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  شناسی صبر بر معصیت با تکیه بر منابع اسالمینشانه
  *حسین امیري

  چکيده
بنـدي  اي و با تکیه بر منابع اسالمی، به شناسـایی و طبقـه  توصیفی ـ کتابخانه این مقاله با استفاده از روش 

صبر بر معصیت در چهار بعد شناختی، هیجانی، انگیزشـی و رفتـاري پرداختـه اسـت. ضـمن      هاي نشانه
ـیت محقـق    هایی که میطور ویژه آن دسته از نشانهنشانگان کلی صبر، به بررسی توانند در موقعیـت معص

اند. نتایج نشان داد که در بعد شناختی سه نشانه، در بعد هیجانی چهار نشـانه،  ناسایی و تبیین شدهشوند، ش
ـند.   در بعد انگیزشی یک نشانه و در بعد رفتاري سه نشانه می ـیت باش تواند حاکی از ویژگی صبر بر معص

ـبر،    در پایان مباحثی براي تشخیص ممدوح یا غیرممدوح ـناخت مراتـب ص حـد نصـاب    بودن صبر و ش
  ها براي صدق ویژگی صبر بیان شده است.نشانه

 شناسی صبر.روان شناسی صبر، مراتب صبر،ها: صبر، معصیت، نشانهکلیدوواژه
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  مقدمه
است. براي نمونـه،  » صبر«از جمله موضوعاتی که در مکتب اسالم مورد تأکید قرار گرفته است، موضوع 

منزلۀ سر در بـدن اسـت؛ اگـر سـر بـرود      صبر در ایمان به«خوانیم: می (ع)در روایتی به نقل از امام صادق
). ایـن روایـت   89، ص2ق، ج 1407(کلینـی،  » رودرود. همچنین اگر صبر برود ایمان نیز مـی بدن نیز می

کـه اگـر صـبر نباشـد، ایمـان       طوريخوبی حاکی از اهمیت و ارزشمندي صبر در ثبات ایمان است، بهبه
بودي قـرار خواهـد گرفـت. بـه هـر حـال، صـبر نقـش بسـزایی در سـیر و سـلوك و            انسان در خطر نا

هاي مسیر شـناخت حـق   تواند دشواريخودشکوفایی انسان دارد. انسان با مجهز شدن به این ویژگی، می
  را پیموده و در برابر انحرافات مقاومت کند.

م گـاهی اوقـات بـا معنـاي     داري است، ایـن مفهـو  مستلزم نوعی خویشتن» صبر«که مفهوم ازآنجایی
شود. ولـی بایـد توجـه داشـت کـه      شناختی خلط می(تقوا) یا خودمهارگري روان داري اخالقیخویشتن

تـوان گفـت: انسـان    تر، میعبارت دقیقشناختی نیست. بهصبر کامالً مترادف با تقوا یا خودمهارگري روان
شـه کـرده و نفـس خـود را از انحـراف      کنـد تقـوا پی  داري است یا سعی میهنگامی که مشغول خویشتن

تاب نشدن، نیـاز بـه عـاملی    ها و بیسختیشود، تحمل اینهایی مواجه میها و سختیبازدارد، با دشواري
تابی ناشی از دشـواري مهـار   داري از جزع و بیصبر ناظر به خویشتن«عبارت دیگر، دارد. به» صبر«به نام 

داري و مجاهـدة نفـس   تاب شدن در مسیر سـخت خویشـتن  نفس است. صبر در حقیقت نفس را از بی
  ).199، ص 1388(پسندیده، » داردبازمی

نوعی تالش کرده است صـبر را از  در زمینۀ صبر تحقیقات بسیاري صورت گرفته است که هریک به
 با توجه بـه آیـات و   مرحوم شبر، االخالقعنوان نمونه، کتاب جهات گوناگون مورد بررسی قرار دهد. به

هـاي تحصـیل صـبر را    طور مختصر چیستی، اقسام، فضیلت و باالخره، شیوهروایات، سعی کرده است به
نیز بحث مشـابه امـا نسـبتاً مفصـلی در ایـن زمینـه        السعادةمعراج ). مؤلف کتاب 1382بیان نماید (شبر، 

طـور مختصـر   بـه  احـوال السـالکین  ). یکی دیگر از بزرگان اخالق، در کتاب 1384کند (نراقی، مطرح می
  ق).1426کند (فیض کاشانی، نکاتی در مورد رسیدن به مقام صبر بیان می

رسد، یکی از مسائلی که در آثار منتشره در باب صـبر کمتـر بـه آن پرداختـه شـده اسـت،       به نظر می
نـد  شناختی است؛ به این معنا که با توجه به آیات، روایات و متون دینـی، رو بررسی صبر با رویکرد روان

توان میزان صـبر افـراد را سـنجید؟    هاي افراد صبور کدامند؟ آیا میگیري صبر چگونه است؟ نشانهشکل
در صورت امکان سنجش، چه مقیاسی براي تشخیص صبر وجود دارد؟ در صورت ضعف صبر، از چـه  
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ت نیسـت.  توان براي تقویت صبر استفاده کرد؟ در این مقاله مجال بررسی همۀ این سؤاالهایی میتکنیک
شود که بر یکـی از اقسـام آن متمرکـز    شناسی صبر است. البته تالش میهدف اصلی این پژوهش، نشانه

  گیري کند.صورت عمیق موضوع را پیشده و به
شناسی صبر با تکیـه بـر منـابع اسـالمی و     ها، به تحقیقات اندکی در زمینۀ نشانهبا مرور پژوهش

اي اسـت بـا عنـوان    هـا در ایـن زمینـه، مقالـه    یکی از پـژوهش یابیم. شناسی دست میرویکرد روان
هـاي افـراد صـبور بـر     این مقاله به نشـانه ». شناختی و نشانگان صبر در قرآنهاي روانبررسی پایه«

هـاي متعـددي از قبیـل    اساس آیات قرآن پرداخته است. نویسنده با توجـه بـه آیـات قـرآن، نشـانه     
هاي جهل و و مشکالت، برخورد با حلم و مدارا در موقعیتها گذشت، یاد خداوند هنگام مصیبت

هـا، مقیاسـی اسـت کـه     ). یکی دیگر از پـژوهش 1387کند (نوري، خشونت و... براي صبر بیان می
صـبر بـر   «عبـارت در سـه مقولـه     48جهت سنجش صبر در نوجوانان ساخته شده است و حـاوي  

). در ایـن مقالـه، هرچنـد    1387ثابت،  است (حسین» صبر بر معصیت«و » صبر بر طاعت«، »سختی
تـوان گفـت: چنـین    هاي صبر بیان نشده اسـت، ولـی مـی   بندي شده، نشانهصورت صریح و طبقهبه

  هاي صبر است.مقیاسی به لحاظ نظري مبتنی بر کشف عالئم و یا مؤلفه
بـه   هاي متعددي در مورد صبر صورت گرفته اسـت، امـا  هرچند در حوزة اخالق تألیفات و پژوهش

هاي اندك، نیاز به تکمیل و توسـعه بیشـتري دارنـد. از جملـه     شناختی تالشرسد در حوزة رواننظر می
باشـند، اوالً بـا   اینکه در زمینۀ نظري الزم است اموري کـه حـاکی از وجـود ویژگـی صـبر در افـراد مـی       

ونگی ارتبـاط آنهـا بـا بـروز     تر به چگتر بر متون دینی شناسایی شود. ثانیاً، با نگاهی جامعاستنادهی دقیق
بندي شوند. از سوي دیگر، بهتـر  صبر، اشاره گردد و ثالثاً، بر اساس ابعاد شناختی، هیجانی و عاطفی طبقه

  صورت مجزا تبیین گردند.هاي هریک از این اقسام بهاست اقسام صبر و نشانه
خـوانیم:  مـی  یـامبر گرامـی  طور که اشاره شد، صبر داراي اقسام متعددي است. در روایتی از پهمان

، ص 2، ج 1362(کلینـی،  » صبر بر سه قسم است: صبر بر مصیبت و صبر در طاعت و صبر در معصیت«
شـود  نوبۀ خود الزم و ضروري است. اما در این پژوهش تالش می). بررسی هر کدام از این اقسام، به91

اي صبر با تأکید و تمرکز بر یکـی از اقسـام   هگرفته، نشانهتا در کنار بهره بردن از برخی تحقیقات صورت
آن، یعنی صبر بر معصیت بررسی شوند. سرانجام اینکه در این مقاله، نشانگان با توجه به ابعـاد شـناختی،   

شـده اسـت هنگـام بررسـی نشـانگان،      شوند. همچنین تالش بندي میهیجانی، انگیزشی و رفتاري طبقه
 تبیین شود.ارتباط بسیاري از آنها با ویژگی صبر 
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حـاکی از وجـود    هـا با توجه به آنچه گذشت پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از: کدام نشانه
  ویژگی صبر بر معصیت هستند؟

  شناسي بحثالف ـ مفهوم
  صبر

؛ 70، ص 7ق، ج 1414زبیـدي،  داننـد (حسـینی  معنـاي حـبس مـی   را بـه » صـبر «شناسان بسیاري از لغت
ذکـر  » اإلمساك فی ضـیق «با بیان دیگر معناي صبر را مفردات در  راغب). 358، ص 3، ج 1375طریحى، 

ان ثبـات،  نیـز واژگـ  و اصطالحا  لغۀقاموس الفقهی ). در کتاب 474، ص ق1412کند (راغب اصفهانی، می
  ).206ق، ص 1408عنوان معانی صبر بیان شده است (سعدى، حبس و منع به

پس از بیان معنـاي لغـوي صـبر، معنـاي      راغبهاي متعددي بیان شده است. در اصطالح نیز تعریف
صبر نگهـداري نفـس اسـت بـر طبـق مقتضـاي عقـل و شـرع یـا          «کند: اصطالحی آن را چنین بیان می

(راغـب  » کننـد زهایی است که عقل و شرع حکم بـر حـبس نفـس از آنهـا مـی     نگهداري نفس از آن چی
صـبر و آن حفـظ   «نویسـد:  مـی تفسیر المحیط االعظـم  در  سیدحیدر آملی). 474ق، ص 1412اصفهانی، 

(آملـی،  » معناي) مقاومت نفس در برابر آن (هواي نفس) اسـت نفس است از اطاعت هوي و(همچنین به
 ).487 ص ،2، ج ق1422
(فیض کاشـانى،  » صبر: یعنى پاى افشردن بر دشوارى در راه حق«نویسد: میرسائل در  ض کاشانیفی
  ).55، ص 9، رساله 2ق، ج 1429

تـابی کـردن در مواجهـه بـا امـور      صبر حفظ نفـس اسـت از بـی   «نویسد: می محقق طوسیهمچنین 
» کنـد ناخوشایند و صبر درون را از اضطراب و زبان را از شکایت و اعضا را از حرکات غیرعادي منع می

 ).68، ص 68ق، ج 1403(مجلسى، 
وضوع اساسـی صـبر   یکی دیگر از محققان با تکیه بر روایات، و تقسیم صبر و تجزیه و تحلیل آنها، م

هـاي لغـوي، اصـطالحی و روایـی صـبر را      کند. ایشـان پـس از بررسـی   معرفی می» امور ناخوشایند«را 
بـر  » تـابی هـا، و پرهیـز کـردن از جـزع و بـی     ها و دشواريتحمل کردن سختی«کند: گونه تعریف میاین

تاب شـده و بـه   ر آنها بیاست که نفس در براب» امور ناخوشایند«اساس این تعریف، موضوع اساسی صبر 
  ).189، ص 1388(پسندیده، » آرودجزع و فزع روي می

انـد. در  ها صریحاً به حـبس نفـس تأکیـد کـرده    توان گفت: اکثریت این تعریفبندي میدر یک جمع
ها، از مفهوم مقاومت یا پایداري در تعریف صبر اسـتفاده شـده اسـت کـه در ایـن      برخی دیگر از تعریف
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توان گفت: منافاتی با مفهوم حبس نفس ندارند؛ زیرا الزمـۀ حـبس نفـس، نـوعی مقاومـت      موارد هم می
کنـد در برابـر عـواملی    کند، در حقیقت سعی میاست؛ کسی که نفس خود را در حالتی خاص حبس می

بسا به همـین اعتبـار مفهـوم پایـداري یـا مقاومـت در       شوند، مقاومت کند و چهکه موجب خروج آن می
رسـد ماهیـت مشـترك    اخذ شده است. در مجموع، با توجه به تعاریف متعدد، به نظـر مـی   تعریف صبر

امـا در مـورد   ». نگهداري و حـبس نفـس در حـالتی خـاص    «صبر در همه این تعاریف عبارت است از: 
این حالت خـاص را   راغبمتعلق حبس و تبیین این حالت خاص، امور متعددي بیان شده است. ظاهراً 

انـد. مـراد همـان    شرع دانسته است. برخی متعلق صـبر را امـور ناخوشـایند بیـان کـرده     مقتضاي عقل و 
اي هم متعلـق صـبر را حـالتی در    شود. عدههایی است که فرد در راه تقواي نفس به آن دچار میدشواري

رسد، اگر متعلق صـبر حفـظ در حالـت مقتضـاي عقـل و      اند. به نظر میمقابل هوا و هوس معرفی نموده
یا حالتی در مقابل هوا و هوس دانسته شود، احتمال دارد با معناي تقوا یا خودمهارگري خلط شـود.  صبر 
، قیـد  پسـندیده و  فیض کاشانی، طوسیتر این است همانند برخی از مؤلفان مانند محقق رو، مناسبازاین

  در تعریف صبر اخذ شود.» امورناخوشایند«یا » دشواري« 
هـا و مهـار مسـتمر نفـس از     حفظ طمأنینه در برابر دشـواري «توان گفت: بنابراین در تعریف صبر می

). این تعریف، ضمن اینکـه متناسـب بـا معنـاي لغـوي (حـبس و       18، ص 1390(امیري، » تاب شدنبی
هاي اصطالحی مذکور نیز سـازگار اسـت. همچنـین در ایـن تعریـف،      ثبات) است، با بسیاري از تعریف

معناي قطع کردن چیـزي ممتـد یـا حـالتی     به» جزع«وبی لحاظ شده است. خمتضاد بودن صبر با جزع به
؛ 194ص ق، 1412اصـفهانی،  (راغـب  گیـرد مستمر است و به نوعی در مقابل سکون و طمأنینه قـرار مـی  

رو، بهتر است در معناي صبر نیز حالت طمأنینه و مستمر بـودن  ). ازاین819ص  2ق، ج 1402مصطفوى، 
  آن را لحاظ کنیم.

  معناي معصيت

تـاج  اسـت. در  » عصی«) و مشتق از ماده 12، ص 5ق، ج 1412معناي عصیان بوده (قرشى، به» معصیت«
قـاموس قـرآن   ) و در 682، ص 19ق، ج 1414زبیـدي،  (حسینى» خالف الطَّاعۀِ«معناي عصیان، العروس 

معنـاي خـروج   ز آن را بهنی راغب) آمده است؛ 12- 11ق، ص 1412(قرشی، » نافرمانی، خروج از طاعت«
  ).570 ، صق1412داند (راغب اصفهانی، از طاعت می

رسد، بین لغویین اختالف جدي در معناي عصیان و معصیت وجود نـدارد. پـس معصـیت    نظر میبه
  گیرد.در لغت مقابل اطاعت قرار می
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در  یف مرتضـی شرهاي اصطالحی نیز معانی نسبتاً مشابهی براي معصیت بیان شده است: در تعریف
هر عمل یا اخالل در عمل، که خداوند از آن کراهـت داشـته باشـد. طبـق     «نویسد: می» معصیت«تعریف 

طور کوتاهی در انجام اوامـر او، معصـیت   این تعریف انجام کارهایی که خداوند از آنها نهی کرده و همین
  ).283، ص 2ق، ج 1405(شریف مرتضى، » تلقی شده است

کنـد کـه امـر    داند. تفـاوت نمـی  ، معناي معصیت را مخالفت با امر میمجمع البیاندر  طبرسیمرحوم 
» المعصیۀ مخالفۀ األمر سواء کـان األمـر واجبـا أو نـدبا    «نویسد: وجوبی باشد یا مستحبی. ایشان چنین می

  ).55 ، ص7 ج، 1372(طبرسى، 
معصـیت  «کنـد:  بیـان مـی   را هم اضافه نمـوده و » قصد«در تعریف معصیت، قید  شیخ زکریا انصاري

  ).509، ص 2تا، ج (عبدالرحمان، بی» مخالفت امر است از روي قصد
العصـیان و هـو عـدم    «نویسـد:  پس از بیان معناي لغوي عصیان، چنین می ،المیزاندر  علّامه طباطبائی

خطابـات  االنفعال عن األمر أو النهی کما یتحقق فی مورد التکالیف المولویۀ کـذلک یتحقـق فـی مـورد ال    
). طبق این بیان، عصیان عبارت است از: تحت تـأثیر قـرار   137 ، ص1 جق، 1417(طباطبائى، » اإلرشادیۀ

کند که این عدم انفعال در تکالیف مولوي باشد یا ارشـادي. در هـر دو   نگرفتن از امر یا نهی، تفاوتی نمی
  شود.مورد عصیان تلقی می

بـه هرگونـه مخالفـت بـا     «جامع این است که گفته شود:  رسد تعریف مناسب ونظر میحال آنکه، به
کند که واجب باشد یا مستحب، مولـوي باشـد یـا    شود، حال تفاوتی نمیاوامر یا نواهی معصیت گفته می

هاي اصـطالحی  باشد، با اکثر تعریفاین تعریف عالوه بر اینکه شامل معناي لغوي معصیت می». ارشادي
  هم سازگار است.

  ژة عصي در آياتکاربردهاي وا
  . عدم پيروي۱

خـوانیم:  شاهد این معنا آیۀ ذیل است که در آن عصیان مقابل پیروي قرار گرفته اسـت. در ایـن آیـه مـی    
)؛ 36(ابـراهیم:  » فَإِنَّک غَفُور رحـیم  فَإِنَّه منِّی و منْ عصانی رب إِنَّهنَّ أَضْلَلْنَ کَثیراً منَ النَّاسِ فَمنْ تَبِعنی«

از من اسـت و هـر    ،ها] بسیارى از مردم را گمراه ساختند! هر کس از من پیروى کندپروردگارا! آنها [بت
  .کس نافرمانى من کند، تو بخشنده و مهربانى!

  . مخالفت با امر و نهي۲

ورد براي امر یا نهی به کار رفته است. براي مثـال، در مـ  » عصی«شاهد این معنا آیاتی است که در آن مادة 
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تَجِدنی  «توان به این آیه از سورة کهف استناد کـرد:  کاربرد ماده عصی براي مخالفت با امر، می إِنْ  قـالَ سـ
(موسى) گفت: به خواسـت خـدا مـرا شـکیبا خـواهى      )؛ 69(کهف: » لَک أَمراً شاء اللَّه صابِراً و ال أَعصی

اي دیگر عالوه بر اینکه عصیان به امر تعلـق  آیه دریافت و در هیچ کارى مخالفت فرمان تو نخواهم کرد! 
 ؛)93طـه:  » (أَالَّ تَتَّبِعنِ أَفَعصیت أَمري«خوانیم: گرفته، در مقابل تبعیت نیز قرار گرفته است. در این آیه می

  ».از من پیروى نکردى؟! آیا فرمان مرا عصیان نمودى؟!
باشـد کـه در آن انجـام نهـی (یعنـی      ت، آیه ذیل میشاهد بر این اینکه مخالفت با نهی نیز عصیان اس

ودونَ    أَلَم تَرَ إِلَى الَّذینَ نُهوا عنِ النَّجوى«فرماید: نجوا کردن) معصیت رسول تلقی شده است. می عـی ثُـم
ولِ وۀِ الرَّسیصعم وانِ ودالْع نَ بِالْإِثْمِ ووتَناجی و نْهوا عما نُهآیـا ندیـدى کسـانى را کـه از     )؛ 8ادله: (مج...» ل

گردنـد و بـراى انجـام گنـاه و تعـدى و      نجوا نهى شدند، سپس به کارى که از آن نهى شده بودند بـازمى 
گوینـد  آیند تو را تحیتى (و خوشامدى) مىهنگامى که نزد تو مى .پردازندنافرمانى رسول خدا به نجوا مى

» کنـد؟! هایمان عذاب نمـى خاطر گفتههچرا خداوند ما را ب«ویند: گکه خدا به تو نگفته است، و در دل مى
 شوند، و چه بدفرجامى است!جهنم براى آنان کافى است، وارد آن مى

  . مخالفت با تکليف ارشادي ۳

آدم  عصـى «کار رفتـه اسـت:   در مورد حضرت آدم، که با نهی ارشادي مخالفت کرده بود، به» عصی«واژة 
  ) آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت.121؛ (طه: »ربه فَغَوى

  معناي صبر بر معصيت
رسد، تعریف مناسب صبر بر معصیت عبارت اسـت  نظر میهاي متعدد، بهشناسی و بررسیپس از مفهوم

  شود.هایی که بر اثر ترك گناه حاصل میتاب شدن در برابر دشوارياز: مهار نفس از بی
وسـیله، از صـبر   پژوهش، صبر بر معصیت شامل تحمل دشواري ترك محرمات است. بـدین در این 

تـر، اگـر فـرد کـار     شود. به بیـان دقیـق  بر طاعت، که شامل تحمل دشواري انجام طاعت است، متمایز می
حرامی انجام دهد، دچار جزع در صبر بر معصـیت شـده اسـت و اگـر واجبـی را تـرك کنـد (هرچنـد         

  دچار جزع در صبر بر طاعت شده است. نافرمانی کرده)،

  معناي جزع در ترک معصيت
تـاب شـده و   معناي قطع حالتی مستمر است. به بیان دیگر، اگر انسـان بـی  طور که بیان شد، جزع بههمان

تـابی در مـورد   شده است. جزع یا بی» جزع«شود دچار طور مستمر ادامه دهد، گفته مینتواند حالتی را به
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گنـاه را تحمـل کنـد.     داري ازهاي خویشـتن کند که فرد نتواند دشواريتی معنا پیدا میمعصیت در صور
شود و در نتیجـه، عمـالً آن   عبارت دیگر، به کسی که در مقابل انگیزهاي گناه تاب نیاورده و تسلیم میبه

گنـاه آن حالـت   توان گفت: در مرحله رفتار دچار جزع شده است؛ زیرا با انجام دهد، میگناه را انجام می
هاي گناه داشته است، قطع کرده است. یا کسـی کـه در عمـل خـود را     مستمري را که در تحمل دشواري

تواند هیجان خود را کنترل کرده و آرامش خود را حفظ کنـد و مـدام   کند، اما نمیکنترل کرده و گناه نمی
صی در مرتبـه هیجـان دچـار    برد، چنین شخدر حالت برانگیختگی شهوانی یا در حالت خشم به سر می

  هاي ترك گناه حفظ کند.جزع شده است؛ زیرا نتوانسته است حالت آرامش خود را در برابر دشواري

  هاي صبر و تبيين آنها در موقعيت معصيتب. نشانه
توانند حاکی از وجود صبر بـر معصـیت   نوعی میدر این پژوهش، اموري است که به» هانشانه«منظور از 
باشند. گاهی اوقات از راه وجود عامل صبر، گاهی از طریـق وجـود آثـار و پیامـدهاي صـبر و      در انسان 

هـا  توان به وجود صبر در فـرد پـی بـرد. ایـن نشـانه     هاي مقارن با صبر، میگاهی از طریق وجود ویژگی
 عبارتند از:

  هاي شناختينشانه

عقاید یا بازخوردها دربـارة امـور مختلـف     ها،شها، ارزها. افکار، ایدهشناخت«اند از: ها عبارتاین نشانه
  ).254، ص 1382بزرگی و نوري، (جان» شودرا شامل می

  . يقين به وجود هدف خوشايند۱

کند، طبیعتاً هم بـه وجـود آن هـدف یقـین     هاي راه را تحمل میکسی که براي رسیدن به هدف، دشواري
تواند در زمینۀ صـبر  است. از جمله اهدافی که میدارد و هم اینکه آن هدف براي او مطلوب و خوشایند 

بر معصیت، انگیزه فرد واقع شود، رسیدن به بهشت و رهایی از جهنم است. این مطلب نیز بسیار روشـن  
کند، بـه لحـاظ شـناختی    هاي ترك گناه را تحمل میاست کسی که براي رسیدن به این اهداف، دشواري

  تواند نشانه شناختی صبر باشد.مسئله می به وجود بهشت و جهنم باور دارد. این
  براي تبیین بهتر است دو روایت ذیل مورد توجه قرار گیرد:

  فرماید:  در پاسخ به یک راهب می روایت منقول از حضرت عیسی
کننده) شش چیز است: اینکه یقین کند خداوند حق است، پس بـه او ایمـان   و اما عالمت فرد موقن (یقین

آورد و یقین کند مرگ حق است، پس از آن پروا داشته باشد و یقین کند که رستاخیز حق است، پـس از  
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ـ   ت، پـس  رسوایی بترسد و یقین کند بهشت حق است پس مشتاق آن باشد و یقین آتش (جهنم) حـق اس
ـبه قـرار دهـد      براي نجات از آن تالش کند و یقین کند حسابرسی حق است، پس نفسش را مـورد محاس

 ).20ق، ص 1404(حرانى، 

  فرمایند:می امام علی
صبر بر چهار شعبه (یا پایه) است: شوق و ترس و زهد و مراقبت. هر کس مشتاق بهشت باشد از شهوات 

شود و هر کس در دنیـا زهـد   بترسد، از محرمات رویگردان میکشد و هر کس از آتش (جهنم) دست می
ـتابد  شود و هر کس مراقبت بر مرگ کند، به سـوي امـور خیـر مـی    داشته باشد، مصائب بر او آسان می ش

 ).89، ص 69ق، ج 1403(مجلسى، 

  بر اساس روایت اول، یکی از عالئم فرد موقن این است که یقین به بهشت کند، پس مشتاق آن شود.
هاي صبر شوق است، کسـی کـه شـوق بـه بهشـت پیـدا کنـد، از        بر اساس روایت دوم، یکی از پایه

توان گفـت کـه یقـین بـه بهشـت یکـی از       راحتی میکشد. با مالحظه این مقدمات، بهشهوات دست می
شـود. در  هـاي صـبر مـی   تر، یقین به بهشت موجب ایجاد یکی از پایـه هاي صبر است. به بیان سادهریشه

توان یکی از متعلقات یقین در مورد صـبر را بهشـت دانسـت. در مـورد یقـین بـه جهـنم نیـز         تیجه، مین
 توان همین استدالل را به کار برد.می

  . در نظر گرفتن عاقبت امور۲
شـود. همـواره   فرد صابر عالوه بر اینکه به وجود هدف (عاقبت خوشایند) یقـین دارد، از آن غافـل نمـی   

هاي فـرد صـابر، حـزم اسـت.     توان گفت: یکی از ویژگیدهد. در واقع، میظر قرار میعاقبت امور را مدن
اگر بر قلبش آگاهی پیدا کنی، از عفـت  «خوانیم: در مورد فرد صابر چنین می در روایتی از امیرالمؤمنین

). در روایتـی دیگـر   456، ص 2ق، ج 1407(کلینـى،  » اش متعجب خـواهی شـد  و فروتنی و دوراندیشی
معنـاي  )، حزم بـه 537، ص 1376(لیثى واسطى، » کند مگر دوراندیش عاقلصبر بر حق نمی«خوانیم: می

اندیشی است. حازم کسی است که به جاي لحظه حال، بـه آینـده نظـر    دوراندیشی و یا به تعبیري عاقبت
اش را زنـدگی پـردازد و بـر اسـاس آن، رفتـار و برنامـه      بینی پیامدهاي رفتاري خود میکند و به پیشمی

محور، رنـج حـال را بـه سـبب عاقبـت خـوش       تفکر عاقبت). «106، ص 1388کند (پسندیده، تنظیم می
دهد. همچنین لذت حال را به سبب پرهیز از عاقبت بد تـرك کـرده و   پذیرد و کار دشوار را انجام میمی

ز و هم ترك لـذت حـال   پذیر ساتواند رنج حال را تحملکند. حزم هم میبخش دوري میاز رفتار لذت
  ).112(همان، ص » را
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  بيني. عدم بزرگ۳
کند. در روایتـی  هاي شناختی فرد صبور این است که خود را بزرگتر از دیگران تصور نمییکی از ویژگی

و اما عالمت صابر چهار چیـز اسـت: صـبر بـر     «تواضع یکی از چهار عالمت فرد صبور بیان شده است: 
» داري در غضـب) ها) و تصمیم به انجام اعمال خیر و فروتنی و حلم (خویشـتن (سختیامور ناخوشایند 

  ).20ق، ص 1404حرانى، (
در توضـیح   نراقـی توان گفت تواضع هم داراي جنبۀ شناختی است و هم جنبۀ رفتـاري. مرحـوم   می

کـه   ضد صفت کبـر، تواضـع اسـت و آن عبـارت اسـت از شکسـته نفسـی،       «کند: معناي تواضع بیان می
اي اسـت کـه داللـت بـر     گونـه نگذارد آدمی خود را باالتر از دیگران ببیند و الزمۀ آن، کردار و گفتـار بـه  

  ).296، ص 1384(نراقی، » تعظیم دیگران و اکرام ایشان کند
ممکن است این سؤال مطرح شود که چه ارتبـاطی بـین صـبور بـودن در مقـام معصـیت و داشـتن حالـت         

راحتـی در مقابـل معاصـی صـبور باشـد کـه       توانـد بـه  اسـخ بایـد گفـت: کسـی مـی     تواضع وجـود دارد؟ در پ 
سـاز  توانـد زمینـه  جـا مـی  هاي گناه را در خود تضعیف کـرده باشـد. بـراي نمونـه، خشـم افراطـی و بـی       ریشه

هـاي گونـاگونی داشـته    توانـد ریشـه  کاري و... شود. حـال همـین خشـم، مـی    گناهانی مثل غیبت، فحش، کتک
دانـد و توقـع دارد   بینـی) اسـت. کسـی کـه خـود را بزرگتـر از دیگـران مـی        آنها کبر (خودبزرگ باشد. یکی از

احترامی ممکن است برافروختـه شـده و گناهـانی مثـل فحـش یـا       شدیداً مورد احترام واقع شود، با کمترین بی
شـگرانه  غبیت را مرتکب شود. در مقابل، کسـی کـه حالـت تواضـع دارد، زود دچـار خشـم و رفتارهـاي پرخا       

  آلود نزند.هاي گناهادبی دیگران را تحمل کرده و دست به واکنشتواند بیتر میشود و راحتنمی

  هاي هيجانينشانه
  . شوق براي رسیدن به هدف1

صبر بر چهار شـعبه (یـا   «هاي صبر، شوق معرفی شده است یکی از این پایه در روایت از امیرالمؤمنین
» شوق... پـس کسـی کـه مشـتاق بهشـت باشـد، از شـهوات دسـت بـردارد          پایه) است (که عبارتند از:)

شـود کـه   ). مسلماً شوق به هدف (بهشت و رضاي خدا)، موجب مـی 89، ص 69ق، ج 1403(مجلسى، 
هاي ترك گناه) را تحمل کنـد. طبیعتـاً   هاي موجود در راه (از جمله سختیتر بتواند دشواريانسان راحت

  ند حاکی از وجود صبر در افراد باشد.تواوجود چنین خصوصیتی، می

  . ترس از عاقبت بد2

هاي صبر، ترس از عواقب تلخی است که بر اثر عدم صبر (یعنـی جـزع) حاصـل    یکی دیگر از پایه
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   ۶۵ ه بر منابع اسالميشناسي صبر بر معصيت با تکينشانه

شود. از جمله این عواقب تلخ جهنم است: صبر بر چهـار پایـه اسـت: ... و هـر کـس از آتـش       می
هـاي وجـود   تواند یکی از نشانه. چنین ترسی نیز میشود(جهنم) بترسد، از محرمات رویگردان می

  صبر در فرد باشد (همان).

  هاي حرام. نداشتن رغبت شدید به لذت3

عنـوان  و بـه  )355، ص 1384نراقـی،  ؛ 53، ص 3، ج1375(طریحـی،  اسـت  » زهد«هاي صبر یکی از پایه
... و زهد. و هر کـس در دنیـا   تواند حاکی از وجود مسبب باشد. صبر چهار پایه است: عامل یا سبب می

معناي زهـد و همچنـین در نظـر گـرفتن     شود (همان). البته با توجه بهزهد ورزد، مصائب بر او آسان می
تواند در تـرك معصـیت   توان گفت: زهد عالوه بر مصیبت، میروایات دیگر، که در ادامه آمده است، می

هـیچ  « خـوانیم: مـی  ر روایتـی از امیرالمـؤمنین  عنوان سازوکار صبر عمـل کنـد. د  و انجام طاعت نیز به
تـوان  خوبی مـی ). از این روایت به488 ص ،ق1414، البالغه(نهج» زهدي مانند زهد در محرمات نیست

رسـد، وقتـی کـه در    معناي زهد به نظر مـی فهمید که زهد در مورد محرمات نیز جاري است. با توجه به
هاي حرام است. در روایت دیگـري  رغبتی به لذترغبتی یا کمبی معنايرود، بهکار می مورد محرمات به

زاهد در دنیا کسی که حرام بر صبرش غالب نگردد و حالل او را از شکر بـاز  «خوانیم: از آن حضرت می
توان برداشـت کـرد کـه زهـد نسـبت بـه دنیـا        ). از این روایت نیز می200ق، ص 1404 (حرانى،» ندارد

عبارت دیگر، وقتی که انسـان نسـبت   سان در برابر محرمات شکست نخورد. بهشود که صبر انموجب می
تواند در برابـر محرمـات طمأنینـه خـود را     رغبت باشد، میهاي حرام بیهاي دنیوي از قبیل لذتبه لذت

  هاي حرام نجات دهد.تاب شدن در برابر ترك لذتحفظ کرده و خود را از بی

  ر ترك گناهخاط. عدم ابراز غم و اندوه به4

  خوانیم:می در روایتی به نقل از نبی اکرم
حال نیست. دوم آنکه، ملول و محزون عالمت شخص صابر و شکیبا سه چیز است: اول آنکه، سست و بى

کند؛ زیرا شخص وقتى کسل و سست شـد، حقـوق   باشد. سوم آنکه، از پروردگار متعال شکایت نمىنمى
کند و هرگاه از پروردگار شاکى شد، ل و محزون گردید، اداء شکر نمىدیگران را ضایع نموده و وقتى ملو

  ).498، ص 2، ج 1385نماید (صدوق، عصیانش را مى
ج ق، 1410(فراهیـدى،   طبق این روایت یکی از عالئم فرد صابر عدم ضجر و غمگینی یا ناراحت بـودن 

  است. )481، ص 4ج  ق،1414منظور، ابن؛ 42، ص 6
هـاي گنـاه مقاومـت    توان گفت: فرد صبور از اینکه ناچار است در برابـر انگیـزه  میدر مورد معصیت 

۶۶     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

قـراري و رنجـش   کرده و دشواري این مقاومت را به جان بخرد، (از روي نارضایتی) اظهار ناراحتی، بـی 
  شود.حوصله و ناراحت نمیکند. مثالً، از اینکه موظف است ربا نگیرد، بینمی

  . آرامش قلبی5

اي بـاالتر ایـن اسـت کـه     ت که خاصیت صبر ثبات و عدم تالطم است. الزمۀ صبر در مرحلـه روشن اس
تابی در رفتار، به لحاظ هیجانی نیز خود را از مضـطرب  ها، عالوه بر مهار بیانسان در مواجهه با دشواري

امیـده  آنچه کـه از روي اضـطراب باشـد، صـبر ن    «خوانیم: می شدن حفظ کند. در روایتی از امام صادق
  ).185ق، ص 1400، الشریعۀمصباح» (شودنمی

در مـورد صـابران سـؤال     آمده است که ایشان از رسول خـدا  مسعودابندر روایتی دیگر به نقل از 
کسانی که بـر طاعـت خداونـد و    «شنوند: اند؟ در پاسخ میصابران چه کسانی» فَمنِ الصابِرُونَ«کند که می

کننـد و زیـادي   کنند؛ کسانی که کسبشان پاك است و از روي اعتدال انفاق مـی (ترك) معصیتش صبر می
کنند؛ اي پسـر مسـعود بـر ایشـان اسـت      یدا میرسند و نجات پدهند؛ پس به رستگاري میرا ترجیح می

  ).93، ص 74ق، ج  1403(مجلسى، » فروتنی و وقار و سکینه و...
» سـکینه «در این روایت، اوصاف متعددي در مورد صابران بیان شـده اسـت: یکـی از ایـن اوصـاف،      

  نویسد:  می» سکینه«در مورد معناي  علّامه طباطبائیاست. 
این کلمه در مورد سکون و آرامـش قلـب    .است که خالف حرکت است »سکون« ةاز ماد »هسکین«ۀ کلم

کـه  همچنان .شود و معنایش قرار گرفتن دل و نداشتن اضطراب باطنى در تصمیم و اراده استاستعمال مى
کند، و خـداى  کند با عزم مىاین چنین است، که هر کارى مى(داراي حکمت اخالقی)  حال انسان حکیم

(طباطبـائی،   ت را از خواص ایمان کامل قرار داده و آن را از مواهب بزرگ خوانده اسـت سبحان این حال
  ).438، ص 2 ج، 1374

هـاي گنـاه صـبور بـوده و آنهـا را      توان گفت: فردي که در مقابل امیال و انگیـزه در زمینۀ معصیت نیز می
د، آرامـش درونـی خـود را نیـز     کند، در مراتب باالتر عالوه بر کنترلی که روي رفتار خـود دار تحمل می
  گردد.دهد، دچار تالطم درونی نمیکند. مثالً، از اینکه یک گناه جنسی را انجام نمیحفظ می

  . خشوع6

اي پسـر  «، یکـی از خصوصـیات صـابران، خشـوع اسـت؛      از پیامبر اکرم مسعودابنبا توجه به روایت 
. و طبـق تعریـف علّامـه طباطبـائی:     )93، ص 74ق، ج  1403(مجلسـى،  » مسعود بر آنان اسـت خشـوع  

افرادى که در برابـر سـلطانى قـاهر     ؛دهدثیر خاصى است که به افراد مقهور دست مىأمعناى تبه »خشوع«
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ایـن   ظـاهراً  .شـود طورى که تمام توجه آنان معطوف او گشته و از جاى دیگر قطع مـى اند، بهقرار گرفته
(طباطبـائی،  » شـود و جوارح نیز نسـبت داده مـى   به اعضاحالتى است درونى که با نوعى عنایت،  ،حالت
  ).5، ص15، ج 1374

» متضـاد خشـوع اسـتکبار اسـت    «مفهومی که در مقابل خشوع قرار دارد، استکبار و تکبر است؛ 
رسد، استکبار در برابر خـدا منجـر بـه نـوعی جـزع یـا       نظر می). به218، ص 1، ج 1372(طبرسی، 

هـاي  تر دشواريتواند راحتشود؛ زیرا کسی میا یا ترك معاصی او میتابی در انجام فرامین خدبی
ترك معاصی یا انجام طاعت را تحمل کند که خـود را مقهـور اطاعـت شـونده، بدانـد و قلـبش از       

  عظمت او تحت تأثیر قرار گیرد.
برگشـتش بـه   هـا  تمـامی معصـیت  «فرمایـد:  به این مطلب اشاره کرده، میالمیزان در  علّامه طباطبائی

  ).24ص  ،8ج  ق،1417(طباطبائی، » ادعاي انیت (منیت) و منازعه با خداوند سبحان در کبریائیش است
توان گفت: الزمۀ صبر بر طاعت یا صبر بر معصیت این اسـت کـه خـود را مقهـور خداونـد      پس می

حالـت اسـتکبار در    متعال بداند و در برابر خداوند ادعاي منیت و بزرگی نکند و اال اگـر کسـی بخواهـد   
برابر خداوند داشته باشد و توجه نداشته باشد که مقهور خداوند، است تحمل دشواري اطاعـت خداونـد   

تـابی شـده و از   یا ترك معاصی او، برایش بسیار سخت خواهد بود و احتمال دارد هـر لحظـه دچـار بـی    
  حالت صبر خارج شود.

هـایی  و خشوع چیست؟ با توجه به تعریف شود که تفاوت تواضعدر اینجا این سؤال مطرح می
عبارت دیگر، هر خشوعی همـراه  که براي تواضع و خشوع بیان شد، تواضع اعم از خشوع است. به
فروق توان به بیـان  عنوان شاهد میبا تواضع است، ولی هر تواضعی لزوماً همراه با خشوع نیست. به

گیرد، است براي کسی که مورد تواضع قرار می تواضع اظهار قدرت«نویسد: استناد کرد که می اللغۀ
). 244ق، ص 1400(عسـکرى،  » کند که واقعاً قدرتمندتر از متواضع باشد یا نباشدحال تفاوتی نمی

کنـد و قلـبش   لـه را مـی  که در خشوع، فرد خاشع احساس مغلوب شدن در برابر مخشـوع در حالی
ز، خشوع در عبادت را نتیجـه فکـر در جـالل    نی عالمه مجلسیگیرد. تحت تأثیر بزرگی او قرار می
خشوع در عبـادت و آن نتیجـه   «نویسد: میبحاراالنوار داند. ایشان در معبود و مالحظه عظمتش می

» فکر در جالل (منزه بودن) معبود و در نظر گرفتن عظمتش اسـت کـه همـان روح عبـادت اسـت     
  ).336، ص 64ق، ج 1403(مجلسى، 

تر شکسته نفسی کنـد و او را مـورد تعظـیم و اکـرام قـرار      ابل شخص ضعیفبنابراین، اگر فرد در مق

۶۸     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

توان گفت: تواضع کرده است، ولی نسبت به او خشوع نشان نداده است؛ زیـرا خشـوع، صـفت    دهد، می
شـود، طبیعتـاً فـرد    قلب است که از توجه و فکر در عظمت فرد مقابل و احساس مغلوب شدن ناشی می

  کند.له، اظهار کوچکی (تواضع) نیز میس، قلباً و بدناً در برابر مخشوعخاشع بعداً از این احسا

  . کنترل خشم7

معنـاي  بـه » حلـم «تواند حاکی از وجود این ویژگی در انسان باشـد.  از آثار وجود صبر است و می» حلم«
 داري بـراي انسـان  ). تداوم این خویشـتن 176، ص 1388داري در مقام غضب است (پسندیده، خویشتن
ها را تحمل کند و حالت طمأنینه خـود را حفـظ نمایـد،    هایی دارد. اگر انسان بتواند این دشواريدشواري

» حلـم «داري در مقام غضـب  توان گفت: در مقام غضب صبور است. پس باید دقت کرد که خویشتنمی
کسـی کـه غضـب     است. طبیعتاً» صبر«شود، داري ایجاد میهایی که بر اثر این خویشتنو تحمل دشواري

دهد، حالت طمأنینه و تحمل خـود را از  کند و رفتارهاي پرخاشگرانه از خود نشان میخود را کنترل نمی
تـابی خـود را   دهـد کـه نتوانسـته بـی    عبارت دیگر، چنین فردي با پرخاشگري نشان میدهد. بهدست می

  کنترل کند و دچار جزع شده است.
: یکـی از پیامـدهاي صـبر در در زمینـۀ رفتـاري و هیجـانی       توان گفـت با توجه به آنچه گذشت، می

تـابی حفـظ کنـد، مطمئنـاً در     تواند دشواري را تحمل کرده و خود را از بیاست؛ زیرا کسی که می» حلم«
حالـت  «دار خواهد بود. ولی اگر کسی غضب خود را کنترل نکنـد، بـا ایـن کـار     مقام رفتار هم خویشتن

 براي این مسئله شاهدي در روایات وجود دارد. در روایتـی از نبـی اکـرم    کند.را هم قطع می» طمأنینه
اي موسی نفس خود را بـراي صـبر   «نقل آمده است،  دربارة وصیت حضرت خضر به حضرت موسی

  ).140 صق، 1409(جبعی عاملی، » آماده کن (نفست را محل صبر قرار ده) تا به حلم برسی
درِ حلـم را محکـم سـازید (حفـظ     «آمده اسـت:   هشامبه  همچنین در بخشی از وصیت امام کاظم

). در این روایـت، صـبر بـاب حلـم     309، ص 75ق، ج 1403(مجلسى، » آن صبر است کند) که همانا در
شود: صبر باب حلم است؛ یعنی اینکه راه رسـیدن بـه حلـم اسـتفاده از     معرفی شده است. وقتی گفته می

  صبر است. 

  هاي انگيزشينشانه
  انتظار مرگ. ۱

صـبر بـر   «تواند حاکی از وجود صـبر باشـد.   هاي صبر، انتظار مرگ است. وجود این پایه مییکی از پایه
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چهار پایه است: بر ... و مراقبت ... و هرکس مراقبت مـرگ کنـد (انتظـار آن را داشـته باشـد) بـه سـوي        
، همـواره نـوعی حالـت    کشـد ). کسی انتظار مـرگ را مـی  89، ص 69 (همان، ج» کندخیرات شتاب می

اي مهیـا سـازد کـه در    گونـه کند با انجام کار خیر و دوري از گناه، خود را بهبرانگیختگی دارد و سعی می
صورت وقوع مرگ آماده باشد. هرچند در این روایت، تأثیر انتظار مـرگ بـر انجـام خیـرات بیـان شـده       

نتظار مرگ در زمینۀ تـرك معصـیت نیـز    توان گفت: ااست، ولی با ضمیمه کردن برخی روایات دیگر می
کسی مراقبـت مـرگ را داشـته    «آمده است:  تأثیرگذار است. از جمله در روایتی به نقل از پیامبر گرامی

از توحیـد مفضـل   ). همچنین در قسـمتی از کتـاب   94، ص 74(همان، ج » کندباشد از لذات اعراض می
شـوند و موعظـت   مردم از یاد مرگ غافـل مـى   وانگهى اگرچه شمارى از«نقل شده است:  امام صادق

  ).84تا، ص عمر، بی(ابن» دارد و...پذیرند و از معاصى بازشان مىپذیرند، اما شمارى دیگر اثر مىنمى
شود حداقل برخـی از مـردم پنـد گرفتـه و از معاصـی      بر اساس این روایت، انتظار مرگ موجب می

  دوري کنند.

 هاي رفتاري. نشانه۴
  نکردن . شکايت۱

  خوانیم:می اکرمدر روایتی به نقل از نبی است.» شکایت نکردن«یکی از عالئم فرد صابر 
حال نیست. دوم آنکه، ملول و محزون عالمت شخص صابر و شکیبا سه چیز است: اول آنکه، سست و بى

، حقـوق  کند؛ زیرا شخص وقتى کسل و سست شـد باشد. سوم آنکه، از پروردگار متعال شکایت نمىنمى
کند و هرگاه از پروردگار شاکى شـد  دیگران را ضایع نموده و وقتى ملول و محزون گردید اداء شکر نمى

  ).498، ص 2، ج 1385(صدوق، » نمایدعصیانش را مى
 خوانیم:همچنین در روایت دیگري، که تفسیر صبر بیان شده است، می

عرضه داشت: یعنى انسان در موقع گرفتـارى  از جبرئیل سؤال کرد که تفسیر صبر چیست؟  رسول اکرم
ـتى هماننـد زمـان غنـا و       روحیه اش همانند زمان آسایش قوى و شاداب باشد. و در زمـان فقـر و تهیدس

هاى خـود را نـزد مـردم    نیازى و در موقع بال و مصیبت همانند زمان عافیت باشد و مصائب و ناراحتىبى
 ).93، ص 2ج  ،1364بازگو ننماید و شکایت نکند (مجلسى، 

  توان برداشت کرد که الزمۀ صبر این است که فرد لب به شکوه باز نکند.خوبی میاز این روایت، به
خـاطر مصـیبت یـا    هایی که بهتوان گفت: کسی که صبور است، در برابر سختیطور کلی، چنین میبه

عبـارت دیگـر، کسـی کـه     گشـاید. بـه  شود، لب به شکوه نمیانجام طاعت و یا ترك معصیت مواجه می
هاي چنین اموري را تحمل کند و لب به شـکایت از خداونـد تبـارك و تعـالی بـاز کنـد.       نتواند دشواري

۷۰     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

اي؟ اي کـاش  عنوان مثال، بگوید: خدایا ترك غیبت خیلی دشوار است؛ چرا ایـن کـار را حـرام نمـوده    به
  شود.و دچار جزع می حرام نبود!، درواقع، با این کار حالت طمأنینه خود را قطع کرده

  داري در مقام شهوت. خويشتن۲

). بـه نظـر   172، ص 1388(پسـندیده،  » معناي عام کلمـه داري در قلمرو شهوت بهعفت یعنی خویشتن«
رسـد. بـه بیـان    تواند در قلمرو شهوت صبور باشد، مطمئناً به مقـام عفـت نیـز مـی    رسد، کسی که میمی

هاي شهوانی را مهار کند، طبیعتاً در مقام عمـل  هاي نفس در برابر انگیزهتابیتواند بیتر، کسی که میدقیق
داري در مقـام شـهوت،   دار بوده و شهوت خود را کنترل کند. مسلماً عدم خویشتنتواند خویشتنهم می

شـود.  شود؛ زیرا بر اثر این کار حالت طمأنینه و تحمل فرد نیز قطع مـی نوعی جزع در رفتار محسوب می
  داري در مقام شهوت است.مه و پیامد جزع نکردن (یا همان صبر)، خویشتنپس الز

اگر بر قلب او آگاهی پیدا کنـی، از عفـت   «خوانیم: در مورد فرد صابر می در روایتی از امیرالمؤمنین
). از سـوي دیگـر، در   456، ص 2ق، ج 1407(کلینـى،  » و فروتنی و دوراندیشی او متعجب خواهی شـد 

، تحـرّج  منظـور ابـن است. طبـق بیـان   » تحرّج«، یکی از اوصاف بیان شده براي صابران عودمسابنروایت 
کنـد  شـود کـه از گنـاه خـودداري مـی     به کسی گفته مـی » متحرّج«معناي دوري جستن از گناه است و به

تواند در قلمـرو شـهوت (شـهوت جنسـی ماننـد زنـا،       ). گناه نیز می233، ص 2ق، ج 1414منظور، (ابن
شکمی مانند خـوردن عـذاي حـرام) یـا غضـب باشـد و فـرد صـابر از گناهـان دوري کـرده و           شهوت 

  کند.خودداري می

  ج. صبر ممدوح و غيرممدوح
شود که براي رضاي خدا یا رسیدن به ثـواب  صبر در صورتی ممدوح و صفت کمالی محسوب می

و یـا در مصـیبت، و یـا در     الهی و رهایی از عذاب الهی باشد. به بیان دیگر، انگیزه صبر در طاعت،
و الَّذینَ صبرُوا ابتغاء وجه ربهِم و أَقاموا الصالةَ «خوانیم: معصیت باید الهی باشد. در قرآن کریم می

ع ملَه کئَۀَ أُولئینَۀِ السسؤُنَ بِالْحردی ۀً ویالنع ا ورس مقْناهزا رمأَنْفَقُوا م ارِ  وی الـد ؛ و22(رعـد:   قْبـ( 
 بـه  آنچـه  از و دارنـد مـى  برپا را نماز و کنندمى شکیبایى پروردگارشان) پاك( ذات به خاطر که آنها
 پایـان  برنـد مى میان از را سیئات حسنات، با و کنندمى انفاق آشکار، و پنهان در ایم،داده روزى آنها

  آنهاست. آن از دیگر، سراى نیک
  فرمایند:طباطبایی در این زمینه میعلّامه 
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   ۷۱ ه بر منابع اسالميشناسي صبر بر معصيت با تکينشانه

ـبر در   ؛رساند که اشخاص موردنظر آیه همه اقسام صبر را دارنداینکه صبر را مطلق آورده مى یعنى هم ص
ـیکن مـع ذلـک       ـیت را. ول موقع برخورد به مصیبت، و هم صبر بر اطاعت حق، و هم صبر در برابـر معص

منظـور رضـاى   فقط و فقـط بـه   ،کنندنموده، یعنى اگر صبر مى »هِمابتغاء وجه رب« صبرشان را مقید به قید
نه از این نظر است که صفات ممدوحى دارند، بلکه  ،پروردگارشان است. پس اگر خداوند مدحشان کرده

ـبرى از   ...خاطر خداسـت،  ه مدحشان از این جهت است که این صفت ممدوح یعنى صبرشان ب آرى، ص
خاطر جلوگیرى از عجز، و یا عجـب بـه نفـس، و یـا     خاطر خدا باشد، نه بهنظر قرآن ممدوح است که به

جهت الهى عمل و یا فکـر و یـا نیـت اسـت. و      »وجه ربهم« مقصود از ...تعریف این و آن، و یا غیر آن، 
اجـر و   :ست ازا جهت الهى عمل و یا فکر آن صفت و صورتى است که عمل نزد خدا دارد و آن عبارت

  ).470، ص 11ق، ج 1417(طباطبایی،  است، و با بقاء خدا باقى استمزدى که نزد خد
هاي صبر در رفتار فرد موجود باشد، صبر محقق شـده اسـت منتهـا    توان گفت: اگر نشانهطور کلی، میبه

شود، ولی اگر انگیزه او اموري مثـل ریـا و   اگر انگیزه فرد رضاي پرودگار باشد، صبرش ممدوح تلقی می
  شد، صبرش غیرممدوح است.تعریف مردم با

  د. مراتب صبر
  خوانیم:می در روایتی به نقل از امام صادق

تابی نکرد او کسی که در برابر مکروهی صبر نمود و به سوي خلق شکایت نبرد و با فاش کردن رازش بی
ابِرِینَ  «از صابران عام است و نصیبش همانی است که خداوند عزّ وجل فرمود  رِ الصـ (بشـارت ده  » و بشـِّ

با آرامش و وقار صبر  صابران را)؛ یعنی به بهشت و مغفرت و کسی که با خوشحالی از بال استقبال کند و
ابِرِین   «کند او از صابران خاص است و نصیبش همانی است که خداوند متعال فرمـود   الصـ ع مـ ه » إِنَّ اللـَّ

  ).186ق، ص 1400الشریعه، (مصباح
توان گفت: صبر بر دو مرتبه است: صبر عام، صبر خاص. البته با تحلیـل مفهـوم   بر اساس این روایت، می

طور که بیان شد، صـبر یعنـی حفـظ طمأنینـه در برابـر      توان این دو مرتبه را تبیین کرد. همانصبر نیز می
ـ  تابی، فقط در حد رفتار و واکـنش تابی. حال این مهار بیدشواري و مهار مستمر نفس از بی ی هـاي بیرون

هاي ظاهري به لحاظ باطنی در قلب و هیجان نیـز خـود را از   است و گاهی اوقات، فرد عالوه بر واکنش
  توان تبیین نمود:صورت زیر میهاي صبر در هر مرتبه را بهکند. نشانهتاب شدن حفظ میبی

در ایـن  دهـد.  تابی از خـود نشـان نمـی   الف. صبر عوام که با حالت کراهت صبر کرده و در رفتار بی
خاطر اینکه او را از انجام کاري برحذر داشته اسـت،  مرتبه، که حداقل مرتبه صبر است، فرد از خداوند به

زنـد.  کند. همچنین شهوت و غضب خود را کنترل کرده و دست به رفتارهاي گناه آلود نمیشکایت نمی

۷۲     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

داونـد ابـراز نـاراحتی و نارضـایتی     در ضمن، با انجام رفتارهایی مثل نالیدن، فریاد و... نسبت به نواهی خ
هـاي تـرك   هاي شناختی نیز باید گفت: فرد یقـین بـه پیامـد خوشـایند دشـواري     کند. در مورد نشانهنمی

گیرد. در غیر این صورت، اگر فرد بـراي  ها را نیز در نظر میمعصیت داشته و عاقبت تحمل این دشواري
آن کامالً غافل باشد، معنا نـدارد کـه دشـواري را تحمـل      اي نبیند و یا از فوایدتحمل دشواري هیچ فایده

  گیرد.عنوان عاقبت خوشایند در نظر میکند. حتی در صورت ریا، فرد تعریف مردم یا شهرت را به
تنهـا اظهـار   کند، نـه ب. صبر خاص، یعنی فرد هم در ظاهر و هم در باطن، طمأنینه خود را حفظ می

لحاظ هیجانی و درونی نیز خود را حفظ کرده و کراهت قلبی نسبت بـه  بهکند، بلکه شکایت و جزع نمی
هـاي  هاي مربوط بـه واکـنش بیرونـی، نشـانه    عبارت دیگر، چنین فردي عالوه بر نشانهدشواري ندارد. به

ها و شدت هر کدام بیشـتر  درونی (مثل آرامش قلبی و اشتیاق درونی) را هم داراست؛ هرچه تعداد نشانه
  ی از میزان باالي صبر است.باشد، حاک

  گيرينتيجه
  توان در موقعیت معصیت تبیین نمود. این نشانگان عبارتند از:با توجه به آنچه گذشت، سیزده نشانه را می

. عاقبتی را کـه  2. به وجود هدف خوشایند براي ترك معصیت یقین دارد. 1هاي شناختی: الف. نشانه
  بینی ندارد.. نسبت به اطرافیان خودبزرگ3د.در ترك معصیت است، همواره مدنظر دار

هاي موجود در ترك گناه را تحمل کند، ابـراز غـم و   . از اینکه باید دشواري1هاي هیجانی: ب. نشانه
. قلبش تحـت تـأثیر   3کند. داري از گناه آرامش درونی خود را حفظ می. هنگام خویشتن2کند. اندوه نمی

  کند.. همواره هیجان خشم خود را کنترل می4رابر او ندارد؛ عظمت خداست و حالت استکبار در ب
ج. نشانۀ انگیزشی: فرد صابر همواره انتظار مرگ را دارد. این حالت، موجـب نـوعی برانگیختگـی و    

  آمادگی براي استقبال از مرگ شده است.
اسـت، شـکایت   . از خداوند بـه دلیـل اینکـه او را از گناهـان برحـذر داشـته       1هاي رفتاري: د. نشانه

. در مقـام غصـب   3دهـد.  آلود نشان نمی. در مقام شهوت خود را کنترل کرده و رفتارهاي گناه2کند؛ نمی
  کند.آلود خودداري میاز انجام رفتارهاي پرخاشگرانه و گناه

تواند ممدوح و غیرممـدوح شـود. همچنـین بـا     اش، مینکتۀ دیگر اینکه صبر فرد با توجه نوع انگیزه
توانـد تغییـر کنـد. البتـه الزم بـه      هایی که در او هست مرتبـه صـبرش، مـی   تعداد و شدت نشانه توجه به

هـاي رفتـاري و ظـاهري صـبر بایـد در فـرد       یادآوري است حد نصاب صبر این است که حداقل نشـانه 
  موجود باشد تا بتواند صبر عام، که مرتبه پایین صبر است، برسد.
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   ۷۳ ه بر منابع اسالميشناسي صبر بر معصيت با تکينشانه

  منابع
  .هجرت ،صبحی صالح، قمق)، تصحیح 1414( البالغۀنهج 

  ق)، بیروت، اعلمى.1400( الشریعۀمصباح 
 مظفر، چ سوم، قم، داورى.، محقق کاظم توحید المفضل(بی تا)، مفضل، ابن
 ، بیروت، دار صادر.لسان العربق)، 1414بن مکرم (منظور، محمدابن

نامـه  ، پایـان شناختی صبر بر معصیت و ساخت آزمون اولیه آن با تکیـه بـر منـابع اسـالمی    تحلیل روان )،1390امیري، حسین (
  .شناسی، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینیکارشناسی ارشد، روان

تحقیق سیدمحسـن موسـوى تبریـزى، تهـران، وزارت ارشـاد       ،تفسیر المحیط األعظم و البحر الخضمق)، 1422آملی، سیدحیدر (
 اسالمى.

 پژوهی حدیثی، تهران، سمت.)، اخالق1388پسندیده، عباس (
 ، تهران، سمت.هاي درمانگري، اضطراب و تنیدگی (استرس)شیوه)، 1382بزرگی، مسعود و ناهید نوري (جان

 ، قم، مکتب اإلعالم اإلسالمی.منیۀ المریدق)، 1409الدین بن على (شهید ثانى) (زینجبعی عاملی، 
  ، قم، جامعه مدرسین.تحف العقولق)، 1404شعبه، (حرانى، ابن 

 .87 - 73، ص 4، سال اول، ش شناسی و دینروان)، 1387» (مقیاس سنجش صبر براي نوجوانان«حسین ثابت، فریده، 
، محقق علی شیري، بیروت، دارالفکـر للطباعـۀ و   العروس من جواهر القاموس تاجق)، 1414دى، سیدمحمد مرتضى (حسینى زبی

 النشر و التوزیع.
 ، تحقیق صفوان عدنان داودي، بیروت، دارالعلم.المفردات فی غریب القرآنق)، 1412بن محمد، (راغب اصفهانی، حسین

  ، چ دوم، دمشق، دارالفکر.و اصصطالحا لغۀالقاموس الفقهی ق)، 1408سعدي، ابوجیب (
 ، ترجمۀ محمدرضا جباران، قم، هجرت.االخالق)، 1382شبر، سیدعبداهللا (

 ، قم، کتابفروشى داورى.علل الشرائع ،)1385بن على (صدوق، محمد
 مدرسین. جامعۀ ، قم،القرآن تفسیر فى المیزانق)، 1417حسین ( سیدمحمد طباطبایى،

 ، سیدمحمدباقر موسوى همدانى، قم، جامعۀ مدرسین.ترجمه تفسیر المیزان)، 1374محمدحسین (طباطبایی، سید
 خسرو. بالغى، تهران، ناصر محمدجواد مقدمه ،القرآن تفسیر فى البیان مجمع)، 1372حسن ( بنفضل طبرسى،

 ن، کتابفروشى مرتضوى.، تحقیق سیداحمد حسینی، تهرامجمع البحرین)، 1375طریحى، فخرالدین (
  نا.جا، بی، بیمعجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیۀعبدالرحمان، محمود (بی تا)، 

 ، بیروت، دار اآلفاق الجدیدة.الفروق فى اللغۀق)، 1400بن عبداهللا (عسکرى، حسن
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