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  مفهوم شناسي واژة صبر با تأكيد بر شبكة معنايي اين واژه در قرآن
  1آملي حسين يوسفي

  2زهرا اكبري
  چكيده

في شده است؛ ولي دامنة معنايي اين واژه در عرف معرّ» صبر«، ز كليدهاي اصلي ايمانيكي ا، در اسالم
» ها و قانع شدن در برابر وضع موجود تحمل سختي، مكث«به قدري محدود شده كه تنها در معاني ، عام

، وضعي با لحاظ معناي، مقالة حاضر بر آن است كه در يك فرآيند تدريجي ، اساس  براين. ظهور يافته است
، با نگرشي فراگير به كلّ متن قرآن مفهوم اخالقي و معناي عرفي متداول در عصر نزول قرآن و پس از آن

مورد تأكيد اين ، بررسي معناي صبر در دستگاه خاص قرآني. به تحليل و بازيابي معناي صبر بپردازد
از جمله مباحثي است كه ، آن شناختي پژوهش است؛ زيرا معناشناسي واژگان قرآن در دستگاه خاص معنا

بايد گفت كه اين ، در خصوص بافت قرآن كريم. كمتر بدان توجه شده است، در نوع آثار لغوي و تفسيري
كند؛  مفاهيم اخالقي و ديني ارتباط معنايي پيدا مياز واژه با حفظ معناي لغوي و اصطالحي با بسياري 

از ديگر مباحثي است  ...ايمان، تقوا، اسالم، يقين، برّ و  د نظيرتبيين ارتباط صبر با مفاهيم جدي، اساس  براين
  . گيرد كه در اين مقاله مورد توجه قرار مي

  . روايات، فرهنگ جاهليت، شناسيامعن، صبر، قرآن: يديكل واژگان

                                                           
  h.yousofi@umz.ac.ir /)نويسنده مسئول( رانار دانشگاه مازندياستاد .١

  zh.akbari@ymail.com/ ارشد دانشگاه مازندران   دانشجوی كارشناسی .2
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مهمقد  
ت مطلوب در نفس هستند برخي از صفات نفساني نقش بازدارنده دارند؛ يعني حافظ وضعي

هاي اخالقي  ساز فضيلت زمينه، به اين ترتيب. دارند از افراط و تفريط در غرايز باز ميو آن را 
ترين  عام ترين و از شاخصيكي  ،در اين ميان). 152ص، 4ج، 1380، رشاد( متعددي هستند

اي است كه ضرورت وجود آن در تكامل  صبر پديده. است» صبر«صفت نفسانيِ بازدارنده 
داراي نمود و ، بشر  چنانكه از روزگارانِ نخست زيست أييد شده استفردي و اجتماعي بشر ت

شاهد آن ستوده شدن بسياري از پيامبران و اوصياء الهي به اين صفت در اديان . بروز بوده است
  . آسماني و همچنين سفارش آنان به صبر است

ا صبر در مگر ب، شما به آنچه دوست داريد نخواهيد رسيد«: فرمايد مي) ع( حضرت مسيح
اسالم نيز كه جامع اديان است به صبر توجه ). 10: 37، عبرانيان( »برابر آنچه ناخوش داريد

در ، در قرآن كريم اين واژه از نظر كمي. كرده و جايگاه آن را به خوبي روشن ساخته است
مهم و عنوان يك فضيلت اخالقي   بيش از هفتاد آيه مطرح شده و از نظر معيار كيفي نيز صبر به

واستعينوا بِالصبرِ والصالة ﴿: في شده استاز مردم خواسته شده و همپاية عبادت معرّ، اصيل

هإِنلَوةٌ إِلَّا عيا لَكَبِري نيالْخعبه راستى اين  و از شكيبايى و نماز يارى جوييد؛ ؛)45/ بقرهال( ﴾اش
  . فروتنان مگر بر، گران است] كار[

شناخت اين واژه از اركان مهم تربيت ، اهميت اين مفهوم در رشد و تعالي انسانبا توجه به 
شدن به صفات و رفتارهاي اخالقي بدون شناخت  شود؛ زيرا متخلّق  اخالقي محسوب مي

، شناخت و به دنبال آن، تر باشد هرچه مفهوم اخالقي با اهميت. پذير نيست مفهوم آنها امكان
  . تر است همپرورش و تقويت آن م

نصيب  هاي اسالمي آمده اين كلمه را نيز بي آفت تحريف كه به سراغ برخي واژه، از سويي
تا حد زيادي مفاد و ، ها از صبر رايج شده نگذاشته و با معناشناسي غلطي كه در برخي از حوزه

  . مفهوم آن دگرگون شده است
مواجه هستيم كه » مكث و درنگ« ما با معناي نازلي از صبر با تعبير، در فرهنگ عاميانه
لحظه يا لحظاتي درنگ كند و دست نگه ، سازد كه در برابر امور پيش رو شخص را ناچار مي

سكوت كردن در مقابل ، از طرف ديگر. به رتق و فتق و كارهاي خويش بپردازد، آنگاه، دارد
 خيزد و برمي ت نفساز خواري و ذلّت كه يو شانه خالي كردن از زير بار مسئول) انظالم( ظلم
، اين حالت به جاي مبارزه با موانع راه كمال و پيمودن راه فطرت و وصول به قرب الهي ةدارند
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نيز مفهوم  گزيندتسليم را بر مبارزه برمي، آساني را بر سختي و در يك كالم، نشستن را بر رفتن
بازخواني ، وجه به آنقبول اين واقعيت و ت. جوامع اسالمي استاي از صبر در  شده  تحريف

  . كند واژة صبر و معناشناسي آن را ضروري مي
، با بازگشت به رويكرد لغوي، شود براي شناخت معناي واژة صبر تالش مي، در اين نوشتار

چند ، اساس  براين. شناسان و دانشمندان قديم و نظريات جديد ارائه گرددتلفيقي از آراي لغت
  : خواهد شدمؤلّفه با هم در نظر گرفته 

   ؛گيرد نخست آن كه معناي وضعي كلمه مورد توجه قرار مي
به بررسي اخالق اسالمي و فرهنگ ، يابي به معناي عرفي كلمه م آن كه به منظور دستدو

  شود؛  پيش از نزول قرآن پرداخته مي
در معرض كنجكاوي ، كه اين واژه در آن قرار گرفته آيات قرآني سوم آن كه بافت و سياق

  . گيرد رار ميق
بردن به معاني واژگان  نبايد از روايات نيز در جايگاه منبع ويژه در پي در اين ميان برآنيم كه

توان از منابع لغوي مفردات قرآن به  را از دو منظر مي) ص( روايات پيامبر. غافل ماند ، قرآني
ول است؛ دوم آن خود بخشي از فرهنگ زمان نز، هاي آن حضرت اول آن كه گفته: شمار آورد

، معلّم و مبين قرآن نيز هست و بنابراين) ص( پيامبر ، كه طبق بيان آيات شريف قرآن كريم
گيري از بيانات آن حضرت ـ و به تبع آن  بهره، هاي قرآن هاي دستيابي به معاني واژه يكي از راه 

   ).294ص، 1388، و ديگران يباباي( هاست ـ در تفسير واژه) ع( ائمة اطهار

  : گويد ها پاسخ مي اين مقاله به اين پرسش
تعريفي از صبر ارائه   هاي مختلف چه حوزه )2مفهوم وضعي واژة صبر چيست؟  )1
كه  تا چه حد مفهوم دقيق اين واژه را آنچنان، معناي اين واژه در فرهنگ عام )3اند؟  كرده
در قرآن كدام است و اين معاني اين واژه در بافت و ساختار خويش  )4كند؟  منتقل مي، هست

  اند؟ معاني چگونه از آن برخاسته

  فرضيه
: صورت ذيل عنوان كرد توان به  اين نوشتار را مي ةفرضي، اساس سؤاالت مطرح شده بر

صبر از جمله مفاهيم عام اتي است كه اخالقي و خاستگاه بسياري از فضايل اخالقي و الهي
اين واژه با حفظ . يابد حوال نامساعد بروز و ظهور ميهنگام قرار گرفتن در شرايط و اوضاع و ا
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، عزم، برّ، يقين، اسالم، تقوا، ايمان، در بافت قرآن كريم با مفاهيمي همچون، معناي لغوي
  . احسان و شكر ارتباط نزديكي پيدا كرده و گاهي با برخي از اين مفاهيم مترادف شده است

  پيشينة تحقيق
 امري مهم، براي مسلمانان هاي قرآن  واژه فهم مفردات و تك  ،از ابتداي پيدايش علم تفسير

گيري بحث دربارة  هاي شكل در جستجوي نخستين ريشه. رفته است و ضروري به شمار مي
، رو كه در قرآن كريم  آن در آغاز بايد همان كالم وحي را سرچشمه آن دانست؛ از، مفردات قرآن

از ، در سورة بقره، عنوان مثال  به. اند ان قرآني پرداختهاي از واژگ برخي از آيات به تبيين پاره
اما گويا آنچه مسلمانان را به بحث دربارة ). 189/ البقره( ياد شده است» تقوا«با عنوان » برّ«واژة 

هاي مشكل و غريب در آن بود كه اين امر سبب ويژه  وجود واژه، مفردات قرآن ترغيب نمود
  . و غيره شده است» مفردات القرآن«، »معاني القرآن«، »ريب القرآنغ«هايي با عناوين  شدن كتاب

ها به  نوعاً واژه، آيد كه در طول تاريخ مي چنين بر، هاي قرآن واژه از سير تحول بحث در تك
آيات و رواياتي كه لفظ مشابه در آن به كار رفته تبيين  هاي عرب و المثل  ضرب، كمك اشعار

اي كلمات قرآن با  ت واقع شده بررسي ارتباط سيستماتيك و زنجيرهاند و آنچه مورد غفل شده
هاي  ممكن است شديداً تحت تأثير واژه، كه معناي يك واژه در قرآن است؛ در حالي  يكديگر

  . مجاور كه متعلّق به همان ميدان معنايي هستند قرار بگيرد و معناي جديدي را حمل نمايد
شناسان بزرگ قرار گرفته  شناسان و نشانه توجه زبان اين موضوع مورد، هاي اخير در دهه

از روش پژوه ژاپني  قرآن ،)Toshihiko Izutsu( »كو ايزوتسو هي توشي«، است؛ از جمله
نتايج اين  براي فهم اصطالحات كليدي و اخالقي قرآن بهره گرفته و معناشناسي نوين

ارائه كرده » ديني در قرآن -يم اخالقيمفاه« و» خدا و انسان در قرآن«ها را در دو كتاب  پژوهش
  . است

به نگارش » صبر«گيري تحقيقاتي كه دربارة انتظار نيست كه جهتاز دور ، اساس  اين بر 
پاداش ، اوصاف صابران در قرآن، مباحثي همچون ارزش صبر از نگاه قرآن 1درآمده است

قي صورت نگرفته باشد كه در بررسي دقي، شناسي اين واژهبوده و نسبت به مفهوم... صابران و
شناخت . نوشتار حاضر تالش شده است اين واژة قرآني مورد واكاوي و معناشناسي قرار گيرد

                                                           
ای؛  م انقالب، سيدعلی خامنهاز رهرب معظّ» گفتاری در باب صرب«) الف: توان نام برد در اين حوزه دو کتاب را می. ١

 .يوسف قرضاویاز نويسنده معاصر » سيمای صابران در قرآن«) ب
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با ، زيرا در اين سيستم، معناي حقيقي صبر در سيستم قرآني بخش مهم اين پژوهش است
   .است شويم كه كمتر مورد استعمال و توجه واقع شده رو مي معاني جديدي از صبر روبه

  صبر در لغت. 1
براي فعل . بردباري و خود كلمة صبر آمده است، شكيبايي، در زبان فارسي برابر واژة صبر

تحمل داشته «، »گير راه صبر پيش«، »صبور باش«، »شكيبا باش«تعبيرات ، اين واژه در صيغة امر
يل عربي است و از واژگان اص» صبر«. به كار رفته است» صبر داشته باش«، »صبر كن«، »باش
، فراهيدي( ؛ صبر ضد جزع است»ض الْجزعِياَلصبر نق«: اند شناسان آن را اينگونه معنا كرده واژه

؛ »الصرب؛ احلبس«: گويد منظور مي ابن). 439ص، 4ج، 1419، جوهري/ 115ص، 7ج، 1414
   .)420ص، 4ج، 1416، منظور ابن( است خويشتنداريصبر به معناي 
، ؛ صبر» علَف حبستها بِال: صبرت الدابةَ: يقالُ ،اَإلمساك يف ضيقٍ: الصبر«: سدنوي راغب مي

اين است كه من فالن حيوان را در جايى  »صبرت الدابةَ«معناي . است  سختي دارى در خويشتن
، نمجمع البحريطريحي در ). 372ص، 2 ج، 1375، راغب اصفهاني(  بدون علف حبس كردم

 داري است بر آنچه خوشايند نيست ر خويشتن؛ صب»هعلَی الْمکْر حبس النفَسِ، اَلصبر«: گويد مي
  ). 357ص، 3ج، 1408، طريحي(

نكتة اول اينكه : ذكر نكات زير قابل توجه است، با توجه به آنچه از كتب لغت نقل شد
. ها و امور ناخوشايند است ري در سختيداصبر به معناي خويشتن، شناسي لغوي براساس ريشه

به معني بازداشتن نفس از  ،رو دوم اينكه صبر در تقابل معنايي با واژة جزع قرار گرفته و ازاين
  . تابي نيز استعمال شده است اظهار جزع و بي

ا ما لَنا من سواٌء علَينا أَجزِعنا أَم صبرن﴿: شود در قرآن كريم نيز اين تقابل معنايي ديده مي 

ما را راه . براى ما يكسان است، تابى كنيم و چه صبر نماييم چه بى  ؛)21/ ابراهيم( ﴾محيصٍ
  . گريزى نيست

كه پيروان ضالل، از سران  روزي. كند ار را در روز قيامت بازگو ميآيه گفتگوي ميان كفّ
: شوند روبه رو مي كنند و با اين پاسخ مستكبر خود، براي رفع عذاب، درخواست كمك مي

طباطبايي، ( تابي و صبر براي ما يكسان است؛ مفرّي براي رهايي از عذاب حتمي نيست بي
  ).61-60، صص12، ج1374
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  مفهوم صبر در فرهنگ جاهلي. 2
. هاي خاص صحرانشينان بوده است اين واژه در جاهليت نيز از لغات كليدي و از فضيلت 

اما ، طلبيد اي مي گرچه قدرت و نيروي بدني ويژه، نينشي شرايط سخت و خشن زندگي صحرا
آري؛ اين . كرد پشتيباني مي، كافي نبود و اين قدرت جسماني را بايد نيرويي جوشيده از درون
رفت كه براي حفظ هستي  نيرو همان صبر و پايداري بود كه هميشه و از هر كسي انتظار مي

 اي از خود نشان دهد العاده   اقت فوقصبر و ط، خود هم كه شده ةخويش و معيشت قبيل
  ). 127ص، 1360، ايزوتسو(

، رساند كه صبر در اين فرهنگ پنداشته چنين مي مي» صبر«تدبر در آنچه عرب جاهلي آن را 
براي نيل به هدف و ، محتواي ديني نداشته و تنها به مفهوم استقامت در برابر مصائب و باليا

جهتي الهي يافت و با ، كه به قرآن راه يافت زمان   ها آنتن و مقصد صحرانشينان بوده است
چنانكه در ادامة بحث ( هاي برجسته قرآني پيوندي نزديك و تنگاتنگ پيدا كرد بسياري از واژه

شد و بعد از  صبر ناميده مي، ها و مصائب دنيا تنها شكيبايي در برابر فتنه، آن زمان). خواهد آمد
ها و تنگناها بر پاية اعتقاد به  يي در برابر طيف وسيعي از سختيآن ـ در مفهوم ديني ـ شكيبا

  . صبر ناميده شد، خدا
و براى خدايت صبر و شكيبايى  ؛)7/ المدثّر( ﴾بِرولربكَ فَاص﴿: در كالم الهي آمده است 
پروردگار  ؛)65/ مريم( ﴾... ادتهلعبا فَاعبده واصطَبِر ا بينهمات والْأَرضِ و مورب السم﴿گير؛  پيش

  . پس او را بپرست و در پرستش او شكيبا باش. دو است ها و زمين و آنچه ميان آن آسمان
در ميان ، اي نيز از اين مفهوم تعبير عاميانه، اما عالوه بر معناي ارزشي صبر در اين فرهنگ

جوامع امروزي نيز قابل انكار  اگرچه وجود اين تعبير در( مردم جاهلي وجود داشته است
، كردن و يا شنيدن صداي عطسة كسي  و آن زماني بوده كه شخص در هنگام عطسه) نيست

  . نامبردار شد» صبر«به ، گرفت؛ اين درنگ تصميم به كار مي، كرد و سپس اندكي درنگ مي
اعراب . است تطير به معني فال بد زدن بوده، دانيم كه يكي از باورهاي رايج آن دوران مي

هاي فال بد  يكي از مصداق... كالغ سياه و، كردن را نيز مانند ديدن گوزن جاهلي عطسه 
دست از عمل كشيده و كار خود را به ، به محض پيدايي اين شرايط، رو ازاين. دانستند مي

 لَبقَ يدتغْد اَقَو«: القيس كامالً هويداست  بازتاب اين موضوع در شعر امرؤ. انداختند تعويق مي

، 2ج، 1420، قرضاوى( روم هاى مردم به شكار مى قبل از عطسه، سحرگاهان: »لٍيكَهبِ طاسِعالْ
خواست به مسافرت  هنگامى كه شخصى مى، تدر دوران جاهلي«: گويد زبيدى مى). 129ص
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، زبيدى( »كرد گرفت و مسافرت را لغو مى شنيد آن را به فال بد مى مى اى برود و صداى عطسه
 ال كبِ«گفتند  مى، شنيدند اى را مى عطسهزماني كه ، اعتقاداين براساس ). 192ص، 4ج، تا بي
، قرضاوى( ات را به خودت برگرداند نه به من خواهم شومى عطسه از خدا مى؛ يعني »بى

هنگام شنيدن ، كننده را دوست داشتند  اگر عطسه، جالب است بدانيم). 129ص، 2ج، 1420
، و در صورت تنفّر همواره زنده و جوان باشى ؛ يعني»باباًمراً و شَع«: دگفتن مى اش عطسه

  ). همان( مزمن بگيرى ةدرد كبد و سرف ؛ يعني»حاباًو قُ اًيرِ«: گفتند مى
رى است كه ريشه در تفكّ، هنگام عطسهبه صبر كردن  آيد كه چنين برمي، از آنچه گذشت

معني صبر ت، اين انديشهدر . ت دارددوران جاهلي نگ و مكث كردن نزول يافته استدرا حد .
تأكيد اسالم بر اين ، داند برخالف انديشة جاهلي كه عطسه را نشانة مرگ و موجب بدبختي مي

آمده ) ع( نكته است كه عطسه داراي فوايدي است؛ چنانكه در حديثي از امام جعفر صادق
 ةى را كه در ناحيم مضرّباد و تور؛ كند بيمارى جذام را دور مى، عطسه پنج فايده دارد«: است

؛ كند شدن آب در چشم جلوگيرى مى  از جمع؛ نشاند آيد فرو مى سر و صورت به وجود مى
از بيرون آمدن مو در چشم و  سازد دهان و حلق انسان را از انسداد ايمن مى، منافذ بينى

كند كه  توصيه مي فرهنگ ديني ما، رو ازاين). 274ص، 7ج، 1418، نمازى( »كند محافظت مى
   ).232ص، 4ج، 1365، كليني( ﴾ الْعالَمني   رب للَّه لْحمداَ﴿: كردن بگوييد  هنگام عطسه

كردن و رخدادهاي خارجي از منظر علمي هيچ  آن است كه نه تنها ميان عطسه ، نتيجة بحث
يك خرافة عصر  بلكه درنگ به هنگام عطسه نيز ريشة ديني ندارد و انعكاس، ارتباطي نيست

توان  تعابير درنگ و مكث را نمي، شناسي اين كلمه با توجه به واژه، جاهلي است و از سويي
  . صبر ناميد

  مفهوم صبر در اخالق اسالمي. 3
علماي اخالق در ، تكيه و تأكيد اسالم بر تحصيل صبر چندان جدي است كه از ديرباز

اين خصلت را يكي از اركان اصلي اخالق به بحث دربارة آن پرداخته و ، هاي خود كتاب
به اهميت و جايگاه صبر در ، در بخش قابل توجهي از اين مباحث. اند في نمودهمعرّ، اسالمي

هاي تحصيل  هايي مانند شيوه از موضوع، زندگي فردي و اجتماعي توجه شده و در بخش ديگر
، گذشته از اين موارد. ن آمده استسخن به ميا، عوامل بازدارنده در مسير صبر و آثار آن، صبر

، شود كه در اين راستا شناسي اين واژه نيز بخش ديگري از اين مباحث را شامل مي مفهوم
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و » ةمعراج السعاد«، »كيمياي سعادت«، »العلوم احياء«هايي از كتب مهم اخالقي از جمله  بخش
  . غيره به اين امر اختصاص يافته است

صبر در لغت حبس نفس است از «: گويد ربارة لغت صبر ميالدين طوسي د خواجه نصير
آن منع باطن باشد از اضطراب و بازداشتن زبان از ، و البد، جزع و فزع به وقت وقوع مكره

امام محمد غزالي ). 49ص، 1361، طوسي( »معتاد حركات غير از شكايت و نگاه داشتن اعضا
اهميت آن از لحاظ دين و عرفان بحث دربارة صبر و » احياء علوم دين«در كتاب معروف 

صبر عبارت است از پايداري و ثبات «: نويسد وي در تعريف صبر مي. گسترده و مفصلي دارد
ها و تمايالتشان با يكديگر به جنگ  ت تضاد بين خواستهلشكري در مقابل لشكر ديگر كه به علّ

  ). 93ص، 1ج، 1415، غزالي( »اند پرداخته
بين انگيزة دين و انگيزة ، در وجود انسان، هميشه«: بر گفته شدهدر تعريف ص، همچنين

جنگي در نهايت شدت؛ و ميدان اين معركه قلب مؤمن . هوس آتش جنگ برافروخته است
دهند و ياور انگيزة شهوت  فرشتگاني هستند كه حزب خدا را ياري مي، ياور انگيزة دين. است

عبارت است از ثبات انگيزة دين در و صبر  .نندك و هوي شياطيني كه دشمنان خدا را كمك مي
  : اين حالت ثبات يعني صبر بر دو قسم است. مقابل انگيزة شهوت

ها به وسيلة بدن و ثبات در مقابل آنها؛ اين صبر با عمل تحقّق  مثل مشقّت، ـ صبر بدني
شديد و امراض  هاي ) تنبيه(كتك مثل صبر بر ، ـ چون قيام به عبادات مشكل و يا تحمل  يابد مي

  . بزرگ
هاي نفس و  در برآوردن خواهشانسان داري  كه عبارت است از خود، نفسي صبر ـ

عفّت ، اگر خودداري در مقابل شهوت فرج و شكم باشد، اين قسم صبر. هاي هوي درخواست
جزع قرار ، گويند؛ و در مقابل آن شود؛ و اگر تحمل مصيبتي باشد فقط به آن صبر مي ناميده مي

ارد كه عبارت از آزاد گذاشتن انگيزة هوس در ناله كردن و بر صورت زدن و گريبان دريدن د
شود و  حفظ نفس ناميده مي، ات غني و ثروت باشداگر مقاومت در مقابل مقتضي و است؛

شجاعت و ضدش ، اگر مقاومت در جنگ باشد و گويند؛ ضدش را سركشي و ناشكري مي
ب نام ضحلم و بردباري است و ضدش غ، ر فرو بردن خشم باشداگر د و شود؛ ترس ناميده مي

 گيرد؛ سعة صدر و ضدش بيزاري و ضيق صدر نام مي، اي باشد كننده دارد و اگر در حادثة بيزار
اگر در ترك  و نامند؛ افشاءكتمان و صاحبش را كتوم و ضدش را ، اگر در اخفاي سرّ باشد و

اگر صبر بر كمبود بهرة  و شود؛ ش حرص ناميده ميزهد و ضد، وسايل زايد زندگي باشد
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صبر جامع اكثر اخالق و رئيس بزرگ و ، بنابراين. ه نامندرَقناعت و ضدش را شَ، دنيوي باشد
  ). 360-359صص، 1387، شبر( »پيشواي عادل است

صبر عبارت است از وادار «: گويد در باب معناي اصطالحي صبر مي، راغب در مفردات
كند و بازداشتن از آنچه عقل و شرع نهي  به انجام دادن آنچه عقل و شرع اقتضا ميكردن نفس 

صبر صفت بازدارنده ، با توجه به اين تعريف). 372ص، 2 ج، 1375، راغب اصفهاني( »كند مي
  : و عامي است كه داراي دو جهت عمده است

، و عقل و شرعهاي غريزي و نفساني انسان را حبس و در قلمر گرايش، از يك سو -1
  كند؛ محدود مي

دارد و آن را  گريزي در برابر عقل و شرع باز مي  نفس را از مسؤوليت، از سوي ديگر -2
اين حالت اگر به . بندي به وظايف الهي را برخود هموار سازد كند كه دشواري پاي وادار مي

ر ناميده تصب، وادار سازدصبر و هرگاه فرد خود را با مشقّت به آن ، آساني در انسان تحقّق يابد
  ). 155ص، 4ج، 1380، رشاد( شود مي

داري  خويشتن، صبر: توان چنين بيان كرد مفهوم صبر در اين حوزه را مي، بندي با يك جمع
و استقامت در برابر مطلق مكاره و تنگناها و مصدر و خاستگاه بسياري از فضايل اخالقي و 

هاي  سازد؛ در دشواري ايالت نفساني آدمي را عفيف ميصبر در برابر تم. است) ديني( اتيالهي
آورد و در  حلم را به بار مي، در لحظة خشم و غضب، آفريند شجاعت مي، كمرشكنِ جهاد

   . ...هنگامة عبادت موجب طاعت است و

  مفهوم صبر در روايات. 4
سنّت از دهد كه صبر در  نشان مي) ع( و علوي) ص( هاي متعالي نبوي نگاه جامع به آموزه

بررسي دو دسته از روايات در معناشناسي صبر ، در اين ميان. جايگاه وااليي برخوردار است
  : رسد مفيد به نظر مي

  صبر توصيف ناظر بهرواياتي . 4-1
كليد ، صبر« ؛)281، ص1366آمدي، ( »ها و فرو خوردن خشم است تحمل مصيبت، صبر«

، اين است كه در سختي شكيبا باشيصبر « ؛)45، ص75، ج1404مجلسي، (» رسيدن است
كني  كه در توانگري صبر مي دستي شكيبا باشي همچنان كه در آسايش شكيبايي؛ در تهي همچنان



   

  
  
 

 

    1391ششم، تابستان  ة، شماردومقيم، سال  كتاب نامهفصل   60

 »كني كه در زمان سالمت و عافيت صبر مي بردبار باشي همچنان، و در بيماري و گرفتاري
  ).261، ص1361صدوق، (

كنند؛ كساني كه مال  مصيبت او صبر مي شكيبايان كساني هستند كه بر طاعت خدا و ترك« 
كنند و اضافه آن را در راه خدا  آورند و به اعتدال خرج مي دست مي حالل و پاكيزه به 

 ).262، ص11، ج1408محدث نوري، ( »شوند سبب رستگار و كامياب مي  بخشند و بدين مي
 ز صبر نداده استاي روزي بهتر و فراختر ا خداوند به هيچ بنده. بهترين مركب است، صبر

آن «: فرموده است) ع( در توضيح صبر جميل امام باقر .)2959، ص6، ج1377شهري،  ري(
   .)94، ص2، ج1365كليني، ( »دصبري است كه همراه شكوه نباش

  گستره و محدودة صبر ناظر به  احاديث. 4-2
 تطاعت و مصيبت اس، هاي معصيت آيد كه صبر داراي حوزه از روايات چنين برمي

اين  شرح مختصر. )259، ص11، ج1408ث نوري، محد/ 19و  11، صص2، ج1365كليني، (
  : مناسبات به قرار زير است

  : حوزة گناه و معصيت. 4-2-1
ت دارد اقتضاي نوعي فعالي، هاي برخاسته از نفس انسان هاي سركش شهوات و هيجان شعله
نياز به ، در اين حوزه، رو ازاين. گار استها با فطرت روحاني وي ناساز تاين فعالي، كه يقيناً

اين نيرو و وسيله همان صبر و استقامت  .ابزاري دارد كه راه طغيان و انحراف را بر او ببندد
در بيان جايگاه و ارزش   گانه صبر، پس از بيان مراتب سه ،در حديثي) ص(پيامبر اكرم. است

لِ ية اِهللا فَهو کَالْمجاهد فی سبيصبر عن معص من«: فرمايند معنوي صبر بر گناه و معصيت چنين مي

؛ هر كس بر گناه صبر كند، همانند مجاهد در راه )214، ص12، ج1408محدث نوري، (» اِهللا
  . خداست

در  .خواند مي قرآن كريم نيز در آيات متعددي، انسان را به صبر و استقامت در مقابل گناه فرا
 إِنه علَينا اللَّه من قَد یأَخ هذَا و يوسف أَنا قَالَ يوسف لَأَنت أَِءنك قَالُواْ﴿: مخواني سورة يوسف مي

ابوالفتوح رازي در تفسير آية ). 90/ يوسف( ﴾ الْمحِسنِني أَجر يضيع لَا اللَّه فَإِنَّ ويصربِْ يتقِ من
و از محارم ، از معاصي بپرهيزد و واجبات را بگذارد. ي باشدهركس كه او متقّ«: گويد شريفه مي
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، 6ج، 1371، رازي( »مزد ايشان را بدهد. خداي تعالي رنج نيكوكاران را ضايع نكند، صبر كند
  ). 432ص

  : حوزة طاعات و واجبات الهي . 4-2-2
 يعني اين تكاليف ـ گذاري شده است پايه، تكاليف دين هرچند بر اساس فطرت انسان

توأم با ، ريزي شده ـ ولي در عمل هاي واقعي انسان در سير تكامل و تعالي او برنامه مطابق نياز
پيامبر و مؤمنين را در برابر ، خداوند در آيات فراواني، رو ازاين. دشواري و زحمت است

سورة مريم  65كند؛ از جمله در آية  به صبر دعوت مي» اصطبار«هاي عبادت با تعبير  سختي
يكي » اصطبار«كلمة . ﴾... واصطَبِر لعبادته  ات والْأَرضِ وما بينهما فَاعبدهورب السم﴿: رمايدف مي

امام محمد ). 87ص، 1383، مصباح يزدي( از مشتقّات صبر و به معني مبالغه در صبر است
م بندگي خداوند بس صبر در مقا« :شود يت اين حوزه از صبر يادآور مياهم ةدربارغزالي 

مدعي خدايي است ، از بندگي و بنده بودن نفرت دارد و بنوعي، دشوار است؛ زيرا انسان طبيعتاً
عبوديت و بندگي به هر ترتيب و به هر شكل . ربوبيت كند، خواهد به جاي عبوديت و دلش مي

  . براي انسان دشوار است
زكات به ، نماز به خاطر تنبلي، ايند استهر يك از عبادات به مناسبتي براي انسان ناخوش 

صبر در مقام بندگي و پرستش ، بنابراين. تدوستي و حج به هر دو علّ خاطر بخل و دنيا
، غزالي( هاي گوناگون است ها و دشواري خداوند در حقيقت صبر و مقاومت در برابر سختي

  ). با اندكي تلخيص 192-191صص، 1415
، يعني صبر بر آنچه »صبر علی ما تکْره«ع صبر، با عنوان در احاديث متعدد، از اين نو
، 1404ابن ابي الحديد، / 238، ص15، ج1409حرّ عاملي، ( ناخوشايند است، ياد شده است

  ). 189، ص18ج
 هيچه بسا صبر بر طاعات و واجبات التوان دريافت كه  مي ،از مفاد برخي آيات قرآن

از نماز به عنوان عامل بازدارنده از گناه  ،براي نمونه ؛يز باشداي براي صبر بر معاصي ن مقدمه
كه بزرگ [نماز را  ؛)45/ العنكبوت( ﴾عنِ الْفَحشاِء و الْمنكَرِ  يةَ تنهوإِنَّ الصل﴿: ياد شده است

از هر كار زشت و منكر ] اهل نماز را[به جاى آر، كه همانا نماز است كه ] عبادت خداست
   .دارد بازمى



   

  
  
 

 

    1391ششم، تابستان  ة، شماردومقيم، سال  كتاب نامهفصل   62

تواند خود  در نتيجه، اگر انسان بر طاعت و بندگي خداوند مداومت ورزد و صبور باشد، مي
  .را از انجام بسياري از گناهان و معاصي مصون بدارد

  : مصائب و رويدادهاي سخت ةحوز. 4-2-3
، كند تابي و جزع را فراهم مي چون وجود رويدادها و حوادث تلخ و ناگوار زمينه بي

تقامت عامل مهمي در ترك جزع و فزع و عدم برخورد انفعالي در مقابل اين پايداري و اس
  . حوادث است

با عنوان ، هايي است كه قرآن از آن طبيعت زندگي دنيا آميخته با مشقّات و رنج، اصوالً
د بكَ دران اين تعبير كه خلقت انس). 4/ البلد( ﴾لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في كَبد﴿: كند ياد مي» كَبد«

بر انسان احاطه ، فهماند كه رنج و مشقّت از هر سو و در تمامي شؤون حيات به ما مي، است
هايي  هايش و رسيدن به هر نعمتي بايد جرعه اي از خواسته دارد و آدمي براي نيل به هر خواسته

وه بر اين كه كنيم كه عال در قرآن كريم مالحظه مي، رو ازاين. از جام اندوه و رنج را سر بكشد
يا أَيها ﴿: دهد كه خداوند به مؤمنان دستور صبر و بردباري در حوزة مصائب و حوادث مي

لَّكُملَع قُوا اللَّهاترابِطُوا ووا وصابِروا وبِروا اصنآم ينون الَّذحفْلخود ايشان ،  ) 200/ آل عمران( ﴾ت
  . صبر و پايداري دارندنيز در اين حوزه سخت از خداوند درخواست 

ولَما برزوا ﴿: سورة بقره بيان شده است 250اين دعا و درخواست با تعبير زيبايي در آية 

؛ و ﴾ قالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَي الْقَومِ الْكافرِين لجالُوت وجنوده 
ما شكيبايى ]  هاى دل[بر ، پروردگارا«: گفتند، رو شدند ت و سپاهيانش روبههنگامى كه با جالو

  . »هاى ما را استوار دار و ما را بر گروه كافران پيروز فرماى گام فرو ريز و
) ع( براي نمونه امام باقر. اند هاي روايي اين نوع صبر را موجد خير بسيار دانسته آموزه

د كه با نك ها چه اجري براي او نهفته است، آرزو مي در مصيبتاگر مؤمن بداند كه «: فرمايد مي
  ).160، ص68، ج1404مجلسي، ( »قيچي ريز ريز شود

هر مردي كه به دردي گرفتار شود و صبر كند و آن را در «: فرمايد نيز مي) ع(امام صادق 
، 2، ج1409 حرّ عاملي،( راه خدا به شمار آورد، خداوند اجر هزار شهيد را برايش رقم مي زند

  ).403ص
توان گفت كه صبر به معني استقامت و پايداري در برابر تمام  با توجه و تأمل در روايات مي

باز ، عواملي است كه انسان را از رسيدن به كمالي كه خداوند بشر را براي آن خلق كرده
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سد ، مالدارد و صابر كسي است كه در مقابل همة اسباب و موانعي كه در مسير رشد و ك مي
  . كند شوند مقاومت مي راه وي مي

  شبكة معنايي صبر در قرآن .5
  : بندي كرد توان در چند گروه دسته هاي كاربرد واژة صبر در قرآن را مي كيفيت

تحمل مشكالت در راه و در راستاي  صبر به همان معناي لغوي، در برخي از مواضع. 5-1
اين دليل كه خداوند قرآن را در ميان عرب نازل كرده ه است؛ به كار رفته ب خدا و پيشرفت دين
: هاي مستعمل در زبان و لغت عرب براي رساندن پيام خود بهره برده است و از كلمات و نشانه

﴿يشالْعو داةبِالْغ مهبونَ رعدي ينالَّذ عم كفْسن بِراصوسي ﴿؛ )28/ الكهف( ﴾...وقالَ م  همقَول

اسهبادع نشاُء مي نورِثُها مي لَّهل ضوا إِنَّ الْأَربِراصو وا بِاللَّهينع؛)128/ األعراف(  ﴾... ت ﴿ بِرفَاص

  ). 35/ األحقاف( ﴾...       الْعزمِ من الرسل كَما صبر أُولُوا
. صي به خود گرفته استمفهوم خا، اين واژه با حفظ معناي لغوي در بافت قرآن كريم. 5-3

براساس صورت فردي اين واژه بود؛ ، واقعيت آن است كه آنچه تاكنون مورد بحث قرار گرفت
منعزل از ديگر كلمات به كار ، كلمات و تصورات، بيني قرآني در جهان«ولي بايد توجه داشت 

د و معني محسوس و ان نرفته است؛ بلكه با ارتباط نزديك با يكديگر مورد استعمال قرار گرفته
 »آورند دست مي از مجموعة دستگاه ارتباطي كه با هم دارند به ، ملموس خود را دقيقاً

  ). 6ص، 1381، ايزوتسو(
هاي معناشناسي صبر را در قرآن بازيابي و مالحظه كرد كه در حوزة  بايد سيستم، اكنون

، در اين بخش. باط استمعناشناسي قرآني اين واژه چه معنا دارد و با چه عناصري در ارت
معاني متفاوت واژة صبر را بررسي كنيم و نشان دهيم ، شناختي ايم تا با رهيافتي معني كوشيده

  .قابل تحليل استصورت سيستيمي نيز   به، اين كلمه عالوه بر معناي لغوي و مفهومي
كي با ارتباط نزدي، اين واژه در اين سيستم گردد ميروشن ، با بررسي و تأمل در آيات

احسان و شكر پيدا كرده و حتّي ، حلم، عزم، برّ، يقين، اسالم، تقوا، ايمان، مفاهيمي همچون
گاهي مترادف با برخي از اين مفاهيم شده است كه جز با قرار گرفتن در دستگاه معناشناسي 

 توانست به اين مفاهيم نزديك شود و اين عناصر بايد در تحليل ساختار معنايي صبر خاص نمي
  . مورد توجه قرار گيرد
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  ايمان. 5-3-1
وما أَنت بِمؤمنٍ ... ﴿: در قرآن است. است) باور كردن( ايمان در لغت به معناي تصديق

در كالم ، با اينهمه). 389ص، 8ج، 1414، فراهيدي( يعني بِمصدقٍ ،)17/ يوسف( ﴾...لَنا
متكلّمان يك فرقة اسالمي ، ؛ بلكه گاهيتعريف واحدي ندارد، نه تنها نزد فرق مسلمان، اسالمي
شيخ طوسي بر اين باور است كه ، براي نمونه. اند هاي گوناگوني را از آن به دست داده تعريف

، طوسي( زباني در مفهوم ايمان اعتباري نداردلساني و و اظهار  باشد ميايمان تنها باور قلبي 
ايمان «: گويد در تعبيري مشابه آن مي، البيان  مجمعمفسر ، و طبرسي ؛)146-140صص، 1400

، طبرسي(  »تصديق و اعتقادي قلبي است كه عمل و طاعت اثر آن است نه جزئي از حقيقت آن
اما مرحوم علّامه طباطبايي گويا مفهوم موسعي از ايمان مد نظر داشته ). 200ص، 1ج، 1360

، 15ج، 1374، طباطبايي( ته استاست؛ چرا كه ايشان ايمان را علم به همراه التزام عملي دانس
  ). 5ص

ارتباط تنگاتنگي ، شود كه ميان ايمان و صبر بروشني استنباط مي، از آيات قرآن، در هر حال
: دستگاه معنايي صابران ترسيم شده است، سورة بقره) 156-155( در آيات. وجود دارد

﴿يبِش كُمنلُوبلَنو نوعِ ٍء مالْجو فوالْخ نورالثَّمفُسِ والْأَنوالِ والْأَم نقْصٍ مات   ينالَّذ ابِرِينرِ الصشبو

ها چون  اى از سختى شما را به پاره ،؛ البتّه ﴾وإِنا إِلَيه راجِعون الُوا إِنا للَّهابتهمْ مصيبةٌ قَا أَصإِذَ
يازماييم و صابران را بشارت و مژده ترس و گرسنگى و نقص اموال و نفوس و آفات زراعت ب

ما : و گويند] گرفته صبورى پيش[آنان كه چون به حادثة سخت و ناگوارى دچار شوند  ـ   بده
  . ايم و به سوى او رجوع خواهيم كرد به فرمان خدا آمده

توان دريافت كه  مي ﴾قالُوا إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعون﴿با دقّت در جملة كليدي ، در اين آيه
: اند علّامه طباطبايي در تفسير آية شريفه آورده. صبر با عنصر كليدي ايمان تبيين شده است

و لكن ، چه خير و چه شر، رو شود اى كه آدمى با آن روبه مصيبت عبارت است از هر واقعه«
إِنا ﴿فتن و معلوم است كه مراد به گ. شود جز در وقايع مكروه و ناراحت كننده استعمال نمى

ر ها إِلَيإِنو لَّهونَله به معناى آن نيست و حتّى با ، ﴾اجِعصرف تلفّظ به اين الفاظ و بدون توج
گفتن و صرف توجه به معنا هم نيست بلكه بايد به حقيقت معنايش ايمان داشت به اينكه آدمى 

بازگشتش به سوى مملوك خداست و مالكيت خدا به حقيقت ملك است و اينكه دوباره 
آن صبرى كه ريشه و منشأ هر ، كند اينجاست كه بهترين صبر تحقّق پيدا مى. باشد مالكش مى



  
       

  

  65مفهوم شناسي واژة صبر با تأكيد بر شبكة معنايي اين واژه در قرآن                               

. شويد و چرك غفلت را از صفحة دل مي، كند سوزاند و قطع مى جزع و تأسفى را در دل مى
هستى ها برخاسته از ايمان به مالكيت مطلق خداوند بر تمام  صبر در برابر مصيبت ،بنابراين
  ). 531ص، 1 ج، 1374، طباطبايي( » است

سورة عصر  3ارتباط معنايي ايمان و صبر در آيات ديگري نيز ترسيم شده است؛ در آية 
و همچنين ، ﴾اصوا بِالصبراصوا بِالْحق وتوات وتوإِلَّا الَّذين آمنوا و عملُوا الصالح﴿: خوانيم مي
  ). 17/ البلد( ﴾اصوا بِالْمرحمةاصوا بِالصبرِ وتومن الَّذين آمنوا وتو انَثُم كَ﴿: آية

در نهج البالغه از قول . شود اين سيستم معنايي در بسياري از نصوص روايي نيز مشاهده مي
 في خير ولَا الْجسد من سِاْكَالر نالْإِميا من الصبر فَإِنَّ بِالصبرِ وعلَيكُم«: آمده است) ع( حضرت علي

دسلَا ج اْرس هعلَا مو ]ريي] خف انلَا إِمي ربص هع482، ص82خطبة / نهج البالغه( » م.(   
نقش محوري صبر در كالبد ايمان را به نقش  ـ براي تقريب معنا به ذهن ـ) ع( حضرت امير

، كند كه ايمان حديث فوق اين نكته را روشن مي. بيه نموده استتش، حياتي سر در بدن انسان
هر لحظه امكان ، نيازمند ستون محكمي به نام صبر است و اگر ايمان بر ستوني ناپايدار بنا شود

صبر بسان عمودي محكم براي ايمان ضروري است و هر ، رو ازاين. فرو ريختن آن وجود دارد
با توجه به اين حقيقت است كه . تر است ايمان نيز محكمخيام ، تر باشد چه اين عمود محكم

 »الصبر: لَما سئلَ ما اإلميانُ؟ قالَ«: كند در روايتي صبر را تمام ايمان معرفي مي) ص( پيامبر اكرم
)2970ص، 6ج، 1377، ري شهري /425، ص2، ج1408ث نوري، محد .(  

  تقوا . 5-3-2
 فيها لديناخ راالْأَنه تهاتح من تجرِي جنات ربهِم عند اتقَواْ للَّذين لكُمذَ من بِخريٍ نبئُكُمأَؤ قُلْ﴿

اجوأَزةٌ ورطَهانٌ مورِضو نم اللَّه اللَّهو ريصب ينالَّذ ادبقُولُونَ بِالْعا ينبا رنا إِننَءام رالَ فَاغْفا ننوبذُن 

/ آل عمران( ﴾بِالْأَسحارِ والْمستغفرِين فقنيوالْمن تنيوالْقَانِ دقنياوالص ينرِالنارِ الصابِ عذَاب وقنا
خواهيد شما را آگاه گردانم به بهتر از اينها؟ براى آنان كه تقوا  مى: بگو ]اى پيامبر[ ؛)15-17

، خدا باغهاى بهشتى است كه در زير درختان آن نهرها جارى است و در آن نزد، پيشه كنند
خشنودى خدا و خداوند به  ]از همه بهتر[اى و  آراسته جاويد و متنعم هستند و زنان پاكيزه و

گناهان ما ببخش و ما را ، پروردگارا: عرضه دارند ]به درگاه الهى[آنان كه . حال بندگان بيناست
كنندگان و    برداران و انفاق آنان صابران و راستگويان و فرمان. دار گاهاز عذاب جهنّم ن

  . اند كنندگان در سحرگاهان استغفار
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، گانة صبر عناصر پنج. معنا شده است، اي از واژگان صورت شبكه  واژة تقوا به، در اين آيه
وا را تبيين واژة تق، صورت يك سيستم معنايي انفاق و استغفار در سحرها به ، قنوت، صدق
هاي كالمي و اخالقي متفاوت  با معناي مفهومي آن در سيستم، اين معنا از تقوا كامالً. كنند مي

توان به خصوصيات  مي، با توجه و دقّت در كليدواژه و عناصر واژگاني مرتبط با آن. است
  . پرهيزگاران ـ مانند اعمال و رفتار و شأن معنوي آنان ـ پي برد

با توجه به اينكه آيه در سياقي قرار . صبر است، ز عناصر تركيبي واژة تقوااولين عنصر ا
توان به رابطة ميان صبر و تقوا  مي، كند گرفته كه صورت استقاللي توجه به متاع دنيا را نفي مي

به معنى نگهدارى يا » وقي«تقوا در اصل از ماده : گوييم براي بيان اين رابطه مي. پي برد
  . است دارى خويشتن

به معنى نگهدارى اشياء است در برابر امورى كه به آنها  وقايه«: گويد مى راغب اصفهاني
و  و تقوا قرار دادن روح است در يك پوشش حفاظتى در برابر خطرها؛ رساند زيان و آزار مى

شود و در عرف  سبب تقوا مى، كه خوف درحالي، اند گاهى تقوا را به خوف تفسير كرده، لذا
است كه از مشتبهات  آن »تقوال كما« دارى در برابر گناهان است و تقوا به معنى خويشتن، شرع

و به تعبير ديگر يك نيروى كنترل ) 480ص، 4 ج، 1375، اصفهاني راغب( »نيز اجتناب شود
نقش ترمز نيرومندى را دارد «و ، كند درونى است كه انسان را در برابر طغيان شهوات حفظ مى

 مكارم( »دارد باز مى، هاى خطرناك ها حفظ و از تندروي انسان را در پرتگاه كه ماشين وجود
  ). 79ص، 1ج، 1374، شيرازي

خطرات  عنوان يك دژ نيرومند در برابر را به  »تقوا«) ع( مؤمنان على امير، به همين دليل
؛ بدانيد اى »دار حصنٍ عزيزٍ اعلَموا عباد اللَّه اَنَّ التقْوي«: فرمايد آنجا كه مى، گناه شمرده است

). 221، ص157 خطبة /نهج البالغه( بندگان خدا كه تقوا دژى است مستحكم و غير قابل نفوذ
حصار و حرز را ، كه براي روح حالت حصن، معلوم شد كه تقوا حالتي روحي در انسان است

توان نتايج ذيل را ارائه  مي، در مورد رابطة آن با صبر، با توجه به معناي مفهومي تقوي. دارد
  : كرد
خود به  ،)تقوي( براي اينكه انسان در روح خود حالت حفظ و مصونيت ايجاد كند )1 
  هايي است؛ اجتناب و گذشت، مستلزم ترك، خود
  آورد؛ ها و تنگناهايي را براي او به وجود مي مضيقه، ها ها و اجتناب اين ترك )2
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نيروي صبر و استقامت ، كند ت را بر او آسان ميقّپس تنها عاملي كه اين امور پرمش )3
  است؛
نيروي معنوي تقوي در مسير خود نيازمند عاملي به نام صبر است كه شخص ، رو ازاين )4

  . ت نمايدملكة صبر را در خود ايجاد و تقويبايد پيوسته 
   متُصبر نِولَئ بِه عوقبتم ما ثْلِبِم فَعاقبواْ عاقَبتم وإِنْ﴿: اين سير در آية ذيل كامالً مشهود است 

ولَه ريخ ربِْبِالِّلصاصو ا رِِينمو ربصإِلَّا ك لَا بِاللَّهو تنْحز هِملَيلَا عو كقٍ ىفِ تيا ضمونَ إِنَّ مكُرمي اللَّه 

عم ينقَواْ الَّذات ينالَّذم وه حونَمنتيجة داستان در ، در سورة يوسف لذا ؛)128-126/ النحل( ﴾ِسن
 أَجر يضيع لَا اللَّه فَإِنَّ يصربِْ و يتقِ من إِنه﴿: يك جمله به صبر و تقوي خالصه شده است

  ). 90/ يوسف( ﴾الْمحِسنِني
معنا و  ا همدو كلمة صبر و تقو، سورة هود 49رود كه در آية  اين ارتباط تا آنجا پيش مي

 ولَا تأَن تعلَمها تكُن ما إِلَيك نوحيها الْغيبِ أَنباِء من تلْك﴿: گيرند مترادف با يكديگر قرار مي

كمن قَولِ مقَب بِرذَا فَاصإِنَّ ه ةَاالْعبني ققتلْماز اخبار غيب است كه به تو  ]حكايت نوح[؛ اين ﴾ ل
پس تو در ، و پيش از آنكه ما به تو وحى كنيم تو و قومت هيچ از آن آگاه نبوديد كنيم وحى مى

واقعيت آن است كه بيان . گير كه عاقبت نيكو از آنِ اهل تقواست طاعت حق راه صبر پيش
نوعي سرگذشت انبياء و اقوام گذشته در قرآن تنها درسى براى امت اسالمى نيست؛ بلكه 

، خداوند در اين آيه، رو ازاين. نيز هست) ص( ت ارادة پيامبرقويدلدارى و تسلّى خاطر و ت
   .كند صابران را همان دارندگان تقوا معرفي مي ،)ص( براي تسلّي پيامبر اكرم

  اسالم. 5-3-3
: در ارتباط معنايي آشكار با مفهوم اسالم قرار گرفته است، سورة اعراف 126صبر در آية 

و كينه و  ؛﴾ مسلمني وتوفَّنا اصبر علَينا أَفْرِغْ ربنا جاَءتنا لَما ربنا ياتبِآ َءامنا نْأَ إِلَّا منا تنقم وما﴿
ما آمد ايمان  ]هدايت[انتقام تو از ما تنها به جرم آن است كه ما به آيات خدا چون براى 

  . ا تسليم و رضاى به حكم خدا بميرانبه ما صبر و شكيبايى ده و ما را ب، بار خدايا. آورديم
 است  به معناي سالمت و سالم يعنى كنار بودن از آفات ظاهرى و باطنى» سلم«ريشة  

انقياد و  ،)همان( و اسالم به داخل شدن در صلح و خير) 250ص، 2ج، 1375، راغب اصفهاني(
در جاهليت  و). 301ص، 3ج، 1371، قرشي( »انقاد: اَسلَم الرجل« معنا شده است؛، تسليم شدن
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 بوده است» ترك كردن و دست كشيدن از چيز گرانبها و واگذاردن آن به ديگري«به معني 
، 1360، تفليسي( به سه معنا آمده استكريم اين واژه در قرآن ). 256ص، 1381، ايزوتسو(

  ): 21-20صص
) 136/ البقره( ﴾ مسلمون لَه نونح نهمم بني أَحد نفَرق لَا... ﴿اسالم در آية : خالص كردن -
  به اين معنا آمده است؛) 20/ عمران آل( ﴾...للَّه وجهِي أَسلَمت فَقُلْ حاجوك فَإِنْ﴿و آية 
) 83/ آل عمران( ﴾...ولَه أَسلَم من في السماوات والْأَرض... ﴿ ةدر آي: اقرار به بندگي -

  معناي اقرار به بندگي است؛اسالم به 
 إِنَّ الدين عند﴿نظير آية ، و زماني نيز به مفهوم خاص يعنى آيين اسالم آمده است: اسالم -

/ آل عمران( ﴾...ومن يبتغِ غَير الْإِسالمِ ديناً فَلَن يقْبلَ منه﴿و آية ) 19/ آل عمران( ﴾...اللَّه الْإِسالم
85 .( 

ساحران . بودن و اقرار به بندگي است اسالم همان تسليم حق، سورة اعراف 126در آية 
در تسليم و وفادار ماندن به خداي موسي تحت شديدترين و فرعون به تصميم خود را 

صبر و تحمل در برابر ، دارند و از آن درگاه ها و رنجها اعالم مي ترين شكنجه فرسا  جان
از خدا خواستند كه دلهاي ايشان را ، »افْراغِ صبر«و با تعبير مسألت نمودند ، هاي فرعون شكنجه

هاي او تسليم و  تسليم نشوند و تنها در برابر خواسته، از صبر لبريز كند تا در برابر هيچ عذابى
  : روشن است كه. فرمانبردار باشند

ت صبر و مقاوم، اي كه شخص در آن قرار گرفته سنگين باشد وقتى تهديدها در حوزه -
  طلبد؛ بيشترى هم مى

در مقام تسليم و رضا نيز ، ها بيشتر باشد ها و پايداري چه استقامتره، از سوي ديگر -
   ؛رسد تري به ثبوت مي برداري عميق انقياد و فرمان

ثابت قدم بودن آنها را در مقام تسليم  ،)علَينا غْحاصل تعبير اَفْرِ( صبر پي در پي، رو ازاين -
توان گفت تسليم انسان در برابر خداوند براساس كيفيت صبر  مي، به بيان ديگر. كند تضمين مي

مراتب تسليم بر «: فرمايد باره مي علّامه طباطبايي نيز در اين. شود بندي مي و شكيبايي او رتبه
آنكه در  .شود مختلف مى، آمدها حسب شدت و ضعف وارده بر انسان و آسانى و سختى پيش

از اسالم آن ، شود اسالمش قويتر است ناگوارتر و تكاليف دشوارتر تسليم مى آمدهاى برابر پيش
، 1 ج، 1374، طباطبايي( »شود ها و تكاليف آسانترى تسليم مى كس كه در برابر ناگوارى

  ). 454ص
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  عزم. 5-3-4
تصميم و «از نظر لغوي به معناي . است» عزم«واژة ، هاي مرتبط با صبر يكي ديگر از واژه

يعني آهنگ آن » عزَمت األمرَ«: است؛ اگر شخص بگويد» گذراندن كار انجام و لبى برپيمان ق
در » عزم«در سه آيه از قرآن كريم واژة ). 597ص، 2 ج، 1375، راغب اصفهاني( كار نمودم

 من تسمعنولَ فُِسكُموأَن أَموالكُم ىفِ لَتبلَونَّ﴿: ارتباط معنايي آشكاري با صبر قرار گرفته است

ينواْ الَّذأُوت ابتن الْكم كُملقَب نمو ينالَّذ را أَذًي كُواْأَشريإِن كَثربُِواْ وصقُواْ تتتذَ فَإِنَّ وكل نمِ مزع 

 ما  علي واصبِر الْمنكَرِ عنِ وانه بِالْمعروف مرواْ الصلَوةَ أَقمِ    يبن يا﴿ ؛)186/ آل عمران( ﴾الْأُمور

كابذَ إِنَّ أَصكل نمِ مزور عور﴿ ؛)17/ لقمان( ﴾الْأُممِ الْأُمزع نلَم كإِنَّ ذل غَفَرو ربص نلَمو﴾ 
ها و عدم لغزش در آن  در فضايي كه مؤمنان را به كسب ارزش ـ هاي فوق آيه). 43/ الشوري(

كنند و همانطور كه متن  معنا با مفهوم صبر مطرح مي عزم را هم ،متّفقاً ـ كنند دعوت مي، مسير
  . دهد صبر به معناي لغوي و مفهومي تعريف نشده است نشان مي

توان تبيين كرد؟ صبر كه به مفهوم بازداشتن نفس از  اما رابطة اين دو واژه را چگونه مي 
  مترادف شده است؟ ، صميم جزمي بر كار استكه آهنگ و ت، چگونه با عزم، انجام كاري است

اگر صبر را كه همان حبس نفس از انجام «: فرمايد علّامة طباطبايي در پاسخ به اين سؤال مي
در عقد ، كند حتماً از اين جهت است كه كسى كه بر امرى صبر مى، از عزم دانسته، امرى است

صبر ، رو ازاين، نظر كند ز آن صرفخواهد كه ا اش و محافظت بر آن جديت دارد و نمى قلبى
و به جاست كه  ؛)126ص، 16ج، 1374، طباطبايي( »نمودي از قدرت و شهامت نفس است

  . لفظ عزم بر آن اطالق شود

  احسان. 5-3-5
» احسان«سازد كه صبر را به معناي  بافت سخن ما را ناچار مي، سورة زمر 10در آية 

 واسعةٌ اللَّه أَرض و حسنةٌ الدنيا هذه ىفِ أَحسنواْ للَّذين ربكُم اتقُواْ َءامنواْ الَّذين عباد يا قُلْ﴿: بگيريم

، ايد اى بندگان من كه ايمان آورده«: بگو ؛)10/ الزمر( ﴾حسابٍ بِغيرِ أَجرهم ونَالصابِر يوفَّي إِنما
و ، نيكى خواهد بود، اند اى كسانى كه در اين دنيا خوبى كردهبر. پروردگارتان پروا بداريد از

 ؛»به تمام خواهند يافت] و[حساب  شكيبايان پاداش خود را بى، ترديد بى. زمين خدا فراخ است
احسان مفهوم صبر را  ،)115/ هود( ﴾واصبِر فَإِنَّ اللَّه اليضيع أَجر الْمحِسنِني﴿: همچنين در آية و
  . تاباند مي بر
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راغب ( آفريني كه مورد آرزو است است به معناي امر بهجت» حسن«احسان از مشتقّات 
گاهي به معناي : خوريم به سه مفهوم از احسان برمي، در منابع). 490ص، 1ج، 1375، اصفهاني

خداوند ، و اگر متعلّق آن) 90ص، 1383، مصباح يزدي( هاست بخشش و نيكويي به انسان
زماني  ؛)29ص، 4ج، 1374، طباطبايي( استقامت و تحمل در راه خداستمعنايش ، باشد

مصباح ( و به معناي انجام عمل به نحو صالح و شايسته و با نيتي الهي است، مفهومي عام دارد
  ). 90ص، 1383، يزدي

زيرا عمل صالحي است كه ، عملي نيكو و حسنه است، مطابق تحليل قرآن در اين آية صبر
توان آن را احسان  اساس مي  اين و بر، و اعتماد به ساحت قدسي پروردگار استمحصول توجه 

  . ناميد

  شكر. 5-3-6
دربارة . دهد اخالقي است كه رابطة انسان را با خدا سامان مي شكر يكي از مفاهيم عام

توان گفت كه  مي، بندي اين تعاريف براي جمع. سخن بسيار گفته شده است، ماهيت شكر
م براي نعمدح و ثناي م، اظهار نعمت يعني يادآوري. همان اظهار نعمت است حقيقت شكر

گانه  شكر داراي مراتب سه، بنابراين. نعمتش و استفاده از آن در راهي كه منعم اراده كرده است
  . و عملي است) مدح و ثنا( زباني ،)يادآوري( قلبي
 هاي او را  همواره در دل نعمت ،الًمراد از شكر كردن خداوند آن است كه شخص شاكر او

هاي بيكران الهي زبان به حمد و سپاس خداوند بگشايد  هنگام استفاده از نعمت ،ياد آورد؛ ثانياً
، 4ج، 1380، رشاد( به كار گيرد، ها و بركات خداوند را در راهي كه او اراده كرده نعمت، و ثالثاً
  ). 146ص

: پذيرند كنند با اين جمالت پايان مي طرح ميترين آياتي كه رابطة شكر و صبر را م شاخص
» صبار«). 33/ ؛ الشوري19/ أ؛ سب31/ ؛ لقمان5/ ابراهيم( ﴾إِنَّ في ذلك لَآيات لكُلِّ صبارٍ شكُور﴿

صيغة مبالغه هستند كه يكى فزونى صبر و استقامت و ديگرى فزونى ، هر دو» شكور«و 
هاي  زيرا معتقديم واژه، ناسبتي ميان اين دو واژه باشدپيداست بايد م. رساند شكرگزارى را مى

اي به شرح زير  مهتبيين اين رابطه نياز به مقد. اند قرآن به طور اتّفاقي در كنار هم قرار نگرفته
  : دارد
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دهد كه تنها براي صابران و شاكران  ها و مصائبي خبر مي در اين آيات خداوند از نعمت )1
قرطبي . توانند از اين آيات بهره ببرند گفته مفسران فقط اين دسته مينشانه و آيت است؛ و به 

ها در  به معني عالمت است و اين عالمات و نشانه، آيات در اينجا«: گويد در تفسير خود مي
شود؛ بلكه مخصوص كساني است كه در برابر بالها صابر و در مقابل  قلب همه آشكار نمي

  ). 79ص، 14ج، 1364، قرطبي( »ها شاكر باشند نعمت
نياز نيست؛ زيرا آنچه در دنيا  علماي اخالق معتقدند كه بنده در هيچ حالتي از صبر بي )2
چرا كه انسان . صبر الزم است، بيند يا موافق طبع اوست يا مخالف ميلش و در هر دو حال مي

ست ـ اگر مال و جاه و غيره ـ كه موافق طبع او، سالمت، در برابر نعم الهي از قبيل صحت
كه ، حقّا«: فرمايد خداوند مي. شود كارش به طغيان و سركشي منتهي مي، نفسش را حفظ نكند
 و ؛)360ص، 1387، رشب) (7-6/ العلق( »نياز ديد كند همين كه خود را بى انسان سركشى مى

ها كه در مقابل مصائب نيز ضروري  كه نه فقط در برابر نعمت، همچنين است صفت شكر
هايي هستند كه بايد  نعمت، اين مصائب«، در حقيقت، ا به گفتة علماي اخالقاست؛ زير

آيد مگر آنكه كفّارة گناهي باشد يا سبب  شكرشان را به جا آورد؛ زيرا هيچ مصيبتي پيش نمي
  ). همان( »اي از كمال آدمي است رياضتي براي نفس يا موجب باال رفتن درجه

  : توان به دو صورت زير بيان كرد صبر و شكر را مي رابطة دو مفهوم، ماتاساس اين مقدبر
، مطرح هستند و اين دو گستره» نعمت و نقمت«در هر دو حوزة ، نخست آنكه صبر و شكر

ها و مصائب  صابران كساني هستند كه هم در سختي، رو ازاين. طلبد صبر و شكر انسان را مي
اين مطلب دربارة شاكران نيز صادق . ورندها صب ها و نعمت پايدارند و هم در برابر انواع موهبت

انُ مياَلْإ«: اند صبر و شكر دو ركن مهم ايمان شمرده شده، در روايات نبوي، رو اين از. است

فاننِص ،ربص فنِص کْرش فنِص 74ص، 4ج، 1377، ري شهري( »و .(  
ز فضايلي است كه صبر ا، دهد دوم آنكه مطالعه دربارة مفهوم شكر و مراتب آن نشان مي

گيرد؛ چرا كه صبر همان نحوة صحيح استفادة انسان از  تواند مصداق واژة شكر قرار مي
علّت كنار هم قرار گرفتن اين دو مفهوم در ، تحليل مطابق اين. هاي نهفته در نفس است قدرت

  . گردد توجيه مي، آيه
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  گيري نتيجه

  : نتايج ذيل حاصل شد، قرار گرفتاز مجموع مباحثي كه در اين تحقيق مورد اهتمام 
بدين معنا كه . ها و فضايل اخالقي است ترين اصطالح براي تمامي ارزش صبر فراگير )1

  . گيرد مفاهيم اخالقي و ديني زير عنوان صبر قرار مي بسياري از
. يابد نمود و بروز مي ،هاي خاص انساني است كه در شرايط سخت صبر يكي از فضيلت )2

هاي صحرانشينان مورد توجه بوده  به عنوان يكي از ويژگي ،ه در دوران جاهليتاين واژه ك
ن يكي از كلمات برجسته ديني و است، پس از اسالم، در جايگاه رفيعي قرار گرفت و به عنوا

  . هي اهميت فراوان يافتال
در ، داري در برابر مطلق تنگناها و شدائد بود هستة اصلي مفهوم صبر كه خويشتن )3

ارتباط عميقي با مفاهيم ديني ، شناختي قرآن با حفظ معناي لغوي و اصطالحي دستگاه معنا
تقوا و اسالم و فضايل اخالقي از قبيل احسان و عزم يافت و حتّي با برخي از اين ، چون ايمان

  . مفاهيم مترادف گشت
شدن در برابر  درنگ و قانع، صبر به معناي تنبلي) ع( هاي ائمه در منطق قرآن و آموزه )4

در راه رسيدن به سعادت و كرامتي ، وضعيت موجود نيست بلكه به معناي پايداري و جهد
  . است كه انسان براي آن خلق شده است



  
       

  

  73مفهوم شناسي واژة صبر با تأكيد بر شبكة معنايي اين واژه در قرآن                               

  و مĤخذ منابع
  .ش ۱۳۸۷انتشارات لقاء، : ، قم۳ای، چ  ترمجه مهدی اهلی قمشه، ؛ قرآن کرمي - 

 .تا هدف، بی: مدرضا آشتيانی با اشراف ناصر مکارم شريازی، قمحممدجعفر امامی و حم :ترمجه و شرح ؛ج البالغه -

۱. ش ۱۳۶۶انتشارات دفتر تبليغات، : ؛ قمغرر احلکم و درر الکلمد؛ آمدی، عبدالواحد بن حمم . 

 . ق ۱۴۰۴کتاخبانه آيت اهللا مرعشی، : قم شرح ج البالغه؛؛ عبداحلميد الديند، عزابن ابی احلدي .۲

د الطناحی، ـحمم دـد الزاوی و حممـر امحـطاه: حتقيق فی غريب احلديث واالثر؛ ةـالنهايد؛ ـماثري، مبارک بن حم  ابن .۳

  . تا ، بیةالعلمي ةاملکتب: بريوت

 . ق ۱۴۱۶راث العربی، دارإحياء الت: بريوت؛ لسان العرب؛ مکرمد بن منظور، حمم  ابن .۴

 .ش ۱۳۸۱شرکت سهامی انتشار، : ، ران۵ چ د آرام،امح: ترمجه؛ خدا و انسان در قرآن کو؛هيايزوتسو، توشي .۵

 .ش ۱۳۶۰نقش فروزان، : ای، ران فريدون بدره: ترمجه؛ دينی در قرآنـ مفاهيم اخالقی ــــ؛  .۶

  .ش ۱۳۸۸ مست،: ، ران۴ چ  قرآن؛ريروش شناسی تفسگران؛ يی، علی اکرب و ديبابا .۷

 .ش ۱۳۶۰بنياد قرآن، : ، ران۴چ  ق،ی حمقّمهد: به کوشش وجوه قرآن؛تفليسی، حبيش بن ابراهيم؛  .۸

 . ق ۱۴۱۹، نيدارالعلم للمالئ: وتريب ؛ةصحاح اللغل؛ يجوهری، امساع  .۹

 . ق ۱۴۰۹ت، يموسسه آل الب: قم عه؛يوسائل الش حر عاملی؛ .۱۰

 . تا من، بی ۲۲موسسه خدمات فرهنگی : ران؛ گفتاری در باب صرب علی؛سيدی، ا خامنه .۱۱

ی و حممدمهدی حممدجعفر ياحقّ: به کوشش؛ روض اجلنان و روح اجلنان فی تفسري القرآن رازی، ابوالفتوح؛ .۱۲

  . ش ۱۳۷۱های اسالمی آستان قدس رضوی،  بنياد پژوهش: ناصح، مشهد

  . ش ۱۳۷۵انتشارات مرتضوی، : ران ؛املفردات اللفاظ القرآن؛ ، حسنيراغب اصفهانی .۱۳

  . ش ۱۳۸۰پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی، : ران ؛)ع(دانشنامه امام علی  اکرب؛ رشاد، علی .۱۴

۱۵. ش ۱۳۷۷داراحلديث، : رضا شيخی، قم محيد: ترمجه ؛مةميزان احلکد؛ ری شهری، حمم . 

۱۶. تا احلياة، بی ةدارمکتب: بريوت تاج العروس؛د مرتضی؛ زبيدی، حمم .  

۱۷. ران،  ،۳۶ ا، شه مقاالت و بررسيه؛ جملّ»فسري ذاتی يا عرضیت نياز به«دکاظم؛ شاکر، حمم ش ۱۳۸۲دانشگاه .  

 . ش ۱۳۸۷هجرت، : رضا جباران، قم دحمم: ترمجه ؛اخالقشبر، عبداهللا؛  .۱۸

۱۹. ش ۱۳۶۱، نيجامعه مدرساسالمي انتشارات : قم معانی االخبار؛د بن علی، صدوق، حمم .  

۲۰. ش ۱۳۷۴، رسني حوزهتشارات اسالمی جامعه مددفتر ان: قم ؛يف تفسري القرآن امليزاندحسني؛ طباطبايی، حمم .  

  . ش ۱۳۶۰انتشارات فراهانی، : ران گروهي از نويسندگان، :ترمجه ؛جممع البيان طربسی، فضل بن حسن؛ .۲۱

۲۲. ران ؛جممع البحرين ين؛طرحيی، فخرالد : ،ق ۱۴۰۸انتشارات مرتضوی .  

۲۳. ران اوصاف االشراف؛د؛ طوسی، خواجه نصريالدين حمم : ش ۱۳۶۱هدی، نشر . 
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۲۴. مکتبه چهل : سعيد، قم  حسن: حتقيق ادی إلی طريق الرشاد؛قتصاد اهلاال؛ )شيخ طوسی(د بن حسن طوسی، حمم

  . ق ۱۴۰۰ستون، 

  . ق ۱۴۱۵، السنة ةمکتب: مصر ؛حياء علوم الدينإ غزالی، ابوحامد؛ .۲۵

  . ق ۱۴۱۴انتشارات اسوه، : قم ؛کتاب العنيفراهيدی، خليل بن امحد؛  .۲۶

  . ش ۱۳۷۱دارالکتب االسالميه، : ران ؛قاموس قرآناکرب؛  قرشی، علی .۲۷

 . ق ۱۴۲۰نشر احسان، : امحد نعمتی، ران: ؛ ترمجههای فقهی معاصر ديدگاهقرضاوی، يوسف؛  .۲۸

۲۹. ران اجلامع الحکام القرآن؛د بن امحد؛ قرطبی، حمم : ،ش ۱۳۶۴انتشارات ناصر خسرو . 

۳۰. ران: ترمجه س؛کتاب مقد ،ش ۱۳۸۰ انتشارات اساطري،: فاضل خان مهدانی . 

۳۱. ران اصول کافی؛د بن يعقوب؛ کلينی، حمم : ،ش ۱۳۶۵دارالکتب االسالميه .  

۳۲. ق ۱۴۰۴الوفاء، : بريوتلدرر اخبار االئمة االطهار؛  ةحبار االنوار اجلامعدباقر؛ جملسی، حمم. 

۳۳. ق ۱۴۰۸موسسه آل البيت، : قم مستدرک الوسائل؛ث نوری، مريزاحسني؛ حمد . 

۳۴. ران اخالق در قرآن؛ی؛ دتقمصباح يزدی، حمم : ،ش ۱۳۸۳امري کبري . 

 . ش ۱۳۷۴سالميه، اإل  دارالکتب: ران منونه؛ تفسريمکارم شريازی، ناصر؛  .۳۵

  .ق ۱۴۱۸سالمی، ؤسسة النشر اإلم: قم مستدرک سفينة البحار؛ منازی، علی؛ .۳۶

 


