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Abstract
In dictionaries, there are three pivotal meanings for the root of “Kdhm” in
such a way that one can be able to establish a connection between its
meaning on the one hand and all its uses in the Holy Koran, Hadith as well
as the poems of the poets who were close to the time of the Koran
development on the other hand: "Not showing anger or grief ",
"forbearance" as well as "holding within inside for not being shown”. The
present article studies the validity of these meanings in Koranic usages,
showing that each of these meanings is faced with some defects in the
position of the central meaning of the root. The current research is based on
the relationship between concepts in the context of the verses of the Holy
Koran as a coherent text without considering the necessity of the existence
of a central meaning for the root of the word. Studying the concept of
"action" in all six contexts of the verses of the Koran clarifies that the
meaning of “action to change the difficult and undesirable situation and turn
it into a favorable situation” can be considered as the central meaning of the
root of Kdhm. Based on this, Kadhem is the person who tries to shift his
harsh conditions towards a desirable one, and Makdhum is a person who is
saved from an undesirable situation by another person. In addition to the
verses of the Holy Koran, this central meaning in the prophetic sayings and
poems of the poets close to the time of the revelation of the Koran gives a
compatible and acceptable meaning.
Keywords: Kazem al-Ghayz, The Meaning of Verses, Relative Meaning,
Axial Meaning.
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چکيده
در کتابهای لغت سه معنای محوری «فروخوردن خشم یا اندوه»« ،امساک و جمعکردن» و «ضبط
و حطس کردن در باطن برای آشکارنشدن» برای مادة «کظم» ارائه شده است؛ بهصورتی کبه معبانی
تمام استعماالت آن در قرآن کریم ،احادیث نطوی و اشعار شاعران نزدیک به عصر نبزو قبرآن ببه
آن معنا پیوند یابد .نوشتار حاضر با بررسی میزان روایی این معانی در کاربردهای قرآنی مبادة کظبم
نشان میدهد هر کدام از این معانی ببرای قرارگبرفتن در جایگباه معنبای محبوری مبادة کظبم ببا
کاستیهایی روبهرو هستند .این پژوهش بر پایة وجود ارتطاط میبان مفباهیم در سبیاق آیبات قبرآن
کریم بهعنوان یک متن منسجم و بدون از پیش مسلم انگاشتن وجبود معنبای محبوری ببرای مبادة
کظم ،کوشیده است معنای محوری جدیدی برای این ماده پیشنهاد دهد .مفهوم کظم در تمام شبش
سیاق از آیات قرآن به کار رفته است و بررسی آن روشن مبیکنبد معنبای «اقبدام ببهمنظبور تغییبر
وضعیتی سخت و نامطلوب و تطدیل آن به وضبعیتی مطلبوب» معنبای محبوری مبادة کظبم تل بی
میشود .بر اساس این« ،کاظم» شخصی است کبه مبیکوشبد شبرای سبخت خبود را ببه سبمت
وضعیتی مطلوب تغییر دهد و «مکظوم» شخصبی اسبت کبه دیگبری او را از صبحنهای سبخت و
نامطلوب میرهاند .عالوه بر آیات قرآن ،ایبن معنبای محبوری در احادیبث نطبوی (ص) و اشبعار
شاعران نزدیک به زمان عصر نزو قرآن ،معنایی سازگار و پذیرفتنی به دست میدهد.
واژههای كليدی
سیاق آیات قرآن ،کظم غیظ ،معناشناسی ،معنای محوری.
*نویسنده مسئول
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التح یق فی کلمات ال برآن الکبریم 2در عصبر حاضبر،

طرح مسئله
تالش برای یافتن معنبای واگگبان قرآنبی در میبان

اساساً با چنین رویکردی تألیف شبدهانبد؛ نکتبهای کبه

مفسران ،پیشینهای به بلندای تاریخ اسبالم دارد و یکبی

اندیشمندان عصر حاضر ببه آن توجبه کبردهانبد و در

از موضوعاتی است که مسبلمانان از روزهبای آغبازین

مطاحث ایزوتسو با نام «معنبای اساسبی» ببه آن اشباره

به آن توجه کردهاند؛ براینمونه به تالشهای اصبحاب

شده است.

پیامطر (ص) برای فهم معنبای واگة «أبّبا» (اببن حجبر،

او این مفهوم را چنبین توضبیم مبی دهبد «معنبای

بی تا ،ج  ،6ص  )212و «فاطر» (ابن عطد الطر1387 ،ق،

محوری یک کلمه چیزی ذاتی و درونی از خود کلمبه

ج  ،18ص  )78میتوان اشباره کبرد .شبناخت معنبای

است که با آن کلمه به هر کجبا کبه ببرود انت با پیبدا

مفردات قرآنی عالوه بر روشن کبردن معنبای آیباتی از

می کند» (ایزوتسو1386 ،ش ،ص  )15و این مفهبوم را

قرآن  -که واگة مدنظر در آنها به کار رفتبه اسبت  -در

در م ابل «معنای نسطی» قرار مبیدهبد؛ «معنبای نسبطی

یببافتن معنببای واگههببا و جمببالت همنشببین ،ن شببی

چیببزی اسببت کببه داللببت ضببمنی دارد و در نتیجببة

چشمگیر دارد؛ ازاین رو ،یافتن معنای دقیق مبادة کظبم

پیداشببدن وضببع خاصببی بببرای آن کلمببه در زمینببهای

اهمیت مییابد که مشت ات آن شش بار در آیات قبرآن

خاص ،به معنای اساسی پیوسته و افزوده میشود و در

به کار رفته است.

نظام تازه نسطت به کلمات مهم دیگر نسطتها و رواب

یکی از موضوعات درخبور توجبه اربباب لغبت و

گوناگون پیدا میکند» (ایزوتسو1386 ،ش ،ص .)15

پژوهشگران حوزة معناشناسی ،برگرداندن معنای تمبام

وجود معنای محوری ببرای همبة معبانی احتمبالی

استعماالت یک ماده به معنایی واحد است؛ بهطوریکه

یک ماده ،پیشفرضی ثابت نشده است و وقوع اشتراک

بتوان در عمل نشان داد تمام معانی مشت ات آن ماده از

لفظی این پیشفرض را با چالشی جدی مواجه میکند.

آن معنای محوری و مشترک ریشه گرفتهاند؛ ازایبنرو،

پژوهش حاضر نیز این موضوع را بهمنزلة پبیش فبرض

مؤلفان کتب لغت برای ایجاد وحدت بین معبانی یبک

به کبار نطسبته اسبت و تنهبا احتمبا گردآمبدن تمبام

ریشه کوششهای فراوانی انجام دادهاند؛ تبا جبایی کبه

استعماالت قرآنی مادة «کظم» را بر محور یبک معنبای

کتاب هایی مانند معجم م اییس اللغة در قرن چهارم 1و

مشترک آزموده است؛ بدون آنکه از پیش حکم بر لزوم
وجود چنین معنبای مشبترکی کنبد .همننبین ،وجبود
چنین معنای مشترکی برای مادة «کظم» نیز به این معنبا

1

 .ابن فارس در م دمة کتاب خود معجم م اییس اللغة ،هبد

خبود از

تألیف کتاب را اینطور بیان میکند« :إن للغة العرب مقاييس صحييية
أصوال تتفرع منها فر ع .قد ألف الناس فى جوامع اللغة محا ألفحوا
يعربوا فى شئ من ذلك عن مقياس من تلحك الققحاييس

لح

ال أصحن محن

 .2مؤلف کتاب التح یق فی کلمات ال رآن الکریم نیبز در م دمبة کتباب
که در آن دوازده ویژگی برای کتاب خود میشمرد ،بعبد از بیبان آنکبه
سعی کرده است معانی ح ی ی کلمات را کشف کند ،ببه ایبن موضبوع

له خطحر عيحي  .قحد

اینگونه اشاره میکند « لقّا تبيّن اليقّ فح كلقحةط قبقنحال علحى محوار

صدرنا كن فصن بأصله الحذى يتفحرع منحه ملحا له تتحى تلحون ال قلحة

استعقال تلك الللقة ف اآليات اللريقة لييهر اليقّ يزهحق الباقحن.

األصول .الذى أ مأنا إليه باب من العل جلين
القوجزة شاملة للتفصين

يلون الق يب عقا يلأل عنه م يبا عن البحاب

القبلوط بأ جز لفظ أقربه» (ابن فارس1404 ،ق ،ج  ،1ص .)3

إذا ظهر األصن الواتد ف ما ّةط أرجعنا سا ر القعان الق ازيّة القلتعقلة
اليه

بيّنا جه القناسبة بينها» (مصطفوی1368 ،ش ،ج  ،1ص .)5
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نیست که برای سایر ریشههای قرآنی بتبوان ببه چنبین

(فالح و عوطفی ،مطالعات تفسیری )1396 ،و «بررسی

معنای مشترکی دست یافت.

تفسیری کظم غیظ در آیة  134آ عمبران» (غبروی و

این نوشتار کوشیده اسبت در گبام نخسبت ،میبزان

احمبدی آشبتیانی ،مطالعبات تفسبیری )1396 ،از ایبن

روایببی معببانی محببوری پیشنهادشببدة لغویببان را در

دسته اند .در این پژوهش کوشش شده است با رویکرد

کاربردهای قرآنی این ماده بسبنجد؛ ببه ایبن معنبا کبه

معناشناسانه ،مفهوم مبادة «کظبم» و نبه ترکیبب «کظبم

معلوم شود آیا هر کدام از این معانی میتواند در تمبام

غیظ» براساس سبیاق آیبات قبرآن کبریم تطیبین شبود.

آیات شامل مادة کظبم قبرار بگیرنبد و از آیبه معنبایی

پژوهشی با این رویکرد مالحظه نشد.

منط ی ،مطابق با شأن قرآن و همخوان با سایر معبار
قرآنی به دست دهند .در گام دوم ،مؤلفبههبای معنبایی

 -1بسامد ریشة «كظم» در آیات قرآن

مادة کظم در سیاق آیات قرآن کریم بررسی شده است.

ریشة «کظم» شش بار و در شش آیة قرآن و به سه

در این قسمت براساس قرائنی که سبیاق آیبات فبراهم

صورت «کاظمین»« ،کظیم» و «مکظبوم» ببه کبار رفتبه

میکنند ،کوشش شده اسبت مؤلفبههبای معنبایی مبادة

است:

کظم به دست آیند .مؤلفههایی که با در کنار هبم قبرار

 -الَّذينَ يُنْفِقُونَ فِ اللَّرّاءِ َ الضَّرّاءِ َ الْلاظِقينَ الْغَيْظَ

گرفتن آنها معنای محوری این مباده آشبکار مبیشبود.

َ الْعافينَ عَنِ النّاسِ َ اللّهُ يُيِبُّ الْقُيْلِحنينَ (آل عقحرانط

ویژگی این معنای محوری آن است که از تمبام شبش
آیهای که مادة کظم در آنها به کار رفته اسبت ،معنبایی
پبذیرفتنی ارائببه دهببد و در مجمبوع بببا دیگببر عناصببر
معنببایی آیببه ارتطبباطی منط ببی برقببرار کنببد و تصببویر
منسجمی از سیاق آیات به دست دهبد .در گبام سبوم
روایی معنای محوری بهدسبتآمبده از ایبن طریبق در
احادیث نطوی و شعر شاعران عرب بررسی شده است.

)134؛
 عَنْهُ ْ َ قالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ َ ابْيَضَّحْْ عَيْنحالُمِنَ الْيُزْنِ فَهُوَ كَيي ٌ (يوسفط )84؛
 َ إِذا بُشِّرَ أَتَدُهُ ْ بِاْألُنْثى ظَنَّ َجْهُهُ مُلْحوَ اا َ هُحوَكَيي ٌ (نينط )58؛
 َ أَنْذِرْهُ ْ يَحوََْ اْآلزِفَحةِ إِذِ الْقُلُحوبُ لَحدَى الْيَنحاجِرِكاظِقينَ ما لِليّالِقينَ مِنْ تَقي ٍ َ ال شَحفيعٍ يُطحاعُ (غحافرط

پيشينة پژوهش
بررسی و تتطعات انجامگرفته نشان میدهبد تباکنون
پژوهشی به شناخت مفهبوم «کظبم» اختصباص نیافتبه
است .نزدیک ترین پژوهش ها ببا رویکبرد اخالقبی یبا
روانشناختی ،صفت «کظم غیظ» را بررسبی کبردهانبد.
آثاری مانند «نگباه روان شبناختی ببه کنتبر خشبم در
احادیث رضوی» (محمدرضایی و ولی نواز ،پژوهشنامة
ث لین« ،)1394 ،معناشناسی قرآنی حلم و کظبم غبیظ»

)18؛
 َ إِذا بُشِّرَ أَتَدُهُ ْ بِقا ضَحرَبَ لِلحرَّتْقنِ مَحثَ ظ ظَحنََّجْهُهُ مُلْوَ اا َ هُوَ كَيي ٌ (زخرفط )17؛
 فَاصْبِرْ لِيُلْ ِ رَبِّكَ َ ال تَلُنْ كَصحاتِبِ الْيُحوتِ إِذْنا ى َ هُوَ مَلْيُوٌَ (قل ط .)48
 -2ميزان روایی معاایی موایری «كظام» در منااب
لغیی
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در کتابهای لغت برای مبادة کظبم و مشبت ات آن

کردهاند.

معانی گوناگونی شمرده شده است .بررسی سیر تطبور

پس از آن ابن منظور با توجه به آنکه واگة کَظَبم را

معنای مادة «کظم» در کتباب لغبت نشبان مبیدهبد در

به معنای گردن و مجبرای تبنفس دانسبته اسبت ،مبادة

به ذکر مصادی ی از معنبای ایبن واگه

غمگبین را

مصادر کهن ف

کظم را  -با قرینة اینکه غم ،گلوی شخ

بسنده شده است؛ برای نمونه ،خلیل بن احمد در کتاب

می گیرد  -عالوه بر فروخوردن خشم ،ببه فروخبوردن

معنبای «کظبم» در ارتطباط ببا

اندوه نیز معنا میکند و بر اساس این ،معنبای محبوری

«غیظ» را بیان و پس از آن به اختصار ،معانی بعضبی از

مادة کظم را فروخوردن خشم و اندوه میداند «األَصحن

مشت ات این ماده را در حالت اسمی بیان کبرده اسبت

ف اللَيْ اإلِملاك على غيظ غ » و به دنطا آن ،واگة

(رک؛ خلیل ببن احمبد1409 ،ق ،ج  ،5ص )345؛ امبا

«کظیم» که در کتب لغت به معنای شبخ

غمگبین و

در گذر زمان و ببا انطاشبت آراو و پبژوهشهبای اهبل

اندوه زده دانسته شده است (خلیل بن احمبد1409 ،ق،

لغت و فراهم آمدن شواهد متعدد استعما ایبن مباده و

ج  ،5ص 345؛ صبباحب بببن عطبباد1414 ،ق ،ج ،6ص

مشت ات آن در پی تتطعات انجام گرفته ،برخبی از اهبل

234؛ زمخشری1979 ،م ،ص 545؛ طریحی1375 ،ش،

لغت برای پیونبد برقرارکبردن میبان معبانی ببه ظباهر

ج  ،6ص 154؛ زبیببدی1414 ،ق ،ج  ،17ص  )620بببه

متفاوت این ماده و دستیافتن ببه معنبای محبوری آن

معنای محوری پیوند میزند (رک؛ ابن منظور ،ق،1414

العین ،ذیل این ماده ف

تالشهایی کردهاند .مطابق تتطعات انجامگرفتبه در ایبن

ج ،12ص

.)519-520

پژوهش ،سه معنای محوری برای مبادة کظبم در کتبب

اما این معنا را معنای محوری مبادة کظبم در تمبام

لغببت پیشببنهاد شببده اسببت کببه الطتببه در مسببیر

آیات شامل آن ببه کبار ببرده نمبیشبود؛ ببرای مابا ،

شمولیت بخشیدن به این سه معنا در تمبام اسبتعماالت

خداوند در آیة  48سورة قلم میفرماید «فَاصْحبِرْ لِيُلْح ِ

قرآنی این ماده مشکالتی وجود دارد.
 -1-2فروخیردن خشم یا ایدوه
در کتاب العین ،معنبای «کظبم» فروخبوردن خشبم
دانسته شده است (خلیل بن احمد1409 ،ق ،ج  ،5ص
 .)345بعببد از کتبباب العببین ،ایببن معنببا در بسببیاری از
کتابهای لغبت ببرای واگة «کظبم» بیبان شبده اسبت؛
صاحب ببن عطباد در المحبی (1414ق ،ج  ،6صب

 ،)234-233ابببن فببارس در معجببم م بباییس اللغببه
(1404ق ،ج  ،5ص  ،)184زمخشری در اساس الطالغه
(1979م ،ص  )545و فیومی در المصبطاح (1414ق ،ج
 ،2ص  )534همگی به معنای فروخوردن خشم اشباره

رَبِّكَ َ ال تَلُنْ كَصاتِبِ الْيُوتِ إِذْ نا ى َ هُوَ مَلْيُحوٌَ».
در این آیه ،مادة کظم در هیئت اسم مفعو خبود و ببه
شکل «مکظوم» به کار رفته اسبت .ببا در نظبر گبرفتن
معنای محوری فروخوردن خشم یا اندوه ببرای کظبم،
واگة «مکظوم» را با توجه به ساختار اسم مفعولی خود،
باید معاد با «آننه فروخورده میشود» ،یعنی غیظ یبا
اندوه دانست؛ چنانکه در لسان العرب نیز ببه آن اشباره
شده است؛ «كي الرجن غييحه إذا اجترعحه .فهحو رجحن
كيي

الغحيظ مليحوَ» (اببن منظبور1414 ،ق ،ج ،12

ص .)519
در این آیه «صاحب حوت» کبه مبراد از آن یبونس
(ع) است ،مکظوم خوانده شده است .با توجه به اینکبه
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این واگه در هیئت مفعولی به کار رفتبه اسبت ،یبونس

مادة کظم ،معنای غیظ یا حزن باید از آن زدوده شود و

(ع) شخصی است که فعل «کظم» ببر او انجبام گرفتبه

این ماده ،مست ل از این دو معنا مفهوم یابد؛ زیرا کظبم،

است؛ اما در معنای فروخوردن خشبم یبا انبدوه ،ایبن

فعل و فرایندی است که گاهی بر غیظ ،گاهی بر حبزن

خشم یا اندوه است که در جایگاه مفعو قرار می گیرد

و گاهی بر مفهبوم دیگبری عبارض مبیشبود .معنبای

 ،مکظبوم خوانبده نمبیشبود .ببر

فروخوردن خشبم یبا انبدوه معباد مناسبطی ببرای دو

اساس این ،به کار بردن این معنبا ببا توجبه ببه هیئبت

ترکیب «كي الغحيظ» و «كيح اليحزن» اسبت و معنبای

مفعولی واگة مکظوم در این آیه ممکبن نیسبت .ببرای

محوری مادة کظم لحاظ نمیشوند.

و هرگز یک شخ

برون رفت از ایبن معضبل ،برخبی از مترجمبان قبرآن
کریم ،بدون توجه به شکل مفعولی واگة مکظبوم ،آن را

 -2-2امساک و جم كردن

به هیئت «کاظم» خوانده و ترجمه کبردهانبد 1و برخبی

ابن فارس در معجم م اییس اللغة ،معنای محبوری

دیگر ،معنایی پراکنده و بیگانه ببا معبانی شبناختهشبده

مادة کظم را امسباک و جمبعکبردن شبیو مبیدانبد و

بببرای مببادة «کظببم» در ترجمببه وارد کببردهانببد؛ ماننببد

معنای تمام مشت ات این مباده را ببه آن برمبیگبردانبد

محطوس ،پشیمان و دلتنگ.2
در ح ی ت پیشنهاد معنبای «فروخبوردن خشبم یبا
اندوه» بهعنوان معنبای محبوری مبادة کظبم ،ناشبی از
«سرایت معنایی» اسبت .ببه ایبن صبورت کبه معنبای

«اللاف الياء القي أصحن صحييي يحدلل علحى معنظحى
اتد

هو اإلملحاك ال قحعُ للشَّح ء» (اببن فبارس،

 ،1404ج  ،5ص )184؛ برای ماا  ،او کظم غیظ را ببه
معنای فروخوردن خشم و امساک از بروز آن میدانبد،

ترکیب «كي الغيظ» یا «كي اليزن» کبه ترکیطبی بسبیار

گویی کاظم خشمش را درون خبود جمبع مبیکنبد و

آشنا و پرکاربرد است و در متون و منابع اخالقی دیبن

کظوم را به معنای امساک شتر از نشخوارکردن میدانبد

اسالم به آن تأکید شده است ،تعمیم داده شبده و آن را

«من ذلك اللَيْ ط اجتراع الغَيظ اإلملاك عن إبدا حه

برای استعما متفرد واگة «کظم» نیز ببه کبار ببردهانبد؛
یعنی در آیاتی که واگة کظم ببدون همراهبی واگههبای
غیظ یا حزن به کار رفته ،فروخوردن خشبم یبا انبدوه
بهعنوان معنا برای واگة کظم در نظر گرفته شده است.
اما استعما ترکیب «اللاظقين الغحيظ» در آیبة 134
سورة آ عمران نشان میدهد در مسبیر یبافتن معنبای
 . 1براینمونه رک :ترجمههای آیتی ،ارفع ،انصاریان ،برزی ،گرمبارودی
و مکارم از آیة شریفه.
. 2برای نمونه رک :ترجمههای کاویانپور ،ث فی ،قرشی و یاسری از آیبة
شریفه.

كأنَّه ي قعه اللاظ ُ ف جوفه» (ابن فبارس1404 ،ق ،ج
 ،5ص .)184
برخال

ابن منظور ،ابن فارس معنای غیظ یا حزن

را خارج از معنبای محبوری مبادة کظبم مبیدانبد .در
ح ی ت در دیدگاه او کظم مفهومی اسبت کبه گباه ببه
غیظ ،گباه ببه حبزن و گباه ببه مفهبوم دیگبری تعلبق
می گیرد .با توجه به آنکه کظبم ببه چبه چیبزی تعلبق
گرفته باشد ،فرایند کظم یعنی امساک و جمعکبردن ببر
آن انجام می گیرد .او با زدودن معنای غبیظ و حبزن از
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موجبود در معنبای

تفسیری گوناگونی در معنای آیات شامل مادة کظبم در

معنای محوری مبادة کظبم ،ن ب

محوری پیشین را رفع کرده است و ازاین رو ارائة ایبن

آثببار تفسببیری و ترجمببههببای قببرآن کببریم راه یابببد.

معنا گامی رو به جلو در فرایند کشف معنبای محبوری

افزوده هایی که بدون پشتوانة استداللی و اتکاو به ظاهر

این ماده محسوب میشود.

آیات قرآن و بدون مرجحی برای ترجیم یکبی از آنهبا

معنایی که اببن فبارس پیشبنهاد مبیدهبد ،معنبایی

بر سایرین ارائه شدهاند.

متعدی است که همواره نیاز دارد مفهوم دیگری ببه آن

برای نمونه ،درببارة واگة «کباظمین» کبه در آیبة 18

تعلّق یابد تا در کنار آن عطارت ،مفهوم کاملی ببه خبود

سورة غبافر َ « ،أَنْحذِرْهُ ْ يَحوََْ اْآلزِفَحةِ إِذِ الْقُلُحوبُ لَحدَى

گیرد .در عطارتی که مادة کظم با این معنا به کبار رفتبه

الْيَناجِرِ كاظِقينَ ما لِليّالِقينَ مِنْ تَقي ٍ َ ال شَفيعٍ يُطاعُ»،

باشد ،مخاطب همواره خود را با این پرسبش روببه رو

بدون متعلَّق آمده است ،مفسران معانی متعددی را ذکبر

میبیند که امساک چه چیزی ،جمعکبردن کبدام شبیو.

کردهانبد؛ گریبان (سبیوطی1404 ،ق ،ج  ،5ص ،)349

ویژگیِ متعدی بودن این معنا در مواجهه با آیبات قبرآن

ساکت به دلیل نداشبتن عبذر (میطبدی1371 ،ش ،ج ،8

کریم مشکالتی را به وجبود مبی آورد؛ زیبرا در بیشبتر

ص  ،)464ساکت از شدت ترس (طوسی ،بیتبا ،ج ،9

استعماالت قرآنی این ماده ،متعلَّ ی برای آن ذکر نشبده

ص  )65و غمگین (ططرسی1372 ،ش ،ج  ،8ص 807؛

است؛ ازاینرو ،با فبرض ایبن معنبا ببرای مبادة کظبم،

فبببیا کاشبببانی1415 ،ق ،ج  ،4ص 338؛ عالمبببه

مخاطب آیات هیچ پاسخی برای پرسشهای پیشآمبده

ططاططایی1417 ،ق ،ج  ،17ص  )319دانسبتهانبد .ایبن

برای خود از ظاهر آیات نمییابد.

پراکندگی در بیان معنبای آیبه ناشبی از ببه کبار ببردن

در تمام استعماالت قرآنی مادة کظم بهجز آیبة 134

معنای امساک و جمعکردن برای واگة «کاظمین» در این

سورة آ عمران« ،الَّذينَ يُنْفِقُونَ فِح اللَّحرّاءِ َ الضَّحرّاءِ َ

آیه است؛ زیرا مادة کظم در این آیه به تنهبایی ببه کبار

الْلححاظِقينَ الْغَ حيْظَ َ الْعححافينَ عَ حنِ النّححاسِ َ اللّ حهُ يُيِ حبُّ

رفته است و متعلَّ ی مانند ترس ،حزن یبا غبیظ ببه آن

الْقُيْلِنينَ» ،مشت ات این مباده ببدون تعلبقگبرفتن ببه

افزوده نشده است .سؤالی که با به کار بردن ایبن معنبا

مفهوم دیگری به کار رفتهاند .درنتیجبه ،ببه کبار ببردن

برای مخاطب ایجاد میشود آن است که امساک از چبه

معنببای امسبباک و جمببعکببردن ،مخاطببب آیببه را وادار

چیزی یا جمعکردن چه چیبزی .ببه نظبر مبیرسبد در

می کند برای رسیدن به یک معنای منسبجم و کامبل از

بسیاری موارد ،معنای ترکیب «کظبم الغبیظ» یبا «کظبم

کل آیه ،مفهومی خارجی را بهعنوان متعلَّق مادة کظم به

الحزن» غلطه مییابد و ببرای اسبتعما واگة «کظبم» ببه

آن تحمیل کند که در متن آیه وجود ندارد .این مفهبوم

تنهایی هم به کار برده میشود؛ یعنی در آیاتی کبه واگة

خارجی با توجه به پیشینة ذهنی مفسر یا مترجم قبرآن

کظم بدون همراهی واگههای غیظ یا حزن به کار رفتبه

انتخاب می شبود .متفباوت ببودن ایبن پیشبینه در ببین

است ،امساک از خشم یا اندوه بهعنوان معنا ببرای واگة

مفسران و مترجمبان باعبث شبده اسبت افبزوده هبای

کظم در نظر گرفته شده که در ح ی ت نبوعی تحمیبل
معنا به آیات قرآن است .گفتنی است «کظم» به معنبای
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فرایندی است که روی «غیظ» یا «حزن» انجام میگیرد،

1413ق ،ج  ،5ص 226؛ ابوالفتببوح رازی1408 ،ق ،ج

مفاهیم حزن یا غیظ خارج از معنای اصلی مادة کظماند

 ،19ص 368؛ میطببببببدی1371 ،ش ،ج  ،10ص 198؛

و در آیاتی که مادة کظم به تنهایی به کبار رفتبه اسبت،

سیوطی1404 ،ق ،ج  ،6ص  )258و دسبتة سبوم آن را

معنای حزن یا غیظ را در معنای آیه نمیتبوان دخالبت

به معنای کسبی مبی داننبد کبه از تصبر

در امبورش

داد.

بازداشته شده اسبت (طوسبی ،ببیتبا ،ج  ،10ص 90؛
این اشکا در آیات دیگر قبرآن کبریم نیبز وجبود

ططرسی1372 ،ش ،ج  ،10ص .)512

دارد که در آنها مشت ات مادة کظم ببدون اضبافهشبدن
مفهوم دیگری به آن به کار برده شده است؛ ببر اسباس

 -3-2ضاا و و ساا د كااردن در باااط باارای

این ،معنای «امساک و جمعکردن» در آیبات  58سبورة

آشکاریشدن

و  84سورة یوسف به کار برده

مؤلف کتاب التح یق ،معنای محوری مبادة کظبم را

نمی شوند .به کار بردن این معنا ایبن پرسبش را ایجباد

«ضط و حبطس کبردن در بباطن ببرای آشکارنشبدن»

میکند :فردی که در آیة  58سورة نحبل یبا  17سبورة

می داند و موارد استعما آن را در چیزهایی مانند اندوه

خطر تولد دختر خود را شنیده است یا یع بوب

و خشم میداند که اظهارشان نبامطلوب اسبت .بعبد از

(ع) در آیة  84سورة یوسف از بروز چه چیزی امساک

آن ،معانی مانند جمع کردن و فروخوردن را از لبوازم و

می کننبد .خشبم ،انبدوه ،پشبیمانی یبا  ...و همننبین،

آثار این اصل میشبمارد (مصبطفوی1368 ،ش ،ج ،10

سیاه شدن چهرة کسی که خداوند دختبری ببه او عطبا

ص .)69

نحل 17 ،سورة زخر

زخر

کرده است یا سفیدشدن چشبم یع بوب (ع) از شبدت
اندوه با امساک از بروز خشم و اندوه همخوانی نبدارد؛
بلکه گفتنی است این آیات توصیفگبر منتهبای ببروز
خشم یا اندوه در فردند.
همننین ،به معانی متفاوت و پراکنبدهای مبیتبوان
اشاره کرد که مفسران ببرای واگة «مکظبوم» در آیبة 48
سورة قلم مطرح کبردهانبد .برخبی واگة مکظبوم را ببه
معنای کسی دانستهاند که مملبو از خشبم شبده اسبت
(ططبببری1412 ،ق ،ج  ،29ص 29؛ فخرالبببدین رازی،
1420ق ،ج  ،30ص 616؛ زمخشبببری1407 ،ق ،ج ،4
ص 596؛ آلوسی1415 ،ق ،ج  ،15ص 42؛ ططاططبایی،
1417ق ،ج  ،19ص  .)387بعضببی مکظببوم را کسببی
می دانند که درونش مملو از غم شبده باشبد (شبیطانی،

اما این معنا نیز در آیة  18سبورة غبافر معباد واگة
«کاظمین» قرار نمبیگیبرد .در ایبن آیبه ببه رسبو ا
(ص) امر شده است کافران را ببه «یبوم اززفبه» انبذار
دهد که در آن ،جان ها به گلوگاه رسیده است .افراد در
این شرای سخت به تعطیر قرآن «کاظم»اند؛ اما در نظبر
گرفتن معنای ضبط کبردن انبدوه یبا خشبم در بباطن
به منظور آشکارنشدن برای واگة «کاظمین» در ایبن آیبه
با توجه به سیاق آیات ،معنای منط بی از آن ببه دسبت
نمی دهد .با توجه به ویژگی های ذکرشده برای قیامبت
در همین آیات که «يَوََْ هُ ْ بارِزُ نَ ال يَخْفحى عَلَحى اللّحهِ
مِنْهُ ْ شَ ْءٌ» (غافر )16 :و «يَعْلَ ُ خا ِنَةَ اْألَعْيُنِ َ ما تُخْفِ
الصُّدُ رُ» (غافر )19 :هستند ،فروخوردن اندوه یا خشبم
توس کافران به گونه ای که آشکار نشود ،چگونه ممکن
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است .این آیه مربوط به زمانی است کبه در آن کبافران

خشم و خودداری برای کسبی بباقی مبیمانبد کبه ببا

برای حسابرسی در پیشگاه خدا حاضرند؛ بهطبوریکبه

حرکتی غیرانسانی موجبودی لطیبف را زنبده در گبور

چیزی از آنها از خدا مخفی نیست و ا بهصورت یک

میکند؟!

ملک واحد و قهار در فراز قبرار گرفتبه اسبت (غبافر:
 .)16همننین ،همانطور که اشاره شد واگة کاظمین در
این آیه بدون اضافه شدن مفاهیم حزن و غبیظ ببه کبار
رفته است.

 -3معنای مویری مادة كظم در آیات قرآن
معنای محوری ارائه شده برای مادة کظبم ببرخال
معانی که پیشتر مطبرح شبد ،ببا قرارگبرفتن در تمبام

این معنا در آیة  84سورة یوسف نیز نمیتواند قرار

آیاتی که آن واگه در آنها ببه کبار رفتبه اسبت ،معنبای

گیرد؛ زیرا جایی کبه یع بوب (ع) ببر فبراق فرزنبدش

منط ی و منسجمی از آیه به دست میدهد .مبادة کظبم

تأسف خورده و در فراق او آشکارا دچار غبم و انبدوه

در شش آیه از آیات قرآن ببه کبار رفتبه اسبت .ببرای

شده است تا جایی که از شدت حزن چشمانش سبفید

یافتن معنای محوری ،کاربردهای قرآنبی ایبن مباده در

شده (یوسف )84 :و از شدت یاد یوسف (ع) ببه مبرز

سیاق خود بررسی شدهاند.

بیماری و هالک شدن رسیده است (یوسبف )85 :و ببه
سوی خدا غم و اندوه خود را شکوا میکنبد (یوسبف:
 ،)86دیگر چه معنایی ببرای فروخبوردن غبم و انبدوه
بهصورتی که آشکار نشود ،تصورپذیر است.

 -1-3سياق اول ،آیات  10تا  20سیرة غافر
این سیاق مربوط به سرانجام کافران اسبت .کسبانی
که وقتی به ایمان دعبوت شبدند ،راه کفبر را در پبیش

در همین راستا نکتة درخور توجهی در تفسیر تطیان

گرفتند (غافر )10 :و هنگامی که خدا به تنهایی خوانده

به چشم می خورد؛ شیخ طوسی بعد از بیان معنای واگة

میشد ،کفر میورزیدنبد (غبافر .)12 :در ایبن آیبه ببه

کظیم ،اشبکالی را از قبو مجاهبد ،ضبحاک و حسبن

رسو ا (ص) امر شبده اسبت ایشبان را ببه آن روز

بصری مطرح می کند که شخصی که حزن خود را فبرو

قریب الوقوع انذار دهند؛ بنابراین در این آیه صحطت از

می خورد ،هرگز «یا اسفاه» نمی گوید .این دقی باً همبان

دورانببی اسببت کببه در آن ،کببافران در شببرای بسببیار

اشکالی است که در این نوشتار بر آن تأکید شده اسبت

نامطلوب و جهنمگونبهایانبد تبا جبایی کبه از شبدت

(طوسی ،بیتا ،ج  ،6ص .)182

سختی صحنه ها جان ها به گلوگاه رسیدهاند؛ « َ أَنْذِرْهُ ْ

در دو آیة  58سورة نحل و  17سبورة زخبر

نیبز

کاربرد این معنا منط ی و مناسب به نظر نمی رسد؛ زیرا
صورت شخصی کبه ببه او خطبر والدت فرزنبد دختبر
داده اند ،از خشم سیاه شده که خود یکی از نشانههبای
بروز خشم است .او از قوم خود پنهبان مبیشبود و ببا
اقدام به زنده به گور کردن فرزندان خود ،خشبم خبود
را بروز می دهبد؛ بباوجوداین ،چبه جبای فروخبوردن

يَوََْ اْآلزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْيَناجِرِ كاظِقينَ ما لِليّحالِقينَ
مِنْ تَقي ٍ َ ال شَفيعٍ يُطحاعُ» (غبافر .)18 :افبراد در ایبن
شرای سخت به تعطیر قرآن «کاظم» هستند و به دنطبا
آن ،خداوند می فرماید برای ستمکاران نه یاری است و
نه شفاعتگری که مورد اطاعت باشد.
بنابراین ،معنای کباظمببودن ظالمبان در آن شبرای
ابتدا باید در ارتطاط با فضای جهنمگونهای باشد کبه در

بازشناسی مفهوم «کظم» در سیاق آیات قرآن کریم
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آن قرار دارند و دوم ،در مواجهه با رفتار کظمِ ظالمبان،

نگاه مفرداتی معنای هر واگه در خأل و کامالً من طع ببا

خداوند آنها را از داشتن یار و شبفیع ناامیبد کنبد .چبه

بافت خود مطالعه می شبود و محصبو آن ببیارتطباط

معنایی در این سیاق ،حکایت از این ببار معنبایی دارد.

جلوه کردن مفاهیم یک آیه و آیبات یبک سبوره بباهم

با توجه به اصطکاک ایبن مفباهیم در سبیاق ایبن آیبه

است .در کتب لغت عرب و مفردات قرآن کریم کمتبر

می توان اظهار داشت کاظمبودن ظالمان بایبد کوششبی

مواردی یافت میشود که سازگاری معنای یک واگه ببا

باشببد از سببوی ایشببان بببرای خببروج از آن شببرای

بافت قرآنی قرارگرفته در آن ،بهعنوان سبنجهای ببرای

جهنم گونه و تطدیل آن به شرای مطلوب .رفتاری مانند

ترجیمدادن یک معنا بر معنای دیگر تل ی شده باشد.

به دنطا یک «حمیم» یا «شفیع مطاع» بودن برای رهایی

بر اساس این ،معنای «اقبدام ببرای تغییبر وضبعیتی

از آن شرای و خداوند در م اببل ،ایشبان را از داشبتن

نامطلوب و تطدیل آن به وضعیتی مطلوب» را مبیتبوان

«حمیم» یا «شفیع مطاعی» ناامید میکند .بر اساس ایبن،

پیشنهادی برای معنای محوری مادة کظم دانست؛ الطتبه

این آیه به این صورت معنا مبیگیبرد؛ «و آنهبا را از آن

معنایی که بر اثر توجه به ارتطباط و تعامبل مفباهیمِ در

روز نزدیک بترسان ،آنگاه کبه جبانهبا ببه گلوگباههبا

کنار هم قرار گرفته در سبیاق آیبة  18سبورة غبافر ببه

میرسد؛ درحالیکه به دنطا انجبام کباری ببرای تغییبر

دست آمد ،معنبای محبوری ببرای مبادة کظبم قلمبداد

این شرای اند؛ اما برای ستمکاران نه یاری اسبت و نبه

نمی شود؛ مگر آنکه روایبی ایبن معنبا در سبایر آیبات

شفاعتگری که مورد اطاعت باشد».

شامل مادة کظم نیز آزموده و تأیید شده باشد.

در نظر گرفتن این معنا برای مادة «کظم» در این آیه
عالوه بر آنکه با دیگر مفاهیم مطرحشده در آیه ،ماننبد

 -2-3سياق دوم ،آیات  56تا  64سیرة یول

حضور کافران در شرای بسیار سخت و طلب «حمیم»

در این سیاق ،صحطت از کسانی است که برای خدا

یا «شفیع مطاع» از سوی ایشان ،ارتطاط منسبجمی پیبدا

دخترانی قائل میشوند و براى خودشان آننبه را میبل

میکند و این رفتار کبافران را مصبداقی از کباظمببودن

کنند (نحل .)57 :اگر یکبی از ایبن افبراد را ببه فرزنبد

ایشان معرفی می کند ،با سبایر مفباهیم مطبرحشبده در

دختر مژده دهند ،چهرهاش سیاه میشبود؛ درحبالیکبه

سیاق آیبه نیبز همخبوانی داشبته اسبت و در مجمبوع

«کظیم» اسبت؛ « َ إِذا بُشِّرَ أَتَحدُهُ ْ بِحاْألُنْثى ظَحنَّ َجْهُحهُ

تصویر کامل و نظاممندی از کل آیات سیاق ببه دسبت

مُلْوَ اا َ هُوَ كَيي ٌ» (نحل .)58 :او از بدىِ آننه بشارت

میدهد.

دادهشده ،از قطیلة خود روى مب پوشباند؛ آیبا او را ببا

نگاه ساختاری ببه آیبات قبرآن کبریم و التبزام ببه

خوارى نگاه دارد یا در خاک پنهانش کند؟ (نحبل)59 :

ترسیم شطکة نظاممند از معانی  -که تمام مفاهیم به کار

خداوند مال بد را از آن بیایمانان به جهبان واپسبین و

رفته در یک آیه ،سیاق آیات و فراتر از آن ،کبل سبوره

مال برتر را از آن خود میداند (نحل )60 :و این رفتبار

را به خدمت میگیرد تا تصویری یکپارچه و منسبجم

را ناشی از آن میداند کبه شبیطان اعمبا ایشبان را در

را ترسببیم کنببد  -عنصببر مهمببی اسببت کببه در «نگبباه

نظرشان تزئین کرده است و سرانجام ایشبان را عبذابی

مفرداتی» به واگگان قرآن کریم مغفو مانده اسبت .در

دردناک میداند (نحل.)63 :
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در سیاق آیة  58سورة نحبل ،ماننبد سبیاق آیبة 18

که فرشتگان را مؤنث میپندارند (زخر )19 :؛ اما اگر

سورة غافر ،دو عنصر وجود شرای سخت و نامطلوب

ایشان را به آننه به خداوند نسطت میدهند ،خطر دهند،

و تالش برای تغییر ایبن شبرای ببه شبرای مطلبوب

چهرهشان سیاه میشبود؛ « َ إِذا بُشِّرَ أَتَدُهُ ْ بِقحا ضَحرَبَ

وجود دارد .شخصی که صاحب فرزند دختبر شبده از

لِلرَّتْقنِ مَثَ ظ ظَنَّ َجْهُهُ مُلْحوَ اا َ هُحوَ كَيحي ٌ» (زخبر :

منظر خود به وضعیت تحمل ناپذیر و نبامطلوب دچبار

 .)17آیة  17سورة زخر

ترکیطی مشابه آیة  58سبورة

شده است؛ بنابراین ،دنطا راهی می گردد تا این شرای

نحل است و ببرای واگة کظبیم دقی باً مبیتبوان همبان

را تغییببر و خببود را از ایببن وضببعیت بببه سببمت یببک

مفهوم را در نظر گرفت .با توجه به این مفهوم ،این آیه

وضعیت مطلوب نجات دهد .در این راسبتا ،ببه دنطبا

را به این صورت میتوان معنا کرد؛ و چون به یکبی از

اتخاذ این تصمیم است که با ذلت و خواری و چه بسا

آنها (افرادی که دختران را به خبدا نسبطت مبیدهنبد)

دور از دیگران ،فرزند خود را نگه دارد کبه دیگبران او

(زخببر  )16 :آننببه را بببه خببدای رحمببان نسببطت

را سرزنش نکنند یا با زنده ببه گبور کبردن او از ایبن

می دهند ،خطر دهند از شدت نباراحتی چهبرة او سبیاه

معضببل نجببات یابببد؛ بنببابراین ،خداونببد او را کظببیم

می شود و به دنطبا انجبام کباری ببرای خبروج از آن

میخواند .بر اسباس ایبن ،معنبای «اقبدام ببرای تغییبر

شرای سبخت اسبت؛ ازایبن رو ،خداونبد او را کظبیم

وضعیتی نامطلوب و تطدیل آن به وضعیتی مطلبوب» را

خوانده است.

می توان در این سیاق از آیات نیز برای مبادة کظبم ببه
کار برد.

 -4-3سياق چهارم ،آیات  66تا  87سیرة ییسف

در آیة مذکور میتوان معنای فروخوردن خشبم یبا

برادران یوسبف (ع) در دومبین عزیمبت خبود ببه

اندوه را نیز به کار برد؛ اما این پژوهش به دنطا یبافتن

مصر ،بنیامین را نیز همبراه خبود ببه نبزد یوسبف (ع)

معنای واحدی است که بتوان آن را در تمام شبش آیبه

بردهاند (یوسف )66 :و براساس کید الهبی کبه توسب

شامل مشت ات مادة کظم به کار برد .هر کدام از معبانی

یوسف (ع) صورت گرفته اسبت ،بنیبامین را از دسبت

در تعدادی از ایبن

دادند (یوسف .)76 :به گفتة ببرادر بزرگتبر خبود نبزد

آیات جایگذاری میشوند و همانطور که پیشتر نشان

یع وب (ع) رفتند تا خطر ایبن مطلبب را ببه او بدهنبد

داده شد ،هبیچکبدام از آن معبانی در تمبام شبش آیبه

(یوسف .)81 :یع وب (ع) اینبار با شنیدن این خطبر از

نمببیتواننببد جایگببذاری شببوند .در جببدو شببمارة ،1

فرزندان ،حر

ایشان را منط ی نمیخوانبد و رفتباری

روایی معانی محوری «کظم» در آیات قرآن با یکبدیگر

را در پیش می گیبرد کبه خداونبد از آن ببا نبام «صبطر

م ایسه شدهاند.

جمیل» یاد میکند (یوسبف .)83 :او از فرزنبدان خبود

پیشنهادشده از سوی اهل لغت ف

روی برمی گرداند و بر یوسف (ع) تأسف میخورد تبا
 -3-3سياق سیم ،آیات  15تا  20سیرة زخرف
این سیاق از آیات دربارة شرح حا کسبانی اسبت

جایی که از شدت حبزن چشبمانش سبفید مبیشبود؛

بازشناسی مفهوم «کظم» در سیاق آیات قرآن کریم
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درحالی که کظیم است؛ « َ تَوَلّى عَنْهُ ْ َ قحالَ يحا أَسَحفى

«کظیم»؛ بنابراین ،آیه بهصورت زیبر معنبا مبییاببد؛ از

عَلى يُوسُحفَ َ ابْيَضَّحْْ عَيْنحالُ مِحنَ الْيُحزْنِ فَهُحوَ كَيحي ٌ»

آنان روی گردانیبد و گفبت «ای دریب ببر یوسبف! و

(یوسف.)84 :

چشمانش از اندوه سپید شد؛ درحالیکه در پبی انجبام

شرای تحمبل ناپبذیر و نبامطلوب ناشبی از فبراق

کاری برای تطدیل این شرای ناگوار به شرای مطلبوب

فرزند که یع وب (ع) در آن قرار گرفته است ،نخستین

بود».

عنصر از دو عنصر معنایی کظم است که در سیاقهبای

 -5-3سياق پانمم ،آیاات  130تاا  136سایرة آل

پیشین نیز وجود داشت .به دنطبا قرارگبرفتن یع بوب

عمران

(ع) در این وضعیت نامطلوب ،خداوند ایشان را کظبیم

در سورة آ عمران به دنطبا امبر مؤمنبان ببه ت بوا

خوانده است .برای یافتن معنای واگة کظیم در این آیبه

(آ عمبران )130 :و اطاعبت از خداونبد و رسبو (آ

باید رفتار یع وب (ع) را در ادامة ایبن داسبتان قرآنبی

عمران ،)132 :پرهیزگارانی توصیف شدهاند که بهشبت

مبورد مداقبه قبرار داد .یع بوب (ع) رفتبار خببود را از

برای ایشان فراهم آمده است (آ عمران)133 :؛ «الَّذينَ

صطرکردن در فراق یوسف (ع) و تحمل غم و اندوه به

يُنْفِقُونَ فِ اللَّرّاءِ َ الضَّرّاءِ َ الْلاظِقينَ الْغَحيْظَ َ الْعحافينَ

رفتاری کنشگر یعنبی ببرانگیختن پسبران خبود ببرای

عَنِ النّاسِ َ اللّهُ يُيِبُّ الْقُيْلِنينَ» (آ عمبران)134 :؛ و

حرکت و یافتن یوسف (ع) تغییر میدهد و میفرمایبد:

آنان که چون کار زشت کنند یا بر خود ستم روا دارند،

اى پسران من ،بروید و یوسف و برادرش را بجویید و

خدا را به یاد مب آورنبد و ببراى گناهانشبان آمبرزش

از رحمت خدا مأیوس مشوید (یوسبف .)87 :رفتباری

م خواهند (آ عمران .)135 :خداونبد نیبز مغفبرت و

که در نهایت به یافتن یوسف (ع) و پایبانیبافتن فبراق

بهشت هایی که جویطارهبای آن روان اسبت را پباداش

ایشان برای یع وب (ع) میانجامد.

ایشان قرار میدهد (آ عمران.)136 :

دومین عنصر معنایی کظم ،یعنی اقدام برای رسیدن
به شرای مطلوب نیبز در ایبن رفتبار یع بوب (ع) ببه
خوبی مشاهده میشود .در این سیاق ،اقدام برای تغییبر
شرای نبامطلوب پبیش آمبده و تطبدیل آن ببه شبرای
مطلوب از سوی یع وب (ع) بهصورت تغییبر رفتبار از
«صطر جمیل» به بسیج پسران برای تحسبس یوسبف از
سوی او سر میزند؛ به همین دلیبل خداونبد ایشبان را
کظیم میخواند.
به نظر می رسد مفهوم فروخوردن خشم یا انبدوه و
صطر و تحمل نامالیمبات چیبزی اسبت کبه قبرآن ببا
ترکیببب «صببطر جمیببل» از آن یبباد مببیکنببد و نببه واگة

همنشینی «اللاظقين الغيظ» با «العافين عن الناس» در
سیاق این آیه داللبت از تحبو رفتباری در ایبن افبراد
دارد؛ کسانی که در حالت خشم  -کبه وضبعیت ببد و
نامطلوبی است  -رفتار خویش را کنتبر مبیکننبد تبا
رفتارهای برخاسته از حالبت خشبم و عصبطیت نشبان
ندهند و خود را به حالت آرامش روانی میرسانند کبه
وضعیت مطلوبی است و به دنطا آن رفتباری مطلبوب
از خود بروز می دهند که آن عفبو و بخشبش دیگبران
است .بنابراین« ،الکاظم الغیظ» کسبی اسبت کبه سبعی
میکند رفتاری نشان دهد که برخاسته از حالت خشبم
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و عصببطیت او نطاشببد و همننببین ،خببود را بببه حالببت

ع) در شببرای سببختی در بطببن مبباهی  -درحببالیکببه

آرامش روانی می رساند کبه وضبعیت مطلبوبی اسبت؛

درخور سرزنش ببود  -قبرار گرفتبه اسبت (صبافات:

بنابراین ،این آیه را میتوان به این صبورت معنبا کبرد؛

)142؛ اما خداوند درببارة ایشبان رفتارهبایی در پبیش

«آنان که در فراخی و تنگی انفاق می کنند ،خشم خبود

می گیرد .با توجه به اینکه ایشبان از «مسبطحین» اسبت

را فببرو مببیخورنببد ،رفتبباری از روی آرامببش انجببام

(صححافاتط  )143نعمتببی از جانببب خببویش بببرای او

میدهند و از مردم درمی گذرند و خداوند نیکوکاران را

تدارک دیبده (قلح ط  )49و او را از آن شبرای سبخت

دوست دارد»« .فروخوردن خشم» تنها مصبداقی ببرای

نجات داده و برگزیده و از صالحان قرار میدهد (قلح ط

«تغییر شرای نامطلوب به سوی شرای مطلوب» اسبت
که در شرای عصطیت از سوی انسان انجام میگیبرد و
نمیتوان آن را ببهعنبوان معنبای محبوری ببرای تمبام
استعماالت این ماده تعمبیم داد .از سبوی دیگبر ،بایبد
توجه داشت «فروخوردن خشم» معنای ترکیب دو واگة
«كي الغيظ» است و نمیتوان آن را معنای واگة «کظبم»
قلمداد کرد؛ وقتی به تنهبایی و ببدون ترکیبب ببا واگة
«غیظ» به کار میرود.
 -6-3سياق ششم ،آیات  35تا  50سیرة قلم
این سیاق ادعبای کسبانی را بررسبی مبیکنبد کبه
بندگان فرمان بردار را با گناهکاران یکسبان مبیپندارنبد
(قلم .)35 :خداوند این داوری ایشان را مردود میدانبد
(قلم ،)36-41 :به سرانجام دردنباک ایشبان در قیامبت
اشاره میکند (قلم )47-42 :و در آیة  48به رسبو ا
(ص) امر می کند بر حکبم پروردگبار صبطور باشبند و
مانند صباحب حبوت نطاشبند ،آنگباه کبه نبدا در داد،
درحالیکه او «مکظوم» بود؛ «فَاصْحبِرْ لِيُلْح ِ رَبِّحكَ َ ال
تَلُنْ كَصاتِبِ الْيُوتِ إِذْ نا ى َ هُوَ مَلْيُوٌَ» (قلبم.)48 :
سورة قلم و سورة صافات ،واقعة حضبرت یبونس (ع)
را تطیین می کنند و بررسی سیاق این آیبات ،تصبویرگر
معنای دقیقتری از این واگهاند؛ صاحب حوت (یبونس

 )50و ایشان را برای صدهزار نفر یا بیشتر ببه رسبالت
برمی گزیند (صافاتط  .)147اگر محطت و نعمبت خبدا
شامل حا ایشان نمی شد ،این ابتال تا یوم یطعاون ادامه
مییافت (صافاتط .)144
نگاه کلی به مجموعة ایبن رفتارهبا برآینبدی را در
جهت نجات یونس (ع) از شرای سبخت و نبامطلوب
(در بطن ماهی و سزاوار سرزنش بودن) و رسباندن او
به شرایطی مطلوب (نجات از بطبن مباهی و در زمبرة
صالحان و رسوالن قرار گبرفتن) ترسبیم مبیکنبد کبه
همان عناصر معنایی مادة کظبمانبد .در ایبن آیبه ،مبادة
«کظم» بهصورت اسم مفعو به کار رفته است که نشان
میدهد خداوند نسطت به یبونس (ع) براسباس صبفت
کظببم رفتببار کببرده اسببت و بنببابراین او را مکظببوم
می خواند .با توجه به سیاق آیباتی کبه رفتبار الهبی در
قطا این پیامطر را به تصویر مبی کشبد ،مکظبوم کسبی
است که در شرای نامطلوب و وضبعیت سبختی قبرار
گرفته و شخ

دیگبری او را از آن وضبعیت نجبات

داده است و مسیر دیگری برای او قرار میدهبد تبا ببه
شرای مطلوب برسد .معنای ارائهشده برای مکظبوم در
این نوشتار با مفاهیم مطرحشده در سیاق آیبات سبورة
قلببم و صببافات انسببجام بیشببتری دارد و در مجمببوع
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تصویر بهتری ارائه می کند .بنابراین ،آیة  48سورة قلبم

عالوه بر آیات قرآن کریم ،به نظر میرسبد معنبای

به این صورت معنا مییابد؛ پس در حکم پروردگبارت

«اقدام برای تغییر وضبعیتی نبامطلوب و تطبدیل آن ببه

شکیطایی ورز و مانند همدم ماهی مطاش آنگاه کبه نبدا

وضعیتی مطلوب» ،از احادیث نطوی و اشعار به جامانده

در داد ،درحببالیکببه ا از سببوی خداونببد مسببیر او از

از شاعران نزدیبک ببه عصبر نبزو قبرآن نیبز معنبای

شرای نبامطلوب ببه سبمت وضبعیت مطلبوب تغییبر

م طولی به دسبت دهبد .شبیخ صبدوق در کتباب مبن

یافت.

الیحضره الف یه و شیخ حبر عباملی در کتباب وسبائل

برخی از کتب لغت ،مکظوم را ببه معنبای شبخ

الشیعه روایت کرده اند رسو ا (ص) فرمودنبد «مَحنْ

غمگین و کسی دانستهاند که غبم گریطبان او را گرفتبه

يَلْيِ ِ الْغَيْظَ يَأْجُرْلُ اللَّهُ عَزَّ َ جَنّ» (صدوق1413 ،ق ،ج

است1؛ درحالیکه در این آیه نیز مادة «کظم» همبراه ببا

 ،4ص 377؛ حببر عبباملی1409 ،ق ،ج  ،12ص .)178

مادة «حزن» به کار نرفتبه اسبت .در ببین کتبب لغبت،

همانند معنایی که برای ترکیب «اللاظقين الغيظ» در آیة

کتاب العین ،مکظوم را به معنی کسی گرفته کبه مباهی

 134سورة آ عمبران ارائبه شبد ،کظبم غبیظ در ایبن

او را بلعیده است «القَلْيُوَُ الذي يلتققه اليوت» (خلیل

روایت نطوی به معنبای تبالش ببرای فاصبلهگبرفتن از

بن احمد1409 ،ق ،ج  ،5ص  .)346به نظبر مبیرسبد

حالت عصطیت و رساندن خود ببه وضبعیت مطلبوب،

مؤلف کتاب با توجه به همین آیه چنین معنایی را برای

یعنی حالت آرامش روانی است.

واگة مکظوم ارائه کرده است .نطود هیچ شباهد دیگبری

از استعما این معنا برای واگة مکظوم در کتباب العبین
و کتاب های لغت بعبد از آن ،ایبن احتمبا را ت ویبت
میکند .این نمونه شاهد خوبی برای ن صبی اسبت کبه
در روشِ یافتن معنای مفبردات قرآنبی از درون کتبب
لغت وجود دارد؛ زیرا مؤلفبان ایبن کتبابهبا از قبرآن
بهمنزلة منطع اصیل و فصیم برای یبافتن معبانی واگههبا
استفاده میکنند و مخاططان این کتب برای فهبم معنبای
همان واگگان قرآن کریم به این کتب مراجعه میکننبد.
ازاین رو ،مراجعبه ببه ایبن کتبب ببرای یبافتن معبانی
مفردات قرآن خود یک دور ایجاد میکند.
 .1رک( :خلیل ببن احمبد1409 ،ق ،ج ،5ص345؛ صباحب ببن عطباد،
1414ق ،ج ،6ص234؛ زمخشبببری1979 ،م ،ص545؛ اببببن منظبببور،
1414ق ،ج ،12ص520؛ طریحبببی1375 ،ش ،ج ،6ص154؛ زبیبببدی،
1414ق ،ج ،17ص)620

همننین در روایت نطبوی «إِذَا تَثَحاءَبَ أَتَحدُكُ ْ فِح
الصَّلَاةِ فَلْيَلْيِ ْ مَحا اسْحتَطَاع» (مجلسبی1403 ،ق ،ج ،81
ص 202؛ ابن اثیبر1367 ،ش ،ج  ،4ص  ،)178معنبای
کظم عطارت است از اقدام نمازگزار برای جلبوگیری از
بروز حالت خمیازه در صبورت و ببدن  -کبه مطبابق
روایات از شبیطان دانسبته شبده اسبت« ،التَّثَحاُُبُ مِحنَ
الشَّيْطَانِ» (کلینی1407 ،ق ،ج  ،2ص 654؛ حر عباملی،
1409ق ،ج  ،7ص  )259و حببالتی ناپسببند در نمبباز
است  -و تالش برای حفبظ وقبار و آرامبش جبوارح
هنگام نماز .مادة کظم در استعمالی کامالً مشابه در بیت
زیر از عجاج که اببن منظبور آن را در لسبانالعبرب و
زبیدی در تباجالعبروس ن بل کبردهانبد (اببن منظبور،
1404ق ،ج ،12ص520؛ زبیبببببببدی1414 ،ق ،ج،17
ص ،)620به معنای خودداری حاجیبان از بیبان سبخن

 28دوفصلنامه علمی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سا نهم ،شماره او  ،شماره پیاپی ( )17بهار و تابستان 1399

لغببو و ناپسببند و کوشببش بببرای حفببظ آداب و شببأن

شرای نامطلوب گاه با حزن یا خشم و گاه با پشیمانی

حاجیان هنگام انجام اعما حج است؛

و مانند آن همراه است ،باید توجه داشت ایبن مفباهیم

رَبِّ أَسْرابِ تَ ِيجٍ كُيَّ ِ

عنِ اللَّغا رَفَثِ التَّلَلل ِ

در کالم عرب ،این معنا با واگة «کُظبوم» نیبز ببرای

از عوارض قرارگرفتن در صحنههای سخت است و در
معنای محوری کظم سهمی ندارند.

شترانی به کار رفته اسبت کبه از نشبخوار در شبرایطی

احاطببة ایببن شببرای سببخت و نببامطلوب افببراد

خودداری می کننبد کبه انجبام آن سبخت و نبامطلوب

توصیفشده ،این آیات را ببر آن داشبته اسبت کبه ببه

است؛ همنون حالبت تشبنگی (اببن منظبور1414 ،ق،

دنطا تغییر این وضعیت به سبمت وضبعیت خبوب و

ج ،12ص  )520و مانند آن .در بیت زیر از راعبی ایبن

مطلبوب باشبند؛ کبافران بببه دنطبا «حمبیم» و «شببفیع

معنا به کار رفته است؛

مطاع» ،قوم جاهل که از خطر دختردارشبدن برافروختبه

فأَفَضْنَ بعد كُيومهن ب رَّة

شدهاند ،در پی به گور سپردن آنها و رهایی از این ننگ

من ذي األَبارق إذ رعين تقي

جاهلی ،یع بوب (ع) ببا رهسبپارکردن فرزنبدان ببرای

مِلْ َطی نیز در بیت زیر واگة «کُظوم» را در این معنبا

یافتن یوسف (ع) ،شبخ

خشبمگین ببه دنطبا عفبو

استعما کرده است (اببن منظبور1414 ،ق ،ج  ،12ص

مردم و رفتار محسنانه ،نجات یونس (ع) از بطن مباهی

)520؛

و از صببالحان قببراردادن او همببه و همببه سببیرورتی از

فهُنَ كُيُوٌَ ما يُفِضْنَ ب ِرَّةٍ

لَهُنَّ بقُلْتَنِّ الللغاَ صَرِيف

 -4جم بندی معنا
تحلیل و بررسی آیات بحث شده و توجه به قبرائن

وضببعیت نببامطلوب بببه م صببد قرارگبباهی مطلببوب و
آرامبخش است .بنبابراین معنبای محبوری مبادة کظبم
اقدام و انجام کارهایی برای تغییبر وضبعیت سبخت و
نامطلوبی است که شخ

در آن قرار گرفته و حرکبت

پیوسته و ناپیوستة سیاق آیات ،گویای معنبای محبوری

برای جلوگیری از ظهور و بروز پیامدهای آن به سمت

و بنمایبهای اسبت کبه در تمبامی مشبت ات ایبن واگة

و سوی وضعیت مطلوب است؛ بنابراین« ،کاظم» کسی

قرآنی ردیابی و طرح مبی شبود .در تمبام ایبن آیبات،

است که در شرای سخت و نامطلوب قرار گرفته و ببا

عنصببر قرارگببرفتن در شببرای سببخت و نببامطلوب و

اتخبباذ تصببمیماتی بببه دنطببا تغییببر آن شببرای و

عنصر اقدام برای تغییر ایبن شبرای ببرای رسبیدن ببه

خارجکردن خود از آن وضعیت نامطلوب و شروع یک

شرای مطلوب مشاهده می شود .عبذاب هبای قیامبت،

مسیر جدید به سمت وضعیت مطلوب است« .مکظوم»

خطریافتن از والدت فرزنبد دختبر ،فبراق یوسبف (ع)،

کسی است که فاعلی دیگر او را از وضعیت بد نجبات

خشمگین شبدن و قرارگبرفتن در بطبن مباهی شبرای

می دهد و به وضعیت مطلوب میرساند .دربارة حالبت

سخت و نامطلوبی است که در سیاق این شش آیبه ببه

و احساسات درونی ،کظم به معنای تالش برای خروج

آنها اشاره شده اسبت .اگرچبه صبحنه هبای سبخت و

از شرای نامطلوب حاصل از یبک حالبت و احسباس
درونی ناخوشایند ،مانند خشم یا اندوه و قرارگرفتن در
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شرای مطلبوب درونبی اسبت .در جبدو شبمارة ،1

فروخوردن خشم یا اندوه .اما هیچکبدام از ایبن معبانی

روایی هریک از معانی محوری در اسبتعماالت قرآنبی

نمی توانند به عنوان معنای محبوری مباده کظبم مبورد

نشان داده شده است:

پذیرش قرار گیرند .به طوری که معنای مشبت ات ایبن
ماده در تمام استعماالت را بتوان به یکی از این معبانی

جدول شمارة  :1بررسی روایی معایی مویری كظم در آیات قرآن

مطلوب

آشکارنشدن
تغییر شرای نامطلوب به

ضط کردن در باطن برای

فروخوردن خشم یا اندوه

امساک و جمعکردن

آیات









ال شَفيعٍ يُطاعُ (غافرط )18
َ إِذا بُشِّرَ أَتَدُهُ ْ بِاْألُنْثى ظَنَّ َجْهُهُ
مُلْوَ اا َ هُوَ كَيي ٌ (نينط )58









َ إِذا بُشِّرَ أَتَدُهُ ْ بِقا ضَرَبَ لِلرَّتْقنِ مَثَ ظ
ظَنَّ َجْهُهُ مُلْوَ اا َ هُوَ كَيي ٌ (زخرفط

 )2بررسی وجوه معنا در سیاق آیات مربوط به مادة
کظم نشان میدهد معنای «اقدام ببرای تغییبر وضبعیتی
نامطلوب و تطبدیل آن ببه وضبعیتی مطلبوب» معنبای
محوری دانسته میشود.
 )3این معنا از تمام شش آیهای کبه مشبت ات مبادة

َ أَنْذِرْهُ ْ يَوََْ اْآلزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى
الْيَناجِرِ كاظِقينَ ما لِليّالِقينَ مِنْ تَقي ٍ َ

برگرداند.









کظم در آن به کار رفته است ،معنای منط بی و منططبق
با سیاق آیات ارائبه مبیکنبد .همننبین ،ایبن معنبا در
احادیث نطوی ص و اشعار شباعران نزدیبک ببه عصبر
نزو نیز معنای پذیرفتنی به دست میدهد.

)17

كتابنامه

عَنْهُ ْ َ قالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ َ
ابْيَضَّْْ عَيْنالُ مِنَ الْيُزْنِ فَهُوَ كَيي ٌ









(يوسفط )84

آلوس  ،سید محمبود (1415ق) ،روحالمعبان فب

الَّذينَ يُنْفِقُونَ فِ اللَّرّاءِ َ الضَّرّاءِ َ
الْلاظِقينَ الْغَيْظَ َ الْعافينَ عَنِ النّاسِ َ









اللّهُ يُيِبُّ الْقُيْلِنينَ (آل عقرانط )134
فَاصْبِرْ لِيُلْ ِ رَبِّكَ َ ال تَلُنْ كَصاتِبِ
الْيُوتِ إِذْ نا ى َ هُوَ مَلْيُوٌَ (قل ط )48
یتایج در  6آیه

قرآن کریم
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