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صبر و استقامت تندیس 
قرآنی صبر و استقامت 

هاشمی رفسنجانیو عملنگاهدر

1سید جواد ورعی

چکیده

کلید واژگانی است که با زندگی آیت اهللا هاشمی رفسنجانی عجین »استقامت و پایداري«، »صبر و بردباري«
در جایگاه این فضیلت اخالقی«است، به گونه اي که بسیاري او را به این وصف می شناسند. در این مقاله به

را از سنین نوجوانی و به »بردباريصبر و «در عمل هاشمی پرداخته شده است. او از دیدگاه» فرهنگ قرآن
را در سنین جوانی در پرتو آشنایی با امام »و پایدارياستقامت«م تحصیل در غربت و دور از خانواده، و هنگا

خمینی، و با ورود به میدان مبارزه تجربه کرده است. در این دوران به خاطر آشنایی با فرهنگ قرآن در زمینه 
د خویش تعمیق بخشیده و در سه مقطع آن را در وجو،جهاد، صبر و استقامت، و جایگاه این فضیلت اخالقی

ان بی ورد«، و مهم تر از همه در »دوران سخت تأسیس و  تثبیت نظام جمهوري اسالمی«، »دوران مبارزه«
شه ايش مهم مقاله به بیان گوبا تمام وجود با آن زندگی کرده است. بخ» وفایی و بی صفایی دوستان انقالب

القی نسبت این فضیلت اخ«، »آثار و برکاتجایگاه صبر و استقامت، «ینه از برداشتهاي او از آیات قرآن در زم
عواملی که می تواند این فضیلت را در آدمی «، و »مواردي که از نظر قرآن نیازمند صبر است«، »با فضائل دیگر

، اختصاص دارد. در این مقاله، افزون بر خاطرات هاشمی، آثار قرآنی وي در سطحی گسترده »تقویت کند
مورد استفاده قرار گرفته است.
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مقدمه  .1

او صبوري و بردباري را از سنین از ویژگی هاي بارز آیت اهللا هاشمی رفسنجانی بود. » صبر و استقامت«
پایداري را در سنین جوانی در پرتو نوجوانی و به هنگام تحصیل در غربت و دور از خانواده، و استقامت و 

آشنایی با امام خمینی، و با ورود به میدان مبارزه تجربه کرده است. در این دوران به خاطر آشنایی با فرهنگ 
قرآن در زمینه جهاد، صبر و استقامت، و جایگاه این فضیلت اخالقی آن را در وجود خویش تعمیق بخشیده 

، و مهم تر از همه در »دوران سخت تأسیس و  تثبیت نظام جمهوري اسالمی«، »دوران مبارزه«و در سه مقطع 
با تمام وجود با آن زندگی کرده است. » ان بی وفایی و بی صفایی دوستان انقالبورد«

زوایاي مختلف این فضیلت اخالقی را در قرآن کریم کاویده، و کامال آگاهانه نفس خویش را بدان هاشمی
فردي و اجتماعی به کار بست، به گونه اي که دوست و دشمن او را به صبوري، و آراسته، و در زندگی

استقامت و پایداري در مراحل مختلف زندگی می شناخت و گاه از صبر او در حوادث زندگی شگفت زده 
صبر و استقامت او در زمان مبارزه با رژیم ستمشاهی و در زندانهاي مخوف رژیم استبدادي پهلوي می شد. 

هم چنین صبر و استقامت او در زیر شکنجه هاي وحشیانه مأموران ساواك زبانزد عام و خاص است. و 
حوادث تلخ سالهاي اول جمهوري اسالمی و از دست دادن یاران و دوستان در خاطره ها باقیست. در خاطرات 

بعد از شهادت رجایی و باهنر، می نویسد: خویش به این نکته اشاره ها دارد. 

. استمهمىسرمایهخدابهاتکاءومتانتوصبرونیمارگذمىراسختىلحظاتبلکهوساعاتواروزه«
ارکاننگذاردکهاستاینضدانقالبتوطئه«2».استکارگشاموقع،بههاىراهنمائیواماممؤثرحضور

واشدببرقرارنظامتعادلکهبشودجایگزینسرعتبهکهاستاینماوامامسیاستوبگیردشکلنظام
یوباصبرگذرانیم؛مىسختىروزگار. شودمىانتخابجایگزینمسئولى،هرشهادتازپسسرعت،بالذا
. کردجلبراتوجهمهمراهان،وخودامیدواطمینانصبر،کردم؛فکرمشکالتبهراجعکمى«3».خواهدمى
رفتندستازوضدانقالبایذاءونفوذوجنوبوغربوشمالهاىجبههدرخطرهمهاینباکردمفکر

آقاىحالوآنهاداخلىعواملواستکبارشرارتوانقالبازناشىکمبودهاىومهمکادرهاىازبخشى
افاضهوهدایتولطفجزعمیق،اختالفاتوایشانسالمتشکنندگىوامامقلبىکسالتواىخامنه

.181. کارنامه و خاطرات، عبور از بحران، ص2
.265. همان، ص3
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وردمآجابهشکرسجدهخوابازقبل. بیاوردوجودبهراوضعاینتواندنمىربوبى،توانصبر،وآرامش
4».استامیدوآرامشصبر،تالش،سرمایهکههاروحیهاینادامهبراىکردم،دعاو

چنان که صبر و تحملش در برابر بداخالقی هاي دوستان نادان لجوج یا داناي حسود، و انقالبی هاي بعد از 
دو دهه گذشته، به او و خانواده اش و هر آنچه به  او بستگی داشت، در تاریخ معاصر ثبت و ضبط انقالب در 

له به مقاب«است. صبر و طاقتی که گاه عالقمندان به او را عصبانی  می کرد. بر اساس قاعده عقلی و شرعی 
عفو و گذشت با اشت کهخواهان برخورد متقابل او بودند، اما او هم چنان صبوري می کرد و ایمان د» مثل

وچکی از کخداوند پشتیبان صابران است. اصرار دوستانش به افشاي بخش ارزشتر از مقابله و  انتقام است، و
، همواره با پاسخ منفی او روبرو می شد با این استدالل که انقالب و جمهوري اسالمی کارنامه انقالبی نمایان

مراقبت می کرد و نامادران یشعمر خونقالب و نظام به عنوان ثمرةآسیب می بیند. او بسان مادري واقعی از ا
هم چنان سنگ فرزند به سینه زده و خواهان ذبح آن بودند. در یک کلمه، صبر و استقامت او تبلور فضیلتی 
بود که قرآن از اهل ایمان انتظار داشت. صبر و استقامت قرآنی در جان او ریشه داشت و با ایمان راسخ به 

ه خداوند وعده داده، صبوري می کرد و زخمها را به جان می خرید و دوست و دشمن را به تحسین وامی آنچ
می نویسد: (تفسیر راهنما و فرهنگ قرآن)خود در مقدمه آثار قرآنی اشداشت. 

عمولًامکه(بازپرسىوبازجویىدورانکردنسپرىازپسافتادم،مىزندانبهکهبارهرمبارزات،طولدر«
سلولدرمعمولًاوشدمىسلبانسانازتحقیقوفکرامکانها،نگرانىوهاالتهابوهاهیجانخاطربه

تىفرصادوار،اینکوتاهدورانولى. بودممهماینانجامفکربه) نداشتمتحقیقامکاناتوبودمانفرادى
بود،یاراختدرکهقرآن،ازاستفادهبابازجویىوانفرادىدوراندربارچند.نبودآرماناینتحققبراىکافى
هبوقتمبیشترایام،آندر.»جهاد«و»صبر«،»گرىاشرافى«زمینهدرجملهازکردم،کارموضوعچندروى
شانزده(کوتاهبازداشتبارچهاردرراقرآنجزءپنجوبیستحدودمجموع،درکهگذشتمىقرآنحفظ

قرآنهبنسبتکهبودتکلیفىاحساسووافرعالقهوعشقترسیمخاطرات،اینازمنظور.کردمحفظ) ماه
بلکهوالمىاسمعارفمنبعمعتبرترینوترینغنىوتریناساسىقبله،اهلتمامىنگاهدرکهکتابى: داشتم
5».استبشرى

جانگداز او قلمی می شود، دیدگاه او در بارة این در این نوشتار کوتاه که به مناسبت اولین سالگرد رحلت 
فات، به و با استفاده از آثار و تالیتوصیفی ـ تحلیلی،این مقالهروش ما درفضیلت اخالقی ترسیم می شود.

خواهد بود.ایشان ویژه آثار تفسیري

.201. همان، ص4
307صمبارزه،دورانخاطرات،و. هاشمی رفسنجانی، کارنامه5
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و استقامت در قرآنصبرجایگاه.2

ر آیات ف فراوانی دردر مسیر تکامل انسانی است. معاصبر و استقامت یکی از فضائل اخالقی و الزمه حرکت 
زوایاي مختلف صبر،هاشمیمتعددي از قرآن در باره این فضیلت اخالقی به چشم می خورد. در آثار قرآنیِ

و استقامت و نسبت آن با ایمان، عمل صالح، توکل، جهاد، یقین، دعا، اندوه و گریه سنجیده شده است. 
اه، است. از این نگ» تحمل و کنترل خواسته هاي نفس«،ن این است که ماهیت صبربرداشت وي از آیات قرآ

اده وي در تفسیر قرآن همین نکته را از آیات استفبه تقوا به معناي خویشتن داري، بسیار نزدیک است.صبر 
وهاگرفتاریهنگامتقوا،و یکی از ویژگی هاي اهل6تقواپیشگى است.هاىجلوهازکرده که صبرپیشگى

7استقامت است.وسختیها صبر

، از صبر به عنوان الزمه این سلوك اخالقی یاد کرده، »دستیابی به مکارم اخالقی«ایشان در بحث از راههاي 
می گوید:

براي خودمان که بتوانیم نفسانیدر فرهنگ قرآنی و اسالمی دارد یعنی کنترلوسیعیمعناي بسیارصبر
ماو«:می فرماید. کنیمبتوانیم تحمل ،هم در این راه بوجود می آیدخودمان را کنترل بکنیم و اگر مشکالتی

یعنی دست یافتن به آنچه که . که خیلی جالب است»8عظیمذوحظٍّاها اال یلقّماواالذین صبرواها االیلقّ
این بهره باال همین است که بتواند .کسی که بهره باالیی داشته باشدگفتیم مقدور نیست مگر با صبر و مگر

و خواسته هاي ناحق و زیاده خواهی را و خودش را کنترل کند و در وجود خودش ظرفیت مهار تمایالت
9.»کندتجاوز به حق دیگر را بتواند تقویت

در میان ارزشهاي الهی 10اصی است،خاهمیتوارزشصالح داراىاعمالسایربهنسبتدر منطق قرآن صبر
دهازبیشمیانازدر سوره فرقان،خداوندجایگاهی ویژه داشته، و رمز سعادت انسان است، از آن رو که 

اودانجبهشتهاىنعمتازایشانشدنبرخوردارسببراشکیبایىوصبرتنهان،عبادالرحمبراىصفت

، 128ـ 127؛ نحل، »للْمتَّقینَالْعاقبۀَإِنَّفَاصبِرْ... «، 49؛ هود، »  للْمتَّقینَالْعاقبۀُو... اصبِرُواو... لقَومهموسىقالَ«، 128. اعراف،6
»بِرْواصماورُكبإِلَّاصإِنَّ... بِاللَّهاللَّهعینَماالَّذ132؛ طه، »....اتَّقَو ،»رْوأْملَکالةِأَهبِالصطَبِرْوهااصلَیع ...ۀُوبلتَّقْوىالْعاقل  «

»  الْمتَّقُونَهمأُولئکو... الْبأْسِحینَوالضَّرَّاءوالْبأْساءفیالصابِرِینَو... بِاللَّهآمنَمنْ... «، 177بقره،.7

.35. فصلت، 8
.1380فرودین 24خطبه هاي نماز جمعه مجموعه . 9

.406، ص1. تفسیر راهنما، ج10
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نشانهصالحاعمالباهمراهصبرصبر است، وکارایىشرطصالحاعمالاصوال انجام11.استکردهاعالم
خودصبراینکهبا12»کَبِیرٌأَجرٌومغْفرَةٌلَهمأُولئکالصالحاتعملُواوصبرُواالَّذینَإلَّا«فرمود: توحید است. وایمان

اهمیتوحاکی از ارزشتواندمىو جداگانه ذکر شده که بخصوصدر این آیهاست، اماصالحاعمالاز
وفقرآورىروىونعمتزوالهنگامبهدارندة صبري که همراه با عمل صالح باشد، .باشدآنخاص

حالهردروهمواره؛ دشونمىکافرهستىدراوتدبیربهودگردنمىمأیوسخدارحمتازتنگدستى،
یا،دنموهبتهاىازبرخوردارىوآسایشورفاههنگامبهشاکر است؛ اودرگاهبهونکردهفراموشراخداوند

یابال،مشکالتبرابردرکردنپیشهصبردر منطق قرآن 13.دکننمىشادمانىوفخرفروشىونکردهتکبرهرگز
اىداربوده، خداهاىنشانهوآیاتبهتردركوآدمىمعرفترشدمایهالهى،نعمتهاىمقابلدرشکرگزارىو

آزارهاىبرابردرشکیبایىوصبر14اند.نخبهوبرجستهمردمانىشکرگزاران،وصبرپیشگانو،واالارزشى
15.استمثلبهمقابلهوگرفتنانتقامازارزشمندتروترسودمنددشمنان،

از خداست و به«از آیات قرآن این است که جهان بینی انسان مؤمن و باورش به اینکه هاشمیبرداشت
آیات قرآن هم چنین 16، دلیل صبر و استقامت او در دشواري هاي راه ایمان است.»سوي او باز خواهد گشت

17د.خداوند را فراهم می کنامدادبهبشارتازمندىبهرهزمینهاستقامت،وبیانگر این حقیقت است که صبر

پیامبران الهی براي موفقیت در 18است.و پیروزي به عنوان دستاورد صبر و استقامت، سنت تغییر ناپذیر الهی 

»صبروابماالغرفۀیجزونأُولئک... الزورالیشهدونالذینو... هونًااألرضعلىیمشونالذین«، 449، ص12. تفسیر راهنما، ج11
)75ـ 63(فرقان، 

.11. هود، 12
کفور* و لئن اذقناه نعماء بعد ضرّاء مسته لیئوسو لئن اذقنا االنسان منّا رحمه ثم نزعنا منه إنّه«، 29، ص8. تفسیر راهنما، ج13

)11ـ 9(هود، »کَبِیرٌأَجرٌومغْفرَةٌلَهمأُولئکالصالحاتعملُواوصبرُواالَّذینَإِلَّالیقولُنّ ذهب السیئات عنّی انّه لفرح فخور*

)5(ابراهیم، »شَکورصبارٍلکلّألیاتذلکفىإنّ«، 23، ص9. تفسیر راهنما، جج14

)126(نحل، »للصابرینخیرلهوصبرتملئنوبهعوقبتممابمثلفعاقبواعاقبتمإنو«، 493، ص9. تفسیر راهنما، ج15

.360، ص1. تفسیر راهنما، ج16
وما*مسومینالملئکۀمنءالفبخمسۀربکمیمددکمهذافورهممنویأتوکموتتّقواتصبرواإنبلى«، 126ـ125عمران،. آل17

» ....لکمإلّابشرىاللّهجعله
)128(اعراق، »یشاءمنیورثهاللّهاألرضإناصبرواوباللّهاستعینوا« ، 139، ص6. تفسیر راهنما، ج18
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نمی و راههاي خارق عادتراه دشوار خویش مانند مردمان دیگر صبر و استقامت کرده و به سراغ معجزه
19رفتند.

وىپیروزبهدستیابىعواملازدشمنان،برپیروزىواستقامتوصبردرخواستودعادر منطق قرآن،
است. قرآن کریم داستان سپاهیان طالوت در پیروزي بر جالوت را شاهد این حقیقت شمرده الهىنصرت
21است.خردمندانویژگیهاىازخدارضایتکسببراىاستقامتوصبر20است.

وصبرروحیهازبرخوردارىکهبرداشت کرده22»یوقنونبایتناکانواوصبروالما... أئمۀمنهمجعلناو«از آیه او 
استىزماندر آیه شریفه»لما«، چون استدینىامامتورهبرىشرایطازالهى،آیاتبهیقیننیزوبردبارى

انتخابیشوایىپبهرسیدند،یقینوصبرمقامبهکهزمانىاسراییل،بنىبرگزیدگانکهاینبرکندمىداللتو
دوآنواجدیاوکنندتحصیلخودبراىرامقامىچنینبایددینىرهبرانکهدهدمىنشاناین،وشدند
24»صبرواإلّا الذینیلقّیهاماو... أحسنهىبالتىادفع«در آیه شریفه »صبروا«ماضىفعلهم چنین از 23.باشند

وصبرهلاقبلًاکهدهندنیکپاسخمخالفانبدرفتارىوبدگویىبهتوانندمىافرادىکهداستفاده می کن
25.باشندشدهموفقمیدانآندروبودهبردبارى

اشاره می شود.»صبر و استقامت«در این مجال به دو نمونه از برداشتهاي هاشمی از آیات قرآن در باره 

صبر و استقامت اختصاص به مواجهۀ مؤمنان با مشرکان ندارد، بلکه مؤمنان در برخورد با یکدیگر هم به 
آمنُوالَّذینَاأَیهایا«ست صبر و برباري پیشه کنند. هاشمی ضمن بحث از آیه مشکالتی برمی خورند که الزم ا

و » اصابرو«، »اصبروا«، چند احتمال را در رابطه با واژگان »تُفْلحونَلَعلَّکُماللَّهاتَّقُواورابِطُواوصابِرُواواصبِرُوا
مطرح کرده که جالب توجه است:» رابطوا«

.شودىمتصورخصمدوبینغالبامعنااینوداردطرفینىمقاومتبرداللتمفاعله،باباز»صابروا«، یکم

)214بقره، »(نصراللّهمتىمعهامنواالّذینوالرّسولیقولحتّىزلزلواوالضرّاءوالبأساءمستهم«، 55،  ص2. تفسیر راهنما، ج19

هزموهمف* الکفرینالقومعلىوانصرناأقدامناوثبتصبراعلیناأفرغربناقالواوجنودهلجالوتبرزواولما«، 251ـ250. بقره،20
»  ...جالوتداودوقتلاللّهبإذن

» ....ربهِموجهابتغاءصبرُواالَّذینَو* الْأَلْبابِأُولُوایتَذَکَّرُإِنَّما... «،22و19. رعد،21

.24. سجده، 22
.344، ص14. تفسیر راهنما، ج23
.35ـ 34. فصلت، 24
.338، ص16. تفسیر راهنما، ج25
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گریکدیناحیهازآمدهوجودبهمشکالتموظّفندمؤمنانکهباشدمعنااینبهتواندمى،»صابروا«جمله، دوم
.باشندبردباروشکیباهمبهنسبتوکنندتحملرا

رادیگرانىیعن،»صابروا«بنابراینباشد؛رفتهکاربه»صبرَ«کردنمتعدىبراى،»صابروا«درمفاعلهالف، سوم
.واداریدصبربه

صبورردىفمشکالتبرابردرتاکهباشدمعنااینازحاکىتواندمى،»صابروا«بر»اصبروا«ذکرىتقدم،چهارم
.کنیدمقاومتدیندشمنانمقابلدرتوانیدنمىنباشید،

بهاشارهواندتمىشکیبایى،وصبرضرورتطرحازپسیکدیگر،باافرادهماهنگىوارتباطلزومبیان، پنجم
.باشدداشتهایمانىجامعهافرادبینپیوندوارتباطایجاددرصبرنفس

ازحفاظتردصبرنقشازحکایتآنبرصبرتقدمباشد،مرزبانىلزوممعناىبه،»رابطوا«بر اینکه ، بناششم
.داردمرزها

دشمنانمقابلردسستىمشکالت،برابردرصبرىبىو در نهایت، با توجه به دستور تقواي الهی در آیه شریفه، 
26.استتقوایىبىاسالمى،کشورمرزهاىازنکردنحفاظتو

زمینبرمؤمنانحاکمیت27»عبادهمنیشاءمنیورثهاللّهاألرضإنواصبرواباللّهاستعینوا«چنانکه از آیه شریفه
ابودىنبهبشارتازپیش) ع(موسىچونو .استایمانطریقدرایشانصبروخداازآناناستعانتگرودر

معلومت،اسفراخواندهصبروخداازجستناستعانتبهرامردمشاسرائیلبنىیافتنحاکمیتوفرعونیان
28.استوعدهآنتحققشرایطازفضیلتدواینشودمى

اب در کتاز ابتدا از نگاه هاشمی نکته مهمی که در فضیلت اخالقی صبر وجود دارد، درك درست آن است. 
، یااین تلقی نادرست وجود داشته که صبر و تحمل، موجب بی نیازي از تالش و کوششهاي اخالقی 

چنان که 29.سوق می دادند»ترك مبارزه با ظلموخمودگی «و جامعه را به سمت ،استقامت و ایستادگی بوده
30ت.، در تنافی اس»از دست دادن عزیزاناندوه و ناراحتی و گریه به خاطر«با »صبر و بردباري«تصور می شد

رسول خدا (ص) در موقعیت هاي گوناگون با این برداشت هاي نادرست برخورد کرده و به اصالح تصور 

.212ـ 211، ص3راهنما، ج. ر.ك: تفسیر 26
.128. اعراف، 27
.139، ص6. تفسیر راهنما، ج28
.1378خطبه هاي نماز جمعه، مورخۀ هفتم خرداد مجموعه . 29
.1367مهر ماه 22مجموعه خطبه هاي نماز جمعه، مورخۀ . 30
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مبادرت می ورزید. آن حضرت وقتی خبر درگذشت یکی از عزیزانش را شنید، مسلمانان از صبر و استقامت 
گریست و این رفتار با اعتراض جمعی از مسلمانان روبرو شد. پیامبر براي آنان توضیح داد که صبر در برابر 

یازهاي گریستن یکی از نبلکه مصیبت هرگز به معناي عدم ناراحتی و نگریستن بر فقدان عزیزان نیست، 
هاشمی در یکی از خطبه هاي نماز طفی آدمی است و اسالم هرگز با نیازهاي انسان مبارزه نکرده است.عا

ین معناي صحیح صبر پرداخته، گفت:خی به تبیجمعه، با نقل این ماجراي تاری

اینمعنایشصبر. نیستاینمعنایشصبرنکنید؛گریهکردیدپیدامصیبتیاگرگفتمکیمن:فرمودندپیامبر
اشهبچانساناگر! خوب. نرویددرجااز. نکنیدبدگوییخداوزمینوزمانبهدیدید،مصیبتیاگراست

طبیعیحقاصالگریهوداردکردنگریهحقبدهددستازراعزیزيکسهر. کندمیگریهبرودبیناز
31.شدقانعپیامبرتوضیحاتباوي . مصیبتبراياست

شدیداندوهمفهوم صحیح صبر تبیین کرده و در تشریح معنا وقرآن این واقعیت رار آیات متعدد هاشمی د
32.را به عنوان نمونه مثال زده استشکیبایىوصبرعیندر(ع)یوسففراقدر(ع)یعقوب

صبر با فضائل اخالقی دیگرپیوند .3

صبر یگر است.رذائل اخالقی با یکداز نظر هاشمی یکی از جلوه هاي قرآن نشان دادن پیوند میان فضائل یا
ن قاعده مستثنا نیست. وي در فرهنگ قرآن، ذیل واژه صبر بخش قال توجهی را به این و استقامت نیز از ای

، »و دعاصبر«، »صبر و توکل«، »صبر و عمل صالح«، »ایمانصبر و«مسئله اختصاص داده است. نسبت میان 
و ... .،»صبر و جهاد«

توکلصبر بانسبت . 1ـ 3

. همان، 31
و* مالْحکیالْعلیمهوإِنَّهجمیعاًبِهِمیأْتینیأَنْاللَّهعسىجمیلٌفَصبرٌأَمراًأَنْفُسکُملَکُمسولَتبلْقالَ«، 84ـ83. یوسف،32

»  کَظیمفَهوالْحزْنِمنَعیناهابیضَّتویوسفعلىأَسفىیاقالَوعنْهمتَولَّى
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اهمیت این دو ابزار به حدي است و 33،هاي الزم ایمان و عمل صالح بودهاز ابزاروي صبر و توکلاز نظر 
اما در باره رابطه صبر و توکل برداشت 34جستند.می در انجام رسالت الهی خویش بهره که پیامبران الهی از آنها

نیازي دائمی و «و توکل » نیازي موقتی«از آیات قرآن آن است که صبر 35وي مانند برخی دیگر از مفسران
37اصوال صبر و استقامت، الزمه توکل بر خداست.36براي مسلمانان است.» همیشگی

برامباشد،الزممابرخدابهایمانماندلیلبهخدابهتوکّلوقتىکهاستاینسوره ابراهیمآیاتمعناى
نیاددرنیکوجایگاهبهرسیدنبراىالزمامردو»توکّلوصبر«چنان که 38.کردخواهیمصبرشماآزارواذیت

آخرت است. چنان که قرآن در باره مهاجران ستمدیده صدر اسالم بیان کرده درخدابرترپاداشبهدستیابىو
درتصفدواینکهاستاینبراىتوکّلوصبربهمهاجرانتوصیفبهاز دیدگاه مفسران عنایت39است.

40.انددخیل،شدهدادهوعدهآنهابهکههدفىبهرسیدن

نسبت صبر با یقین. 2ـ 3

مانند نسبت ،مستمرّ استنیازىخداآیاتبهیقینوموقّتنیازىصبراز آن رو کهنیز»صبر و یقین«نسبت 
41صبر و توکل است.

جرُأَنعمفیهاخالدینَالْأَنْهارتَحتهامنْتَجرِيغُرَفاًالْجنَّۀِمنَلَنُبوئَنَّهمالصالحاتعملُواوآمنُواالَّذینَو«، 59ـ58. عنکبوت،33
»   یتَوکَّلُونَربهِمعلىوصبرُواالَّذینَ* الْعاملینَ

کُمنَأْتیأَنْلَناکانَماوعبادهمنْیشاءمنْعلىیمنُّاللَّهلکنَّومثْلُکُمبشَرٌإِلَّانَحنُإِنْرسلُهملَهمقالَت«، 12ـ11. ابراهیم،34
وآذَیتُموناماعلىلَنَصبِرَنَّوسبلَناهداناقَدواللَّهعلَىنَتَوکَّلَأَلَّالَناماو* الْمؤْمنُونَفَلْیتَوکَّلِاللَّهعلَىواللَّهبِإِذْنِإِلَّابِسلْطانٍ

»  الْمتَوکِّلُونَفَلْیتَوکَّلِاللَّهعلَى

.159ص،14جزء،7جالتنویر،والتحریر. تفسیر35
درماضىفعلکارگیرىبه»   یتَوکَّلُونَربهِمعلىوصبرُواالَّذینَ«، 59؛ عنکبوت،»یتَوکَّلُونَربهِمعلىوصبرُواالَّذینَ«، 42. نحل،36

زیراتاسآنهارویهوعادتتوکّلاماشدهمنقضىاسبابشانقضاىبامهاجرانصبراستاینبهاشارهتوکّلدرموردمضارعفعلوصبرمورد
.استمکرّرآنانتوکّلبنابراینرسیدخواهداتمامبهخدابهتوکّلباکهدارندپیشدربزرگىکارهاى

ولَأَکْبرُالْآخرَةِلَأَجرُوحسنَۀًالدنْیافیلَنُبوئَنَّهمظُلموامابعدمنْاللَّهفیهاجرُواالَّذینَو«، 42ـ41؛ نحل،12ـ11. ابراهیم،37
ویقُولُونَماعلىاصبِرْو* وکیلًافَاتَّخذْههوإِلَّاإِلهال... «، 10ـ9؛ مزمل،»یتَوکَّلُونَربهِمعلىوصبرُواالَّذینَ* یعلَمونَکانُوا

مرْهجراًاهجیلًاهمج«

.33ص،12ج. طباطبائی، تفسیر المیزان،38
.42ـ 41. نحل، 39
255ص،12جالمیزان،.40
» یوقنُونَبِآیاتناکانُواوصبرُوالَمابِأَمرِنایهدونَأَئمۀًمنْهمجعلْناو. «24. سجده،41
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. نسبت صبر و جهاد3ـ 3

و مالك دتأثیر گذار در زندگی ایمانی بوده ودو فضیلت اخالقی بسیار مهم و»صبر و جهاد«از دیدگاه قرآن 
و دو عامل 43به گونه اي که مؤمن این دو فضیلت اخالقی را با هم جمع کند.42است،ایمان انسانآزمونِ

بلونّکملنو«در آیه شریفه »الصابرین«وصفبنابر اینکه بلکه 44است که مؤمن استحقاق بهشت پیدا کند.يمؤثر
مالكبلکهنباشد؛»المجاهدین«تفسیروتوضیحصرفا45ً»و نبلو اخبارکمالصابرینومنکمالمجاهدینعلمنَحتّى
دعیانمیعنىاست، جهاد میداندرآنانشکیبایىوصبرپرتودرمجاهدان،مرتبهتفاوتآید؛شماربهدوم

رافتشیکدیگربرشکیبایىوصبرپرتودرمجاهدانوشوندمىمتمایزیکدیگرازجهادپرتودرایمان
متقدواستالهىوظایفانجامدرآنانشکیبایىوصبرمؤمنان،تمایزدراصلىمالكحتی .یابندمى

صبرنمونهبارزترینجهادواندصابرانسرآمدمجاهدان،کهاستجهتآناز»الصابرین«بر»المجاهدین«
46.است

در برابر مشکالت و شدائد جهاد کرده، در منطق قرآن این تصور که مؤمن می تواند به صرف ایمان، بی آنکه 
47صبر و استقامت کند، وارد بهشت شود، پنداري نادرست توصیف شده است.

عواملی که موجب توانایی «مباحث مهم دیگري که آیت اهللا هاشمی در مطالعات قرآنی خود بدان توجه داده، 
مواردي که در قرآن صبر و شکیبایی را الزم و ضروري «تقصاء س، هم چنین ا»انسان بر صبر و استقامت می شود

»دانسته است.

4.توانایی بر صبوري«قرآن و موجبات«

48از جمله عواملی که زمینه ساز صبر و بردباري می شوند، عبارتند از:

»  الصابِرِینَیعلَمومنْکُمجاهدواالَّذینَاللَّهیعلَمِلَماوالْجنَّۀَتَدخُلُواأَنْحسبتُمأَم«، 142عمران،. آل42

جمعاستمطلوبآنچهیعنىاستجمعواو»الصابرینیعلمو«، واو111ص،4جزء،3جالمعانى،؛ روح70، ص3تفسیر راهنما، ج. 43
. استدواینمیان

.142عمران،. آل44

.31. محمد، 45
.358، ص17. تفسیر راهنما، ج46
»الصابِرُونَإِلَّایلَقَّاهاالوصالحاًعملَوآمنَلمنْخَیرٌاللَّهثَوابویلَکُمالْعلْمأُوتُواالَّذینَقالَو«، 80. قصص، 47
.311ـ 303، صص18. ر.ك: فرهنگ قرآن، ج48
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دارریشهجهلازگذشتگان، آگاهىسرنوشتازآمده، آگاهىپیشحوادثفلسفهازشناختوآگاهى
49الهى.سنّتهاىوقوانینازدشمنان، و آگاهىجاهالنهانکارهاىو

50.قوىاراده

51.گناهانازاستغفار

53،معادهباعتقادسایهدردشمنبرابردرطالوتسپاهیانمثل صبرپیشگى52جزا،روزومعادبهاعتقاد

درالهىرهبرانصبرساززمینه،و نزدیک بودن آن54قیامت،درکافرانحتمىکیفربهتوجهوو باور
55.مخالفانعنادورزىبرابر

56.گواهىوشهادتاقامه

57.امانتداري

هکردنتوانمندوامتحان مردم با هدف شکیباسازى58.مردمروحی

درفرزندانشفراقدریعقوبو صبر59الهى،امدادبهمؤمنانوانبیااو مثل امیدیارىوخدابهامید
60.خدابهامیدسایه

61.بهشتبهورودآرزوى

62.نیازمندانبهخودمالازمشخصسهمىدادناختصاص

.130ـ 128؛ طه، 60ـ 58؛ روم، 49؛ هود، 68. کهف، 49
.17؛ لقمان، 186. آل عمران، 50
.55. غافر، 51
.46ـ 45. بقره، 52
.249. بقره، 53
.77ـ 70. غافر، 54
.7ـ 5. معارج، 55
.33. معارج، 56
.32. معارج، 5757
.186؛ آل عمران، 155. بقره، 58
.214. بقره، 59
.83. یوسف، 60
.214. بقره، 61
.25ـ 24. معارج، 62
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هوباور63تقوا،اهلپیروزىبهایمانوباوره64الهى،افعالبودنحکیمانهوعالمانهبهتوجوتوج
خداوند دهىپاداشبهباور66بندگان،احوالبهخداوندبه آگاهیاعتقاد65خداوند،رازقیتبهایمان

بهایمان69خدا،برترداورىبهباور68او،بهتوکّلوخداوندکاراییبهایمان67و حتمی بودن آن،
70زمین.برحاکمیتبهرسیدندرخدامشیت

71.بصیرت و درك عمیق

72.بینش توحیدي

73.پاکدامنی

روب (ع)درتدب75.و موسى (ع)74سرگذشت ای

76.خداوندعذابازترس

77.روحاستوارىزمینهشاموصبحدرپروردگارستایشتسبیح و

78.تواضع و فروتنی

ه79.صبرهاىاسوهبهتوج

هوباور80.الهىامدادبهتوج

ه81.»بدىبرنیکىبرترى«بدیهىاصلبهتوج

.49؛ هود، 128. اعراف، 63
.83. یوسف، 64
.132. طه، 65
.20. فرقان، 66
.115ـ 114. هود، 67
.10ـ 9. مزمل، 68
.87. اعراف، 69
.128. اعراف، 70
.66ـ 65. انفال، 71
.156ـ 155. بقره، 72
.31ـ 29. معارج، 73
.45ـ 41. ص، 74
.55. غافر، 75
.28ـ 27. معارج، 76
. 55؛ غافر، 130. طه، 77
.35ـ 34. حج، 78
.35؛ احقاف، 146. آل عمران، 79
.153. بقره، 80
.35ـ 34. فصلت، 81
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ه82.دشمنانمنطقىبىوپایگىبىبهتوج

ه83.الهىپاداشهاىبودنجاودانهودنیوىنعمتهاىزوالبهتوج

هتبهتوج84.خداهاىوعدهحقانی

هعنایتبهتوج85.تکذیب کنندهمشرکانبرابردراوصبرعوامل(ص) ازپیامبربهخداخاص

ه86.صبرىبىناخوشایندعواقبصبر و تحمل، و فوایدبهتوج

ه87.خداقدرتبهتوج

ه88.خوداهدافدردشمنناکامىبهتوج

89.خشوع

90.خردمندي

91.انسانىکمالونیکخصلت

و پاي بندي 92دارى، سجده و عبادت خدا،زندهصبر، شبروحتقویتعاملشاموصبحدرخدایاد
93.به اقامه نمازهاي واجب و نمازهاي نافله

94.وفاي به عهد و پیمان

95.یقین به آیات الهی

نیازمند صبرقرآن و رفتارهايِ.5

.56ـ 55. غافر، 82
.96ـ 95. نحل، 83
.60. روم، 84
.48. طور، 85
.126؛ نحل، 49ـ 48. قلم، 86
.39ـ 36. ق، 87
.56ـ 55. غافر، 88
.45. بقره، 89
.22و 19. رعد، 90
.35ـ 34. فصلت، 91
.130؛ طه، 26ـ 24. انسان، 92
.34ـ 19. معارج، 93
. 32. معارج، 94
.24. سجده، 95
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صبر و بردباري دانسته، و در آثار قرآنی هاشمی جمع آوري یت آنها را نیازمندقرآن کریم، رعااما مواردي که
96و تدوین شده، به اختصار عبارتند از:

97.نزاع و درگیريازپرهیزووحدتحفظ

98.تحمل آزار و اذیت ها، استهزاء و تمسخر دشمن

مثل انجام واجبات و ترك محرماترسول خدا، پیروي ، توحید در عبادت،خدابندگىوطاعت ،
99.اقامه نماز و روزه و شب زنده داري

،و صبر ابراهیم و اسماعیل در برابر دستور 100موفقیت در آزمونهاي الهی، مثل گرفتاریها و مصیبتها
101ذبح فرزند.

بوده، و تقواوصداقتهاىنشانهنیکان، و ازویژگیهاىازسختیهاومشکالتبرابردردر منطق قرآن صبر
الهى شامل حال صابران خواهد بود.هدایتورحمتصلوات،

102.انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکرالهى، ورسالتابالغودین، قرآنتبلیغ

103.آنبرقدمثباتوالهىآسمانى و آیاتادیانبهایمان

104.تحمل کمبودها و بیماري ها

 ،105.شرك، اتکاي به ستمگران، شهادت به ناحقپرهیز از گناه مانند قتل، زنا

106.دشمنروانى، زخم زبان، و تکذیبوتبلیغاتىفشارهاىوهاتحمل گفته

.322ـ 312، صص 18. ر.ك: فرهنگ قرآن، ج96
.46. انفال، 97
.111ـ 108؛ مؤمنون، 186. آل عمران، 98
.115ـ 114؛ هود، 132؛ طه، 46. انفال، 99

إِذاالَّذینَالصابِرِینَ،بشِّرِوالثَّمراتوالْأَنْفُسِوالْأَموالِمنَنَقْصٍوالْجوعِوالْخَوفمنَءبِشَیلَنَبلُونَّکُمو«، 155ـ 153. بقره، 100
متْهۀٌأَصابیبصإِنَّاقالُواملَّهلإِنَّاوهونَإِلَیراجِع«

فْعلْاأَبتیاقالَتَرىذامافَانْظُرْأَذْبحکأَنِّیالْمنامِفیأَرىإِنِّیبنَییاقالَالسعیمعهبلَغَفَلَما«، 106و102ـ101. صافّات، 101
»الْمبِینُالْبالءلَهوهذاإِنَّالصابِرِینَ،منَاللَّهشاءإِنْستَجِدنیتُؤْمرُما

امیرمؤمناناز» الْأُمورِعزْمِمنْذلکإِنَّأَصابکماعلىاصبِرْوالْمنْکَرِعنِانْهوبِالْمعرُوفأْمرْوالصالةَأَقمِبنَییا«، 17. لقمان،102
منکرزانهىومعروفبهامردرکهاستاذیتهایىومشقّتبرابردرصبر) مقصود: (فرمود»أصابکماعلىواصبر«دربارهکهشدهنقل(ع)
)500ص،8-7جالبیان،طبرسی، مجمع. (رسدمىانسانبه

.126؛ اعراف، 54. قصص،103
.177و 157ـ 155. بقره، 104
.75و 72، 68؛ فرقان، 115ـ 113. هود، 105
.34؛ انعام، 120؛ آل عمران، 130. طه، 106
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107.ترس و ناامنی

108.یادگیري و تحصیل علم

109.ایمانراهدرشکنجه هاتهدیدها وبامقابله

110.جهاد در راه خدا

111.بخلواسرافازانفاق، پرهیزدراعتدالرعایت

112.سفیهانهوجاهالنهرفتاربرابردرآمیزمسالمترفتار

ترهبرى113.ام

،114.کمبود کاال و محصوالت مورد نیازگرسنگی،فقر و ناداري

115.چنداندوصبرنیازمندالهىآیاتازورىفهم و بهره

116.دیندشمنانبادوستانهروابطقطع

117.امور مادي دنیوياز چشم پوشی

ِ118.دشمنگذشت و بخشش

119.بیهودهولغوامورازکریمانهگذشت

120.فقیرمؤمنانبانشینىهموانس

121.هجرت از وطن به خاطر حفظ دین، و دشواري هاي آن

.155. بقره، 107
.69ـ 66. کهف، 108
.126ـ 123. اعراف، 109
.156ـ 153. بقره، 110
.67ـ 65. فرقان، 111
. همان.112
و ...77؛ غافر، 130؛ طه، 109. یونس، 113
.177، 155. بقره، 114
.5. ابراهیم، 115
.120ـ 118. آل عمران، 116
.17ـ 14. آل عمران، 117
.127ـ 126. نحل، 118
.75و 72. فرقان، 119
.28. کهف، 120
.10؛ زمر، 110. نحل، 121
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صبوري قبل از توصیه به صبر.6

عملی هاشمی کامال مشهود است، صبوري، بردباري، تحمل و استقامت در برابر ی که در سیرهنکته مهم
قامت است. توصیه اي را که از قرآن دریافت قبل از توصیه دیگران به صبر و است،مشکالت و نامالیمات

نمونه هاي فراوانی شاهد بر این معناست. در باره و در عمل بدان پاي بند بوده است. در خاطرات او122کرده
سد:یکه دستگیر و به سربازي برده شد، می نو43حضورش در پادگان در سال 

، در میان جمعی که آنجا بودیم من مشخص تر بودم، به دیگران می رسیدم، 43سال در دروه سربازي در 
مواظب بودم اظهار ضعفی نکنند، روحیه ها را تقویت می کردم، دلداري می دادم و می گفتم مشکل حل می 

123شود.

اي جه هاو در خاطرات دوران مبارزه از پاداش صبر و استقامتش هم سخن گفته، آنجا که پس از تحمل شکن
سخن و دشوار و لو ندادن نام دوستان هم رزم و اسرار مبارزه، می نویسد:

، به رغم آنکه زندانیان تشک برایش پهن کرده بودند تا بتواند 1343پس از شکنجه هاي طاقت فرسا در سال 
یم آیات برابخوابد، امکان خواب نبود. قرآنی گرفتم و مقداري از آیات جهاد در سوره توبه را خواندم. پیام

مفهوم زیبایی داشت و در حالت روحی خوبی بودم و در آن لحظه هاي شیرین لذتی بردم که همیشه شیرینی 
ان را در جانم حس می کنم. در این لحظه همه غصه ها، اهانت ها، و فحاشی ها را فراموش کردم. بی اغراق 

ه اضافه دلهره و اضطراب آینده بازجویی از پرداختن بهایی سنگین و مشکالتی که برایم پیش آمده بود، ب
براي رسیدن به این حال خرسند بودم و خدا را سپاسگزار... بعدها هم آرزوي پیدا شدن چنین حالی را 

124داشتم. به هر حال در وجدان خود از خدا ممنون شدم و براي مقاومت آمادگی بیشتري پیدا کردم.

، 42می گوید، به هنگام انتقال امام از زندان به حصر در سال البته هاشمی در یک مورد از بی طاقتی خود
می نویسد:

نى،تلفآشنایان،ازیکىکهبودمصالحىآقاىمنزل-مرداددوازدهم-بالتکلیفىشرایطهماندر«
هکبودآنازشدیدترخبراینازناشىهیجانِ.دادندمابهداوودیهبهحبسازراامامانتقالخبر

شدنیردستگاحتمالکهبودجاهایىازکردم؛احتیاطىبىدیگرباریک. باشممحتاطچنانهمبتوانم
فتیمردیگرنفرچندوباهنرآقاىهمراه. کنمصبرتوانستمنمىبودم،شدهطاقتبىاما. بودخیلى

.265، ص18؛ فرهنگ قرآن، ج200. آل عمران، 122
.150، ص1دوران مبارزه، ج، کارنامه و خاطرات،. هاشمی رفسنجانی123
210، ص1، جهمان. 124
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یکدربود،نوسازىه-خانبنزینپمپروىروبهداوودیه،در. امامخدمترفتیمبالفاصله.داوودیه
هاىلحظه. رسیدیمامامخدمت.داشترسمىاسناددفترکهبودقمىآقاىبرادرِصاحبخانه. ه-کوچ

.بودندآنجاهمهااسبباسوارپلیسمأموران،اززیادىتعداد. ماندیمساعتىچندبود،شیرینى
است،داشتهحضورهمامامدستگیرىجریاندرظاهراًکهمشهورهاىساواکىازیکىعصار،سروان

گرفتارمنهنوزشناخت،نمىمرا. زدمىحرفهاآنباوشناختمىوعاظراازبعضى. بودآنجا
آنجازا. شدشب. بودمنشدهمشهورونداشتندمنبهنسبتحساسیتىچندانوبودمنشدهساواك

هبکردندمنتقلراایشانتاشد،ممنوعاماممالقاتروزآنفرداى. اماممجددمالقاتامیدبهرفتیم
-اینکهاز.... بودزیادىمحدودیتدادند،مىراهراکسىکمترهمآنجاکهروغنىآقاىباغقیطریه،

کرف. بودیمناراحتبودیمنکردهاستفادهالزممطالبطرحبراىامامدیدارساعاتآندر-قبلروز
125».شویممىمحرومایشاندیداراززودىاینبهکردیمنمى

بارها و بارها از کسانی سخن گفته شده که نزد او براي گالیه آمده اند، در غالب او در خاطرات روزانه اش 
او در دوران مبارزه آن ،سفارشی که پیش از آن126هاشمی آنان را به صبر و بردباري فراخوانده است،،موارد

ود ختوان با تمرین و ممارست در فضیلت اخالقی را میطور کلی هر را با وجود خویش عجین کرده بود. به 
هاشمی در طول زندگی و در مواجهۀ با انواع نامالیمات، خود را انسانی صبور، پر تحمل و با تقویت کرد.

ان خوراستقامت تربیت کرده بود که توانست در دهه آخر عمر خویش، آن همه جور و جفا از دوستان و نمک
.اء اهللا در عقبی نصیب خود نمایدبوري پیشه کند و پاداش الهی را در دنیا و ان شببیند و صنمک نشناس

در حافظه دارد که در مواجهۀ با نامالیمات، بی تاریخ انقالب اسالمی افراد و شخصیت هاي متعددي را
نزوا وشه گیري و اگیااز انقالب و نظام فاصله گرفته، به رویارویی با آن رو آوردهمهري ها و جفاها بریدند و 

هاشمی تنها شخصیتی بود که نه تنها از دشمنان کینه توز انقالب، بلکه از دوستان سینه چاك اختیار کردند.
ی بیش از همه بریا و نفاق به جریان انحرافی شهرت یافت،يانقالب، و جریانی که پس از افتادن پرده ها

او بسان مادري بود که نمی توانست نسبت الب جدا نشد.نظام و انقاز مهري و جفا دید، اما استقامت کرد. 
به سرنوشت فرزندش بی تفاوت باشد، از حقوق مسلم خویش گذشت تا نظام جمهوري اسالمی به عنوان 

به جان خرید تا از گوهر ا بر خویش و خانواده و دوستانشفرزند عزیزش در امان باشد. ظلمها و جفاه
از بزرگان به یاد دارد که از صبر و استقامت هاشمی خاطراتی ید. نویسنده ارزشمند نظام اسالمی حراست نما

همه شخصیتی که پیش ازاظهار شگفتی کرده، و او را یک استثنا در جمع شخصیت هاي انقالب می شمردند. 

.168. کارنامه و خاطرات، دوران مبارزه، ص125
.533، ص390. به عنوان نمونه ر.ك: کارنامه و خاطرات، به سوي سرنوشت، ص126
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به انحراف این جریان مرموز و تشنه قدرت و شهرت پی برده و خطر آنان براي انقالب و نظام گوشزد کرد، 
ا نه تنها هشدارهاي او جدي گرفته نشد، بلکه با آنان همراهی شد، و شد آنچه اینک همگان می دانند!ام

جمع بندي و نتیجه گیري.7

هاشمی در مطالعات قرآنی خود صبر و استقامت را گوهري یافت که می توان با آن به سعادت دنیا و آخرت 
نائل شد. چنان که صبر در نامالیمات و استقامت در برابر مشکالت، رمز موفقیت در رسیدن به فضائل روحی 

و»توانایی بر صبوريموجبات«نبا الهام از قرآچنینو اخالقی دیگر مانند یقین، جهاد و توکل است. هم
را دریافت و با پاي بندي عملی به آنها، نماد صبر و استقامت در عصر » رفتارهاي نیازمند صبر و استقامت«

ن قبل از اینکه شما را به کار نیکی فرابخوانم، پیشاپیش آ«خویش شد. او با تأسی به موالي متقیان که فرمود: 
صیه دیگران به صبر و بردباري، خود در همه مقاطع زندگی صبر و استقامت پیش از تو» را انجام می دهم.

پیشه کرد و الگویی براي صبرپیشگان شد. سالم علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا
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