
 
 

 

 

روابط  بر مبنای« حمیم»آنی قر ةواژ های معناییلفهؤم مطالعة

 همنشینی و جانشینی
 

 *مرتضی قائمی
 همدانسینا  دانشگاه بوعلی یزبان و ادبیات عربگروه دانشیار 

 الدین عبدیصالح
 همدان سینا دانشگاه بوعلیگروه زبان و ادبیات عربی دانشیار 

 ابراهیم احمدی
 سینا همدان دانشگاه بوعلیی و ادبیات عرب زباندکتری دانشجوی 

 ( 100تا   81)از ص                                                                    
 20/12/1396 ،  تاريخ پذيرش:01/02/1395 تاريخ دريافت:

 چکیده
ی از جمله توصیف –و معناشناسی تاريخی پردازد دانشی است که به بررسی معنا میمعناشناسی 

در  های يافتن معانی دقیق واژهيکی از شیوه رود.های اين علم به شمار میترين روشمهمترين و رايج

همنشینی و جانشینی درون ساختار زبانی است. اين  روابط، استفاده از توصیفی -معناشناسی تاريخی

دارای  و فهم قرآن که العهمطگرايی استوار است. بدون شک کاربرد اين روش در ساختار ةروش بر نظري

شناخت و معرفی معنا  هدفحاضر با  ةمطالع نمايد.ايفا میای ، نقش عمدهمعنايی است ةدهای پیچیاليه

واژگان همنشین و است نقش  کردهتالش و  هانجام شد و مفهوم واژه حمیم در نظام معنايی قرآن کريم

سوال اصلی پژوهش حاضر آن است که کدام  بنابراين .نمايدبررسی  «حمیم»معنای جانشین در کشف 

کنند و يک ار واژگان همنشین و جانشین واژه حمیم در کشف معنای اين واژه بیشتر کمک می

ه شان دادن نتايج اين مقاله کدامند؟ واژه مذکور به عنوان شرايط الزم و کافی های معنايیمهمترين مولفه

مايع بودن، عذاب،  ةند از اختصاص به حوزاعبارت «یمحم» ةهای معنايی واژلفهؤمهمترين مکه  است 

عالوه بر اين لفظ  .، ازبین بردن اعضا، و حرارت زياددردناک و خشن بودن، ذوب کنندگی، مهلک بودن

و با « صهر»و «سحب»، «قطع»، «سَقَی»، «ذاقَ»، «صَبّ»های فعلی بر محور همنشینی با ماده« حمیم»

« آنیة»،« عذاب»های و بر محور جانشینی با واژه« عذاب»، «سموم» ،«غسّاق»، «ماء»مفردات اسمی 

ی به کار رفته است، به حوزه« حمیم»ی ها واژهغالب آياتی که در آن و روابط معنايی دارد« نار»و

 معنايی کافران، منکران و خصومت گران دين اختصاص يافته است.
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 مقدمه. 1

 شناسان و... با استفاده از ، مفسران، زبانگرانهاست که دانشمندان، پژوهشقرن

تر اند قرآن کريم را بهتر و دقیقهای متنوع و گوناگون هرکدام با اهدافی در تالششیوه

مندی تا امکان بهرهآن پی ببرند  ةاز گذشته درک کنند و به اسرار و رموز همه جانب

 بیشتر از کالم آسمانی را فراهم نمايند.
های گوناگون به دنبال شناسان و از جمله معناشناسان نیز با روشدر اين میان زبان

کشف ساختار معنايی و درک واژگان و متن و گفتمان قرآن هستند و آثار ارزشمندی در 

 اند.تحرير درآورده ةاين زمینه به رشت

علمی  ةبه شیوکه معناشناسی در تالش است معنا را در سطوح مختلف  از آنجائی

مطالعات  توان از آن بهره گرفت و اخیراًقرآن کريم هم می ةبررسی نمايد، لذا برای مطالع

 کند.تر قرآن کمک میگردد که به فهم دقیقای در اين حوزه انجام میگسترده

س مطالعة روابط   بر اسا «حمیم» ةمعنای واژحاضر تالش شده است که تحقیق در 

جايگاه اين واژه در نظام معنايی  همنشینی و جانشینی به طور دقیق بررسی گردد و

آن کريم با مطالعة روابط ساختاری قرآن کريم روشن گردد. لذا هدف درک بهتر قر

به اين معنا که روابط معنايی بین حمیم و مفاهیم است؛ « حمیم» ةو از جمله واژواژگان 

از اين  است. اين واژه را استخراج کردههای معنايی لفهؤمکرده و مشخص آن را  مرتبط با

های لفهؤو م همنشینی و جانشینی رو تمرکز اين نوشتار بیش از هر چیز بر روابط

 :است به سواالت زير پاسخ دهد حاضر در تالش پژوهش خواهد بود.معنايی 

ثری ايفا ؤمنقش «حمیم»معنای  کشفر دو جانشین گان همنشین واژيک از کدام .1

  ؟کنندمی

 ند؟ابا توجه به واژگان همنشین و جانشین کدام «حمیم»های معنايی لفهؤم .2

کتاب و مقاله به چاپ رسیده است که از  شناسی واژگان قرآنی چندينمعنا ةدر زمین

يزوتسو، اثر توشیهیکو ا خدا و انسان در قرآن کتاب توان بهمیها، آنترينمهم

همچنین  اشاره کرد. ،اثر سید حسین سیدی تغییر معنايی در قرآن و ژاپنیشناسزبان

توان به موارد ها میآن ةشته شده است که از جملنو موضوع مقاالتی در ارتباط با اين 

  :زير اشاره کرد

همنشینی و  ةگیری از شیوهای معنايی حق در قرآن کريم با بهرهتحلیل مؤلفه»
 ةدر فصلنام 1391اثر نويسندگان فرهاد ساسانی و پرويز آزادی در سال « نیجانشی
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های زبان و ادبیات تطبیقی به چاپ رسیده است. اين مقاله در ابتدا به واژگان پژوهش

های معنايی به دست آمده مؤلفه ةهمنشین و جانشین حق پرداخته است، سپس بر پاي

 ترک را نشان داده است. مش ةهای همنشین و جانشین، مؤلفاز واژه

به قلم توسط سهراب مروتی و سارا ساکی « ذکر در قرآن کريم ةمعناشناسی واژ»

قرآنی دانشگاه علوم اسالمی  هایآموزه ةدر مجل 1392و در سال تحرير درآمده است 

اين مقاله، ضمن بازشناسی معنای لغوی و اصطالحی در  رضوی مشهد چاپ شده است.

ی ذکر، ارتباط مفهومی آن معانی اصطالح ةن با رويکرد تاريخی دربارذکر، ديدگاه مفسرا

الت امق ،هاعالوه بر اين های همنشین و جانشین مورد تحلیل قرار گرفته است.با واژه

حاضر در  ةاما مقال متعددی در خصوص معناشناسی واژگان قرآنی نوشته شده است.

بر « حمیم» های معنايیلفهؤن ممعناشناسی همزمانی به تعیی ةصدد است تا از شیو

های فوق الذکر حاضر با مقاله ةتفاوت مقال اساس محور همنشینی و جانشینی بپردازد.

های بر اساس همنشین« حمیم» قرآنی ةواژ های معنايیلفهؤمقاله بر مآن است که در 

  است. تمرکز کرده فعلی و اسمی و واژگان جانشین 

                                                 

 شناسیمعنا. 2
ه  و به ابزار شناسی از جمله علومی است که امروزه رواج قابل توجهی پیدا کردمعنا

در تعريف آن عبارات گوناگونی به کار رفته  ومبدل شده است  مناسبی برای تحلیل

 شودالق میاطعلمی معنا  ةکه به مطالع دانندمی اصطالحی فنی است. برخی آن را 

به  (.11: 1998 ،)مختارعمر پردازدسی معنا میريا دانشی است که به بر .(13: 1391 ،)پالمر

عبارتی، بررسی ارتباط میان واژه و معناست که از نیم قرن پیش مورد توجه قرار گرفته 

 ،وسايزوت) کنندمی کلیدی زبان نیز تعريفکلمات  ةتحلیلی دربار ةو آن را تحقیق و مطالع

1393 :4.) 
علمی به عهده  ةکارهای معنا را با مطالعارت ديگر، معناشناسی کار کشف سازوبه عب 

تر، تر، ادبیهای متن ذخیره شده است. هرچند متن پیچیدهدارد، معنايی که در پس اليه

تر، درصد انتقال معانی بیشتر و حجم زبانی کمتر باشد، کار معناشناسی نیز به چند اليه

های منسجم، بیشتر ر و به تبع آن نیاز به قواعد منظم و قانونتهمان میزان سخت

 .(3: 1388 )شعیری، شودمی

 از اصطالح کهاست شناسی زبانی ، معنیآنچه در اين پژوهش مورد نظر است   

«semantique» معرفی شد. « برآل»از سوی برای نخستین بار  وگیرد فرانسه نشأت می
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در  .(28، 27: 1392)صفوی،  وف به خود زبان استشناسی زبانی، توجه معطدر معنی

 ةبرای مطالع (های معنايیحوزه) ایشناسی حوزهی چون معناهايی، روششناسی زبانمعنا

 معنی به دو رويکرد درزمانی ةمعنا به کار گرفته شده است که اين روش در مطالع

«Diachronic»  و همزمانی«Synchornic» (196 -191)همان:  تکیه دارد.  

مانی م زبان در يک مقطع زا، معنای واحدهای نظيا توصیفی زمانیهم رويکرددر 

معنا در طول به تغییر بر خالف رويکرد در زمانی شود. در چنین وضعیتی بررسی می

يک نظام ارتباطی  ةرا در هر برشی از زمان به منزل بلکه هر زبانی ،شودزمان توجه نمی

معنا را،  ةمطالع ةدهد. اين شیومورد بررسی قرار می کند ومی ستقل مطرحکفا و مخود

لذا بررسی مراحل زمانی تحوالت  .(418: 1384 )روبینز، نامندمعناشناسی همزمانی می

 واژگان در اين روش اولويت ندارد.

توان بر اساس اين است که معنای يک واژه را می در اين نوع معناشناسی، اعتقاد بر

اين بر روابط دستوری و معنايی يعنی  کرد،فت زبانی تعیینوقوع آن در يک با محیط

 .(166: 1392 )صفوی، گفتار با متن داللت دارد ةواحد با ديگر واحدهای زنجیر

روابط بررسی تحوالت معنايی و  ةدر کنار مطالع)متنی و موقعیتی(  بنابراين بافت

ون و تصاوير به متمناسبی برای کشف معنا و مفهوم است و در تحلیل  ةشیو ،مفهومی

 رود.کار می
 

 محور همنشینی و جانشینی. 3

های زبانی دست کم دو نوع رابطه وجود دارد: پیوند همنشینی و پیوند در میان پديده

 ةمختلف در يک زنجیر نجانشینی. پیوند همنشینی، پیوندی است که میان واژگا

ند ترکیبی میان عناصر ، بیشتر ناظر به پیوشود. پیوند همنشینیگفتاری مشاهده می

 گیرند که لزوماً زايی در رابطه با يکديگر قرار می، اجاما در پیوند جانشینی زبانی است.

شود می درکای ای حافظهگفتاری ندارند، بلکه در زنجیره ةحضور فیزيکی در يک زنجیر

نشین کديگر جاتوانند در غیاب يرند. اين اجزا میها و جمالت حضور داو در ورای گفته

اط عادی يک واژه ارتب به بنابراين .(203-177: 1389پی، جوادی، محمد اسلم و امیر نیک) شوند

 عمر،)مختار شودص ديگر در زبان، همنشینی گفته میهای معین و خادر زبان با واژه

1998 :74.) 
گزينش بر اساس ، عناصر زبانی دو نوع ارتباط دارند: گزينش و ترکیب. اينبنابر   

، بر اساس ملهکیب ساختار جکه ترشود. در حالی می تضاد ايجادو  ترادف تفاوت، به،تشا
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-می مشابه برگوينده يا نويسنده اجزاء گفتار را از میان موارد  .شودهمنشینی انتخاب می

چیند. اين گزينش اجزاء گفتار از میان ها را بر ترتیب خاصی کنار هم میگزيند و آن

شود. گزينش به محور جانشینی ها موجب پديد آمدن معنا میآنارد مشابه و ترکیب مو

: 1389 نیا،)قائمی شودآن مربوط می به محور همنشینی در در نظام زبان و ترکیب هم

225). 
توان گفت که ارتباط محور همنشینی و جانشینی با رويکرد همزمانی در اين می

ه سبب همنشینی با  واژهای خاص است که يک واژه به عنوان مثال در استعمال قرآنی ب

گیرد. در واقع ارتباط معنايی قرار می ةو بر محور جانشینی با واژگان ديگری در يک حوز

اين دو محور با رويکرد همزمانی بیانگر ارتباط معنايی يک واژه در يک ساختار زبانی با  

انی در اين حوزه است. ارتباط محور همنشینی و جانشینی با رويکرد درزمواژگان هم

ثیر رار گرفتن در ساختار جديد، تحت تأدهد که با قاست که اين امکان را به واژه می

و با  خود، معنايی متفاوت  نسبت به گذشته به ذهن انسان متبادر کند واژگان همجوار

 واژگان جديدی در مقايسه با ساختار گذشته، قابلیت جانشینی داشته باشد. 
 

 های معناییمؤلفه. 4

ها را تشکیل هايی هستند که مفهوم واژهويژگی« شرايط الزم وکافی»معنايی يا یلفهؤم

و « انسان بودن» نمايانند. به عنوان مثالدهند و وجوه اشتراک و افتراق مفاهیم را میمی

چون آن را از مفهوم « بالغ بودن»است و « زن»شرايط الزم مفهوم « نث بودنمؤ»

 .(277و287: 1392 )صفوی، شودرط کافی برای آن محسوب میکند، شمتمايز می« دختر»

 گردد.ها بررسی میاين ويژگی ،ای واژهلفهؤدر تحلیل مکه 

در ساختار قرآنی « حمیم» ةهای معنايی، به کاربرد واژنويسنده برای تبیین مؤلفه

و سپس با عنايت به واژگان « حمیم» ةاهتمام ورزيده و با بررسی کلمات مجاور واژ

 ةهای معنايی اقدام کرده است. در آغاز نويسنده کلمجانشین به منظور تبیین مؤلفه

های مختلف قرآنی واکاوی کرده است و بعد از آن، از میان واژگان را در عبارت« حمیم»

يگر از همنشین، به واژگانی اشارت کرده است که در جوار حمیم نسبت به واژگان د

نقش مهمی ايفا « حمیم»های معنايی مؤلفه تعیین  و درتکرار بیشتری برخوردارند 

 کنند.می
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 «حمیم»معنای اساسی . 5

دهد و با خود قرار میکار اساس  ، معنای اساسی واژه راشناسیمعناشناس در اقدام معنا

يک کلمه « اساسی»کند. معنی ، متن را بررسی میتمداد از روابط موجود بین واژگاناس

انتقال پیدا  ،خود آن کلمه است که با آن کلمه به هر جا که برودچیزی ذاتی و درونی از 

چیزی است که داللت ضمنی دارد و در نتیجه پیدا شدن وضع « نسبی»کند، معنیمی

 شودپیوسته و افزوده می ای خاص، به معنای اساسی آنزمینه خاصی برای آن کلمه در
 .(15: 1393 )ايزوتسو،

طريق حروف اصلی يا ريشه حاصل  يا اصلی واژه از توان گفت که معنای اساسیمی  

، معنايی است معنا در آن اندک است، ولی معنای نسبی شود و قابلیت تغییرپذيریمی

که از طريق ترکیب و بافت سخن قابل دستیابی است و بر خالف معنای اساسی قابلیت 

 تغییر معنا بر اساس تغییر بافت وجود دارد.

آب بسیار »فته که در اکثر  موارد در معنی رآن کريم به کار ربار در ق 20حمیم  ةواژ

دوست بسیار صمیمی و »به کار رفته، ولی در شش مورد در معنی « حرارتگرم و پر 

 استعمال يافته است.« مهربان

حمیم بر وزن حرارت شديد نزديک به جوش است. « ح م م» ةمعنای اساسی ماد

تواند بر امر مادی مانند آب يا مشتمل بر امر می ه معنای چیز بسیار گرم است کهفعیل ب

   .(335و336 /2: 1360 مصطفوی،) معنوی مانند عذاب يا دوست مهربان باشد

« حمیم» ة، بنابراين واژکندبر گرما و حرارت داللت می« م م ح» ةاداز آن جا که م

ه داللت بر در ساختار قرآنی به معنای آب بسیار گرم است کاسم مبالغه از اين ماده 

کند و کاربرد آن در معنی دوست بسیار مهربان و صمیمی از معنای اساسی واژه می

 شود. معانی نسبی آن در ساختار قرآنی محسوب می

 همان:) شديد است ةعالقحرارت محبت و اطالق حمیم بر دوست مهربان به اعتبار

  معنای از منظر در ساختار قرآنی  «حمیم»و نسبی لذا میان معنای اساسی . (335

 . ارتباط معنايی بر قرار است ( )حرارت و گرماای ريشه

 در گرفته و ، وجوه معنايی متعددی را به خوددر معاجم عربی« حمیم»ة واژ 

به اين وجوه معنايی اشاره  لسان العرب در فرهنگ .معناهای متفاوتی ظهور يافته است

 ،عرق، )گرمای تابستان(القیظ  ،باران تابستانی، آب گرم :(3/340 ،1419: )ابن منظور شده است

  .خويشاوند و دوست مهربان
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به کار  «آب سرد»و  «دوست مهربان»، «عرق»با معانی  یعربدر اشعار  «حمیم» ةواژ

  رفته است:

 حمیٌم و آَضت کالحمالیِج قوُدها  تَنّبَع من أعطاِفها و جلوِدها

 (112:1971، ي)العبد             
 

چون شاخ های گاو وحشی هم)اسب( لو و پوستش عرقی جاری شد و گردنشپهاز »

 .«شد
 

 و کلُّ َحمیٍم أو أٍخ ذي قرابةٍ 

 

 لَک الیوَم حّتی آِخِر الدَّهِر الئمُ  

 (   74 :د.ت )مهلهل،                  

 

گر تو بسیار صمیمی از امروز تا پايان روزگار سرزنش  و هر دوست مهربانی يا برادر»

  .«ستا
 

 «حمیم»واژة معنا شناسی . 6

و جانشینی به تحلیل  همنشینیو با توجه به روابط  زبانیبا توجه به بافت متنی و 

 ،«صبّ» فعلیاز واژگان همنشین حمیم به مفردات  .پردازيممی حمیم ةمعنايی واژ

، «سموم» ،«غّساق» اسمی مفردات به و« صهر»و  «سحب»،« قطّع» ،«سقی» ،«ذاق»

توجه شده است تا با  «نار» و «ةآنی» ،«عذاب» هايش به واژگاناز جانشینو « عذاب»

های معنايی و مؤلفه« حمیم» ةهای همنشین و جانشین به معنای دقیق واژواژهتحلیل 

 آن نائل شويم.
 

 واژگان همنشین حمیم. 7

رند، تحلیل منشینی دای هآيی يا رابطهی حمیم با همگانی را که با واژه، واژدر اين بخش

 :کنیمو بررسی می
  

 «حمیم»و « ب ب ص»ة همنشینی ماد. 1-7

و معتقد است که  در لغت به معنای ريزش آب از باالست «علیأن ه مِ َصبُّ املاِء إراقت  »

به معنای نزول مايعات چون آب از باال با شدت و قدرت است که گاهی « الصّب» ةکلم

چهار بار در « صبّ» ةماد (.359 /2: 1412 ،راغب) رر و تخريب و اذيت به دنبال داردض

، در قرآن کريم به و يک بار در قالب اسمیرع و امر( مضا )ماضی،های مختلف فعلی قالب
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هذاِن » .همنشین شده است« حمیم» ةاز اين میان دو بار با کلمکار رفته است که 
 وِسهمؤ َصبُّ من فوِق ر من ناٍر ی  ثیاٌب م ت لَ فروا ق طِّعَ کَ   ذینَ الّ م فَ بّ رَ  وا يفم  صَ َخصماِن اختَ 

پروردگارشان با هم  ةدشمنان يکديگرند که دربار( گروه)دو اين ». (19: )الحج «احلمیم  

 (و)هايى از آتش برايشان بريده شده است ند و کسانى که کفر ورزيدند جامهکنستیزه مى

  .  «شودمیاز باالى سرشان آب جوشان ريخته 

از عذاب آب جوشان بر سرش فرو » (48: )دخان «میمِ ذاِب احلَ ن عَ ِسه مِ أص ّبوا فوَق ر »

 .«ريزيد

که ما آب را به صورت » (25و  26: )عبس «ّقاَ رَض شَ ا األُث َّ َشَققنَ *  ا املاَء َصّبا  نَ بأنّا َصبَ »

 .«شکافتیم (الزم)گاه زمین را با شکافتنى  آن ؛بارشى فرو ريختیم

 ةکه پروردگارت بر سر آنان تازيان تا آن» (13:)الفجر« َعَذاب َك َسْوطَ َصبَّ َعَلْیِهْم رَبُّ فَ »

 .«نواخت عذاب را فرو

 با کههمنشینی دارد يا با کلماتی  ةرابط« حمیم» ةدر قرآن کريم با کلم« صبّ»ة ماد

در غالب  .معنايی دارد ةها رابطو با آن قرار دارند معنايی ةدر يک حوز« حمیم»

ت فعلی آن، بیانگر نزول عذاب است و و مشتقا« ب بص »ة ادم، های قرآنیسیاق

 کشد.میهمنشینی بین صّب و حمیم، تناسب بین لفظ و معنا را به وضوح به تصوير 

)داللت بر سرعت نزول  و حذف فاعل)حمیم( ة و اسم مبالغ)صبَّ(  کاربرد فعل مضاعف

دهد. اگر وبی نشان می، اين تناسب را به خ)ابتداء غايت( «من فوق»و ترکیب  عذاب(

« ريختن»که به معنای « رَغَأف»و  «َسکَبَ»های ناسب میان لفظ و معنا نبود، واژهت

، به کاربرد يید قول مذکورتأ برای شدند.و همنشین می همراه« حمیم»، با لفظ هستند

  کنیم:میزير رجوع  ةدر آيات کريم« أفرَغَ» و «َسکَبَ» ةماد

َنا َصْْبا  َوثَ بِّْت أَْقَداَمَنا َوانص ْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِینَ َعلَ  أَْفرِغْ  َرب ََّنا» پروردگارا » (250: ة)البقر «ی ْ

های ما را استوار دار، و ما را بر گروه کافران پیروز ما شکیبايی فرو ريز، و گام (هایدل)بر 

 .«فرمای

َنا َصْْب ا َوتَ َوف ََّنا م سْ  أَْفرِغْ  َرب ََّنا» پروردگارا، بر ما شکیبايی فرو ريز » (126: )االعراف «ِلِميَ َعَلی ْ

 .«و ما را مسلمان بمیران

 .«و آبی ريزان»  (31 :)واقعه «مَاٍء مَْسکُوبٍ و»

 دارد آيیبا هم ،، که امری معنوی است«صبر» ة، با واژدر آيات اول و دوم« رغأف» ةواژ  

اين واژه،  با ،در موضع عذاب است« محمی»چون  و کندمینینه و آرامش داللت و بر طمأ
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که   است« َسکَبَ»ة از ماد« مسکوب و ماءٍ» ةدر آي« مسکوب» ةواژ همنشینی ندارد.

فقط يک بار در کالم اين لفظ، . به کار رفته استفقط وجه اسمی آن در قرآن کريم 

 بنابراين. در وصف نوشیدنی بهشتیان ذکر شده است الهی استعمال شده که منحصراً

دارد و تعامل و ارتباط معنايی  عذاب با واژگان حمیم و« صبّ» ةتوان گفت که واژمی

اختصاص « عذاب» ةکه اين لفظ در قرآن کريم به حوز کرداين گونه استنباط  توانمی

 ان به تبع آن دچار سختی و ضرردارد و از آن جا که عذاب از مواردی است که انس

داللت معنايی صريحی  «الحمیم»با لفظ « صبّوا»و « يصب» آيیبا هم بنابراين شود،می

بر  به عنوان عذاب حمیم در جوار اين واژگان آب بسیار جوشان و داغی است که  .دارد

شود و قطع شدنی نیست. عذابی است که تمام اعضای درونی و کافران ريخته میسر 

 گردد.اهان دروغ پرداز با آن گداخته میبیرونی کافران و گمر
   

 «حمیم»و  «غسّاق. »7-2

اسم « غّساق»اسمی به کار رفته است که  وجهبا  ار در قرآن کريمچهار ب« ق س غ» ةماد

: اسراء ،25: ، نبأ57: )ص همنشین شده است« حمیم» ة، دو بار با واژمبالغه ار همین ماده

اری غسّاق به معنای عام، مايع است و يا مايع کريهی است که در جهنم ج .(3: فلق ،78

 مشتق «غسق»اين کلمه از .(23/286: د.ت شور،)ابن عا نوشندشود و جهنمیان آن را میمی

 يا حرکت کردن و ضرر رساندن، «اندنضرر رس»بعضی اصل اين کلمه را  است. شده

 به معنای چرکابی بدبو است.« س قغ » ةاز ماد« غسّاق»گويد: طبرسی میاند. دانسته

)غَسََق( است به معنای شدت تیرگی و  ةن واژه از ريشی نیز برآنند که ايگروه 

گويد: غساق « کعب» ها باشد.نی و شفافیت که بايد در آشامیدنیدر برابر روش تاريکی،

مار و دار بسان حیوانات و حشرات و جنبندگان زهرای است در جهنم که زهر چشمه

های های چشماشک «غسّاق»گويد: مراد از« سدی»جوشد. از آن می ...افعی و عقرب و

از « غَسّاق» (.23/374: 1384 )طبرسی، نوشندمی کافران است که آن را همراه آب سوزان

  .ريکى شب استبه معناى شدت تا)بر وزن رمق( « غسق»ة مادّ

سوزاند و ه از شدت برودت درون انسان را مى)کبسیار سردى  ةآن را به نوشاب« ابن عباس»

اين کلمه، چیزى نیست که داللت  ةاست، ولى در مفهوم ريش تفسیر کرده کند(مجروح مى

منشأ چنین استنباطى ، «حمیم»آن با  ةبر اين معنا کند، جز اين که ممکن است مقابل

ی مختلفی که از غساق ارائه شد، با توجه به معان .(19/340: 1374، مکارم) شده باشد

 .، شدت تاريکی شب استتوان گفت که معنای اساسی غساقمی
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  «غساق» اين است که ةحرف عطف نشان دهند ةهمنشینی حمیم و غساق  به واسط

ر جوار د «غساق»های معنايی مشترک دارد. لفهؤعملکرد يکسان و م «حمیم»با 

م از شدت حرارت قابل نوشیدن است. همان طور که حمی آبی عذاب دهنده «حمیم»

 نوشیدن نیست.  ، غساق نیز از شدت سردی يا تعفن و بدبويی قابلنیست

، ارتباط معنايی آن با حمیم آب سرد در تقابل حمیم قرار دهیم اگر غساق را به معنای

رودت هم چون غساق از شدت ب» «الَغسّاُق يُحرُِق کما يُحرُِق الحمیمُ »اين است که : 

 .(137 :2003)بطرس، « سوزاندحمیم از شدت گرما می

سوزان،  بدبو،های معنايی لفهؤکه م ی استمايع «غساق»که  توان گفتمی بنابراين  

اين  با غساق . دلیل همنشینی حمیم(1)شکل  را درخود دارد عذاب دهنده و ضرر رسان

 .معنايی دارد ةرابط با آن های مشترک با غساق است ولفهؤکه دارای م است
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سّاقهای معنايی غلفهؤ. م1شکل 
 

  «حمیم»و  «سموم. »7-3

است. السَّمّ و السُّمّ و السِّمّ: القاتل و جمعها « س م م» ةزن فَعول مشتق از مادو سموم بر

 است سموم باد داغی. (6/372 ،1419ابن منظور، ) ةالحارالسموم: الريح  : الموت.مّةالسّاسِمامٌ. 

                                                                                                  .(318: 1412 )راغب، دارد که اثر سمی

همنشین شده است که ( با واژگان )نار، عذاب، حمیم آيات زير منحصراًسموم در 

َواْلَْآنَّ َخَلْقَناه  ِمن قَ ْبل  ِمن نَّاِر »گیرند: معنايی جای می ةتمام واژگان مذکور در يک حوز
 .«ز آتشی سوزان و بی دود خلق کرديمو پیش از آن، جن را ا»  (27: حجر)«السَّم ومِ 

َنا وَ فَ » پس خدا بر ما منت نهاد و ما را از » (27: طور)« مَوقَیَنا َعَذاَب السَّم و  َمنَّ اللَّه  َعَلی ْ

   .«حفظ کرد (مرگبار)عذاب گرم 

 غسّاق

 عذاب دهنده

مایع 

 سوزاننده

 بدبو

 ضرر رسان
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یمٍ  يف  شِّماِل ما َأْصحاب  الشِّماِل *َأْصحاب  الَو » : )واقعه« ََیْم ومٍ  ِمنْ * َو ِظلٍّ  ََس وٍم َو َحَِ

ای از دود و سايه باد گرم و آب داغ. (میان)و ياران چپ، کدامند ياران چپ؟ در » (41-43

 «.تار

نظرگاه از . است« عذاب الحمیم»اختاری شبیه از لحاظ س« عذاب السموم»ترکیب 

که هر دو نوعی عذاب  توان به ارتباط معنايی حمیم و سموم پی بردساختاری نیز می

 واقعه ةها به صورت معطوف و معطوف علیه در سوراين همنشینی آنبنابر ند.هست

 تناسب نیست.بی
 

 «حمیم»و  «عذاب». 7-4

از « عذاب»ة گفت که واژتوان ، میط همنشینی مبتنی بر روابط معنايیبر اساس رواب

 .معنايی حمیم استهای مؤلفه تعیین درثر واژگان همنشین مؤ
شدت و سختی عذاب الهی  برو زنگ بیدار باش به کار رفته تا اين واژه برای هشدار  

 توصیف کرده است. «لیمأ» از اين رو خداوند عذاب خود را داللت کند؛

است که به مرور زمان در هر « ضرب»عذاب در کالم عرب به معنای  ةاصل واژ

 رندآومی استعاره ،آور و سختمشقتعقوبت دردناکی استعمال شده است و برای امور 

تحمیل گرسنگی  ،حبس ب، عذاب را به معنای افزايش زمانراغ. (7/269: 1360 )مصطفوی،

ثبات و لغزان کردن معنا بی، تار راز گوارايی و شیرينی و زندگی و بیداری، دور کردن ا

اصلی اين ماده چیزی است که منطبق بر طبع و  ةريش. (554: 1412 )راغب، کرده است

ی امور خوشايند و عذاب برای . مفهوم عذب برامانند آب گوارا حال انسان باشد، مقتضی

استمرار در امور  ةو نشانشود ، حبس و مانند آن استعمال میتنبیه، کیفر شدت، ،لمتأ

 و کدر اوستتیره  درونِ ةکنندکیفر مناسب با حال انسان و متعادل و ناخوشايند

با حمیم شکل اضافی و عطفی  به زير ةدر سه آي« عذاب» .(70-2/89: 1360، مصطفوی)

 همنشین شده است:

آن گاه از عذاب آب جوشان بر » (48:دخان) «ُث َّ ص بُّوا فَ ْوَق َرْأِسِه ِمْن َعَذاِب احلَِْمیمِ »

 .«سرش فرو ريزيد

یٍم َوَعَذاٌب أَلِیٌم ِبَا َكان وْا َیْكف ر ونَ »  و کسانی که » (4:)يونس «َوالَِّذیَن َكَفر وْا َل ْم َشرَاٌب مِّْن َحَِ

 .«کفرشان شربتی از آب جوشان و عذابی پردرد خواهند داشت( سزای)اند به کفر ورزيده
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یمٍ » آن که کفر  (کیفر)به » (70 )انعام:« َوَعَذاٌب أَلِیٌم ِبَا َكان وْا َیْكف ر ونَ  َل ْم َشرَاٌب مِّْن َحَِ

 .«اشتورزيدند، شرابی از آب جوشان و عذابی پر درد خواهند دمی

ها که راه کفر و انکار از مجازات دردناک کافران اشاره دارد. آن نوعیفوق، به  ةسه آي

مجازات دردناک و نوشیدنی از آب گرم و عذاب الیم به خاطر  ،را در پیش گرفتند

ورزد، فقط ت انسانی که در دين خدا خصومت میبديهی اس کفرشان در انتظارشان است.

و اعمال  هاتمام بدیبنای چون کفر زير تظار او خواهد بود.حمیم و عذاب الیم در ان

الیم تناسب میان جزا و پاداش کافران  باشد. همنشینی بین حمیم و عذابناشايست می

توان به آن آخر می ةکه در دو آي ديگری ةنکتکند. و اعمال ناشايست آنها را بیان می

به « شراب من حمیم»اختصاص  است.« شراب من حمیم»بر « لهم»اشاره کرد، تقدم 

توان از تقديم جار و مجرور است که به وضوح می« حمیم»های معنايی لفهؤکافران از م

 حاصل نمود.

ُث َّ » .همنشین شده است« حمیم»يا ضمیر با  اسم اشاره ةبه واسط گاهی نیز عذاب
بر فراز سرش از آب جوشانى که سپس » (48: دخان)« ص بُّوا فَ ْوَق رَْأِسِه ِمْن َعَذاِب احلَِْمیمِ 

اين جوشاب و » (57: ص) «َغسَّاقٌ  وَ  َحَِیمٌ ه  فَ ْلَیذ وق و  َه َذا» .«بدان عذاب شود، فرو ريزيد

: ص) «فَزِْده  َعَذاب ا ِضْعف ا يف النَّار َه َذاقَال وا رَب ََّنا َمن َقدََّم لََنا » .«چرکاب است، بايد آن را بچشند

را از پیش برای ما فراهم آورده، عذاب او  (عذاب) گارا، هر کس اينپروردد: گوينمی» (61

 .«را در آتش دو چندان کن

را به خود يا « حمیم»ريختن  و «عذاب» ند متعالکاربردهای قرآنی، خداوغالب  در 

ز و آنان که ا» (28/معارج)«ِإنَّ َعَذاَب َربِِّْم َغْْي  َمْأم ونٍ » :مانند فرشتگان نسبت داده است.

َولَِئن َمسَّته م نَفَحٌة ِمن » (21: )ابراهیم «ِمن َعذاِب اللَّ هِ » .«عذاب پروردگارشان بیمناکند
دگارت به ای از عذاب پرورو اگر شمه» (46: انبیاء) «َعذاِب َربَِّك لََیقول نَّ یا َویَلنا إِنّا ك نّا ظاِلميَ 

ََيافوَن َعذابَه  ِإنَّ َعذاَب  وَ » .«ای وای بر ما که ستمکار بوديمآنان برسد، خواهند گفت: 
ترسند، چرا که عذاب پروردگارت همواره در و از عذابش می»( 57: )اسراء «َربَِّك كاَن ََمذور ا

 .«خور پرهیز است

فاعل توان استنباط کرد که مقصود از دخان، از طريق بافت می ةسور 48 درآية

بنابراين نسبت دادن  .مر الهی هستندمور به انجام اوافرشتگان هستند که مأ« صبّوا»

اين  های معنايی حمیم باشد.لفهتواند يکی ازمؤعذاب حمیم به خداوند يا فرشتگان می

 آيات قرآنی با واژگان مشترکی همراه در برخی از« حمیم و عذاب»دو زوج معنايی، يعنی
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در کنار « عذاب» ةها داللت دارد. قرار گرفتن واژاند که به روشنی بر هم معنايی آنشده

کند و اضافه بیانیه است. اين ساختار، گواه اين ترکیب اضافی ايجاد می« حمیم» ةواژ

« حمیم» مطلب است که حمیم نوعی عذاب است و عذاب اعم از حمیم است. لفظ

فت و مخاطب آيه و ، بابه دلیل اين که ؛دارد« عذاب»بیشترين تداعی هم معنايی با 

شده  قرين« عذاب»با « صبّ» ةمشابه آياتی است که ماد تقريباً ، مشابه ياساختار نحوی

جانشینی بین حمیم و عذاب رهنمون  ةکه اين شباهت ساختاری ما را به رابط است

 ةنیست بلکه همنشینی ماد« عذاب»فی نفسه به معنای « حمیم»هر چند  سازد.می

با اين همنشینی به نظر کند. نزول عذاب را به ذهن انسان متبادر می« حمیم»با « صبّ»

کنندگان دين ق، تکذيبهايی است که مختص کافران، منکران ح، منظور عذابرسدمی

 گران در دين الهی است. و خصومت

کسانى که » (4  :)يونس «َعَذاٌب أَلِیٌم ِبَا َكان وْا َیْكف ر ونَ  َوالَِّذیَن َكَفر وْا َل ْم َشرَاٌب مِّْن َحَِیٍم وَ »

د براى آنان شرابى از آب جوشان جهنم است و به خاطر کفرشان عذابى کفر ورزيدن

 .«دردناک دارند

آنان که کافر شدند به » (70: )انعام «َعَذاٌب أَلِیٌم ِبَا َكان وْا َیْكف ر ونَ  َل ْم َشرَاٌب مِّْن َحَِیٍم وَ »

 .«تکیفر کفرشان به شرابی از آب جوشان دوزخ و عذابی دردناک معذّب خواهند گش

َو َبشِِّر الَِّذیَن َکَفر وا » کافران را عذابی دردناک است. (104 :)بقره «لِْلكِفرِیَن َعَذاٌب أَلِیمٌ »
أََعدَّ » .«اند از عذابی دردناک خبر دهو کسانی که کفر ورزيده»( 3 :)توبه «ِبَعذاٍب أَلِیمٍ 

ِإنَّ الَِّذیَن » .«استده کرده ای دردناک آمبرای کافران عذاب» (8 :حزابأ)« لِْلَکِفرِیَن َعَذابا  أَلِیما  
در حقیقت، » (177: )آل عمران« ل ْم َعَذاٌب أَلِیمٌ  اْشََتَو ْا اْلك ْفَر بِاإِلميَاِن َلن َیض رُّوْا الّلَه َشْیئ ا وَ 

ايمان خريدند، هرگز به خداوند هیچ زيانی نخواهند رسانید و  (بهای)کسانی که کفر را به 

 .«بی دردناک استبرای آنان عذا

با حمیم و عذاب  «بما کانوا يکفرون»و « واّلذين کفروا» در آيات فوق، دو عبارت 

را موجب  الیم اند. در واقع عامل کفر، زمینه ساز همنشینی حمیم و عذابهمنشین شده

در تحقق حمیم و عذاب، جانشینی )کفر(  شده است و سیاق و ساختار آيات، عامل واحد

های لفهؤتوان گفت که يکی ديگر از ماين میکند. بنابری حمیم اثبات میبه جا عذاب را

 ، اختصاص آن به کافران است. معنايی حمیم
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 «حمیم»واژگان جانشین . 8

نند جايگزين همديگر تواگردد که میهايی مشخص میواژه ةجانشینی با مطالع ةرابط

روابط جانشینی يک  ةباردررا رزشی های بااتوانند بینشدر واژگان می هاشوند. مترادف

)هم معنا(  شرطی مترادف واژه با ديگر واژگان زبان به دست دهند. اقالم واژگانی به

شوند که بتوانند بدون ايجاد تغییر عمده در معنای جمله، به جای يکديگر دانسته می

ف صد در صد ، ترادذکر است که منظور از ترادف شايان .(196: 1388 )ايزوتسو، قرار گیرند

ها انطباق کامل بر های معنايی اين واژهبلکه نوعی شبه ترادف است و مؤلفه ،نیست

 ،آنیةنار و از واژگان جانشین حمیم عبارتند از : عذاب،  های معنايی حمیم ندارد.مؤلفه

 که در مبحث تطبیق مفاهیم همنشین اين واژگان با حمیم به تفصیل بحث خواهد شد.

 ، سازدمی های جانشین رهنمونبه گزينش واژههمنشین که ما را  از بین واژگان 

 .که با حمیم ارتباط معنايی دارند هستند َسقی و َسحَبَ  های صبّ، ذاق، ماده

 ةهای معنايی واژلفه، به کشف مؤبا اهتمام به واژگان همنشین حمیم و عذاب

-به عنوان يکی از جانشینعذاب  ةواژ توجه به پردازيم. در اين گام بعد ازمی« حمیم»

 حسن و يا به قول عالمه به آن که حمیم نوعی از عذاب است و با توجه« حمیم»های 

های تنها آن قسمت از همنشین ،(6/215: 1360 )مصطفوی، مصطفوی، عذاب مطلق است

-می مورد تحلیل قرار ،مشابه با حمیم دارند تقريباً  عذاب که اسلوب و ساختار مشابه يا

 ا از اين نظرگاه بتوان به اشتراکات حمیم و عذاب دست يافت.گیرند ت
 

  «حمیم»با « ذاقَ» ةهمنشینی ماد .8-1

میم با ح)فلیذوقوه و اليذوقون( به صورت فعل مضارع « ذاقَ» ة، ماددر دو آيه از قرآن کريم

یٌم » :همنشین شده است بنوشند که آب  اين را بايد»(57: )ص «َغسَّاقٌ و َ َه َذا فَ ْلَیذ وق وه  َحَِ

 (25و  24: )نبأ «َغسَّاق ا ِإالَّ َحَِیم ا وَ *  اَل َشرَاب االیَذ وق وَن ِفیَها بَ ْرد ا و » «.جوشان و چرکابه است

 .«ایدر آن جا نه خنکی نوشند و نه شربتی، جز آب جوشان و چرکابه»

تعبیر  خداوند بعضی از افعال را برای :الف :شود کهمشخص میفوق  مل در آياتبا تأ

مزيد  در قالب مجرد و« ذاق» ةاز عذاب اختصاص داده است. از جمله اين افعال، ماد

  است که در قرآن کريم با حمیم، عذاب، خزی و وبال همنشین شده است.

تداعی هم معنايی با عذاب دارد. زيرا از جهت  ن، بیشترينخست ةحمیم در دو آيب: 

با عذاب همنشین شده « ذاق» ةاست که ماد بافت درونی و مخاطبین آيه، همچون آياتی
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جانشینی  ةبا هم رابط عذاب و حمیم ةاست و اين همانندی، دال بر اين است که واژ

های معنايی حمیم با استمداد از واژگان همنشین در آياتی که لفهؤاز ديگر م :ج .دارند

نمود پیدا فعل مضارع  و دراستمرار دارد  ذکر شد اين است که حمیم امری است که

حمیم با  اين است که چشیدندر قرآن  های معنايی حمیملفهؤاز ديگرمد:  .کرده است

اثبات « فلیذوقوه» الم امر درمعنايی اجبار و لزوم از  ةلفؤم . ايناجبار و لزوم همراه است

به کافران است معنايی حمیم، حصر و اختصاص حمیم  ةلفؤ، ديگر مدوم ةآيدر .شودمی

 شود.می استنباط رد ادات نفی و استثناکه از کارب
   

 با حمیم و نار« یسحبون»همنشینی . 2-8 

 (.42 /3: 1965 الزبیدی،)« ه: او را بر زمین کشیدبَحَسَ» .است« سَحَبَ» ةاز ماد« بونسحَيُ»

ترين نوع تعذيب ا ايالم و اهانت مالزم است و سختنوعی عذاب است که ب« سحب»

 ةبا توجه به تعريف مذکور، درحوز« سحب» ةواژ .(24/203: د.ت اشور،)ابن ع رودبه شمار می

معنايی قرار  ةگیرد و از آن جا که حمیم و نار نیز در يک حوزواژگان عذاب جای می

 ب نیست.تناسبا حمیم و نار بی« يسحبون»گیريم که همنشینی دارند، نتیجه می

 دهدن حمیم و نار به دست میهای معنايی مشترکی  میالفهؤاين همنشینی، م طبعاً

 ،باشد«حمیم» ةتواند جانشین مناسبی برای واژها میلفهؤبه کمک اين م «نار» ةکه واژ

در همان سیاق و « نار» ةپردازيم که کلمين در اين بخش به بررسی آياتی میبنابرا

ب ذکر شده است و با يکديگر در همان سیاق و ترکیز ترکیبی آمده است که حمیم نی

 ، جانشینیهای مشترکهمنشین ها ولفهؤهای مشترک دارند و اين مها و همنشینلفهؤم

 کند.اثبات می« حمیم» ةرا به جای واژ« نار» 

 (71و 72:)غافر «ن ُث َّ يِف النَّاِر ی ْسَجر و يف احلَِْمیمِ * ِإِذ اأْلَْغالل  يف أَْعناِقِهْم َو السَّالِسل  ی ْسَحب وَن »

کشند و در آبی ها را میها قرار گرفته و آنها و زنجیرها بر گردن آنغل در آن هنگام»

 .         «شوندمی کنند، سپس در آتش دوزخ افروختهسوزان وارد می

روزی که با صورت در آتش » (48: )قمر« النَّاِر َعَلی و ج وِهِهْم ذ وق واْ َمسَّ َسَقرَ  ْسَحب وَن يِف یْوَم ی  »

در . «سوزندگی و عذاب دردناک دوزخ را بچشید (به آنان گفته می شود: )و شوندکشیده می

 به کار رفته و با فعل مضارع مجهول)متعلق فعل( ، حمیم در قالب جار و مجرور نخست ةآي

با همان ساختار و ترکیب به عنوان  «نار» ة، کلمديگر ةمجاورت دارد و در آي« يسحبون»

ار رفته است. نوع به ک« يسحبون»ارع مجهول با فعل مض)متعلق فعل(  جار و مجرور

گاه  فوق، نکاتيکسان است. با توجه به « يسحبون»در همنشینی با  ترکیب آيات فوق
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که اين  سیاق و نوع ترکیب جمالت کمک گرفتتوان از برای اثبات جانشینی واژگان می

 ةای اثبات واژگاه بر وکند مقوله در اثبات جانشینی نار به جای حمیم به خوبی صدق می

یَ ْوَم » ةتوان از واژگان مترادف همنشین کمک گرفت. به عنوان مثال در آيجانشین می
و زور به سوی  با خشونت)مکذبین( روزی که آنان » (13: )طور «ی َدعُّوَن ِإََل نَاِر َجَهنََّم َدعًّا

یدن با دفع و کش به معنای« دعّ»ةاز ماد« يدعّون»فعل . «شوندآتش جهنم رانده می

است و « يسحبون»اين واژه هم معنای  .(27/44: د.ت  )ابن عاشور، عنف و خشونت است

 ةتوان با ترادف واژگان همنشین به پديدمی بنابراين جار و مجرور است. ،متعلق هر دو

 .جانشینی نار و حمیم رهنمون شد
  

 «حمیم» با« قطع سُقُوا، ماء،»همنشینی . 3-8

 آيه است: ، اينبینیمبرای حمیم در آن می روشنیهای نیکه همنشیآياتی  يکی از

یما  فَ َقطََّع أَْمَعاَءه مْ  ِلٌد يفَكَمْن ه َو َخا...» آيا اين گروه » (15: )محمد «النَّاِر َو س ق وا َماء  َحَِ

 ، و از آب جوشان و سوزانى نوشانیدهجاودانندهمانند کسانى هستند که در آتش دوزخ 

ماء و  )سقوا،آيه با در اين « حمیم»  .«؟!کندها را از هم متالشى مىآنشوند که امعاء مى

به صورت فعل مجهول بیانگر اين واقعیت « سقوا»تعبیر به  همنشین شده است. قطّع(

شدن در آن اب جاى سیره نوشانند که بها مىبه آن وراست که آب سوزان حمیم را به ز

طور که طبیعت دوزخ است باز به  د و همانکن، امعاء آنها را متالشى مىآتش سوزان

« سقوا». (21/444: 1374 م،مکار) !جا مرگى نیستچرا که در آن ؛گرددحال اول برمى

است و با اين  «النار معذبي يف» ساختار مجهولی دارد و حذف فاعل در اين آيه، اهانت به

ی ْصَهر  بِِه َما يِف » ةآي فوق با ةآيحمیم نائل شد.  ةتوان به جانشین واژول میساختار مجه
به )بر وزن سعی(  «معی»جمع « معاءأ» ارتباط معنايی دارد. (20: )حج «ب ط وِِنِْم َواْلْ ل ود  

شود و پاره درون شکم وجود دارد نیز گفته مى و گاه به تمام آنچه در معنی روده است

مکارم، ) ى استشدن آنها اشاره به شدت سوزندگى و حرارت اين نوشابه وحشتناک دوزخ

1374 :21/442). 
همنشین « يصهر» حمیم است که با فعل ةالذکر، واژة فوقدر آي)به(  مرجع ضمیر هاء

های لفهؤم که يکی ديگر از توان گفت، میبا استعانت از اين همنشینی .شده است

 برد.معنايی حمیم اين است که حمیم، اعضای درونی و بیرونی را از بین می
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در  «سقوا»سیاق تهديد و انذار است و فعل  «...َحیما   وا ماء  ق  س  »ة ت آيسیاق و باف

َو َسقاه ْم َربُّ ْم َشرابا   ..».ة آيبی بیانگر اين تهديد است. اگر به ساختار مجهولی به خو
مهم پی خواهیم برد که ساختار معلومی   ةنکت به اين ،توجه نمايیم (21: )انسان «َطه ورا  

 «َحیما   سقوا ماء  » ةدر سیاق تکريم بهشتیان است. اما در آي« رب»عل و ذکر فا «سقی»
 دوزخیان حذف شود. خواریمناسب است که فاعل جمله به جهت زيادت اهانت و 

. عالوه بر اين که ترادف معنايی با است« آنیة» ةهای حمیم، واژيکی ديگر از جانشین

کار رفته است که نیز به« ماء حمیم»ا مشابه ب حمیم دارد، در ترکیب و ساختاری تقريباً 

ن ت سَقی مِ » و «َحیما   س ق وا ماء  »ة دو آيتوان با تعمق در کند. میجانشینی آن را اثبات می
« سقی» ةدر هر دو آيه با ماد ةآنیيید کرد. حمیم و موارد فوق را تأ (5: ةغاشی) «ٍي آنیةٍ عَ 

          اند. شده ق تهديد استعمالو در سیا ساختار صفت و موصوفدر قالب مجهولی و 

خیر افکندن است، و برای فرارسیدن وقت چیزی ی تأبه معنا« آنی»مونث « آنیة»

حرارتش به منتهای درجه و در اين جا به معنای آب سوزانی است که  رودکار میبه

، بیانگر اين است که آشامیدن از سوى فرد يا افرادى« ىسقَ تُ» مجهول فعل. رسیده است

رسیدن به »در چندين معنا از جمله  (آنیة ةريش)« أنى»بر دوزخیان تحمیل خواهد شد 

که نوشیدنى اهل دوزخ را بیان  ل شده است و به قرينه سیاق آيه ـاستعما« چیزى

 .(2/457: 1417) طباطبايی،   چشمه به نقطه نهايی حرارت است ـ مراد رسیدن کندمى

آن  است که با ارجاع ضمیر به« َقطَّعَ»ل ماضیفعآيه،  حمیم در اينديگرهمنشین 

مفعولی  ةرابط« أمعاء»فاعلی و با  ةرابط« حمیم» ةو با واژ ارتباط معنايی پیدا کرده است

، ولی ندارد« حمیم» ة)قطََّع( بسامد بااليی در همنشین شدن با واژ دارد. با اين که

 ةلفؤتوان ممنشینی میبا توجه به اين ه .کشداصلی حمیم را به تصوير می ةشاخص

کرد و با توجه به استنباط  را در اعضای درونی انسان« محمی»تحقق قطعی  معنايی

معنايی تحقق قطعی  ةلفؤبه عنوان جانشین حمیم، به م آنیةبا « سقی» ةهمنشینی ماد

 استنباط کرد. را حمیم در اعضای درونی و استمرار عذاب در اعضای ظاهری
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 نتیجه. 9

 های فعلیبا مادههمنشینی  محوربر « حمیم» که لفظ نشان دادحاضر  ةمطالع. 1

، «ماء»و با مفردات اسمی  «صهر» و«سحب» ،«عقط» ،«یقَ سَ» ،«ذاقَ » ،«بّصَ»

« نار»و« ةآنی»،« عذاب»های و بر محور جانشینی با واژه« عذاب» ،«سموم» ،«غسّاق»

 ی دارد.روابط معناي

عذاب در آيات قرآنی بیشترين  ةبا عنايت به دو الگوی همنشینی و جانشینی، واژ. 2

ثری ايفا ؤو تداعی معنايی با لفظ حمیم دارد و در تبیین معنای آن نقش م تقارب

 کند.می

عذاب، مايع بودن،  ةاختصاص به حوزاند از عبارت «حمیم» ةواژهای معنايی لفهؤم. 3

 .، ازبین بردن اعضا، و حرارت زياددن، ذوب کنندگی، مهلک بودندردناک و خشن بو

به کار رفته است به « حمیم» ةها واژعالوه بر اين معلوم شد؛ غالب آياتی که در آن 

معنايی عذاب، کافران، منکران و خصومت گران دين اختصاص يافته است؛ لذا اين  ةحوز

 معنايی پیداکرده است. جاهلی تخصیص ةواژه در فرهنگ قرآنی نسبت به دور

 روشن شدنهای معنايی در لفهؤکه بررسی م توان گفتمیاين پژوهش بر اساس . 4

                                                                                            .کندنقش مهمی ايفا میمعنای واژگان و عبارات 
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