررم ،در ساختهای متفاوت استعمال شیه است.
 -2-3ترکیبهای اضافی همنشین عذاب
واژهی «عذاب» در ترکیبهای اضافی با واژگانی ماننی :ندار ،جهدنم ،جحدیم ،سدعیر ،حرردق و غیدره
همنشین شیه است .همنشین های عذاب الفاای هستنی که با آمین در کنار عدذاب ،بُعدیی از ابعداد
آن را روشن می سازنی و با قرار گرفتن عذاب در کنار هر رک از ارن واژههدا ردک وجده از معندای آن
تکمیل و روشن میشود« .عذاب به تنهاری نتیجه طبیعی عمل فرد است و داللت بدر شدیت ندیارد؛
بنابرارن همراهی و اتصاف آن حالت و شیت آن را بیان میکنی» (مصطفوی1430 ،ق.)81/8 :
در بررسیهای صورت گرفته واژهی «عذاب» به صورت مفرد ،اضافه بده ضدمیر ،اضدافه بده اسدم
مفرد و همراه با صفت بکار رفته است ،آنچه در ارن مقاله مورد بررسی قرار خواهی گرفدت ،مدواردی
است که واژهی «عذاب» در ترکیبهای اضافی از نوع اسم مفرد بکار رفته است؛ امّا مواردی از قبیدل
ترکیبهای اضافی مرکب ،ترکیبهای وصفی و سارر مشدتقات اسدمی و فعلدی آن در اردن پدژوهش
بحث نمیشود .در ادامه واژههای که مضافإلیه مفرد عذاب واقع شیهانی و بدا آن رابطده هدمنشدینی
دارنی را تحلیل و بررسی خواهیم کرد.

مضافاليه عناب
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جدول  :1برخی از ترکیبهای اضافی همنشین واژه «عذاب» در قرآن

 -1-2-3همنشینی واژهی «عذاب» با «نار»
واژهی «عذاب» در قرآن مجیی هشت مرتبه 1به «نار» اضافه و هم نشین آن شیه است که برای انذار
برخی افراد به ورژه کافران بکار رفته و در بیشتر آرات کفر سبب عذاب آتدش معرفدی شدیه اسدت و
مراد از آن عذاب اخروی است .برای واژهی «نار» در فرهنگ لغت معانی ذکر شیه است که از جملده
آنها عبارتانی از :نار به معنای آتش است به خاطر ارن که شعلهاش با ح دردیه مدیشدود (راغدب
اصفهانی .)408/4 :1374 ،نار به شعله محسوس ،حرارت ،نار جهننم گفته میشدود (قرشدى.)126/7 :1375 ،
نار به معنای حرارت شیری است که از حاالت آن روشنشین و شعلهورشین است و مراد از آتش در
عالم آخرت آنچه از امور دنیوی ماننی درخت ،چوب ،خورشیی و ...حاصل میشود نیست بلکه اعمدال
گناه و کفر و نفاق است که موجب المت و دوری از رحمت الهی و عذاب میشدود .دو واژهی ندار و
نور متالزم همیرگر هستنی با ارن تفاوت که ندار غلدیظتدر و کدیرتدر از ندور اسدت (مصدطفوى:1430 ،

ِ
 .)308/12در بیشت ر آرات ارن عذاب برای انذار کافران به کار رفته اسدت مانندی آرده﴿ :ذل ُك ْـم فَـ ُنوقُوهُ
ِ ِ
ناب الناا ِر﴾ (انفال)14 /؛ «ارن (مجازات دنیا) را بچشیی و براى کدافران مجدازات آتدش
رين َع َ
َوأَ ان للْكاف َ

خواهی بود» .آره فوق خطاب به کافران است و نشان میدهی عالوه بر ارن عذابى کده بده آنهدا ندازل
شیه ،عذاب آتش نیز شاملشان می شود؛ بنابرارن عذاب کافران تنها دنیوی نیسدت و بده علدت کدافر
بودنشان ،عذاب آخرت را نیز دارنی .ارن جمله عطف بر «ذلکم» و حرف «واو» به معناى «مع» است،
رعنى ارن عذاب فورى دنیا را همراه با عذابى که در آرنیه براى شما در قیامت خواهی بدود (طبرسدى،
)456/2 :1375؛ استفاده از کلمه ذوق (چشیین) درباره عذاب دنیا ،در مقابل عذاب دوزخ ،بیدانگر اردن
است که عقوبتهای دنیوى تنها مقیمهاى براى عذاب اصلى و کامل کده همدان عدذاب دوزخ اسدت

ـيال ْثُا أَ ْ ـطَُّرهُ إِ ََل َعـ َن ِ
اب الناــا ِر
(مغنیدده .)709/3 :1378 ،همچنددین آرددهی ...﴿ :قَـ َ
ـال َوَمـ ْـن َك َتفـ َـر فَأ َُمتِ ُعــهُ قَلِـ ْ
وبِْئس الْم ِ
صْيُ﴾ ( بقره)126 /؛ «هر که سپاس نگزارد و راه کفدر پیماردی گدر چده در دنیدا او را اندیکی
َ َ َ

بهره منی کنم ،لیکن در آخرت ناچار معذب به آتش دوزخ گردانم که بی منزلگاهی است» .در ارن آره
نیز ماننی آره قبل واژه عذاب نار هم نشین کفر شیه است و با مراجعه به سیاق آرداتی کده عدذاب در
آنها همنشین نار شیه ،بیست میآری که ارن عذاب نشان دهنیهی عذاب با آتشی است کده عدواملی
چون کفر ،فسق و الم سبب آن است .میان کفر و عذاب الهی ارتباط وجود دارد و بیشدتر آردات در
 .1بقره201 / 126 :؛ آلعمران191 / 16:؛ انفال14 :؛ سجیه20:؛ حشر3 :؛ سبأ.42 :

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 189 1401
بردارنیه عذاب نار مربوط به کافران اسدت ،واژهی کفدر نده تنهدا فراگیرتدررن اصدطالح بدرای 189
تمدام
ارزش های اخالقی و درنی منفی؛ بلکه مرکز تمام صفات و سجارای منفی است ،معندای اردن سدخن
ارن است که ما وقتی به معنای واقعی کفر دست میرابیم که از ماهیت عناصری که ارن سیسدتم را
تشکیل میدهنی ماننی فسق ،الم ،کبر و ...آگاه باشیم (ارزوتسو« .)313 :1378 ،کفر به صورت خداص و
اساسی به معنای نا سپاسی کردن و ناسپاس بودن است ،در مقابل خیر را احسان را محبتی است که
به شخصی از طرف درگری رسییه است؛ درست نقطه مقابل شدکر کده بده معندی سپاسدگزار بدودن
است» (ارزوتسو.)17 :1361 ،

ِ
ِ
ا
ـناب
آمناـا فَـا ْغتف ْر لَنـا ذُنُوبَنـا َوقنـا َع َ
ـنين يَـ ُقولُـو َن َربانـا إِنانـا َ
همچنین در آردهی﴿ :ال َ

الناـا ِر﴾ (آل عمدران/

)16؛ «آن کسانی که (پرهیزکاران) مىگورنی :پروردگارا مدا ارمدان آوردهاردم ،پد مدا را بیدامرز و از
عذاب آتش نگهیار» .آره ی شررفه توصیف متقین است و در ارن جمله منظورشان ارن اسدت کده از

خیا بخواهنی وعیهاى که به بنیگانش داده که ﴿و ِ
آمنُوا بِ ِه يَـغْ ِتف ْر لَ ُك ْـم﴾ (احقاف)31 /؛ بخاطرارنکه ارمان
َ

به خیا و اطاعت از او ،بنیه را طلبکار از خیا نمىکنی؛ زررا ارمان و اطاعت هم رکى از نعمدتهداری
است که خیا به بنیهاش داده و بنیه از ناحیه خودش چیزى را مالک نیست و حقى بدر خدیا ندیارد،
مگر آن حقى را که خود خیا به عهیه خود گرفته و رکى از آن حقوق همین اسدت کده اگدر ارمدان
آوردنی ،ارشان را میآمرزد و از عذاب حفظشدان مدیکندی (طباطبدارى)171/3 :1374 ،؛ بندابرارن عدذاب
کافران تنها دنیوی نیست بلکه بخاطر کفرشان عذاب آخرت را در پیدارنی درآرات باال ارمدان دلیدل
نجات از عذاب آتش و کفر سبب عذاب آخرت و آتش معرفیشیه است و با توجه به سیاق آرات فوق
میتوان گفت که همنشینی واژهی عذاب با نار نشان دهنیهی عذاب با آتش شعلهور و کدیری اسدت
که عواملی چون کفر ،فسق و الم سبب آن است و مراد از عدذاب در آردات مدذکور عدذاب اخدروى
است.
 -2-2-3همنشینی واژهی «عذاب» با «حریق»
واژهی «حررق» در قرآن مجیی شش مرتبه 1مضافإلیه عذاب واقع شدیه و در آردات عدواملی چدون:
کفر ،ضاللت ،قتل انبیان و فتنه سبب عذاب حررق معرفیشیه است .در فرهنگ لغدت در معندای آن
اَريق ا طراع الناـا ِر» (ابن سییه1421 ،ق)573/2، :؛ حررق آتش شعلهور و سدوزان را
چنین آمیه استُ « :
گورنی .منظور از حررق از ماده حرق همان آتدش اسدت (راغدب اصدفهانی .)472/1 :1374 ،عدیهای آن را
آتش و عیهای هم به معنى سوزان معنى کرده ،در واقع حررق در آرات قرآن به معنى فاعدل اسدت و
اگر آن را آتش معنى کنیم نامگذاری به صفت است؛ زررا سدوزانین صدفت آتدش اسدت معندى آرده
چنین میشود :میگوریم بچشیی عذاب سوزان را عذاب آتش را (قرشى1412 ،ق .)122/2 :سعیر آتشدی
 .1آل عمران181 :؛ انفال50 :؛ حج22 / 9 :؛ بروج.10 :
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190که زبانه کشییه و سوزنیه است به همین جهت آتش در عود را به دلیل نیاشدتن اردن شدرارط
(نار)
سعیر نمیگورنی و حررق نیز آتشی است که رک چیز را شعلهور کرده و عدالوه بدر سدوزنیگی آن را
نابود میکنی (عسکرى1390 ،ش .)208 :از جمله آراتی که در آن واژهی «عذاب» همنشین حررق شدیه

ِ
ِ ِ
ِ ا
ـناب
ـنين فَـتَنُــوا ال ُْمـ ْـدم َ
ام َوََلـُ ْـم َعـ ُ
نني َوال ُْم ْدمنــات ْثُا ََّلْ يَـتُوبُــوا فَـلَ ُهـ ْـم َعـ ُ
عبددارت اسددت از﴿ :إ ان الـ َ
ـناب َج َه ـن َ
ا ََْري ِـق﴾ (بروج)10 /؛ «همانا کسانی که مردان و زنان با ارمان را مورد شکنجه قراردادندی عدذاب دوزخ

براى آنها است و عذاب آتش سوزان» .کلمه فتنه به معناى شکنجه است و شامل اصحاب اخدیود و
مشرکین قررش مىشود که مسلمانان را شکنجه مىدادنی تا از درن اسدالم بده دردن آندان برگردندی
(طباطبارى .)419/20 :1374 ،عطف دو عذاب در «عذاب الحررق» و «عذاب جهننم» از باب عطف تفسدیر
و توضیح است و تأکیی بر هشیار و وعیه عذاب و افزارش ترس است .دلیل ارنکه بین عذاب جهننم و
عددذاب حررددق فاصددله انددیاخت ،ارددن اسددت کدده مقصددود از عددذاب جه دننم انددواع و اقسددام عددذاب و
شکنجههاست و همراه ارن عذابهای گوناگون بر ارشان سوختن به آتش هم هسدت (طبرسدی ،بدیتدا:
)424/26؛ بنابرارن منظور از عذاب حررق ،عذاب با آتش سوزان و شعلهور است و از آنچده بیدان شدی
مشخص میشود که واژهی عذاب زمانی که در آرات همنشین حررق میشدود بده معندای عدذاب بدا
آتش شعلهور و سوزان است که با توجه به سیاق آرات سدرانجام کفدر ،ضداللت ،قتدل انبیدان و فتنده
عذاب حررق معرفی شیه است و در شش آرهای که واژۀ عذاب همنشین حررق شدیه اسدت مدراد از
عذاب حررق ،عذاب اُخروى است.
 -3-2-3همنشینی واژهی «عذاب» با «سَعِیر»
واژهی «عذاب» چهار مرتبه 1در قرآن کررم همنشین واژهی «سعیر» بکار رفته است .در فرهنگلغت

س ِـعْيُ النـار
در معنای آن چندین آمدیه اسدتَ « :س ِـعْي اسـم مـن أْسـا جهـنم وال ا

وَلبهـا» (طررحدى:1375 ،

)331/3؛ سعیر نامی از نامهای جهنم است و به معنای شعله آتش و زبانهی آتش اسدت« .سدعیر» بدر
وزن «فعیل» در معنى «مفعول» به معنای افروخته شیه است (راغدب إصدفهانى .)221/2 :1374 ،سدعیر
آتشی که سوزنیه است؛ به همین علت آتش در عود را به دلیل نیاشتن ارن شرارط سعیر نمیگورنی
و حررق نیز آتشی است که رک چیز را شعلهور کرده و عالوه بدر سدوزنیگی آن را ندابود مدیکندی از
ارنرو در زمان وقوع آتشسوزی «وقع الحررق» استفاده میشود (عسکرى.)208 :1390 ،
ارن کلمه شانزده بار در قرآن آمیه و در تمام موارد در جهننم آخرت بکار رفته است ،جز در آرده:

﴿وَم ْن يَ ِز ْغ ِم ْن ُه ْم َع ْن أ َْم ِرَّن نُ ِنقْهُ ِم ْن َع ِ
س ِـع ِ
ْي﴾ (سبان)12 :؛ ااهرار مراد از آره عذاب دنیا اسدت کده
ناب ال ا
َ
خیا به شیاطین فهمانیه بود در صورت سرپیچى از طاعت سلیمان گرفتار عذاب خواهنی شی؛ و نیدز
1

 .ملک5 :؛ سبان12 :؛ لقمان21 :؛ حج.4 :
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سما ُّ ِ
شياط ِ
صابيح َو َج َعلْناُا ُر ُجوماْ لِل ا
ـناب
ني َوأَ ْعتَ ْدَّن ََلُ ْم َع َ
الدنْيا ِبَ َ
در آرهَ :
﴿ولََق ْد َزياـناا ال ا َ

ْي﴾ 191
سـع ِ
(ملک/
ال ا

)5؛ « به عزتم سوگنی آراستیم آسدمان نزدردک (بده زمدین) را بده سدتارگانى و قدراردادرم سدتارگان
راننیگان دروان و آماده کردرم براى آنها عذاب سوزان را» .خیاونی ،آسمانى را که از سارر آسمانها
به ما نزدرکتر است با چراغها زرنت بخشییه و مقصود از چراغها ستارگان هسدتنی ،پرتداب تیدر بده
وسیله شهابهارى صورت مىگیرد که غالبار در فضا و پیش از آنکده بده زمدین برسدنی مدىسدوزنی،
گاهى ارن پرتاب بهوسیله سنگى انجام مىشود که از ستارگان می افتی و هدر فدردى کده سدرکش و
خالفکار باشی ،هماننی شیطان است (مغنیه.)623/7 :1378 ،

همچنین در آرهیِ َ :
قيل ََلُ ُم اتابِ ُعوا ما أَنْـ َز َل الِل قالُوا بَ ْل نَـتابِ ُـع مـا َو َجـ ْدَّن َعلَْي ِـه آاب ََّن أَ َولَ ْـو كـا َن
﴿وإذا َ
وُ ْم إَِل َع ِ
سـع ِ
ال ا
ْي﴾ (لقمان)21 /؛ «و چون به ارشان گفته شود آن چیزى (قرآندى) را
ناب ال ا
ش ْيطا ُن يَ ْد ُع ُ

که خیا فرو فرستاده است پیروى کنیی ،گورنی پیروى کنیم آنچه را که رافتهارم بر آن پیران خود را
آرا اگر درو سرکش بخوانی ارشان را بهسوی عذاب سوزان» .ارن آرده در بیدان رکدى از مجادلدههداى
مشرکان است که بیون علم مىگفتنی ،چون پیرانمان ارن روش را داشتهانی ،از آنها پیدروى کندیم
خیاونی در جواب ارن سخن فرموده :اگر پیرانشان درراه حق بودنی ارن کار صحیح بود ،حداال کده در
راه شرا بودنی فاریه ارن پیروى فقط آتش است (قرشى بنابى)260/8 :1375 ،؛ بندابرارن در آردات فدوق
همنشینی واژهی عذاب با «سعیر» نشاندهنیهی آتشی (نار) که زبانه کشییه و باال میرود و سوزنیه
است که با توجه به سیاق آرات شامل حال کافران ،مشرکان و شدیاطین مدیشدود و سدرانجام آنهدا
عذاب سعیر معرفی شیه است .همه آراتی که عذاب سعیر در آنها بکدار رفتده شدامل عدذاب آخدرت
است و فقط رک مورد آن (سبان )12 /شامل عذاب دنیا میشود.
 -4-2-3همنشینی واژهی «عذاب» با «جهنَّم»
واژهی «عذاب» چهار مرتبه 1در قرآن کررم همنشین «جهنم» شیه است .در فرهنگهدای لغدت در

ـت
كع َملاـس بَعيـدةُ ال َق ْعـ ِر و بـه ُِْسيَ ْ
امَ ،
معنای آن چنین آمیه اسدتَ « :ج َهـن ح

ام» (فیدروز آبدادى1415 ،ق:
َج َهـن ُ

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

است« .جهنام من أْسا النار الَّت ِ
يعنب ـا ا
الِل عـز و جـل
َ

ـاده» (جدوهرى1376 ،ق1892/5 :؛ مصدطفوى،
عب َ
الهدى گفتده شدیه اسدت( .راغدب

1430ق .)156/2 :جَهَنَّم اسمى است که در باره آتش افروخته عدذاب
اصفهانى .)428-427/1 :1374 ،واژهی جهننم در استعمال قدرآن محدلن عدذاب آخدرت و جارگداه کفندار و
ستمگران است ارن کلمه هفتاد و هفت بار در آرات مختلدف ذکدر شدیه اسدت (قرشدى.).84/2 :1371 ،

1

 .فرقان65 :؛ زخرف74 :؛ ملک6 :؛ بروج.10 :
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معناشناسی واژة عذاب و ترکیبهای اضافی آن در قرآن کررم با تاکیی بر رابطة همنشینی

192
منظور از جحیم ،آتشی بر روی آتش است که شیت طبقات آتش را میرسدانی و جهدنَّم بده معندای
عمیق و ژرف بودن است (عسکرى.)208 :1390 ،

از جمله آراتی که در آن واژهی «عذاب» همنشین جهنم شدیه عبدارت اسدت ازِ :
ـنين َك َتف ُـروا
﴿وللا َ
َ
ِِ
ناب َج َهن ِ
ْمصـْيُ﴾ (ملک .)6 /در ارن آره واژهی کفر همنشین عدذاب جهدنم شدیه و
بَِر ْم َع ُ
س ال َ
َ
ام َو بـ ْئ َ

مراد از کسانی که کفر ورزرینی همهی کسانى هستنی که به خیا کفر ورزریندی ،در اردن آرده عدذاب
جهنم را شامل عموم کافران مىداندی (طباطبدارى .)590/9 :1374 ،کسدانى کده بده پروردگارشدان کفدر
ورزرینی برای ارشان عذاب دوزخ و بی جارگاهى است و پاران کار آنها بی است (طبرسى ،بیتدا-74/25 :
 )73و آرات نشاندهنیهی ارن است که عذاب دوزخ ،سرانجام شوم کافران اسدت .همچندین آردهی:

ِ
ام خالِـ ُدو َن﴾ (زخددرف)74 /؛ «بددىگمددان ،مجرمددان در عددذاب جهددننم
﴿إِ ان ال ُْم ْج ـ ِر َ
مني ِف َعــناب َج َه ـن َ

مانیگارنی» .کلمه مجرمین هم گناهکاران و هم کفار را شامل مىشدود (طباطبدارى )184/8 :1374 ،کده
براى همیشه در عذاب دردناا جهننم که عذابى تخفیفناپذرر به سر میبرنی (طبرسى ،بیتا )265/22 :و
منظور از عذاب حررق عذاب با آتش سوزان و شعلهور است و عذاب جهنم مفهوم عامتری دارد و بده
معنای عمیق و ژرف بودن و در آرات فوق همنشینی واژهی عذاب با «جهنم» و عواملی چدون کفدر،
جرم ،فتنه که از عوامل زمینه ساز ارن عذاب هستنی نشاندهنیهی آتدش افروختده عدذاب الهدی در
آخرت است که عامل ورود به عذاب جهنم عملکرد خود انسان است.
 -5-2-3همنشینی واژهی «عذاب» با «آخرت»
واژهی «آخرت» در قرآن مجیی شش مرتبه 1مضافإلیده «عدذاب» واقدع شدیه اسدت مانندی آردهی:

ِ
﴿فَـأَذاقَـ ُهم الِل ِْ
ـناب ْاُ ِخ َـرةِ أَ ْكـ َـَبُ لَ ْـو كـانُوا يَـ ْعلَ ُمـو َن﴾ (زمددر .)26 /در ارددن آردده
ي ِِف ا ََْيـاة الـ ُّـدنْيا َول ََع ُ
اخل ْـز َ
ُ

عذاب دنیا وآخرت با رکیرگر مقارسه شیهانی و واژه ی اکبر در مقابل عذاب آخرت بکار رفته است که
نشان دهنیه ی ارن است که عذاب آخرت بسیار بزرگتر از عذاب دنیاری اسدت .عدذاب دنیدوى آنهدا
تنها جنبه جسمانى نیاشته ،بلکه کیفر روانى نیدز بدوده اسدت ،مدىفرماردی« :خیاوندی خدوارى را در
زنیگى ارن دنیا به آنها چشانیی» و عذاب آخرت شیری ،پیوسدته و بدزرگتدر اسدت (طبرسدى ،بدیتدا:

ِ
ِ ِ
ـناب ْاُ ِخـ َـرةِ أَ َشـ ُّـد
َسـ َـر َ
﴿وَكــنلِ َ
ك َْنــزي َمـ ْـن أ ْ
ف َوََّلْ يُـ ْـدم ْن ِايايت َربِــه َول ََعـ ُ
 .)173/21همچنددین در آرددهیَ :
َوأَبْقـى﴾ (طه .)127 /آره نشاندهنیه ی کیفر آخرت کسى است که در جستجوى دنیا اسراف مىکنی و

آن را از راه حرام به دست مىآورد ،به نشانه هارى کده نشدانگر وجدود خدیا ،نبدوّت پیدامبران و فدرو
فرستادن کتابهای اوست ارمان نمىآورد و ردا عمدل نمدىکندی کده برخدى از عدذابهدای آخدرت
عبارت انی از :جامههارى از م گیاختده ،غدذارى از درخدت زقندوم ،نوشدیینى آب داغ (مغنیده:1378 ،
 .1هود103 :؛ فصلت16 :؛ رعی34 :؛ طه :127 :زمر26 :؛ قلم.33 :
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)412/5؛ بنابرارن در آرات فوق که آخرت هم نشین عذاب واقع شیه و شیت عذاب آخرت بدا 193
کلمدات
أکبر ،أبقی ،أشی ،أشقن و أخزی در ارن شش آره نشان داده شیه و عذاب آخدرت بسدیار بدزرگتدر و
سختتر از عذاب دنیاری موقت است که با توجه به سیاق آرات سدرانجام عدیم ارمدان ،کفدر و الدم
عذاب آخرت معرفی شیه است.
 -6-2-3همنشینی واژهی «عذاب» با «هُون»
واژهی «عذاب» سه مرتبه 1در قرآن کررم همنشین واژهی «هُون» بکار رفته است کده در ردک آرده

2

عذاب دنیوی و دو آره اخروی است .در فرهنگ لغت در معنای آن چنین آمیه اسدت« :اَلُـو ُن ابلضـم
اخلِْزي ،نقـيض ِ
الع ِـز» (ابن منظور1414 ،ق .)438/13 :هون به ضم هان به معندای خدواری و نقدیض عدزت
ُ
است؛ بنابرارن ابن منظور هون را مترادف خزی گرفتده اسدت« .اَلُـو ُن ابلضـم ،يريـد العـناب املتضـمن

لشدة وإُانـة» (طررحى .)330/6 :1375 ،مراد از هون با ضم هان عذابی است که متضمن شیت و خواری
باشی .هُون به معنای ننگ و رسواری و «هَون» به معنای وقار و آرامش است (بستانى)967 :1375 ،؛ امّدا
«هُون» به معناى ذلت و خوارى است (صاحب1414 ،ق )70/4 :که در قرآن مجیی فقدط بدا همدزه بداب
﴿وَم ْن يُ ِه ِن الِل فَما لَهُ ِم ْن ُم ْك ِرع ( ﴾...حج)18 /؛ «مُهِین» اسم فاعل به معندای
افعال تعیره شیه است َ
خوارکننیه است (قرشى.)170/7 :1371،

از جمله آراتی که در آن واژهی «عذاب» همنشین هون شیه عبارت است از﴿ :ويَـ ْوَع يُـ ْعر ُ ا
نين
ض ال َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ـناب ا َْلـُـون ِبــا ُك ْنــتُ ْم
َك َتفـ ُـروا َعلَــى الناــا ِر أَ ْذ َُ ْبــتُ ْم طَيِبــاتِ ُك ْم ِف َييــاتِ ُك ُم الـ ُّـدنْيا َو ْ
اســتَ ْمتَ ْعتُ ْم ــا فَــالْيَ ْوَع ُجتْـ َـزْو َن َعـ َ
ِ
تَستَكَِْبو َن ِِف ْاأل َْر ِ ِ
سـ ُقو َن﴾ (أحقاف)20 /؛ «و روزی که کافران را بر آتدش دوزخ
ْ ُ
ض بغَ ِْْي ا ََِْق َوِبا ُك ْنتُ ْم تَـ ْتف ُ

عرضه کننی (فرشتگان قهر و عذاب به آنهدا گورندی) شدما (لدذنت بهشدتی و) خوشدیهارتدان را در
زنیگانی دنیا (به شهوت رانی و الم و عصیان) از بین بردری و بیان لذنت دنیوی برخوردار و دلباختده
بودری ،پ امروز به عذاب ذلت و خواری مجازات میشوری چدون در زمدین تکبدر مدیکردردی و راه
فسق و تبهکاری پیش میگرفتیی» .آره فوق اشاره بده عدذاب کدافران دارد و در مقدام بیدان عدذاب
قیامت است که وقتى آتش دوزخ بر کافران عرضه میشود به آنها گفته میشدود بده سدبب کفدران
نعمت ،امروز که قیامت است کیفر اعمال نکوهییه که در دنیا از روى کبر نمودری و مشغول فسدق و
فجور شیری ،را بچشیی (امین ،بیتا . )138 -139 /12 :در اردن آرده عدذاب الهدى در ارتبداط مسدتقیم بدا
استکبار معرفی شیه و مجازات کبر ،خوارى است تکبر و خودبرتربینی ،زرر بار حدق ندرفتن ،بدر سدر
سنتهای غلط و تقلیی باطل اصرار ورزرین و به همه چیز غیر از آن با دریه تحقیر نگررسدتن ررشده
 .1انعام93 :؛ فصلت17 :؛ احقاف.20 :
 .2فصلت.17 :
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194انحرافات است که نقطه مقابل استکبار همان خضوع و تسلیم در برابدر حدق اسدت کده اسدالم
تمام
واقعى همین است ،استکبار مارهی تیره روزى و خضوع مارده سدعادت انسدان اسدت (مکدارم شدیرازى،
 .)46/19 :1371میان کبر و عذاب الهی ارتباط وجود دارد و رکی از عناصر مهم در سداختمان معنداری
مفهوم کفر ،کبر است ،کبر در قرآن کررم از مشخصهی اصلی کافران میباشی ،شخص کافر از لحداظ
درنی ،متکبّر است (ارزوتسو )285 :1378 ،و کبر دقیقار نقطه مقابل ارمدان قدرار دارد ،آندان کده متکبدر
هستنی ارمان نمیآورنی و برعک آنان که به آرات الهی ارمان نیارنی متکبرانه رفتار میکننی (همدان،
)286؛ بنابرارن در ارن آره عذاب همنشین «هون» شیه کده اردن عدذاب دردنداا دائدم نتیجده کبدر
معرفی شیه است و خیاونی در آرات مختلف قرآن کررم ،صفت کبر ،متکبررن و مستکبررن را مذمت
نموده و صاحبان ارن صفات مشمول عذاب الهی میباشنی؛ چون رکی از آثدار کبدر و اسدتکبار ،کفدر
بیان گردریه است؛ بنابرارن در آرات فوق همنشدینی واژهی عدذاب بدا هدون نشداندهندیهی عدذابی
خوارکننیه است که با توجه به سیاق آرات شامل حال کافران ،االمان و مستکبران میشود.
 -7-2-3همنشینی واژهی «عذاب» با «جحیم»
واژهی «عذاب» سه مرتبه 1در قرآن کررم به «جحیم» اضافه و همنشین آن شیه که نشداندهندیهی

ـيم اس حـم مـن أْسـا النـار
عذابی اخروی است .در فرهنگ لغت در معنای آن چنین آمدیه اسدت« :اجلَح ُ
ِ
يم» (صحاح1376 ،ق1883/5 :؛ طررحدى .)26/6 :1375 ،جحدیم اسدمی از
و ُّ
كل َّنر عظيمة ىف َم ْهواة فهى َجح ح
اسمان آتش است و هر آتش بزرگی که محلش بزرگ اسدت جحدیم اسدت« .اجلَ ْح َمـة» رعندی شدیّت
فروزش آتش و «جَحِیم» رعنى دوزخ از همین واژه است (راغب اصفهانى« .)384/1 :1374 ،جحیم» آتش
شیری االشتعال و هر آتش بزرگی که در گودال بزرگى و مکان بسیار گرم است که از نامهدای آتدش
آخرت است و به واسطه بزرگى و کثرت اشتعال جحیم نام گرفته و ممکن است آن را مکدان بسدیار
گرم معنا کنیم که در ارن صورت نام جهننم است ،ارن کلمده  26بدار در قدرآن مجیدی آمدیه و همده
درباره آتش آخرت است و فقط رک مورد درباره دنیاسدت و آن در مدورد داسدتان حضدرت ابدراهیم

(علیددهالسددالم) اسددت (قرشددى1412 ،ق﴿ :)19/2 :قــالُوا ابْـنُــوا لَــهُ بُـ ْنيــاَّنْ فَـأَلْ ُقوهُ ِِف ا ْجلَ ِحـ ِ
ادوا بِـ ِـه َك ْيــداْ
ـيم فَـأَر ُ
فَجع ْلنـاُم ْاأل ِ
ني﴾ (صدافات)97 /؛ «گفتندی بدراى او بنددائى بسدازری و او را در آتدش بدزرگ افکنیددی
َسـ َتفل َ
ََ ُ ُ ْ
خواستنی درباره او حیلهاى کننی مغلوبشان کردرم» .منظور از جحیم ،آتش بر روی آتدش اسدت کده
شیت طبقات آتش را میرسانی و جاحم به معنای شیت زبانههای آتش و «جهنَّم» به معنای عمیدق
بودن است (عسکرى.)208 :1390 ،

 .1غافر7 :؛ دخان56 :؛ طور.18 :
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َ195ن
از درگر آرات که در آن واژهی «عذاب» هم نشین جحیم شیه عبارت است از آرهی﴿ :ال يَـ ُنوقُو
ناب ا ْجلَ ِ
حيم﴾ (دخدان)56 /؛ «در آنجا جز مرگِ نخسدتین ،مدرگ
فيها ال َْم ْو َ
ت إِالا ال َْم ْوتَةَ ْاألُوَل ُ
َ
وقاُ ْم َع َ

نخواهنی چشیی و [خیا] آنها را از عذاب دوزخ نگاه مىدارد» .بهشتیان به رقین در بهشت مدرگ را
نمىچشنی و اگر بتوان طعم مرگ نخستین (رعنی مرگ دنیا) را در آرنیه چشیی بهرقین اهل بهشت
آن را خواهنی چشیی (طبرسى )560/5 :1375 ،و خیاونی آنهدا را از عدذاب دوزخ حفدظ کدرده اسدت و
کمال ارن نعمت ها در ارن است که احتمدال عدذاب و فکدر مجدازات بهشدتیان را مشدغول و نگدران
نمىکنی (مکارم شیرازى.)213 /21 :1371 ،

ِ
ـناب ا ْجلَح ِ
ـيم﴾ (طدور)18 /؛ «بده آنچده
آاتُ ْـم َربُّـ ُه ْـم وق ُ
هني ِِبـا ُ
همچنین در آرهی﴿ :فـاك َ
ـاُ ْم َربُّـ ُه ْـم َع َ

پروردگارشان به آنان داده دلشادنی و پروردگارشان آنها را از عدذاب دوزخ مصدون داشدته اسدت».
مؤمنان در دنیا از خیا پروا کردنی و خیاونی در آخرت آنان را از عذاب آتش نگه داشدت و بهشدت را
پاداش ارشان قرار داد و هیچچیزى آنان را از لذنتهاى آن باز نمىدارد (مغنیه)271/7 :1378 ،؛ بنابرارن
منظور از عذاب جحیم ،آتش بر روی آتش است که شیت طبقات آتش را میرسانی و در آرات فدوق
همنشینی واژهی عذاب با «جحیم» نشاندهنیهی آتدش شدیری االشدتعال و بزرگدی کده در گدودال
بزرگى بر روی آتش قرار داده شیه است که با توجه به سیاق آرات متقین و بهشتیان از اردن عدذاب
در امان خواهنی بود.
 -8-2-3همنشینی واژهی «عذاب» با ««خُلد»
واژهی «خلی» دو مرتبه 1در قرآن کررم مضافإلیه و همنشین «عذاب» بکار رفته اسدت .در فرهندگ

لغت در معنای آن چنین آمدیه اسدت« :اخلـا والـالع والـدال أصـل وايـ حد ي ُّ
واملالزمـة»
ـدل علـى الثبـات
َ
ح

(احمی بن فارس1404 ،ق .)207/2 :خلود دوری شىن از فساد است و ارنکه در رک حالدت بداقى بماندی و
نیز هر آنچه تغییر و فساد ،درر بر آن عارض شود عدرب آنجدا بدا خلدود توصدیف مدیکندی و خوالدی
سنگ هاری است که درک را روى آن می گذارنی ،نه براى همیشه بودن بلکه براى مکث طورل و زراد
پاریار بودن (راغب اصفهانى .)624/1 :1374 ،خُلی و خُلود به معنای همیشه بودن ،دوام و مکدث طدوالنی
2
است ،خلود فقط رک بار در قرآن کررم آمیه؛ ولى خلی شش بدار بکدار رفتده اسدت (قرشدى1412 ،ق:

 .)270-271/2آره ی اولی که در آن عذاب همنشین خلی واقع شیه عبارت است از﴿ :فَـ ُنوقُوا ِِبـا نَسـيتُ ْم
ِ
ِ
ـناب ْ
اخلُْل ِـد ِِبــا ُك ْنــتُ ْم تَـ ْع َملُـو َن﴾ (سددجیه)14 /؛ «پد (عددذاب را)
لقـا َ يَـ ْـوم ُك ْم ُــنا إِ اَّن نَسـينا ُك ْم َوذُوقُــوا َعـ َ
بچشیی به سزاى ارن که دریار ارن روزتان را از راد بردری؛ ما [نیز] فراموشتان کدردرم و بده (سدزاى)

 .1سجیه 14 /؛ رون
 .2ق.34/

.52 /
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 196انجام مىدادری عذاب جاودان را بچشیی» .نشاندهنیهی ارن است که مراد از عدذاب ،چشدیین
آنچه
عذاب دائمى است و بیاعتناری به آخرت ،همان اعمدال زشدتى اسدت کده آن افدراد در دنیدا انجدام

میدادنی (طباطبدارى .)380/6 :1374 ،در آره درگر آمیه استْ﴿ :ثُا قي ِ
ـناب ْ
اخلُْل ِـد
ـنين اَلَ ُمـوا ذُوقُـوا َع َ
ـل للا َ
َ
ُل ُجتْزو َن إِالا ِِبا ُك ْنتم تَك ِ
ْسـبُو َن﴾ (رون )52 /؛ «پ به کسانى که ستم ورزرینی گفتده شدود« :عدذاب
َ ْ َْ
ُْ
جاوری را بچشیی ،آرا جز به (کیفر) آنچه به دست مىآوردری ،جدزا داده مدىشدوری؟»؛ کسدى کده در
جهنم زنیانى مىشود ،نمىمیرد و از عذابش هم کاسته نمىشود و عذاب جاوری آخرت نتیجده و اثدر
المشان است (مغنیه .)268/4 :1378 ،آرات فوق بار درگر ارن حقیقت را تأکیی مىکنی کده بده هنگدام
نزول عذاب درهاى توبه بسته مىشود و پشیمانى سودى نخواهی داشت ،دلیل آن هم روشدن اسدت؛
زررا توبه در چنین حالى ،توبه اجبارى است و چنین توبدهاى بدیارزش اسدت (مکدارم شدیرازى:1371 ،
 .)312/8زمانی که ملت ها در مسیر الم و فساد قدرار گیرندی عدذاب خلدی و جاودانده آنهدا را در بدر
میگیرد؛ بنابرارن در آرات فوق همنشینی واژهی عذاب با «خلی» نشاندهنیهی عذابی پاریار جهدان
درگراست که با توجه به سیاق آرات فوق شامل حال االمان میشود و سرانجام کفر و الدم عدذابی
پاریار معرفی شیه است.
 -9-2-3همنشینی واژۀ «عذاب» با «خِزی»
واژۀ «عذاب» دو مرتبه 1در قرآن کررم همنشین مصیر «خِدزی» شدیه اسدت .در فرهندگ لغدت در
معنای آن چنین آمیه است« :خزی» به معنای هالکدت و وقدوع در بالردا اسدت (فیروزآبدادی1415 ،ق:
 .)353/4خزی به معنای هالکت و وقوع در بالها است که از سوى درگران به انسان مىرسی نوعى از
استخ فاف و سبکى است که در ارن معنى مصیرش خِزی است؛ اگر منشأ خوارى از خود انسان باشی
مثل «اَلون و النل» در ارن صدورت ناپسدنی نیسدت چدون درگدرى بدر او تحمیدل نکدرده و هرگداه
استخفاف و خوارى از سوى درگر باشی مىگورنی« :اَلون واَلوان والنل» که در ارن صورت ناپسدنی و
مذموم است (راغب اصفهانى .)597/1 :1374 ،خزی همان ذُلن همراه رسواری است ،البته عیهای آن را بده
معنای جلوگیری از فعل به دلیل زشتی آن میداننی (عسکرى)168 :1390 ،؛ بنابرارن درجده خدواری و
پستی در خزی بیشتر از ذل است.

از جملهی آرات که در آن واژهی «عذاب» همنشین خزی شیه عبارت است از آردهی ...﴿ :قَـ ْـوَع
اخلِْز ِي ِِف ا ََْياةِ ُّ
ناب ْ
ناُ ْم إَِل يني﴾ (رون )98 /؛ « ...مگر قدوم
آمنُوا َك َ
الدنْيا َوَمت ْاع ُ
ش ْتفنا َع ْن ُه ْم َع َ
س لَ اما َ
يُونُ َ
رون که وقتى (در آخررن لحظه) ارمان آوردنی ،عذاب رسوارى را در زندیگى دنیدا از آندان برطدرف
کردرم و تا چنیى آنان را برخوردار ساختیم» .حضرت رون (علیهالسالم) از طرف خیاونی بدهسدوی

 .1رون

98 /؛ فصلت .16 /
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197از
مردم شهر نینوا از سرزمین موصل مبعو شی و چون مردم او را تکذرب کردندی بدا حالدت خشدم
میان آن ها رفت ،مردم وقتى درینی پیامبر از بینشان رفته ،از آمین عذاب الهى ترسیینی ،در پیشگاه
خیاونی به گرره و ناله پرداختنی ،حقتعالی عذاب را از آنها برداشت و حال آنکه بر بداالى سدر آنهدا
فرود آمیه بود (طبرسى . )99/3 :1375 ،الزم به ذکر است که قوم حضرت رون هرگز در برابر مجدازات
قطعى قرار نگرفته بودنی وگرنه توبه آنان نیز پذررفته نمىشی ،بلکه هشیارها قبل از مجدازات نهدارى
براى آنها به قیر کافى بییارکننیه بود (مکارم شیرازى)389/8 :1371 ،؛ بنابرارن در آرات فدوق بده نظدر
میرسی همنشینی واژهی عذاب با خزی نشاندهنیه ی عذابی است که انسان را ذلیل و خوار میکنی
که با توجه به سیاق آرات ،ارمان و توبه به موقع سبب در امان مانین از ارن عذاب میشدود و عدذاب
خزی به خاطر کبر قوم عاد دامنگیر آنها شی و در هر دو آره که خزی همنشین واژهی عذاب شدیه،
مراد از آن عذاب دنیاری است.
 -10-2-3همنشینی واژۀ «عذاب» با « سَمُوم»
واژهی «سموم» بر وزن فَعول رک مرتبه در قرآن کررم مضدافإلیده «عدذاب» بکدار رفتده اسدت .در
وع ِبعنـی الـريح اَـارة» (فراهیدیى1409 ،ق)207/7 :؛
فرهنگلغت در معنای آن چنین آمیه است« :ال ا
س ُـم ُ

السعمُوم به معنای باد گرم است و سُمّ به معنای سوراخ است و زهر را از آن جهت سَمّ گورنی کده در
منفذهای پوست نفوذ می کنی و هر سوراخ کوچک در بین را سمّ (به فتح و ضدم) مدیگورندی (راغدب

﴿ِف َْسُـوع و َِ
إصفهانی1374 ،ش)254/2 :؛ خیاى متعال از زبان گناهکداران مدیگوردیِ :
لـيم﴾ (واقعده)42 /؛
َ

﴿وا ْجلا ان خلَ ْقناه ِمن قَـبل ِمن َّن ِر السم ِ
وع﴾ (حجر )27 /مراد از «سموم» در هر دو آره عذاب نافدذ اسدت
َ َ َ ُ ْ ُْ ْ
اُ

نار سموم آتش نافذ ااهرار حرارت و را نیروى مخصوصى اسدت کده جدن از آن آفرردیه شدیه اسدت
(قرشى1412 ،ق.)327/3 :

آره ای که در آن واژهی «سموم» مضافإلیه و همنشین عذاب بکار رفته ،عبارت اسدت از﴿ :فَ َمـ ان
الِل علَينا وقاَّن عناب السـم ِ
وع﴾ (طور)27 /؛ «پ خیا بر ما منندت نهداد و مدا را از عدذاب گدرم حفدظ
َْ
َ َ اُ

کرد» .در ارن آره واژهی سموم هم نشین عذاب شیه است .سموم ،نام بادى سدوزان اسدت کده از راه
منافذ پوست بین وارد بین مىشود که پوست را آب و صورت را برران مىکنی و آتش جهننم سدموم
نامییه شیه است (طبرسى )151/6 :1375 ،و نظر عیهای چنین است که :سموم نامی از نامهدای جهدننم
است ( همان ،بیتدا .)353/23 :منت نهادن خیا بر اهل بهشت ارن است که ارشان را با داخدل شدین در
بهشت سعادتمنی کرد و با نگهیارى از عذاب سموم (آتش سوزان) ،مشدمول رحمدت خدود قدرار داد
(طباطبارى)21/19 :1374 ،؛ بنابرارن با توجه به سیاق آره به نظر میرسی که همنشینی واژهی عذاب بدا
سموم نشاندهنیه ی عذاب اخروی با باد داغ و گرمدی اسدت کده چدون سدم تدأثیر کشدنیه دارد و
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سوزنیه است و ارن به خاطر نهارت گرمی و سوزنیگی باد است که با توجه سیاق به آره اهل بهشدت
و متقین از ارن عذاب در امان هستنی.
 -11-2-3همنشینی واژۀ «عذاب» با «حَمِیم»
واژهی «حمیم» بر وزن فعیل رک مرتبه در قرآن کررم همنشین «عذاب» واقع شدیه و شدامل حدال
کافران و گمراهان است که در آخرت تمام اعضای آنها با آب جوشان حمدیم گیاختده مدیشدود .در

ِ
ـيم املـا اَـار الشـديد اَـرارة يسـقى منـه أُـل النـار
فرهنگ لغت در معنای آن چنین آمیه است« :اََم ُ
أو يصب على أبداام» (طررحى .)50/6 :1375 ،حمیم بده معندای آب داغ اسدت کده اهدل آتدش از آن
است (جدوهرى1376 ،ق:

مینوشنی و بر بینهارشان ررخته میشود .حمیم آب داغ و سوزان معنا شیه
)1905/5؛ زمخشرى1979 ،م .)143 :ارن واژه بیست بار در قرآن مجیی بکار رفته که شش مرتبه بده
معنی مهربان و بقیّه به معنی آب جوشان است (قرشى1412 ،ق.)184/2 :

صـبُّوا فَـ ْـو َق
آرهای که در آن واژهی «حمیم» مضاف إلیه عذاب بکدار رفتده ،عبدارت اسدت ازْ﴿ :ثُا ُ
َرأْ ِس ِه ِم ْن َع ِ
ناب ا ََْم ِ
ـيم﴾ (دخان)48 /؛ «آنگاه از عذابِ آب جوشان بر سدرش فروررزردی» .در اردن آرده

واژهی عذاب با حمیم و صبّ همنشین شیه است واژهی «صبّ» به معنای ررختن آب از باال به پائین
است (راغب اصفهانى )369/2 :1374 ،و در آره فوق واژهی « صبّ» همنشین عذاب شدیه اسدت ،آرده بده
ارن مطلب اشاره دارد که در جهنم میوهها ،آبهاى داغ و لباسهدارى هسدتنی کده همگدى از آتدش
سوزان است (مغنیه)35/7 :1378 ،؛ سپ بده مدأموران دوزخ دسدتور داده مدىشدود ،کده بدر سدتمگر
گناهکار ،از عذاب سوزان بررزری به ارن ترتیب هم از درون مىسوزنی و هم از بیرون تمام وجودشدان
را آتش فرا میگیرد (مکارم شدیرازى)205/21 :1371 ،؛ بنابرارن در آرات فوق همنشینی واژهی عدذاب بدا
حمیم نشاندهنیه ی عذاب با آب جوشانی است که در منتهدا درجده حدرارت و ذوب کنندیه اعضدان
است که با توجه به سیاق آره در عالم آخرت شامل حال کافران میشود که ارن مجازات بده خداطر
کفرشان در انتظار آنها است.
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نمودار  :1عذابهای دنیوی و اخروی در میان ترکیبهای اضافی

عذاب الحریق6 ,

عذاب السّعیر4 ,

عذاب نار8 ,

عذاب الحمیم1 ,

عذاب الخلد2 ,
عذاب
عذاب الخزی,
الجحیم3 ,2
عذاب
الهون3 ,

عذاب اآلخرة6 ,
عذاب جهنّم,
4

نمودار  :2ترکیبهای اضافی مفرد همنشین واژه عذاب

200

معناشناسی واژة عذاب و ترکیبهای اضافی آن در قرآن کررم با تاکیی بر رابطة همنشینی

200نتیجه
-4
مهمتررن نتارج به دست آمیه در بررسی معناشناسدی واژهی عدذاب در قدرآن کدررم و ترکیدبهدای
اضافی آن با تأکیی بر رابطه همنشینی عبارتنی از:
عذاب به تنهاری نتیجه طبیعی عمل فرد است و به تنهاری داللت بر شیت نیارد؛ امّا همنشدینی
آن در ترکیبهای اضافی با واژگانی ماننی :سعیر ،جحیم ،جهنم ،حررق و غیره حالدت و شدیت آن را
بیان میکنی .با نگاه کلی به سیاق آرات عذاب در ارن ترکیبهای اضافی مالحظه میشود که آرداتی
که واژهی «عذاب» در آن بکار رفتهانی ،همگی سیاق اندذار دارندی و در خطداب بده کفدار ،مشدرکان،
منافقان و ...بیان شیهانی و بیشتر سفارش های خیاونی در قدرآن کدررم ،بده حفدظ مفداهیمی مانندی
ارمان ،عمل صالح و جلب رحمت الهی است و به کاربستن ارن اصول اخالقی سبب نجدات از عدذاب
الهی میشونی .ساختار آرات «عذاب» در ترکیبهای اضافی حالت و شیت آن را بیدان مدیکندی؛ بده
عنوان مثال عذاب حررق آتشی است که رکچیز را شعلهور کرده و عالوه بدر سدوزنیگی آن را ندابود
می کنی و منظور از عذاب حررق آتش بر روی آتش است که شیت طبقات آتدش و زباندهی آتدش را
می رسانی؛ عذاب جهنم نیز به معنای عمیق و ژرف بودن عذاب است ارن عذاب مفهوم عامتری دارد؛
عذاب سعیر آتشی است که زبانه کشییه و سوزنیه است به همین جهت آتدش در عدود را بده دلیدل
نیاشتن ارن شرارط سعیر نمیگورنی؛ عذاب حمیم نشاندهنیهی عذاب با آبدى اسدت کده در منتهدا
درجه حرارت و جوشان است؛ عذاب سموم نشاندهنیه ی عذاب با باد داغ و گرمی است کده چدون
سم تأثیر کشنیه دارد و سوزنیه است و عذاب خزی نشاندهنیهی عذابی است که انسان را ذلیدل و
خوار می کنی و همان ذُلن همراه رسواری است؛ اما درجده خدواری و پسدتی در خدزی بیشدتر از ذُلن
است .اکثر آرات عذاب در ترکیبهای اضافی آن مخصوص آخرت است و فقط در چهار آره کده اردن
واژه همنشین سعیر ،هون و خزی شیه مخصوص دنیا است و در بیشتر آرات شیت عذاب آخدرت بدا
کلمات أکبر ،أبقی ،أشی ،أشقن و أخزی بیان شیه که نشان مدیدهدی اردن عدذاب بسدیار بدزرگتدر و
سختتر از عذاب دنیاری است و با توجه به سیاق آرات و مؤلفههای معناری موجود در ترکیدبهدای
اضافی همنشین واژهی «عذاب» ،میتوان گفت «کفر»« ،نفاق»« ،فسق»« ،الم»« ،جرم» و غیدره از
اسباب زمینهساز عذاب الهی میباشنی.
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