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چکیده
معناشناسی دانشی است که به بررسی معنا میپردازد و معناشناسی تاريخی – توصیفی از جمله
مهمترين و رايجترين روشهای اين علم به شمار میرود .يکی از شیوههای يافتن معانی دقیق واژه در
معناشناسی تاريخی -توصیفی ،استفاده از روابط همنشینی و جانشینی درون ساختار زبانی است .اين
روش بر نظرية ساختارگرايی استوار است .بدون شک کاربرد اين روش در مطالعه و فهم قرآن که دارای
اليههای پیچیدة معنايی است ،نقش عمدهای ايفا مینمايد .مطالعة حاضر با هدف شناخت و معرفی معنا
و مفهوم واژه حمیم در نظام معنايی قرآن کريم انجام شده و تالش کرده است نقش واژگان همنشین و
جانشین در کشف معنای «حمیم» بررسی نمايد .بنابراين سوال اصلی پژوهش حاضر آن است که کدام
يک ار واژگان همنشین و جانشین واژه حمیم در کشف معنای اين واژه بیشتر کمک میکنند و
مهمترين مولفههای معنايی واژه مذکور به عنوان شرايط الزم و کافی کدامند؟ نتايج اين مقاله نشان داده
است که مهمترين مؤلفههای معنايی واژة «حمیم» عبارتاند از اختصاص به حوزة عذاب ،مايع بودن،
دردناک و خشن بودن ،ذوب کنندگی ،مهلک بودن ،ازبین بردن اعضا ،و حرارت زياد .عالوه بر اين لفظ
«حمیم» بر محور همنشینی با مادههای فعلی «صَبّ»« ،ذاقَ»« ،سَقَی»« ،قطع»« ،سحب»و «صهر» و با
مفردات اسمی «ماء»« ،غسّاق»« ،سموم»« ،عذاب» و بر محور جانشینی با واژههای «عذاب» «،آنیة»
و«نار» روابط معنايی دارد و غالب آياتی که در آنها واژهی «حمیم» به کار رفته است ،به حوزهی
معنايی کافران ،منکران و خصومت گران دين اختصاص يافته است.
واژههای کلیدی :معنا شناسی ،روابط همنشینی و جانشینی ،حمیم ،مؤلفههای معنايی.
*  .رايانامة نويسندة مسئول:

morteza_ghaemi@basu.ac.ir
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 .1مقدمه
قرنهاست که دانشمندان ،پژوهشگران ،مفسران ،زبانشناسان و ...با استفاده از
شیوههای متنوع و گوناگون هرکدام با اهدافی در تالشاند قرآن کريم را بهتر و دقیقتر
از گذشته درک کنند و به اسرار و رموز همه جانبة آن پی ببرند تا امکان بهرهمندی
بیشتر از کالم آسمانی را فراهم نمايند.
در اين میان زبانشناسان و از جمله معناشناسان نیز با روشهای گوناگون به دنبال
کشف ساختار معنايی و درک واژگان و متن و گفتمان قرآن هستند و آثار ارزشمندی در
اين زمینه به رشتة تحرير درآوردهاند.
از آنجائی که معناشناسی در تالش است معنا را در سطوح مختلف به شیوة علمی
بررسی نمايد ،لذا برای مطالعة قرآن کريم هم میتوان از آن بهره گرفت و اخیراً مطالعات
گستردهای در اين حوزه انجام میگردد که به فهم دقیقتر قرآن کمک میکند.
در تحقیق حاضر تالش شده است که معنای واژة «حمیم» بر اساس مطالعة روابط
همنشینی و جانشینی به طور دقیق بررسی گردد و جايگاه اين واژه در نظام معنايی
قرآن کريم روشن گردد .لذا هدف درک بهتر قرآن کريم با مطالعة روابط ساختاری
واژگان و از جمله واژة «حمیم» است؛ به اين معنا که روابط معنايی بین حمیم و مفاهیم
مرتبط با آن را مشخص کرده و مؤلفههای معنايی اين واژه را استخراج کرده است .از اين
رو تمرکز اين نوشتار بیش از هر چیز بر روابط همنشینی و جانشینی و مؤلفههای
معنايی خواهد بود .پژوهش حاضر در تالش است به سواالت زير پاسخ دهد:
.1کدام يک از واژگان همنشین و جانشین در کشف معنای «حمیم»نقش مؤثری ايفا
میکنند؟
 .2مؤلفههای معنايی «حمیم» با توجه به واژگان همنشین و جانشین کداماند؟
در زمینة معناشناسی واژگان قرآنی چندين کتاب و مقاله به چاپ رسیده است که از
مهمترينآنها ،میتوان به کتاب خدا و انسان در قرآن اثر توشیهیکو ايزوتسو،
زبانشناسژاپنی و تغییر معنايی در قرآن اثر سید حسین سیدی ،اشاره کرد .همچنین
مقاالتی در ارتباط با اين موضوع نوشته شده است که از جملة آنها میتوان به موارد
زير اشاره کرد:
«تحلیل مؤلفههای معنايی حق در قرآن کريم با بهرهگیری از شیوة همنشینی و
جانشینی» اثر نويسندگان فرهاد ساسانی و پرويز آزادی در سال  1391در فصلنامة
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پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی به چاپ رسیده است .اين مقاله در ابتدا به واژگان
همنشین و جانشین حق پرداخته است ،سپس بر پاية مؤلفههای معنايی به دست آمده
از واژههای همنشین و جانشین ،مؤلفة مشترک را نشان داده است.
«معناشناسی واژة ذکر در قرآن کريم» توسط سهراب مروتی و سارا ساکی به قلم
تحرير درآمده است و در سال  1392در مجلة آموزههای قرآنی دانشگاه علوم اسالمی
رضوی مشهد چاپ شده است .در اين مقاله ،ضمن بازشناسی معنای لغوی و اصطالحی
ذکر ،ديدگاه مفسران با رويکرد تاريخی دربارة معانی اصطالحی ذکر ،ارتباط مفهومی آن
با واژهها ی همنشین و جانشین مورد تحلیل قرار گرفته است .عالوه بر اينها ،مقاالت
متعددی در خصوص معناشناسی واژگان قرآنی نوشته شده است .اما مقالة حاضر در
صدد است تا از شیوة معناشناسی همزمانی به تعیین مؤلفههای معنايی «حمیم» بر
اساس محور همنشینی و جانشینی بپردازد .تفاوت مقالة حاضر با مقالههای فوق الذکر
در آن است که مقاله بر مؤلفههای معنايی واژة قرآنی «حمیم» بر اساس همنشینهای
فعلی و اسمی و واژگان جانشین تمرکز کرده است.
 .2معناشناسی
معناشناسی از جمله علومی است که امروزه رواج قابل توجهی پیدا کرده و به ابزار
مناسبی برای تحلیل مبدل شده است و در تعريف آن عبارات گوناگونی به کار رفته
است .برخی آن را اصطالحی فنی میدانند که به مطالعة علمی معنا اطالق میشود
(پالمر .)13 :1391 ،يا دانشی است که به بررسی معنا میپردازد (مختارعمر .)11 :1998 ،به
عبارتی ،بررسی ارتباط میان واژه و معناست که از نیم قرن پیش مورد توجه قرار گرفته
و آن را تحقیق و مطالعة تحلیلی دربارة کلمات کلیدی زبان نیز تعريف میکنند (ايزوتسو،
.)4 :1393

به عبارت ديگر ،معناشناسی کار کشف سازوکارهای معنا را با مطالعة علمی به عهده
دارد ،معنايی که در پس اليههای متن ذخیره شده است .هرچند متن پیچیدهتر ،ادبیتر،
چند اليه تر ،درصد انتقال معانی بیشتر و حجم زبانی کمتر باشد ،کار معناشناسی نیز به
همان میزان سختتر و به تبع آن نیاز به قواعد منظم و قانونهای منسجم ،بیشتر
میشود (شعیری.)3 :1388 ،
آنچه در اين پژوهش مورد نظر است ،معنیشناسی زبانی است که از اصطالح
« »semantiqueفرانسه نشأت میگیرد و برای نخستین بار از سوی «برآل» معرفی شد.
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در معنیشناسی زبانی ،توجه معطوف به خود زبان است (صفوی .)28 ،27 :1392 ،در
معناشناسی زبانی ،روشهايی چون معناشناسی حوزهای (حوزههای معنايی) برای مطالعة
معنا به کار گرفته شده است که اين روش در مطالعة معنی به دو رويکرد درزمانی
« »Diachronicو همزمانی « »Synchornicتکیه دارد (همان.)196 -191 :
در رويکرد همزمانی يا توصیفی ،معنای واحدهای نظام زبان در يک مقطع زمانی
بررسی میشود .در چنین وضعیتی بر خالف رويکرد در زمانی به تغییر معنا در طول
زمان توجه نمیشود ،بلکه هر زبانی را در هر برشی از زمان به منزلة يک نظام ارتباطی
خودکفا و مستقل مطرح میکند و مورد بررسی قرار میدهد .اين شیوة مطالعة معنا را،
معناشناسی همزمانی مینامند (روبینز .)418 :1384 ،لذا بررسی مراحل زمانی تحوالت
واژگان در اين روش اولويت ندارد.
در اين نوع معناشناسی ،اعتقاد بر اين است که معنای يک واژه را میتوان بر اساس
محیط وقوع آن در يک بافت زبانی تعیینکرد ،يعنی بر روابط دستوری و معنايی اين
واحد با ديگر واحدهای زنجیرة گفتار با متن داللت دارد (صفوی.)166 :1392 ،
بنابراين بافت (متنی و موقعیتی) در کنار مطالعة تحوالت معنايی و بررسی روابط
مفهومی ،شیوة مناسبی برای کشف معنا و مفهوم است و در تحلیل متون و تصاوير به
کار میرود.
 .3محور همنشینی و جانشینی
در میان پديدهها ی زبانی دست کم دو نوع رابطه وجود دارد :پیوند همنشینی و پیوند
جانشینی .پیوند همنشینی ،پیوندی است که میان واژگان مختلف در يک زنجیرة
گفتاری مشاهده میشود .پیوند همنشینی ،بیشتر ناظر به پیوند ترکیبی میان عناصر
زبانی است .اما در پیوند جانشینی ،اجزايی در رابطه با يکديگر قرار میگیرند که لزوم ًا
حضور فیزيکی در يک زنجیرة گفتاری ندارند ،بلکه در زنجیرهای حافظهای درک میشود
و در ورای گفتهها و جمالت حضور دارند .اين اجزا میتوانند در غیاب يکديگر جانشین
شوند (جوادی ،محمد اسلم و امیر نیکپی .)203-177 :1389 ،بنابراين به ارتباط عادی يک واژه
در زبان با واژههای معین و خاص ديگر در زبان ،همنشینی گفته میشود (مختارعمر،
.)74 :1998

بنابراين ،عناصر زبانی دو نوع ارتباط دارند :گزينش و ترکیب .گزينش بر اساس
تشابه ،تفاوت ،ترادف و تضاد ايجاد میشود .در حالی که ترکیب ساختار جمله ،بر اساس
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همنشینی انتخاب میشود .گوينده يا نويسنده اجزاء گفتار را از میان موارد مشابه بر می -
گزيند و آنها را بر ترتیب خاصی کنار هم میچیند .اين گزينش اجزاء گفتار از میان
موارد مشابه و ترکیب آنها موجب پديد آمدن معنا میشود .گزينش به محور جانشینی
در نظام زبان و ترکیب هم به محور همنشینی در آن مربوط میشود (قائمینیا:1389 ،
.)225

می توان گفت که ارتباط محور همنشینی و جانشینی با رويکرد همزمانی در اين
است که يک واژه به عنوان مثال در استعمال قرآنی به سبب همنشینی با واژهای خاص
و بر محور جانشینی با واژگان ديگری در يک حوزة معنايی قرار میگیرد .در واقع ارتباط
اين دو محور با رويکرد همزمانی بیانگر ارتباط معنايی يک واژه در يک ساختار زبانی با
واژگان هم حوزه است .ارتباط محور همنشینی و جانشینی با رويکرد درزمانی در اين
است که اين امکان را به واژه میدهد که با قرار گرفتن در ساختار جديد ،تحت تأثیر
واژگان همجوار خود ،معنايی متفاوت نسبت به گذشته به ذهن انسان متبادر کند و با
واژگان جديدی در مقايسه با ساختار گذشته ،قابلیت جانشینی داشته باشد.
 .4مؤلفههای معنایی
مؤلفهیمعنايی يا «شرايط الزم وکافی» ويژگیهايی هستند که مفهوم واژهها را تشکیل
میدهند و وجوه اشتراک و افتراق مفاهیم را مینمايانند .به عنوان مثال «انسان بودن» و
«مؤنث بودن» شرايط الزم مفهوم «زن» است و «بالغ بودن» چون آن را از مفهوم
«دختر» متمايز میکند ،شرط کافی برای آن محسوب میشود (صفوی287 :1392 ،و.)277
که در تحلیل مؤلفهای واژه ،اين ويژگیها بررسی میگردد.
نويسنده برای تبیین مؤلفههای معنايی ،به کاربرد واژة «حمیم» در ساختار قرآنی
اهتمام ورزيده و با بررسی کلمات مجاور واژة «حمیم» و سپس با عنايت به واژگان
جانشین به منظور تبیین مؤلفههای معنايی اقدام کرده است .در آغاز نويسنده کلمة
«حمیم» را در عبارت های مختلف قرآنی واکاوی کرده است و بعد از آن ،از میان واژگان
همنشین ،به واژگانی اشارت کرده است که در جوار حمیم نسبت به واژگان ديگر از
تکرار بیشتری برخوردارند و در تعیین مؤلفههای معنايی «حمیم» نقش مهمی ايفا
میکنند.
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 .5معنای اساسی «حمیم»
معناشناس در اقدام معناشناسی ،معنای اساسی واژه را اساس کار خود قرار میدهد و با
استمداد از روابط موجود بین واژگان ،متن را بررسی میکند .معنی «اساسی» يک کلمه
چیزی ذاتی و درونی از خود آن کلمه است که با آن کلمه به هر جا که برود ،انتقال پیدا
میکند ،معنی«نسبی» چیزی است که داللت ضمنی دارد و در نتیجه پیدا شدن وضع
خاصی برای آن کلمه در زمینهای خاص ،به معنای اساسی آن پیوسته و افزوده میشود
(ايزوتسو.)15 :1393 ،

میتوان گفت که معنای اساسی يا اصلی واژه از طريق حروف اصلی يا ريشه حاصل
میشود و قابلیت تغییرپذيری معنا در آن اندک است ،ولی معنای نسبی ،معنايی است
که از طريق ترکیب و بافت سخن قابل دستیابی است و بر خالف معنای اساسی قابلیت
تغییر معنا بر اساس تغییر بافت وجود دارد.
واژة حمیم  20بار در قرآن کريم به کار رفته که در اکثر موارد در معنی «آب بسیار
گرم و پر حرارت» به کار رفته ،ولی در شش مورد در معنی «دوست بسیار صمیمی و
مهربان» استعمال يافته است.
معنای اساسی مادة «ح م م» حرارت شديد نزديک به جوش است .حمیم بر وزن
فعیل به معنای چیز بسیار گرم است که میتواند بر امر مادی مانند آب يا مشتمل بر امر
معنوی مانند عذاب يا دوست مهربان باشد (مصطفوی336 /2 :1360 ،و.)335
از آن جا که مادة «ح م م» بر گرما و حرارت داللت میکند ،بنابراين واژة «حمیم»
اسم مبالغه از اين ماده در ساختار قرآنی به معنای آب بسیار گرم است که داللت بر
معنای اساسی واژه میکند و کاربرد آن در معنی دوست بسیار مهربان و صمیمی از
معانی نسبی آن در ساختار قرآنی محسوب میشود.
اطالق حمیم بر دوست مهربان به اعتبار حرارت محبت وعالقة شديد است (همان:
 .)335لذا میان معنای اساسی و نسبی «حمیم» در ساختار قرآنی از منظر معنای
ريشهای (حرارت و گرما) ارتباط معنايی بر قرار است.
واژة «حمیم» در معاجم عربی ،وجوه معنايی متعددی را به خود گرفته و در
معناهای متفاوتی ظهور يافته است .در فرهنگ لسان العرب به اين وجوه معنايی اشاره
شده است (ابن منظور :)340/3 ،1419 :آب گرم ،باران تابستانی ،القیظ (گرمای تابستان) ،عرق،
خويشاوند و دوست مهربان.

ادب عربی ،سال  ،10شمارة  ،2پاییز و زمستان 87 / 1397

واژة «حمیم» در اشعار عربی با معانی «عرق»« ،دوست مهربان» و «آب سرد» به کار
رفته است:
تَنبع من أعطافِها و ِ
قودها
آضت
جلودها
ِ
حمیم و َ
کالحمالیج ُ
َّ
ٌ
(العبدي)112:1971 ،

«از پهلو و پوستش عرقی جاری شد و گردنش(اسب) همچون شاخ های گاو وحشی
شد».
ِ
أخ ذي ٍ
و کل َح ٍ
الئم
قرابة
میم أو ٍ
ل َ
ک َ
الیوم حتّی آخ ِر الدَّه ِر ُ
(مهلهل ،د.ت)74 :

«و هر دوست مهربانی يا برادر بسیار صمیمی از امروز تا پايان روزگار سرزنشگر تو
است».
 .6معنا شناسی واژة «حمیم»
با توجه به بافت متنی و زبانی و با توجه به روابط همنشینی و جانشینی به تحلیل
معنايی واژة حمیم میپردازيم .از واژگان همنشین حمیم به مفردات فعلی «صبّ»،
«ذاق»« ،سقی»« ،قطّع» «،سحب» و «صهر» و به مفردات اسمی «غسّاق»« ،سموم»،
«عذاب» و از جانشینهايش به واژگان «عذاب»« ،آنیة» و «نار» توجه شده است تا با
تحلیل واژههای همنشین و جانشین به معنای دقیق واژة «حمیم» و مؤلفههای معنايی
آن نائل شويم.
 .7واژگان همنشین حمیم
در اين بخش ،واژگانی را که با واژهی حمیم با همآيی يا رابطهی همنشینی دارند ،تحلیل
و بررسی میکنیم:
 .1-7همنشینی مادة «ص ب ب» و «حمیم»

«صب ِ
املاء إراقته ِمن أعلی» در لغت به معنای ريزش آب از باالست و معتقد است که
َ
کلمة «الصّب» به معنای نزول مايعات چون آب از باال با شدت و قدرت است که گاهی
ضرر و تخريب و اذيت به دنبال دارد (راغب .)359 /2 :1412 ،مادة «صبّ» چهار بار در
قالبهای مختلف فعلی (ماضی ،مضارع و امر) و يک بار در قالب اسمی ،در قرآن کريم به
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کار رفته است که از اين میان دو بار با کلمة «حمیم» همنشین شده استِ « .
هذان
فوق رؤ ِ
صمان اختَصموا يف رّبم فَالّذین َکفروا قطِّعت َلم ثیاب من نا ٍر یصب من ِ
خ ِ
وسهم
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
احلمیم » (الحج« .)19 :اين دو (گروه) دشمنان يکديگرند که دربارة پروردگارشان با هم
ستیزه مىکنند و کسانى که کفر ورزيدند جامههايى از آتش برايشان بريده شده است (و)

از باالى سرشان آب جوشان ريخته میشود».

فوق رأ ِسه ِمن َع ِ
ذاب احلَمی ِم» (دخان« )48 :از عذاب آب جوشان بر سرش فرو
«صبّوا َ
ريزيد».
رض َش ّقاَ» (عبس 26 :و « )25که ما آب را به صورت
صبّا * ُثَّ َش َققنَا األ َ
صبَبنَا املاءَ َ
«أنّا َ
بارشى فرو ريختیم؛ آن گاه زمین را با شکافتنى (الزم) شکافتیم».

ط َع َذاب» (الفجر« )13:تا آن که پروردگارت بر سر آنان تازيانة
ك َس ْو َ
ص َّ
ب َعلَْی ِه ْم َرب َ
«فَ َ
عذاب را فرو نواخت».
مادة «صبّ» در قرآن کريم با کلمة «حمیم» رابطة همنشینی دارد يا با کلماتی که با
«حمیم» در يک حوزة معنايی قرار دارند و با آنها رابطة معنايی دارد .در غالب
سیاقهای قرآنی ،مادة «ص ب ب» و مشتقات فعلی آن ،بیانگر نزول عذاب است و
ب و حمیم ،تناسب بین لفظ و معنا را به وضوح به تصوير میکشد.
همنشینی بین ص ّ
کاربرد فعل مضاعف (صبَّ) و اسم مبالغة (حمیم) و حذف فاعل (داللت بر سرعت نزول
عذاب) و ترکیب «من فوق» (ابتداء غايت) ،اين تناسب را به خوبی نشان میدهد .اگر
تناسب میان لفظ و معنا نبود ،واژههای « َسکَبَ» و «أفرَغَ» که به معنای «ريختن»
هستند ،با لفظ «حمیم» همراه و همنشین میشدند .برای تأيید قول مذکور ،به کاربرد
مادة « َسکَبَ» و «أفرَغَ» در آيات کريمة زير رجوع میکنیم:

ِ ِ
ین» (البقرة« )250 :پروردگارا
ص ْْبا َوثَبِّ ْ
« َربَّنَا أَفْ ِر ْغ َعلَْی نَا َ
ت أَقْ َد َامنَا َوانص ْرنَا َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
بر (دلهای) ما شکیبايی فرو ريز ،و گام های ما را استوار دار ،و ما را بر گروه کافران پیروز
فرمای».
ِِ
ي» (االعراف« )126 :پروردگارا ،بر ما شکیبايی فرو ريز
ص ْْبا َوتَ َوفَّنَا م ْسلم َ
« َربَّنَا أَفْ ِر ْغ َعلَْی نَا َ

و ما را مسلمان بمیران».

سکُوبٍ» (واقعه« )31 :و آبی ريزان».
«و مَا ٍء مَ ْ
واژة «أفرغ» در آيات اول و دوم ،با واژة «صبر» ،که امری معنوی است ،با همآيی دارد
و بر طمأنینه و آرامش داللت میکند و چون «حمیم» در موضع عذاب است ،با اين واژه،
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همنشینی ندارد .واژة «مسکوب» در آية «و ماءٍ مسکوب» از مادة « َسکَبَ» است که
فقط وجه اسمی آن در قرآن کريم به کار رفته است .اين لفظ ،فقط يک بار در کالم
الهی استعمال شده که منحصراً در وصف نوشیدنی بهشتیان ذکر شده است .بنابراين
میتوان گفت که واژة «صبّ» با واژگان حمیم و عذاب تعامل و ارتباط معنايی دارد و
میتوان اين گونه استنباط کرد که اين لفظ در قرآن کريم به حوزة «عذاب» اختصاص
دارد و از آن جا که عذاب از مواردی است که انسان به تبع آن دچار سختی و ضرر
میشود ،بنابراين با همآيی «يصب» و «صبّوا» با لفظ «الحمیم» داللت معنايی صريحی
دارد .حمیم در جوار اين واژگان آب بسیار جوشان و داغی است که به عنوان عذاب بر
سر کافران ريخته می شود و قطع شدنی نیست .عذابی است که تمام اعضای درونی و
بیرونی کافران و گمراهان دروغ پرداز با آن گداخته میگردد.
« .2-7غسّاق» و «حمیم»
مادة «غ س ق» چهار بار در قرآن کريم با وجه اسمی به کار رفته است که «غسّاق» اسم
مبالغه ار همین ماده ،دو بار با واژة «حمیم» همنشین شده است (ص ،57 :نبأ ،25 :اسراء:
 ،78فلق .)3 :غسّاق به معنای عام ،مايع است و يا مايع کريهی است که در جهنم جاری
میشود و جهنمیان آن را مینوشند (ابن عاشور ،د.ت .)286/23 :اين کلمه از«غسق» مشتق
شده است .بعضی اصل اين کلمه را «ضرر رساندن» يا حرکت کردن و ضرر رساندن،
دانستهاند .طبرسی میگويد« :غسّاق» از مادة «غ س ق» به معنای چرکابی بدبو است.
گروهی نیز برآنند که اين واژه از ريشة (غَسَقَ) است به معنای شدت تیرگی و
تاريکی ،در برابر روشنی و شفافیت که بايد در آشامیدنیها باشد« .کعب» گويد :غساق
چشمهای است در جهنم که زهر حیوانات و حشرات و جنبندگان زهردار بسان مار و
افعی و عقرب و ...از آن میجوشد« .سدی» گويد :مراد از«غسّاق» اشکهای چشمهای
کافران است که آن را همراه آب سوزان مینوشند (طبرسی« .)374/23 :1384 ،غَسّاق» از
مادّة «غسق» (بر وزن رمق) به معناى شدت تاريکى شب است.
«ابن عباس» آن را به نوشابة بسیار سردى (که از شدت برودت درون انسان را مىسوزاند و
مجروح مىکند) تفسیر کرده است ،ولى در مفهوم ريشة اين کلمه ،چیزى نیست که داللت
بر اين معنا کند ،جز اين که ممکن است مقابلة آن با «حمیم» ،منشأ چنین استنباطى
شده باشد (مکارم .)340/19 :1374 ،با توجه به معانی مختلفی که از غساق ارائه شد،
میتوان گفت که معنای اساسی غساق ،شدت تاريکی شب است.
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همنشینی حمیم و غساق به واسطة حرف عطف نشان دهندة اين است که «غساق»
با «حمیم» عملکرد يکسان و مؤلفههای معنايی مشترک دارد« .غساق» در جوار
«حمیم» آبی عذاب دهنده است .همان طور که حمیم از شدت حرارت قابل نوشیدن
نیست ،غساق نیز از شدت سردی يا تعفن و بدبويی قابل نوشیدن نیست.
اگر غساق را به معنای آب سرد در تقابل حمیم قرار دهیم ،ارتباط معنايی آن با حمیم
ق الحمی ُم» «غساق از شدت برودت هم چون
ق کما يُحرِ ُ
ق يُحرِ ُ
اين است که « :ال َغسّا ُ
حمیم از شدت گرما میسوزاند» (بطرس.)137 :2003 ،
بنابراين میتوان گفت که «غساق» مايعی است که مؤلفههای معنايی بدبو ،سوزان،
عذاب دهنده و ضرر رسان را درخود دارد (شکل  .)1دلیل همنشینی حمیم با غساق اين
است که دارای مؤلفههای مشترک با غساق است و با آن رابطة معنايی دارد.

عذاب دهنده
مایع

غسّاق

ضرر رسان

سوزاننده
بدبو
شکل  .1مؤلفههای معنايی غسّاق
« .3-7سموم» و «حمیم»
سمّ و السِّمّ :القاتل و جمعها
سموم بر وزن فَعول مشتق از مادة «س م م» است .السَّمّ و ال ُّ
سِمامٌ .السّامّة :الموت .السموم :الريح الحارة (ابن منظور .)372/6 ،1419 ،سموم باد داغی است
که اثر سمی دارد (راغب.)318 :1412 ،
سموم در آيات زير منحصراً با واژگان (نار ،عذاب ،حمیم) همنشین شده است که

اْلَ َّ
آن َخلَ ْقنَاه ِمن قَ ْبل ِمن نَّا ِر
تمام واژگان مذکور در يک حوزة معنايی جای میگیرندَ « :و ْ
السم ِ
وم»(حجر« )27 :و پیش از آن ،جن را از آتشی سوزان و بی دود خلق کرديم».
َّ
السموم» (طور« )27 :پس خدا بر ما منت نهاد و ما را از
اب َّ
«فَ َم َّن اللَّه َعلَْی نَا َو َوقَینَا َع َذ َ

عذاب گرم (مرگبار) حفظ کرد».
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ِّمال * ِيف ََس ٍوم و َِ
ِّمال ما أَصحاب الش ِ
«و أَصحاب الش ِ
َحی ٍم * َو ِظ ٍّل ِم ْن
ْ
َ ْ
َ

ََیم ٍ
وم» (واقعه:
ْ

« )43-41و ياران چپ ،کدامند ياران چپ؟ در (میان) باد گرم و آب داغ .و سايهای از دود
تار».
ترکیب «عذاب السموم» از لحاظ ساختاری شبیه «عذاب الحمیم» است .از نظرگاه
ساختاری نیز میتوان به ارتباط معنايی حمیم و سموم پی برد که هر دو نوعی عذاب
هستند .بنابراين همنشینی آنها به صورت معطوف و معطوف علیه در سورة واقعه
بیتناسب نیست.
« .4-7عذاب» و «حمیم»
بر اساس روابط همنشینی مبتنی بر روابط معنايی ،میتوان گفت که واژة «عذاب» از
واژگان همنشین مؤثر در تعیین مؤلفههای معنايی حمیم است.
اين واژه برای هشدار و زنگ بیدار باش به کار رفته تا بر شدت و سختی عذاب الهی
داللت کند؛ از اين رو خداوند عذاب خود را «ألیم» توصیف کرده است.
اصل واژة عذاب در کالم عرب به معنای «ضرب» است که به مرور زمان در هر
عقوبت دردناکی استعمال شده است و برای امور مشقتآور و سخت ،استعاره میآورند
(مصطفوی .)269/7 :1360 ،راغب ،عذاب را به معنای افزايش زمان حبس ،تحمیل گرسنگی
و بیداری ،دور کردن از گوارايی و شیرينی و زندگی را تار ،بیثبات و لغزان کردن معنا
کرده است (راغب .)554 :1412 ،ريشة اصلی اين ماده چیزی است که منطبق بر طبع و
مقتضی حال انسان باشد ،مانند آب گوارا .مفهوم عذب برای امور خوشايند و عذاب برای
تألم ،شدت ،تنبیه ،کیفر ،حبس و مانند آن استعمال میشود و نشانة استمرار در امور
ناخوشايند و کیفر مناسب با حال انسان و متعادلکنندة درونِ تیره و کدر اوست
(مصطفوی« .)70-89/2 :1360 ،عذاب» در سه آية زير به شکل اضافی و عطفی با حمیم
همنشین شده است:

«ُثَّ صبوا فَو َق رأْ ِس ِه ِمن َع َذ ِ
احلَ ِمی ِم» (دخان« )48:آن گاه از عذاب آب جوشان بر
اب ْ
ْ
ْ َ
سرش فرو ريزيد».

َحی ٍم وع َذ ِ
َّ ِ
ِ
یم ِِبَا َكانواْ یَكْفرو َن» (يونس« )4:و کسانی که
اب ِّم ْن َ َ َ ٌ
ین َك َفرواْ َل ْم َشَر ٌ
اب أَل ٌ
« َوالذ َ

کفر ورزيدهاند به (سزای) کفرشان شربتی از آب جوشان و عذابی پردرد خواهند داشت».
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« َلم شراب مِّن ََِح ٍیم وع َذ ِ
یم ِِبَا َكانواْ یَكْفرو َن» (انعام« )70 :به (کیفر) آن که کفر
ََ ٌ
ْ ََ ٌ ْ
اب أَل ٌ
میورزيدند ،شرابی از آب جوشان و عذابی پر درد خواهند داشت».
سه آية فوق ،به نوعی از مجازات دردناک کافران اشاره دارد .آنها که راه کفر و انکار
را در پیش گرفتند ،مجازات دردناک و نوشیدنی از آب گرم و عذاب الیم به خاطر
کفرشان در انتظارشان است .بديهی است انسانی که در دين خدا خصومت میورزد ،فقط
حمیم و عذاب الیم در انتظار او خواهد بود .چون کفر زيربنای تمام بدیها و اعمال
ناشايست میباشد .همنشینی بین حمیم و عذاب الیم تناسب میان جزا و پاداش کافران
و اعمال ناشايست آنها را بیان میکند .نکتة ديگری که در دو آية آخر میتوان به آن
اشاره کرد ،تقدم «لهم» بر «شراب من حمیم» است .اختصاص «شراب من حمیم» به
کافران از مؤلفههای معنايی «حمیم» است که به وضوح میتوان از تقديم جار و مجرور
حاصل نمود.

گاهی نیز عذاب به واسطة اسم اشاره يا ضمیر با «حمیم» همنشین شده استُ« .ثَّ
صبوا فَو َق رأ ِْس ِه ِمن َع َذ ِ
احلَ ِمی ِم» (دخان« )48 :سپس بر فراز سرش از آب جوشانى که
اب ْ
ْ
ْ َ
ِ
اق» (ص« )57 :اين جوشاب و
یم َو َغ َّس ٌ
بدان عذاب شود ،فرو ريزيد»َ « .ه َذا فَ ْلیَذوقوه ََح ٌ
چرکاب است ،بايد آن را بچشند»« .قَالوا ربَّنَا من قَدَّم لَنَا ه َذا فَ ِزْده ع َذابا ِ
ض ْعفا ِيف النَّار» (ص:
َ
َ َ َ َ

« )61میگويند :پروردگارا ،هر کس اين (عذاب) را از پیش برای ما فراهم آورده ،عذاب او
را در آتش دو چندان کن».
در غالب کاربردهای قرآنی ،خداوند متعال «عذاب» و ريختن «حمیم» را به خود يا

فرشتگان نسبت داده است .مانند« :إِ َّن ع َذاب رِّبِم َغْي مأْم ٍ
ون»(معارج« )28/و آنان که از
َ َ َ ْ ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
فحةٌ ِمن
عذاب پروردگارشان بیمناکند»« .من َعذاب اللَّه» (ابراهیمَ « )21 :ولَئن َم َّستهم نَ َ

ِ
َع ِ
مي» (انبیاء« )46 :و اگر شمهای از عذاب پروردگارت به
ذاب َربِّ َ
ك لَیَقول َّن یا َویلَنا إِنّا كنّا ظال َ
ِ
ذاب
آنان برسد ،خواهند گفت :ای وای بر ما که ستمکار بوديم»َ « .و ََيافو َن َعذابَه إ َّن َع َ
ك كا َن ََمذورا» (اسراء« )57 :و از عذابش میترسند ،چرا که عذاب پروردگارت همواره در
َربِّ َ

خور پرهیز است».
درآية  48سورة دخان ،از طريق بافت میتوان استنباط کرد که مقصود از فاعل
«صبّوا» فرشتگان هستند که مأمور به انجام اوامر الهی هستند .بنابراين نسبت دادن
عذاب حمیم به خداوند يا فرشتگان میتواند يکی ازمؤلفههای معنايی حمیم باشد .اين
دو زوج معنايی ،يعنی«حمیم و عذاب» در برخی از آيات قرآنی با واژگان مشترکی همراه
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شدهاند که به روشنی بر هم معنايی آنها داللت دارد .قرار گرفتن واژة «عذاب» در کنار
واژة «حمیم» ترکیب اضافی ايجاد میکند و اضافه بیانیه است .اين ساختار ،گواه اين
مطلب است که حمیم نوعی عذاب است و عذاب اعم از حمیم است .لفظ «حمیم»
بیشترين تداعی هم معنايی با «عذاب» دارد؛ به دلیل اين که ،بافت و مخاطب آيه و
ساختار نحوی ،مشابه يا تقريباً مشابه آياتی است که مادة «صبّ» با «عذاب» قرين شده
است که اين شباهت ساختاری ما را به رابطة جانشینی بین حمیم و عذاب رهنمون
میسازد .هر چند «حمیم» فی نفسه به معنای «عذاب» نیست بلکه همنشینی مادة
«صبّ» با «حمیم» نزول عذاب را به ذهن انسان متبادر میکند .با اين همنشینی به نظر
میرسد ،منظور عذابهايی است که مختص کافران ،منکران حق ،تکذيبکنندگان دين
و خصومتگران در دين الهی است.

َحی ٍم و ع َذ ِ
َّ ِ
ِ
یم ِِبَا َكانواْ یَكْفرو َن» (يونس« )4 :کسانى که
اب ِّم ْن َ َ َ ٌ
ین َك َفرواْ َل ْم َشَر ٌ
اب أَل ٌ
« َوالذ َ

کفر ورزيدند براى آنان شرابى از آب جوشان جهنم است و به خاطر کفرشان عذابى
دردناک دارند».

َحی ٍم و ع َذ ِ
ِ
یم ِِبَا َكانواْ یَكْفرو َن» (انعام« )70 :آنان که کافر شدند به
اب ِّم ْن َ َ َ ٌ
« َل ْم َشَر ٌ
اب أَل ٌ
کیفر کفرشان به شرابی از آب جوشان دوزخ و عذابی دردناک معذّب خواهند گشت».

َّ ِ
كف ِرین ع َذ ِ
ِ ِ
ین َک َفروا
«ل ْل َ َ ٌ
اب أَل ٌ
یم» (بقره )104 :کافران را عذابی دردناک استَ « .و بَ ِّش ِر الذ َ
بِع ٍ
ذاب أَلِی ٍم» (توبه« )3 :و کسانی که کفر ورزيدهاند از عذابی دردناک خبر ده»« .أ ََع َّد
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ین
ین َع َذابا أَلیما» (أحزاب« )8 :برای کافران عذابی دردناک آماده کرده است»« .إ َّن الذ َ
ل ْل َکف ِر َ
ان لَن یضرواْ اللّه شیئا و لم ع َذ ِ
ا ْشَتواْ الْك ْفر بِا ِإلميَ ِ
یم» (آل عمران« )177 :در حقیقت،
َ َْ َ ْ َ ٌ
َ
ََ
اب أَل ٌ
َ

کسانی که کفر را به (بهای) ايمان خريدند ،هرگز به خداوند هیچ زيانی نخواهند رسانید و
برای آنان عذابی دردناک است».
در آيات فوق ،دو عبارت «والّذين کفروا» و «بما کانوا يکفرون» با حمیم و عذاب
همنشین شده اند .در واقع عامل کفر ،زمینه ساز همنشینی حمیم و عذاب الیم را موجب
شده است و سیاق و ساختار آيات ،عامل واحد (کفر) در تحقق حمیم و عذاب ،جانشینی
عذاب را به جای حمیم اثبات میکند .بنابراين میتوان گفت که يکی ديگر از مؤلفههای
معنايی حمیم ،اختصاص آن به کافران است.
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 .8واژگان جانشین «حمیم»
رابطة جانشینی با مطالعة واژههايی مشخص میگردد که میتوانند جايگزين همديگر
شوند .مترادفها در واژگان میتوانند بینشهای باارزشی را دربارة روابط جانشینی يک
واژه با ديگر واژگان زبان به دست دهند .اقالم واژگانی به شرطی مترادف (هم معنا)
دانسته می شوند که بتوانند بدون ايجاد تغییر عمده در معنای جمله ،به جای يکديگر
قرار گیرند (ايزوتسو .)196 :1388 ،شايان ذکر است که منظور از ترادف ،ترادف صد در صد
نیست ،بلکه نوعی شبه ترادف است و مؤلفههای معنايی اين واژهها انطباق کامل بر
مؤلفههای معنايی حمیم ندارد .از واژگان جانشین حمیم عبارتند از  :عذاب ،نار و آنیة،
که در مبحث تطبیق مفاهیم همنشین اين واژگان با حمیم به تفصیل بحث خواهد شد.
از بین واژگان همنشین که ما را به گزينش واژههای جانشین رهنمون میسازد،
مادههای صبّ ،ذاق ،سَقی و َسحَبَ هستند که با حمیم ارتباط معنايی دارند.
با اهتمام به واژگان همنشین حمیم و عذاب ،به کشف مؤلفههای معنايی واژة
«حمیم» میپردازيم .در اين گام بعد از توجه به واژة عذاب به عنوان يکی از جانشین -
های «حمیم» و با توجه به آن که حمیم نوعی از عذاب است و يا به قول عالمه حسن
مصطفوی ،عذاب مطلق است (مصطفوی ،)215/6 :1360 ،تنها آن قسمت از همنشینهای
عذاب که اسلوب و ساختار مشابه يا تقريب ًا مشابه با حمیم دارند ،مورد تحلیل قرار می-
گیرند تا از اين نظرگاه بتوان به اشتراکات حمیم و عذاب دست يافت.
 .1-8همنشینی مادة «ذاقَ» با «حمیم»
در دو آيه از قرآن کريم ،مادة «ذاقَ» به صورت فعل مضارع (فلیذوقوه و اليذوقون) با حمیم

ِ
اق» (ص«)57 :اين را بايد بنوشند که آب
یم وَ َغ َّس ٌ
همنشین شده استَ « :ه َذا فَ ْلیَذوقوه ََح ٌ
جوشان و چرکابه است»« .الیذوقو َن فِیها ب ردا وَال َشرابا * إَِّال َِ
ساقا» (نبأ 24 :و )25
َحیما َو َغ َّ
َ
َ َْ
َ

«در آن جا نه خنکی نوشند و نه شربتی ،جز آب جوشان و چرکابهای».
با تأمل در آيات فوق مشخص میشود که :الف :خداوند بعضی از افعال را برای تعبیر
از عذاب اختصاص داده است .از جمله اين افعال ،مادة «ذاق» در قالب مجرد و مزيد
است که در قرآن کريم با حمیم ،عذاب ،خزی و وبال همنشین شده است.
ب :حمیم در دو آية نخست ،بیشترين تداعی هم معنايی با عذاب دارد .زيرا از جهت
بافت درونی و مخاطبین آيه ،همچون آياتی است که مادة «ذاق» با عذاب همنشین شده
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است و اين همانندی ،دال بر اين است که واژة عذاب و حمیم با هم رابطة جانشینی
دارند .ج :از ديگر مؤلفه های معنايی حمیم با استمداد از واژگان همنشین در آياتی که
ذکر شد اين است که حمیم امری است که استمرار دارد و در فعل مضارع نمود پیدا
کرده است .د :از ديگرمؤلفههای معنايی حمیم در قرآن اين است که چشیدن حمیم با
اجبار و لزوم همراه است .اين مؤلفة معنايی اجبار و لزوم از الم امر در «فلیذوقوه» اثبات
میشود .درآية دوم ،ديگر مؤلفة معنايی حمیم ،حصر و اختصاص حمیم به کافران است
که از کاربرد ادات نفی و استثنا استنباط میشود.
 .2-8همنشینی «یسحبون» با حمیم و نار
«يُسحَبون» از مادة «سَحَبَ» است« .سَحَبَه :او را بر زمین کشید» (الزبیدی.)42 /3 :1965 ،

«سحب» نوعی عذاب است که با ايالم و اهانت مالزم است و سختترين نوع تعذيب
به شمار میرود (ابن عاشور ،د.ت .)203/24 :واژة «سحب» با توجه به تعريف مذکور ،درحوزة
واژگان عذاب جای میگیرد و از آن جا که حمیم و نار نیز در يک حوزة معنايی قرار
دارند ،نتیجه میگیريم که همنشینی «يسحبون» با حمیم و نار بیتناسب نیست.
طبعاً اين همنشینی ،مؤلفه های معنايی مشترکی میان حمیم و نار به دست میدهد
که واژة «نار» به کمک اين مؤلفهها میتواند جانشین مناسبی برای واژة «حمیم»باشد،
بنابراين در اين بخش به بررسی آياتی میپردازيم که کلمة «نار» در همان سیاق و
ترکیبی آمده است که حمیم نیز در همان سیاق و ترکیب ذکر شده است و با يکديگر
مؤلفهها و همنشینهای مشترک دارند و اين مؤلفهها و همنشینهای مشترک ،جانشینی
« نار» را به جای واژة «حمیم» اثبات میکند.

الس ِ
احلَ ِمی ِم ُثَّ ِيف النَّا ِر
السل ی ْس َحبو َن * ِيف ْ
«إِ ِذ ْاألَ ْغالل ِيف أ َْعناقِ ِه ْم َو َّ

جرون» (غافر 72:و)71
ی ْس َ

«در آن هنگام غلها و زنجیرها بر گردن آنها قرار گرفته و آنها را میکشند و در آبی
سوزان وارد میکنند ،سپس در آتش دوزخ افروخته میشوند».

ِ
س َس َقَر» (قمر« )48 :روزی که با صورت در آتش
« ْیوَم ی ْس َحبو َن ِيف النَّا ِر َعلَی وجوه ِه ْم ذوقواْ َم َّ

کشیده میشوند (و به آنان گفته می شود ):سوزندگی و عذاب دردناک دوزخ را بچشید» .در
آية نخست ،حمیم در قالب جار و مجرور (متعلق فعل) به کار رفته و با فعل مضارع مجهول
«يسحبون» مجاورت دارد و در آية ديگر ،کلمة «نار» با همان ساختار و ترکیب به عنوان
جار و مجرور (متعلق فعل) با فعل مضارع مجهول «يسحبون» به کار رفته است .نوع
ترکیب آيات فوق در همنشینی با «يسحبون» يکسان است .با توجه به نکات فوق ،گاه
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برای اثبات جانشینی واژگان میتوان از سیاق و نوع ترکیب جمالت کمک گرفت که اين
مقوله در اثبات جانشینی نار به جای حمیم به خوبی صدق میکند و گاه برای اثبات واژة

جانشین میتوان از واژگان مترادف همنشین کمک گرفت .به عنوان مثال در آية «یَ ْوَم
ِ ِ
َّم َدعًّا» (طور« )13 :روزی که آنان (مکذبین) با خشونت و زور به سوی
ی َدعو َن إ ََل نَار َج َهن َ
آتش جهنم رانده میشوند» .فعل «يدعّون» از مادة«دعّ» به معنای دفع و کشیدن با
عنف و خشونت است (ابن عاشور ،د.ت  .)44/27 :اين واژه هم معنای «يسحبون» است و
متعلق هر دو ،جار و مجرور است .بنابراين میتوان با ترادف واژگان همنشین به پديدة
جانشینی نار و حمیم رهنمون شد.

 .3-8همنشینی «سُقُوا ،ماء ،قطع» با «حمیم»
يکی از آياتی که همنشینیهای روشنی برای حمیم در آن میبینیم ،اين آيه است:

«َ ...كمن هو خالِ ٌد يف النَّا ِر و سقوا ماء َِ
َحیما فَ َقطَّ َع أ َْم َعاءَه ْم» (محمد« )15 :آيا اين گروه
َْ َ َ
َ
َ

همانند کسانى هستند که در آتش دوزخ جاودانند ،و از آب جوشان و سوزانى نوشانیده
مىشوند که امعاء آنها را از هم متالشى مىکند؟!»« .حمیم» در اين آيه با (سقوا ،ماء و
قطّع) همنشین شده است .تعبیر به «سقوا» به صورت فعل مجهول بیانگر اين واقعیت
است که آب سوزان حمیم را به زور به آنها مىنوشانند که به جاى سیراب شدن در آن
آتش سوزان ،امعاء آنها را متالشى مىکند و همان طور که طبیعت دوزخ است باز به
حال اول برمىگردد؛ چرا که در آنجا مرگى نیست! (مکارم« .)444/21 :1374 ،سقوا»
ساختار مجهولی دارد و حذف فاعل در اين آيه ،اهانت به «معذبي يف النار» است و با اين

ص َهر بِِه َما ِيف
ساختار مجهول میتوان به جانشین واژة حمیم نائل شد .آية فوق با آية «ی ْ
بطوِنِِ ْم َوا ْْللود» (حج )20 :ارتباط معنايی دارد« .أمعاء» جمع «معی» (بر وزن سعی) به

معنی روده است و گاه به تمام آنچه در درون شکم وجود دارد نیز گفته مىشود و پاره
شدن آنها اشاره به شدت سوزندگى و حرارت اين نوشابه وحشتناک دوزخى است (مکارم،
.)442/21 :1374

مرجع ضمیر هاء (به) در آية فوقالذکر ،واژة حمیم است که با فعل «يصهر» همنشین
شده است .با استعانت از اين همنشینی ،میتوان گفت که يکی ديگر از مؤلفههای
معنايی حمیم اين است که حمیم ،اعضای درونی و بیرونی را از بین میبرد.
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سیاق و بافت آية «سقوا ماء َحیما »...سیاق تهديد و انذار است و فعل «سقوا» در

ساختار مجهولی به خوبی بیانگر اين تهديد است .اگر به آية «َ ...و َسقاه ْم َرب ْم َشرابا
طَهورا» (انسان )21 :توجه نمايیم ،به اين نکتة مهم پی خواهیم برد که ساختار معلومی
«سقی» و ذکر فاعل «رب» در سیاق تکريم بهشتیان است .اما در آية «سقوا ماء َحیما»
مناسب است که فاعل جمله به جهت زيادت اهانت و خواری دوزخیان حذف شود.
يکی ديگر از جانشینهای حمیم ،واژة «آنیة» است .عالوه بر اين که ترادف معنايی با
حمیم دارد ،در ترکیب و ساختاری تقريب ًا مشابه با «ماء حمیم» نیز بهکار رفته است که

جانشینی آن را اثبات میکند .میتوان با تعمق در دو آية «سقوا ماء َحیما» و «تس َقی ِمن
ي ٍ
َع ٍ
آنیة» (غاشیة )5 :موارد فوق را تأيید کرد .حمیم و آنیة در هر دو آيه با مادة «سقی»

در قالب مجهولی و ساختار صفت و موصوف و در سیاق تهديد استعمال شدهاند.
«آنیة» مونث «آنی» به معنای تأخیر افکندن است ،و برای فرارسیدن وقت چیزی
بهکار میرود و در اين جا به معنای آب سوزانی است که حرارتش به منتهای درجه
رسیده است .فعل مجهول «تُس َقى» بیانگر اين است که آشامیدن از سوى فرد يا افرادى،
بر دوزخیان تحمیل خواهد شد «أنى» (ريشة آنیة) در چندين معنا از جمله «رسیدن به
چیزى» استعمال شده است و به قرينه سیاق آيه ـ که نوشیدنى اهل دوزخ را بیان
مىکند ـ مراد رسیدن چشمه به نقطه نهايی حرارت است ( طباطبايی.)457/2: 1417 ،
ديگرهمنشین حمیم در اين آيه ،فعل ماضی« َقطَّعَ» است که با ارجاع ضمیر به آن
ارتباط معنايی پیدا کرده است و با واژة «حمیم» رابطة فاعلی و با «أمعاء» رابطة مفعولی
دارد .با اين که (قطَّعَ) بسامد بااليی در همنشین شدن با واژة «حمیم» ندارد ،ولی
شاخصة اصلی حمیم را به تصوير میکشد .با توجه به اين همنشینی میتوان مؤلفة
معنايی تحقق قطعی «حمیم» در اعضای درونی انسان را استنباط کرد و با توجه به
همنشینی مادة «سقی» با آنیة به عنوان جانشین حمیم ،به مؤلفة معنايی تحقق قطعی
حمیم در اعضای درونی و استمرار عذاب در اعضای ظاهری را استنباط کرد.
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شکل  .2مؤلفههای معنايی حمیم
 .9نتیجه
 .1مطالعة حاضر نشان داد که لفظ «حمیم» بر محور همنشینی با مادههای فعلی
ق»« ،سَ َقی»« ،قطع»« ،سحب»و «صهر» و با مفردات اسمی «ماء»،
«صَبّ»« ،ذا َ
«غسّاق»« ،سموم»« ،عذاب» و بر محور جانشینی با واژههای «عذاب» «،آنیة» و«نار»
روابط معنايی دارد.
 .2با عنايت به دو الگوی همنشینی و جانشینی ،واژة عذاب در آيات قرآنی بیشترين
تقارب و تداعی معنايی با لفظ حمیم دارد و در تبیین معنای آن نقش مؤثری ايفا
میکند.
 .3مؤلفههای معنايی واژة «حمیم» عبارتاند از اختصاص به حوزة عذاب ،مايع بودن،
دردناک و خشن بودن ،ذوب کنندگی ،مهلک بودن ،ازبین بردن اعضا ،و حرارت زياد.
عالوه بر اين معلوم شد؛ غالب آياتی که در آنها واژة «حمیم» به کار رفته است به
حوزة معنايی عذاب ،کافران ،منکران و خصومت گران دين اختصاص يافته است؛ لذا اين
واژه در فرهنگ قرآنی نسبت به دورة جاهلی تخصیص معنايی پیداکرده است.
 .4بر اساس اين پژوهش میتوان گفت که بررسی مؤلفههای معنايی در روشن شدن
معنای واژگان و عبارات نقش مهمی ايفا میکند.
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