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 چكیده:

ونه ای که توجه به همنشین ها و جانشین های واژه به فهم بهتر معنا کمک می واژه ها بر اساس علم معناشناسی دارای لفظ و معنا هستند؛ به گ

و کند. در حقیقت معناشناسی تحقیق و مطالعه تحلیلی درباره کلمات کلیدی زبان است. این دانش که مطالعه معانی و بررسی ارتباط میان واژه 

پس از انتخاب کلمات کلیدی قرآن، میدان معناشناسی هر واژه به همراه  معناست، از نیم قرن پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این روش

علم  ارتباط نظام مند میان آنها بررسی می شود و برخی از الیه های معنایی آیات ظاهر می گردد. لذا روش معناشناسی به عنوان یکی از ملزومات

چه مؤلفه های معنایی در بیان و و مفهوم استکبار در متن قرآن،چیست؟ و  زبان شناسی، برای این منظور مورد استفاده قرار گرفت. اینکه معنا

ی رسیدن به مفهوم استکبار دارد؟ از جمله سؤاالتی است که سعی می شود که در طول پژوهش به آنها پاسخ گوییم، یاری گرفتن از روش معناشناس

ی استکبار در متن قرآن کریم را و دقت در واژگان و مفاهیم همنشین، جانشین و متضاد واژه استکبار و مشتقات آن، دستیابی به حوزه های معنای

بار آمده است. از جمله واژه های همنشین استکبار در قرآن میتوان به واژه کفر،  48هموارترمی کند. در قرآن کریم، مشتقات فعلی و اسمی این واژه 

بغی و غرور و نیز واژه های متضاد آن،  ظلم، جرم ، فسق، مال، استنکاف، عذاب،اباء و ادبار اشاره نمود. واژه های جانشین آن نیز عتو، طغی،

اییِ استضعاف، خضوع، خشوع، تواضع، ایمان، تقوی و اطاعت هستند . از جمله نتایج و دستاوردهای این پژوهش میتوان به، آشکار شدنِ پیوندِ معن

ه استکبار با شیطان ما را به این مفهوم می همنشینی واژ  .با سایر واژگان همنشین و هم حوزه آن در قرآن اشاره نمود "استکبار"عمیق؛ میانِ 

ه واژه رساند که استکبارشیطان به شدت بیشتر و اثرگذارتر از دیگران است؛ زیرا شیطان به معنای دور شده و متمرّد است که بار معنایی خود را ب

عنای پوشاندن و ناقص کردن را که نوعی فریب دادن استکبار افزوده است. همچنین همنشینی با واژه های کفر و ظلم که از لوازم فریب هستند و م

ر همین است در خود دارند. این پیوند و ارتباط سبب شده است تا واژه تحت تأثیر واژگان مجاور و نظام معنایی حاکم بر آنها قرار گیرد و در بست

 همنشینی، با معنایی متمایز و متعالی ادامه حیات نماید.
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