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چکیده
ترجمههای قرآنکریم یکی از مهمترین منابع شکلدهنده به ذهنیت مخاطبان غیر عربزباان قارآن دربااره
مفاهیم این کتاب آسمانی هستند .واژه «عذاب» یکی از واژگان پرکابرد قرآنکریم اسات کاه در ساا ت
طرحواره قرآنی نسبت به معاد و زندگی در سرای آ رت نقشی کلیدی دارد .این تحقیق به بررسی این امار
میپردازد که مترجمان فارسی قرآن ،چه معادلهایی برای ایان واژه پیشانهاد دادهاناد .بررسای  50ترجماه
فارسی قرآنکریم در دوره های زمانی مختلف ،با استفاده توأمان از روشهای توصیفی -تحلیلی و روشهاای
آماری ،نشان میدهد که مترجمان فارسیزبان قرآن ،اهتمام چندانی به معادلیابی برای این واژه نداشتهاناد و
در اکثر قریب به اتفاق موارد ،از ود واژه «عذاب» برای ترجمه استفاده نمودهاند .البتاه در طاول سادههاای
میانه هجری ،استفاده از ود واژه برای ترجمه به تدریج و با سرعت بسیار کم ،رو به کاهش بوده که این سایر
نزولی ،در سدههای معاصر شکسته میشود و اکثر مترجمان معاصر نیز رویه متقدمان را پیش گرفتاه اناد .در
اندک مواردی که از ود واژه برای ترجمه استفاده نشده ،واژگاان «مجاازات ،شاکنجه ،کیفار ،عقوبات ،آزار،
گرفتاری ،بال و عقاب» به ترتیب کثرت استعمال ،به عنوان برابرنهاد این واژه به کار رفتهاند که به نظر میرساد
از میان موارد فوق ،واژه «کیفر» واژه مناسبی برای همارزی با کلمه «عذاب» در قرآنکریم باشد.
واژگان کلیدی :ترجمه قرآن ،برابرنهاد ،ترجمه فارسی ،کیفر ،همارزی

Email: shever66ms@gmail.com

*نویسنده مسئول مقاله:
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بررسی برابرنهادهای واژه «عذاب» در ترجمههای فارسی قرآنکریم

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،6شماره  ،12پاییز و زمستان 1398

 -1-1تعریف مسئله

یکی از روشهای تبلیغ دین و گسترش آگاهیها دربااره ماااهیو و معاار دینایت تره اه
متون مقدس دینی به زبانهای دیگر است .تره هت عباار اسات از یاا تن نکدیا تارین و
دقیقترین معادلت برای واژگان زبان مبدأ بهطوری که روش و سیاق گوینده کالمت حاظ شاود
(معرو ت .)7 :1386

یکی از چالشهای تره ه متون مقدسی چون قرآنکاریوت یاا تن برابرنهادهاای مناسا
برای واژگان کلیدی و بنیادین متن است .واژه عذابت یکی از کل ههای پر کااربرد و کلیادی
قرآنکریو است که در زبان ارسی نیک بهعنوان ی

وامواژهت های خاود را بااز کارده اسات.

«شکنجهت آزارت دردت رنجت زهر و عقوبت»ت کل اتی است کاه بارای توحایی ایان ماهاوم در
لغتنامههای ارسی بهکار ر تهاند (معینت 1386ت ج1055 :1؛ ع یادت 755 :1389؛ دهخادات 1377ت

ج .)15776 :10کدامی

از این کل ا ت معادل دقیقتری بارای ایان واژه هساتند و کادامیا

بهتر میتوانند ماهوم عذاب در قرآن را منتقل ن ایند؟
واژگانی چون دردت رنجت آزار و شکنجهت صر اً بر آزردگای بادنی دتلات دارنادت اماا در
کل اتی چون عقوبت و مجازا ت هنبه هکایی و تنبیهی این اقدامت پررنگتر میشود .اه یات
بحث در این است که اگر مراد از عذاب را صر اً آزار بدنی بدانیوت آن گاه بایاد اععاان کنایو
که بسیاری از مجازا های اخرویت هنبه بدنی دارند .اما اگر محور ماهومی این واژه را هاکا
و عقوبت شدید در نظر بگیریوت بر هنبه بازدارندگی و عبر آموزی آن تأکیاد بایشتاری
میشود.
تره ههای قرآنکریوت از مهوترین منابعی هستند که عهنیات مخاطباان ریار عاربزباان
قرآن را نسبت به واژگان پراه یتی چون «عذاب»ت شکل میدهند .از آنهاا کاه واژه عاذابت
در بستر زبان عربی تکوّن یا ته و مخاط

ارسیزبانت ن یتواند به صاور دقیاق و ع یاقت

مؤلاهها و عناصر شکلدهنده این ماهاوم را شناساایی و هاو ن ایادت تره اههاای ارسای
قرآنکریو قاعدتاًت باید برای ر ع این مشکلت معادلهای مناسبی برای این ماهوم ارائه ن اید.
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 -1مقدمه

بررسی برابرنهادهای واژه «عذاب» در ترجمه های فارسی قرآنکریم _______________ مجتبی شکوری و همکاران

تره ههای ارسی قرآنکریو و با استااده از تحلیلهای آماری و دادهمحورت مشاخ

ن ایاد

که متره ان با چه الگوییت چه معادلهایی را به کار بردهاند و از بین این معادلهات کادامیا
صحییتر و مناس تر بهنظر میرسد.
برای نیل به هد تحقیقت نویسندگان ابتدا به سراغ آیا قرآنکریو ر ته و موارد کااربرد
ریشه «ععب» در قرآن را احصا ن ودند .در این مرحلهت مشخ

شد که مشاتقا ایان ماادهت

 373بار در قرآن مورد استااده قرار گر ته که از این میانت به هاک دوباار کااربرد باا سااخت
صر ی «عَذب» (به سکون عال) به معنای «گوارا»ت در مابقی ماواردت باه ه اان معناای متباادر
عذاب اشاره دارد (برای مشااهده کاربردهاای ریشاه ععب در قارآن :مرسالی و ه کاارانت :1397

.)162
در مرحله بعدت هرستی از پنجاه تره ه ارسی قرآن کاه در دساترس نویساندگان قارار
داشتت تهیه و ت ت

موارد کاربرد واژه عذاب در ایان تره اههاا مشااهده و حابد شاد.

سپس با استااده از تحلیلهای آماریت مشخ

شد که متره ان قرآن در زمانهای مختلا،ت

چه برابرنهادهایی برای این واژه پیشنهاد داده و استااده ن ودهاند.
 -2-1پیشینه پژوهش

تاکنون درباره معادلهای واژه عذاب در تره ههای ارسای قارآنکاریوت پاهوهش مساتقلی
صور نگر ته است .از پهوهشهاای قابال اعتناا دربااره ایان ماهاومت مایتاوان باه مقالاه
«معناشناسی واژه عذاب در قرآنکریو با تکیه بار رواباد هاونشاینی و هانشاینی» (مرسالی و

ه کارانت )1397ت اشاره کرد که در آنت به بررسی معناشناختی این واژه در قرآن پرداخته شاده
است .نویسندگان در این مقالهت عنوان میکنند که ماهوم عذاب در قارآن باا ماهاوم واژگاانی
چون خسرت حبدت عقابت نار و هکاءت رابطه هانشاینی دارد .اماا ماهاومشناسای ایان واژه و
بررسی معادلهای آن در تره ههای ارسی قرآنکریو مط اینظار ایان پهوهشاگران نباوده
است.
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هد

این مقاله آن است که طی یا

پاهوهش کتابخاناهای و تحلیلایت باا بررسای

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،6شماره  ،12پاییز و زمستان 1398

(عابدی هکینی و ه کارانت  )1397نیکت پهوهش دیگری است که به موحاوع پاهوهش حاحار
مرتبد است .در این مقالهت نویسندگان با مالحظه استعارههاای ماهاومی شاکلگر تاه حاول
محور ماهوم «عذاب»ت روشن میسازند که در سااخت ماهاوم انتکاعای عاذاب در قارآنت از
طرحوارههای متعددی چون طرحواره حج یت دوری و نکدیکیت خطیت نیرو و عق

و هلاو

بهره گر ته شده است.
از نظر روشی نیکت پهوهشهای متعددی در حوزه بررسای برابرنهادهاای واژگاان قرآنای
انجام شده که از این میان میتوان به مقات «برابرنهادهای واژه وادی در دورههاای تااریخی
تره ه و تاسیر ارسی قرآن» (اس اعیلیت )1394ت «نقدی معناشناختی بر تره اههاای ارسای
واژه «دون» در قرآنکریو» (گلی مل آبادی و دیگارانت  )1396و «چالشهاای معاادلیاابی واژه
«مجنون» در تره ه آیا قرآنکریو بر اساس نظریه معنی در تره اه» (اسا اعیلزادهت )1394ت
اشاره کرد.
در این مقاات ت باه بررسای برابرنهادهاای واژگاان ماوردنظرت در تره اههاای ارسای
قرآنکریو پرداخته شده و با رویکردهایی چون تاریخی و معناشاناختیت معاادلهاای معر ای
شده در آثار متره ان و ماسران به بوته نقد نهاده شده است.
 -3-1سواالت پژوهش

 از نظر آماریت کدام واژه بیشترین کاربرد را به عنوان برابرنهاد واژه عذاب به خاوداختصاص داده است؟
 سیر استااده از برابرنهادهای مختل ،واژه عاذاب در برهاههاای مختلا ،تااریخیچگونه بوده است؟
 متره ان ارسی قرآنکریو چه واژههایی را به عنوان برابرنهاد واژه عاذاب پیشانهاددادهاند؟ از این میانت کدام واژه اصیل ارسیت از نظر ماهومی مناسا تارین معاادل
محسوب میشود؟
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مقاله «بررسی طرحوارههای تصویری عذاب در قرآنکریو از منظر زبانشناسی شاناختی»

بررسی برابرنهادهای واژه «عذاب» در ترجمه های فارسی قرآنکریم _______________ مجتبی شکوری و همکاران

 -1-2مفهوم عذاب در لغت

بررسی معنای «عذاب»ت در رهنگها و لغتنامههای عربیت روشن میسازد که این ماهوم بار
تلایقی از دو عنصر «مجازا » و «آزردگی هس ی»ت دتلت دارد.
ابن ارست معتقد است که ماده «ععب» بر پانج معناای مختلا ،دتلات دارد کاه امکاان
ه ع بین این مااهیو نیک راهو نیست (ابن ارست 1404ت ج:)260 -259 :4
َالماذ ا
معنای اولت «گوارا» بودن است که بر آب و نوشیدنیها اطاالق مایگاردد « َعذُب َ
َ:اطيّب».
اعُب وبَة
ً،افهواعُْ ٌ
َ
َ ب
يَ ْعُب ب
معنای دومت «ترک خوراک از شد عطاش» اسات کاه دربااره چهارپایاان کااربرد دارد
شدةالمعطش» .این معناات
« َعَُ َالمحا رايَ ْع َُِا َعُْ بًااوا بعُوباًافهواع ٌا
وعُب وَ:االايَأكلامنا ّ
ذَا َ
به مرور زمانت گسترش یا ته و به معنای «منع و خودداری» تبدیل شاده اسات .ک اا ایانکاه
راهیدی بدان اشاره کرده است (1410ت ج.)102 :2
معنای سوم که در کل ه « َعُوَ» ن اود داردت «زیار آسا ان باودن و ساقای بااتی سار
لمسذا ا ِسذر » .معناای چهاارمت آزار رسااندن
نداشتن» است « َ
لمعُب وَ:المُىاميسابينهاوابينا ّ
است که ه یشه در باب تاعیل استع ال مییابد و کل ه «عذاب» نیاک در ه این معناا باهکاار
میرود .معنای پنجوت «کناره» است که در تازیانه بیشتر کااربرد دارد و عاربت باه کنااره یاا
زبانه تازیانه « َعَُ بَة» میگوید.
یّومیت اصل معنای کل ه عذاب را از «حرب»ت به معنای زدنت می داند که به مارور زماان
در هر عقوبت دردناکی استع ال شده و استعارهای است از امور ساخت و شااق (1414ت ج:2

.)398
رار

اصاهانیت معنای این کل ه را «ایجاد درد شدید»ت میداند (.)555 :1412
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 -2مفهوم عذاب

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،6شماره  ،12پاییز و زمستان 1398

عنوان داشته که معنای «عذاب» چیکی نیستت هک «آنچه مقتضای حال انسان گناهکار اسات»
(1368ت ج.)68 :8
از سوی دیگرت یروزآبادی معنای عذاب را با کل ه «نکال» تبیین ن وده اسات (1415ت ج:1

« .)136نکال» در اصلت به معنای بازگرداندن است و از آنها که تنبیه و مجازا بدنیت هنباه
بازدارندگی داردت به آن اطالق شده است (رار اصاهانیت .)825 :1412
زبیدی نیکت عذاب را هومعنای «کیاار و عقوبات» در نظار گر تاه و ریشاه معناایی آن را
«منع» معر ی میکند (1414ت ج.)212 :2
 -2-2مراد از عذاب در قرآن

در قرآنکریوت کل ه «عذاب» و ا عال ثالثی مکید این ریشه در باب تاعیلت مع اوتً باه چهاار
مصداق دتلت دارند.
مصداق اولت عذاب اخروی کا ران و ههن یان است .به عناوان مااال در آیاه شاریاه َو
ِ
ون إِلى َأ َش ِّد ال َْع ِ
ذاب (بقره )85/به صراحت از روز قیامت سخن به میاان آماده
يامةِ يُ َر ُّد َ
يَ ْو َم الْق َ

و مشخ

است که مصداق ماهوم عذاب در این آیهت عذاب اخروی است.

مصداق دومت «عذابِ الهیِ دنیوی و هالکتِ اقوام هااپیشه و طغیانگر» اسات .باه عناوان
ِ ِ
ِ
ذم ال
ن ونه در آیه شریاه َأ َف َأمِنُوا َأ ْن تَ ْأتِيَ ُه ْم غاشِيَة م ِ ْن َع
ذذاب َ ّالل َأ ْو تَذ ْأتيَ ُه ُم َّ
ذاع ُة بَ ْغتَذة َو ُه ْ
الس َ

يَ ْش ُع ُرون (یوس)107/،ت مخالاان دین الهی از رسیدن عذاب الهی تحذیر شادهاناد و روشان
است که مراد از این عذابت اهعهای طبیعی و زیستمحیطی است که حیا آنها را تهدیاد
میکند.
مصداق سومت «شکنجه» است .آیاتی که به شکنجه بنیاسرائیل توساد رعاون و قاومش
اشاره دارندت این آزارها را با عبار

«سُوءَ الْعَذاب»ت توصی ،میکنند.

مصداق چهارم نیکت مجازا بدنی خطاکاران به عنوان اهرای حدود الهای اسات .در آیاه
دوم سوره نور که مجازا زناکاران تبیین شدهت این بعد از ماهاوم واژه عاذاب باهکاار ر تاه
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مصطاویت اصل معنای ماده «ععب» را «مناسبت با حال و مالئ ات باا طباع»ت معر ای و

بررسی برابرنهادهای واژه «عذاب» در ترجمه های فارسی قرآنکریم _______________ مجتبی شکوری و همکاران

در ادامهت بررسی خواهیو کرد که آیا متره اان قارآنت در هنگاام معاادلیاابی بارای واژه
«عذاب»ت بین این مصادیق تااوتی قائل شدهاند یا خیر.

 -3گستردگی استفاده از خود واژه برای ترجمه
نکتهای که از ه ان ابتدای مرحله یشبرداری بر محققان روشن شدت این بود که اکار قریا
به اتااق متره انت در تره ه واژه عذاب اقدام به معادلیابی یا معادلسازی نن وده و از خاود
واژه عربی «عذاب» در تره ه استااده کردهاند .در واقعت واژه «عاذاب» را مایتاوان یکای از
واژگان دینی دانست که دارای مابهازای مشخ
صور

در زبان ارسی نبوده و به ه این دلیالت باه

وامواژه وارد زبان ارسی شده است (ن  :پاکتچیت .)41 :1392

شاید بتوان دلیل دیگر این امر را عدم معادلیابی برای این واژه توساد متره اان متقادم
دانست :در تره های که از قرآن براساس تاسایر طباری در قارن چهاارم هجاری صاور
گر تهت در  98درصد مواردت کاربرد واژه عذابت از ه ین کل ه برای تره اه ارسای اساتااده
شده است.
اساراینی در قرن پنجوت به استانای مواردی چون آیه  128ساوره آلع اران و اساتااده از
واژه «عقوبت»ت در اکار قری

به اتااق مواردت ه ین روال را در پیش گر ته است .ساورآبادی

در ه ان قرنت به ه ین شیوه ع ل کرده و در رال

مواردت از خود واژه بارای تره اهت بهاره

برده است .در تاسیر قرآن ک بریج که کتابی است متعلق به ه ین برهاه تااریخیت در برخای
موارد از واژه «پاداَ راه» به معنای «عقوبت و مکا ا » بهعناوان معاادل واژه «عاذاب» اساتااده
شده است (به عنوان ن ونه :متینیت 1349ت ج.)23 :1
اما در تاسیر قرآن پاک که تاسیری است متعلق به قرن چهارم یاا پانجو هجاریت ماسار
برخال رویه وقت در موارد اندکی از خود واژه عاذابت اساتااده کارده و در اکاار ماواردت
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ديذن َاللِ
ل ِ
ِ
ِ
واحد مِنْ ُهما مِائَ َة َجل َْدة َو ال تَ ْأ ُخذْ كُ ْم بِهِما َر ْأ َفة فذي
اجل ِ ُدوا كُ َّ
است ال َّزانيَ ُة َو ال َّزاني َف ْ
ّ
إ ِ ْن كُنْتُ ْم تُ ْؤمِنُ َ ِ
اللِ َو الْيَ ْو ِم ْاْل ِخرِ َو لْيَ ْش َه ْد َعذابَ ُهما طائِفَة م ِ َن ال ُْم ْؤمِنين (نور.)2/
ون ب َ ّ
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از دانش ندانت میتواند صور

دیگری از واژه «پادا راه» باشد (ر.ک :خامسی هاماناه و دیگارانت

 .)18 :1391البته استااده از این دو واژه کهن ارسیت در سایر تره هها و تااسیر ارسای پای
گر ته نشده است.
استانا در آیه  284سوره بقرهت در ماابقی ماوارد

ابوالاتوح رازی در قرن ششوت به هک ی

از خود واژه برای تره هت بهره بارده اسات .میبادی در  98درصاد و نساای در  94درصاد
مواردت ه ین رویه را در پیش گر تهاند.
البته باید توهه داشت که استااده گسترده از واژگان عربی در تره ه ارسی قارآنت یکای
از ویهگیهای مشترک تره هها در سدههای میانی هجری است که پااکتچیت احت اال مای-
دهد این امر تحت تأثیر دیدگاه امام مح د رکالیت مبنی بر تارهیی باه کاارگیری عاین تعبیار
عربی بر معادل ارسی واژگان قرآنت باشد (.)76 :1387
در تره ه به های مانده از قرن دهو هجریت درصد اساتااده از خاود واژه عاذاب بارای
تره هت به زیر  90درصد رسیده است .متارهو در  88درصاد ماواردت خاود واژه عاذاب را
بهکار برده است .روند نکولی بهرهگیری از خود واژهت در تره ه شاهولایاهلل دهلاوی متعلاق
به قرن دوازدهو و بروهردی متعلق به قرن سیکدهو باز هو ادامه داشته و به  85و  82درصاد
رسیده است .اما در میان متره ان معاصرت به هک سه تن (عاملیت آدینهوناد و مکاارم شایرازی)ت
مابقی متره ان ترهیی دادهاند که در اکار قری

به اتااق ماواردت از خاود واژه عاذاب بارای

تره ه ارسی استااده ن ایند .مکارم شیرازی  80درصدت آدینهوناد  78درصاد و در ماوردی
منحصر باردت عاملی تنها  30درصد از موارد کاربرد واژه عذاب را باا خاود واژهت باه ارسای
برگردان ن وده است.
در ی

برآیند کلیت متره ان مورد بررسی در این پهوهشت در حدود  93درصاد ماواردت

از خود واژه «عذاب» برای تره ه استااده ن ودهاند .هدول زیر نشاندهنده درصد اساتااده از
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کهنواژه «پایوه» یا «پایواه» به معنی «هکا و مکا ا » را بهکار برده است که به نظار برخای

بررسی برابرنهادهای واژه «عذاب» در ترجمه های فارسی قرآنکریم _______________ مجتبی شکوری و همکاران

مرت سازی تره هها بر اساس زمان تقریبی تألی ،توهه شده است.
جدول  1ا درصد استفاده از اصل واژه عذاب در ترجمههای فارسی
ترجمه


درصد

بر اساس
تاسیر
طبری
97.95

ابوالاتوح
رازی
99.71

میبدی
98.24

دهو

نسای

هجری
87.97

96.16

رحاخانی

ترجمه

و( ...بیان

بالری

خسروی

شعرانی

السعاده)

صای-
علیشاه

دهلوی
84.75
عاملی

بروهردی
82.51
آدینهوند

الهی
ق شهای
93
آیتی

دانش
(تاسیر
کاش)،
96.77
قرشی

درصد

96.19

94.43

96.48

93.26

94.72

32

ترجمه

ار ع

امینیان

انصاریان

برزی

پاینده

پورهوادی

درصد

94.19

95.30

95.01

98.83

98.53

93.35

98.24

ترجمه

رحایی

رهن ا

سراج

صاوی

صلواتی

طاهری

ارسی

درصد

97.65

95.89

97.95

85.34

98.83

87.39

89.15

98.24

97.36

ترجمه

کاویانپور

گرمارودی

امین

مشکینی

نوبری

یاسری

درصد

88.56

98.24

96.48

97.65

97.36

97.95

رهنگ و

امیری

ثقای
تهرانی

مصباح-
زاده
97.65

معکی
91.5

77.99
صادقی
تهرانی

مکارم
شیرازی
79.77

94.75

96.48

خرمدل

حجتی

95.89

93.55
وتدوند

مرکک

ترجمه

معار

شادمهری

موسوی

تشکری

حداد
عادل

قرآن

درصد

99.12

82.03

96.23

95

93.55

ن ودار زیر میتواند سیر استااده از واژه اصلی برای تره ه را بهتر نشان دهد .ه انطاور
که مالحظه میشودت تا قرن سیکدهو هجریت استااده از اصل واژهت سیر نکولای داردت اماا ایان
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اصل واژه برای تره ه در تره ههای ارسی مورد بررسای مایباشاد .در ایان هادولت باه
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کند.
شکل  1ا درصد استفاده از اصل واژه «عذاب» در ترجمه های فارسی
قرن

120

چهاردهو
100

80

60

40

20

0
ﻃﺒﺮی
ﻣﻴﺒﺪی
ﺩﻫﻢ ﻫﺠﺮی
ﺑﺮﻭﺟﺮﺩی
ﺩﺍﻧﺶ
ﺑﻼﻏﯽ
ﺷﻌﺮﺍﻧﯽ
ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﺁﻳﺘﯽ
ﺍﺭﻓﻊ
ﺍﻧﺼﺎﺭﻳﺎﻥ
ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ
ﺻﺎﺩﻗﯽ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ
ﺣﺠﺘﯽ
ﺭﻫﻨﻤﺎ
ﺳﺮﺍﺝ
ﺻﻠﻮﺍﺗﯽ
ﻓﺎﺭﺳﯽ
ﮐﺎﻭﻳﺎﻧﭙﻮﺭ
ﺍﻣﻴﻦ
ﻣﺼﺒﺎﺡﺯﺍﺩﻩ
ﻣﮑﺎﺭﻡ ﺷﻴﺮﺍﺯی
ﻳﺎﺳﺮی

البته استااده از خود واژه برای تره هت محدود به تره ههای ارسی ن یگردد؛ چارا کاه
در تره ههای ترکی قرآنکریو نیک ه ین امر مشاهده میگاردد .قادری چلیا

و عبادالباقی

گولپینارلیت متره ان ترکزبان قرآنکریوت در اکار موارد وامواژه « »azapرا باه عناوان معاادل
«عذاب» به کار بردهاند (به عنوان ماال :بقره86/؛ آلع ران129/؛ نساء 151/و.)...
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سیرت در قرن چهاردهو هجری و سده معاصرت شکسته شده و از الگوی خاصی پیروی ن ای-

بررسی برابرنهادهای واژه «عذاب» در ترجمه های فارسی قرآنکریم _______________ مجتبی شکوری و همکاران

کامالً با ماهوم این کل ه در زبان عربی هوارز نیست .پیشتر گاته شد کاه «عاذاب» در زباان
عربی و مخصوصاً در قرآنکریوت ماهومی است که از دو مؤلاه اصلی «رناج و آزار هسا ی»
و «مجازا شدن در برابر کار اشتباه»ت تشکیل شده است .در کاربردهاای مختلا ،ایان واژه
در قرآنت به تناس

با ت کالمت یکی از هنبههای این ماهوم بر دیگاری چیاره مایشاود .اماا

«عذاب» در ارسیت بیشتر از آنکه ناظر بر عقوبت هس ی باشادت بار رناجهاای روحای و
روانی اطالق میشود که عنصر مجازا شادن هاوت چنادان در آن پررناگ نیسات .دهخادا
عالوه بر آنکه ماهوم عذاب را «شکنجهت رنج و هر آنچه دشاوار باشادت بار انساان و او را از
قصدش باز دارد»ت معر ی ن ودهت به عکار ن وناههاایی از کااربرد ایان واژه در ادبیاا کهان
(ه چون :و بباید دانست که اطرا عالو پر بال و عذاب است (کلیلاه و دمناه))ت پرداختاه کاه
تأیید کننده نکته عکر شدهت است (دهخدات 1377ت ج.)15776 :10

رهنگ ارسی معینت معنای واژه عاذاب را «شاکنجهت آزارت درد و رناج»ت دانساته اسات
(معینت 1386ت ج .)1055 :1ه چنین است رهنگ ارسی ع ید (ع یدت .)755 :1389

بررسی کاربردهای کهن و متأخر این واژه در اشعار شاعران ارسی نیاکت باه روشانی بار
این مطل

گواهی میدهد .رودکی شاعر قرن سوم هجریت از این واژه برای نشاان دادن درد

هجران استااده کارده اسات « القصاه کاه از بایو عاذاب هجاران /در آتاش رشاکو دگار از
دوزخیان» (.)122 :1376
رخی سیستانیت در قرن چهارمت عذاب را در کنار رنج روحای ناشای از عشاقت نشاانده
است «عشق سر تا به سر عذاب و عناست» (بیتا .)65 :هالل الدین مولاویت در قارن هااتوت
عذاب را برای توصی ،رنج ناشی از دوریت بهکار بارده اسات« :پوساتیام دور ماناده مان ز
دوست /چون ننالو در راق و در عذاب» (1386ت ج.)116 :1

حا ظ شیرازی نیکت از عذاب برای توصی ،حالتی روحی اساتااده کارده اسات« :روح را
صحبت ناهنس عذابیاست الیو» ( .)357 :1379از شاعران معاصارت مایتاوان ملا الشاعرای
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اشکال استااده از خود واژه برای تره هت در آنهاست کاه ماهاوم «عاذاب» در ارسای

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،6شماره  ،12پاییز و زمستان 1398

.)25

ن ونههای وقت نشانگر آن است که «عذاب» در ارسی بیشتر به سا ت ماهاوم «رناجت
سختی و شکنجه روحی روانی»ت گرایش پیدا کرده و چندان انتقاالدهناده مؤلااه «مجاازا »
نیست.
نکته دیگر آنکهت خاستگاه کری و ادبی متره اان معاصار را هاو ن ایتاوان در میاکان
استااده از واژههای ارسی برای تره هت مؤثر دید .چنان که مکاارم شایرازی باا خاساتگاهی
حوزویت در کوتر از  80درصاد ماوارد از واژه «عاذاب»ت بارای تره اه اساتااده کاردهت اماا
وتدوندت گرمارودی و حداد عادل که هر سه به عناوان شخصایتهاای ادبای -دانشاگاهی
محسوب میشوندت در بیش از  95درصد مواردت از واژه اصلیت برای تره ه بهره بردهاند.

 -4برابرنهادهای دیگر واژه عذاب
ه انطور که عکر شدت اکار متره ان ارسی قرآنکریو در اکاار ماواردت از خاود واژه عاذاب
برای انتقال ماهومت استااده ن ودهاند و از این نظرت چندان ن یتاوان ایان یا تاه را در نیال باه
هد این تحقیق ما ر ث ر دانست .حال باید دیدت متره ان در معدود مواردی که از واژگاان
دیگری برای تره ه «عذاب» استااده کردهاندت به چه واژگانی ت س

هستهاند.

یا تههای این تحقیقت نشان میدهد به هک متره انی چاون عااملی کاه ساعی داشاتهاناد
کوتر از واژگان عربی استااده کنندت ماابقی متره اانت اکااراً در آیااتی از معاادلهاای دیگار
عذاب استااده کرده اند که ایان واژهت دو باار در آیاه تکارار شاده اسات .در واقاع بایشتار
برابرنهادهای دیگر واژه عذاب که در تره هها استااده شدهت ارل
تره ه و هلوگیری از تکرار واژه در ی

بارای حااظ ظااهر ادبای

آیهت بوده است .به عنوان ماالت آدینهوند حادود 70

بار از واژهای ریر از «عذاب» برای تره ه این واژه استااده کرده که از ایان میاانت  22باار در
آیاتی بوده که ماده عذاب دو بار در آن تکرار شده است .حاداد عاادل نیاک  17باار از واژهای
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بهار را ن ونه آورد که میگوید «به مستی کر بد هان را عذاب اسات» (بهاارت ماناوی شا اره

بررسی برابرنهادهای واژه «عذاب» در ترجمه های فارسی قرآنکریم _______________ مجتبی شکوری و همکاران

ر ته است.
آیه  165سوره بقره ن ونهای از این آیا

ذذاب
ذين َظل َُموا إ ِ ْذ يَ َر ْو َن ال َْع
َ
اساتَ :و ل َْو يَ َرى ال َّ َ

ِ ِ
ديد ال َْعذاب  .آدینهوند این آیه را بادینصاور تره اه ن اوده
الل َش ُ
َأ َّن الْقُ َّو َة َ ّلل َجميعا َو َأ َّن َ ّ َ
است« :و آنها که ستو کردند هنگامى که عذاب خداوند را مشاهده کننادت خواهناد دانسات

که ت ام قدر بر دست خداست و او داراى مجازا شادید اسات» .بسایاری از متره اان
دیگر نیکت در این آیه از واژگان دیگار بارای تره اه واژه «عاذاب»ت در کااربرد دوم اساتااده
کردهاند:
 گرمارودی :و کاش کسانى (که با گکینش بتها) به خاود ساتو کردناد آنگااه کاهعذاب را (در رستخیک) مىنگرندت دریابند که ت ام توان (ها) از آن خداوناد اسات و
اینکه خداوند سختکیار است.
 ثقای تهرانی :و اگر بهبینند آنانکه ستو ن ودند هنگامیکه ماىبینناد عاذاب را آنکاهقو مر خدا را است ت امى و آنکه خداوند سخت عقوبت است.
 معکی :و اگر مىدیدند آنان که ستو ورزیدند گاهى که بینند عذاب را آنکاه نیارو ازآن خدا است ه گى و آنکه خدا است سخت شکنجه.
 حداد عادل :و ای کاش ست کاران میدانستند هنگامی کاه عاذاب الهای را مشااهدهکنند قدر یکسره از آن خداست و به راستی که خداوند سختکیار است.
الل لِيُ َع ِّ
ذذبَ ُه ْم َو
آیه  33سوره اناال هوت از این ههت مشابه مورد وق اساتَ :و مذا
َ
كذان َ ّ ُ
الل ُم َع ِّذبَ ُه ْم َو ُه ْم يَ ْسذتَ ْغف ِ ُرون  .در اداماهت تره اه ساه تان از متره اان را
ت فيهِ ْم َو ما َ
َأنْ َ
كان َ ّ ُ

مشاهده میکنید که در کاربرد دوم ماده ععب از خود واژه و در کااربرد اول از واژهای دیگار
برای تره ه استااده ن ودهاند:
 کاویانپور :ولى تو تا در میان آنها هستىت خدا آنها را (بخاطر احترام تاو) مجاازانخواهد کرد و تا آمرزش مىخواهندت خدا عذابشان ن یکند.
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ریر از «عذاب»ت بهره برده که  8بار آن در آیاتی بوده که کل ه «عاذاب» دو باار در آن باهکاار

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،6شماره  ،12پاییز و زمستان 1398

تا استغاار مىکنند خدا عذابشان ن ىکند.
 طاهری :ولى خدا بر آن نیست که در حاالى کاه تاو در میاان آنهاا [باه هشادار وبشار پرداخته] اىت مجازاتشان کند؛ و در حال استغاار نیک خدا عذابشاان نخواهاد
کرد.
در کنار عنایت به نکته وقت برخی از متره ان از واژگان دیگری به هاک خاود واژهت باه
عنوان برابرنهاد واژه عذاب استااده کردهاند که در ادامه به این واژگان میپردازیو.
 -1-4مجازات

پس از خود واژه عذابت پرکاربردترین واژهای که به عنوان برابرنهاد این واژه در تره ههاای
ارسی آمدهت واژه «مجازا » است .هرچند این واژه عربی استت اما در ارسی ماهومی برابار
با «پاداش دادن» و «کیار دادن» دارد (دهخدات 1377ت ج20283 :13؛ ع یدت .)916 :1389
در ماهوم امروزی این کل هت بیشتار بار ایان عنصار تأکیاد مایشاود کاه در ازای کاار
اشتباهیت رد خاطی با واکنشی قانونی یا هنجاری مواهه میگردد .یعنی در ایان کل اهت بعاد
حقوقی و عکسالع لی عذاب بر بعد آزار و رنج بدنی آنت برتری دارد .اما در ماهاوم اصالی
و عربی واژهت تنها بحث هکا دادن به کارهات اعو از نی

و بدت مطرح اسات ( راهیادیت 1410ت

ج164 :6؛ ابن منظورت 1414ت ج143 :14؛ ابن ارست 1404ت ج.)455 :1
در برآیند کلیت آدینهوندت مکارم شیرازی و گروه متره ان تاسیر هوامع الجامعت بایشتار
از دیگران از این واژه بهره بردهاند .به عناوان ن وناهت عباار
(بقره)90/ت توسد این متره ان به صور

ِ
ِ
رين َعذذاب ُمهذين
َو للْكذاف َ

زیر تره ه شده است:

 آدینهوند« :و براى کاّار است مجازاتى خوارکننده» مکارم شیرازی« :و براى کا ران مجازاتى خوارکننده است» امیری شادمهری« :و براى کا ران مجازاتى خوار کننده است».146
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 -حجتی :اما خداوند تا تو در میان آنها هستى آنها را مجازا نخواهاد کارد و نیاک

بررسی برابرنهادهای واژه «عذاب» در ترجمه های فارسی قرآنکریم _______________ مجتبی شکوری و همکاران

دو قرن سیکدهو و چهاردهو هجری مرساوم شاده و تاا پایش از دوران معاصارت متره اان
ارسی قرآنکریو حتی ی

بار هو از این کل ه به عنوان برابرنهاد «عذاب» استااده نکاردهاناد.

در تره ه مقتبس از تاسیر طبریت واژه «مجازا » در هیچ های تره ه به کاار نر تاه اسات.
در تاسیر ابوالاتوح رازیت از این واژه در بخش تجکیه و ترکی

آیا و هاومعناا باا ماهاوم

«شرط»ت استااده شده (به عنوان ن ونه :ابوالاتوح رازیت 1408ت ج)106 :20ت اما در تره اه آیاا ت
کاربردی برای این واژه مشاهده ن یشود .میبدی در تاسیر کش،اتسرارت از واژه «مجاازا »
در معنای هکا و پاداش استااده کرده و هنبه منای برای آن در نظر نگر تاه اسات .باه عناوان
ماال در تاسیر آیه اول سوره انبیا میگوید« :نکدی
ایشان بر اع ال نی

آمد وقت محاسابت بنادگان و مجاازا

و بد ایشان( »...میبدیت 1371ت ج.)210 :6

نسایت در کل تاسیرش تنها دو بار از این واژه در معنای مکا ا و هکای ع ال اساتااده
کرده است (1376ت ج 170 :1و  .)478در تره ه قرآن به های ماناده از قارن دهاو هجاری و
تره ه شاه ولیاهلل دهلوی نیکت هیچ کاربردی از واژه مجازا دیده ن یشود .این سایر نشاان
میدهد که استااده از واژه عربی «مجازا »ت به معنای «عقوبت و کیاار» در زباان ارسایت در
سده اخیر متداول شده و پیش از آنت کاربرد این واژه در زبان ارسی چنادان مرساوم نباوده
است.
 -2-4شکنجه

واژه «شکنجه»ت یکی از واژگان کهن ارسی به معنای «آزار و اعیات دادن» اسات .دهخادا از
کاربرد این واژه در کلیله و دمنه و دیوان خاقانی یاد کرده است (دهخادات 1377ت ج.)14410 :9
در رهنگ ارسی ع یدت معنای این واژه اینگونه تشریی شده است« :آزار دادن کسای بارای
تنبیهت گر تن اقرار یا واداشتن به کاری» (ع یدت .)706 :1389
در تره ه قرآن معرو به تره ه تاسیر طبری که میتاوان آن را قادی یتارین تره اه
ارسی موهود از قرآن دانستت  12بار از واژه شکنجه به عنوان معادل واژه «عذاب» اساتااده
147
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البته باید یادآور شد که استااده از این واژه به عنوان معادلی بارای واژه «عاذاب»ت تنهاا در
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سورههات نه تنها از این واژه به عنوان معادل واژه «عذاب» استااده نشدهت بلکه کالً به هاک ایان
مواردت واژه «شکنجه» به عنوان معادل واژههای دیگر نیک به کار نر ته اسات .احت اال مایرود
که متره انت کار تره ه را بین خود تقسیو کرده و مترهو دو ساوره اوق الاذکر یا

ناار

بوده که بر معادل دانستن واژه «شکنجه» با «عذاب» اصرار داشته است.
ابوالاتوح رازی و میبدی در تره ههای خود از واژه «شکنجه» استااده نکردهاناد .نساای
دو بار از این واژه استااده کردهت اما نه در تره اهت بلکاه در تاسایر آیاا

(1376ت ج 751 :2و

.)1075
در تره ه متعلق به قرن دهو هجریت  34باار از واژه «شاکنجه» در برابار واژه «عاذاب»
ذاب ْ َ
اْلكْبَر (راشیه)24/ت به صور
الل ال َْع َ
استااده شده است .به عنوان ماال آیه َفيُ َع ِّذبُ ُه َ ّ ُ

زیار

تره ه شده است« :پس شکنجه کند او را خداىت شکنجه بکرگتر» .بررسای ماوارد تره اه
شده نظو خاصی در انتخاب کل ا

را نشان ن یدهد.

در میان متره ان معاصرت سراج  47بار و معکی  30بار از واژه «شکنجه» استااده ن اوده-
اند .سراج در تره ه خودت هو برای عذابهای دنیاوی و هاو عاذابهاای اخاروی از واژه
«شکنجه» استااده کرده است.
ذذاب الن َّذار
الدنْيا َح َسنَة َو فِي ْاْل ِخ َرةِ َح َسنَة َو قِنذا َع
در آیه َو مِنْ ُه ْم َم ْن يَقُو ُل َربَّنا آتِنا فِي ُّ
َ

(بقره )201/که به عذاب اخروی اشاره داردت سراج از ایان واژه بهاره بارده اسات« :و برخاى
دیگر از مردم کسى است که مىگوید پروردگارا بده ب ا در این ساراى نیکاوئى و در ساراى
دیگر نیکوئى و نگهدار ما را از شکنجه آتاش دوزخ ایان گاروه» .واژه «عاذاب» در آیاه َو
لْيَ ْش َه ْد َعذابَ ُهما طائِفَة م ِ َن ال ُْم ْؤمِنين (نور)2/ت به عذاب و مجازا دنیوی اشاره دارد کاه ساراج

در این آیه هو از واژه «شکنجه» استااده ن وده است« :و بایاد بنگرناد شاکنجه آن دو تان را
گروهى از مؤمنان» .معکی نیک از این نظر تااوتی با سراج ندارد .وی در تره ه آیاه أفَذ َأمِنُوا
َأ ْن ت ْأتِيهم غاشِية مِن ع ِ ِ
ِ
ذع ُرون (یوسا )107/،کاه باه
ذاب َ ّالل َأ ْو تَ ْأتيَ ُه ُم َّ
اع ُة بَ ْغتَة َو ُه ْم ال يَ ْش ُ
الس َ
َ ْ َ
َ َُ ْ
148

Downloaded from qhts.modares.ac.ir at 10:01 IRDT on Sunday April 26th 2020

شده است .هال

آنکه ت امی این کاربردهات در دو سوره انااال و توباه قارار دارد .در ساایر

بررسی برابرنهادهای واژه «عذاب» در ترجمه های فارسی قرآنکریم _______________ مجتبی شکوری و همکاران

بیایدشان راگیرندهاى از شکنجه خدا یا بیایدشان ساعت ناگهان حاالى کاه درنیابناد ایشاان».
در آیه ثُ َّم صبُّوا فَو َق َر ْأسِهِ م ِ ْن َع ِ
ذاب ال َْحميم (دخاان)48/ت واژه «عذاب» به عاذاب اخاروی
ْ
ُ
دتلت دارد که معکی در تره ه آن از «شکنجه» استااده ن وده است« :پس بریکید بار سارش

از شکنجه آب هوشان» .آیه  30سوره احکاب از ه له  9آیهای است کاه هار دو متارهو در
ِ
آنت واژه «عذاب» را به «شکنجه» برگردان ن ودهاناد :بَ ِ
ذذاب
ون ب ِ ْاْل ِخ َرةِ فِي ال َْع
ذين ال يُ ْؤمِنُ َ
ل ال َّ َ
َو َّ
الضاللِ الْبَعيد :

 سراج ... :بلکه آنانکه ای ان ن ىآورند بسراى آخر در شاکنجه (آن ساراى) و درگ راهى دور (از حق) اند.
 معکی ... :بلکه آنان که باور ندارند بازپسین را در شکنجه و گ راهى دورند.از میان متره ان معاصرت اکار آنها ک ابیش از این واژه به عنوان معاادلی بارای «عاذاب»
استااده ن ودهاند .برخی نیک ه چون امینیانت برزیت پایندهت حجتیت رحاییت صاویت صالواتیت
کاویانپورت گرمارودی و یاسری در کل تره اهت هایچگااه از واژه «شاکنجه» بارای رسااندن
ماهوم «عذاب» بهره نبردهاند.
 -3-4کیفر

پااس از دو واژه «مجااازا » و «شااکنجه»ت سااومین واژه پرکاااربرد در تره ااههااای ارساای
قرآنکریو به عنوان معادل واژه عذابت واژه «کیار» است .این واژه ارسیت در اصل به معناای
هکا و مکا ا اع ال است که در اکار استع الهای آن در متاون کهان و هدیادت باه عناوان
واژهای برای ماهوم «مکا ا

و سکای بدی»ت به کار ر ته اسات (دهخادات 1377ت ج18833 :12؛

معااینت 1386ت ج .)1423 :2در گات ااان حقااوقی معاصاارت از واژه «کیارخواساات»ت بااه عنااوان
ادعانامه دادستانت استااده میشود که نشاندهنده بار منای واژه «کیار» است.
در میان تره ههای پیش از قرن سیکدهو هجریت تنها ابوالاتوح رازی دو بار از ایان واژهت
آن هو در تاسیر و نه تره ه آیاا ت اساتااده کارده اسات (1408ت ج78 :5؛ ج .)49 :17ماابقی
149
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عذاب دنیوی اشاره داردت واژه «شکنجه» را به کاار بارده اسات« :پاس آیاا ای ان شادند کاه
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نظر میرسد استااده از واژه «کیار»ت با آنکه واژهای ارسی و کهن به ش ار مایرودت در میاان
متره ان ارسی مرسوم نبوده است.
الهی ق شهای با اینکه از واژه «کیار» در تره ه خود استااده ن ودهت اما هیچگاه ایان واژه
را به عنوان معادلی برای واژه «عذاب» در نظر نگر ته است .بلکهت بایشتار بارای نشاان دادن
ِ
َ
ين َظل َُمذواْ
لى الَّذ َ
ماهوم «هکا»ت این کل ه را به کار برده است .به عنوان ماالت وی آیه فَأ َنزلْنَا َع َ
الس َماءِ ب ِ َما كاَنُواْ يَفْ ُسقُون (بقره )59/را اینچنین تره اه کارده اسات« :و ماا بار آن
رِ ْجزا ِّم َن َّ

ست کاران به کیار بدکارى و نا رمانى آنها عذابى سخت از آس ان نازل کردیو» .ه اانطاور
که مشاهده میشودت وی عالوه بر آنکه از واژه کیار برای توحایی ماهاوم مجاازا در ایان
عبار

استااده ن ودهت به عنوان برگردان واژه «رهک» نیکت از واژه «عذاب» بهره برده است.

بروهردی در تره ه خاویشت  21باار از واژه «کیاار» باه عناوان معاادل واژه «عاذاب»
استااده کرده است .البته او در  16آیه از این واژه در کنار واژه «عاذاب» یاا «مجاازا » بهاره
ِ
ِ
ذن الذر ْح ِ
ذون
من فَتَكُ َ
خاف َأ ْن يَ َم َّس َ
برده است .به عنوان ماالت وی آیه يا َأبَت إِنِّي َأ ُ
ك َعذاب م َ َّ
ِ
لشي ِ
طان َولِيًّا (مریو )45/را اینگونه تره ه ن وده است« :اى پدر من از آن مایترساو کاه از
ل َّ ْ

طر پروردگار مستوه

کیار و عذاب شده و از دوست داران شیطان باشى» .یا در تره اه

ِ
ِ ِ
ِ
ذاب ضِ ْعفَيْن (احکاب )30/مای-
ضاع ْ
ف ل ََها ال َْع ُ
ساء الن َّب ِ ِّي َم ْن يَ ْأت منْكُ َّن بِفاح َشة ُمبَيِّنَة يُ َ
آیه يا ن َ
گوید « :اى زنان پیغ بر اگر هر ی از ش ا مرتکا ع ال نااروایى شاود خداوناد دو برابار

دیگران او را کیار و مجازا میارماید» .از این کاربردها میتاوان دریا ات کاه از نظار ایان
مترهوت واژه «کیار» به صور کامل منتقلکننده معنا و ماهوم «عذاب» نبوده است.
در تره ه صلواتیت تعداد کاربردهای این واژه به عدد  38رسیده اسات .البتاه او کاارکرد
این واژه در رساندن ماهوم عذاب را کامل میدیده و در ه ه موارد کاربردت به صاور ماارد
از این کل ه استااده ن وده است .به عنوان ماالت در تره ه عبار

ِ
ذن َعذذاب
َو لَنُذذيقَن َُّه ْم م ْ

غَليظ ( صلت )50/میگوید« :و به آنان مىچشانیو کیارى پردرد» .کاربردی که تاا زماان وی
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متره ان کهن و متقدمت هیچ کدام از این واژه در تره ه خویش استااده نکاردهاناد .لاذا باه

بررسی برابرنهادهای واژه «عذاب» در ترجمه های فارسی قرآنکریم _______________ مجتبی شکوری و همکاران

است.
آدینهوندت امینیانت انصاریانت برزیت پورهوادیت صادقی تهرانیت تشکریت خرمدلت حجتایت
رحاییت رهن ات صاویت طاهریت ارسیت وتدوندت کاویانپورت گرماارودیت مشاکینیت مکاارم
شیرازیت حداد عادل و گروه متره ان تاسیر هوامعالجامعت متره اانی هساتند کاه در ساده
حاحرت از واژه «کیار» به صور کاربردهاای محادود و معادود در تره اه قارآن خاویشت
استااده کردهاند.
 -4-4عقوبت

این واژهت در عربی از ماده «عقب»ت به معنای «ادامه و پشت»ت بوده و باه هاکای اع اال بادت
اطالق میگردد ( راهیدیت 1410ت ج180 :1؛ ابن سیدهت 1421ت ج243 :1؛ رارا

اصااهانیت :1412

 .)575در ارسی نیک به ه ین معنا به کار میرود (معینت 1386ت ج1081 :1؛ ع یدت .)762 :1389

واژه «عقوبت» نیکت از نظر تعداد کاربرد در تره اههاای ارسایت در ردیا ،واژه «کیاار»
قرار میگیرد .با این تااو که نی ی از کاربردهای این واژه به عناوان معاادل واژه «عاذاب»ت
متعلق به پیش از قرن سیکدهو است .بدین معنا که متره ان معاصرت اقباال کاوتاری باه ایان
واژه نسبت به متره ان متقدم داشتهاند .استااده از این واژه تاا پایش از قارن سایکدهوت سایر
صعودی دارد .ابوالاتوح رازیت با آنکه به کرا از این واژه در تاسیر خویش بهره باردهت اماا
تنها ی

ِ ِ
ذيء قَذدير
الل َعلذى كُذ ِّ
شاء َو يُ َع ِّذ ُ
شاء َو َ ّ ُ
ب َم ْن يَ ُ
بار در تره ه آیه فَيَ ْغف ُر ل َم ْن يَ ُ
ل َش ْ

(بقره)284/ت از این کل ه به عنوان معادل ماده «ععب»ت استااده کرده اسات« :بیاامرزد آن را کاه
خواهد و عقوبت کند آن را که خواهدت و خداى بر ه ه چیک تواناست».
نسایت  6بار در تره ه واژه عذاب از واژه «عقوبت» استااده کرده است .به عناوان مااال
ِ
ذاب بِما كانُوا يَفْ ُسقُون (انعاام)49/ت باه عناوان
ذين كَ َّذبُوا بِآياتنا يَ َم ُّس ُه ُم ال َْع ُ
در تره ه آیه َو ال َّ َ
تنها متره ی که «عذاب» در این آیه را «عقوبت» تره ه کردهت میگویاد« :و آنهاا کاه کاار
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بیسابقه بوده و در میان هوعصران او نیک هیچ کس این عبار را اینگوناه برگاردان نن اوده

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،6شماره  ،12پاییز و زمستان 1398

قرن دهو هجری نیکت  8بار این واژه را به عنوان معادل «عذاب» به کار برده است.
شاهولیاهلل دهلویت مترهو متعلق به قرن دوازدهو هجریت بیشترین تعاداد کااربرد ایان
کل ه به عنوان معادل «عذاب» رات داشته است .او  51بار این کل ه را به عناوان برابرنهااد واژه
«عذاب» به کار برده است .اما در قرن سیکدهو و چهاردهوت میکان کاربرد واژه در تره ههاای
قرآنت سیر نکولی پیش میگیرد .به طوریکه به هک شعرانی و بالری کاه باه ترتیا

 20و 5

بار از این واژه بهره بردهاندت مابقی متره اانت یاا باه طاور کلای از آن اساتااده نن اوده و یاا
ه چون آیتیت الهی ق شهای و بانو امینت زیر  5بار آن را به کار بردهاند.
 -5-4آزار

واژه «آزار» نیکت معادلی است که توسد برخی از معاصرانت برای واژه «عذاب» در نظار گر تاه
شده است .از نظر تاریخیت تا قرن چهاردهوت هیچی

از متره ان ارسایزباانت از ایان واژه

برای انتقال ماهوم «عذاب» بهره نبردهاند .اما در این قارنت متره اانی چاون شاعرانیت ار اعت
امینیانت بروهردیت حجتیت ارسیت مصباحزاده و مکارم شیرازی ی

بارت پورهوادی و آیتای

دو بار و در موردی خاصت عااملیت  187باار ایان واژه را باه عناوان معاادل واژه «عاذاب»
برگکیدهاند .از نظر تعداد و برآورد کلایت ایان واژهت پاس از واژه «مجاازا »ت پرکااربردترین
معادل برای واژه «عذاب» استت اما از آنهاا کاه واژههاای «شاکنجه»ت «کیاار» و «عقوبات»
توسد متره انت بیشتر و به صور گستردهتاری کااربرد داشاتندت ایان واژه در رده پانجو
معادلهای واژه عذابت معر ی میگردد.
به هک عاملیت متره انی که این واژه را به عنوان برابرنهاد واژه عذاب برگکیادهانادت تنهاا
در ی

یا دو مورد به این امر مبادر

ذوب إ ِ ْذ نذادى َربَّذ ُه َأنِّذي
ن ودهاند .آیه َو ا ْذكُ ْر َعبْ َدنا َأي ُّ َ

ِ
الشي ُ ِ
صب َو َعذاب (ص)41/ت آیهای اسات کاه شاعرانی و مصاباحزادهت تارهیی
َم َّسن َي َّ ْ
طان بنُ ْ

دادهاند به های واژه «عذاب»ت از واژه «آزار»ت برای رساندن ماهوم رنج هسا انی بهاره ببرناد.
چرا که مراد از عذاب در این آیهت حال هس انی بدی است که بادن حضار ایاوب (ع) را
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آرند و نکر ت برسد به ایشان عقوبتت بدانچه مىآرند از کار و معصایت» .متارهو ناشاناس

بررسی برابرنهادهای واژه «عذاب» در ترجمه های فارسی قرآنکریم _______________ مجتبی شکوری و همکاران

این آیهت به ماهومی که در زبان ارسی از واژه عذاب به عهان متباادر مایشاودت نکدیا تار
است .بدینمعنا که ماهوم واژه در این آیهت ناظر بر بعد آزار هس انی است و رگههاای تاأثیر
ماهوم «مجازا » در آن مشاهده ن یشود .آدینهونادت آیتایت ار اعت بروهاردیت پورهاوادیت
ِ
ِ
ذن
ل َو ال تُ َع ِّذبْ ُه ْم قَ ْد ِجئْ َ
ل َم َعنا بَني إ ِ ْسرائي َ
عاملی و طاهریت ماده ععب در آیه فَ َأ ْرس ْ
ناك بِآيَذة م ْ

َربِّك (طه )47/رات با واژه «آزار»ت برگردان ن ودهاند .در این آیهت مراد از عذابت شاکنجههاایی
ذومونَكُ ْم
است که رعون بر بنیاسرائیل تح یل کرده است .آیتیت عالوه بر ایانت در آیاه يَ ُس ُ
ون َأبناءكُم و يستحي َ ِ
ِ
ساءكُ ْم (ابراهیو )6/نیکت که شرح حاال آزارهاایی
وء ال َْعذاب َو يُذَ بِّ ُح َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ
ون ن َ
ُس َ

است که توسد رعون بر بنیاسرائیل اع ال میشدت از این واژه استااده کارده اسات .ه این
ِ ِ
ِ
ِ
وء ال َْعذاب (بقره)49/ت تکارار شاده
ومونَكُ ْم ُس َ
مض ون در آیه َو إ ْذ نَ َّجيْناكُ ْم م ْن آل ف ْر َع ْو َن يَ ُس ُ
و پورهوادیت حجتیت ارسیت طاهریت عاملی و مکارم شیرازیت برای برگردان واژه «عاذاب»

در این آیهت از واژه «آزار» استااده ن ودهاند.
ه انطور که گاته شدت عاملیت تنها متره ای اسات کاه بارای برگاردان واژه «عاذاب»ت
ع اادتاً از واژهای ریاار از خااود «عااذاب» اسااتااده کاارده اساات .ویت در باایش از نی اای از
کاربردهای واژه عذابت از واژه «آزار» برای تره ه استااده ن وده است .بررسی موارد کااربرد
این واژه در این تره هت نشان میدهد که این مترهوت مالک خاصی برای واژهگکینی در ایان
ِ
الل ب ِ َأيْديكُم (توباه )14/کاه باه عاذاب
مورد خاص نداشته است .او در آیه قاتل ُ
ُوه ْم يُ َع ِّذبْ ُه ُم َ ّ ُ

الهی دنیوی اشاره داردت از واژه آزار برای تره ه بهره برده است« :با این کاا ران بجنگیاد کاه
ِ ِ
ِ
نذار
ذار َ
قين َو ال ُْمنافقات َو الْكُفَّ َ
الل ال ُْمناف َ
خدا آنان را به دست ش ا آزار دهد  .»...در آیاه َو َع َد َ ّ ُ
ِ
ِ
الل َو ل َُه ْم َعذاب ُمقيم (توبه )68/که ماراد از عاذاب در
َج َهن ََّم خال َ
دين فيها ه َي َح ْسبُ ُه ْم َو ل ََعنَ ُه ُم َ ّ ُ

آنت عذاب الهی اخروی استت باز هو از واژه «آزار» استااده ن وده است« :خدا باه مارد و زن
منا ق و کا ران آتش دوزخ وعده کرده که هاودان در آن ب انند و ه ان باسشاان باشاد کاه
راد
خدا لعنتشان کرده است و آزارى پایدار دارند» .ه چنین در آیه قال ْ
ذن َأ َ
ذزاء َم ْ
َت مذا َج ُ
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را گر ته بود (طباطباییت 1390ت ج .)208 :17نکته هال

توهه آن است کاه ماهاوم عاذاب در

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،6شماره  ،12پاییز و زمستان 1398

هو واژه «آزار» را به کار برده است« :زن گات :سکاى آنکه از خاانواده تاو باد بخواهاد هاک
زندان و یا آزارى دردناک نباشد» .حال آنکه در آیا دیگری که ماده ععب در باا تی مشاابه
موارد وق به کار ر تهت از خود واژه «عذاب» استااده کرده است (به عنوان ماال :عذاب الهای
دنیوی (نحل)113/ت عاذاب اخاروی (اساراء)10/ت شاکنجه دنیاوی (کها .))86/،ایان تشاتت
کاربردهات نشان میدهد استااده توأمان عاملی از واژههای «آزار» و «عذاب» کاامالً سالیقهای و
بدون معیار مشخ

بوده است.

نکته دیگر آنکهت بررسی آمااری ماوارد کااربرد واژههاای «عاذاب» و «آزار» در تره اه
عاملیت روشنکننده آن است که وی در ده هکء اول و ده هکء آخر قارآنکاریوت بایشتار از
واژه «آزار» و در ده هکء میانیت بیشتر از خود واژه «عذاب» استااده کرده است.
 -6-4گرفتاری

تأکید بر استااده از واژگان ارسیت باعث شده که عاملیت در  37مورد از ماوارد کااربرد مااده
ععبت از مصدر «گر تاری»ت برای تره ه استااده ن اید .به عنوان مااال در تره اه آیاه َو ال
ِ
ِ
ِ ِ
ذوم َعقذيم (حاج)55/ت
ذين كَفَ ُروا في م ْريَة منْ ُه َحتَّى تَ ْأتيَ ُه ُم َّ
اع ُة بَ ْغتَة َأ ْو يَ ْأتيَ ُه ْم َع ُ
الس َ
يَزا ُل ال َّ َ
ذاب يَ ْ

ویت واژه «گر تاری» را به عنوان معادل «عذاب» برگکیده است[« :ولى] کا ران ه یشه از ایان

قرآن و آیاتش دو دل هستند تا کاه ناگهاان رستاخیکشاان برساد یاا گر تاارى روز عقایو و

سترون که خوشى از پس آن نیستت بر سرشان آید» .ه ین اتااق در دو آیه بعد از آیه اوق-
ِ
ِ
ك ل َُه ْم َعذاب ُمهذين (حاج:)57/
ذين كَفَ ُروا َو كَ َّذبُوا بِآياتنا فَ ُأولئ َ
الذکر هو دیده میشاودَ :و ال َّ َ
«و آنها که کا ر شدند و آیا حقّ را دروغ ش ردند باراىشاان گر تاارى اسات بخاوارى».

عاملی برخی از ا عال مشتق از این ماده را نیک با مصادر گر تااری تره اه ن اوده اسات .باه
شاء َو يَ ْر َح ُم َم ْن يَشاء (عنکباو  )21/مایگویاد:
عنوان ن ونه او در تره ه آیه يُ َع ِّذ ُ
ب َم ْن يَ ُ

«و او است که هر کس را بسرنوشت معیّن کرده گر تاار مایکناد و آنرا کاه بخواهاد مای-
بخشد».
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ِ
ك ُسوءا إِال َّ َأ ْن يُ ْس َج َن َأ ْو َعذاب َأليم (یوس )25/،که به شکنجه دنیاوی اشااره داردت بااز
ب ِ َأ ْهل َ

بررسی برابرنهادهای واژه «عذاب» در ترجمه های فارسی قرآنکریم _______________ مجتبی شکوری و همکاران

نیست .از میان متره ان متقدمت میبدیت  6بار از این واژه اساتااده ن اوده اسات .وی در آیاه
كان َعذابي َو نُذُ ر (ق ار16/ت 18ت  21و )30ت واژه «عاذاب» را باه
ف َ
پرتکرار سوره ق ر فَكَيْ َ
«گر تن»ت برگردان ن وده است« :چون بود گر تن من و بترسانیدن مان» .در کااربردی دیگارت
ِِ
َذو ال يُ َع ِّ
الل بِمذا نَقُذول (مجادلاه )8/رات
ویت عل «یُعَذِّبُ» در آیه َو يَقُول َ
ذذبُنَا َ ّ ُ
ُون في َأنْفُسه ْم ل ْ

اینچنین تره ه کرده است« :و با خود میگویند در دلهاى خویش :چونست که خاداى ماا
َذن
را به آنچه مىگوییو بن یگیرد» .ه چنینت برای تبیین ماهوم «عذاب»ت در آیاه فَذذُ وقُوا فَل ْ
زيدكُ ْم إِال َّ َعذابا (نباأ)30/ت از تلایق این واژه با واژه «گر تاری» بهره بارده اسات« :و نااکائیو
نَ َ

ش ا را مگر عذاب و گر تارى».
در میان معاصران نیک آدینهوندت ار عت پورهوادیت خارمدلت حجتایت طااهریت کاویاانپورت
مکارم شیرازیت موسوی و حداد عادلت از متره انی هستند که به تعداد انگشتان دو دست یاا
کوترت از مصدر «گر تااری»ت بارای برگاردان واژه «عاذاب»ت اساتااده ن اودهاناد .البتاه بایاد
خاطرنشان ساخت که اکاار ایان کاربردهاات هنگاامی رخ داده کاه مااده ععبت دو باار و باه
صور پیدرپی در آیه بهکار ر ته و متره اان بارای هلاوگیری از تکارار لااظت از مصادر
حاسذبْناها ِحسذابا
«گر تاری» در تره هت بهره هستهاند .به عنوان ماالت متره ان زیارت آیاه فَ َ

َشديدا َو َع َّذبْناها َعذابا نُكْرا (طالق )8/را اینگونه تره ه ن ودهاند:
 آدینهوند :و ما حساب آنها را بهشدّ رسیدیو و باه مجاازا کاونظیارى گر تاارساختیو.
 -ار ع :و ما به شد

به حساب آنها رسیدیو و به عذاب بىسابقهاى گر تار ساختیو.

 موسوی :در نتیجه ما آنها را به حساب سختى محاسابه ن اوده باه عاذابى عجیاگر تار کردیو.
 حجتی :و در نتیجه ما آنها را به حساب سختى محاسبه کردیو و آنها را به عاذابىعجی

گر تار ساختیو.
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البتهت استااده از ماهوم «گر تن و گر تاری» برای برگردان ماهاوم «عاذاب»ت بادون ساابقه
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کردیو.
 مکارم شیرازی :و ما بشدّ به حسابشان رسیدیو و به مجازا کاونظیارى گر تاارساختیو.
 -7-4بال و ابتال

مشابه مورد پیشینت برخی از متره انت در موارد تکرار ماده ععبت در ی

آیهت از ماهوم «باال

و ابتال» برای پیشگیری از تکرار واژه عذابت استااده کردهاند .خسرویت ه ان اراز از آیاه 8
سوره طالق را اینچنین به ارسی برگردانده است« :ما هو حساب آنها را بساختى رسایدیو
ذذين
و به عذاب ظیع و منکر و سختى آنها را مبتال ساختیو» .ار ع در تره ه آیاه فَ َأ َّمذا ال َّ َ
الدنْيا َو ْاْل ِخ َرة (آلع ران)56/ت از مصدر اباتال اساتااده ن اوده
كَ َف ُروا َف ُأ َع ِّذبُ ُه ْم َعذابا َشديدا فِي ُّ

است« :و اما آنهایى که کا ر شدندت به عذابى سخت در دنیا و آخر مبتالیشان مىکنو».
ِ
ذم َأ ْو ُم َع ِّ
ذذبُ ُه ْم َعذذابا َشذديدا
َت ُأ َّمة مِنْ ُه ْم ل ِ َم تَع ِ ُظ َ
آیتیت آیه َو إ ِ ْذ قال ْ
الل ُم ْهلكُ ُه ْ
ذون قَ ْومذا َ ّ ُ

(اعرا  )164/را اینچنین تره ه ن وده است« :و آنگااه کاه گروهاى از ایشاان گاتناد :چارا
قومى را پند مىدهید که خدا هالکشان خواهاد کارد و باه عاذابى دردنااک مباتال خواهاد
ساخت» .کاربردهای اینگونه در موارد مشابه توساد خارمدلت کاویاانپورت مکاارم شایرازیت
نوبریت سلطانعلیشاه و موسوی هوت صاور گر تاه اسات .در ایان میاانت بروهاردی در
برخی مواردت واژه عذاب را مستقی اً به «بال» برگردان ن وده است .به عنوان ماالت وی در آیاه
َحتَّى إِذا فَتَ ْحنا َعلَيْهِ ْم بابا ذا َعذاب َشديد إِذا ُه ْم فيذهِ ُمبْل ِ ُسذون (مؤمناون)77/ت باههاای واژه
عذاب از واژه بال استااده کرده است« :تا وقتى که ما از هار طار بالهااى ساخت باه روى
ایشان گشودیو و ناامید شدند» .این اتااق در آیه فَإِذا ُأوذِي فِي َاللِ جعل فِتن َة الن ِ
ِ
ذذاب
َّاس كَ َع
ّ َ َ َ َْ
َ
َ ّاللِ (عنکبو  )10/نیکت تکرار شده است« :چون در راه دین از طر دش نان صادمه و آزارى

برسد تنه و عذاب مردم را با بالى آس انى برابر سازند».
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 -طاهری :و از آنان بسختى حسااب کشایدیوت و باه عاذابى ریار عاادى گر تارشاان

بررسی برابرنهادهای واژه «عذاب» در ترجمه های فارسی قرآنکریم _______________ مجتبی شکوری و همکاران

با آنکه واژه «عقاب»ت خود به عنوان واژهای مستقلت  20بار در قرآن بهکار ر تهت اما برخای از
متره ان ترهیی دادهاند که برای ربهسازی ماهاوم عاذاب در تره اهت از ایان واژه اساتااده
ذن ب ِ ُم َع َّ
ذذبين (شاعراء )138/را ایانگوناه
ن ایند .به عنوان ماالت متره ان زیرت آیه َو مذا نَ ْح ُ
برگردان ن ودهاند:

 بروهردی :و ما پس از مردن هرگک کیار و عقابى نداریو. الهی ق شهای :و ما هرگک (پس از مرگ دیگر زناده ن اىشاویو و هرگاک قیامات وثواب) و عقابى نخواهیو داشت.
نسایت در آیه ای که ماده عاذاب دو باار در آن عکار شادهت باه هاای کل اه دومت از واژه
ك بِال َْع ِ
َجذاء ُه ُم ال َْعذذاب
ذمى ل
«عقاب»ت بهره هسته اساتَ :و يَ ْستَ ْع ِجلُونَ َ
ذاب َو ل َْو ال َأ َجل ُم َس ًّ
َ

(عنکبو « :)53/و مىخواهند از تو تعجیل عذاب و اگر حکو نر ته استى به ماد ناام بارده
آمدستیشان عقاب» .خرمدل نیکت در آیا 16ت 18ت 21ت  30و  37سوره مبارکه ق ار کاه پایش
از این عکر شدت از واژه «عقاب» در کنار واژه «عذاب» برای تره ه استااده ن وده اسات« :آیاا
عذاب و عقاب من و بیودادنها و برحذرداشتنهاى من چگونه بوده است؟»

 -5نتیجهگیری
این مطالعهت به منظور بررسی برابرنهادهای واژه «عذاب» در تره ههاای ارسای قارآنکاریو
انجام شد و نتایج زیر را در برداشت:
 -1به هک عاملیت ت امی متره ان مورد بررسی در این تحقیقت در اکار قریا

باه اتاااق

مواردت برای تره ه ایان واژه از واژه دیگاری اساتااده نن اوده و خاود واژه «عاذاب» را در
تره ه بهکار بردهاند .این رویه توسد ت امی متره ان متقدمت متاأخر و معاصار پایش گر تاه
شده و نتایج آماری تحقیق نشان میدهد که بهطور میاانگینت در بایش از  93درصاد ماواردت
این امر تحقق یا ته است.
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 -8-4عِقاب
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استااده از واژهای ارسی به عنوان معادل واژه «عذاب» در تره ههاای متقادم چنادان رایاج
نبوده است .البته کاربرد اصل واژه در تره ه تا حادود قارن سایکدهو هجاریت سایر نکولای
داشته که در دوران معاصرت این سیر شکساته شاده و متره اان معاصارت از واژگاان ارسای
کوتری برای تره ه واژهت بهره بردهاند.
 -3متره ان در انادک ماوارد باقی انادهت از واژگاانی چاون مجاازا ت شاکنجهت کیاارت
عقوبتت آزارت گر تاریت بال و عقابت برای تره ه این واژه ساود باردهاناد .از میاان کل اا
وق تنها واژگان «شکنجه»ت «کیار»ت «آزار» و «گر تاری»ت واژگانی ارسای هساتند .مجاازا ت
صر اً بر هکای حقوقی تأکید دارد .آزار و شکنجهت بر آزردگی هس ی تأکید مایکناد و واژه

گر تاری نیکت نه ماهوم هکا را میرساند و نه آزار بدنی را .لذا از بین این واژگانت بهنظر مای-
رسد که واژه «کیار»ت بهترین معادل برای واژه «عذاب» باشد؛ چرا که باهصاور توأماان باه

مااهیو «هکامندی» و «آزار» اشاره دارد.
با توهه به نتایج وقت روشن میگردد که متره ان قرآنکاریو بایاد در امار معاادلیاابی
برای واژگان قرآنکریوت مخصوصاً واژگاان پرکااربرد و کلیادیت توهاه بایشتاری داشاته و
اهت ام ویههای ههت یا تن برابرنهادهای اصیل و دقیاق ارسای بارای واژگاان قارآنکاریوت
مبذول دارند .اهت امی که درباره واژه «عاذاب»ت مخصوصااً ناکد متره اان معاصارت چنادان
مشاهده ن یشود.

 -6منابع
*ق آناك يم ا
كلاةاللالمعلي ،اته لن:السوه،ا(1377ش).
 -1آدينهوندام سر نی،امحادرض ،ا
هّ

 -2آعرنوشت آعرتاشت «"تره ه تاسیر طبری"ت تره ه تاسیر طبری نیسات»ت یکای قطاره باارانت
هشننامه استاد عباس زریاب خوییت به کوشش اح د تاضلیت تهران :نشر نوت (1370ش).
 -3آیتیت عبدال ح دت تره ه قرآنت چاپ چهارمت تهران :انتشارا سروشت (1374ش).
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 -2برخال تصور رایج درباره استااده از لغاا اصایل در تره اههاای کهان ارسایت

بررسی برابرنهادهای واژه «عذاب» در ترجمه های فارسی قرآنکریم _______________ مجتبی شکوری و همکاران

دلرالمکربالمعلاية،امنشورل:امحاداعلیابيضون،ا(1421ق).
 -5لبناف رس،الحاد،امعجمامق ييسالملغة،اتحقيقاعبدلمسالمامحاذداهذ رون،اقذم:امکربذةالالعذالما
لالسالمی،ا(1404ق).
 -6لبنامنظور،امحادابنامک م،امس نالمع َ،ابي و::ادلراص در،ا(1414ق).
 -7لبولمفروحارلز،،احسينابناعلی،اروضالمجنذ ناواروحالمجنذ نافذیاتفسذي المقذ آن،اتصذحي ا
محادامهد،ان ص اوامحاداجعف اي حقی،امشهدامقدس:النرش رل:ابني داپژوهشه ،السذالمیا
آسر ناقدسارضو،،ا(1408ق)
 -8ار عت کاظوت تره ه قرآنت تهران :یض کاشانیت (1381ش).
 -9لسف لينی،اش هفورابناط ه ،ات جالمر لجمافیاتفسذي المقذ آنامألعذ جم،اتصذحي انجيذبام يذلا
ه و،اواعلیلكب اخ لس نی،اته لن:اش كتالنرش رل:اعلایاواف هنگی،ا(1375ش).
 -10اس اعیلزادهت حسنت «چالشهای معادلیابی واژه «مجناون» در تره اه آیاا قارآنکاریو بار
اساس نظریه معنی در تره ه»ت مجله پهوهشهای تره ه در زبان و ادبیا عربیت سال پانجوت
ش اره 12ت ص

88 -65ت (1394ش)

 -11اس اعیلیت مهرانت «برابرنهادهای واژه «وادی» در دورههای تااریخی تره اه و تاسایر ارسای
قرآن»ت پهوهشنامه ثقلینت دوره 2ت ش اره 1ت ص

152 -119ت (1394ش).

 -12الهی ق شهایت مهدیت تره ه قرآنت چاپ دومت قو :ف طاةلمزه ل ت (1380ش)
 -13امینت نصر بیگوت تاسیر مخکن العر ان در علوم قرآنت (بیم )( :بینا)ت (بیتا).
 -14امینیانت کرمخدات تره ه منظوم قرآنت قو :اسوهت (1384ش).
 -15انصاریانت حسینت تره ه قرآنت قو :اسوهت (1383ش).
 -16برزیت اصغرت تره ه قرآن و نکا نحوی آنت تهران :بنیاد قرآنت (1382ش).
 -17بروهردیت مح د ابراهیوت تره ه قرآنت چاپ ششوت تهران :کتابخانه صدرت (1366ش).
 -18بالغی،اعبدلمحجه،احجةالمرف سي اوابالغالالكسي ،اقم:اچ پخ نهاحکات،ا(1386ق).
 -19بهااارت مح ااد تقاایت دیااوان اشااعارت برگر تااه از پایگاااه اینترنتاای «گنجااور» بااه آدرس:
https://ganjoor.net/bahar/
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 -4لبناسيده،اعلیابنالسا عيل،الماحکماولماحيطالالعظم،اتحقيقاعبدلمحايذداهنذدلو،،ابيذ و::ا
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دلئ ةالماع رفابزرگالسالمی،ا(1387ش).
 -21ااااااااااا ت تره هشناسی قرآنکریوت چاپ اولت تهران :دانشگاه امام صادق(ع)ت (1392ش).
 -22پایندهت ابوالقاسوت تره ه قرآنت چاپ پنجوت تهران :هاویدانت (1357ش).
 -23پورهوادیت کاظوت تره ه قرآنت تهران :بنیاد دائره ال عار اسالمیت (1414ق).
 -24تشکری آرانیت شهابت تره ه قرآنت تهران :سازمان تبلیغا اسالمیت (1383ش).
 -25ثقای تهرانیت مح دت روان هاوید در تاسیر قرآن مجیدت چاپ دومت تهران :برهانت (1398ش).
 -26ه عی از نویسندگانت تره ه تاسیر طبریت تصحیی حبی

یغ اییت تهران :توست (1356ش).

 -27چلی ت قدریت تره ه ترکی قرآنت برگر ته از نرما کار هامع التااسیر نورت قو :مرکاک تحقیقاا
کامپیوتری علوم اسالمی.
 -28حا ظ شیرازیت ش س الدین مح دت دیوان رکلت تصاحیی مح اد قکوینای و قاساو رنایت باه
اهت ام حسن اعرابیت قو :رواق اندیشهت (1379ش).
 -29حجتیت مهدیت گلی از بوستان خدا (تره ه قرآن) ،چاپ ششوت قو :بخشایشت (1384ش).
 -30حداد عادلت رالمعلیت تره ه قرآنت چاپ سومت مشهد مقدس :انتشارا آستان قدس رحاویت
(1390ش).
 -31خامسی هامانهت خرالسادا ت شریعتت مح د هوادت الهامبخاشت ساید مح اودت «هساتاری در
کهنواژگان مشترک تاسیر قرآن ک بریج با اشعار ساب
ارسیت دوره هدیدت ش اره 2ت پیاپی 14ت ص

خراساانی»ت مجلاه ماتنشناسای ادب

38 -17ت (1391ش).

 -32خرمدلت مصطایت تاسیر نورت چاپ چهارمت تهران :نشر احسانت (1384ش).
 -33خسروانیت علیرحات تاسیر خسرویت تحقیق مح دباقر بهباودیت تهاران :کتاباروشای اساالمیهت
(1390ق).
 -34دهخدات علیاکبرت لغتنامه دهخدات چاپ دوم از دوره هدیدت تهران :مؤسسه چاپ و انتشاارا
دانشگاه تهرانت (1377ش).
 -35دهلویت شاه ولیاهللت تره ه قرآنت سراوان :کتاباروشی نورت (بیتا).
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 -20پ كرچی،الحاد،امق مها«ت جاهاق آن»ادرادلئ ةالماع رفابزرگالسالمی،اجلذدا،15اتهذ لن:ام كذزا

بررسی برابرنهادهای واژه «عذاب» در ترجمه های فارسی قرآنکریم _______________ مجتبی شکوری و همکاران

بي و::ادلرالمش مية،ا(1412ق).
 -37رحایی اصاهانیت مح اد علایت تره اه قارآنت قاو :موسساه تحقیقااتی رهنگای دار الاذکرت
(1383ش).
 -38رودکیت ابوعبداهللت دیوان رودکی س رقندیت بر اساس نسخه ساعید نایسای و ی .براگینساکیت
چاپ دومت تهران :انتشارا

نگاهت (1376ش).

 -39رهن ات زین العابدینت قرآن مجیاد باا تره اه و ه اعآوری تاسایرت تهاران :ساازمان اوقاا ت
(1354ش).
 -40زبيد،،امحادابنامحاد،ات جالمع وسامناجوله المق موس،اتحقيقاعلذیاشذي ،،ابيذ و::ادلرا
لمفک ،ا(1414ق).
 -41سراجت رحات تره ه قرآنت تهران :سازمان چاپ دانشگاهت (1390ق).

 -42سلط ناعلیاش ه،اسلط نامحادابناحيدر،امرناوات جاهاف رسیاتفسي اش يفابي نالمسع دةافذیا
مق م :المعب دة،ات جاهامحادارض خ نیاواحشات هّللاري ضی،اته لن:اس الالس لر،ا(1372ش).
 -43سورآب د،،اعريقابنامحاد،اتفسي اق آناك يما(عکذسانسذخهامکرذوَابذهاسذ ا523اهجذ ،ا
قا ،امحفواادراكر بخ نهاديولناهندامندن)،اته لن:ابني داف هنگالي لن،ا(1345ش).ا
 -44شعرانیت ابوالحسنت قرآن مجید با تره ه ارسی و خواص سور و آیاا ت چااپ دومت تهاران:
کتاباروشی اسالمیهت (1374ش).
 -45صادق نوبریت عبدال جیدت قرآن مجید با تاسیر کش ،الحقاایقت باا نویساندگی مح اد کاریو
علوی حسینیت تهران :اقبالت (1396ق).
 -46ص دقیاته لنی،امحاد،ات جا ناف ق ن:اتفسي امخرص اق آناك يم،اقم:اشک لنه،ا(1388ش).
 -47صاویت مح درحات تره ه قرآن بر اساس ال یکانت قو :د تر نشر معار ت (1388ش).
 -48صایعلیشاهت مح د حسن بن مح د باقرت تاسیر قارآن صاایعلایشااهت تهاران :مناوچهریت
(1378ش).
 -49صلواتیت مح ودت تره ه قرآنت تهران :مبارکت (1387ش).
 -50طاهری قکوینی ت علیاکبرت تره ه قرآنت تهران :قلوت (1380ش).
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 -36رلغبالصفه نی،احسينابنامحاد،امفذ دل:المفذ االمقذ آن،اتحقيذقاصذفولناعذدن نادلوود،،ا
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(1390ق).
 -52طباطباییت مح د حسینت تره ه تاسیر ال یکانت تره ه مح د باقر موسویت چاپ پانجوت قاو:
د تر انتشارا

اسالمی هامعه مدرسین حوزه عل یه قوت (1374ش).

 -53طبرسیت ضل بن حسنت تره ه تاسیر هوامع الجامعت تره ه اح د امیری شاادمهریت مشاهد
مقدس :انتشارا

آستان قدس رحویت (1375ش)

 -54عابدی هکینیت مهدیت ربانیت نایسهت ربانی زهرهت «بررسی طرحوارههای تصویری «عاذاب» در
قرآنکریو از منظر زبانشناسی شناختی»ت تحقیقا علوم قرآن و حدیثت سال پانکدهوت شا اره
3ت پیاپی 39ت ص

157-127ت (1397ش).

 -55عاااملیت ابااراهیوت تاساایر عاااملیت تصااحیی علاایاکباار رااااریت تهااران :کتاباروشاای صاادوقت
(1360ش).
 -56ع یدت حسنت رهنگ ارسیت با ویرایش عکیکاهلل علیکادهت تهران :راه رشدت (1389ش).
 -57ارسیت هالل الدینت تره ه قرآنت تهران :انجام کتابت (1369ش).
 -58ف لهيد،،اخليلابنالحاد،اكر َالمعين،اقم:اهج ،:ا(1410ق).
 -59رخی سیستانیت ابوالحسن علی بن هولوغت دیوان قصاید رخی سیستانیت تهاران :نشار ماوج
نورت (بیتا).
 -60وتدوندت مح د مهدیت تره ه قرآنت چاپ ساومت تهاران :د تار مطالعاا تااریع و معاار
اسالمیت (1418ق).
 -61في وزآب د،،امحادابنايعقوَ،المق موسالماحيط،ابي و::ادلرالمکربالمعلايه،ا(1415ق).
 -62فيومی،الحادابنامحاد،الماصب حالماني افیاغ يذبالمشذ حالمکبيذ امل لفعذی،اقذم:ادلرالمهجذ ة،ا
(1414ق).
 -63قرشی بنابیت علی اکبرت تاسیر احسن الحدیثت چااپ دومت تهاران :مرکاک چااپ و نشار بنیااد
بعاتت (1375ش).
 -64کاویانپورت اح دت تره ه قرآنت چاپ سومت تهران :اقبالت (1372ش).
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 -51طب طب يی،اسيدامحاداحسين،المايزلنافیاتفسي المق آن،ابي و::امؤسسهالالعلاذیاملاطبوعذ ،:ا

بررسی برابرنهادهای واژه «عذاب» در ترجمه های فارسی قرآنکریم _______________ مجتبی شکوری و همکاران

تره ههای ارسی «دون» در قرآنکاریو»ت مجلاه هساتارهای زباانیت دوره هشاتوت شا اره 1ت
ص

230 – 207ت (1396ش).

 -66گولپینارلیت عبدالباقیت تره ه ترکی قرآنت قو :انتشارا انصاریانت (1982م).
 -67مترهو ناشناختهت تره ه قرآن (قرن دهو هجری) ،به کوشش علی رواقیت تهاران :گاروه نشار
آثار رهنگستان زبان و ادب ارسیت (1383ش).
 -68متینیت هالل (مصحی)ت تاسیر قرآن مجیاد (نساخه محااود در کتابخاناه دانشاگاه ک باریج)ت
تهران :بنیاد رهنگ ایرانت (1349ش).
 -69مرسلیت نوشآ رینت مهتدیت حسینت رع شایرازیت ساید حیادرت معناشناسای واژه عاذاب در
قرآنکریو با تکیه بر روابد هونشینی و هانشینیت صلنامه پهوهشهاای ادبای – قرآنایت ساال
ششوت ش اره سومت ص

185 – 155ت (1397ش).

 -70مرکک رهنگ و معار قرآنت تره ه قرآنت قو :بوستان کتاب قوت (1385ش).
 -71مشکینی اردبیلیت علیت تره ه قرآنت چاپ دومت قو :نشر الهادیت (1381ش).
 -72مصباحزادهت عباست تره ه قرآنت تهران :بدرقه هاویدانت (1380ش).
 -73مصطفو،،احسن،المرحقيقافیاكلا :المق آنالمک يم،اته لن:اوزلر:اف هنگاوالرشذ دالسذالمی،ا
(1368ش).
 -74معرو ت یحییت ن تره هت چاپ ششوت تهران :سازمان مطالعه و تادوین کتا

علاوم انساانی

دانشگاهها (س ت)؛ کرمانشاه :دانشگاه رازیت (1386ش).
 -75معکیت مح د کاظوت تره ه قرآنت قو :اسوهت (1372ش)
 -76معینت مح دت رهنگ ارسی (دوره دو هلدی)ت گردآورنده عکیاکاهلل علیاکادهت چااپ چهاارمت
تهران :انتشار اَدنات کتاب راه نوت (1386ش).
 -77مغنیاهت مح اد هااوادت تره اه تاساایر کاشا،ت تره اه موساای داناشت قااو :بوساتان کتااابت
(1378ش).
 -78مکارم شیرازیت ناصرت تره ه قرآنت چاپ دومت قو :د تر مطالعاا تااریع و معاار اساالمیت
(1373ش).
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 -65گلی مل آبادیت اط هت خاقانی اصااهانیت مح ادت شاکرانیت رحاات «نقادی معناشاناختی بار
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 -80مولویت هالل الدین مح دت کلیا ش س تبریکیت به کوشش حسان ساساانیت تهاران :ساایه
نی ات (1386ش).

اخولجذهاعبذدللا
 -81ميبد،،الحادابنامحاد،اكشفالالس لراواعذدةالالبذ لرا(معذ وفابذهاتفسذي
هّ
لنص ر،)،ابهالهرا ماعلیالصغ احکات،اچ پاپنجم،اته لن:المي كبي ،ا(1371ش).
 -82نسایت ع ر بن مح دت تاسیر نسایت تصاحیی عکیاک اهلل هاوینیت تهاران :انتشاارا ساروشت
(1376ش).
 -83یاساریت مح ااودت تره ااه قاارآنت تحقیاق مهاادی حااائری تهراناایت قاو :بنیاااد رهنگاای امااام
مهدی(عج)ت (1415ق).
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 -79موسوی گرمارودیت علیت تره ه قرآنت چاپ دومت تهران :قدیانیت (1384ش).

