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جحمي و مهايندهای آن در قرآن از منظر معناشناخیت
)تاریخ دریافت: 97/2/30 تاریخ پذیرش: 97/5/20(

1علی اسودی*

چکیده
قرآن، معجزه جاودان اسالم ابعاد گوناگون اعجاز، ازجمله اعجاز بیانی رادار است. هریک 
از واحدهای زبانی قرآن به گونه ای انتخاب شــده که هیــچ واژه ای نمی تواند جایگزین واژه 
دیگري باشد. حال ســؤال این است واژه حجیم در قرآن به لحاظ معناشناختی چه معنا، و 
ابعاد و ویژگی هایی دارد. بررســی تحلیلی توصیفی این مســئله، حاکی از آن است که تمام 
موارد بکار رفته حجیم در قرآن، دارای معنای خاص خود است و واژه های مترادف آن مانند 
دوزخ، جهنم، نار، و... قابلیت جانشــیني آن را ندارد. واژه حجیم اشــاره به جایگاه خاصی 
از عذاب درونی دوزخ داشــته، و تمام امور مربوط به آن ازجمله صفات جحیم مانند بروز 
و تســعیر، وارد شوندگان در جحیم مانند کافران و غاوون، انواع عذاب در آن مانند کّب و 
تصلیة و ابزارهای عذاب آن مانند غّل و سالسل و غذاي اهل آن مانند زقوم و غسلین مورد 

توجه قرارگرفته است.
 واژگان كلیدي: قرآن، جحیم، معناشناختي

* استادیار گروه زبان وادبیات عربی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران، ایران )نویسنده مسئول(
asvadi@khu.ac.ir
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اولین کاري که در دســتیابي به مفهوم مّدنظر نویســندة یک متن موردنیاز است شناخت 
واژگان بکار رفته در آن است. فهم دقیق قرآن و پي بردن به مراد خداوند نیز نیازمند شناخت 
دقیق واژگان آن از همه جهات است. براي رسیدن به این مقصود توجه به جنبه های اعجاز 
در قرآن حائز اهمیت است. در این راستا مدنظر قرار دادن وجه اعجاز بیاني و به طور خاص 
بالغت، اثر شــایاني در فهم مراد آیات دارد. اعجاز بیاني و بالغي قرآن به گونه ای است که 
تبیین و تشریح کامل آن براي ما میسر نیست. زیرا که نظیري نداشته و با هیچ چیز قابل مقایسه 
نیســت. ازآنجاکه آیات آن از جهت الفاظ، استوار و داراي مفاهیم و معاني عالي است، لفظ 
و معنا را در باالترین سطوح ارزشي باهم درآمیخته است. چراکه گفتار خدایي است که در 

هیچ یک از صفات خویش همانندي ندارد.
این پژوهش به روش تحلیلي- توصیفي و گردآوري کتابخانه ای به بررسي همه جانبه واژه 
جحیم، از حیث اصل عدم ترادف در قرآن پرداخته و مفهوم لغوي و اصطالحي آن را بررسي 
کرده، بطور گسترده، تمام امور مربوط به آن را که در قرآن مورد توجه قرارگرفته، مدنظر قرار 
داده است؛ ازجمله صفات جحیم مانند بروز و تسعیر، وارد شوندگان در جحیم مانند کافران 
و غاوون، انواع عذاب در آن مانند کّب و تصلیة و ابزارهای عذاب آن مانند غّل و سالسل و 
غذاي اهل آن مانند زقوم و غسلین؛ و نتیجه گرفته است که جحیم، جایگاه ویژه ای در دوزخ 
اســت و نوعي خاص از محل عذاب در درون دوزخ را به تصویر می کشــد؛ و نام دیگري 

براي جهنم و دوزخ نیست.

پیشینه
واژه جحیــم از جهاتي دیگر در قالب مقاالت مختلفي، مورد پژوهش قرارگرفته اســت. 
ازجمله مقاله»جلوه قیامت در دیوان صائب تبریزي« 1390 از عنایت اهلل شریف پور و مقاله 
»بررســي دســتاوردهایي درزمینة اعجاز عددي قرآن« 1386 از پریچهر ســاروي. در مقاله 
»الجحیم«،1972 م، احمد محمد عطیه در قالب یک روایت اسرائیلي به لفظ جحیم پرداخته 
و همچنین جالل حســن در نوشته ای در ســال 1366 ق، از جحیم دروني و سپس جحیم 
به عنوان عذاب الهي در عاقبت اعمال انســان در تبعیت از هواي نفساني یادکرده است. در 
خصوص مفهوم ســازی و معناشناســي عبارات دیگري در قرآن نیز مقاالتي نگارش شده 
ازجمله»مفهوم سازی اعمال نیک با رویکردي شناختي«، 1397 از فریده امیني و »معناشناسی 
و مالك شناسي جدال أحسن قرآني«، 1397 از مصطفي عباس مقدم؛ اما از بُعد معناشناختي 
که در این پژوهش به واژه جحیم پرداخته شده، کاري صورت نگرفته و ازاین جهت پژوهشي 

بدیع می باشد.
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روش بررسی
 این پژوهش بر شــش مبحث اســتوار است: 1( بررسي معنایي جحیم 2( صفات جحیم 
3( وارد شــوندگان در جحیم 4( عذاب در جحیم 5( ابزارهاي عذاب در جحیم 6( غذا و 
شــراب در جحیم. در این پژوهش سعی شده بررسي لغوي و کاربردي بر این واژه صورت 
پذیرد و در این راستا از معاجم قدیم تا معاجم جدید همه بررسی شده اند و در پایان با روش 

توصیفی- تحلیلی تغییرات معنایی این واژه تبیین شده است.

1- جحیم و معنای آن
 طبق بررسی و مشــاهده لغت نامه ای، معنای واژه »جحیم« پیرامون دایره معنایی »عذاب 

سوزان« می چرخد و تقریباً بر این معنا تأکید دارد و دو معنا برای آن ذکر گردیده است:
معنای نخســت: دال بر آتش شعله ور و ویرانگر اســت. چراکه اصل در ریشه »ج ح م« 
شدت حرارت و شعله ور شدن و شدت فوران آتش است.) مصطفوي، 1430 ق، ج 2: ص 
69، ابن فارس، 1404 ق، ج 1: ص 429( و »جحیم« در اصطالح، هر آتش شدید االشتعال 
و آتشــي که بعض آن باالی بعضی است یا هر آتش بزرگي در گودال بزرگ معنا می شود. 
) فراهیــدي، 1409 ق، ج 2: ص 87؛ ابن درید، 1988 م، ج 1: ص 441؛ ازهري، 1421 ق، 
ج 4: ص 101؛ صاحــب، 1414 ق، ج 2: ص 417؛ راغــب اصفهاني، 1412 ق: ص 187؛ 
زمخشــري،1979 م: ص 83؛ فیروزآبادي، 1415 ق، ج 4: ص 23؛ زبیدي،1414 ق، ج 16: 

ص 94؛ بستاني، 1375: ص 289؛ قرشي، 1371، ج 2: ص 19(
جحیم از نام های آتش آخرت اســت که قهراً به واســطه بزرگی و کثرت اشتعال، جحیم 
نام گرفته و ممکن اســت آن را به معنی مکان بســیار گرم بدانیم، در این صورت نامي براي 
جهنّم است.)جوهري، 1376، ج 5: 1883؛ عسکري، 1400 ق: ص 307؛ ابن اثیر، 1367، ج 
1: ص 241؛ ابــن منظور، 1414 ق، ج 12: ص 84؛ طریحي، 1375، ج 6: ص 26؛ زبیدي، 

1414، ج 16: ص 94؛ قرشي، 1371، ج 2: ص 19(
واژه »جحیم« 26 مرتبه در قرآن و همه به صورت مفرد ذکرشــده اســت. 23 بار به شکل 
معرفه به »ال« )بقره: 119، مائده: 10 و 82، توبه: 113، حج: 51، شعراء: 91 و....( و 3 مرتبه 
به صورت نکره )واقعه: 94، انفطار: 14، مزمل: 12(. همه درباره آتش آخرت است فقط یکی 
درباره دنیاست و آن در قضیّه حضرت ابراهیم 7 است  »قالُوا ابْنُوا لَُه بُنْیاناً َفَألُْقوُه فِي  الَْجِحیمِ  
َفَأراُدوا بِهِ َکیْداً َفَجَعْلناُهُم اْلَْسَفلِینَ ؛ گفتند برای او بنائی  بسازید و او را در آتش بزرگ افکنید 
خواستند درباره او حیله ای کنند مغلوبشان کردیم« )صافات: 97( ) ازهري، 1421 ق، ج 4: 

ص 101؛ قرشي، 1371، ج 2: ص 19(
معنای دوم: ریشه جحیم به چشــم ارتباط پیدا می کند. واژه »جحمه« به معناي چشم در 
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ی لغت بنی ِحمیَر و ازنظر برخي لغت اهل یمن است و ارتباط آن را باریشه لغت، برافروخته 

بودن دو چشم دانسته اند و از همین معنا، »َجَحَم الرجل« را به معناي بازگشودن چشم براي 
چشــم دوختن و چشــم تیز کردن گفته اند.) جوهري، 1376، ج 5: ص 1883؛ ابن فارس، 
1404 ق، ج 1: ص 429( و تجحیم به معنای استمرار در نگاه کردن بدون پلک زدن است. 

)ابن منظور، 1414 ق، ج 12: ص 85(
 موضوع انتقال معنایی این ریشــه، از آتش و شــعله وری آن به شعله وری چشمان شیر 
درنده و سپس اطالق بر چشم دوختن و تیز کردن انسان و همچنین چشمان سرخ و بزرگ 
) جوهري، 1376، ج 5: ص 1883(، به دلیل همان برافروخته و درخشــان بودن دو چشــم 
می باشد. از داللت های جانبی و فرعی این واژه، اطالق آن برای جنگ و نبرد است که انتقال 
معنا از حقیقت به مجاز رخ می دهد و »الحرب الجاحم« به معنای جنگ سخت و نفس گیر و 
شدت کشتار در جنگ خواهد بود. )زبیدی، 1414 ق، ج 16: ص 94( و یا عبارت »جحیم 
المعرکه« به معنای ســختی و صعوبت می باشــد و »اذهب الی الجحیم« جنبه نفرین براي 

هالکت دارد. )احمد مختار عمر، 2008 م، ج 1: ص 347(
این واژه در قرآن در آیاتی که مربوط به آخرت اســت، در چهارچوب لغوی و مفهومی، 
صفــات مادی و معنوی و ادوات عــذاب و کیفیت عذاب و غذای عذاب را بیان می کند؛ و 
همچنین قرآن کریم داللت و معنای مشــخص و جدیدی را به واژه »جحیم« بخشیده و آن 
را دارای معنای اجتماعی جدیدي می کند که در آن به معنای مکان عذاب در آخرت استفاده 
می شود مانند: »ُخُذوُه َفاْعتُِلوُه إِلی  َسواءِ الَْجحیم ؛ او را بگیرید و بکشیدش تا در میان دوزخ 
بیفکنید« ) دخان:47( این واژه موجب ایجاد تأثیری خاص بر مخاطب می شود که واژه دیگر 
را یارای این مهم نیست، چراکه دال بر آتش بسیار بزرگ و پر اخگري است که بنی بشر را 

در خود می بلعد و در آن ُغل و زنجیرها و قیود بسیار و رستنی های تلخ فراوان است.
یکــي از اصول پر اهمیت در قرآن عدم ترادف اســت، که این اصل در مورد لفظ جحیم 
نیز جاري اســت. علت عدم ترادف این است که قرآن حکیم است و از سوی حکیم برای 
ما فرستاده شــده. در سوره یس می فرماید: »َو الُْقْرآِن الَْحِکیمِ « حکمت حکیم اقتضاء دارد که 
هر کالمی در جای خاصی به کار رود و در مورد خداوند دو تعبیر مشــابه بدون افاده معنی 
تازه ای، سر نمی زند که همان زیاده گویی و لغوگویی را نتیجه می دهد و الفاظی که در قرآن 
کریم مترادف به نظر می رسند هر یک حامل خصوصیات ویژه ای است که ترادف را از آن ها 
سلب می کند. با عنایت به این نکته که الفاظ قرآن با خصیصه اعجاز توأم است به عبارت دیگر 
به جای لغتی که در قرآن کریم، مرادف بالغت دیگر به نظر می رسد محال است لغت دیگری 

به کاررفته باشد. ) نجار، 1381: ص 44(
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۲- صفات جحیم

1-۲( بروز
َزِت الَْجحیُم لَِمْن یَری « )نازعات: 36( معنای اصلی بروز، همان ظهور و جلوه گری   »َو بُرِّ
)ابن فارس، 1404 ق، ج 1: ص 218( و در برخی اوقات به معنای آشــکار کردن اســت. 
زت " ماضی مجهول از مصدر " تبریز "  ) زمخشــری، 1979 م، ج 1: ص 36( کلمه " بــرِّ
معنای اظهار اســت و معنای آیه این اســت که: در آن روز، دوزخ ظاهر می شود، و پرده از 
روی آن برمی دارند، تا هر صاحب چشم و بینایی آن را به عیان ببیند. ) طباطبایي، 1417 ق، 
ج 20: ص 191( یعنی جحیم برای همه قابل رؤیت اســت؛ اما شــیخ طوسي در ذیل آیه »و 
زِت الَجحیُم لِلَغاوین« )شعراء: 91( بروز آن را براي کساني که عامل به نهایت شّر و فساد  برِّ
هستند و هدایت را ترك کرده اند، می داند. ) طوسي، بی تا، ج 8: ص 35( و همچنین صاحب 
مجمع البیان جحیم را براي گمراهان و منحرفین از حق آشکار می داند. ) طبرسي، 1372، ج 7: 
ص 305( ازنظر مغنیه صاحب تفســیر الکاشف، دوزخ براي کساني بروز می یابد که آن را 
انکار و تکذیب کردند. ) مغنیه، 1424 ق، ج 5: ص 504( زمان این بروز به مجرد موت بلکه 
در حال احتضار صورت می گیرد که مالئکه عذاب خبر به آن داده و انذار به آتش می کنند.

) طیّب، 1378، ج 10: ص 50(

۲-۲( مکان رویش درختان دوزخی
 در ابتدای امر رویش درختان درجایی که سراســر آتش اســت )جحیم( بســیار سخت 
می نمایانــد چراکه حیات طبیعی درختان، آب و هوایی مناســب را می طلبد؛ اما آتش نقطة 
مقابل آن است و این مقوله، عقل انسان را نسبت به قیاس آخرت به دنیا به چالش می کشد؛ 
اما این تعجب ندارد که در آتش جهنم درختی بروید و هم چنان باقی بماند و نسوزد، برای 
اینکه زنده ماندن دوزخیان در آتش عجیب تر است؛ و خدا هر کاری بخواهد می تواند بکند. 
) طباطبایي، 1417 ق، ج 17: ص 140( و این تقدیر الهی است. ازجمله این درختان، درخت 
َزقّوم است »آن ها َشَجَرٌة تَْخُرُج في  أَْصِل الَْجحیم « )صافات: 64( اما اصل جحیم یعنی اساس 
و پایه آن ) ابن فارس، 1404 ق، ج 1: ص 109( زمخشــری آن را یک بار در معنای وســط 
و میان آتش و بار دیگر به معنای عمق آن یادکرده ) زمخشــري، 1407 ق، ج 4: ص 46( 
خاصیت رویش در میان عمق آتش داللت و مفهومی جدید اســت که قرآن برای اولین بار 

به واژه اضافه کرده است.

۳-۲( شعله وری و آتش افروزی )تسعیر(
َرت « )تکویر: 12( که در مرحله   از حاالت دیگر حجیم شعله وری است »َو إَِذا الَْجحیُم ُسعِّ
َرْت * َو إَِذا النُُّجوُم انَْکَدَرْت« )تکویر:  ْمُس ُکوِّ پایان هستی و شروع حیات آخرت است »إَِذا الشَّ
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ی 1 و 2( تســعیر از ریشه سعاراً و به معنای گرمای آتش و شعله ور ساختن است، به طوری که 

زبانه بکشد. ) طباطبایي، 1417 ق: ج 20، ص 215( علمای لغت معنای مرکزی و اصلی ریشه 
)سعر( را شعله وری و ارتفاع می پندارند )ابن فارس، 1404 ق، ج 3: ص 75( که در اصل برای 
آتش بوده است اما در زبان عربی به تدریج این داللت اصلی )مستعمل در قرآن( به معنای فرعی 
ر النزاع« بکار رفته است. ابوهالل عسکری در تفاوت میان سعیر  »سّعر النار من الحرب« و »َسعُّ
و حریق و جحیم، سعیر را آتش سوزاننده و حریق را آتش سوزانندة چیزی دیگر و جحیم را 
آتشــی به روی آتش تعریف می کند.)عسکری، 1400 ق: ص 307( تسعیر در آیه فوق بیانگر 
برافروخته و شعله ور گشتن آتش و افزوده شدن شدت و تندي آن در دوزخ است، بنا بر قولي 
هرچه گناهان بنی آدم و غضب خداوند بیشتر شود، برافروختگي این آتش بیشتر خواهد شد. ) 

طبرسي، 1372، ج 10: ص 675؛ طوسي، بی تا، ج 10: ص 283(

۳- وارد شوندگان در جحیم
 قرآن کریم دســته های متعدد را در زمرة وارد شــوندگان به دوزخ برمی شــمارد و دسته 
بســیاري نیز وارد آن نمی شوند و این بیانگر آن است که همه بدکاران و کافران وارد جحیم 
نمی شوند، بلکه عدة معیني وارد می شوند و شیاطین و منافقان ازجمله این افراد نیستند، بلکه 
ایشــان در درکات دیگری از دوزخ اند؛ چراکه شــیاطین نیز وارد جهنم می شوند: »َفَو َربَِّک 
لَنَحُشَرنَُّهم َوالَشیَاِطیَن ثُمَّ لَنُحِضَرنَُّهم َحوَل َجَهنََّم ِجثِیًّا« )مریم: 68( مراد این است که در بیرون 
قبرها ایشان را با اولیائشان، که شیطان ها هستند جمع می کنیم، چون به دلیل ایمان نداشتن از 
غاویان شدند. ) طباطبایي، 1417 ق، ج 14: ص 88( و بنا بر قولي در این معناست که آن ها 
را درحالی که بر زانو نشســته اند، در اطراف جهنم حاضر می سازیم، به طوری که با یکدیگر 
در ســتیز و جدال هســتند و از یکدیگر اظهار تنفر می کنند، زیرا محاسبه آن ها در نزدیکی  
جهنم اســت. )طبرسي، 1372، ج 6: ص 808( و نیز کســانی که ادعای الوهیت کرده اند از 
وارد شــوندگان هستند: »َو َمْن یَُقْل مِنُْهْم إِنِّي إِلٌه مِْن ُدونِهِ َفذلَِک نَْجزیهِ َجَهنََّم َکذلَِک نَْجِزي 
الِمیَن« )انبیاء: 29( همه بیانگر این است که جحیم بخشی از آتش دوزخ است و مختص  الظَّ

افراد خاصی می باشد.

1-۳( كافران
بُوا بِآیاتِنا أُولئَِک أَْصحاُب الَْجحیمِ « )مائده: 10( کافر و ریشه آن در زبان  »َو الَّذیَن َکَفُروا َو َکذَّ
عربی ارتباطی به موضوعات دینی نداشــته و با نزول قرآن در معنای جدیِد پوشاندن چیزی 
بکار رفته اســت؛ و به فالح کافر می گویند چون بذر را زیرخاك می پوشــاند. ) مصطفوي، 
1430 ق، ج 10: ص 86( اگر کفر در معناي اعم خود به معنی ستر باشد، هر که حق بر او 
مســتور باشد، کافر است درنتیجه شامل غیر مؤمن می شود هر که و هر چه هست. ) طیّب، 

1378، ج 13: ص 313(
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باید خاطرنشــان ساخت کافر، معنای کلی دارد و منظور از اهل جحیم کافرانی هستند که 
آیات الهی را تکذیب می کنند. اصحاب جحیم بیانگر خلود در دوزخ است، چراکه مصاحبت 
اقتضاي مالزمت را دارد. )طوسي، بی تا، ج 3: ص 463( تمام طبقات کفار و مکذبین به آیات 
الهی و لو یک آیه، از مالزمان آتش در جهنم خواهند بود. ) طیب، 1378، ج 12: ص 433( در 
آیه فوق، انکار آیات، عطف بر کفر شده زیرا که این انکار، نوعي از کفر است و آیه درصدد 

بیان حال تکذیب کنندگان می باشد. ) کاشاني، 1423 ق، ج 2: ص 311(

۲-۳( كسانی كه به خدای متعال ایمان ندارند
 »ُخُذوُه َفُغلُّوُه* ثُمَّ الَْجحیَم َصلُّوُه * ثُمَّ في  ِسْلِسَلةٍ َذْرُعها َسبُْعوَن ذِراعاً َفاْسُلُکوُه * إِنَُّه کاَن 
ِ الَْعظیم «؛ محققاً او بود که به خدای عظیم ایمان نیاورد. )الحاقه:30 -33( ایمان  ال یُْؤمُِن بِاهللَّ
مصدر آرامش و از ریشه »أمن« مأخوذ گردیده و متضاد خوف می باشد؛ 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 90( عدم ایمان به خدا مجرد انکار وجود او نیست، 
بلکه انکار به توحید و دعوی شــرك را هم شامل می شــود، به جمیع اقسام شرك ذاتی و 
انکار عدل الهــی و انکار صفات کمالیه و جمالیه و جاللیه و انکار معجزات پیغمبران او و 
ِ الَْعِظیمِ  است. این از حیث اعتقاد؛ البته  کتاب های او و احکام او؛ تمام این ها عدم ایمان بِاهللَّ
کسی که ایمان باهلّل نداشته باشد به هیچ امور دینیه معتقد نیست، به نبوت و امامت و معاد و 
ضروریات دین و سایر اموری که مدخلیت در ایمان دارد، و کسانی که به بعض از این امور 
معتقد نباشند حتی به انکار یک ضروری دینیه یا مذهبیه، یا یک بدعتی در دین بگذارند که 
باعث سلب ایمان شود، ملحق به این ها هستند.) طیب، 1378، ج 13: ص 173( آن کسانی که 
کافر شــدند و آیات ما را تکذیب کردند اصحاب ویاران دوزخ بوده در آن جاودانه خواهند 

بود. ) طبرسي، 1372، ج 9: ص 359؛ طوسي، بی تا، ج 9: ص 530(

۳-۳( كسانی كه بر اطعام مساكین بی اهمیت بودند
ِ الَْعظیِم * َو ال یَُحضُّ َعلی   ـهُ کاَن ال یُْؤمُِن بِاهللَّ  »ُخــُذوُه َفُغلُّوُه *ثُمَّ الَْجحیَم َصلُّوُه *... إِنَـّ
َطعامِ الِْمْســکین«   )الحاقة: 34-30( ورود این دسته در جحیم دال برشدت ناشایستگی این 
کار می باشد. زمخشری دو دلیل بزرگی گناهِ »بخل« را عطف آن به کفر و آوردن فعل »حّض« 
به جای »یطعمون« می داند؛ چراکه این فرد نه تنها خود نمی بخشد بلکه تشویق به این کار هم 
نمی کند.)زمخشری، 1407 ق، ج 4: ص 605( آیه موردبحث در مقام بیان علت دستور قبلی 
)بگیرید و ببندید و در آتش بیفکنید( است، می فرماید بدین علت چنین دستور دادیم که وی 
به خدای عظیم ایمان نیاورده، مردم را به اطعام مسکینان تشویق نمی کرد، بلکه مسامحه  کرده، 

از رنج بینوایان احساس ناراحتی نمی نمود.) طباطبایي، 1417 ق، ج 19: ص 401(
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ی 4-۳(: گمراهان )غاوون(

َزِت الَْجحیمُ  لِْلغاویَن )شعراء: 91( »الغّي« در لسان العرب به معناي گمراهي و ناامیدي  َو بُرِّ
و در التحقیق به معناي هدایت به سوی شّر و فساد و در مفردات راغب به معناي جهل ناشي 
از اعتقاد فاسد است. ) ابن منظور، 1414 ق، ج 15: ص 140؛ مصطفوي، 1430 ق، ج 7: ص 
349؛ راغب، 1412 ق: ص 620( و »الَغَوایَُة« به معناي فرورفتن در شــّر و فساد و گمراهی 
می باشــد. ) ابن منظور، 1414 ق، ج 15: ص 141( غوایت را دو معنی بلکه معانی بسیاری 
مرده اند به معنی مضل که دیگران را اضالل می کند و به معني جهل یعني مخالفت لســان با 
قلب، یعني کســي که ظاهرش با باطنش مخالف است، به معنی ضاللت و به معنی خیبة و 

ناامیدي که تمام این ها قریب المعنی است. ) طیّب، 1378، ج 10: ص 50(
 ابن فارس دو معنای اصلی را برای ریشــه )َغِوَی( بیان می کند: 1- نقطه مقابل هدایت؛ 
2- فساد در یک چیز )ابن فارس، 1404 ق، ج 4: ص 399( اما درواقع یک فعل با کسر عین 
الفعل )َغِوَی( و فعلی دیگر با فتح العین )َغَوی( وجود دارد که معنای اولی به معنای فســاد 
و دومی به معنای گمراهی است، با محوریت معنای گمراهِی فاسد گونه بودن؛گمراهی نیز 
تخصیص بر معنای عام می باشد »َفُکبِْکبُوا فیها ُهْم َو الْغاُووَن« )شعرا: 94( و قرآن کریم دلیل 
 ِ این گمراهی را در مقابل آیه مذکور می فرماید »َو قیَل لَُهْم أَیَْن ما ُکنْتُْم تَْعبُُدوَن *مِْن ُدوِن اهللَّ
َهْل یَنُْصُرونَُکْم أَْو یَنْتَِصُرون « )شعرا: 92-93( و همان گونه که مشاهده می شود معنای »َغّی« از 
گمراهی و فساد به معنای کافری که در راه اشتباه عبادت غیر خداست، تغییر پیداکرده است.

5-۳( لشکریان ابلیس )جنود ابلیس(
َزِت الَْجحیُم لِْلغاوین  *....َفُکبِْکبُوا فیها ُهْم َو الْغــاُوون  * ُجنُوُد إِبْلیَس أَْجَمُعون «   »َو بُــرِّ
)شــعراء: 95- 91( جنود ابلیس به کسانی اطالق می شود که ابلیس را در گمراهی دیگران 
یاری می رسانند. بت ها و پرستندگان آن ها که مردمی گمراه بوده اند، و سپاهیان شیطان همه 
را جمع کرده، بر روی هم می ریزند. )طبرسي، 1372، ج 7: ص 305( جنود ابلیس شامل هر 
گمراه و گمراه کننده ای می شــود ) مغنیه، 1424 ق، ج 5: ص 504( در کافي از امام باقر 7 
نقل شــده است که مقصود از جنود ابلیس ذریّه او از شیاطین هستند. ) کلیني، 1407 ق، ج 

2: ص 31(

6-۳( طغیانگران )طاغون(
نْیا * َفإِنَّ الَْجحیَم  ا َمْن َطغی * َو آثََر الَْحیاَة الدُّ  دسته دیگر این افراد طغیانگران می باشند »َفَأمَّ
ِهَي الَْمْأوی « )نازعات: 37-39( و طغیانگر کســی اســت که در حزب و معصیت و گناه و 

مکروه زیاده روی می کند. ) ابن منظور، 1414 ق، ج 15: ص 7(
و این فعل سه شکل در زبان عربی دارد:
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1- َطَغی یََطَغی به معنای زیاده روی در کفر و عصیان کردن
2- َطغَِی یطغی به معنای سروصدا کردن

3- َطَغی یطغو به معنای فراتر از حد خود رفتن
درواقع طغیانگر کسي است که در معصیت از حد تجاوز کرده باشد. ) ابوحیان، 1420 ق، 
ا َمْن َطغی «  یعنی از حّد و مرزی که خداوند برای او گذارده تجاوز کند  ج 10: ص 401(»َفَأمَّ
نْیا« و دنیا را بر آخرت اختیار نماید. پس البتّه آن دوزخ  و مرتکب گناهان شود »َو آثََر الَْحیاَة الدُّ
برای او جایگاه است . ) طبرسي، 1372، ج 10: ص 660( اختیار زندگاني دنیا، برگزیدن منافع 
حیات دنیوي است با ارتکاب گناهان و ترك آنچه خداوند واجب کرده است. سپس خداوند 
بیان می کند که جایگاه و محل استقرار چنین فردي در آخرت جحیم خواهد بود. ) طوسي، 

بی تا، ج 10: ص 264(

7-۳( فّجار
اَر لَفي  َجحیٍم« )انفطار:14( فجار جمع فاجر و وزن ُفّعال معموالً برای جمع اسم   »َو إِنَّ الُْفجَّ
فاعل مذکر صحیح سالم بکار رفته و در قرآن کریم هم»فّجار« مقابل »ابرار«ذکرشده است»إِنَّ 
اَر لَفي  َجحیم « )انفطار: 13-14( باید دانست معنای اصلی ریشه  اْلَبْراَر لَفي  نَعیٍم * َو إِنَّ الُْفجَّ
»فجر« شکافتن و شّق است و َفجر از همین روی فجر نامیده شده است؛ پس ازاین داللت به 
معنای میل و انحراف از راه منتقل شده و سپس مفهوم انحراف از راه درست دینی و عقلی را 

به خود گرفته است )ابن فارس، 1404 ق، ج 4: ص 475(
با دقت در اجتماع سه حرف )ف، ج، ر( و آواشناسی آن درمی یابیم فاء آوای پنهان و آرام 
و جیم صدای آشکار و راء داللت بر تکرار دارد که نشان می دهد زبان برای ادای مخارج آن 
به کرات به جهات مختلف متمایل و منحرف می گردد که در راســتای معنای مراد آن است 
و داللت قرآنی، داللت خاص بر مبنای فجور و میل دینی اســت. پس فاجر کسی را گویند 
که میل از حق کرده رو به باطل رود و این شامل جمیع طبقات کفار و ارباب ضالل می شود 
که از حق که دین اســالم باشــد رو برگردانده و از ائمه طاهرین و ضروریات دین اعراض 
کرده رو به باطل که خلفاء جور هستند کردند، و بدعت در دین گذارده، پرده اسالم را پاره 
کردند، و علنا و متجاهراً مرتکب معاصی شدند؛ به حدی که موجب زوال ایمان آن ها شده، 
بی ایمــان از دنیا رفتند. ) طیب، 1378، ج 14: ص 29( عالمه طباطبایي معتقد اســت کلمه 
" فجار " به معنای گناهکاران پرده در اســت، و ظاهراً مراد کفار هتاك باشــد، نه مسلمانان 
گناهکار، چون مســلمانان در آتش  مخلد نمی شــوند.) طباطبایي، 1417 ق، ج 2: ص 227( 
ازنظر شــیخ طوسي نیز فجار کساني هستند که براي معصیت و نافرماني خداوند از طاعت 
و فرمان برداری او بیرون آمده اند و جزاي کفر و معصیت آن ها جحیم خواهد بود.) طوسي، 

بی تا، ج 1: ص 293(
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ی 8-۳( تکذیب كنندگان )مکّذبون(

 تکذیب کنندگآنچهار دسته اند: دسته ای مکذب گمراه و دسته دیگر مکذب صاحب نعمت 
الُّوَن  و دســته سوم مکذبان روز جزا و دسته چهارم مکذبان آیات و نشانه ها »ثُمَّ إِنَُّکْم أَیَُّها الضَّ
الِّیَن*  بیَن الضَّ ا إِْن کاَن مَِن الُْمَکذِّ بُوَن* َلکُِلوَن مِْن َشَجرٍ مِْن َزقُّوم « )واقعه: 51-52( »َو أَمَّ الُْمَکذِّ
َفنُُزٌل مِْن َحمیٍم* َو تَْصلِیَُة َجحیم « )واقعه: 92-94( و تقدم »مکذبین« بر »ضالّین« در این آیه، از 
حیث ظهور بیشتر آن است. حذف مبتدا در جواب شرط در راستای تأکید و تأثیرگذاری بیشتر بر 
این امر است. خدای تعالی دوزخیان را به مکذبین و ضالین توصیف کرده، و تکذیب را جلوتر 
از ضاللت ذکر فرموده، ازآن جهت که عذابی که می چشــند همه به خاطر تکذیب و عنادشان 
با حق بود، چون اگر تنها دچار ضاللت بوده و هیچ تکذیبی نسبت به حق نمی داشتند، عذاب 
نداشتند، زیرا چنین مردمی در حقیقت مستضعف هستند، که قرآن آنان را دوزخی نمی داند.) 
بین «)مطففین: 10( این  طباطبایي، 1417 ق، ج 19: ص 140( همچنین فرموده »َویٌْل یَْوَمئٍِذ لِْلُمَکذِّ
آیات نیز در خصوص احوال تکذیب کنندگان قیامت در روز بعث است. آن ها از حدود الهي 
تجاوز کرده و گناهکار هستند به گونه ای که زشتي اعمالشان مانع از درك حق شده است. آنان 
داخل جحیم خواهند شد، دخولی که بیرون شدن برایش نیست. ) طباطبایي، 1417 ق، ج 20: 
بُوا بِآیاتِنا أُولئَِک أَْصحاُب الَْجحیِم« )حدید: 19( منظور  ص 234( و فرمود »َو الَّذیَن َکَفُروا َو َکذَّ
از آیه نشــانه و عالمت و منظور از " اصحاب دوزخ بودن " این است که از آن جدا نخواهند 

شد، و دائماً در آن هستند.) طباطبایي، 1417 ق، ج 19: ص 163(

9-۳( معاندان كارشکنی درآیات الهی )اساعون بالمعاجزه فی آیات اهلل(
 »َو الَّذیَن َســَعْوا في  آیاتِنا ُمعاِجزیَن أُولئَِک أَْصحاُب الَْجحیم « )حج: 51( ســعی در زبان 
عربی به معنای دویدن آرام اســت و هر عملی چه خیر و چه شــر سعی برشمرده می شود. 
معنای اصلی آن دویدن بوده و سپس به فعل و عمل و قول انتقال معنا داده است. این تالش 
برای کارشکنی می تواند با »صدا« و »تکذیب« و یا تطمیع و ترهیب پیروان دین باشد. »الذین 
سعوا« یعني کساني که در ابطال آیات ما تالش می کنند و به دنبال این هستند که عجز آیات 
الهي را نشــان دهنــد، قطعاً عذاب دوزخ ) جحیم( براي آنان بــوده و مالزم و خالد در آن 
خواهند بود.) طوسي، بی تا، ج 7: ص 329( همچنین بیانگر این است که مشرکین بطور دائم 
خلود در آتش داشته و تا بی نهایت مالزم آن خواهند بود؛ زیرا که با پیامبر 9 دشمني کرده و 
تالش بســیار کرده اند که ایشان را عاجز از تبلیغ رسالت پروردگارش کنند و مردم را نیز از 

این راه بازدارند. )مغنیه، 1424 ق، ج 5: ص 338(

4- عذاب در جحیم
 مفردات عذاب برای جحیم متفاوت از جهنم و لظی و سعیر است مثاًل درباره جهنم »لَُهْم 
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 ِ الِمین «)اعراف: 41( »َو ال تَْجَعْل َمَع اهللَّ مِْن َجَهنََّم مِهاٌد َو مِْن َفْوقِهِْم َغواٍش َو َکذلَِک نَْجِزي الظَّ
إِلهاً آَخَر َفتُْلقی  في  َجَهنََّم َمُلوماً َمْدُحوراً« )اسراء: 39( »َو نَْحُشُرُهْم یَْوَم الْقِیاَمةِ َعلی  ُوُجوِههِْم 
ا َمْأواُهْم َجَهنَُّم ُکلَّما َخبَْت زِْدناُهْم َســعیراً« )اســراء: 97( اما عذاب های  ُعْمیاً َو بُْکماً َو ُصمًّ

جحیم به شرح ذیل می باشد:

1-4( كّب
ابن فارس داللت اصلی این ریشه را جمع شدن کامل و بدون استثنای بخشی از بخش های 
یک چیــز بیان می کند.) ابن فارس، 1404 ق، ج 5: ص 124( کّب برای انســان بر صورت 
افکندن اوست َکبَبْتُهُ  لوجهه  َفانَْکَب  )فراهیدي، 1409 ق، ج 5: ص 284( کبکب از سر سقوط 
کردن اســت و چون به فعل مجهول ادا فرموده یعنی آن ها را از ســر در جهنم  می اندازند.) 
طیب، 1378، ج 10: ص 52( »َفُکبِکبُوا فِیَها ُهم الَغاُووَن« )شــعراء: 94( بیانگر زمین افکندن 
بر روی صورت به طور مکرر و توقف ناپذیر اســت. بر اساس تفسیر مشخص است استفاده 
مضاعف و رباعی »کبکب« در راستای تکرار و زمین افکندن های مکرر و پیاپی است. )ابن 

عاشور، ج 19: ص 161؛ طباطبایي، 1417 ق، ج 15: ص 290(

۲-4( تصلیه )افکندن در آتش(
 این فعل از ماده »صلی« مأخوذ شده و در بررسی معجمی دو شکل دریافت شد:

1- صلیِ- )َصَلیَ-(
2- صلیُ-

و زمخشــری به این نکته پی برده و دو معنا را برای این ریشــه بیان کرده یکی عبادت و 
دیگری آتش و باید بین این ریشه صلو )عبادت( و صلی )آتش( تمایز قائل شد. )زمخشری، 
1979 م: ص 360؛ مصطفــوي،1430 ق، ج 6: ص 330( فرق 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« 
)مطففین:16( داللت بر ثبوت و دوام این امر است و البته در آیه »یصلونها یوم الدین«) انفطار: 
5( هم به شکل فعلیه آمده است. تصلیه داللت بر مالزم بودن آتش دارد و اصطالء نیز از این 
ریشــه است و به معني نشستن کنار آتش براي گرم شدن است؛ و اصل در آن مالزم بودن 
است.) طوسي، بی تا، ج 1: ص 105( و این نوع عذاب میان جهنم و جحیم مشترك است »َو 
ُسوَل مِن بَعِد َما تَبَیََّن لَُه الُهَدی َو یَتَّبِع َغیَر َسبِیِل الُمؤمِنِیَن نَُولِّهِ َما تََولَّی َو نُصلِِه  َمن یَُشاقِِق الرَّ

َجَهنََّم و َساَءت َمِصیًرا« )نساء: 115(
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ی ۳-4( عذاب دردناک )عذاب الیم(

 عذاب با دو نوع مادی و معنوی خود دردناك اســت. لغت شناســان معنای ألم را درد و 
ألیم را دردناك برشــمرده اند و آن را هم معنای »وجع« می دانند.) فراهیدي، 1409 ق، ج 8: 
ص 347( اما با اندکی دقت می توان دریافت »وجع« أعم از ألم اســت و ألم دردی اســت 
که از جانب دیگری به تو می رســد اما »وجع« هم از خود و هم از دیگران به تو می رســد.
)عســکري،1400 م: ص 234( عذاب وصف به ألیم می شــود براي رساندن مبالغه در آن ) 
کاشــاني، 1423، ج 1: ص 62( ألم به معنی دردي است که در اثر مرض و بیماری و مقابل 
لّذت اســت. برای اهل دوزخ هم آالم جسمانی از آتش و زقوم و غساق و حمیم و مارها و 
عقرب ها و لباس های آتشی و تازیانه ها و گرزهای آتش و غیر این ها از عذاب های جسمانی 
می باشد و هم آالم روحانی از محجوب بودن از پروردگار و دوری از مقام قرب و حشر با 
شــیاطین و تألم از عقاید فاسده و اخالق رذیله و اعمال سیئة و مورد سخط و غضب الهی 
بودن و خلود در عذاب و تکّلم نکردن خدا با آن ها و خواری و بی اعتنایی به آن ها و خنده و 
سخریة اهل بهشت از آن ها و حسرت و ندامت و غیر این ها از عذاب های روحانی می باشد.

) طیب، 1378، ج 1: ص 370(   

5- ابزارهای عذاب در جحیم

1-5( غل و زنجیرها )أغالل(
 عذاب های جحیم به عذاب های بدنی همانند آتش سوزان یا غذاهای تلخ و بدبو منتهی 
نمی شود 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 می نماید تا عذاب جسمانی؛ 
گویا این فرد با غل و زنجیرهای بسیار از دست آتش و عذاب خواهد گریخت. اغالل جمع 
غّل به صورت دایره ای از آهن یا پوست به اندازه گردن است براي گردن اسیران براي درد و 
نشــان ذلت، که با زنجیر یا ریسماني محکم بسته می شود تا توسط آن، به سوی آنچه تالش 
بر فرار و رهایي از آن داشتند، بکشند. ) ابن عاشور، بی تا، ج 22: ص 74؛ طوسي، بی تا، ج 
9: ص 95( »ُخُذوُه َفُغلُّوُه * ثُمَّ الَْجحیَم َصلُّوُه«)حاقه: 30-31( هنگام رســیدن این خطاب، 
مالئکه عذاب، ابزار غل و سالســل و زنجیرهاي آتشي را بکار می گیرند.)طیب، 1378، ج 
10: ص 568( ابن منظور این ابزار را مختص گردن ندانسته و به دست هم نسبت می دهد ) 
ابن منظور، 1414 ق، ج 11: ص 504( اما در قرآن »أغالل« همراه با »اعناق« به کاررفته است 
»إِذِ اْلَْغالُل في  أَْعناقِهِم « )غافر: 71( در خصوص این عبارت دو مســئله قابل تأمل می باشد 
عبارت »فی اعناقهم« نشــان می دهد گویی که اغالل درون گردن های ایشان فرورفته و دوم 
این که اختصاص به جحیم ندارد بلکه عموماً برای اهل آتش و دوزخ از جهنم و غیر آن هم 
شامل می شود. اصل کلمه )غل( به معنی دخول است، گفته می شود: )انغل العنق فی الشي ء: 
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غّل شد گردن در چیزی( زمانی که داخل در آن چیز شود.) طبرسي، 1372، ج 8: ص 827(

۲-5( سالسل
 »ُخُذوُه َفُغلُّوُه * ثُمَّ الَْجحیَم َصلُّوُه * ثُمَّ في  ِسْلِسَلةٍ َذْرُعها َسبُْعوَن ذِراعاً َفاْسُلُکوه « )حاقه: 
30-32( " سالسل " جمع سلسله است و حلقه های به رشته درآمده ای است که در جهت 
طول استمرار دارد و معادل لفظ فارسی آن )زنجیر( است. ) طبرسي، 1372، ج 8: ص 828؛ 
طوســي، بی تا، ج 9: ص 95( پس از بستن غل و زنجیر گردن، سالسل که به منزله طنابی در 
افســار است، به آن بسته می شــود؛ و عبارت »سبعون ذراعاً« کنایه از طوالنی و کثرت درازا 
می باشد. دلیل کاربرد آن احتماالً به خاطر شدت اهانت و خوار شمردن است و بیشتر عذاب 
روحی است تا جسمانی، گویی که آنان را به سان چارپایان می رانند که نشان می دهد عذاب 
شونده هر دم در پی فرار از عذاب است و این سالسل مانع این امر می شود و هر دم ایشان 
)اهل دوزخ( به سواء الجحیم افکنده و بار دیگر برای طعام زقوم به جحیم آورده می شوند 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 4: ص 281( اما سالسل برای اهل جحیم هم آمده »إِنَّا 
أَْعتَْدنا لِْلکافِریَن َسالِسَل َو أَْغالالً َو َسعیرا« )انسان: 4( براي کافران به سبب کفر و عصیانشان 
عقوبتي توســط اغالل و زنجیرها آماده شده که به وسیله آن ها عذاب خواهند شد. ) طوسي، 
الِسُل  بی تا، ج 10: ص 208؛ طبرسي، 1372، ج 10: ص 615( »إِذِ اْلَْغالُل في  أَْعناقِهِْم َو السَّ
یُْسَحبُوَن * فِي الَْحمیِم ثُمَّ فِي النَّارِ یُْسَجُروَن« )غافر: 72-71( این آیه براي قیامت است که 
به زودی حقیقت عمل خود را خواهند فهمید، آن وقتی که غلها و زنجیرها در گردنشان باشد 
و در آبی سوزان کشیده شوند و سپس در آتش افکنده گردند. ) طباطبایي، 1417 ق، ج 17: 
ص 351( مغنیه در تفســیر خود سالسل را براي بستن پاها و اغالل را براي بستن دست ها 

دانسته است. ) مغنیه، 1424 ق، ج 7: ص 479(

 ۳-5( أَنکال
 قــرآن کریم چهار مورد در تضاد با بهره مندی، نعمت اهل جحیم را ذکر می کند )انکال، 
ةٍ َو  جحیم، طعام سخت و ناگوار و عذاب الیم( »إِنَّ لََدیْنا أَنْکاالً َو َجحیماً * َو َطعاماً ذا ُغصَّ
َعذاباً أَلیماً« )مزمل: 12-13( نَْکل  عاجز شدن از کاری؛ نِْکل ، لگام حیوان که آن را از کار و 
حرکت بازمی دارد؛ جمعش أَنکال  است. ) راغب اصفهاني، 1412 ق: ص 825( هر چیزي که 
با آن دیگري را می بندند و در قید می کنند.) مصطفوي، 1430 ق، ج 2: ص 277( همچنین به 
قوام آهن افسار هم اطالق می شود و مفسرین هم تقریباً همین معانی را برای انکال ذکر کرده 
و آن را قیدوبندهایی ســنگین معنا کرده اند )زمخشری، 1407 ق، ج 4: ص 640؛ طبرسي، 
1372، ج 10: ص 166( ایــن ابزار عذاب دنیوی در آخرت نیز بکار برده می شــود تا مانع 
حرکت و فرار از آتش شود. قیود و اغالل و آتشي که آتش گیره های آن انسان ها و سنگ ها 
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ی هستند را خداوند آماده کرده و از اوصاف قیامت است. ) مغنیه، 1424 ق، ج 7: ص 450(

6- غذاها و شراب های جحیم
 غذاها و شــراب های جحیم نوعی عذاب و درد برای اهل آن به شمار می رود 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 مضاعف اند و همان گونه که نوع آتش 
دوزخ اشــکال مختلف داشت، غذاها و شــراب های دوزخ هم متنوع است. زقوم، غسلین، 

ضریع که دو مورد اول مختص اهل جحیم می باشد.

1-6( زقوم
 اهل زبان دو معنا برایش ذکر می کنند یکی نوعی از غذا و دیگری روشی برای خوردن غذا 
به معناي بلعیدن و خوردن؛ به معناي به زور بلعیدن نیز به کاررفته است؛ شاید که اطالق زقّوم 
به نوعی از درخت در دوزخ به دلیل بلعیدن میوه آن باشد که مخالف طبع است و به اجبار انجام 
می گیرد.) مصطفوي، 1430 ق، ج 4: ص 350( همچنین نوعی بلعیدن و لقمه برداشتن هم معنا 
شده که ســریع خوردن است.) ازهري، 1421 ق، ج 8: ص 333؛ ابن فارس، 1404 ق، ج 3: 
ص 16( و ابن منظور زقوم را نوعی درخت خاکســتری با برگ های کوچک بدون تیغ و تلخ 
با گل های سفید و با گلبرگ های نازیبا گفته است.)ابن منظور، 1414 ق، ج 12: ص 269( اما 
روایات نشان می دهد اهل مکه و قریش آن را نمی شناختند؛ از همین روی وقتی آیه زقوم نازل 
شد ابوجهل گفت: این رســتنی در سرزمین ما نمی روید، آیا کسی از شما آن را می شناسد؟! 
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 می گفتند محمد 9 ما را از چه چیزهایی 
می ترساند!)ابن سیده، 1421 ق، ج 6: ص 263( در پاسخ به سخنان ابوجهل بقیه آیات نازل شد 
یاطیِن  الِمیَن * آن ها َشَجَرٌة تَْخُرُج في  أَْصِل الَْجحیِم * َطْلُعها َکأَنَُّه ُرُؤُس الشَّ »إِنَّا َجَعْلناها فِتْنًَة لِلظَّ
* َفإِنَُّهْم َلکُِلوَن مِنْها َفمالُِؤَن مِنَْها الْبُُطوَن * ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعَلیْها لََشْوباً مِْن َحمیٍم * ثُمَّ إِنَّ َمْرِجَعُهْم 
َلِلَی الَْجحیِم« )صافات: 63-68( ) طبرسي، 1372، ج 8: ص 696( با بررسي میراث تفسیری 
مشخص می شود زقوم میان اعراب جاهلی، مخصوصاً قریشی ها، آشنا نبوده و بیانگر این است 
که اولین بار توسط قرآن کریم استفاده شده، سپس به هر درختچه رستنی سّمی اطالق شده که 
در تماس باپوست پای انسان باعث تورم و مرگ فرد می شود. ) ابوحیان، 1420 ق، ج 9: ص 
89( و داشتن سرهایی همچون سران شیاطین که برای اعراب مأنوس نیست همه در راستای 
ایجاد تصورِ میزان نامأنوســی و غیرمتعارف و خوفناك بودن این درخت است. عوام از مردم، 
شــیطان را در زشت ترین صورت ها تصویر می کنند. در تشبیه هر چیزي، این معنا الزم است 
که به چیزی تشبیه شود که شنونده آن را بشناسد، درحالی که مردم سر شیطان ها را ندیده اند و 

نمی شناسند.) طباطبایي، 1417 ق، ج 17: ص 140(
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۲-6( غِسلین
 غذای دوم اهل جحیم غسلین اســت و آن را غذایی از غذاهای اهل دوزخ برشمرده اند 
اما با صفات مختلف، برخی آن را بسیار گرم و برخی آن را قطعه های پخته شده پوست اهل 
دوزخ می دانند.) ابن منظور، 1414 ق، ج 11: ص 495( »ِغســل« به معناي چیزي است که 
با آن شستشــو می کنند و با اضافه شــدن دو حرف به آن »ِغسلین« به معناي کندن و از بین 
بردن زوائد است. اصل در ماده این لغت، شستن و پاکیزه کردن آلودگی ها توسط آب است 
و غســلین از جهت مادي و معنوي محدود به همین رابطه است. یعني آن چیزي است که 
از شستن آلودگی ها و تیرگی های ظاهري ریخته می شود؛ اما غسلین در ماوراء عالم ماده در 
معناي آنچه از دفع آثار پلیدی ها و رذایل و تیرگی های نفساني ریخته می شود. آن چیزهایي 
که موجبات خســران و محجوبیت را در پي دارد؛ و چون اهل دوزخ طعام دیگري ندارند 
از همین ماده تغذیه می شــوند.) مصطفوي، 1430 ق، ج 7: ص 272( همچنین با پرداختن 
به متون تفســیري معلوم می شود ِغْسلِینٍ  چرك و خون اهل آتش و چیزی است که از اهل 
آتش جاری می شود. پس طعام چیزی است که برای خوردن آماده شده باشد و چون چرك 
و خون آماده برای خوراك اهل آتش شــده برای آن ها طعام می باشد.) طوسي، بی تا، ج 10: 
ص 106؛ طبرســي، 1372، ج 10: ص 523( نتیجه این که در خصوص اشتقاق آن در ریشه 
»غسل« آن را شسته شده پوست سوخته اهل دوزخ برمی شمارند. حتی وزن کلمه هم عجیب 
است اما آنچه مشخص است اصل و جزئیات این غذای اهل دوزخ مشخص نیست و تنها 
خداوند به آن آگاه است »َفَلیَْس لَُه الْیَْوَم هاُهنا َحمیٌم * َو ال َطعاٌم إاِلَّ مِْن ِغْسلیٍن * ال یَْأُکُلُه 

إاِلَّ الْخاِطُؤن « )الحاقه: 35 -37(

نتیجه گیری
بررسی های معناشناختی در خصوص واژه جحیم در قرآن، جنبه اعجاز بیاني و اصل عدم 
ترادف در قرآن را قوت بخشــیده و حاکی از آن اســت که در تمام موارد بکار رفته، دارای 
معنای ویژه خود بوده و هیچ یک از واژه های مترادف آن مانند دوزخ، جهنم، نار، سعیر، سقر، 

قابلیت جانشیني آن را ندارد. با در نظر گرفتن عدم ترادف به دست می آید که:
جحیم در دایره معنایي آتش شــعله ور و ویرانگر و شدید الشتعال و معناي دومِ چشمان 
برافروخته و تیزشده، ارتباط مستقیم با اصل ریشه »ج- ح- م« دارد که بیانگر شدت حرارت 
و فوران می باشــد. این معنا در صفات نام برده براي جحیم در قرآن که عبارت اند از: بروز، 

مکان رویش درختان دوزخي و شعله وري و آتش افروزی، نمایان است.
کساني که به عنوان وارد شوندگان در جحیم از آن ها نام برده شده است، استحقاق ورود در 
آن و مالزمت با آن رادارند که طبق آیات عبارت اند از: کافران، کساني که از ایمان به خداوند 
سرباز زدند، دوري کنندگان از اطعام مساکین، لشکریان ابلیس، تکذیب کنندگان، گمراهان، 
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ی طاغیان، معاندان و فجار. درحالی که همه این افراد ازنظر صفاتي هم پوشانی با یکدیگر دارند. 

کســي که ایمان به خدا نیاورده اســت، درواقع تکذیب کننده آیات و گمراه از راه راست و 
طاغي و فاجر و بی اهمیت نسبت به همنوعان خود می باشد و می تواند در گمراهي دیگران 

با ابلیس همکاري داشته باشد.
اشــکال مختلف عذاب که درآیات اختصاص به جحیم یافته است و شامل کّب ) افکنده 
شدن به صورت(، تصلیه و عذاب های دردناك می باشد، در معناي خود با استمرار و دوام و 
مبالغه همراه هستند. همچنین ابزارهایي که براي عذاب در جحیم بکار گرفته می شود، غل و 
زنجیر و سلسله های آتش است که وارد شوندگان را با آن ها به بند کشیده، با غذاهایي مانند 

زقّوم و غسلین روبرو می شوند.
از تمام موارد فوق معلوم می شــود که جحیم در قرآن اشاره به جایگاه ویژه ای در دوزخ 
دارد نه این که نام دیگري براي آن باشــد. همچنین دربردارنده افراد خاصي با اشکال خاص 

عذاب است و نوعي خاص از محل عذاب در درون دوزخ را به تصویر می کشد.
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