
 
  » سَخَط«و  »غضب«، »غیظ«بازشناسی معنایی واژگان «

  »در قرآن کریم با رویکرد تفسیری
  

  3، مجید چهری2، مسعود اقبالی1زهره نریمانی

  )27/6/1400تاریخ پذیرش مقاله:  -8/2/1400 (تاریخ دریافت مقاله:

  
  چکیده

معنـا نمـی   مفهومی است که کلمات هـم  ۀجایگاه هر واژه در قرآن، صرفاً در خدمت ارائ
در قـرآن،  » سخَط«و » غضب«، »غیظ« . بررسی معنایی واژگانتوانند آن معنا را القا کنند

گیری از روش تحلیل واژگانی و با رویکرد تفسیری، بیانگر آن است کـه واژگـان   با بهره
و هرگونه  مقتضای حال، جهت تبیین مفهومی خاص بیان شده است مذکور با توجه به 

رسی مفهومی این واژگـان  ها، موجب خلل در معنا خواهد بود. برتغییری در چینش آن
با رویکرد تبیین عواطف انسانی، مختص کفار و منافقـان بـوده و   » غیظ«دهد: نشان می

ذات خداوندی و انبیاء از آن مبـرا هسـتند. پـژوهش حاضـر بیـانگر آن اسـت کـه واژه        
ای از احساسات انبیاء و مؤمنان است، در حالی که مختص خداوند و گاه جلوه ،»غضب«
» سخط«این  ۀادبیات قرآن، اوج ناخشنودی خداوند از بندگان است که جلودر » سخَط«

خداوندی، صرفاً در برخورد با منافقان بیان شده است و متقابالً نیز، منافقـان از خـدا و   
  شوند. می» سخَط«رسولش دچار 
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  . مقدمه  1
کنـد. هـابز بـر    حلیلی، معتقدند زبان نقشی محوری در تفکر انسانی بازی مـی فیلسوفان ت

پنداشـت کـه جـز    ها در تفکر انسان تـأثیری بنیـادین دارنـد. او مـی    این نظر بود که واژه
هیچ امر کلی دیگری وجود ندارد و تصـور و تصـدیق و در نهایـت تفکـر بـه       ها یگذار نام

   ].338، ص11[ معنا خواهد بودکلیات بدون واژه بی
فلسـفی از معرفـت،    -مغز بنیاد، به دنبال یـک بـازتعریف فیزیولـوژی     شناسان یستز

هـا از  دارنـد کـه سـبب ادراک آن    1برآنند که موجودات عمدتاً یک آگاهی بنیادین اولیـه 
هـا)  (شـامپانزه  های معنایی دارندمحیط است. اما در مراتب تکامل، موجوداتی که توانایی

توانند ادعا کنند که به آگاه بـودن خـویش آگاهنـد.    ها)، می(انسان نی دارندیا توانایی زبا
که تنها موجـودی   برای انسان 2یعنی آگاهی را یک فعل اختیاری بگیرند. این آگاهی برتر

مفهوم خود، مفهوم گذشته و مفهـوم آینـده    ۀتواند سازندمی ،است که آگاهی زبانی دارد
 ظاهر هـم  واژگان بهست که امکان اندیشیدن در مورد ه ائلهمین مس ]؛225، ص7[ باشد

  کند.معنا را در انسان هموار مي
های بسیار و مرزهـای مشـترکی کـه    در قرآن نیز گاه دو یا چند واژه با وجود شباهت

ای برخوردار هستند که قائل های ماهوی و ریشهها تصور نمود، از تفاوتتوان برای آنمی
از مفهوم خاص واژگانی بهره برده است. شایسته است بـا تحقیـق    حکیم، با عنایت بدان،

ببـریم کـه بـرخالف    ها، به این مهم پیدر چگونگی چینش واژگان قرآنی و بار معنایی آن
دهـی و  تألیفات ادبی رایج، هر واژه در گفتمان قرآنی، کارکرد منحصر به فـردی در معنـا  

که رسـالت هـر واژه و جایگـاه خـاص آن در      ایتبیین تعالیم الهی بر عهده دارد، به گونه
ای است که دیگر واژگان به ظاهر متـرادف هرگـز   متن قرآنی، گویای بازخورد مفهوم ویژه

رو، بحث ترادف واژگانی در قرآن و جانشـینی  را به مخاطب القا کنند. از اینتوانند آننمی
پذیر نیست، چرا کـه هـر   مکاندیگر داشته باشد، ا ۀپوشانی تام با معنای واژای که همواژه

که اگر از آنجا برداشته شود و لفـظ  لفظی در قرآن، مأموریت خاص خود را دارد به نحوی
اي که داشـته از میـان   دیگري به جاي آن آید، مضمون آیه تباه گشته و یا شکوه و جلوه

  ].315، ص 12بندد [خواهد رفت و در نتیجه بالغت از قرآن رخت برمی
ر تصویرسازی از حالت روانی برانگیختن احساسات، خشم و عصـبانیت و  قرآن کریم د

بهـره بـرده اسـت کـه مفسـران و      » سَـخَط «و » غضـب «، »غـیظ « ۀناخرسندی، از سـه واژ 
                                                                                                                                        
1. primary consciousness. 
2. higher-order consciousness. 
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از نظر گذرانده و بـه تفـاوت مفهـومی    » خشم«ها را با تعبیر یکسان مترجمان پیوسته آن
دفمنـد واژگـان و معنـای برآمـده از     کـارگیری ه اند. بهاین واژگان چندان توجهی نداشته

نظیر لفظ و معنا در ادبیات قرآن است که کارکرد معنایی خـاص  ها، گویای تناسب بی آن
چـون  سـازد. بنـابراین، واژگـانی هـم    واژگان را در تبیین پیام مورد نظر خداوند آشکار می

معنا به همکه گاه در شرایطی خاص به عنوان الفاظ مترادف و » سخَط«و » غضب«، »غیظ«
را ادا نمایـد.  توانـد آن شوند، هرکدام بیانگر مفهومی است که دیگر واژه نمیکار گرفته می
هـا نیـز بـه خـوبی     ها با درنگ در معنای واژگان جانشین و همنشـین آن فهم این تفاوت

غـیظ، غضـب و   «اسـتعمال واژگـان    ۀمیسر است. بر این اساس، در پژوهش حاضـر، نحـو  
ای در نایی هرکدام مورد بررسی قرار گرفته تـا نشـان دهـد هـیچ واژه    و تقابل مع» سخط

هـای معنـایی   های مختلف و مؤلفـه هدف و تصادفی انتخاب نشده، بلکه موقعیتقرآن، بی
  خاص هر واژه، در انتخاب واژگان دخیل بوده است. 

  
    تحقیق   ۀ. پیشین2

ـ ، اثـر و یـ  »سخَط«و » غضب«، »غیظ«معناشناسی واژگان  ۀدربار  ۀخاصـی بـه رشـت    ۀا مقال
این موضوع مورد توجـه   ۀعنوان پیشینتحریر در نیامده است. پژوهشی که شاید بتوان به

، 8، سـال تفسـیری  مطالعـات  پژوهشـی  علمـی  ۀفصـلنام ای نشر یافتـه در  قرار داد، مقاله
معناشناسـی قرآنـی حلـم و کظـم غـیظ بـا رویکـرد        «، با عنـوان  32 ۀمار، ش96زمستان 
 ،محمد جواد فالح و زهرا عواطفی است. محوریت موضوع در ایـن نگاشـته   اثر ،»تفسیری

یک به کار خداوند و غیر خدا کدام ۀتبیین تفاوت ماهوی کظم غیظ و حلم است که دربار
هم ارائـه شـده اسـت.    » غیظ« ۀواژ ۀشوند و البته در آنجا مختصر توضیحي درباربرده می

مـنش و  ، تألیف ابوالفضل خـوش »قرآن کریم در» کظم«بازشناسی مفهوم « ۀهمچنین مقال
 17 ۀ، شـمار 1399، سـال  قرآن شناختیزبان هایپژوهش علمی ۀفصلنام دوهمکاران در 

نیز اشاره شده است، امـا از آنجـا کـه    » غیظ«، به معنای »کظم« ۀضمن بررسی مفهوم واژ
ا به صـورت ویـژه   بوده، لذ» کظم« ۀاصلی واژ ۀمایمعنای محوری و بن ۀتمرکز مقاله بر ارائ

  به بررسی معنای واژگان مذکور پرداخته نشده است. 
های غیر متمرکز دیگری نیز صورت گرفته که یـا صـرفاً بـه یکـی از واژگـان      پژوهش

  اند شامل:  های دیگری به موضوع پرداختهاشاره داشته و یا از جنبه
ل زمـردی چـاپ   از داود معماری و رسو ،»خشم و مدیریت آن در قرآن کریم« ۀمقال -
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تربیتـی بـه    ۀدر این مقاله، نویسندگان از جنب ؛1394سال  منیر، سراج ۀفصلنامشده در 
اند و به کارکرد معنایی واژگـان دارای مفهـوم   خشم و چگونگی کنترل آن پرداخته ۀمقول

  اند. ای نداشتهاشاره» خشم«
لح عظیمـه،  از صـا  ،)قرآنـی  اصـطالحات  فرهنگ( قرآنی واژگان معناشناسی« کتاب -
در یکـی از   ؛1388سید حسین سیدی، انتشارات آستان قدس رضـوی، در سـال    ۀترجم
نام برده شده و از آن به نوعی خشم تعبیر شده کـه  » غضب« ۀهای این کتاب، از واژبخش
عد تربیتی بدان پرداخته شـده و اصـوالً بـه     ۀزاد عوامل درونی و بیرونی است و بیشتر از بُ

ای نشـده اسـت. و بـه طـور     هیچ اشـاره  ،المعنا در این حیطهان قریبتفاوت معنایی واژگ
های معنـایی  کلی، پژوهشی که به صورت هدفمند، بحث مفهومی واژگان مذکور و تفاوت

  نوآوری دارد.   ۀها را بررسی کرده باشد، نگاشته نشده و پژوهش حاضر در این باره جنبآن
  
  رآن. کارکرد مفهومی واژگان در بافت زبانی ق3
بینانـه و واژگـان آن   شک، گزینش واژگـان و تعـابیر موجـود در قـرآن، بسـیار باریـک      بی
هـا  آن یتوان نوعی همگونی و ترادف بـرا  یالظاهر میندرت و علبدیل است. هرچند به یب

یـابیم کـه هـیچ     یشـود، درمـ   یها غور و بررسـ  و داللت یمعان یتصور کرد. چون در ژرفا
خـاص و مـورد نظـر     یهـا ها وجود ندارد و در رسـاندن داللـت  پوشانی تامی میان آن هم
  فرد، یگانه و غیرقابل جایگزین هستند.، منحصر بهیقرآن

با اشاره به جایگاه خاص هر واژه در قرآن معتقد اسـت کـه    »نییالتب و انیالب«صاحب 
ایـن  ها توجهی ندارند و از های ریز آنمردم در استعمال الفاظ، به مفاهیم خاص و تفاوت

که داللت بـر گرسـنگی   » سغب« ۀرا در بسیاری مواقع به جای واژ» جوع« ۀمنظر، مثالً واژ
کـه  گیرنـد، در حـالی  کار میعادی توأم با تندرستی و امکان توانایی برای خوردن دارد به

کـار رفتـه   این واژه در قرآن، صرفاً در موضع کیفر یا تنگدستی و نیاز شدید و نـاتوانی بـه  
، 1، ج14تفـاوتی قائـل نیسـتند [   » غیـث و مطـر  «ین اسـاس، میـان واژگـان    است. بر هم

]. لذا الفاظی که بـه ظـاهر دارای مـدلول مشـترک و معـانی متشـابه هسـتند، در        40ص
هـای معنـایی،   حقیقتِ کاربرد و استعمال هر واژه در بافت زبانی قرآن، بـه دلیـل تفـاوت   

غـیظ،  «صلی بررسی و تحلیل واژگان متمایز از دیگر واژگان است که این موضوع، محور ا
  در پژوهش حاضر قرار گرفته است. » غضب و سخط

بـار بـه    4» سخَط«بار، و  24» غضب«بار، 11با تمام اشتقاقات آن در قرآن » غیظ« ۀواژ
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 ۀکار رفته است. در تمامی موارد مفسران و مترجمـان آن سـه را یکسـان پنداشـته و واژ    
مـورد نظـر و    ۀآیـ  39د. این در حالی است که درنـگ در  اندانسته» خشم«را جایگزین آن
سازد. از جمله ها رهنمون میهای معنایی آنتفاوت ۀها ما را به حقایقی دربارمحتوای آن

، هرگز برای خداوند و انبیاء به کـار نرفتـه و قـرآن    »غضب« ۀبرخالف واژ» غیظ« ۀآنکه واژ
 ،که مختص کفار و بدسرشتان اسـت » یظغ«های ها و مؤلفهکریم، در مواردی از خاستگاه

های معنایی که هرکدام از ایـن واژگـان ایجـاد    میان آورده است. آشنایی با حوزهسخن به
نمایـد تـا   سانی، این ضـرورت را ایجـاب مـی   کند و نیز عدم خلط مفاهیم به دلیل هممی

بررسـی قـرار    ها مورد مداقه وهرکدام از این واژگان و نیز واژگان همنشین و جانشین آن
  گیرد تا پیام راستین قرآن، اندکی بیشتر روشنگری نماید.

  
  »سخَط«و » غیظ« و» غضب«. تحلیل معنای لغوی 4

المعنـا و گـاه   هـا را معمـوالً واژگـانی قریـب    منابع لغوی در تعریف واژگان مورد نظـر، آن 
یـل و معرفـي   اند که از شباهت فراوان مفهومی برخوردار هستند. در تحلمترادف پنداشته

همـین   داللـت دارد. بـه  » شدت و توانـایي «غضب، ابن فارس بر آن است این واژه بر  ۀواژ
 ۀشود. وي تصریح دارد که اگـر واژ گفته مي» الغَضبَۀ«هاي محکم و استوار دلیل به صخره

، 4، ج5اسـت [ » سـخط «اند به سبب فراواني و تحکـم  مشتق کرده »الغَضبَۀ«را از » غضب«
، بـه نـوع و   »سـخط « ۀگیری از معنای کلمبا بهره» غضب« ۀبراي تشریح واژ ]. وی428ص

، هیجـان خـونین قلـب و    »غضـب «اند. راغب نیز بر آن است که شدت غضب اشاره داشته
که این البته همو معتقد است هنگامي ؛]376-375، صص20اراده بر انتقام گرفتن است [

د، دیگـر مـراد از آن هیجـان خـونین قلـب      شوواژه براي خداوند متعال به کار گرفته مي
  نبوده و بیانگر حالتي غیر از غضب انساني است [همان]. 

 ۀنیز، ابن فارس بر آن است که غیظ رنجی است که انسـان از ناحیـ  » غیظ« ۀدر تعریف واژ
]. 405، ص4، ج5شود و امري است که بر شدت و قـوت داللـت دارد [  دیگران بدو عارض می

، غضب بسیار است که انسان، داغي و حرارت حاصـل از گـردش   »غیظ«که راغب معتقد است 
را همـان  » غـیظ «]. ابن منظور نیز 383، ص20کند [سریع خون را در جسم خود احساس مي

غضب پنهان شـده در  «برشمرده است و با ذکر قول ضعیفي مبني بر آنکه غیظ همان » غضب«
، سعي در بیان تفـاوت ایـن دو واژه دارد و یـا    است» العملفرد عاجز و ناتوان از هر گونه عکس

شود که برخي برآنند که غیظ از غضب شدیدتر اسـت؛ امـا در نهایـت وي تصـریح     متذکر مي
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هـاي مـاهوي وجـود دارد، امـا آن     تعالي تفاوتدارد که میان غیظِ عارض بر مخلوقات و خداي
  ].  191، ص11، ج6ها را برنشمرده است [تفاوت

انـد  معرفـي نمـوده  » رضـا «را ضـد   آن العـین و  العـرب  لسان، »سخط« ۀدر تعریف واژ
رضـا دانسـته    ۀرا منـوط بـه فهـم واژ   ] و فهم آن192، ص4، ج26؛ 312، ص7[همان، ج

ي دانسته که مستوجب عقوبت و مجـازات اسـت   »غضب شدید«است. راغب نیز سخط را 
ب را حـالتي  ، غضـ »غضب و سـخط «]. ابوهالل عسکري نیز در تفاوت میان 402، ص20[

یعنـي کبیـر و صـغیر هـر دو بـر هـم        ؛برشمرده که میان کبیر و صـغیر دو سـویه اسـت   
تواند داشـته باشـد   حالتي است که فقط کبیر بر صغیر مي» سخط«شوند، اما غضبناك مي

  ].123، ص25و نه بالعکس [
بـه دَور  » سـخَط «و » غضـب «، »غـیظ «ظاهراً لغویون در تعریف و تحلیل لغوي واژگان 

را در تال شده و این واژگان را با یکدیگر تعریف کرده و در نهایـت، تفـاوت میـان آنـان    مب
  اند.ها برشمردهچگونگي و میزان شدت و ضعف آن

  
  در قرآن» غیظ«. کاربرد واژگانی 5
، سـه مرتبـه در   »یغیظ«کار رفته است. فعل مضارع سوره به 8آیه و  10بار در  11» غیظ« ۀواژ

 ۀ]؛ واژ15یـک مرتبـه در آیـه [التوبـة:     » غـیظ « ۀ]؛ واژ29؛ الفتح: 15؛ الحج: 120آیات [التوبة: 
یـک مرتبـه   » بغـیظکم « ۀ]؛ واژ8؛ الملک: 134و  119سه مرتبه در آیات [آل عمران: » الغیظ«

یـک  » لغـائظون «]؛ 25یک مرتبه در آیه [األحـزاب:  » یغیظهم« ۀ]؛ کلم119عمران: در آیه [آل
  کار رفته است:] به12هم یک مرتبه در آیه [الفرقان: » تغیظاً«]، و 55 مرتبه در آیه [الشعراء:

  

  
  

  »یَغیظُ«    

لَ« سَبَبٍ إِ دُدْ بِ ةِ فَلْیَمْ نْیَا وَالْآخِرَ رَهُ اللَّهُ فِي الدُّ ن یَنصُ نُّ أَن لَّ ظُ مَّ  یمَن کَانَ یَ السَّمَاءِ ثُ
هُ مَا  دُ ذْهِبَنَّ کَیْ رْ هَلْ یُ عْ فَلْیَنظُ   ﴾15: الحج﴿ »غِیظُیَلْیَقْطَ

طِئًا «... ونَ مَوْ طَئُ بَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ  یَغِیظُ وَلَا یَ ا کُتِ لَّ وٍّ نَّیْلًا إِ نْ عَدُ ونَ مِ ارَ وَلَا یَنَالُ الْکُفَّ
سِنِینَ رَ الْمُحْ   ﴾120: التوبة﴿ »صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا یُضِیعُ أَجْ

طْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَ«... رَجَ شَ هُمْ فِي الْإِنجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْ وقِهِ  یٰعَلَ یٰوَمَثَلُ سُ
اعَ  بُ الزُّرَّ هُم  لِیَغِیظَیُعْجِ الِحَاتِ مِنْ ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ ارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّ کُفَّ هِمُ الْ بِ

ظِیمًامَّ ةً وَأَجْرًا عَ رَ   ﴾29: الفتح﴿» غْفِ
  
  
  »الغَیظ«  

نَ « زُ مِ کُمْ نَذِیرٌ الْغَیْظِتَکَادُ تَمَیَّ جٌ سََألَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ یَأْتِ لْقِيَ فِیهَا فَوْ » کُلَّمَا أُ
  ﴾8: الملک﴿
اءِ وَالْکَاظِمِینَ الَّ« رَّ اءِ وَالضَّ رَّ ونَ فِي السَّ اسِ وَاللَّهُ  الْغَیْظَذِینَ یُنفِقُ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّ
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سِنِینَ بُّ الْمُحْ   ﴾134: عمران آل﴿ »یُحِ
ونَ مِنُ ؤْ ونَکُمْ وَتُ ونَهُمْ وَلَا یُحِبُّ ولَاءِ تُحِبُّ ا  هَا أَنتُمْ أُ وکُمْ قَالُوا آمَنَّ کِتَابِ کُلِّهِ وَإِذَا لَقُ الْ بِ

نَ  کُمُ الْأَنَامِلَ مِ وا عَلَیْ ا عَضُّ   ﴾119: عمران آل﴿» ...الْغَیْظِوَإِذَا خَلَوْ
بْ «  »غَیظ«   ذْهِ وبُ اللَّهُ عَلَغَیْظَ وَیُ هِمْ وَیَتُ وبِ   ﴾15: التوبة﴿ »للَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌمَن یَشَاءُ وَا یٰقُلُ
کُم« وتُوا «  »بِغَیظِ ورِ بِغَیْظِکُمْقُلْ مُ ذَاتِ الصُّدُ   ﴾119: عمران آل﴿ »إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِ

هُم«    و«  »بِغیظُ ذِینَ کَفَرُ رًا وَکَفَ بِغَیْظِهِمْا وَرَدَّ اللَّهُ الَّ وا خَیْ مِنِینَ الْقِتَالَ وَکَانَ  یلَمْ یَنَالُ اللَّهُ الْمُؤْ
ا عَزِیزًا 25: األحزاب﴿ »اللَّهُ قَوِی﴾  

هُمْ لَنَا «  »لَغائِظونَ« نَّ   ﴾55: الشعراء﴿ »لَغَائِظُونَوَإِ
ن مَّکَانٍ بَعِیدٍ سَمِعُوا لَهَا «  »تَغیّظاً«   هُم مِّ   ﴾12: الفرقان﴿ »وَزَفِیرًا تَغَیُّظًاإِذَا رَأَتْ

  و مشتقات آن در قرآن» غیظ« ۀکاربرد واژ .1 ۀجدول شمار
  

و هر مایع مرطوب  داند که آبزمینی می یرا به معنا» غیض« ۀکلم طباطبایی، عالمه
» غـیظ « ] و در جاي دیگر،346، ص10 ، ج23را از ظاهر خود به باطنش فرو برد [ یدیگر

اسـت   نامالیمـات گرفتـه   پـی درپـی  ۀمشاهد اثر در انتقام برای طبع هیجان معنای به را
تـوان بـا   برداشـت نمـوده را مـی   » غـیض « ۀمعنایی که عالمه از واژ .]28، ص4همان، ج([

نیز تبیین نمود، زیرا با توجه بـه تشـابه   » غیظ«علم اشتقاق، در راستای مفهوم استفاده از 
  لغـوی   ابدال  اکبر یا همان  ها بر اساس اشتقاقآن ۀ، رابط»غیض«و » غیظ«لغوی و معنایی 

 هـا  آن در  کـه  پـردازد  مـی   واژگـانی   معنـایی  روابط  به  اشتقاق از  نوع  این. شودمحتمل می
 تغییـر   دیگـری   المخـرج قریب  صامت  به ، گانه  سه  هایصامت از  یکی ، ترتیب حفظ  ضمن
  همـراه   قلـب  بـا   نیـز گـاه    لغوی  ابدال.  »جذل B  جذم« ،« نهق B  نعق« مانند باشد،  یافته
را هـم  » غـیض «رو، از ایـن  .]208ص ،1، ج10[ » ادهـم  B  احـتم  B  اتحـم «: مانند ، است
فـرو بـردن خشـم و    «و در راسـتای همـان مفهـوم    » غـیظ «معنـایی   ۀتوان در خـانواد  می

تـوان نکـات   خوبي ميآیه، به 11شمار آورد. با درنگ و تتبع در این به ،»احساسات درونی
  قابل توجهي را به شرح ذیل استخراج نمود. 

ونَ بِالْکِتابِ کُ«آیه:  مِنُ ؤْ ونَکُمْ وَ تُ حِبُّ ونَهُمْ وَ ال یُ حِبُّ والءِ تُ وا آمَنَّا ها أَنْتُمْ أُ وکُمْ قالُ هِ وَ إِذا لَقُ لِّ
و    ـدُ ـذاتِ الصُّ ـیمٌ بِ هَ عَلِ نَّ اللَّ غَْیظِکُمْ إِ وا بِ وتُ لْ مُ غَیْظِ قُ نَ الْ لَ مِ وا عَلَیْکُمُ اْلأَنامِ ا عَضُّ » روَ إِذا خَلَوْ

استفاده شده است. نکاتی » غیظ« ۀ]، از جمله آیاتي است که در آن از واژ119عمران: [آل
کتـاب بـوده و خداونـد از    اول آنکه آیه خطاب به اهل :باره حائز اهمیت استاینچند در 

را به رویکرد نفاق سوق داده آورد که همین امر آنانها سخن به میان میحقد و حسد آن
اشاره نموده است که بـرای نشـان دادن تأسـف و    » عضّ األنامل«است. نیز در آیه به مَثل 
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  ]. 407، ص1، ج21خشم و کینه دارد [ حسرت و رساندن شدت و نهایت
شـده، در  این معنا که سر انگشتان به خاطر عصبانیت و ناراحتی شدید گاز گرفته می

  اشعار عربی نیز بازتاب داشته است:
نَ، مِ ضَضْ الً           وَیَعْ ، أنامِ   نادلِعضضنَ صمَّ جَو یَوددتُ لُن غَیْظٍ عليّ

  ]93، ص1، ج15[
گیرنـد، امـا دوسـت    ت عصبانیت بر من، سرانگشتان را گـاز مـی  ها از شدآن«ترجمه: 

  .»گرفتندهای سخت را گاز میداشتم که کاش صخره
 ۀدهد که این واژه به معنای فـوران احساسـات در جلـو   نشان می» غیظ«کارکرد معنایی 

همراه بوده و واکنش آن بر دیگران » عض انامل و زفیر و...«چون حاالت ظاهري و بروني هم
همـراه  » زفیـر «را با وصـف  ، آن»تغیّظ جهنم«روي، خداوند در توصیف شکار است. از همینآ

، 23گاه همـراه صـدا و خـروش اسـت [    » تغیظ«] که به تعبیر عالمه این 12نموده [الفرقان: 
دعـوت  » کظم غیظ«کنندگان را به عمران، انفاقآل 134 ۀ]، لذا خداوند در آی258، ص15ج

ـرَّاءِ وَ الْکـاظِمِینَ الْغَـیْظَ وَ الْعـافِینَ عَـنِ       «فرماید: کرده و مي ـرَّاءِ وَ الضَّ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِي السَّ
معناي خویشتنداري و صبوري نمـودن و  به» کظم غیظ«، که »النَّاسِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ

  ].  415، ص1، ج21آشکار نکردن اثري از آن عصبانیت است [
 ؛آمده اسـت » کینه و انزجار درونی«در معنایی هماهنگ با » غیظ« ۀد واژرسنظر میبه

توزی و انتقام و نفرت درونی اسـت. شـاید ایـن    یعنی نوعی از عصبانیت که همراه با کینه
جهـت تبیـین نقـائص اخالقـی و      ها که مختص خصائص انسانی اسـت، صـرفاً بـه   ویژگی

هـای منفـی و مثبـت اخالقـی و     با گـرایش  رفتاری آدمی در برابر پروردگار است که او را
، »غـیظ « ۀکشد. لذا جهت تبیین صحیح معنای واژروانی و هیجانات رفتاری به تصویر می

کـار  توان از واژگان همنشین این کلمه نیز استفاده کرد که در قرآن و متون عربی بـه می
تر داللت بر کینـه  اند، بیششده» غیظ«رو برخی از واژگانی که همنشین رفته است. از این

عصبانیت شدید و هیجانات درونی است کـه   ۀو انزجار درونی فرد دارد و این نشان دهند
در شـعر عربـی نیـز    » حنق: کینه« ۀبا واژ» غیظ«نشینی شود؛ لذا همبر شخص عارض می

برخاسته از هیجانات درونی و واکنشهای انفعالی فرد » غیظ«مبین همین مفهوم است که 
  کند:خودنمایی می» توزیپرخاش و عصبانیت و کینه«شکل است که به 

  ومن حنقٍ ن غیظٍزت مِا تمیّلداً           إلّلعدا جَمتُ أبدي لِال تبسّوَ
  ]208، ص 1، ج8[
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و لبخند نزدم، بلکه شالقی را به دشمنم نشان دادم و از عصـبانیت و کینـه،   «ترجمه: 
  .»رفتارم مشخص بود

نیت و انزجار درونی، نیازمند صبر و شکیبایی است که در اصـطالح  فرو بردن این نوع از عصبا
  دانند: می» کظم غیظ«را طور که پیشتر گذشت، آنتبع آن در شعر عربی، همانقرآنی و به

  غیظٍ یَضیقُ بِه الحَشا       فلستُ وإن آدَ اصطباري أبثُّه یکَظومٌ علَ
  ] 272، ص 1[همان، ج

سرپوش نهادم، و اگـر   ،فشاردای که درون آدمی را میحتیبر عصبانیت و نارا«ترجمه: 
   .»را برمال نکردمچه صبر و تحمل از کف داده بودم، اما آن

های نفسانی که در قالب انزجار و خشم درونی (عصبانیت روست که این گرایشاز این
ماالمـال  هایشان را ها تأثیر نهاده و دلشود، بر سالمت روحی آنشدید) در فرد ظاهر می

    گرداند.از حس انزجار و خشم و عصبانیت می
ن غیظٍ عليَّ تَحرقُ هم           فتکادُ مِ ن غیظِ هم مِ   تغلي عليَّ صُدورُ

  ] 296[همان، ص
آیـد و نزدیـک   هایشان از شدت عصبانیت نسبت به من، به جوشش میسینه«ترجمه: 

  ».است که در آتش عصبانیت و کینه نسبت به من، بسوزند
آن است که منشأ آن، محرك و عاملي بیروني اسـت کـه ایـن    » غیظ«دیگر اوصاف از 

 اقـرار  شعراء، فرعونیـان  55 ۀکند. براي نمونه در آیهیجان و غلیان را در قلب نهادینه مي
در  .انـد آورده غـیظ  به را هاآن خود، ۀشبان اسرائیل با هجرتبنی موسی(ع) و کنند کهمی
ـذاتِ    « همنشین آن ۀایانی آیه و در واقع جملعمران عبارت پآل 119 ۀآی ـیمٌ بِ ـهَ عَلِ نَّ اللَّ إِ

ورِ اهل ،»الصُّدُ مملـو از   ۀسین«کتاب دارد که همان نیز خبر از خاستگاه و محل اصلی غیظ ِ
]. این همنشـیني در دیگـر آیـات قـرآن نیـز      600، ص3، ج23آنان است [» حسد و کینه

توبـه اسـت کـه خداونـد، بـه صـراحت        ۀسور 15 ۀآی ،هاآن ۀتکرار شده است که از جمل
بْ وَ«را به قلوب نسبت داده و فرموده است: » غیظ« هِ هِمْ غَیْظَ یُذْ وبِ لُ » غـیظ «همنشینی ». قُ

  در این آیه، نشان از خاستگاه دروني و احساسی بودن آن دارد.  » قلب و صدر«با 
و  آن عوامل، احساساتارتباط مستقیمی با عوامل بیروني دارد که » غیظ«در واقع اثر 

هُ « ۀسازد. قرآن کریم در آیور ميشخص ایجاد و شعله ۀهیجانات را در قلب و سین وَرَدَّ اللَّ
رًا وا خَیْ هِمْ لَمْ یَنَالُ غَْیظِ وا بِ ینَ کَفَرُ ]، کفار را به جهت عذاب دادنشـان، بـا   25[األحزاب: » الَّذِ

عنـوان اهـرم عـذاب و تـوبیخ آنـان یـاد       هبرگردانده و از این حالت، ب» غیظ«دلی لبریز از 
از » غیظ«خوبي این نکته را استنباط نمود که توان بهکند. با درنگ در آیات کریمه مي مي
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بوده است که در مواضع متعدد، خداونـد از  » کتابکفار و اهل«اوصاف و واژگان همنشین 
؛ 15؛ الحـج:  25حـزاب: ؛ األ55ها با غیظ نهفته در وجودشان یاد نموده است [الشعراء: آن

] و نیز در بسیاری از موارد، با حاالت و امور منفي چون 119عمران: ؛ آل120و 15التوبه: 
] و اگـر هـم مفهـوم آن در    29؛ الفـتح:  15همراه است [الحج: » کینه، حسد و انتقام و...«

ه همـرا » ذهـاب و کظـم  «بوده که با وصف » غیظ«کار رفته است، با زدودن مثبت به ۀجلو
اسـت. کظـوم   » خروج نفس«معناي  در لغت به» کظم]. «15؛ الحج: 15شده است [التوبه: 

  ].32، ص20به کار رفته است [» حبس نمودن نفس و خاموش شدن«معناي  به
انـد و البتـه افتراقـاتي بـراي     پنداشته» حلم«را از واژگان جانشین » کظم غیظ«برخي 

اما کظـم غـیظ    ،شودد متصف به وصف حلم ميها قائل هستند، از آن جمله که خداون آن
]. شاید دلیل اصـلي آن باشـد کـه براسـاس آیـات، خداونـد دچـار غـیظ         23، ص28نه [
اي، وصف غیظ نـه تنهـا بـراي    را کظم نماید؛ چرا که در هیچ آیهشود که بخواهد آن نمي

براي مؤمنـان و  خداوند به کار نرفته، بلکه حتي براي انبیاء نیز استفاده نشده است. و اگر 
، »غـیظ «میان آمـده اسـت. در واقـع در    متقین به کار رفته، سخن از کظم و زدودن آن به

تبادر شخص غائظ براي انتقام و تشفي خاطر و خاموش شدن هیجان غـیظ لحـاظ شـده    
تـوان گفـت   ]، که در آن نیت و غرضی الهي نهفتـه نیسـت و مـي   28، ص4، ج23است [

م و نکوهیده اسـت کـه خداونـد و انبیـاي عظـامش از ایـن       و ابراز آن امري مذمو» غیظ«
اصلی معنای واژگـان   ۀمایزشتي مبرا هستند. با توجه به اینکه کشف معنای محوری و بن

هـای  تواند در فهم دقیق معنای آیات مثمرثمر باشد، لـذا در برخـی از پـژوهش   قرآنی می
 وضعیتی نـامطلوب  تغییر برای اقدام«در تمام قرآن، در معنای » کظم« ۀقرآنی، مفهوم واژ

فـرو خـوردن   «چـون  لحاظ شده است که مفاهیمی هم ،»مطلوب وضعیتی به آن تبدیل و
، »خشم یا اندوه، امساک و جمع کردن، ضبط و حبس کردن در باطن برای آشکار نشـدن 

  ]. 23، ص 18با این رویکرد تفسیر شده است [نک: 
  تفسیر آیات در موارد ذیل برشمرد:را با توجه بههاي معنایي غیظ توان شاخصهاختصار مي به
عمـران:  کتاب و مشرکان معاصر رسول خدا و فرعونیـان [آل خطاب و سرزنش اهل. 1
 ].29؛ الفتح: 25؛ األحزاب: 55؛ الشعراء: 15؛ الحج: 120؛ التوبه:119
  ].8؛ الملک: 12همراه شده است [الفرقان:» زفیر«از اوصاف جهنم است که با » غیظ«. 2
هاي رفتـاري و خـارجي همـراه شـده اسـت [آل      و واکنش» عض األنامل«با » غیظ«. 3

 .]119عمران: 
آیـد  وجـود مـي  با رفتار و اعمـال دیگـران و عوامـل بیرونـي در انسـان بـه      » غیظ«. 4



   229   »در قرآن کریم با رویکرد تفسیری» سَخَط«و » غضب«، »غیظ«بازشناسی معنایی واژگان «

 .]55؛ الشعرا: 120[التوبه:
معرفـي شـده اسـت [الحـج:     » حقد و حسد و مکر«، »غیظ«اصیل  ۀخاستگاه و ریش. 5

 .]29؛ الفتح: 15
 .]15همراه شده است [التوبه: » قلب و صدر« ۀبا واژ» غیظ«. 6
 تالش و مبادرت به انتقام هست.» غیظ«در . 7
از اوصـاف  » کظـم غـیظ  «همـراه شـده اسـت.    » اذهاب«قابل کظم بوده و با » غیظ«. 8

 ].15؛ الحج: 15آید [التوبه: شمار ميمؤمنان به
  
  آن. کاربرد واژگانی غضب در قر6
مـورد بـه    11قرآن به کـار رفتـه اسـت کـه در      ۀآی 21سوره و  15بار در  24غضب  ۀواژ

و یـک بـار   » مغضـوب «بار آن در معنای اسم مفعـول  صورت اسم استفاده شده است. یک
و یک مرتبه نیـز  » غضبان«و دو بار به صورت صفت مشبهه » مغاضباً«دیگر در باب مفاعله 

مـورد نیـز ایـن     6توصیف مؤمنان به کار رفته است. در  و در»غضبوا«فعل ماضی  ۀدر جلو
  استعمال شده است. » غضبَ«صورت ثالثی مجرد واژه به

  

» غَضَب«     
  اسم ۀدرجلو

: یالشور﴿؛؛ ﴾154و 152و 71: األعراف﴿؛ ﴾61و 90: البقرة﴿؛ ﴾86و 81: طه﴿
  ﴾112: آل عمران﴿؛﴾106: النحل﴿؛ ﴾16: األنفال﴿؛﴾16

(ثالثی » غضبَ«    
  مجرد)

؛ ﴾60: المائدة﴿؛ ﴾13: الممتحنة﴿؛ ﴾14: المجادلة﴿؛ ﴾93: النساء﴿؛ ﴾9: النور﴿
  ﴾6: الفتح﴿

رِ «  »مغضوب«  هِمْ غَیْ تَ عَلَیْ ذِینَ أَنْعَمْ رَاطَ الَّ الِّینَ الْمَغْضُوبِصِ هِمْ وَلَا الضَّ   ﴾7: الفاتحة﴿ »عَلَیْ
ونِ إِذ ذَّهَبَ «  »مغاضباً«  ن نَّقْ مُغَاضِبًاوَذَا النُّ ظَنَّ أَن لَّ  ...»فِي الظُّلُمَاتِ یٰدِرَ عَلَیْهِ فَنَادَفَ

  ﴾87: األنبیاء﴿
وسَ«  »غضبانَ«  عَ مُ لَ یٰفَرَجَ مِهِ  یٰإِ کُمْ وَعْدًا  غَضْبَانَقَوْ دْکُمْ رَبُّ مِ أَلَمْ یَعِ أَسِفًا قَالَ یَا قَوْ

  ﴾86: طه﴿...» حَسَنًا
وسَ« عَ مُ ا رَجَ لَ یٰوَلَمَّ مِهِ  یٰإِ ن بَعْدِي غَضْبَانَقَوْ ونِي مِ ...» أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُ
  ﴾150: األعراف﴿

شَ وَإِذَا مَا «  »غضبوا«  رَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِ ونَ کَبَائِ ذِینَ یَجْتَنِبُ ونَ بُواغَضِوَالَّ رُ : یالشور﴿ »هُمْ یَغْفِ
37﴾  

  و مشتقات آن در قرآن» غضب« ۀ. کاربرد واژ2 ۀجدول شمار
  

های مهـم ایـن واژه بـا    درنگ در این آیات، حامل نکات مهم تفسیری است که تفاوت
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  سازد.را بارز می» غیظ و سخط«واژگان 
 کـه  اسـت  به کار رفته یتعالیخدا صفات از یارتباط با یکدر  »غضب«در قرآن کریم، 

 اسـباب  برساند و اش بنده به یمکروه اینکه ۀاراد اوست؛ ۀاراد مصداق و فعل وصف بیانگر
پـیش و   ،]261، ص14، ج23سـازد [  فراهم است، عبد معصیت از یناش که راآن رسیدن

انبیاء الهـی و مؤمنـان در    برای» غضب«بیش از هر چیز آنچه نمود دارد، اختصاص صفت 
کنار اوصاف خداوندی است؛ بدان معنا که برخالف مخالفانِ محور توحیدی که بـا وصـف   

شـوند و از غـیظ مبـرا هسـتند.     می» غضب«اند؛ خداوند و انبیاء دچار معرفی شده» غیظ«
های مختلفی است کـه اعمـالی چـون کفـر،     غضب خدا و انبیاء الهی در حق افراد و گروه

ی و آزار نبی خدا مرتکب شده و پیامدهای غضب الهـی بـرای آنـان    یانبیاء، بهانه جوقتل 
معرفی شده است [البقـره:  » هوی، گمراهی، اهل جهنم بودن و عذاب عظیم«صورت نیز به

  ].81؛ طه: 106؛ النحل: 150؛ األعراف:61
تأمـل   قابل ۀبرشمرد. نکت» عصیان و تعدی«توان یکی از واژگان همنشین غضب را می

آن است که در بسیاری از موارد، کسانی که مورد غضب الهی قرار گرفته و یـا تهدیـد بـه    
]، 30؛ الممتحنـه:  60؛ المائـده:  112عمران:؛ آل150و152اند، یهودیان [األعراف:آن شده

] و یا کفار و پیمان شکنانی هستند که درصدد آزار و اذیت و یا خیانـت  6منافقان [الفتح: 
 ]. 106؛ النحل: 71؛ األعراف: 90اند [البقره: بیاء الهی بودهنسبت به ان

؛ األنفـال:  112عمـران:  ؛ آل61اسـت [البقـره:   » باء«، فعل »غضب«از دیگر واژگان همنشین 
از ناحیـه  » غضـب «، صرفاً هنگامی به کار رفته است که »غضب«]. این واژه برای نشان دادن 16

معنـای  را بـه  » بِغَضَـبٍ  باؤُ وَ«مه طباطبایی، عبارت ای خاص باشد. عالخداوند و مخصوص عده
] و البته ایشـان در موضـع دیگـر،    288، ص1، ج23اند [برگشتن به غضب الهی تعریف نموده

]. صـادقی نیـز معتقـد اسـت ایـن      595، ص3اند [همان، جدانسته» اتخذوا« معنایرا به » بَاءُوا«
 ۀان به سوی غضب الهی اسـت. وی در تفسـیر آیـ   معنای رویگردانی از عملکرد و فعلشبه» باء«
ـلِهِ  مِنْ اللَّهُ یُنَزِّلَ أَنْ بَغْیاً اللَّهُ أَنْزَلَ بِما یَکْفُرُوا أَنْ أَنْفُسَهُمْ بِهِ اشْتَرَوْا بِئْسَمَا« ـ  فَضْ  یَشـاءُ  مَـنْ   یعَل

» بـاء «]، اذعـان دارد کـه   90[البقرة:  »مُهِینٌ عَذابٌ لِلْکافِرِینَ وَ غَضَبٍ  یعَل بِغَضَبٍ فَباؤُ عِبادِهِ مِنْ
فَبـاؤُ  «اسـت و نـه اسـتحقاق    » بازگشت از تجارت خاسرانه به غضب الهـی «معنای در اینجا به 

  ].58، ص2، ج22» [الحاسر الخاسر المتجر ذلک عن رجوعاً
آید، بیـانگر آن اسـت کـه ایـن نـوع      دست میه در قرآن ب» غضب« ۀمعنایی که از واژ
ای پاک و واالست که خداوند برای نشان دادن عظمـت و قـدرت   لوهخشم و عصبانیت، ج
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متجلـی شـده و   » غضـب «خویش بر افراد کافر و گنهکار روا داشته است. خشمی کـه در  
انسانی یافته، صرفاً در خدمت تبیین شرایط روحی و روانی پیامبران الهی در انجـام   ۀجلو

روردگـار و کـارکرد معنـوی آن    رسالت خطیر خویش و به نوعی در راستای همان خشم پ
است، لذا در گفتمان قرآنی، ایـن واژه هـیچ جایگـاهی در ترسـیم عواطـف و احساسـات       

خطاب آنان با یکدیگر یا با مؤمنان ندارد، چـرا کـه خشـم و عصـبانیت      ۀگنهکاران و شیو
را آورانی است کـه قـدرت پوشـالی آنـان    ها در راستای مقابله و نفرت از مؤمنان و پیامآن

انـد و  نشانه گرفته و به مقابله بـا ایـدئولوژی نادرسـت حـاکم بـر جوامـع آنـان پرداختـه        
اینجاست که این خشم و کینه و انزجار، راهی جدا از خشم و عصبانیت خداوند و انبیـای  

جهت عدم اختالط این دو گرایش، واژگان نیز هـر کـدام بـار    صالح او در پیش گرفته و به
تعـابیری متفـاوت از   » غیظ و غضـب «اند. بدین منظور که شده دارمعنایی خاصی را عهده

ها نیـز تفکـری متفـاوت دارنـد. هـر چنـد ایـن        سازند که صاحبان آنخشم را نمایان می
تفکیک معنایی و رسالت خاص واژگان، در ادبیات برخی از شاعران پـیش از قـرآن و نیـز    

نیـز  » غضب« ۀرآنی داشته، و واژای متفاوت با کارکرد قهای بعد، جلوهبرخی شاعران دوره
ها نسبت به رفتار و اعمال یکـدیگر  برای نشان دادن فوران احساسات وخشم و تنفر انسان

 ۀگرفته است. از جمله در شعر امیه بن ابـی الصـلت از شـاعران دور   مورد استفاده قرار می
  جاهلی، خاستگاه غضب به افراد و قوم نسبت داده شده است که:

ها الشَّ ند ذاكَعِغضبَ القومُ    یخُ خطبةٌ تأباهاوقالوا            أیُّ
  ]98، ص1، ج9[

هنگام آن موضوع خشمگین شـدند و گفتنـد ای شـیخ، ایـن سـخنی      قوم به«ترجمه: 
  .»کنیاست که تو از آن سرپیچی می

  همچنین در شعر ذوالرمه از دیگر شاعران عصر جاهلی، چنین آمده است که:
ن جانب الحبلِ مخلوطاً بها غَخزایةً أدرکَتهُ عندَ    ضبٌجولته           مِ

  ]103، ص 1، ج19[
هنگام فـرار نزدیـک    شرمندگی آمیخته با خشم و عصبانیت، آن گاو نر را به«ترجمه: 

  .»آن تپه شنزار، در برگرفت
کـه پنهـان داشـتن آن    » غـیظ «خـالف معنـای   طور کـه پیشـتر بیـان شـد، بـر     همان

مشـتقات آن همـراه بـود، امـا در فـروکش نمـودن خشـم و         و» کظـم « ۀاحساسات، با واژ
در داستان موسی(ع) بیان شده » سکتَ« ۀخیزد، با واژبر می» غضب« ۀعصبانیتی که از واژ
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وسَ عَنْ سَکَتَ لَمَّا وَ«فرماید: است که می غَضَبُ یمُ ]. در تفـاوت ایـن دو   154[األعراف: » الْ
آمـده اسـت   » نیکوکاران«بار و در معرفی یک ، صرفاً»غیظ«با » کظم«باید گفت: همنشینی 

اسـت؛   »شـدن  پر از پس مَشک دهان بستن«در اصل به معنای » کظم]. «134عمران: [آل
ربة کظمتُ« لذا ]. 835، ص2، ج24[  بسـتم  کـردن،  پـر  از پـس  را مشک دهان ییعن :»القِ

ن منبع غیظ مربوط به کظم غیظ، محسنین را به عدم اظهار و بسته نمود ۀخداوند در آی
توصیف نموده است؛ چرا که پیش از این بیان شد که غیظ، خاستگاه و علتی غیر از خـدا  
دارد و ممکن است محسنین نیز مانند غیرمعصومان، گاه با اهدافی غیر الهی و براثر حقد 

» غضـب «شده است. اما در » کظم غیظ«و کینه و... دچار غیظ گردند، لذا به ایشان توصیه 
بروز و واکـنش وجـود دارد کـه پـس از      ۀاستگاه الهی و منشأ خدایی آن، اجازبه دلیل خ

 را سـکوت  گذر زمان و با دالیل گوناگون به سکوت و آرامش منتهی خواهد شد. لغویـون 
 ]،253، ص1، ج16تالطـم [  از پـس  آرامـش  اند، یعنیگرفته »سکن« ۀخانوادهم و معادل

القـاء  «ومش، ایشان را به واکنشی چون خاطر گمراهی قمانند حضرت موسی که غضب به
وادار نمود و پس از توضیحات هارون (ع)، غضـب موسـی   » الواح و کشیدن ریش برادرش

کلـی منتفـی نگشـته     فروکش کرد. اما اساس غضب موسی (ع) از عمل زشت قومش، به
به همین دلیل، باردیگر هنگام مراجعه به قوم، خداوند از حالت روحـی موسـی (ع)    ،است

   .]86یاد نموده است [النحل: » غضبان«ا صفت مشبهه ب
در توصـیف حالـت روحـی حضـرت     » و هو کظـیم «اشاره نماییم که عبارت  الزم است

-معنای کظم غیظ نمودن این پیامبر الهی و غائظ بودن ایشان، بلکـه بـه  یونس(ع)، نه به
-دون مضافب» 1کظیم«است، چرا که » خاموش بودن، ساکت شدن و آرام گرفتن«معنای 

و  2]2023، ص5، ج16دارد [» ساکت ماندن و در فکر فـرو رفـتن  «الیه و به تنهایی معنای
  دارد.  » فرونشاندن خشم«همراه گردد معنای » غیظ«چنانچه با 

 مـوارد  در آیـات  تفسـیر  به توجه با را »غضب« معنایي هايشاخصه توانمي اختصاربه
  :برشمرد ذیل

 ء الهی است.از سوی خدا و انبیا» غضب«. 1

                                                                                                                                        
نثَ« ةدر آی .1 الْأُ رَ أَحَدُهُم بِ شِّ ظِیمٌ یوَإِذَا بُ وَ کَ ا وَهُ وَد سْ هُهُ مُ ظیمٌ«عبارت  ،]58: [النحل» ظَلَّ وَجْ بدین » وهو کَ

مِ ییَتَوَارَ«معناست که او ساکت شد و دیگر با کسی حرفی نزد، شاهد آن هم عبارت  نَ الْقَوْ  ةدر آیـ  »مِ
  بعد است، یعنی اینکه خود را از دید دیگران مخفی داشته و از آنان دوری گزیده است.

2. . وتُ کُ : السُ ومُ قُ الباب.و الکُظُ : غَلَ ظِیمُ  و الکَ
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برای انبیاء و مؤمنان هـدایت و ذات خداسـت، بـرخالف     » غضب« ۀخاستگاه و ریش. 2
 نمود.که هوای نفس در آن نقش اصلی را ایفا می» غیظ«

 اند.معرفی شده» مغضوب«کفار و دشمنان انبیاء الهی، منافقان و مرتکبان قتل عمد، . 3
 همنشین شده است.» ت، رجسباء، مسکنت، ذلت، عذاب عظیم، لعن«غضب با . 4
 است.» کظم«و غیظ با » سکت«خاموشی غضب هنگام بروز آن، با . 5

  
  . کاربرد واژگانی سخط در قرآن7
مدنی به کار رفته است. یکبار با حـرف بـاء    ۀقرآن و چهار سور ۀدر چهار آی» سخط« ۀواژ

مضـارع   ، یـک مـورد در سـاختار   »سـخَطَ «ماضـی   ۀهمراه گشته است، بار دیگر در صـیغ 
سـخط   مـورد  سـه  استفاده شده است. در» أسخط«و مورد آخر در باب افعال » یسخطون«

 ؛80المائـده:   ؛163عمـران:  است [آل از یهود و یا اعمال کفرآمیز پیروی جهت به خداوند
] و یک مورد دیگر هم بـه آزار رسـول خـدا و ناخشـنودی از حضـرت رسـول       28محمد: 

رد ناظر به حالت درونی منافقان است و نه خشم خدا نسـبت  ارتباط دارد که البته این مو
با هللا همراه شده اسـت و در  » سخَط« ۀدر سه مورد از این آیات، واژ .]58ها [التوبه: بدان

؛ محمـد:  8؛ المائـده:  162عمـران:  قـرار دارد [آل » رضوان«سه مورد آن، سخَط در مقابل 
 عقـاب  ،یاول از مراد و است خدا یفعل فاتص از صفت دو نام ،»رضا«و  »سخَط« ۀ]. کلم28
  ]. 364، ص18، ج23است [ او ثواب ،یدوم از و
  

  »سَخط«دلیل   آیه  واژه
  »  سخَط«

ــو  ةدر جلـــ
  اسم

ـهِ  « نَ اللَّ سَخَطٍ مِّ وَانَ اللَّهِ کَمَن بَاءَ بِ عَ رِضْ أَفَمَنِ اتَّبَ
وَاهُ جَهَنَّمُ وَبِْئسَ الْمَصِیرُ   ﴾162: عمران آل﴿ »وَمَأْ

عدم پیروی از رضای             
  خداوند. 

  »سَخِطَ«
  فعل ماضی   

وا لَبِئْسَ مَـا   یٰتَرَ« ذِینَ کَفَرُ وْنَ الَّ هُمْ یَتَوَلَّ کَثِیرًا مِّنْ
ـي     هِمْ وَفِ ـهُ عَلَـیْ هُمْ أَن سَخِطَ اللَّ سُ مَتْ لَهُمْ َأنفُ قَدَّ

ونَ دُ   ﴾80: المائدة﴿ »الْعَذَابِ هُمْ خَالِ

اسـرائیل از کفـار و   پیروی بنی
  طرح دوستی با آنان.

  »یسخطُ«
  فعل مضارع 

هَا « وا مِنْ عْطُ إِنْ أُ دَقَاتِ فَ زُكَ فِي الصَّ ن یَلْمِ هُم مَّ وَمِنْ
ونَ  طُ ــخَ ــمْ یَسْ هَــا إِذَا هُ ا مِنْ ــمْ یُعْطَــوْ ـوا وَإِن لَّ  »رَضُ

  ﴾58: التوبة﴿

ــامبر    ــار از پی ــنودی کف ناخش
(ص) در تفسیم غنایم و عـدم  
  رضایت از عملکرد رسول خدا. 

  »أسخطَ«
  باب إفعال   

ـوَانَهُ  « وا رِضْ وا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَکَرِهُ هُمُ اتَّبَعُ لِکَ بِأَنَّ ذَٰ
  ﴾28: محمد﴿» فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

کراهت از خشنودی خداونـد و  
  انجام اعمال کفر آمیز.

  و مشتقات آن در قرآن» سَخَط« ۀکاربرد واژ .3 ۀجدول شمار
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 رضوان به کار رفته است و »غضب و سخط ضد« معنای در رضی ۀماد از »رضوان« ۀواژ
 لغـت،  اهـل  از ]. برخـی 356، ص20است [ شده معنا »بیشتر رضایت خشنودی یا« نیز به
]. از 133، ص29انـد [ دانسـته » در مواجهه با چیزی و میل موافقت« را »رضا« معنای اصل

ـهِ أَکْبَـر  «باالی قرب خداست:  ۀآنجا که رضوان الهی مرتب نَ اللَّ وانٌ مِ  ،]72[التوبـه:  » وَ رِضْ
عاقبـت   باالتری از غضب خداوند دانست، چـه آنکـه نتیجـه و    ۀتوان سخط را هم درجمی

انـد  اند، این است که به حبط اعمـال دچـار شـده   کسانی که مستوجب سخط الهی گشته
افزون بر خلود در جهنم، و همراهی مُسـِخطون  «] و دلیل دیگر بر این سخن، 28[محمد: 

مائـده بـه آن صـراحت دارد و ایـن در حـالی       80 ۀاست که خداوند در آی» با عذاب خالد
هین، عَظیم و...«از اوصاف است که برای عذاب مغضوبین   استفاده شده بود. » مُ

غالباً در برابر رضـایتمندی و خشـنودی آمـده اسـت، بـه      » سخط«در اشعار عربی نیز 
 ۀبیشترین بسامد در همنشینی با این کلمه دارد که تبیـین کننـد  » رضا« ۀای که واژگونه

  است:» سخط« ۀواژ» ناخشنودی و نارضایتی«مفهوم 
،بحکمِ ال یترْض بُّ الظّباءُ حابلَها       قَضاءِ في سَخطٍ حِ   وهل تُ

  ] 1084، ص1، ج3[
دهی؛ آیا بچـه آهـو کسـی    در اوج ناخشنودی به حکم قضا و قدر رضایت می«ترجمه: 

  »بندد را دوست دارد؟که او را با طناب می
تـوان  بیانگر آن است که نمی» حزن«چون هم» سخط«برخی از دیگر واژگان همنشین 

عموماً با ناخشـنودی  » ناراحتی درونی«خشم و انزجار را از آن برداشت کرد، چون  مفهوم
  گیرد.  و نارضایتی از شرایط زندگی و یا در تعامل با دیگران در وجود فرد شکل می

  أو حزینٍ ن ساخطٍبها مِ یلفتَ        ما نیا سروراً فَت الدّواهتزّ
  ]477، ص1، ج4[

به لرزه افتاد، اما هیچ فرد ناراضـی و یـا انـدوهگین آن     دنیا از شادی و سرور«ترجمه: 
    .»شادی را در نیافت

 حـالتي  را غضـب  ،»سـخط  و غضـب « میـان  تفـاوت  در عسـکري  دیگر آنکه ابـوهالل 
 هـم  بـر  دو هـر  صـغیر  و کبیـر  یعني است، سویه دو صغیر و کبیر میان که بود برشمرده
 داشـته  توانـد مـي  صغیر بر کبیر طفق که دانست را حالتي» سخط« اما شوند،مي غضبناك

نگـری در آیـات و مفـاهیم واژگـان قرآنـی      ]؛ اما بـا ژرف 123، ص25بالعکس [ نه و باشد
تواند بر کبیر غضبناک گردد و فقـط کبیـر (خـدا و انبیـاء و     شود که صغیر نمیآشکار می
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در  ای اسـت کـه  آیه 24شود، گواه این سخن، تمام مؤمنان) است که بر صغیر غضبناک می
بر گمراهان سخن گفتـه اسـت و   » غضب انبیای الهی«بر بندگان و یا » غضب خداوند«آن از 

، نسـبت بـه   »غضب انسان«نسبت به انبیاء و یا » غضب عموم گمراهان«حتی در یک مورد از 
، که بر اساس آن، صـغیر  »سخط و غیظ«خدا سخنی به میان نیامده است، بر خالف کارکرد 

     شود.ار) بر کبیر (خدا و رسول) دچار خشم و عصبانیت می(منافقان، یهود، کف
شود، امـا تفـاوت   ، برای غیر خدا نیز به کار گرفته می»غضب«چون معنای هم» سخط«

شـدند و  وصفی بود که انبیاء و مـؤمنین بـدان متصـف مـی    » غضب«مهم در این است که 
حالت درونـی منافقـان    برای توصیف» سخط«خشم آنان برخاسته از اغراض الهی بود، اما 

] 58آن به کار رفته است [التوبـه:   ۀباب تنعم و برخورداری از نعمات دنیوی و محاسب در
  شود.و به جهت ناخشنودی از خداوند و رسولش بر فرد عارض می

  
  (غیظ، غضب، سخط) . دستاوردهای تفسیری فهم دقیق واژگان8
  شناسی این واژگان را در تفسیر تبیین نمود.توان برخی از تأثیرات مفهوماساس آنچه آمد میبر

اولین دستاورد تفسیری این پژوهش دفاع از انبیـاء معظـم الهـی چـون موسـی و       .1
یونس (ع) از اتهاماتی چون خشن بودن و عصیان نمودن است. در قـرآن کـریم در چنـد    

میان آمده است و حتی برای حالـت غضـب ایـن پیـامبر      موضع از غضب موسی سخن به
الشأن نیز، ترسیم رفتاری چون انداختن الواح وگرفتن ریش برادرش هارون صـورت  یمعظ

اند که موسی را سبب تأسی و تأثیرپذیری از اسرائیلیات، بر آن شدهگرفته است. برخی به
رسـالتی و شخصـیتی ایـن     ۀاساساً پیامبری غیر حلیم و خشمناک معرفی نمایند و جلـو 

واژگانی مشخص شد که غضب بـرای انبیـاء    ما با بررسیوجود مقدس را چرکین نمایند، ا
تحمل و فراموشی یاد خدا، کـه   ۀالهی چون موسی نه به سبب خشونت و کم بودن آستان

بالعکس تجلی افعال خدا وخشم خداست. بـه گـواهی قـرآن، موسـی (ع) دچـار غـیظ و       
دچـار   سخط نشده است که او حلیم و نبی خداست، بلکه او به غضب آمیختـه بـا أسـف   

] و ایـن انـدوه،   321، ص8، ج23است [» شدت غضب و اندوه«شده است. أسف به معنای 
  چیزی جز گمراهی امت وکفرشان نبود. 

در (ع) ، نیـز چـون حضـرت موسـی     (ع) کریم در ترسیم ماجرای حضرت یونس قرآن
یـن  بهره گرفته است و برداشت ناصحیح و ناکامل از ا» مغاضباً« ۀماجرای ترک قوم، از واژ

غضـب یـونس   «واژه و دالیل دیگر، سبب شده است تا نسبت دادن گناهان مختلفی چون 
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و یـا نسـبت    ]111ص ،3ج، 26[» و ... تعالی به سبب وارد نکردن عذاب بر امـت به خدای
الشأن وارد شـود، امـا بـا واکـاوی     این پیامبر عظیمبه  1]302ص ،6ج، 13[» تنگ خلقی«

دچار شده است، نه بـه  » مغاضباً«س (ع)، نیز اگر به صفت یابیم یونصحیح این واژه درمی
ت صبر، که به اشـتیاق قـوم در طاعـت خـدا بـوده       سبب نگرانی وجهت عدم مهارت و قلّ

خاطر است. غضب یونس (ع)، نیز نمودی از غضب الهی بود. در واقع غضب یونس (ع)، به
باالتر از پشت کردن پیـامبر   شان در برابر ایمان بود و چه غضبیمقاومت خدا بر کفر قوم و

  سازد.تعالی نسبت به مغضوبان را ترسیم میای از غضب خدایخدا به امت است که شمه
رفتاری و اخالقی است کـه مخاطـب آن،    ۀدومین دستاورد پژوهش حاضر، در حوز .2

ـ  » غضب«مؤمنان است. در قرآن، هیچ وقت صفت  کـار  ه برای خداوند به صورت مشـبهه ب
شاید به این دلیل که صفت غضب در خداوند بـه دلیـل رحمانیـت و رحـیم      نرفته است.
روی در برخـی از آیـات، بالفاصـله پـس از یـادکرد      تواند پایدار باشد، از همـین بودن نمی

ـنْ طَیِّبـاتِ مـا     :«کند. مانند تعالی، از توبه و رحمانیت ایشان یاد میغضب خداوند ـوا مِ لُ کُ
ا غَوْ هِ غَضَبِي فَقَدْ هَـو  رَزَقْناکُمْ وَ ال تَطْ لْ عَلَیْ لِ لَّ عَلَیْکُمْ غَضَبِي وَ مَنْ یَحْ ـي    یفِیهِ فَیَحِ نِّ * وَ إِ

حاً ثُمَّ اهْتَد لَ صالِ ] و شاید به همـین دلیـل   82و  81[طه: »  یلَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِ
کنـد، نـه بـا    اد مـی یـ » یغفر«و » غضب«هنگام یادکرد از اوصاف مؤمنان، آنان را به وصف 

]. در واقـع، خداونـد،   37سـازد [الشـوری:   اوصاف مشبهه که مفهوم ثبوت را متبـادر مـی  
بخشـی بـه   را به زینتمؤمنان را به غضبی غیر مداوم و عفو و آمرزش توصیه نموده و آنان

 دهد.اخالق الهی سوق می
تفسـیر و   دستاورد مهم دیگر این پژوهش، اهتمام در کـم نمـودن وابسـتگی اهـل     .3

قرآن به کتب لغت است. پیش از این توجه کامل و دقـت وافـر در کتـب لغـت و حجـت      
شـمار  های لغویون بزرگ و کارهای سترگشـان از مقـدمات الزم تفسـیر بـه    دانستن یافته

رفت و اکنون نیز باید در تفسیر به کتب لغوی قدیم مراجعه نمود، اما حجت دانسـتن   می
تواند خلل بزرگی در تفسیر ایجاد نمایـد.  اشتن در آیات قرآن میآراء آنان و تتبع کافی ند

                                                                                                                                        
ـا حملـت    ی. و قال وهب بن منبّه الیماني: إنّ یونس بن مت1ّ کان عبدا صالحا، و کان في خلقه ضیق، فلمّ

خ تحتها تفسّخ الربع تحت الحمل الثقیل، فقذفها من یـده و خـرج هاربـا منهـا،     علیه أثقال النبوّة تفسّ
مِ  وا الْعَزْ ولُ رْ کَما صَبَرَ أُ فلذلک أخرجه هللا سبحانه من أولي العزم، فقال لنبیّه محمد (علیه السالم): فَاصْبِ

سُلِ نَ الرُّ وتِ  مِ بِ الْحُ نْ کَصاحِ   ألقاه.أي ال تلق أمري کما   و قال: وَ ال تَکُ
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مندی از کتب لغوی، پردازش تفسیر لغوی قرآن، بر اساس تفسـیر قـرآن بـه    در کنار بهره
گشـاید کـه اتکـاء    های زیبا و درخشانی را بر فهـم آیـات مـی   شناسی، دریچهقرآن و زبان

ته باشد. حق چنـین اسـت کـه قـرآن     تواند چنین نتایجی را داشصرف بر کتب لغت نمی
لِّ شَيْ« تواند از مفاهیم آیـات و  است، پس بیش و پیش از هر منبع دیگری می»  ءٍ تِبْیاناً لِکُ

واژگان خود روشنگری نماید و در فهماندن حقایق از خارج خود غنای بیشتری نسبت به 
  دیگر آثار داشته باشد.

  
  گیری نتیجه

  پژوهش به شرح ذیل است:اساس آنچه آمد نتایج این بر
از جمله واژگان قرآنی است که مختص انسان و به جهت بازتاب رفتـاری او  » غیظ«. 1

کتاب و کفار که حاصل حقد، حسـد و  رو، اوصاف و رفتارهای اهلبه کار رفته است، از این
 شود.عوامل درونی است، با این واژه تعبیر می

، از »غـیظ «یاء و خاصان است که بر خالف تعالی و انبیکی از صفات خدای» غضب«. 2
گـر برخـی   صرفاً ترسیم» غضب«بر این اساس، حالت  .انگیزه و هدفی الهی برخوردار است

معنـایی واژه   ۀهای رفتاری انبیاء و خاصان است، لذا به دلیل ریشافعال خداوندی و جلوه
مسکنت، عـذاب  «، آن، رخداد این وصف، قابل مذمت نیست. همنشینان این واژه ۀو انگیز

 است.» عظیم، ذلت، رجس و لعنت
با کظم است که این نشـان از تفـاوت مـاهوی    » غیظ«با سکت و » غضب«خاموشی . 3

 این دو مقوله با هم دارد.
قرار دارد و وصف مشترک بین خدا و منافقـان اسـت. بـه    » رضا«در مقابل » سخَط«. 4

تری از خشم خدا نسبت بـه غضـب   باال ۀدالیل متعدد قرآنی، سَخط الهی حکایت از درج
 الهی دارد.

توانـد بـر کبیـر    با تأمل در آیات آشکار گردید بـرخالف آراء لغویـون، صـغیر نمـی    . 5
شود. برخالف سخط و غیظ کـه صـغیر   غضبناک گردد و فقط کبیر بر صغیر غضبناک می

 گردند.بر کبیر دچار غیظ و سخط می
با این تفاوت که صفت سـاخط از   خداست، مشترک بین انسان و» سخط و غضب«. 6

 اوصاف منافقان است و قابل مذمت.
و بـه همـین   » غـیظ «انـد و نـه   شده» غضب«انبیاء الهی چون موسی و یونس دچار . 7

 دلیل از اتهامات اسرائیلی چون خشن بودن و... مبرا هستند.
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در قرآن توصیه شده است که محسنین کظم غیظ نموده و مؤمنان هنگـام غضـب   . 8
ویژگـی  » غفـر و عفـو  «باشد، امـا  و نمایند، چرا که مغضوب مؤمنان، شایسته غضب میعف

هرگونـه بـروز و    ۀنکوهیده است، لذا خداوند اجـاز  باالی ایمان است. غیظ چون مذموم و
 آن داده است.» کظم«را از محسنین سلب نموده و دستور به سرریز شدن آن
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