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1علی اسودی

*

چکیده

قرآن ،معجزه جاودان اسالم ابعاد گوناگون اعجاز ،ازجمله اعجاز بیانی رادار است .هریک
از واحدهای زبانی قرآن بهگونهای انتخابشــده که هيــچ واژهای نمیتواند جايگزين واژه
ديگري باشد .حال ســؤال این است واژه حجیم در قرآن به لحاظ معناشناختی چه معنا ،و
ابعاد و ویژگیهایی دارد .بررســی تحلیلی توصیفی این مســئله ،حاکی از آن است که تمام
موارد بکار رفته حجیم در قرآن ،دارای معنای خاص خود است و واژههای مترادف آن مانند
دوزخ ،جهنم ،نار ،و ...قابليت جانشــيني آن را ندارد .واژه حجیم اشــاره به جايگاه خاصی
از عذاب درونی دوزخ داشــته ،و تمام امور مربوط به آن ازجمله صفات جحيم مانند بروز
كب و
و تســعير ،وارد شوندگان در جحيم مانند كافران و غاوون ،انواع عذاب در آن مانند ّ
تصلية و ابزارهای عذاب آن مانند ّ
غل و سالسل و غذاي اهل آن مانند زقوم و غسلين مورد
توجه قرارگرفته است.
واژگان كليدي :قرآن ،جحيم ،معناشناختي

* استادیار گروه زبان وادبیات عربی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران (نويسنده مسئول)
asvadi@khu.ac.ir
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اولين كاري كه در دســتيابي به مفهوم مدّ نظر نويســندة يك متن موردنیاز است شناخت
واژگان بكار رفته در آن است .فهم دقيق قرآن و پي بردن به مراد خداوند نيز نيازمند شناخت
دقيق واژگان آن از همه جهات است .براي رسيدن به اين مقصود توجه به جنبههای اعجاز
در قرآن حائز اهميت است .در اين راستا مدنظر قرار دادن وجه اعجاز بياني و بهطور خاص
بالغت ،اثر شــاياني در فهم مراد آيات دارد .اعجاز بياني و بالغي قرآن بهگونهای است كه
تبيين و تشريح كامل آن براي ما ميسر نيست .زيرا كه نظيري نداشته و با هیچچیز قابلمقایسه
نيســت .ازآنجاکه آيات آن از جهت الفاظ ،استوار و داراي مفاهيم و معاني عالي است ،لفظ
و معنا را در باالترين سطوح ارزشي باهم درآميخته است .چراکه گفتار خدايي است كه در
هیچیک از صفات خويش همانندي ندارد.

 یتخانشانعم رظنم زا نآرق رد نآ یاهدنيامه و ميحج

پیشدرآمد

اين پژوهش به روش تحليلي -توصيفي و گردآوري کتابخانهای به بررسي همهجانبه واژه
جحيم ،از حيث اصل عدم ترادف در قرآن پرداخته و مفهوم لغوي و اصطالحي آن را بررسي
كرده ،بطور گسترده ،تمام امور مربوط به آن را كه در قرآن مورد توجه قرارگرفته ،مدنظر قرار
داده است؛ ازجمله صفات جحيم مانند بروز و تسعير ،وارد شوندگان در جحيم مانند كافران
كب و تصلية و ابزارهای عذاب آن مانند ّ
غل و سالسل و
و غاوون ،انواع عذاب در آن مانند ّ
غذاي اهل آن مانند زقوم و غسلين؛ و نتيجه گرفته است كه جحيم ،جايگاه ویژهای در دوزخ
اســت و نوعي خاص از محل عذاب در درون دوزخ را به تصوير میکشــد؛ و نام ديگري
براي جهنم و دوزخ نيست.

پيشينه

واژه جحيــم از جهاتي ديگر در قالب مقاالت مختلفي ،مورد پژوهش قرارگرفته اســت.
ازجمله مقاله«جلوه قيامت در ديوان صائب تبريزي»  1390از عنایتاهلل شريف پور و مقاله
«بررســي دســتاوردهايي درزمینة اعجاز عددي قرآن»  1386از پريچهر ســاروي .در مقاله
«الجحيم» 1972،م ،احمد محمد عطيه در قالب يك روايت اسرائيلي به لفظ جحيم پرداخته
و همچنين جالل حســن در نوشتهای در ســال  1366ق ،از جحيم دروني و سپس جحيم
بهعنوان عذاب الهي در عاقبت اعمال انســان در تبعيت از هواي نفساني یادکرده است .در
خصوص مفهومســازی و معناشناســي عبارات ديگري در قرآن نيز مقاالتي نگارش شده
ازجمله«مفهومسازی اعمال نيك با رويكردي شناختي» 1397 ،از فريده اميني و «معناشناسی
و مالك شناسي جدال أحسن قرآني» 1397 ،از مصطفي عباس مقدم؛ اما از بُعد معناشناختي
كه در اين پژوهش به واژه جحيم پرداختهشده ،كاري صورت نگرفته و ازاینجهت پژوهشي
بديع میباشد.
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روش بررسی

این پژوهش بر شــش مبحث اســتوار است )۱ :بررسي معنايي جحيم  )2صفات جحيم
 )3وارد شــوندگان در جحیم  )4عذاب در جحیم  )5ابزارهاي عذاب در جحيم  )6غذا و
شــراب در جحيم .در این پژوهش سعی شده بررسي لغوي و كاربردي بر اين واژه صورت
پذیرد و در این راستا از معاجم قدیم تا معاجم جدید همه بررسیشدهاند و در پایان با روش
توصیفی -تحلیلی تغییرات معنایی این واژه تبیین شده است.
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 -1جحیم و معنای آن

طبق بررسی و مشــاهده لغتنامهای ،معنای واژه «جحیم» پیرامون دایره معنایی «عذاب
سوزان» میچرخد و تقریب ًا بر این معنا تأکید دارد و دو معنا برای آن ذکر گردیده است:

معنای نخســت :دال بر آتش شعلهور و ویرانگر اســت .چراکه اصل در ريشه «ج ح م»
شدت حرارت و شعلهور شدن و شدت فوران آتش است (.مصطفوي 1430 ،ق ،ج  :2ص
 ،69ابن فارس 1404 ،ق ،ج  :1ص  )429و «جحيم» در اصطالح ،هر آتش شديد االشتعال
و آتشــي كه بعض آن باالى بعضى است يا هر آتش بزرگي در گودال بزرگ معنا میشود.
( فراهيــدي 1409 ،ق ،ج  :2ص 87؛ ابن دريد 1988 ،م ،ج  :1ص 441؛ ازهري 1421 ،ق،
ج  :4ص 101؛ صاحــب 1414 ،ق ،ج  :2ص 417؛ راغــب اصفهاني 1412 ،ق :ص 187؛
زمخشــري 1979،م :ص 83؛ فيروزآبادي 1415 ،ق ،ج  :4ص 23؛ زبيدي 1414،ق ،ج :16
ص 94؛ بستاني :1375 ،ص 289؛ قرشي ،1371 ،ج  :2ص )19
جحيم از نامهای آتش آخرت اســت كه قهرا ً بهواســطه بزرگى و كثرت اشتعال ،جحيم
نامگرفته و ممكن اســت آن را به معنی مكان بســيار گرم بدانيم ،در اين صورت نامي براي
جهنّم است(.جوهري ،1376 ،ج 1883 :5؛ عسكري 1400 ،ق :ص 307؛ ابن اثير ،1367 ،ج
 :1ص 241؛ ابــن منظور 1414 ،ق ،ج  :12ص 84؛ طريحي ،1375 ،ج  :6ص 26؛ زبيدي،
 ،1414ج  :16ص 94؛ قرشي ،1371 ،ج  :2ص )19

واژه «جحيم»  26مرتبه در قرآن و همه بهصورت مفرد ذکرشــده اســت 23 .بار به شكل
معرفه به «ال» (بقره ،119 :مائده 10 :و  ،82توبه ،113 :حج ،51 :شعراء 91 :و )....و  3مرتبه
بهصورت نكره (واقعه ،94 :انفطار ،14 :مزمل .)12 :همه درباره آتش آخرت است فقط يكى
ي ال ْ َج ِحي ِم
ت «قالُوا ابْنُوا ل َ ُه بُنْيان ًا َف َأل ْ ُقو ُه ف ِ 
درباره دنياست و آن در قضيّه حضرت ابراهيم  7اس 
َف َأرا ُدوا ب ِ ِه َكيدا ً َفجع ْلنا ُهم ْ َ
ين؛ گفتند براى او بنائى بسازيد و او را در آتش بزرگ افكنيد
ال ْس َفل ِ َ
ْ َ َ
ُ
خواستند درباره او حيلهاى كنند مغلوبشان كرديم» (صافات ( )97 :ازهري 1421 ،ق ،ج :4
ص 101؛ قرشي ،1371 ،ج  :2ص )19
معنای دوم :ریشه جحیم به چشــم ارتباط پیدا میکند .واژه «جحمه» به معناي چشم در
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موضوع انتقال معنایی این ریشــه ،از آتش و شــعلهوری آن به شعلهوری چشمان شیر
درنده و سپس اطالق بر چشم دوختن و تيز كردن انسان و همچنين چشمان سرخ و بزرگ
( جوهري ،1376 ،ج  :5ص  ،)1883به دلیل همان برافروخته و درخشــان بودن دو چشــم
میباشد .از داللتهای جانبی و فرعی این واژه ،اطالق آن برای جنگ و نبرد است که انتقال
معنا از حقیقت به مجاز رخ میدهد و «الحرب الجاحم» به معنای جنگ سخت و نفسگیر و
شدت كشتار در جنگ خواهد بود( .زبیدی 1414 ،ق ،ج  :16ص  )94و یا عبارت «جحیم
المعرکه» به معنای ســختی و صعوبت میباشــد و «اذهب الی الجحیم» جنبه نفرين براي
هالكت دارد( .احمد مختار عمر 2008 ،م ،ج  :۱ص )۳۴۷
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لغت بنی ِحمیَر و ازنظر برخي لغت اهل يمن است و ارتباط آن را باریشه لغت ،برافروخته
«ج َح َم الرجل» را به معناي بازگشودن چشم براي
بودن دو چشم دانستهاند و از همين معناَ ،
چشــم دوختن و چشــم تيز كردن گفتهاند (.جوهري ،1376 ،ج  :5ص 1883؛ ابن فارس،
 1404ق ،ج  :1ص  )429و تجحیم به معنای استمرار در نگاه کردن بدون پلک زدن است.
(ابن منظور 1414 ،ق ،ج  :12ص )85

این واژه در قرآن در آیاتی كه مربوط به آخرت اســت ،در چهارچوب لغوی و مفهومی،
صفــات مادی و معنوی و ادوات عــذاب و کیفیت عذاب و غذای عذاب را بیان میکند؛ و
همچنين قرآن کریم داللت و معنای مشــخص و جدیدی را به واژه «جحیم» بخشيده و آن
را دارای معنای اجتماعی جدیدي میکند که در آن به معنای مکان عذاب در آخرت استفاده
میشود مانند« :خُ ُذو ُه َفا ْعت ِ ُلو ُه إِلى َسواءِ ال ْ َجحيم؛ او را بگيريد و بكشيدش تا در ميان دوزخ
بيفكنيد» ( دخان )47:این واژه موجب ايجاد تأثیری خاص بر مخاطب میشود که واژه دیگر
را یارای این مهم نیست ،چراکه دال بر آتش بسیار بزرگ و پر اخگري است که بنیبشر را
در خود میبلعد و در آن ُغل و زنجیرها و قیود بسیار و رستنی های تلخ فراوان است.

يكــي از اصول پر اهميت در قرآن عدم ترادف اســت ،كه اين اصل در مورد لفظ جحيم
نيز جاري اســت .علت عدم ترادف اين است كه قرآن حكيم است و از سوى حكيم براى
ما فرستادهشــده .در سوره يس مىفرمايدَ « :و ال ْ ُق ْرآ ِن ال ْ َح ِكي ِم» حكمت حكيم اقتضاء دارد كه
هر كالمى در جاى خاصى به كار رود و در مورد خداوند دو تعبير مشــابه بدون افاده معنى
تازهاى ،سر نمىزند كه همان زيادهگويى و لغوگويى را نتيجه مىدهد و الفاظى كه در قرآن
كريم مترادف به نظر مىرسند هر يك حامل خصوصيات ويژهاى است كه ترادف را از آنها
سلب مىكند .با عنايت به اين نكته كه الفاظ قرآن با خصيصه اعجاز توأم است بهعبارتدیگر
بهجای لغتى كه در قرآن كريم ،مرادف بالغت ديگر به نظر مىرسد محال است لغت ديگرى
بهکاررفته باشد ( .نجار :1381 ،ص )44
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 -۲صفات جحیم
 )۲-۱بروز
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« َو ب ُ ِّرز ِ
حيم ل ِ َم ْن يَرى» (نازعات )۳۶ :معنای اصلی بروز ،همان ظهور و جلوه گری
َت ال ْ َج ُ
(ابن فارس 1404 ،ق ،ج  :۱ص  )۲۱۸و در برخی اوقات به معنای آشــکار کردن اســت.
بــرزت " ماضى مجهول از مصدر " تبريز "
( زمخشــری 1979 ،م ،ج  :۱ص  )36كلمه " ِّ
معناى اظهار اســت و معناى آيه اين اســت كه :در آن روز ،دوزخ ظاهر مىشود ،و پرده از
روى آن برمیدارند ،تا هر صاحب چشم و بينايى آن را به عيان ببيند ( .طباطبايي 1417 ،ق،
ج :20ص  )191یعنی جحیم برای همه قابلرؤیت اســت؛ اما شــيخ طوسي در ذيل آيه «و
ِّبر ِ
شر و فساد
زت َ
الج ُ
حیم لِلغَاوین» (شعراء )۹۱ :بروز آن را براي كساني كه عامل به نهايت ّ
هستند و هدايت را ترك کردهاند ،میداند ( .طوسي ،بیتا ،ج :8ص  )35و همچنين صاحب
مجمعالبیان جحيم را براي گمراهان و منحرفين از حق آشكار میداند ( .طبرسي ،1372 ،ج:7
ص  )305ازنظر مغنيه صاحب تفســير الكاشف ،دوزخ براي كساني بروز مییابد كه آن را
انكار و تكذيب كردند ( .مغنيه 1424 ،ق ،ج :5ص  )504زمان اين بروز بهمجرد موت بلكه
در حال احتضار صورت میگیرد كه مالئكه عذاب خبر به آن داده و انذار به آتش میکنند.
( طيّب ،1378 ،ج :10ص )50
 )۲-۲مکان رویش درختان دوزخی

در ابتدای امر رویش درختان درجایی که سراســر آتش اســت (جحیم) بســیار سخت
مینمایانــد چراکه حیات طبیعی درختان ،آب و هوایی مناســب را میطلبد؛ اما آتش نقطۀ
مقابل آن است و این مقوله ،عقل انسان را نسبت به قیاس آخرت به دنیا به چالش میکشد؛
اما اين تعجب ندارد كه در آتش جهنم درختى برويد و هم چنان باقى بماند و نسوزد ،براى
اينكه زنده ماندن دوزخيان در آتش عجيبتر است؛ و خدا هر كارى بخواهد مىتواند بكند.
( طباطبايي 1417 ،ق ،ج :17ص  )140و این تقدیر الهی است .ازجمله این درختان ،درخت
ي أَ ْصلِ ال ْ َجحيم» (صافات )۶۴ :اما اصل جحیم یعنی اساس
َزقّوم است «آنها َش َج َر ٌة تَخْ ُر ُج ف 
و پایه آن ( ابن فارس 1404 ،ق ،ج  :۱ص  )109زمخشــری آن را یکبار در معنای وســط
و میان آتش و بار دیگر به معنای عمق آن یادکرده ( زمخشــري 1407 ،ق ،ج  :4ص )46
خاصیت رویش در میان عمق آتش داللت و مفهومی جدید اســت که قرآن برای اولین بار
به واژه اضافه کرده است.
 )۲-۳شعلهوری و آتشافروزی (تسعیر)
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حيم ُس ِّع َرت» (تكوير )12 :که در مرحله
از حاالت دیگر حجیم شعلهوری است « َو إ ِ َذا ال ْ َج ُ
پایان هستی و شروع حیات آخرت است «إ ِ َذا َّ
ت» (تکویر:
ت * َو إ ِ َذا الن ُُّجو ُم ان ْ َكدَ َر ْ
س ُك ِّو َر ْ
الش ْم ُ

 یتخانشانعم رظنم زا نآرق رد نآ یاهدنيامه و ميحج

 1و  )2تســعیر از ریشه سعارا ً و به معنای گرمای آتش و شعلهور ساختن است ،بهطوریکه
زبانه بكشد ( .طباطبايي 1417 ،ق :ج ،20ص  )215علمای لغت معنای مرکزی و اصلی ریشه
(سعر) را شعلهوری و ارتفاع میپندارند (ابن فارس 1404 ،ق ،ج  :3ص  )75که در اصل برای
آتش بوده است اما در زبان عربی بهتدریج این داللت اصلی (مستعمل در قرآن) به معنای فرعی
«س ُّعر النزاع» بکار رفته است .ابوهالل عسکری در تفاوت میان سعیر
«س ّعر النار من الحرب» و َ
و حریق و جحیم ،سعیر را آتش سوزاننده و حریق را آتش سوزانندۀ چیزی دیگر و جحیم را
آتشــی به روی آتش تعریف میکند(.عسکری 1400 ،ق :ص  )307تسعير در آيه فوق بيانگر
برافروخته و شعلهور گشتن آتش و افزوده شدن شدت و تندي آن در دوزخ است ،بنا بر قولي
هرچه گناهان بنیآدم و غضب خداوند بيشتر شود ،برافروختگي اين آتش بيشتر خواهد شد( .
طبرسي ،1372 ،ج :10ص 675؛ طوسي ،بیتا ،ج :10ص )283

 -3وارد شوندگان در جحيم

قرآن کریم دســتههای متعدد را در زمرۀ وارد شــوندگان به دوزخ برمیشــمارد و دسته
بســیاري نيز وارد آن نمیشوند و این بیانگر آن است که همه بدکاران و کافران وارد جحیم
نمیشوند ،بلکه عدۀ معیني وارد میشوند و شیاطین و منافقان ازجمله این افراد نیستند ،بلکه
ایشــان در درکات دیگری از دوزخاند؛ چراکه شــیاطین نیز وارد جهنم میشوندَ « :ف َو َرب ّ ِ َ
ک
ُحض َرنَّ ُهم َح َ
ین ث ُ َّم لَن ِ
لَنَ ُ
حش َرنَّ ُهم َو َ
ول َج َهن ََّم ِجث ِ ًّیا» (مریم )۶۸ :مراد اين است كه در بيرون
الشیَا ِط َ
قبرها ايشان را با اوليائشان ،كه شیطانها هستند جمع مىكنيم ،چون به دليل ايمان نداشتن از
غاويان شدند ( .طباطبايي 1417 ،ق ،ج :14ص  )88و بنا بر قولي در این معناست كه آنها
را درحالیکه بر زانو نشســتهاند ،در اطراف جهنم حاضر میسازیم ،بهطوریکه با يكديگر
در ســتيز و جدال هســتند و از يكديگر اظهار تنفر مىكنند ،زيرا محاسبه آنها در نزديكى
جهنم اســت( .طبرسي ،1372 ،ج :6ص  )808و نيز کســانی که ادعای الوهیت کردهاند از
ك ن َ ْجزي ِه َج َهن ََّم َكذل ِ َ
وارد شــوندگان هستندَ « :و َم ْن يَ ُق ْل مِنْ ُه ْم إِنِّي إِل ٌه م ِ ْن ُدون ِ ِه َفذل ِ َ
ك ن َ ْجزِي
َّ
مين» (انبیاء )۲۹ :همه بیانگر این است که جحیم بخشی از آتش دوزخ است و مختص
الظال ِ َ
افراد خاصی میباشد.
 )3-1کافران

ذين َك َف ُروا َو َك َّذبُوا بِآياتِنا أُولئ ِ َ
حاب ال ْ َجحي ِم» (مائده )10 :کافر و ریشه آن در زبان
« َو الَّ َ
ك أَ ْص ُ
عربی ارتباطی به موضوعات دینی نداشــته و با نزول قرآن در معنای جدی ِد پوشاندن چیزی
بكار رفته اســت؛ و به فالح كافر میگویند چون بذر را زیرخاک میپوشــاند ( .مصطفوي،
 1430ق ،ج  :10ص  )86اگر كفر در معناي اعم خود به معنى ستر باشد ،هر كه حق بر او
مســتور باشد ،كافر است درنتیجه شامل غير مؤمن میشود هر كه و هر چه هست ( .طيّب،
 ،1378ج :13ص )313
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باید خاطرنشــان ساخت کافر ،معنای کلی دارد و منظور از اهل جحیم کافرانی هستند که
آیات الهی را تکذیب میکنند .اصحاب جحيم بيانگر خلود در دوزخ است ،چراكه مصاحبت
اقتضاي مالزمت را دارد( .طوسي ،بیتا ،ج  :3ص  )463تمام طبقات كفار و مكذبين به آيات
الهى و لو يك آيه ،از مالزمان آتش در جهنم خواهند بود ( .طيب ،1378 ،ج :12ص  )433در
آيه فوق ،انكار آيات ،عطف بر كفر شده زيرا كه اين انكار ،نوعي از كفر است و آيه درصدد
بيان حال تكذيب كنندگان میباشد ( .كاشاني 1423 ،ق ،ج  :2ص )311
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 )3-2کسانی که به خدای متعال ایمان ندارند

اس ُل ُكو ُه * إِنَّ ُه كانَ
حيم َص ُّلو ُه * ث ُ َّم ف 
ي ِس ْل ِس َل ٍة َذ ْر ُعها َسبْ ُعونَ ذِراع ًا َف ْ
«خُ ُذو ُه َف ُغ ُّلو ُه* ث ُ َّم ال ْ َج َ
ال يُؤْ م ِ ُن ب ِ َّ
الل ِ ال ْ َعظيم»؛ محقق ًا او بود كه به خداى عظيم ايمان نياورد( .الحاقه )۳۳- 30:ایمان
مصدر آرامش و از ریشه «أمن» مأخوذ گردیده و متضاد خوف میباشد؛ اما با استفاده قرآنی
از معنای آرامــش در برابر خوف به معنای امانت در برابر خیانت و ایمان در برابر تکذیب
بکار رفته است ( .راغب 1412 ،ق :ص  )90عدم ايمان به خدا مجرد انكار وجود او نيست،
بلكه انكار به توحید و دعوى شــرك را هم شامل میشــود ،به جميع اقسام شرك ذاتى و
انكار عدل الهــى و انكار صفات كماليه و جماليه و جالليه و انكار معجزات پيغمبران او و
کتابهای او و احكام او؛ تمام اینها عدم ايمان ب ِ َّ
الل ِ ال ْ َع ِظي ِم است .اين از حيث اعتقاد؛ البته
كسى كه ايمان ّ
بالل نداشته باشد به هيچ امور دينيه معتقد نيست ،به نبوت و امامت و معاد و
ضروريات دين و ساير امورى كه مدخليت در ايمان دارد ،و كسانى كه به بعض از اين امور
معتقد نباشند حتى به انكار يك ضرورى دينيه يا مذهبيه ،يا يك بدعتى در دين بگذارند كه
باعث سلب ايمان شود ،ملحق به اینها هستند (.طيب ،1378 ،ج :13ص  )173آنکسانی كه
كافر شــدند و آيات ما را تكذيب كردند اصحاب ویاران دوزخ بوده در آن جاودانه خواهند
بود ( .طبرسي ،1372 ،ج :9ص 359؛ طوسي ،بیتا ،ج :9ص )530
 )3-3کسانی که بر اطعام مساکین بیاهمیت بودند

ــه كانَ ال يُؤْ م ِ ُن ب ِ َّ
«خُ ُ
الل ِ ال ْ َعظي ِم * َو ال يَ ُح ُّ
ض َعلى
حيم َص ُّلو ُه * ...إِنَّ ُ
ــذو ُه َف ُغ ُّلو ُه *ث ُ َّم ال ْ َج َ
َطعامِ ال ْ ِم ْســكين» (الحاقة )30-34 :ورود اين دسته در جحيم دال برشدت ناشایستگی این
ّ
«حض»
کار میباشد .زمخشری دو دلیل بزرگی گناه ِ «بخل» را عطف آن به کفر و آوردن فعل
بهجای «یطعمون» میداند؛ چراکه این فرد نهتنها خود نمیبخشد بلکه تشویق به این کار هم
نمیکند(.زمخشری 1407 ،ق ،ج  :4ص  )605آيه موردبحث در مقام بيان علت دستور قبلى
(بگيريد و ببنديد و در آتش بيفكنيد) است ،مىفرمايد بدين علت چنين دستور داديم كه وى
به خداى عظيم ايمان نياورده ،مردم را به اطعام مسكينان تشويق نمىكرد ،بلكه مسامحهكرده،
از رنج بينوايان احساس ناراحتى نمىنمود (.طباطبايي 1417 ،ق ،ج :19ص )401
104

َو ب ُ ِّرز ِ
«الغي» در لسان العرب به معناي گمراهي و نااميدي
غاوين (شعراء)91 :
حيم ل ِ ْل
َت ال ْ َج ُ
َ
ّ
شر و فساد و در مفردات راغب به معناي جهل ناشي
و در التحقيق به معناي هدايت بهسوی ّ
از اعتقاد فاسد است ( .ابن منظور 1414 ،ق ،ج :15ص 140؛ مصطفوي 1430 ،ق ،ج :7ص
شــر و فساد و گمراهی
349؛ راغب 1412 ،ق :ص  )620و «الغ ََوايَ ُة» به معناي فرورفتن در
ّ
میباشــد ( .ابن منظور 1414 ،ق ،ج :15ص  )141غوايت را دو معنى بلكه معانى بسيارى
مردهاند به معنی مضل كه ديگران را اضالل میکند و به معني جهل يعني مخالفت لســان با
قلب ،يعني كســي كه ظاهرش با باطنش مخالف است ،به معنی ضاللت و به معنی خيبة و
نااميدي كه تمام اینها قريب المعنى است ( .طيّب ،1378 ،ج :10ص )50
ابن فارس دو معنای اصلی را برای ریشــه ( َغو َِی) بیان میکند -1 :نقطه مقابل هدایت؛
 -2فساد در یکچیز (ابن فارس 1404 ،ق ،ج  :4ص  )399اما درواقع یک فعل با کسر عین
الفعل ( َغو َِی) و فعلی دیگر با فتح العین ( َغ َوی) وجود دارد که معنای اولی به معنای فســاد
و دومی به معنای گمراهی است ،با محوریت معنای گمراهیِ فاسد گونه بودن؛گمراهی نیز
تخصیص بر معنای عام میباشد « َف ُكبْ ِكبُوا فيها ُه ْم َو الْغا ُوونَ » (شعرا )۹۴ :و قرآن کریم دلیل
قيل ل َ ُه ْم أَيْ َن ما ُكنْتُ ْم تَ ْعبُدُ ونَ *م ِ ْن ُدو ِن َّ
الل ِ
این گمراهی را در مقابل آیه مذکور میفرماید « َو َ
َه ْل يَنْ ُص ُرون َ ُك ْم أَ ْو يَنْتَ ِ
ص ُرون» (شعرا )93-92 :و همانگونه که مشاهده میشود معنای « َغ ّی» از
گمراهی و فساد به معنای کافری که در راه اشتباه عبادت غیر خداست ،تغییر پیداکرده است.

 یتخانشانعم رظنم زا نآرق رد نآ یاهدنيامه و ميحج

 :)3-4گمراهان (غاوون)

 )3-5لشکریان ابلیس (جنود ابلیس)

ــرز ِ
ليس أَ ْج َم ُعون»
حيم ل ِ ْلغاوي 
« َو ب ُ ِّ
َت ال ْ َج ُ
ن *َ ....ف ُكبْ ِكبُوا فيها ُه ْم َو الْغــا ُوو ن * ُجنُو ُد إِب ْ َ
(شــعراء )91 -۹۵ :جنود ابليس به کسانی اطالق میشود که ابلیس را در گمراهی دیگران
یاری میرسانند .بتها و پرستندگان آنها كه مردمى گمراه بودهاند ،و سپاهيان شیطان همه
را جمع كرده ،بر رویهم مىريزند( .طبرسي ،1372 ،ج :7ص  )305جنود ابليس شامل هر
گمراه و گمراهکنندهای میشــود ( مغنيه 1424 ،ق ،ج  :5ص  )504در كافي از امام باقر 7
نقلشــده است كه مقصود از جنود ابليس ذريّه او از شياطين هستند ( .كليني 1407 ،ق ،ج
 :2ص )31
 )3-6طغیانگران (طاغون)

دسته دیگر این افراد طغیانگران میباشند « َف َأ َّما َم ْن َطغى* َو آث َ َر ال ْ َحيا َة ُّ
حيم
الدنْيا * َفإ ِ َّن ال ْ َج َ
ِه َي ال ْ َم ْأوى» (نازعات )39-37 :و طغیانگر کســی اســت که در حزب و معصیت و گناه و
مکروه زیادهروی میکند ( .ابن منظور 1414 ،ق ،ج  :15ص )۷
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و این فعل سه شکل در زبان عربی دارد:
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َ -1طغَی یَ َطغَی به معنای زیادهروی در کفر و عصیان کردن
َ -2طغِ َی یطغی به معنای سروصدا کردن
َ -3طغَی یطغو به معنای فراتر از حد خود رفتن
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درواقع طغيانگر كسي است كه در معصيت از حد تجاوز كرده باشد ( .ابوحيان 1420 ،ق،
ج  :10ص َ «)401ف َأ َّما َم ْن َطغى»يعنى از حدّ و مرزى كه خداوند براى او گذارده تجاوز كند
و مرتكب گناهان شود « َو آث َ َر ال ْ َحيا َة ُّ
الدنْيا» و دنيا را بر آخرت اختيار نمايد .پس البتّه آن دوزخ
براى او جايگاه است ( .طبرسي ،1372 ،ج :10ص  )660اختيار زندگاني دنيا ،برگزيدن منافع
حيات دنيوي است با ارتكاب گناهان و ترك آنچه خداوند واجب كرده است .سپس خداوند
بيان میکند كه جايگاه و محل استقرار چنين فردي در آخرت جحيم خواهد بود ( .طوسي،
بیتا ،ج :10ص )264
فجار
ّ )3-7

ي َجحي ٍم» (انفطار )14:فجار جمع فاجر و وزن ُف ّعال معموالً برای جمع اسم
« َو إ ِ َّن ال ْ ُف َّجا َر لَف 
هم«فجار» مقابل «ابرار»ذکرشده است«إ ِ َّن
فاعل مذکر صحیح سالم بکار رفته و در قرآن کریم
ّ
َْ
ي َجحيم» (انفطار )14-13 :باید دانست معنای اصلی ریشه
ي نَعي ٍم * َو إ ِ َّن ال ْ ُف َّجا َر لَف 
البْرا َر لَف 
«فجر» شکافتن و شقّ است و َفجر از همین روی فجر نامیده شده است؛ پسازاین داللت به
معنای میل و انحراف از راه منتقلشده و سپس مفهوم انحراف از راه درستدینی و عقلی را
به خود گرفته است (ابن فارس 1404 ،ق ،ج  :۴ص )۴۷۵
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با دقت در اجتماع سه حرف (ف ،ج ،ر) و آواشناسی آن درمییابیم فاء آوای پنهان و آرام
و جیم صدای آشکار و راء داللت بر تکرار دارد که نشان میدهد زبان برای ادای مخارج آن
به کرات به جهات مختلف متمایل و منحرف میگردد که در راســتای معنای مراد آن است
و داللت قرآنی ،داللت خاص بر مبنای فجور و میل دینی اســت .پس فاجر كسى را گويند
كه ميل از حق كرده رو به باطل رود و اين شامل جميع طبقات كفار و ارباب ضالل میشود
كه از حق كه دين اســام باشــد رو برگردانده و از ائمه طاهرين و ضروريات دين اعراض
كرده رو به باطل كه خلفاء جور هستند كردند ،و بدعت در دين گذارده ،پرده اسالم را پاره
كردند ،و علنا و متجاهرا ً مرتكب معاصى شدند؛ به حدی كه موجب زوال ايمان آنها شده،
بىايمــان از دنيا رفتند ( .طيب ،1378 ،ج  :14ص  )29عالمه طباطبايي معتقد اســت كلمه
" فجار " به معناى گناهکاران پردهدر اســت ،و ظاهرا ً مراد كفار هتاك باشــد ،نه مسلمانان
ش مخلد نمىشــوند (.طباطبايي 1417 ،ق ،ج :2ص )227
گناهکار ،چون مســلمانان در آت 
ازنظر شــيخ طوسي نيز فجار كساني هستند كه براي معصيت و نافرماني خداوند از طاعت
و فرمانبرداری او بيرون آمدهاند و جزاي كفر و معصيت آنها جحيم خواهد بود (.طوسي،
بیتا ،ج :1ص )293

تكذيب كنندگآنچهار دستهاند :دستهای مکذب گمراه و دسته دیگر مکذب صاحب نعمت
و دســته سوم مکذبان روز جزا و دسته چهارم مکذبان آیات و نشانهها «ث ُ َّم إِنَّ ُك ْم أَيُّ َها َّ
الضالُّونَ
بين َّ
ين*
الضالِّ َ
ال ْ ُم َك ِّذبُونَ* َلكِ ُلونَ م ِ ْن َش َج ٍر م ِ ْن َز ُّقوم» (واقعهَ « )52-51 :و أَ َّما إ ِنْ كانَ م ِ َن ال ْ ُم َك ِّذ َ
َفنُ ُز ٌل م ِ ْن َحمي ٍم* َو ت َْصلِيَ ُة َجحيم» (واقعه )۹۴-92 :و تقدم «مکذبین» بر «ضالّین» در اين آيه ،از
حیث ظهور بیشتر آن است .حذف مبتدا در جواب شرط در راستای تأکید و تأثیرگذاری بیشتر بر
این امر است .خداى تعالى دوزخيان را به مكذبين و ضالين توصيف كرده ،و تكذيب را جلوتر
از ضاللت ذكر فرموده ،ازآنجهت كه عذابى كه مىچشــند همه به خاطر تكذيب و عنادشان
با حق بود ،چون اگر تنها دچار ضاللت بوده و هيچ تكذيبى نسبت بهحق نمىداشتند ،عذاب
نداشتند ،زيرا چنين مردمى در حقيقت مستضعف هستند ،كه قرآن آنان را دوزخى نمىداند(.
طباطبايي 1417 ،ق ،ج :19ص  )140همچنين فرموده « َويْ ٌل يَ ْو َمئ ِ ٍذ ل ِ ْل ُم َك ِّذبين»(مطففین )۱0 :اين
آيات نيز در خصوص احوال تكذيب كنندگان قيامت در روز بعث است .آنها از حدود الهي
تجاوز كرده و گناهکار هستند بهگونهای كه زشتي اعمالشان مانع از درك حق شده است .آنان
داخل جحيم خواهند شد ،دخولى كه بيرون شدن برايش نيست ( .طباطبايي 1417 ،ق ،ج:20
ذين َك َف ُروا َو َك َّذبُوا بِآياتِنا أُولئ ِ َ
حاب ال ْ َجحي ِم» (حدید )۱۹ :منظور
ص  )234و فرمود « َو الَّ َ
ك أَ ْص ُ
از آیه نشــانه و عالمت و منظور از " اصحاب دوزخ بودن " اين است كه از آن جدا نخواهند
شد ،و دائم ًا در آن هستند (.طباطبايي 1417 ،ق ،ج :19ص )163
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ّ
(مکذبون)
 )3-8تکذیب کنندگان

 )3-9معاندان کارشکنی درآیات الهی (اساعون بالمعاجزه فی آیات اهلل)

زين أُولئ ِ َ
حاب ال ْ َجحيم» (حج )۵۱ :ســعی در زبان
ذين َســ َع ْوا ف 
ي آياتِنا ُمعا ِج َ
« َو الَّ َ
ك أَ ْص ُ
عربی به معنای دویدن آرام اســت و هر عملی چه خیر و چه شــر سعی برشمرده میشود.
معنای اصلی آن دویدن بوده و سپس به فعل و عمل و قول انتقال معنا داده است .این تالش
برای کارشکنی میتواند با «صدا» و «تکذیب» و یا تطمیع و ترهیب پیروان دین باشد« .الذين
سعوا» يعني كساني كه در ابطال آيات ما تالش میکنند و به دنبال اين هستند كه عجز آيات
الهي را نشــان دهنــد ،قطع ًا عذاب دوزخ ( جحيم) براي آنان بــوده و مالزم و خالد در آن
خواهند بود (.طوسي ،بیتا ،ج  :7ص  )329همچنين بيانگر اين است كه مشركين بطور دائم
خلود در آتش داشته و تا بینهایت مالزم آن خواهند بود؛ زيرا كه با پيامبر  9دشمني كرده و
تالش بســيار کردهاند كه ايشان را عاجز از تبليغ رسالت پروردگارش كنند و مردم را نيز از
اين راه بازدارند( .مغنيه 1424 ،ق ،ج  :5ص )338

 -4عذاب در جحیم
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مفردات عذاب برای جحیم متفاوت از جهنم و لظی و سعیر است مث ً
ال درباره جهنم «ل َ ُه ْم
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الظالِمين»(اعرافَ « )۴۱ :و ال ت َْج َع ْل َم َع َّ
ك ن َ ْجزِي َّ
الل ِ
واش َو َكذل ِ َ
م ِ ْن َج َهن ََّم مِها ٌد َو م ِ ْن َف ْوقِهِ ْم َغ ٍ
ي َج َهن ََّم َم ُلوم ًا َمدْ ُحوراً» (اسراءَ « )۳۹ :و ن َ ْح ُش ُر ُه ْم يَ ْو َم الْقِيا َم ِة َعلى ُو ُجو ِههِ ْم
إِله ًا آخَ َر َفتُ ْلقى ف 
ت زِ ْدنا ُه ْم َســعيراً» (اســراء )۹۷ :اما عذابهای
ُع ْمي ًا َو ب ُ ْكم ًا َو ُص ًّما َم ْأوا ُه ْم َج َهن َُّم ُك َّلما خَ بَ ْ
جحیم به شرح ذیل میباشد:
کب
ّ )4-1
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ابن فارس داللت اصلی این ریشه را جمع شدن کامل و بدون استثنای بخشی از بخشهای
کب برای انســان بر صورت
یکچیــز بیان میکند (.ابن فارس 1404 ،ق ،ج  :5ص ّ )124
ب(فراهيدي 1409 ،ق ،ج  :5ص  )284كبكب از سر سقوط
افکندن اوست َكبَبْتُ ُه لوجه ه َفان ْ َك َ
كردن اســت و چون به فعل مجهول ادا فرموده يعنى آنها را از ســر در جهنممىاندازند(.
طيب ،1378 ،ج  :10ص َ « )52ف ُکب ِکبُوا فِی َها ُهم الغَا ُوونَ » (شــعراء )۹۴ :بیانگر زمین افکندن
بر روی صورت بهطور مکرر و توقفناپذیر اســت .بر اساس تفسیر مشخص است استفاده
مضاعف و رباعی «کبکب» در راستای تکرار و زمین افکندنهای مکرر و پیاپی است( .ابن
عاشور ،ج  :19ص 161؛ طباطبايي 1417 ،ق ،ج  :15ص )290
 )4-2تصلیه (افکندن در آتش)

این فعل از ماده «صلی» مأخوذ شده و در بررسی معجمی دو شکل دریافت شد:
ِ
ی)-
-۱
صلیَ -
(ص َل َ

صلی-
-۲
ُ
و زمخشــری به این نکته پی برده و دو معنا را برای این ریشــه بیان کرده یکی عبادت و
دیگری آتش و باید بين این ریشه صلو (عبادت) و صلی (آتش) تمایز قائل شد( .زمخشری،
 1979م :ص ۳60؛ مصطفــوي 1430،ق ،ج  :6ص  )330فرق میان صلی و یصلی با أصلی
و یُصلِی در این اســت که اولی داللت بر در معرض آتش گرفتن اســت و دومی بر پرتاب
شدن به آتش؛ استفاده از ساختار اسمی «تصلیه الجحیم» (واقعه )94:یا «انهم لصالوا الجحیم»
(مطففين )16:داللت بر ثبوت و دوام این امر است و البته در آیه «یصلونها یوم الدین»( انفطار:
 )5هم به شکل فعلیه آمده است .تصليه داللت بر مالزم بودن آتش دارد و اصطالء نيز از اين
ريشــه است و به معني نشستن كنار آتش براي گرم شدن است؛ و اصل در آن مالزم بودن
است (.طوسي ،بیتا ،ج :1ص  )105و این نوع عذاب میان جهنم و جحیم مشترک است « َو
الر ُس َ
ین ن ُ َول ّ ِ ِه َما ت ََولَّی َو نُصل ِ ِه
المؤمِن ِ َ
یر َسبِیلِ ُ
َمن یُ َشاق ِ ِق َّ
ول مِن بَع ِد َما تَبَ َّی َن ل َ ُه ال ُهدَ ی َو یَ َّتبِع َغ َ
َج َهن ََّم و َسا َءت َم ِ
یرا» (نساء)۱۱۵ :
ص ً
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عذاب با دو نوع مادی و معنوی خود دردناک اســت .لغت شناســان معنای ألم را درد و
ألیم را دردناک برشــمردهاند و آن را هممعنای «وجع» میدانند (.فراهيدي 1409 ،ق ،ج :8
ص  )347اما با اندکی دقت میتوان دریافت «وجع» أعم از ألم اســت و ألم دردی اســت
که از جانب دیگری به تو میرســد اما «وجع» هم از خود و هم از دیگران به تو میرســد.
(عســكري 1400،م :ص  )234عذاب وصف به أليم میشــود براي رساندن مبالغه در آن (
كاشــاني ،1423 ،ج  :1ص  )62ألم به معنی دردي است كه در اثر مرض و بيمارى و مقابل
ّ
لذت اســت .براى اهل دوزخ هم آالم جسمانى از آتش و زقوم و غساق و حميم و مارها و
عقربها و لباسهای آتشى و تازيانهها و گرزهاى آتش و غير اینها از عذابهای جسمانى
میباشد و هم آالم روحانى از محجوب بودن از پروردگار و دورى از مقام قرب و حشر با
شــياطين و تألم از عقاید فاسده و اخالق رذيله و اعمال سيئة و مورد سخط و غضب الهى
بودن و خلود در عذاب و تك ّلم نكردن خدا با آنها و خوارى و بىاعتنايى به آنها و خنده و
سخرية اهل بهشت از آنها و حسرت و ندامت و غير اینها از عذابهای روحانى میباشد.
( طيب ،1378 ،ج :1ص    )370

 یتخانشانعم رظنم زا نآرق رد نآ یاهدنيامه و ميحج

 )4-3عذاب دردناک (عذاب الیم)

 -۵ابزارهای عذاب در جحيم
 )5-1غل و زنجیرها (أغالل)

عذابهای جحیم به عذابهای بدنی همانند آتش سوزان یا غذاهای تلخ و بدبو منتهی
نمیشود بلکه خداوند حیات ایشان در آنجا را همچون دنیا قرار داده و عذاب بدنی دیگری
به نام «أغالل» هم قرار داده که بیشــتر عذاب روحی و روانی مینماید تا عذاب جسمانی؛
گويا این فرد با غل و زنجیرهای بسیار از دست آتش و عذاب خواهد گریخت .اغالل جمع
ّ
غل بهصورت دایرهای از آهن يا پوست بهاندازه گردن است براي گردن اسيران براي درد و
نشــان ذلت ،كه با زنجير يا ريسماني محكم بسته میشود تا توسط آن ،بهسوی آنچه تالش
بر فرار و رهايي از آن داشتند ،بكشند ( .ابن عاشور ،بیتا ،ج  :22ص 74؛ طوسي ،بیتا ،ج
حيم َص ُّلو ُه»(حاقه )31-30 :هنگام رســيدن اين خطاب،
 :9ص « )95خُ ُذو ُه َف ُغ ُّلو ُه * ث ُ َّم ال ْ َج َ
مالئكه عذاب ،ابزار غل و سالســل و زنجيرهاي آتشي را بكار میگیرند(.طيب ،1378 ،ج
 :10ص  )568ابن منظور اين ابزار را مختص گردن ندانسته و به دست هم نسبت میدهد (
ابن منظور 1414 ،ق ،ج  :11ص  )504اما در قرآن «أغالل» همراه با «اعناق» بهکاررفته است
«إِذِ ْ َ
ال ْغ ُ
ي أَ ْعناقِهِم» (غافر )۷۱ :در خصوص اين عبارت دو مســئله قابلتأمل میباشد
الل ف 
عبارت «فی اعناقهم» نشــان میدهد گویی که اغالل درون گردنهای ایشان فرورفته و دوم
اینکه اختصاص به جحیم ندارد بلکه عموم ًا برای اهل آتش و دوزخ از جهنم و غیر آنهم
شامل میشود .اصل كلمه (غل) به معنى دخول است ،گفته مىشود( :انغل العنق فى الشيء:
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ّ
غل شد گردن در چيزى) زمانى كه داخل در آن چيز شود (.طبرسي ،1372 ،ج :8ص )827
 )5-2سالسل
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اس ُل ُكوه» (حاقه:
حيم َص ُّلو ُه * ث ُ َّم ف 
ي ِس ْل ِس َل ٍة َذ ْر ُعها َسبْ ُعونَ ذِراع ًا َف ْ
«خُ ُذو ُه َف ُغ ُّلو ُه * ث ُ َّم ال ْ َج َ
 " )32-30سالسل " جمع سلسله است و حلقههاى به رشته درآمدهای است كه در جهت
طول استمرار دارد و معادل لفظ فارسى آن (زنجير) است ( .طبرسي ،1372 ،ج  :8ص 828؛
طوســي ،بیتا ،ج :9ص  )95پس از بستن غل و زنجیر گردن ،سالسل که بهمنزله طنابی در
افســار است ،به آن بسته میشــود؛ و عبارت «سبعون ذراع ًا» کنایه از طوالنی و کثرت درازا
میباشد .دلیل کاربرد آن احتماالً به خاطر شدت اهانت و خوار شمردن است و بیشتر عذاب
روحی است تا جسمانی ،گویی که آنان را بهسان چارپایان میرانند که نشان میدهد عذاب
شونده هر دم در پی فرار از عذاب است و این سالسل مانع این امر میشود و هر دم ایشان
(اهل دوزخ) به سواء الجحیم افکنده و بار دیگر برای طعام زقوم به جحیم آورده میشوند و
در هر ورود و خروج ،اغالل و سالســل در انتظار ایشان است که مبالغه در تحقیر و اهانت
به ایشان است( .زمخشری ،1407 ،ج  :۴ص  )۲۸۱اما سالسل برای اهل جحیم هم آمده «إِنَّا
رين َسال ِس َل َو أَ ْغالالً َو َسعيرا» (انسان )۴ :براي كافران به سبب كفر و عصيانشان
أَ ْعتَدْ نا ل ِ ْلكاف ِ َ
عقوبتي توســط اغالل و زنجيرها آمادهشده كه بهوسیله آنها عذاب خواهند شد ( .طوسي،
بیتا ،ج :10ص 208؛ طبرسي ،1372 ،ج  :10ص « )615إِذِ ْ َ
ال ْغ ُ
السال ِس ُل
الل ف 
ي أَ ْعناقِهِ ْم َو َّ
يُ ْس َحبُونَ * فِي ال ْ َحمي ِم ث ُ َّم فِي النَّارِ يُ ْس َج ُرونَ » (غافر )۷۱-۷۲ :اين آيه براي قيامت است كه
بهزودی حقيقت عمل خود را خواهند فهميد ،آنوقتی كه غلها و زنجيرها در گردنشان باشد
و در آبى سوزان كشيده شوند و سپس در آتش افكنده گردند ( .طباطبايي 1417 ،ق ،ج :17
ص  )351مغنيه در تفســير خود سالسل را براي بستن پاها و اغالل را براي بستن دستها
دانسته است ( .مغنيه 1424 ،ق ،ج  :7ص )479
 )5-3أَنکال
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قــرآن کریم چهار مورد در تضاد با بهرهمندی ،نعمت اهل جحیم را ذکر میکند (انکال،
جحیم ،طعام سخت و ناگوار و عذاب الیم) «إ ِ َّن لَدَ يْنا أَنْكاالً َو َجحيم ًا * َو َطعام ًا ذا ُغ َّص ٍة َو
ل عاجز شدن از كارى؛ ن ِ ْكل ،لگام حيوان كه آن را از كار و
َعذاب ًا أَليم ًا» (مزمل )۱۳-۱۲ :ن َ ْك 
حركت بازمیدارد؛ جمعش أَنكا ل است ( .راغب اصفهاني 1412 ،ق :ص  )825هر چيزي كه
با آن ديگري را میبندند و در قيد میکنند (.مصطفوي 1430 ،ق ،ج  :2ص  )277همچنین به
قوام آهن افسار هم اطالق میشود و مفسرین هم تقریب ًا همین معانی را برای انکال ذکر کرده
و آن را قیدوبندهایی ســنگین معنا کردهاند (زمخشری 1407 ،ق ،ج  :۴ص 640؛ طبرسي،
 ،1372ج  :10ص  )166ایــن ابزار عذاب دنیوی در آخرت نیز بکار برده میشــود تا مانع
حرکت و فرار از آتش شود .قيود و اغالل و آتشي كه آتش گیرههای آن انسانها و سنگها

 -6غذاها و شرابهای جحیم

غذاها و شــرابهای جحیم نوعی عذاب و درد برای اهل آن به شمار میرود و این نوع
ســیر تحول تکاملی در تعبیر قرآنی اســت ،چراکه غذاها و شراب کارکرد استمتاع و فایده
بخشی دارند ،اما برای اهل دوزخ باعث رنج و عذاب مضاعفاند و همانگونه که نوع آتش
دوزخ اشــکال مختلف داشت ،غذاها و شــرابهای دوزخ هم متنوع است .زقوم ،غسلین،
ضریع كه دو مورد اول مختص اهل جحیم میباشد.
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هستند را خداوند آماده كرده و از اوصاف قيامت است ( .مغنيه 1424 ،ق ،ج  :7ص )450

 )6-1زقوم

اهل زبان دو معنا برایش ذکر میکنند یکی نوعی از غذا و دیگری روشی برای خوردن غذا
به معناي بلعيدن و خوردن؛ به معناي بهزور بلعيدن نيز بهکاررفته است؛ شايد كه اطالق زقّوم
بهنوعی از درخت در دوزخ به دليل بلعيدن ميوه آن باشد كه مخالف طبع است و بهاجبار انجام
میگیرد (.مصطفوي 1430 ،ق ،ج  :4ص  )350همچنين نوعی بلعیدن و لقمه برداشتن هممعنا
شده که ســریع خوردن است (.ازهري 1421 ،ق ،ج  :8ص 333؛ ابن فارس 1404 ،ق ،ج :۳
ص  )۱۶و ابن منظور زقوم را نوعی درخت خاکســتری با برگهای کوچک بدون تیغ و تلخ
با گلهای سفید و با گلبرگهای نازیبا گفته است(.ابن منظور 1414 ،ق ،ج  :۱۲ص  )۲۶۹اما
روایات نشان میدهد اهل مکه و قریش آن را نمیشناختند؛ از همین روی وقتی آیه زقوم نازل
شد ابوجهل گفت :این رســتنی در سرزمین ما نمیروید ،آیا کسی از شما آن را میشناسد؟!
یکی از غالمان آفریقایی گفت در ســرزمین ما به کــره و خرما گویند ،ابوجهل به کنیز خود
گفت تا مقداری کره و خرما آوردند ،در حال خوردن میگفتند محمد  9ما را از چه چیزهایی
میترساند!(ابن سیده 1421 ،ق ،ج  :6ص  )263در پاسخ به سخنان ابوجهل بقيه آیات نازل شد
«إِنَّا َج َع ْلناها فِتْنَ ًة ل ِ َّ
س َّ
الشياطينِ
مين * آنها َش َج َر ٌة تَخْ ُر ُج ف 
لظال ِ َ
ي أَ ْصلِ ال ْ َجحي ِم * َط ْل ُعها َك َأنَّ ُه ُر ُؤ ُ
* َفإِنَّ ُه ْم َلكِ ُلونَ مِنْها َفمالِؤُنَ مِنْ َها الْبُ ُطونَ * ث ُ َّم إ ِ َّن ل َ ُه ْم َع َليْها ل َ َش ْوب ًا م ِ ْن َحمي ٍم * ث ُ َّم إ ِ َّن َم ْر ِج َع ُه ْم
َلِلَى ال ْ َجحي ِم» (صافات ( )۶۸-۶3 :طبرسي ،1372 ،ج  :8ص  )696با بررسي میراث تفسیری
مشخص میشود زقوم میان اعراب جاهلی ،مخصوص ًا قریشیها ،آشنا نبوده و بيانگر اين است
كه اولین بار توسط قرآن کریم استفادهشده ،سپس به هر درختچه رستنی س ّمی اطالق شده که
در تماس باپوست پای انسان باعث تورم و مرگ فرد میشود ( .ابوحيان 1420 ،ق ،ج  :9ص
 )89و داشتن سرهایی همچون سران شیاطین که برای اعراب مأنوس نیست همه در راستای
ایجاد تصورِ میزان نامأنوســی و غیرمتعارف و خوفناک بودن این درخت است .عوام از مردم،
شــيطان را در زشتترين صورتها تصوير مىكنند .در تشبيه هر چيزي ،اين معنا الزم است
كه به چيزى تشبيه شود كه شنونده آن را بشناسد ،درحالیکه مردم سر شیطانها را نديدهاند و
نمىشناسند (.طباطبايي 1417 ،ق ،ج  :17ص )140
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غذای دوم اهل جحیم غسلین اســت و آن را غذایی از غذاهای اهل دوزخ برشمردهاند
اما با صفات مختلف ،برخی آن را بسیار گرم و برخی آن را قطعههای پختهشده پوست اهل
دوزخ میدانند (.ابن منظور 1414 ،ق ،ج  :11ص ِ « )۴۹۵غســل» به معناي چيزي است كه
با آن شستشــو میکنند و با اضافه شــدن دو حرف به آن « ِغسلين» به معناي كندن و از بين
بردن زوائد است .اصل در ماده اين لغت ،شستن و پاكيزه كردن آلودگیها توسط آب است
و غســلين از جهت مادي و معنوي محدود به همين رابطه است .يعني آن چيزي است كه
از شستن آلودگیها و تیرگیهای ظاهري ريخته میشود؛ اما غسلين در ماوراء عالم ماده در
معناي آنچه از دفع آثار پلیدیها و رذایل و تیرگیهای نفساني ريخته میشود .آن چيزهايي
كه موجبات خســران و محجوبيت را در پي دارد؛ و چون اهل دوزخ طعام ديگري ندارند
از همين ماده تغذيه میشــوند (.مصطفوي 1430 ،ق ،ج  :7ص  )272همچنين با پرداختن
به متون تفســيري معلوم میشود ِغ ْسلِينٍ چرك و خون اهل آتش و چیزی است كه از اهل
آتش جارى میشود .پس طعام چیزی است كه براى خوردن آمادهشده باشد و چون چرك
و خون آماده براى خوراك اهل آتش شــده براى آنها طعام میباشد (.طوسي ،بیتا ،ج:10
ص 106؛ طبرســي ،1372 ،ج  :10ص  )523نتيجه اینکه در خصوص اشتقاق آن در ریشه
«غسل» آن را شسته شده پوست سوخته اهل دوزخ برمیشمارند .حتی وزن کلمه هم عجیب
است اما آنچه مشخص است اصل و جزئیات این غذای اهل دوزخ مشخص نیست و تنها
ميم * َو ال َطعا ٌم إ ِ َّال م ِ ْن ِغ ْسلينٍ * ال يَ ْأ ُك ُل ُه
س ل َ ُه الْيَ ْو َم ها ُهنا َح ٌ
خداوند به آن آگاه است « َف َليْ َ
إ ِ َّال الْخا ِطؤُ ن» (الحاقه)37- 35 :

نتیجهگیری

بررسیهای معناشناختی در خصوص واژه جحيم در قرآن ،جنبه اعجاز بياني و اصل عدم
ترادف در قرآن را قوت بخشــيده و حاکی از آن اســت كه در تمام موارد بکار رفته ،دارای
معنای ویژه خود بوده و هیچیک از واژههای مترادف آن مانند دوزخ ،جهنم ،نار ،سعير ،سقر،
قابليت جانشيني آن را ندارد .با در نظر گرفتن عدم ترادف به دست میآید كه:

جحيم در دايره معنايي آتش شــعلهور و ويرانگر و شديد اإلشتعال و معناي دومِ چشمان
برافروخته و تيزشده ،ارتباط مستقيم با اصل ريشه «ج -ح -م» دارد كه بيانگر شدت حرارت
و فوران میباشــد .اين معنا در صفات نامبرده براي جحيم در قرآن كه عبارتاند از :بروز،
مكان رويش درختان دوزخي و شعلهوري و آتشافروزی ،نمايان است.
كساني كه بهعنوان وارد شوندگان در جحيم از آنها نامبرده شده است ،استحقاق ورود در
آن و مالزمت با آن رادارند كه طبق آيات عبارتاند از :كافران ،كساني كه از ايمان به خداوند
سرباز زدند ،دوري كنندگان از اطعام مساكين ،لشكريان ابليس ،تكذيب كنندگان ،گمراهان،
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كب ( افكنده
اشــكال مختلف عذاب كه درآیات اختصاص به جحيم يافته است و شامل ّ
شدن بهصورت) ،تصليه و عذابهای دردناك میباشد ،در معناي خود با استمرار و دوام و
مبالغه همراه هستند .همچنين ابزارهايي كه براي عذاب در جحيم بكار گرفته میشود ،غل و
زنجير و سلسلههای آتش است كه وارد شوندگان را با آنها به بند كشيده ،با غذاهايي مانند
زقّوم و غسلين روبرو میشوند.
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طاغيان ،معاندان و فجار .درحالیکه همه اين افراد ازنظر صفاتي همپوشانی با يكديگر دارند.
كســي كه ايمان به خدا نياورده اســت ،درواقع تكذيب كننده آيات و گمراه از راه راست و
طاغي و فاجر و بیاهمیت نسبت به همنوعان خود میباشد و میتواند در گمراهي ديگران
با ابليس همكاري داشته باشد.

از تمام موارد فوق معلوم میشــود که جحيم در قرآن اشاره به جايگاه ویژهای در دوزخ
دارد نه اینکه نام ديگري براي آن باشــد .همچنين دربردارنده افراد خاصي با اشكال خاص
عذاب است و نوعي خاص از محل عذاب در درون دوزخ را به تصوير میکشد.
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 -شریف پور ،عنایتاهلل؛ جعفر زاده ،مریم؛ ( « ،)1390جلوه قیامت در دیوان صائب تبریزی» ،نثر پژوهی
ادب فارسی ،شماره  ،29صفحه  183تا 211
 -صرفي ،زهرا و فتحيه فتاحي زاده« ،)1396( ،معناشناسي توصيفي واژه "عزم "در قرآن كريم» ،فصلنامه
علمي-پژوهشي «تحقيقات علوم قرآن و حديث» دانشگاه الزهرا ( سالم اهلل عليها) ،سال چهاردهم ،شماره
2؛ صفحه  142تا 163
 -عطيه احمد 1972 ( ،م)« ،الجحيم» ،اآلداب ،سال بيستم ،شماره  ،2صفحه 78
 -عباسی مقدم ،مصطفی؛ فالح مرقی ،محمد« ،)1397 ( ،معناشناسی و مالکشناسی جدال احسن قرآنی»،
پژوهشهای زبانشناختی قرآن ،شماره  ،13صفحه  45تا 64
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