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چکیده
است؛ ولی دامنۀ معنایی این واژه در عرف فی شده معرّ» صبر«، یکی از کلیدهاي اصلی ایمان، در اسالم

» ها و قانع شدن در برابر وضع موجودتحمل سختی، مکث«به قدري محدود شده که تنها در معانی ، عام
، با لحاظ معناي وضعی، مقالۀ حاضر بر آن است که در یک فرآیند تدریجی، اساسبراین. ظهور یافته است

، با نگرشی فراگیر به کلّ متن قرآندر عصر نزول قرآن و پس از آنمفهوم اخالقی و معناي عرفی متداول
مورد تأکید این ، بررسی معناي صبر در دستگاه خاص قرآنی. به تحلیل و بازیابی معناي صبر بپردازد

از جمله مباحثی است که ، شناختی آنپژوهش است؛ زیرا معناشناسی واژگان قرآن در دستگاه خاص معنا
باید گفت که این ، در خصوص بافت قرآن کریم. کمتر بدان توجه شده است، لغوي و تفسیريدر نوع آثار 

کند؛ مفاهیم اخالقی و دینی ارتباط معنایی پیدا میاز واژه با حفظ معناي لغوي و اصطالحی با بسیاري 
از دیگر مباحثی است ...ایمان، تقوا، اسالم، یقین، برّ و تبیین ارتباط صبر با مفاهیم جدید نظیر، اساسبراین

. گیردکه در این مقاله مورد توجه قرار می
. روایات، فرهنگ جاهلیت، شناسیامعن، صبر، قرآن: يدیکلواژگان

h.yousofi@umz.ac.ir/)نویسنده مسئول(ار دانشگاه مازندرانياستاد.١

zh.akbari@ymail.com/ ارشد دانشگاه مازندراندانشجوی كارشناسی.2
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مهمقد
ت مطلوب در نفس هستند برخی از صفات نفسانی نقش بازدارنده دارند؛ یعنی حافظ وضعی

هاي اخالقی ساز فضیلتزمینه، به این ترتیب. دارندو آن را از افراط و تفریط در غرایز باز می
ترین عامترین واز شاخصیکی ،در این میان). 152ص، 4ج، 1380، رشاد(متعددي هستند

اي است که ضرورت وجود آن در تکامل صبر پدیده. است» صبر«صفت نفسانیِ بازدارنده 
داراي نمود و ، بشرزیستچنانکه از روزگارانِ نخست فردي و اجتماعی بشر تأیید شده است

شاهد آن ستوده شدن بسیاري از پیامبران و اوصیاء الهی به این صفت در ادیان . بروز بوده است
. آسمانی و همچنین سفارش آنان به صبر است

مگر با صبر در ، شما به آنچه دوست دارید نخواهید رسید«: فرمایدمی) ع(حضرت مسیح
اسالم نیز که جامع ادیان است به صبر توجه ). 10: 37، عبرانیان(»برابر آنچه ناخوش دارید

در ، در قرآن کریم این واژه از نظر کمی. کرده و جایگاه آن را به خوبی روشن ساخته است
عنوان یک فضیلت اخالقی مهم و بیش از هفتاد آیه مطرح شده و از نظر معیار کیفی نیز صبر به

واستعينوا بِالصبرِ والصالة ﴿: فی شده استمپایۀ عبادت معرّاز مردم خواسته شده و ه، اصیل
هإِنلَوةٌ إِلَّا عيا لَكَبِرينيالْخعبه راستى این واز شکیبایى و نماز یارى جویید؛؛)45/ بقرهال(﴾اش

. فروتنانمگر بر، گران است] کار[
شناخت این واژه از ارکان مهم تربیت ، انسانبا توجه به اهمیت این مفهوم در رشد و تعالی 

شدن به صفات و رفتارهاي اخالقی بدون شناخت شود؛ زیرا متخلّق اخالقی محسوب می
، شناخت و به دنبال آن، تر باشدهرچه مفهوم اخالقی با اهمیت. پذیر نیستمفهوم آنها امکان

. تر استپرورش و تقویت آن مهم
نصیب هاي اسالمی آمده این کلمه را نیز بیبه سراغ برخی واژهآفت تحریف که، از سویی

تا حد زیادي مفاد و ، ها از صبر رایج شدهنگذاشته و با معناشناسی غلطی که در برخی از حوزه
. مفهوم آن دگرگون شده است

مواجه هستیم که » مکث و درنگ«ما با معناي نازلی از صبر با تعبیر ، در فرهنگ عامیانه
لحظه یا لحظاتی درنگ کند و دست نگه ، سازد که در برابر امور پیش رورا ناچار میشخص 

سکوت کردن در مقابل ، از طرف دیگر. به رتق و فتق و کارهاي خویش بپردازد، آنگاه، دارد
خیزد وبرمیت نفساز خواري و ذلّت که یو شانه خالی کردن از زیر بار مسئول) انظالم(ظلم

، این حالت به جاي مبارزه با موانع راه کمال و پیمودن راه فطرت و وصول به قرب الهیةدارند
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نیز مفهوم گزیندتسلیم را بر مبارزه برمی، آسانی را بر سختی و در یک کالم، نشستن را بر رفتن
بازخوانی ، قبول این واقعیت و توجه به آن. جوامع اسالمی استاي از صبر در شدهتحریف

. کندصبر و معناشناسی آن را ضروري میواژة
، با بازگشت به رویکرد لغوي، شود براي شناخت معناي واژة صبرتالش می، در این نوشتار

چند ، اساسبراین. شناسان و دانشمندان قدیم و نظریات جدید ارائه گرددتلفیقی از آراي لغت
: مؤلّفه با هم در نظر گرفته خواهد شد

؛گیردمعناي وضعی کلمه مورد توجه قرار مینخست آن که 
به بررسی اخالق اسالمی و فرهنگ ، یابی به معناي عرفی کلمهم آن که به منظور دستدو

شود؛ پیش از نزول قرآن پرداخته می
در معرض کنجکاوي ، که این واژه در آن قرار گرفتهآیات قرآنیسوم آن که بافت و سیاق

. گیردقرار می
بردن به معانی واژگان نباید از روایات نیز در جایگاه منبع ویژه در پیمیان برآنیم کهدر این 

توان از منابع لغوي مفردات قرآن به را از دو منظر می) ص(روایات پیامبر. غافل ماند، قرآنی
خود بخشی از فرهنگ زمان نزول است؛ دوم آن ، هاي آن حضرتاول آن که گفته: شمار آورد

، معلّم و مبین قرآن نیز هست و بنابراین) ص(پیامبر، ق بیان آیات شریف قرآن کریمکه طب
گیري از بیانات آن حضرت ـ و به تبع آن بهره، هاي قرآنهاي دستیابی به معانی واژهیکی از راه
). 294ص، 1388، و دیگرانیبابای(هاستـ در تفسیر واژه) ع(ائمۀ اطهار

: گویدها پاسخ میپرسشاین مقاله به این 
تعریفی از صبر ارائه هاي مختلف چهحوزه)2مفهوم وضعی واژة صبر چیست؟ )1
که تا چه حد مفهوم دقیق این واژه را آنچنان، معناي این واژه در فرهنگ عام)3اند؟ کرده

این معانی این واژه در بافت و ساختار خویش در قرآن کدام است و )4کند؟ منتقل می، هست
اند؟معانی چگونه از آن برخاسته

فرضیه
: صورت ذیل عنوان کردتوان به این نوشتار را میۀفرضی، اساس سؤاالت مطرح شدهبر

صبر از جمله مفاهیم عاماتی است که اخالقی و خاستگاه بسیاري از فضایل اخالقی و الهی
این واژه با حفظ . یابدظهور میهنگام قرار گرفتن در شرایط و اوضاع و احوال نامساعد بروز و
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، عزم، برّ، یقین، اسالم، تقوا، ایمان، در بافت قرآن کریم با مفاهیمی همچون، معناي لغوي
. احسان و شکر ارتباط نزدیکی پیدا کرده و گاهی با برخی از این مفاهیم مترادف شده است

پیشینۀ تحقیق
امري مهم، براي مسلمانانهاي قرآن واژهفهم مفردات و تک، از ابتداي پیدایش علم تفسیر

گیري بحث دربارة هاي شکلدر جستجوي نخستین ریشه. رفته استو ضروري به شمار می
، رو که در قرآن کریمآندر آغاز باید همان کالم وحی را سرچشمه آن دانست؛ از، مفردات قرآن

از ، در سورة بقره، عنوان مثالبه. ندااي از واژگان قرآنی پرداختهبرخی از آیات به تبیین پاره
اما گویا آنچه مسلمانان را به بحث دربارة ). 189/ البقره(یاد شده است» تقوا«با عنوان » برّ«واژة 

هاي مشکل و غریب در آن بود که این امر سبب ویژه وجود واژه، مفردات قرآن ترغیب نمود
. و غیره شده است» مفردات القرآن«، »ی القرآنمعان«، »غریب القرآن«هایی با عناوین شدن کتاب

ها به نوعاً واژه، آید که در طول تاریخمیچنین بر، هاي قرآنواژهاز سیر تحول بحث در تک
آیات و روایاتی که لفظ مشابه در آن به کار رفته تبیین هاي عرب والمثلضرب، کمک اشعار

اي کلمات قرآن با ارتباط سیستماتیک و زنجیرهاند و آنچه مورد غفلت واقع شده بررسی شده
هاي ممکن است شدیداً تحت تأثیر واژه، که معناي یک واژه در قرآناست؛ در حالی یکدیگر

. مجاور که متعلّق به همان میدان معنایی هستند قرار بگیرد و معناي جدیدي را حمل نماید
شناسان بزرگ قرار گرفته ن و نشانهشناسااین موضوع مورد توجه زبان، هاي اخیردر دهه

از روش پژوه ژاپنی قرآن،)Toshihiko Izutsu(»کو ایزوتسوهیتوشی«، است؛ از جمله
نتایج این براي فهم اصطالحات کلیدي و اخالقی قرآن بهره گرفته ومعناشناسی نوین

ارائه کرده » در قرآندینی -مفاهیم اخالقی«و» خدا و انسان در قرآن«ها را در دو کتاب پژوهش
. است

به نگارش » صبر«گیري تحقیقاتی که دربارة انتظار نیست که جهتاز دور ، اساساینبر 
پاداش ، اوصاف صابران در قرآن، مباحثی همچون ارزش صبر از نگاه قرآن1درآمده است

باشد که در بررسی دقیقی صورت نگرفته ، شناسی این واژهبوده و نسبت به مفهوم... صابران و
شناخت . نوشتار حاضر تالش شده است این واژة قرآنی مورد واکاوي و معناشناسی قرار گیرد

ای؛ م انقالب، سيدعلی خامنهاز رهرب معظّ» گفتاری در باب صرب«) الف: توان نام برددر اين حوزه دو کتاب را می. ١
.از نويسنده معاصر يوسف قرضاوی» سيمای صابران در قرآن«) ب
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با ، زیرا در این سیستم، معناي حقیقی صبر در سیستم قرآنی بخش مهم این پژوهش است
.شویم که کمتر مورد استعمال و توجه واقع شده استرو میمعانی جدیدي از صبر روبه

در لغتصبر . 1
براي فعل . بردباري و خود کلمۀ صبر آمده است، شکیبایی، در زبان فارسی برابر واژة صبر

تحمل داشته «، »گیرراه صبر پیش«، »صبور باش«، »شکیبا باش«تعبیرات ، این واژه در صیغۀ امر
از واژگان اصیل عربی است و » صبر«. به کار رفته است» صبر داشته باش«، »صبر کن«، »باش
، فراهیدي(؛ صبر ضد جزع است»ض الْجزعِياَلصبر نق«: اندشناسان آن را اینگونه معنا کردهواژه

؛ »الصرب؛ احلبس«: گویدمنظور میابن). 439ص، 4ج، 1419، جوهري/ 115ص، 7ج، 1414
.)420ص، 4ج، 1416، منظورابن(استخویشتنداريصبر به معناي 
، ؛ صبر»علَفحبستها بِال: صبرت الدابةَ: يقالُ،اَإلمساك يف ضيقٍ: الصبر«: نویسدراغب می

این است که من فالن حیوان را در جایى »صبرت الدابةَ«معناي . استسختیدارى درخویشتن
، مجمع البحرینطریحی در ). 372ص، 2ج، 1375، راغب اصفهانی(بدون علف حبس کردم

داري است بر آنچه خوشایند نیستر خویشتن؛ صب»هعلَی الْمکْرحبس النفَسِ، اَلصبر«: گویدمی
). 357ص، 3ج، 1408، طریحی(

نکتۀ اول اینکه : ذکر نکات زیر قابل توجه است، با توجه به آنچه از کتب لغت نقل شد
. و امور ناخوشایند استهاداري در سختیصبر به معناي خویشتن، شناسی لغويبراساس ریشه

به معنی بازداشتن نفس از ،رودوم اینکه صبر در تقابل معنایی با واژة جزع قرار گرفته و ازاین
. تابی نیز استعمال شده استاظهار جزع و بی

سواٌء علَينا أَجزِعنا أَم صبرنا ما لَنا من﴿: شوددر قرآن کریم نیز این تقابل معنایی دیده می
ما را راه . براى ما یکسان است، تابى کنیم و چه صبر نماییمچه بى؛)21/ ابراهیم(﴾محيصٍ

. گریزى نیست
که پیروان ضالل، از سران روزي. کندار را در روز قیامت بازگو میآیه گفتگوي میان کفّ

: شوندکنند و با این پاسخ روبه رو میمستکبر خود، براي رفع عذاب، درخواست کمک می
طباطبایی، (تابی و صبر براي ما یکسان است؛ مفرّي براي رهایی از عذاب حتمی نیستبی

).61-60، صص12، ج1374
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مفهوم صبر در فرهنگ جاهلی. 2
. هاي خاص صحرانشینان بوده استاین واژه در جاهلیت نیز از لغات کلیدي و از فضیلت

اما ، طلبیداي میقدرت و نیروي بدنی ویژهگرچه ، نشینیشرایط سخت و خشن زندگی صحرا
آري؛ این . کردپشتیبانی می، کافی نبود و این قدرت جسمانی را باید نیرویی جوشیده از درون

رفت که براي حفظ هستی نیرو همان صبر و پایداري بود که همیشه و از هر کسی انتظار می
اي از خود نشان دهدالعادهصبر و طاقت فوق، خود هم که شدهۀخویش و معیشت قبیل

). 127ص، 1360، ایزوتسو(
، رساند که صبر در این فرهنگپنداشته چنین میمی» صبر«تدبر در آنچه عرب جاهلی آن را 

براي نیل به هدف و ، محتواي دینی نداشته و تنها به مفهوم استقامت در برابر مصائب و بالیا
جهتی الهی یافت و با ، که به قرآن راه یافتان زمتنها آنومقصد صحرانشینان بوده است

چنانکه در ادامۀ بحث (هاي برجسته قرآنی پیوندي نزدیک و تنگاتنگ پیدا کردبسیاري از واژه
شد و بعد از صبر نامیده می، ها و مصائب دنیاتنها شکیبایی در برابر فتنه، آن زمان). خواهد آمد

ها و تنگناها بر پایۀ اعتقاد به برابر طیف وسیعی از سختیآن ـ در مفهوم دینی ـ شکیبایی در 
. صبر نامیده شد، خدا

و براى خدایت صبر و شکیبایى ؛)7/ المدثّر(﴾بِرولربكَ فَاص﴿: در کالم الهی آمده است
پروردگار ؛)65/ مریم(﴾...ادتها فَاعبده واصطَبِر لعبا بينهمات والْأَرضِ و مورب السم﴿گیر؛ پیش

. پس او را بپرست و در پرستش او شکیبا باش. دو استها و زمین و آنچه میان آنآسمان
در میان ، اي نیز از این مفهومتعبیر عامیانه، اما عالوه بر معناي ارزشی صبر در این فرهنگ

امروزي نیز قابل انکار اگرچه وجود این تعبیر در جوامع(مردم جاهلی وجود داشته است
، کردن و یا شنیدن صداي عطسۀ کسیو آن زمانی بوده که شخص در هنگام عطسه) نیست

. نامبردار شد» صبر«به ، گرفت؛ این درنگتصمیم به کار می، کرد و سپساندکی درنگ می
اعراب . تطیر به معنی فال بد زدن بوده است، دانیم که یکی از باورهاي رایج آن دورانمی

هاي فال بد یکی از مصداق... کالغ سیاه و، کردن را نیز مانند دیدن گوزنجاهلی عطسه 
دست از عمل کشیده و کار خود را به ، به محض پیدایی این شرایط، روازاین. دانستندمی

لَبقَيدتغْد اَقَو«: القیس کامالً هویداستبازتاب این موضوع در شعر امرؤ. انداختندتعویق می
، 2ج، 1420، قرضاوى(رومهاى مردم به شکار مىقبل از عطسه، سحرگاهان: »لٍيكَهبِطاسِعالْ

خواست به مسافرت هنگامى که شخصى مى، تدر دوران جاهلی«: گویدزبیدى مى). 129ص
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، زبیدى(»کردگرفت و مسافرت را لغو مىشنید آن را به فال بد مىمىاىبرود و صداى عطسه
الکبِ«گفتند مى، شنیدنداى را مىعطسهزمانی که ، اعتقاداین براساس ). 192ص، 4ج، تابی
، قرضاوى(ات را به خودت برگرداند نه به منخواهم شومى عطسهاز خدا مى؛ یعنی »بى

هنگام شنیدن ، کننده را دوست داشتنداگر عطسه، جالب است بدانیم). 129ص، 2ج، 1420
، و در صورت تنفّرهمواره زنده و جوان باشى؛ یعنی»باباًمراً و شَع«: گفتندمىاشعطسه

). همان(مزمن بگیرىۀدرد کبد و سرف؛ یعنی»حاباًو قُاًیرِ«: گفتندمى
رى است که ریشه در تفکّ، هنگام عطسهبه صبر کردن آید کهچنین برمی، از آنچه گذشت

معنی ، این اندیشهدر . ت دارددوران جاهلی نگ و مکث کردن نزول یافته استدرصبر تا حد .
تأکید اسالم بر این ، داندبرخالف اندیشۀ جاهلی که عطسه را نشانۀ مرگ و موجب بدبختی می

آمده ) ع(نکته است که عطسه داراي فوایدي است؛ چنانکه در حدیثی از امام جعفر صادق
ۀى را که در ناحیم مضرّباد و تور؛ کندىبیمارى جذام را دور م، عطسه پنج فایده دارد«: است

؛ کندشدن آب در چشم جلوگیرى مىاز جمع؛ نشاندآید فرو مىسر و صورت به وجود مى
از بیرون آمدن مو در چشم و سازددهان و حلق انسان را از انسداد ایمن مى، منافذ بینى

کند که فرهنگ دینی ما توصیه می، روازاین). 274ص، 7ج، 1418، نمازى(»کندمحافظت مى
).232ص، 4ج، 1365، کلینی(﴾الْعالَمنيربللَّهلْحمداَ﴿: کردن بگوییدهنگام عطسه

کردن و رخدادهاي خارجی از منظر علمی هیچ آن است که نه تنها میان عطسه ، نتیجۀ بحث
ندارد و انعکاس یک خرافۀ عصر بلکه درنگ به هنگام عطسه نیز ریشۀ دینی ، ارتباطی نیست

توان تعابیر درنگ و مکث را نمی، شناسی این کلمهبا توجه به واژه، جاهلی است و از سویی
. صبر نامید

مفهوم صبر در اخالق اسالمی. 3
علماي اخالق در ، تکیه و تأکید اسالم بر تحصیل صبر چندان جدي است که از دیرباز

آن پرداخته و این خصلت را یکی از ارکان اصلی اخالق به بحث دربارة، هاي خودکتاب
به اهمیت و جایگاه صبر در ، در بخش قابل توجهی از این مباحث. اندفی نمودهمعرّ، اسالمی

هاي تحصیل هایی مانند شیوهاز موضوع، زندگی فردي و اجتماعی توجه شده و در بخش دیگر
، گذشته از این موارد. سخن به میان آمده است، آنعوامل بازدارنده در مسیر صبر و آثار ، صبر

، شود که در این راستاشناسی این واژه نیز بخش دیگري از این مباحث را شامل میمفهوم
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و » ةمعراج السعاد«، »کیمیاي سعادت«، »العلوماحیاء«هایی از کتب مهم اخالقی از جمله بخش
. غیره به این امر اختصاص یافته است

صبر در لغت حبس نفس است از «: گویدالدین طوسی دربارة لغت صبر مینصیرخواجه 
آن منع باطن باشد از اضطراب و بازداشتن زبان از ، و البد، جزع و فزع به وقت وقوع مکره

امام محمد غزالی ). 49ص، 1361، طوسی(»معتادحرکات غیرازشکایت و نگاه داشتن اعضا
دربارة صبر و اهمیت آن از لحاظ دین و عرفان بحث » یناحیاء علوم د«در کتاب معروف 

صبر عبارت است از پایداري و ثبات «: نویسدوي در تعریف صبر می. گسترده و مفصلی دارد
ها و تمایالتشان با یکدیگر به جنگ ت تضاد بین خواستهلشکري در مقابل لشکر دیگر که به علّ

). 93ص، 1ج، 1415، غزالی(»اندپرداخته
بین انگیزة دین و انگیزة ، در وجود انسان، همیشه«: در تعریف صبر گفته شده، همچنین

جنگی در نهایت شدت؛ و میدان این معرکه قلب مؤمن . هوس آتش جنگ برافروخته است
دهند و یاور انگیزة شهوت فرشتگانی هستند که حزب خدا را یاري می، یاور انگیزة دین. است

عبارت است از ثبات انگیزة دین در و صبر .کنندان خدا را کمک میو هوي شیاطینی که دشمن
: این حالت ثبات یعنی صبر بر دو قسم است. مقابل انگیزة شهوت

ها به وسیلۀ بدن و ثبات در مقابل آنها؛ این صبر با عمل تحقّق مثل مشقّت، ـ صبر بدنی
هاي شدید و امراض )تنبیه(کتک مثل صبر بر ، ـ چون قیام به عبادات مشکل و یا تحملیابدمی

. بزرگ
هاي نفس و در برآوردن خواهشانسان داري که عبارت است از خود، نفسیصبرـ

عفّت ، اگر خودداري در مقابل شهوت فرج و شکم باشد، این قسم صبر. هاي هويدرخواست
جزع قرار ، ؛ و در مقابل آنگویندشود؛ و اگر تحمل مصیبتی باشد فقط به آن صبر مینامیده می

دارد که عبارت از آزاد گذاشتن انگیزة هوس در ناله کردن و بر صورت زدن و گریبان دریدن 
شود و حفظ نفس نامیده می، ات غنی و ثروت باشداگر مقاومت در مقابل مقتضیواست؛

شجاعت و ضدش، اگر مقاومت در جنگ باشدوگویند؛ضدش را سرکشی و ناشکري می
ب نام ضحلم و بردباري است و ضدش غ، اگر در فرو بردن خشم باشدوشود؛ترس نامیده می

گیرد؛سعۀ صدر و ضدش بیزاري و ضیق صدر نام می، اي باشدکنندهدارد و اگر در حادثۀ بیزار
اگر در ترك ونامند؛افشاءکتمان و صاحبش را کتوم و ضدش را ، اگر در اخفاي سرّ باشدو

اگر صبر بر کمبود بهرة وشود؛زهد و ضدش حرص نامیده می، زاید زندگی باشدوسایل
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صبر جامع اکثر اخالق و رئیس بزرگ و ، بنابراین. ه نامندرَقناعت و ضدش را شَ، دنیوي باشد
). 360-359صص، 1387، شبر(»پیشواي عادل است

عبارت است از وادار صبر «: گویددر باب معناي اصطالحی صبر می، راغب در مفردات
کند و بازداشتن از آنچه عقل و شرع نهی کردن نفس به انجام دادن آنچه عقل و شرع اقتضا می

صبر صفت بازدارنده ، با توجه به این تعریف). 372ص، 2ج، 1375، راغب اصفهانی(»کندمی
: و عامی است که داراي دو جهت عمده است

، فسانی انسان را حبس و در قلمرو عقل و شرعهاي غریزي و نگرایش، از یک سو-1
کند؛محدود می

دارد و آن را گریزي در برابر عقل و شرع باز مینفس را از مسؤولیت، از سوي دیگر-2
این حالت اگر به . بندي به وظایف الهی را برخود هموار سازدکند که دشواري پايوادار می

ر نامیده تصب، ه فرد خود را با مشقّت به آن وادار سازدصبر و هرگا، آسانی در انسان تحقّق یابد
). 155ص، 4ج، 1380، رشاد(شودمی

داري خویشتن، صبر: توان چنین بیان کردمفهوم صبر در این حوزه را می، بنديبا یک جمع
و استقامت در برابر مطلق مکاره و تنگناها و مصدر و خاستگاه بسیاري از فضایل اخالقی و 

هاي سازد؛ در دشواريصبر در برابر تمایالت نفسانی آدمی را عفیف می. است) دینی(اتیالهی
آورد و در حلم را به بار می، در لحظۀ خشم و غضب، آفریندشجاعت می، کمرشکنِ جهاد

....هنگامۀ عبادت موجب طاعت است و

مفهوم صبر در روایات. 4
دهد که صبر در سنّت از نشان می) ع(علويو ) ص(هاي متعالی نبوينگاه جامع به آموزه

بررسی دو دسته از روایات در معناشناسی صبر ، در این میان. جایگاه واالیی برخوردار است
: رسدمفید به نظر می

صبرتوصیفناظر بهروایاتی . 1- 4
کلید ، صبر«؛)281، ص1366آمدي، (»ها و فرو خوردن خشم استتحمل مصیبت، صبر«

، صبر این است که در سختی شکیبا باشی«؛)45، ص75، ج1404مجلسی، (»رسیدن است
کنی که در توانگري صبر میدستی شکیبا باشی همچنانکه در آسایش شکیبایی؛ در تهیهمچنان
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»کنیکه در زمان سالمت و عافیت صبر میبردبار باشی همچنان، و در بیماري و گرفتاري
).261، ص1361صدوق، (

کنند؛ کسانی که مال کسانی هستند که بر طاعت خدا و ترك مصیبت او صبر میشکیبایان «
کنند و اضافه آن را در راه خدا آورند و به اعتدال خرج میدست میحالل و پاکیزه به 

).262، ص11، ج1408محدث نوري، (»شوندسبب رستگار و کامیاب میبخشند و بدینمی
اي روزي بهتر و فراختر از صبر نداده استهیچ بندهخداوند به . بهترین مرکب است، صبر

آن «: فرموده است) ع(در توضیح صبر جمیل امام باقر.)2959، ص6، ج1377شهري، ري(
.)94، ص2، ج1365کلینی، (»دصبري است که همراه شکوه نباش

گستره و محدودة صبر ناظر به احادیث. 2- 4
طاعت و مصیبت است، هاي معصیتحوزهآید که صبر داراياز روایات چنین برمی

این شرح مختصر. )259، ص11، ج1408ث نوري، محد/ 19و 11، صص2، ج1365کلینی، (
: مناسبات به قرار زیر است

: حوزة گناه و معصیت. 2-1- 4
ت دارد اقتضاي نوعی فعالی، هاي برخاسته از نفس انسانهاي سرکش شهوات و هیجانشعله
نیاز به ، در این حوزه، روازاین. ها با فطرت روحانی وي ناسازگار استتفعالیاین ، که یقیناً

این نیرو و وسیله همان صبر و استقامت .ابزاري دارد که راه طغیان و انحراف را بر او ببندد
در بیان جایگاه و ارزش گانه صبر،پس از بیان مراتب سه،در حدیثی) ص(پیامبر اکرم. است

لِ ية اِهللا فَهو کَالْمجاهد فی سبيمن صبر عن معص«: فرمایندگناه و معصیت چنین میمعنوي صبر بر 
؛ هر کس بر گناه صبر کند، همانند مجاهد در راه )214، ص12، ج1408محدث نوري، (» اِهللا

. خداست
در .خواندمیفراقرآن کریم نیز در آیات متعددي، انسان را به صبر و استقامت در مقابل گناه 

إِنهعلَينااللَّهمنقَدیأَخهذَاويوسفأَناقَالَيوسفلَأَنتأَِءنكقَالُواْ﴿: خوانیمسورة یوسف می
آیۀ ابوالفتوح رازي در تفسیر ). 90/ یوسف(﴾الْمحِسنِنيأَجريضيعلَااللَّهفَإِنَّويصربِْيتقِمن

و از محارم ، از معاصی بپرهیزد و واجبات را بگذارد. هرکس که او متقّی باشد«: گویدشریفه می
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، 6ج، 1371، رازي(»مزد ایشان را بدهد. خداي تعالی رنج نیکوکاران را ضایع نکند، صبر کند
). 432ص

: حوزة طاعات و واجبات الهی. 2-2- 4
یعنی این تکالیف ـگذاري شده استایهپ، تکالیف دین هرچند بر اساس فطرت انسان

توأم با ، ریزي شده ـ ولی در عملهاي واقعی انسان در سیر تکامل و تعالی او برنامهمطابق نیاز
پیامبر و مؤمنین را در برابر ، خداوند در آیات فراوانی، روازاین. دشواري و زحمت است

سورة مریم 65کند؛ از جمله در آیۀ میبه صبر دعوت » اصطبار«هاي عبادت با تعبیر سختی
یکی » اصطبار«کلمۀ . ﴾...واصطَبِر لعبادتهات والْأَرضِ وما بينهما فَاعبدهورب السم﴿: فرمایدمی

امام محمد ). 87ص، 1383، مصباح یزدي(از مشتقّات صبر و به معنی مبالغه در صبر است
صبر در مقام بندگی خداوند بس «:شوداین حوزه از صبر یادآور مییت اهمةدربارغزالی 

مدعی خدایی است ، از بندگی و بنده بودن نفرت دارد و بنوعی، دشوار است؛ زیرا انسان طبیعتاً
عبودیت و بندگی به هر ترتیب و به هر شکل . ربوبیت کند، خواهد به جاي عبودیتو دلش می

. براي انسان دشوار است
زکات به ، نماز به خاطر تنبلی، ر یک از عبادات به مناسبتی براي انسان ناخوشایند استه

صبر در مقام بندگی و پرستش ، بنابراین. تدوستی و حج به هر دو علّخاطر بخل و دنیا
، غزالی(هاي گوناگون استها و دشواريخداوند در حقیقت صبر و مقاومت در برابر سختی

). اندکی تلخیصبا 192- 191صص، 1415
، یعنی صبر بر آنچه »صبر علی ما تکْره«در احادیث متعدد، از این نوع صبر، با عنوان 

، 1404ابن ابی الحدید، / 238، ص15، ج1409حرّ عاملی، (ناخوشایند است، یاد شده است
). 189، ص18ج

هیواجبات الچه بسا صبر بر طاعات وتوان دریافت که می،از مفاد برخی آیات قرآن
از نماز به عنوان عامل بازدارنده از گناه ،براي نمونه؛اي براي صبر بر معاصی نیز باشدمقدمه

که بزرگ [نماز را ؛)45/ العنکبوت(﴾عنِ الْفَحشاِء و الْمنكَرِيةَ تنهوإِنَّ الصل﴿: یاد شده است
از هر کار زشت و منکر ] نماز رااهل[به جاى آر، که همانا نماز است که ] عبادت خداست

. داردبازمى
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تواند خود در نتیجه، اگر انسان بر طاعت و بندگی خداوند مداومت ورزد و صبور باشد، می
.را از انجام بسیاري از گناهان و معاصی مصون بدارد

: مصائب و رویدادهاي سختةحوز. 2-3- 4
، کندتابی و جزع را فراهم میبیچون وجود رویدادها و حوادث تلخ و ناگوار زمینه 

پایداري و استقامت عامل مهمی در ترك جزع و فزع و عدم برخورد انفعالی در مقابل این 
. حوادث است

با عنوان ، هایی است که قرآن از آنطبیعت زندگی دنیا آمیخته با مشقّات و رنج، اصوالً
د بکَدراین تعبیر که خلقت انسان ). 4/ البلد(﴾ي كَبدلَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ ف﴿: کندیاد می» کَبد«

بر انسان احاطه ، فهماند که رنج و مشقّت از هر سو و در تمامی شؤون حیاتبه ما می، است
هایی هایش و رسیدن به هر نعمتی باید جرعهاي از خواستهدارد و آدمی براي نیل به هر خواسته

کنیم که عالوه بر این که در قرآن کریم مالحظه می، روزاینا. از جام اندوه و رنج را سر بکشد
يا أَيها ﴿: دهد کهخداوند به مؤمنان دستور صبر و بردباري در حوزة مصائب و حوادث می

لَّكُملَع قُوا اللَّهاترابِطُوا ووا وصابِروا وبِروا اصنآم ينونالَّذحفْلایشان خود ، ) 200/ آل عمران(﴾ت
. نیز در این حوزه سخت از خداوند درخواست صبر و پایداري دارند

ولَما برزوا ﴿: سورة بقره بیان شده است250این دعا و درخواست با تعبیر زیبایی در آیۀ 
؛ و ﴾الْقَومِ الْكافرِينقالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَي لجالُوت وجنوده 

ما شکیبایى ] هاىدل[بر ، پروردگارا«: گفتند، رو شدندهنگامى که با جالوت و سپاهیانش روبه
. »هاى ما را استوار دار و ما را بر گروه کافران پیروز فرماىگامفرو ریز و
) ع(امام باقربراي نمونه . اندهاي روایی این نوع صبر را موجد خیر بسیار دانستهآموزه

د که با نکها چه اجري براي او نهفته است، آرزو میاگر مؤمن بداند که در مصیبت«: فرمایدمی
).160، ص68، ج1404مجلسی، (»قیچی ریز ریز شود

هر مردي که به دردي گرفتار شود و صبر کند و آن را در «: فرمایدنیز می) ع(امام صادق
، 2، ج1409حرّ عاملی،(اجر هزار شهید را برایش رقم می زندراه خدا به شمار آورد، خداوند 

).403ص
توان گفت که صبر به معنی استقامت و پایداري در برابر تمام با توجه و تأمل در روایات می

باز ، عواملی است که انسان را از رسیدن به کمالی که خداوند بشر را براي آن خلق کرده
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سد ، ر مقابل همۀ اسباب و موانعی که در مسیر رشد و کمالدارد و صابر کسی است که دمی
. کندشوند مقاومت میراه وي می

شبکۀ معنایی صبر در قرآن.5
: بندي کردتوان در چند گروه دستههاي کاربرد واژة صبر در قرآن را میکیفیت

در راه تحمل مشکالتو در راستاي صبر به همان معناي لغوي، در برخی از مواضع. 5-1
ه است؛ به این دلیل که خداوند قرآن را در میان عرب نازل کرده کار رفته بخدا و پیشرفت دین
: هاي مستعمل در زبان و لغت عرب براي رساندن پیام خود بهره برده استو از کلمات و نشانه

﴿ داةبِالْغ مهبونَ رعدي ينالَّذ عم كفْسن بِراصويشالْعوسي ﴿؛ )28/ الکهف(﴾...وقالَ م همقَول
هبادع نشاُء مي نورِثُها مي لَّهل ضوا إِنَّ الْأَربِراصو وا بِاللَّهينعت؛)128/ األعراف(﴾...اس﴿ بِرفَاص

). 35/ األحقاف(﴾...الْعزمِ من الرسلكَما صبر أُولُوا
. مفهوم خاصی به خود گرفته است، این واژه با حفظ معناي لغوي در بافت قرآن کریم. 5-3

براساس صورت فردي این واژه بود؛ ، واقعیت آن است که آنچه تاکنون مورد بحث قرار گرفت
منعزل از دیگر کلمات به کار ، کلمات و تصورات، بینی قرآنیدر جهان«ولی باید توجه داشت 

اند و معنی محسوس و لکه با ارتباط نزدیک با یکدیگر مورد استعمال قرار گرفتهنرفته است؛ ب
»آورنددست میاز مجموعۀ دستگاه ارتباطی که با هم دارند به ، ملموس خود را دقیقاً

). 6ص، 1381، ایزوتسو(
هاي معناشناسی صبر را در قرآن بازیابی و مالحظه کرد که در حوزة باید سیستم، اکنون

، در این بخش. اشناسی قرآنی این واژه چه معنا دارد و با چه عناصري در ارتباط استمعن
معانی متفاوت واژة صبر را بررسی کنیم و نشان دهیم ، شناختیایم تا با رهیافتی معنیکوشیده

.قابل تحلیل استصورت سیستیمی نیز به، این کلمه عالوه بر معناي لغوي و مفهومی
ارتباط نزدیکی با ، این واژه در این سیستمگرددمیروشن ، در آیاتبا بررسی و تأمل 

احسان و شکر پیدا کرده و حتّی ، حلم، عزم، برّ، یقین، اسالم، تقوا، ایمان، مفاهیمی همچون
گاهی مترادف با برخی از این مفاهیم شده است که جز با قرار گرفتن در دستگاه معناشناسی 

یم نزدیک شود و این عناصر باید در تحلیل ساختار معنایی صبر توانست به این مفاهخاص نمی
. مورد توجه قرار گیرد
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ایمان. 3-1- 5
وما أَنت بِمؤمنٍ ... ﴿: در قرآن است. است) باور کردن(ایمان در لغت به معناي تصدیق

در کالم ، با اینهمه). 389ص، 8ج، 1414، فراهیدي(یعنی بِمصدقٍ،)17/ یوسف(﴾...لَنا
متکلّمان یک فرقۀ اسالمی ، تعریف واحدي ندارد؛ بلکه گاهی، نه تنها نزد فرق مسلمان، اسالمی
شیخ طوسی بر این باور است که ، براي نمونه. اندهاي گوناگونی را از آن به دست دادهتعریف

، طوسی(ردزبانی در مفهوم ایمان اعتباري ندالسانی و و اظهار باشدمیایمان تنها باور قلبی 
ایمان «: گویددر تعبیري مشابه آن می، البیانمجمعمفسر ، و طبرسی؛)146-140صص، 1400

، طبرسی(»تصدیق و اعتقادي قلبی است که عمل و طاعت اثر آن است نه جزئی از حقیقت آن
اما مرحوم علّامه طباطبایی گویا مفهوم موسعی از ایمان مد نظر داشته). 200ص، 1ج، 1360

، 15ج، 1374، طباطبایی(است؛ چرا که ایشان ایمان را علم به همراه التزام عملی دانسته است
). 5ص

ارتباط تنگاتنگی ، شود که میان ایمان و صبربروشنی استنباط می، از آیات قرآن، در هر حال
: دستگاه معنایی صابران ترسیم شده است، سورة بقره) 156-155(در آیات. وجود دارد

﴿يبِش كُمنلُوبلَنونوعٍِء مالْجو فوالْخرالثَّمفُسِ والْأَنوالِ والْأَم نقْصٍ منوات ينالَّذ ابِرِينرِ الصشبو
ها چون اى از سختىشما را به پاره،؛ البتّه﴾وإِنا إِلَيه راجِعونالُوا إِنا للَّهابتهمْ مصيبةٌ قَا أَصإِذَ

ترس و گرسنگى و نقص اموال و نفوس و آفات زراعت بیازماییم و صابران را بشارت و مژده 
ما : و گویند] گرفتهصبورى پیش[آنان که چون به حادثۀ سخت و ناگوارى دچار شوند ـبده

. ایم و به سوى او رجوع خواهیم کردبه فرمان خدا آمده
توان دریافت که می﴾قالُوا إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعون﴿با دقّت در جملۀ کلیدي ، آیهدر این 

: اندعلّامه طباطبایی در تفسیر آیۀ شریفه آورده. صبر با عنصر کلیدي ایمان تبیین شده است
و لکن ، چه خیر و چه شر، رو شوداى که آدمى با آن روبهمصیبت عبارت است از هر واقعه«

إِنا ﴿و معلوم است که مراد به گفتن . شودجز در وقایع مکروه و ناراحت کننده استعمال نمى
ر ها إِلَيإِنو لَّهونَله به معناى آن نیست و حتّى با ، ﴾اجِعصرف تلفّظ به این الفاظ و بدون توج

ایمان داشت به اینکه آدمى گفتن و صرف توجه به معنا هم نیست بلکه باید به حقیقت معنایش 
مملوك خداست و مالکیت خدا به حقیقت ملک است و اینکه دوباره بازگشتش به سوى 

آن صبرى که ریشه و منشأ هر ، کنداینجاست که بهترین صبر تحقّق پیدا مى. باشدمالکش مى
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. یدشوو چرك غفلت را از صفحۀ دل می، کندسوزاند و قطع مىجزع و تأسفى را در دل مى
ها برخاسته از ایمان به مالکیت مطلق خداوند بر تمام هستى صبر در برابر مصیبت،بنابراین

). 531ص، 1ج، 1374، طباطبایی(»است
سورة عصر 3ارتباط معنایی ایمان و صبر در آیات دیگري نیز ترسیم شده است؛ در آیۀ 

و همچنین ، ﴾اصوا بِالصبراصوا بِالْحق وتوات وتوالصالحإِلَّا الَّذين آمنوا و عملُوا ﴿: خوانیممی
). 17/ البلد(﴾اصوا بِالْمرحمةاصوا بِالصبرِ وتومن الَّذين آمنوا وتوانَثُم كَ﴿: آیۀ

از قول در نهج البالغه. شوداین سیستم معنایی در بسیاري از نصوص روایی نیز مشاهده می
فيخيرولَاالْجسدمنسِاْكَالرالْإِميانمنالصبرفَإِنَّبِالصبرِوعلَيكُم«: آمده است) ع(حضرت علی

دسلَاجاْرسهعلَامو]ريي] خفانلَاإِميربصهع482، ص82خطبۀ / نهج البالغه(»م.(
نقش محوري صبر در کالبد ایمان را به نقش ـبراي تقریب معنا به ذهنـ) ع(حضرت امیر

، کند که ایمانحدیث فوق این نکته را روشن می. تشبیه نموده است، حیاتی سر در بدن انسان
هر لحظه امکان ، نیازمند ستون محکمی به نام صبر است و اگر ایمان بر ستونی ناپایدار بنا شود

صبر بسان عمودي محکم براي ایمان ضروري است و هر ، روازاین. دفرو ریختن آن وجود دار
با توجه به این حقیقت است که . تر استخیام ایمان نیز محکم، تر باشدچه این عمود محکم

»الصبر: لَما سئلَ ما اإلميانُ؟ قالَ«: کنددر روایتی صبر را تمام ایمان معرفی می) ص(پیامبر اکرم
)2970ص، 6ج، 1377، ري شهري/425، ص2، ج1408نوري، ث محد .(

تقوا . 3-2- 5
فيهالديناخراالْأَنهتهاتحمنتجرِيجناتربهِمعنداتقَواْللَّذينلكُمذَمنبِخريٍنبئُكُمأَؤقُلْ﴿

اجوأَزةٌورطَهانٌمورِضونماللَّهاللَّهوريصبينالَّذ ادبقُولُونَبِالْعاينبارناإِننَءامرافَاغْفالَننوبذُن
/ آل عمران(﴾بِالْأَسحارِوالْمستغفرِينفقنيوالْمنتنيوالْقَانِدقنياوالصينرِالنارِ الصابِعذَابوقنا
خواهید شما را آگاه گردانم به بهتر از اینها؟ براى آنان که تقوا مى: بگو]اى پیامبر[؛)15-17

، نزد خدا باغهاى بهشتى است که در زیر درختان آن نهرها جارى است و در آن، پیشه کنند
خشنودى خدا و خداوند به ]از همه بهتر[اى و آراستهجاوید و متنعم هستند و زنان پاکیزه و

گناهان ما ببخش و ما را ، پروردگارا: عرضه دارند]به درگاه الهى[آنان که . ندگان بیناستحال ب
کنندگان و برداران و انفاقآنان صابران و راستگویان و فرمان. داراز عذاب جهنّم نگاه

. اندکنندگان در سحرگاهاناستغفار
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، گانۀ صبرعناصر پنج. شده استمعنا، اي از واژگانصورت شبکهواژة تقوا به، در این آیه
واژة تقوا را تبیین ، صورت یک سیستم معناییانفاق و استغفار در سحرها به ، قنوت، صدق

هاي کالمی و اخالقی متفاوت با معناي مفهومی آن در سیستم، این معنا از تقوا کامالً. کنندمی
توان به خصوصیات می، آنبا توجه و دقّت در کلیدواژه و عناصر واژگانی مرتبط با. است

. پرهیزگاران ـ مانند اعمال و رفتار و شأن معنوي آنان ـ پی برد
با توجه به اینکه آیه در سیاقی قرار . صبر است، اولین عنصر از عناصر ترکیبی واژة تقوا

قوا توان به رابطۀ میان صبر و تمی، کندگرفته که صورت استقاللی توجه به متاع دنیا را نفی می
به معنى نگهدارى یا » وقی«تقوا در اصل از ماده : گوییمبراي بیان این رابطه می. پی برد

. دارى استخویشتن
به معنى نگهدارى اشیاء است در برابر امورى که به آنها وقایه«: گویدمىراغب اصفهانی

و برابر خطرها؛و تقوا قرار دادن روح است در یک پوشش حفاظتى در رساندزیان و آزار مى
شود و در عرف سبب تقوا مى، که خوفدرحالی، اندگاهى تقوا را به خوف تفسیر کرده، لذا

است که از مشتبهات آن»تقوال کما«دارى در برابر گناهان است وتقوا به معنى خویشتن، شرع
کنترل و به تعبیر دیگر یک نیروى ) 480ص، 4ج، 1375، اصفهانیراغب(»نیز اجتناب شود

نقش ترمز نیرومندى را دارد «و ، کنددرونى است که انسان را در برابر طغیان شهوات حفظ مى
مکارم(»داردباز مى، هاى خطرناكها حفظ و از تندرويکه ماشین وجود انسان را در پرتگاه

). 79ص، 1ج، 1374، شیرازي
خطرات عنوان یک دژ نیرومند در برابررا به »تقوا«) ع(مؤمنان علىامیر، به همین دلیل
؛ بدانید اى »اعلَموا عباد اللَّه اَنَّ التقْوي دار حصنٍ عزيزٍ«: فرمایدآنجا که مى، گناه شمرده است

). 221، ص157خطبۀ/نهج البالغه(بندگان خدا که تقوا دژى است مستحکم و غیر قابل نفوذ
حصار و حرز را ، که براي روح حالت حصن، روحی در انسان استمعلوم شد که تقوا حالتی 

توان نتایج ذیل را ارائه می، در مورد رابطۀ آن با صبر، با توجه به معناي مفهومی تقوي. دارد
: کرد

خود به ،)تقوي(براي اینکه انسان در روح خود حالت حفظ و مصونیت ایجاد کند)1
هایی است؛اجتناب و گذشت، مستلزم ترك، خود
آورد؛ها و تنگناهایی را براي او به وجود میمضیقه، هاها و اجتناباین ترك)2
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نیروي صبر و استقامت ، کندت را بر او آسان میپس تنها عاملی که این امور پرمشقّ)3
است؛
نیروي معنوي تقوي در مسیر خود نیازمند عاملی به نام صبر است که شخص ، روازاین)4

. ت نمایدملکۀ صبر را در خود ایجاد و تقویباید پیوسته 
متُصبرنِولَئبِهعوقبتممابِمثْلِفَعاقبواْعاقَبتموإِنْ﴿: این سیر در آیۀ ذیل کامالً مشهود است

ولَهريخربِْبِالِّلصاصو ارِِينموربصإِلَّاكلَابِاللَّهوتنْحزهِملَيلَاعوكقٍىفِتياضمونَ إِنَّمكُرمياللَّه
عمينقَواْالَّذاتينالَّذموهحونَمنتیجۀ داستان در ، در سورة یوسفلذا؛)128-126/ النحل(﴾ِسن

أَجريضيعلَااللَّهفَإِنَّيصربِْويتقِمنإِنه﴿: به صبر و تقوي خالصه شده استیک جمله 
). 90/ یوسف(﴾الْمحِسنِني

معنا و دو کلمۀ صبر و تقوا هم، سورة هود49رود که در آیۀ این ارتباط تا آنجا پیش می
ولَاتأَنتعلَمهاتكُنماإِلَيكنوحيهاالْغيبِأَنباِءمنتلْك﴿: گیرندمترادف با یکدیگر قرار می

كمنقَولِمقَببِرذَا فَاصإِنَّهةَاالْعبنيققتلْماز اخبار غیب است که به تو ]حکایت نوح[؛ این ﴾ل
پس تو در ، کنیم و پیش از آنکه ما به تو وحى کنیم تو و قومت هیچ از آن آگاه نبودیدوحى مى

واقعیت آن است که بیان . گیر که عاقبت نیکو از آنِ اهل تقواستطاعت حق راه صبر پیش
نوعی یست؛ بلکه سرگذشت انبیاء و اقوام گذشته در قرآن تنها درسى براى امت اسالمى ن

، خداوند در این آیه، روازاین. نیز هست) ص(ت ارادة پیامبردلدارى و تسلّى خاطر و تقوی
.کندصابران را همان دارندگان تقوا معرفی می،)ص(براي تسلّی پیامبر اکرم

اسالم. 3-3- 5
: گرفته استدر ارتباط معنایی آشکار با مفهوم اسالم قرار ، سورة اعراف126صبر در آیۀ 

و کینه و ؛﴾مسلمنيوتوفَّنااصبرعلَيناأَفْرِغْربناجاَءتنالَماربناياتبِآَءامناأَنْإِلَّامناتنقموما﴿
ما آمد ایمان ]هدایت[انتقام تو از ما تنها به جرم آن است که ما به آیات خدا چون براى 

. به ما صبر و شکیبایى ده و ما را با تسلیم و رضاى به حکم خدا بمیران، بار خدایا. آوردیم
استبه معناي سالمت و سالم یعنى کنار بودن از آفات ظاهرى و باطنى» سلم«ریشۀ 

انقیاد و ،)همان(و اسالم به داخل شدن در صلح و خیر) 250ص، 2ج، 1375، راغب اصفهانی(
در جاهلیت و). 301ص، 3ج، 1371، قرشی(»انقاد: اَسلَم الرجل«ست؛معنا شده ا، تسلیم شدن
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بوده است» ترك کردن و دست کشیدن از چیز گرانبها و واگذاردن آن به دیگري«به معنی 
، 1360، تفلیسی(به سه معنا آمده استکریم این واژه در قرآن ). 256ص، 1381، ایزوتسو(

): 21-20صص
) 136/ البقره(﴾مسلمونلَهنونحمنهمبني أَحدنفَرقلَا... ﴿اسالم در آیۀ : خالص کردن-
به این معنا آمده است؛) 20/ عمرانآل(﴾...للَّهوجهِيأَسلَمتفَقُلْحاجوكفَإِنْ﴿و آیۀ 
) 83/ آل عمران(﴾...السماوات والْأَرضولَه أَسلَم من في ... ﴿ۀدر آی: اقرار به بندگی-

اسالم به معناي اقرار به بندگی است؛
إِنَّ الدين عند﴿نظیر آیۀ ، و زمانی نیز به مفهوم خاص یعنى آیین اسالم آمده است: اسالم-

/ آل عمران(﴾...فَلَن يقْبلَ منهومن يبتغِ غَير الْإِسالمِ ديناً ﴿و آیۀ ) 19/ آل عمران(﴾...اللَّه الْإِسالم
85 .(

ساحران . بودن و اقرار به بندگی استاسالم همان تسلیم حق، سورة اعراف126در آیۀ 
در تسلیم و وفادار ماندن به خداي موسی تحت شدیدترین و فرعون به تصمیم خود را 

صبر و تحمل در برابر ، دارند و از آن درگاهها و رنجها اعالم میترین شکنجهفرساجان
از خدا خواستند که دلهاي ایشان را ، »افْراغِ صبر«مسألت نمودند و با تعبیر ، هاي فرعونشکنجه

هاي او تسلیم و تسلیم نشوند و تنها در برابر خواسته، از صبر لبریز کند تا در برابر هیچ عذابى
: روشن است که. فرمانبردار باشند

صبر و مقاومت ، اي که شخص در آن قرار گرفته سنگین باشدوقتى تهدیدها در حوزه-
طلبد؛بیشترى هم مى

در مقام تسلیم و رضا نیز ، ها بیشتر باشدها و پایداريچه استقامتره، از سوي دیگر-
؛رسدتري به ثبوت میبرداري عمیقانقیاد و فرمان

ثابت قدم بودن آنها را در مقام تسلیم ،)علَیناغْحاصل تعبیر اَفْرِ(صبر پی در پی، روازاین-
توان گفت تسلیم انسان در برابر خداوند براساس کیفیت صبر می، به بیان دیگر. کندتضمین می

مراتب تسلیم بر «: فرمایدباره میعلّامه طباطبایی نیز در این. شودبندي میو شکیبایی او رتبه
آنکه در .شودمختلف مى، آمدهاى پیشحسب شدت و ضعف وارده بر انسان و آسانى و سخت

از اسالم آن ، شود اسالمش قویتر استآمدهاى ناگوارتر و تکالیف دشوارتر تسلیم مىبرابر پیش
، 1ج، 1374، طباطبایی(»شودها و تکالیف آسانترى تسلیم مىکس که در برابر ناگوارى

). 454ص
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عزم. 3-4- 5
تصمیم و «از نظر لغوي به معناي . است» عزم«واژة ، هاي مرتبط با صبریکی دیگر از واژه

یعنی آهنگ آن » عزَمت األمرَ«: است؛ اگر شخص بگوید» گذراندن کارانجام وپیمان قلبى بر
در » عزم«در سه آیه از قرآن کریم واژة ). 597ص، 2ج، 1375، راغب اصفهانی(کار نمودم

منولَتسمعنفُِسكُموأَنأَموالكُمىفِلَتبلَونَّ﴿: ارتباط معنایی آشکاري با صبر قرار گرفته است
ينواْالَّذأُوتابتنالْكمكُملقَبنموينالَّذراأَذًيكُواْأَشريإِنكَثربُِواْوصقُواْتتتذَفَإِنَّوكلنمِمزع

ماعليواصبِرالْمنكَرِعنِوانهبِالْمعروفمرواْالصلَوةَأَقمِيبنيا﴿؛)186/ آل عمران(﴾الْأُمور
كابذَإِنَّأَصكلنمِمزورعور﴿؛)17/ لقمان(﴾الْأُممِ الْأُمزع نلَم كإِنَّ ذل غَفَرو ربص نلَمو﴾

ها و عدم لغزش در آن در فضایی که مؤمنان را به کسب ارزشـهاي فوقآیه). 43/ الشوري(
کنند و همانطور که متن معنا با مفهوم صبر مطرح میعزم را هم،متّفقاًـکننددعوت می، مسیر

. دهد صبر به معناي لغوي و مفهومی تعریف نشده استنشان می
توان تبیین کرد؟ صبر که به مفهوم بازداشتن نفس از اما رابطۀ این دو واژه را چگونه می

مترادف شده است؟ ، که آهنگ و تصمیم جزمی بر کار است، چگونه با عزم، انجام کاري است
اگر صبر را که همان حبس نفس از انجام «: فرمایدعلّامۀ طباطبایی در پاسخ به این سؤال می

در عقد ، کند حتماًاز این جهت است که کسى که بر امرى صبر مى، از عزم دانسته، امرى است
صبر ، روازاین، نظر کندخواهد که از آن صرفاش و محافظت بر آن جدیت دارد و نمىقلبى

و به جاست که ؛)126ص، 16ج، 1374، طباطبایی(»نمودي از قدرت و شهامت نفس است
. لفظ عزم بر آن اطالق شود

احسان. 3-5- 5
» احسان«سازد که صبر را به معناي بافت سخن ما را ناچار می، سورة زمر10در آیۀ 

واسعةٌاللَّهأَرضوحسنةٌالدنياهذهىفِأَحسنواْللَّذينربكُماتقُواَْءامنواْالَّذينعبادياقُلْ﴿: بگیریم
، ایداى بندگان من که ایمان آورده«: بگو؛)10/ الزمر(﴾حسابٍبِغيرِأَجرهمونَالصابِريوفَّيإِنما

و ، نیکى خواهد بود، اندبراى کسانى که در این دنیا خوبى کرده. پروردگارتان پروا بداریداز
؛»خواهند یافتبه تمام ] و[حساب شکیبایان پاداش خود را بى، تردیدبى. زمین خدا فراخ است

احسان مفهوم صبر را ،)115/ هود(﴾واصبِر فَإِنَّ اللَّه اليضيع أَجر الْمحِسنِني﴿: همچنین در آیۀو
. تاباندمیبر
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راغب (آفرینی که مورد آرزو استاست به معناي امر بهجت» حسن«احسان از مشتقّات 
گاهی به معناي : خوریممفهوم از احسان برمیبه سه ، در منابع). 490ص، 1ج، 1375، اصفهانی

خداوند ، و اگر متعلّق آن) 90ص، 1383، مصباح یزدي(هاستبخشش و نیکویی به انسان
زمانی ؛)29ص، 4ج، 1374، طباطبایی(معنایش استقامت و تحمل در راه خداست، باشد

مصباح (نیتی الهی استو به معناي انجام عمل به نحو صالح و شایسته و با ، مفهومی عام دارد
). 90ص، 1383، یزدي

زیرا عمل صالحی است که ، عملی نیکو و حسنه است، مطابق تحلیل قرآن در این آیۀ صبر
توان آن را احسان اساس میاینو بر، محصول توجه و اعتماد به ساحت قدسی پروردگار است

. نامید

شکر. 3-6- 5
دربارة . دهداخالقی است که رابطۀ انسان را با خدا سامان میشکر یکی از مفاهیم عام

توان گفت که می، بندي این تعاریفبراي جمع. سخن بسیار گفته شده است، ماهیت شکر
م براي نعمدح و ثناي م، اظهار نعمت یعنی یادآوري. حقیقت شکر همان اظهار نعمت است

گانه شکر داراي مراتب سه، بنابراین. ه کرده استنعمتش و استفاده از آن در راهی که منعم اراد
. و عملی است) مدح و ثنا(زبانی،)یادآوري(قلبی

هاي او را همواره در دل نعمت، الًمراد از شکر کردن خداوند آن است که شخص شاکر او
هاي بیکران الهی زبان به حمد و سپاس خداوند بگشاید هنگام استفاده از نعمت،یاد آورد؛ ثانیاً

، 4ج، 1380، رشاد(به کار گیرد، ها و برکات خداوند را در راهی که او اراده کردهنعمت، و ثالثاً
). 146ص

: پذیرندکنند با این جمالت پایان میترین آیاتی که رابطۀ شکر و صبر را مطرح میشاخص
» صبار«). 33/ ؛ الشوري19/ أ؛ سب31/ ؛ لقمان5/ ابراهیم(﴾في ذلك لَآيات لكُلِّ صبارٍ شكُورإِنَّ﴿

صیغۀ مبالغه هستند که یکى فزونى صبر و استقامت و دیگرى فزونى ، هر دو» شکور«و 
هاي واژهزیرا معتقدیم ، پیداست باید مناسبتی میان این دو واژه باشد. رساندشکرگزارى را مى

اي به شرح زیر مهتبیین این رابطه نیاز به مقد. اندقرآن به طور اتّفاقی در کنار هم قرار نگرفته
: دارد
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دهد که تنها براي صابران و شاکران ها و مصائبی خبر میدر این آیات خداوند از نعمت)1
قرطبی . آیات بهره ببرندتوانند از این نشانه و آیت است؛ و به گفته مفسران فقط این دسته می

ها در به معنی عالمت است و این عالمات و نشانه، آیات در اینجا«: گویددر تفسیر خود می
شود؛ بلکه مخصوص کسانی است که در برابر بالها صابر و در مقابل قلب همه آشکار نمی

). 79ص، 14ج، 1364، قرطبی(»ها شاکر باشندنعمت
نیاز نیست؛ زیرا آنچه در دنیا علماي اخالق معتقدند که بنده در هیچ حالتی از صبر بی)2

چرا که انسان . صبر الزم است، بیند یا موافق طبع اوست یا مخالف میلش و در هر دو حالمی
مال و جاه و غیره ـ که موافق طبع اوست ـ اگر ، سالمت، در برابر نعم الهی از قبیل صحت

که ، حقّا«: فرمایدخداوند می. شودکارش به طغیان و سرکشی منتهی می، ظ نکندنفسش را حف
و؛)360ص، 1387، رشب) (7-6/ العلق(»نیاز دیدکند همین که خود را بىانسان سرکشى مى

ها که در مقابل مصائب نیز ضروري که نه فقط در برابر نعمت، همچنین است صفت شکر
هایی هستند که باید نعمت، این مصائب«، در حقیقت، اخالقاست؛ زیرا به گفتۀ علماي 

آید مگر آنکه کفّارة گناهی باشد یا سبب شکرشان را به جا آورد؛ زیرا هیچ مصیبتی پیش نمی
). همان(»اي از کمال آدمی استریاضتی براي نفس یا موجب باال رفتن درجه

: توان به دو صورت زیر بیان کردمیرابطۀ دو مفهوم صبر و شکر را ، ماتاساس این مقدبر
، مطرح هستند و این دو گستره» نعمت و نقمت«در هر دو حوزة ، نخست آنکه صبر و شکر

ها و مصائب صابران کسانی هستند که هم در سختی، روازاین. طلبدصبر و شکر انسان را می
دربارة شاکران نیز صادق این مطلب. ها صبورندها و نعمتپایدارند و هم در برابر انواع موهبت

انُ مياَلْإ«: اندصبر و شکر دو رکن مهم ایمان شمرده شده، در روایات نبوي، روایناز. است
فاننِص ،ربص فنِصکْرش فنِص 74ص، 4ج، 1377، ري شهري(»و .(

که صبر از فضایلی است ، دهددوم آنکه مطالعه دربارة مفهوم شکر و مراتب آن نشان می
گیرد؛ چرا که صبر همان نحوة صحیح استفادة انسان از تواند مصداق واژة شکر قرارمی

علّت کنار هم قرار گرفتن این دو مفهوم در ، تحلیلمطابق این. هاي نهفته در نفس استقدرت
. گرددتوجیه می، آیه
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گیرينتیجه
: نتایج ذیل حاصل شد، از مجموع مباحثی که در این تحقیق مورد اهتمام قرار گرفت

بدین معنا که . ها و فضایل اخالقی استترین اصطالح براي تمامی ارزشصبر فراگیر)1
. گیردمفاهیم اخالقی و دینی زیر عنوان صبر قرار میبسیاري از

. یابدنمود و بروز می،هاي خاص انسانی است که در شرایط سختصبر یکی از فضیلت)2
هاي صحرانشینان مورد توجه بوده به عنوان یکی از ویژگی،این واژه که در دوران جاهلیت

ن یکی از کلمات برجسته دینی و است، پس از اسالم، در جایگاه رفیعی قرار گرفت و به عنوا
. هی اهمیت فراوان یافتال

در ، بر مطلق تنگناها و شدائد بودداري در براهستۀ اصلی مفهوم صبر که خویشتن)3
ارتباط عمیقی با مفاهیم دینی ، شناختی قرآن با حفظ معناي لغوي و اصطالحیدستگاه معنا
تقوا و اسالم و فضایل اخالقی از قبیل احسان و عزم یافت و حتّی با برخی از این ، چون ایمان

. مفاهیم مترادف گشت
درنگ و قانع شدن در برابر ، صبر به معناي تنبلی)ع(هاي ائمهدر منطق قرآن و آموزه)4

در راه رسیدن به سعادت و کرامتی ، وضعیت موجود نیست بلکه به معناي پایداري و جهد
. است که انسان براي آن خلق شده است
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