
 

 

 «صلیب» دخیل واژه معنایی تحول سیر بررسی و تبارشناسی
 1نوروزی مجتبی

 2تفقدی مهناز

 
 چکیده

 محل آن ریشه که است( معرّب) دخیل واژگان از یکی عنوان به اندیشمندان از ایعده نظر به «صلیب»

 تغییراتی دستخوش گوناگون، تطورات واسطه به ،واژه این اولیه کاربرد و معنا. است پژوهشگران اختالف

 در و بوده ایرانی خاستگاه دارای هواژ این که است جهت آن از پژوهش این ضرورت و اهمیت. است شده

 روش با پژوهش این .دارد الهی کالم درک و فهم بر زیادی تأثیر آن فهم و داشته معنایی تحول عربی زبان

 در آن معنایی حولت سیر ،«صلیب» واژه شناسیتبار و تاریخی خاستگاه بررسی هدف با و تحلیلی و ریخیتا

 نشان هایافته .دهدمی قرار تحلیل مورد قرآن آیات بافت در را آن مشتقات تاریخی کاربست و عربی زبان

 ایران تمدن از پرستیخورشید نماد عنوان به که است «چلیپا» فارسی ریشه از «صلیب» معرّب واژه که دهدمی

 فرهنگی و دینی تطورات طی نماد این. است رفتهمی کار به باستانی هایتمدن اکثر در و شده گرفته باستان

 عیسی حضرت شدن مصلوب از پس و گرفته اطالق «دارچوبه» به ابتدا گوناگون هایقومیت و هاتمدن در

 عربی زبان به یافتن راه با سپس. است شده شناخته مسیحیان انحصاری و مقدس نماد عنوان به( السالم لیهع)

 نیز کریم قرآن در. است کرده پیدا معنایی تطور نیز  «آویختن دار به» و «کمر استخوان» ،«سختی» مفاهیم به

  .است رفته کار به «شدن آویخته دار به» و «مرد کمر استخوان» عنایم دو در

  .معنایی تحول تاریخی، کاربست ،تبارشناسی معرّب، چلیپا، ،صلیب: یکلید واژگان
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 مسأله تبیینـ 1

بردن به همین وجه از اعجاز گشاید. یکی پیپژوهش درباره واژگان فارسی قرآن، ابواب مختلفی را به روی ما می

نماید. ها را از حیث یگانگی و فصاحت و بالغت بیان میترین واژهقرآن است که در عین جهانی بودن، برگزیده

دیگری آشنایی با فرهنگ غنی و پربار ایرانیان است که در طول تاریخ، شهره عام و خاص بوده و نظرات همگان 

. است واژگان توصیفی و تاریخی معناشناسی واژگان، شناخت هایهشیو از یکیاست.  کردهوف عطمرا به خود 

 زبان به زبانی از آن معنایی تحول بررسی و یتاریخ کاربست در واژه یک معنایی تطورات بررسی با شیوه این در

ط به بخش دیگر نیز مربو .شودمی پرداخته فرهنگی، تغییرات با همراه واژه آن مدلول و مفهوم تبیین به دیگر،

ای در طی چه شرایطی به وجود است؛ اینکه واژهشناسی و نیز چگونگی ورود این واژگان به قرآن تبارخاستگاه و 

آمده و چه جایگاه و ارزشی نزد ایرانیان داشته و نیز تحت چه عوامل و مفاهیمی به سرزمین اعراب راه یافته است، 

 ارد. از مواردی است که به بحث خاستگاه، اختصاص د
 پژوهش هایپرسش ـ1ـ1

تواند یک واژه اصیل نزد مسیحیان دارد، میکه معنای آشکار و معروفی  «صلیب»است که چگونه واژه  پرسش این

دارد؟ اگر اصالتی ه های دیگری ریشفارسی باشد؟ آیا واقعا این واژه از اصلی فارسی برخوردار است یا در زبان

)طبق گفته محققان(، معنای ریشه فارسی آن چگونه است و در چه مواردی کاربرد داشته است؟ آیا  فارسی دارد

در رابطه با این واژه در زبان فارسی مورد استفاده بوده یا اینکه این واژه دچار تطورات و « چوبه دار»معنای 

ست که سیر تطور معنایی و فرهنگی ا اصلی پژوهش آن مسألهایی شده است؟ در واقع و معن لغویهای دگرگونی

چه عواملی و با چه مفاهیمی به زبان تأثیر کنون به چه صورت بوده و چگونه و تحت از گذشته تا «صلیب»واژه 

 عربی و قرآن کریم راه یافته است؟

 پژوهش پیشینه ـ2ـ1

 درباره اما نشد؛ یافت قرآن در «ب ل ص» ماده همچنین و «صلیب» واژه با رابطه در میمنسج و مستقل پژوهش

 آن معنایی تحول سیر و واژه این معناشناسی به که دارد وجود هاییپژوهش( لیه السالمع) عیسی حضرت تصلیب

 شماره ادیانی، هایپژوهش ،«اسالمی انمفسر نگاه از( لیه السالمع) عیسی مرگ و تصلیب» مانند ؛اندنکرده اشاره

 گرفته صورت فارسی در( صلیب واژه اصلی ریشه) «چلیپا» واژه پیشینه درباره هاییپژوهش همچنین. 1393 ،4

 بختورتاش اهللنصرت آمیزراز نشان کتاب به توانمی که دارد نظر مد باستانی هایتمدن در را «چلیپا» کاربرد که

 است پژوهشی کمتر پیداست، که طور آن. است «چلیپا» جهانی نماد قدمت درباره تاریخی پژوهشی که کرد اشاره

 بحث ،تاکنون گذشته از «چلیپا» با آن رابطه و واژه تحول و تطور سیر قرآن، در «صلیب» درباره مستقل طور به که

 .باشد کرده



 

 مختلف ادیان در صلیب اصطالحـ 2

 شود:میو مشتقات آن در مسحیت و اسالم به صورت جداگانه درباره آن بحث « صلیب»واژه با توجه به کاربرد 

 مسیحیت ـ1ـ2

 اربسی رسوم از که است «زدن دار» و نوعی شودمی اطالق ،کشتن از خاصی نوع به مسیحیت، در «صلیبت» واژه

 شدیدترین از یکى بر صلیب آویختن. باشد شنیع گناهشان و زیاد جرمشان که بوده کسانى مخصوص و قدیم

نین یهودیان و مسیحیان برای اجرای چ. آن وحشت داشتند از مردم که طورى به است؛ بوده مجازات هایروش

اندازه قامت یک انسان  بزرگتر از دادند و صلیبیرا به شکل متقاطع کنار هم قرار می مجازاتی، دو عدد تیر چوبی

به دو طرف تیر چوبی افقی، میخکوب و پاهایش خواباندند و دستهایش را آنگاه محکوم را روی آن می ،ساختندمی

ای قرار د کرده و در چالهآنگاه صلیب را بلنبستند. کردند یا با طناب میرا به دو طرف تیر عمودی میخکوب می

بدین ترتیب یک یا چند روزی  کم یک متر از زمین فاصله داشته باشد.ای که پاهای محکوم دستدادند به گونهمی

کردند تا بر سر صلیب بمیرد یا اینکه او را میسپس دو پای محکوم را قطع  داشتند واو را در همین حال نگه می

بسته به نوع جرم فرد، پیش از به صلیب آویختن، او را با شالق یا ندند. رسامی از صلیب پایین آورده و به قتل

کردند و این برای هر قومی که یک نفر از ایشان چنین بریدن لب و بینی و انگشتان و عورت نیز شکنجه می

 (326، 5: 1417رفت. )ر.ک: طباطبایی، ار میشد، بدترین ننگ به شممجازاتی می

 خود هایعلم بر صلیب شکل مسیحی، عساکر بعد، به( لیه السالمع)عیسی حضرت کشیدن صلیب به زمان از

 صلیب ،گروید مسیح پاک دین به و کشید دست پرستیبت آئین از قسطنطین امپراطور آنکه از پس. نمودند رسم

 لذات انکار و عار از کنایه صلیب، لفظ جدید، هدع در و گردید عزت و شرف نشانه بوده، عار عالمت سابقاً که

 مسیحیان، باور به بنا( 988 ،18: 1342 دهخدا،) .است زیرآن ناگ از مسیحی هر که است ییبهاگران و عزیز ذبایح و

 و پاکی مسیحیت، مظهر صلیب، نماد و شده مردم سایر گناهان بخشودگی سبب شیوه، این با مسیح شدن قربانی

 (28جمله ،26باب متی، انجیل: رک) .است گشته سعادتمندی

 اسالم در صَلب اصطالح ـ2ـ2

 ذکر( رسول و خدا با دشمنی) محارب کیفر در که است اسالمى هایمجازات از یکى عنوان اسالم، در «صلب»

 الْأَرْضِ فِی یَسْعَوْنَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ ارِبُونَیُح الَّذِینَ جَزاءُ إِنَّما﴿: دارد اشاره امر این به مائده 33 آیه و است شده

 (33/مائده) ﴾... الْأَرْضِ من یُنْفَوْا أَوْ خاِلفٍ مِنْ أَرْجُلُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ تُقَطَّعَ أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ یُقَتَّلُوا أَنْ فَساداً

 بر داللت مفاعله باب از «محاربه» و است «تندى و عملى حدّت» ىامعنه ب و «حَرَبَ» هماد از «محاربه» لغت

 ،3 :1410فراهیدی،: رک) .است «کردن ستیزه استمرار» و به معنای «مسالمت» مقابل در آن و کندمى استمرار

 ستیزه مانند بود؛ خواهد او طرفداران با ستیزه همیشه متعال خداوند با محاربه (302 ،1 :1414 منظور،ابن ؛213ص



 

 طرفداران و یاران و أصحاب و آنان با ستیزه واقع در که خدا رسوالن با ستیزه نیز و نامؤمن و أولیاء و أنبیاء با

 (همان) .است الهى هاىبرنامه و احکام و آیین با دشمنى و مخالفت به محاربه این برگشت و باشد هاآن

 در افساد رسول، و خدا با محاربه از منظور که فهماندمى( 33/مائده) «فَساداً الْأَرْضِ فِی یَسْعَوْنَ وَ» عبارت

 رسول که طورهمان باشد؛ مسلمانان با محاربه مطلقِ اینکه نه است، راهزنى و عمومى امنیت به اخالل نظر از زمین

 آیه این طبق ایشان با هاآن بر یافتن ظفر از بعد ،کردند محاربه مسلمانان با که اقوامى با( لی اهلل علیه و آلهص) خدا

 با محاربه مطلق کریمه، آیه از منظور که است آن دهندهنشان خود این (326 ،5 :1417 طباطبایی،) .نکرد رفتار

 ایشان امنینا و ترس موجبات و نموده وارد خدشه عمومی امنیت به که است کسی منظور بلکه ،نیست مسلمانان

 ،«تصلیب» ،«تقتیل»: از نداعبارت که است گرفته نظر در مجازات چهار محاربه، برای آیه این. ردآو وجود به را

 اجرای تخییر یا ترتیب. رساندمی آنها در را قوت و شدت و بوده تفعیل باب بر هاواژه این. «تبعید» و «تقطیع»

 افساد درجات اساس بر چهارگانه حدود این ریتفسی روایات طبق اما ،شودنمی استفاده آیه خود از هامجازات

 (326 ،5 :1417 طباطبایی،) .اندشده بندیرتبه

. است متفاوت بوده، بارقساوت هایشکنجه با همراه که قبل هایامت با اسالم در کشیدن صلیب به شیوه

 و دارندمی نگه دار روی رب روز سه تا زنده صورت به را مجرم فرد که است ایگونه به اسالم در کردن صلیب

 بود، کرده فوت اگر و ندارند کاری وی با بود، زنده آوردن، پایین از بعد اگر و باشد دار بر نباید روز سه از بیشتر

 که مردمی که ستا آن براى عمل، این واقع در (589 ،41 :1362 نجفی،: رک) 3.نمایندمی دفن و داده غسل را او

 .بپرهیزند امنىنا ایجاد از و شوند متنبه ند،بینمی را مصلوب شخص

 صلیب واژه تبارشناختی بررسی ـ3
 زیاد بسیار آشنایی نیز و مسیحیت دین به آن عمیق وابستگی به توجه با که است بعدیچند واژگان از صلیب

 که است کسی کمتر یا هماند مخفی آن اصلی ریشه عربی، زبان در آن آشکار معنایی تفاوت و واژه این با اعراب

 نیز و شناسیزبان عمیق مطالعات با نظرانصاحب از برخی وجود این با. باشد شده واژه این اصالت عدم متوجه

 فارسی و آرامی سریانی، اصالت آن برای و برداشته «صلیب» موجه ظاهر به و اولیه روی از پرده شناسی،باستان

 «مینگانا» نظریه صلیب، واژه بودن سریانی خصوص در نظریه تنها :گرددمی ارهاش آنها به اختصار به که اندشده قائل

 این برای تأییدی اام (231 ،6: 1371 قرشی،) .است شده عربی زبان وارد سریانی، از واژه دارد ادعا که است

 .است شده گرفته آرامی از واژه این که دارد اادع نیز یسوعی نخله .است نشده ارائه نظرانصاحب سوی از ه،دیدگا

 به سپس ،است شده گرفته آرامی «sakiba» از واژه این که است باور این بر  نورایی( 192 :تابی الیسوعی،)

                                                           
 )319 ،28 :1416 ی،)حر عامل «أَیَّامٍ. ه أَیَّامٍ وَ یُغْسَلُ وَ یُدْفَنُ وَ لَا یَجُوزُ صَلْبُهُ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَهِ بَعْدَ ثَلَاثَهِالْمَصْلُوبُ یُنْزَلُ عَنِ الْخَشَبَ»(: لیه السالم)ع . قَالَ الصَّادِق3ُ

 



 

به  «salib» شکل به و رفته عربی زبان به نیز آرامی همان از و شدهمی گفته (calipa) چلیپا آن به و رفته فارسی

 استفاده مورد صلیب شکل به امروزه و شده فارسی زبان وارد عربی زبان از دوباره آن از پس کار رفته است.

 آرامی زبان از مأخوذ را واژه این قاطع برهان حاشیه در نیز معین دکتر( 400 :2013 نورایی،) .است زبانانفارس

 (293 :1386 جفری،) .است شده گرفته آرامی زبان از واژه این فرانکل باور به( 656 ،2 :1342 تبریزی،) .داندمی

 4لرسفو( 435 :1347 شوشتری،) .است «دار» معنای به و بوده «چلیپا» فارسی واژه، این که بر این باورند نیز برخی

 بر این باور جفری( 614 :1855 ،فولرس) .است شده گرفته فارسی چلیپای از واژه این احتماالً که معتقد است

 فارسی چلیپای واژه که ایریشه از و ایرانی منابع از دارد احتمال و نیست اصلی آرامی، زبان در واژه که است

 در شدهارائه ریشه به توجه با جفری دیدگاه (293 :1386 جفری،) .باشد دهش گرفته است، آن گرنمایان جدید

 طرفی از است؛ مالحظه قابل عربی، زبان در «ص» حرف به فارسی زبان در «چ» حرف تبدیل قاعده و فارسی زبان

 است؛ «صلیب» واژه از برخاسته خود «صلب» فعل زیرا نیست؛ توجیه و توضیح قابل عربی ریشه از واژه اشتقاق

 دیوان،) زید بن عدی و( 10: 1996 دیوان،) نابغه همچون عربی قدیم شاعران شعر در واژه این که دلیل آن به

 .است آمده( 24 ،2: 1965

شناسی واژه در زبان تر در ریشهشناسی و مطالعه عمیقبدین ترتیب باید با واکاوی بیشتر در مباحث زبان

شناسی در ای، باید به بررسی ریشهربوط به آن، به اظهار نظر پرداخت. لذا قبل از قبول هر نظریهمفارسی و تاریخ 

 های موجود، آشکار گردد.زبان فارسی نیز پرداخت تا صحت یا عدم صحت نظریه

 فارسی زبان در صلیب واژه خاستگاه و شناسی ریشه ـ1ـ3

دانند که حضرت ست که صلیب را همان داری میا شود، آنمیهای لغت فارسی معاصر یافت آنچه در فرهنگ

( به آن آویخته شد و مسیحیان مشابه آن را به صورت نمادی از نقره و طال ساخته و به قصد لیه السالمعیسی )ع

اژه ( دهخدا با اینکه و657و  656، 2 :1342 تبریزی،؛ 965، 8 :1342 )دهخدا، آویزند.تیمن و تبرک بر گردن می

اما آن را به رومیان نسبت داده و از پیشینه تاریخی  ،داندآن را فارسی می لاصدانسته و « چلیپا»صلیب را معرّب 

با  هامروزگرچه صلیب از واژگانی است که  (988، 18 :1342)دهخدا،  فارسی آن سخنی به میان نیاورده است.

این واژه در روزگار ایران باستان، دارای مفاهیم عمیقی اما  ،استو نماد اصلی آن  دین مسیحیت پیوند عمیقی یافته

 «صلیب» واژهای عمیق است که فردوسی، شاعر متقدم ایرانی، بوده است. پیوند صلیب با دین مسیحیت، به اندازه

دهد و گویی که از تاریخ و بحوث مربوط به آن در همواره به این دین نسبت می خود، اشعار در مورد ده در را

 (19 :1396 بهنام، و قدسی: رک) .خبر استایران باستان بی

                                                           
4. Vullers 



 

 انتهای که صورتی به همچنین و+  نماد با چلیپا. شودمی یافت «چلیپا» عنوان با فارسی زبان در صلیب واژه

 کاربرد باستان ایران در ،(شکسته چلیپای)، شودمی شکسته جهت یک در قائمه زاویه صورت به آن بازوی هر

 عمیق و گسترده مفاهیم با همراه طوالنی بسیار ایدیرینه دارای چلیپا باستان، ایران تاریخ به نگاهی با. است داشته

 هایینمونه مصر و چین هندوستان، باستان، ایران مانند قدیم متمدن هایسرزمین بیشتر در. است اعتقادی و دینی

 ،اندکرده مطرح نگارانتاریخ که طور آن. کرد پیدا توانمی نیز...  و هاتندیس ها،کاشی ها،سکه روی بر را آن نماد از

 ترتیب این به و است میالد از قبل سال هزار پنج به مربوط و شده یافت خوزستان حدود در بار اولین عالمت این

 ایران در چلیپا نقش( 98 و 97 :1380بختورتاش،) .است هند آریاییان دنز آن سابقه از ترکهن بسی ،آن پیشینه

 هایچرخ ها،سنجاق زیورها، کمربندها، افزارها، جنگ قبرها، سنگ روی بر ها،دام و انسان اندام روی بر باستان

 نهاده دیگر چیزهای و هااتاق ها،خانه درسر ها،خمره خوریها،آب آوندها، ها،رخت شمشیرها، دسته ریسی،نخ

 کننده،درمان و بخشزندگی نیروی خوشبختی، و آشتی نشانه واقع، در چلیپا ،اندنوشته که طورآن. است شدهمی

 ها،زخمچشم و هابدی از مردم نگهدارنده مانند به نیز و است آنان از آمرزش درخواست و خدایان از سپاس

 بر که خاک و آتش باد، آب، اساسی نیروی چهار و ماه و خورشید با پیوند رگنمایان شیطانی، ارواح و اهریمنان

 ( 25 :1380 بختورتاش،: رک) .است آدمیان و جهان آفرینش و هستی دارنده پا

 زبان در .است شده نامیده «ژولیپ» هندی هایفلسفه در و دارد نام «یولیپ» هخامنشی زبان در واژه این

( 130 :1340 بختیاری، محمودی) .است موسوم «چلیپا» و «چلیپ» به فارسی در و «سواستیکا» سانسکریت

 همچون را چلیپا مردم باستان، ایران آغازین جوامع در که کندمی اثبات را حقیقت این شناسیباستان مطالعات

 بر متقاطع کلش به چوب دو سایش از آتش که دانستندمی این در را آن علت و گذاشتندمی احترام آتش مظهر

 میان که است مدعی آمیزراز نشان کتاب در بختورتاش نصراهلل( 278: 1375 یاحقی،) .شودمی ساخته هم، روی

 را چلیپا باقری، مهری( 16: 1387 بختورتاش،) .دارد وجود ایدیرینه قرابت خورشید و آتش عنصر چلیپا، نشان

 در .است شده دانسته آتش و خورشید از نمادی نشان این تانی،باس هایفرهنگ تمامی در زیرا داند؛می نور مظهر

 پیمان، و نظم پاسدار ،ییروشنا ایزد ایرانی اندیشه در مهر است؛ تابان مهر از نمادی نشان، این مهرپرستی آیین

 پرستیمزدا کیش پیدایش از پیش دوران به آیین این. است مخلوقات حامی و عالم کل ناظر درستی، و راستی

 ( 95: 1379 بصیری،: رک) .گیردمی قرار اهورامزدا از ترپایین مرتبه در مهر زرتشتی، آیین در. گرددمی باز زرتشت

 آتش. باشد پرستیمهر آیین از نمادی و آسمان ستارگان خورشید، آتش، از اینشانه تواندمی چلیپا بنابراین 

( 39: 1385 بهار،: رک) .نداقائل فراوانی احترام و ارزش آن برای و دارد سزایی به نقش ایرانیان باستانی دین در

 خرد از را آتش اهورامزدا» که ترتیب بدین گیرد؛می نشأت اهورامزدا خود از آتش باستان، مردم باورهای در

 ؛27: 1367 ی،یفخرا: رک) «.آفرید آتش این تن از را مردمان تن و آفرید بیکران روشنی از را آن فروغ و خویش



 

 آتش از نمادی چلیپا که شودمی روشن توضیحات این با (48 :1385 باقری، ؛35 :1388 قائم، ؛16: 1387 آموزگار،

 محل نور، مادی نماد عنوان به نیز و راهنماست و فروزان درخشان، همیشه و بخشدمی روشنی که است روحانی

 ذات تشبیه به را ما نور، با چلیپا پیوند و قرابت سخن یگرد به. است آمده حساب به حقیقت حضور و ظهور

 نوری صفت اهگتجلی چلیپا گویی و شودمی رهنمون اسالمی اندیشه و (35/نور) کریمقرآن در النورنور به احدیت

 ایشان خدای ،تابان مهر یا اهورامزدا نوری صفت تجلی همان باستان، ایران اندیشه در که است الهی فروغی و

 پاسدار روشنایی، ایزد ایرانی، اندیشه در مهر. است تابان مهر از نمادی نشان، این پرستی،مهر آیین در. باشدمی

 این با بنابراین( 95 :1379 بصیری،: رک. )است مخلوقات حامی و عالم کل ناظر درستی، و راستی پیمان، و نظم

 این تعریب طریقه صحت گرفتن نظر در با نیز و چلیپا پیشینه هدربار باستان ایران گویای تاریخ و طوالنی قدمت

 .دانست «چلیپا» ریشه از و فارسی زبان از را «صلیب» واژه رویش و مهد توانمی عربی، زبان در واژه

 عربی زبان در صلیب معرّب واژه ورود شرایط و عوامل ـ3ـ3

 گذرهایراه و مسیرها طریق از مستقیمغیر یا مستقیم طور به بیگانه واژگان از زیادی بخش که رسدمی نظر به

 و ادیان و اقوام تعامالت شامل که فرهنگی همجواری همچون عواملی. اندشده وارد عربی زبان به جغرافیایی

 اقتصادی و تجاری روابط دیگر عامل. است شده واژگان انتقال سبب است، سلطه و مهاجرت جنس از مقوالتی

 اقوام و هاتمدن با مختلف جهات از اعراب. است گرفتهمی صورت مختلف اقوام بین که است ستدهایی و داد و

 ارتباط در حبشه و صنعا یمن، با جنوب از و روم امپراطوری با غربی شمال و شمال از. بودند ارتباط در مختلف

 .داشتند مناطق این به تجاری متعدد سفرهای و بودند

 هاآن تعامل و ارتباط و اسالم از قبل فارسی و عربی فرهنگ و پیوند توانمی ها،نشانه و هازمینه به توجه با

 مصر، تا گرفته النهرینبین از سامی سرزمین هایزبان و اقوام در ایران فرهنگی و سیاسی تاثیر و نفوذ. داد نشان را

 در تا شد سبب تجاری، روابط بعضاً و ساسانیان دوره در یمن و عربستان بجنو بر تسلط تا هخامنشیان زمان از

 اینجا که چیزی( 172 :1388 آذرنوش،: رک) .یابد راه عربی زبان به فارسی زبان از بسیاری هایواژه مدتدراز

 زبان به سیفار زبان از مستقیم طور به و تغییر کمترین با و عیناً صلیب واژه شکل که ستا این ،است نامشخص

 عامل این. است داشته کاربرد مسیحیت دین در که است معنایی همان به واژه معنای اما است؛ یافته انتقال عربی

 به داد، اختصاص خود به انحصاری طور به را چلیپا مسحیت، اینکه از بعد واژه، این که بوده آن خاطر به شاید

 سختی و شدت یا شده ایجاد آن روی بر فرد بستن محکم از که راتیاث و دار چوبه معنای به و یافته راه عربی زبان

 .باشد شده یافت عربی زبان در موجود مفاهیم به دارد، وجود قتل از نوع این در که

 عربی زبان در صلیب واژه تبار و ریشه بررسی ـ4

  عربی زبان در صلیب واژه اصطالحی و لغوی بررسی ـ1ـ4



 

ن دارای دو اصل و ریشه است که یکی از آن دو داللت بر او به نظر برخی از لغوی« صَلَبَ»از ماده  صلیبواژه 

شود و دیگری در گفته می« صُلب»به خاطر قوتش، « پشت انسان»کند که بر این اساس، به قوت و شدت می

 است باور این بر منظورابن( 302 ،3 :1404فارس، )ابن گویند.می« صلیب»است که به آن « مغز استخوان»معنای 

 .شودمی روان میت، از که است آبی زرد و «گوشت چربی» معنای به ،«الصَّلِیبُ» و است «صَلیب» جمع «الصُّلُبُ» که

 آب زرد شدن، آویخته دار به هنگام در زیرا است؛ «صلیب» از مشتق و «معروف قتل» همان ،«الصَّلْبُ»به باور او 

 اصل زیاد، احتمال به منظورابن مطابق دیدگاه( 529 ،1 :1414 منظور،ابن: رک) .گرددمی روان شخص بهاخون و

 ندانسته توجیه قابل را عربی ایریشه از واژه این اشتقاق نیز جفری. است شده گرفته «صَلیب» از «الصَّلب» واژه

 داندمی اشعاری را خویش گفته دلیل وی. است «دار» معنای به «صلیب» از برساخته «صلب» فعل هک است معتقد و

 (293 :1386 جفری،: رک) .است بر جای مانده واژه، این خصوص در جاهلیت دوره شعرای از که

 صلیب واژه مشتقات ـ2ـ4

 :توان به سه دسته تقسیم کردناسی میاین واژه را به لحاظ معناش مشتقات

 اصْطِلَاباً اصْطَلَبَ» شود؛ همچوناطالق می« کمر استخوان»یا  «مغز استخوان»مشتقاتی که به معنای  الف(

، که از همین معنا( 529، 1 :1414منظور، ابن ؛85 :تا)مهیار، بی «.کشید بیرون را هااستخوان مغز» ؛ یعنی«العظامَ

 و نیز (545 :تامهیار، بی) .، کاربرد داردباشدمی استخوان کمر از دوش تا سرینمعنای به که نیز « الصَّالَب»واژه 

 )همان( .داردبه همین معنا اطالق  ،«او از دودمان یا نسل فالنى است»؛ «فاُلن صُلْبِ هُوَ مِنْ»عبارت 

؛ آن چیز سخت «تَصَلُّباً تَصَلَّبَ» رسانند؛ همانندرا می« شدت چیزی سختی و»مشتقاتی که معنا و مفهوم  ب(

به تب سخت همراه با لرز گفته  که «صَالِبٌ حُمَّى» عبارت و( 128، 7 :1410فراهیدی،  ؛)همان و سفت شد.

 نت، قاطعیت و استوارى است.سختى و خشو که به معنای «هالصَّلَابَ» و (302، 3 :1404فارس، ابن)همان؛  شود.می

که به معنای استواری فرد در دین و باور خویش است و ؛ «فى دِینِهِ هو صُلْبٌ»و عبارت ( 345، 2 :1414)فیومی، 

 (557 :تا)مهیار، بی شود.همچنین به فوالد، جاى سنگالخ و ستون فقرات بدن نیز اطالق می

 )همان( «.او را به دار کشید»؛ «:، صَلْباًهُصَلَبَ» دارند؛ همچون« به دار آویختن»قاتی که معنا و مفهوم مشت ج(

آنچه که به شکل دو خط متقاطع باشد، یا آنچه که همچنین و  )همان( ؛ یعنی دزد را به دار آویخت.«صَلَّبَ اللّصَّ»

نیز عالمت صلیبی « الصَّلِیب هاشارَ»شود؛ مسیح گفته می یا به چوبه دار حضرت عیسى بر آن کسى را دار زنند

 )همان( .مسیحیان است است که ویژه

ها وجود در هر سه آن« شدت و سختی»سه معنا بوده که مفهوم  ایناین واژه همگی در راستای  مشتقات

)مفهوم معروف این  یا از آنجا که به دار آویختندارد. گویا از آنجا که استخوان کمر بسیار سخت و محکم است 

وجود دارد، این مفهوم )سختی و استحکام( به صورت  بسیارست که در آن شدت و سختی اواژه(، نوعی از قتل 



 

معنای مستقلی در آمده و به امور مختلفی که در آن شدت و سختی وجود دارد، اطالق شده است. طبق گفته 

آویزند تا ست که پشت فرد را به طور محکم بسته و او را میاز آنجا« صلیب»وجه تسمیه واژه ، راغب اصفهانی

اند؛ همانند مغز استخوان، چربی این استحکام دیده شود، اطالق کرده ،کشته شود؛ سپس به هر چیزی که در آن

« شدت و قوت و استحکامی»توان از مفهوم این امر را می (489 ،1 :1412 اصفهانی، راغب)...  و گوشت، پشت

شود، حس کرد. از همین حیث های لغت به وفور یافت میکه در ذیل این واژه و مشتقاتش در تمامی فرهنگ

کند که صلب، دارای یک روشن می ، کامالً«بستن پشت کسی بر چوبه دار»؛ یعنی «شَدَّ صَلبه علی خَشَبٍ»عبارت 

گرفته شده است. این « صلیب»طور که جفری گفته است( از )همان است و اصل این واژه به احتمال زیاد اصل

دهد که واژه صلیب دارای یک اصل واحد است و اعراب این اصل را به امور گوناگون ربط ها نشان میاشتقاق

کشف این اصل واحد،  یه صلیب را در پرتومعنای اول اند. بنابراین بایدداده و از آن مشتقات متعدد به وجود آورده

 . کردنموده و دخیل بودن یا اصالت آن را بررسی 

 صلیب واژه معناشناختی بررسی ـ5

  دیگر واژگان با صلیب واژه مفهومی روابط ـ1ـ5

 مترادف، واژگان همچون آن مفهومی روابط به که است الزم کریم، قرآن در واژه یک بیشتر چه هر شناخت ایبر

 واژگان این کاربرد بررسی به سپس و کنیم توجه نیز  قرآن در نظر مورد واژه جانشین و نشینهم وابسته، متضاد،

 اصطالحات همه مقایسه طریق از که است واژه یک معنای کشف برای حل راه بهترین روش این. بپردازیم قرآن در

 .آیدمی دسته ب واژه با مرتبط
 وابسته واژگان ـ1ـ1ـ5

 که ایآیه بافت در نظر مورد واژه معنای در که واژگانی. شودمی مشخص زبانی بافت در واژه یک معنای گاهی

آید. از واژگان وابسته لغت صلب به شمار می« قتل»ه واژ .هستند وابسته واژگان گذارند، تأثیر رفته، کار به آن در

است؛ همانند مرگ و موت، ولى به کار بردن واژه قتل به اعتبار کارى « زایل کردن روح از جسد» ،«قَتْل» اصل

)راغب  رود.به کار می« موت»دهد و اگر به اعتبار فوت شدن حیات و زندگى باشد، است که قاتل انجام می

 إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ﴿ فرماید:( قرآن کریم می655، 1 :1412اصفهانی، 

)قرشی،  باشد.می( در این آیه تقتیل به منظور کثرت است و منظور از آن شدت قتل 33/)مائده ﴾یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا ...

ای شود. این واژه به عنوان واژه( کاربرد این واژه در کنار مشتقات صلیب، در آیات قرآن یافت می231، 6 :1371

کند؛ زیرا صلب هم نوعی قتل است می را بهتر مشخص« اَصلَبناکُم»و « صَلَبُوهُ»، «یُصَلَّبُوا»های همنشین، معنای واژه

 شود. لذا در یافتن معنای آن یاریگر است.یخته میکه فرد در آن به دار آو



 

 مترادف واژگان ـ2ـ1ـ5

 باشند،می دارا را شدهیاد واژه معانی از زیادی سهم که هستند واژگانی مترادف، واژگان که شد یادآور باید نخست

یکی از واژگان مترادف واژه  (105 :1366)پالمر،  .باشد دارا را گفتهپیش معنای همه دقیقاً مترادف واژه اینکه نه

به معنای محکم بستن است. « شَدَّ»سوره طه است. اَشَدُّ از ریشه  71در آیه « اَشَدُّ»صلب در آیات قرآن، واژه 

و « اشْتَدَّ»های )همان( واژه را محکم بستم. ؛ یعنى آن«ءَالشَّی شَدَدْتُ»عبارت  (447، 1 :1412)راغب اصفهانی، 

به معنای « شُدُود»و « شِدَاد»، «أَشِدَّاء» ( جمع آن78 :تا)مهیار، بی است.« سخت و استوار شدن»به معنای « تِدَاداًاشْ»

 این واژه قطعاًاست؛ « ترعذاب سخت» قرآن به معنای ( این واژه در521 )همان، است.« استوار، نیرومند، دلیر»

. بنابراین با واژه صلیب از کندمیتی و شدت موجود در آن است، بیان های صلیب را که همان سخیکی از ویژگی

( به 527، 1 :1414منظور، )ابن شناسانشود. این امر را برخی از لغت، مترادف می«شدت و سختی»نظر ویژگی 

ت که این آیه از قرآن های واژه صلیب، شدت و سختی موجود در آن اساند؛ لذا یکی از ویژگیبیان نموده ضوحو

 .است به خوبی بیانگر آن

 مفسران دیدگاه از صلیب واژه معناشناسی ـ2ـ5

شود که گونه فعلی واژه صَلَبَ، چنان برای مفسران آشنا و معروف است با نگاهی کوتاه در تفاسیر، مشخص می

 کامالً« آویخته شدن به دار»مفسران با معنای  ههمدر واقع  دهند.برای آن هیچ معنا و توضیحی ارائه نمی که اکثراً

آشنایی داشته و در فهم و بیان این معنا با یکدیگر اختالفی ندارند. تنها برخی از آنان به توضیح اصطالح صلیب 

 و تاس شده آویخته دار به آن روى مسیح حضرت که است متقاطع خطّ دو پرداخته و بر این باورند که صلیب،

 خانه در یا آویزندمى خود به گردن و کرده ایجاد مختلف هاىبه شکل فلزّ، یا چوب از آن را مسیحیان نمادی از

 ( 257، 4 :1380)مصطفوی،  .دهندمى دیگر قرار هایمکان و کلیسا و

گویی دین مسیحیت، ، در تفاسیر مطرح نشده است. «صلب»شده درباره ریشه رابطه این معنا با سایر معانی گفته

چنان با صلیب و نماد آن آمیخته شده است که جزء الینفک آن در قرون بعد از اسالم به شمار آمده و تنها با این 

 معنا شناخته و معروف شده است.

 

 کریم قرآن در «ب ل ص» ماده معنایی تحول و تطور سیر ـ6

 «ب ل ص» ماده معانی و کاربرد بسامد ـ1ـ6

 این از فعل و اسم صورت بهبسیاری،  مشتقات امانیامده،  کریم قرآن در مستقل واژه یک عنوان به ،«یبصل» واژه

 :ددار داللت اصلی مفهوم دو به به کار رفته و آیه هشت در مشتقات این. است به کار رفته کریم قرآن در ماده



 

 پشت و صلب» بر است و «صُلب» جمع به کار رفته که اسم صورت به نساء، 23 آیه در «اَصالَب» واژهـ 1

 . داردداللت  «مرد

  .داردداللت  «شدن دار به آویخته» بر و صورت فعل به کار رفته به نساء، سوره 157 آیه در «صَلَبُوهُ» واژه ـ2

  .داردداللت  «شدن آویخته دار به» صورت فعل به کار رفته و بر به مائده، سوره 33 آیه در «یُصَلَّبُوا» واژه ـ3

 این .داردداللت  «شدن آویخته دار به» بر و صورت فعل به کار رفته به یوسف، 41 آیه در «فَیُصلَبُ» واژه ـ4

 . است زندان در (لیه اسالمع) یوسف حضرت سرگذشت بیان صدد در آن جوارهم آیات و آیه

 آویخته» بر صورت فعل به کار رفته و به نیز شعرا، 49 و طه 71 ،اعراف 24 آیه در «لَاُصَلِّبَنَّکُم» واژهـ 7ـ5 

( لیه السالمع) موسی حضرت به کهاست  ساحرانی به فرعون تهدید، بیانگر آیات این .دارد داللت «دار به شدن

  .دنآورد ایمان

 .داردداللت  «مرد کمر استخوان و پشت» بر به کار رفته و اسم صورت به ،طارق 7 آیه در «الصُلب» واژه ـ8

 . دارند اشاره ،است شده خلق جهنده آبی از که انسان خلقت کیفیت به آن جوارهم آیات و آیه این

یُنْفَوْا مِنَ » )همان( و «تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خاِلفٍ»(، 33/مائده) «یُقَتَّلُوا»(، 157/نساء) «قَتَلُوهُ»عبارات 

در یکی از مفاهیم  «صلب»دهد که واژه برده نشان میهای همجوار در آیات نامواژه )همان(، به عنوان «الْأَرْض

همچون بریدن دست و پای مخالف یا تبعید نمودن است که  ،خود به معنای نوعی قتل یا نوعی شکنجه و عذاب

(، بر این شکنجه بود صورتاسالم به  پیش از)که « دار زدن»ها و ظاهر آیات قرآن کریم، مفهوم مطابق با ترجمه

 واژه اطالق دارد. 

 در آیات قرآن به دو مفهوم اطالق دارد: « صَلَبَ»با توجه به مشتقات مختلف، ریشه 

 (7/طارق) «الصُّلْبِ» و (23/نساء) «أَصاْلبِکُمْ»های الف( استخوان کمر مرد، با عنوان

 ،(41/یوسف) «فَیُصْلَبُ» ،(33/مائده) «یُصَلَّبُوا» ،(157/نساء) «وهُصَلَبُ» عبارات با شدن، آویخته دار بهب( 

 (49/شعراء ؛71/طه ؛124/اعراف) «لَأُصَلِّبَنَّکُمْ»

 ها، قابل مالحظه است. به عنوان ریشه مشترک در همگی آن« صلب»طبق این عبارات، واژه 

 

 تاریخی کاربست در «صلیب» واژه معنایی تحول سیر ـ2ـ6

، حین و پس از پیش، آن را در سه بازه زمانی «صلیب»تطور معنایی واژه سیر تحول و به منظور آشنایی بیشتر با 

 کنیم:بررسی مینزول قرآن 
 قرآن نزول از قبل «صلیب» واژه ـ1ـ2ـ6

 روزگاران در باستانی هایتمدن بیشتر و است جهانی ایپیشینه اراید چلیپا که دهدمی نشان تاریخی یهابررسی



 

 دینی در باورهای )نور زمینی و مظهر خورشید( )نور آسمانی( یا آتش نشان به عنوان نماد خورشید این از قدیم

 معتقد او. کندمی اشاره میمه نکته به« ایران هایسفالینه بر چلیپا پیام» مقاله نویسنده. اندکرده استفاده خود آیینی و

 سال هزار پنج به چلیپا پیشینه اوالً زیرا دارد؛ ایران در مهرپرستی آیین از ترطوالنی ایپیشینه چلیپا، نماد که است

 ،مصر جمله از هاسایر تمدن در قدیم روزگاران در نماد این وجود دیگر اینکه .گرددمی باز مسیح میالد از قبل

 مهرپرستی آیین طریق از تنها نماد این که دارد آن از نشان آمریکا، پوستانسرخ حتی و النهرینبین روم، چین، هند،

 که حاکی از آن است تاریخی مطالعات که چرا دارد؛ ترای به مراتب طوالنیپیشینه و نیافته راه یونان و روم به

 هشتم و هفتم سده در نشان این از استفاده هاینمونه که حالی در رفته، روم به میالدی نخست سده در مهر کیش

. بود نیامده دنیا به هنوز دین این گذارپایه مهر، زمان آن دردر حالی که . رددا وجود روم و یونان در میالد از قبل

 دیرین پرستیمهر با همراه و بوده زردتشت از پیش روزگار باستانی، پرستیخورشید یا مهرپرستی نماد چلیپا شاید

 ( 36: 1388 قایم،) .است یافته راه دیگر هایسرزمین به

توجهی بر روی تطور لغوی و معنایی  قابل تأثیرات تواندهای گوناگون باستانی میکاربرد این واژه در تمدن

تواند ست، چطور میاست که واژه چلیپا که نشان خورشید، نور و آتش ا آن پرسش مهمواژه چلیپا بگذارد. حال 

تطور پیدا کرده و به طور کل واژه را دچار دگرگونی معنایی نماید؟ برای یافتن این « به دار آویختن»در معنای 

 های باستانی باشیم.پرسش باید به دنبال کاربرد و معنای چلیپا در دیگر تمدن

مفاهیم و معانی دیگر نیز مورد استفاده  درهای مختلف عالوه بر اینکه نشانه خورشید بود، ر تمدنچلیپا د

)بختورتاش،  شود.در تمدن مصر باستان، چلیپا نماد نیروی باروری و صلیب حیات نامیده می گرفت. مثالًقرار می

بختورتاش، ) اند.کردهپرستش می رخی موارددر ب( از این رو در این جوامع آالت تناسلی را تجلیل و 94 :1380

بختورتاش، ) شده و چلیپا نماد مهر و عشق بوده است.( در روم نیز نیروی باروری مرد و زن ستایش می91: 1380

 استان در. شودمی دیده پوستسرخ هایدودمان میان در آمریکا در خورشید همچنین پرستش پیشینه( 114 :1380

 نیایش به و زنندمی زانو خورشید برابر در جمعیدستهبه طور  آفتاب، دمیدن هنگام به بومی پوستانسرخ وریدا،فل

. گذارندمی ارج آن به و دانندمی آسمانی و زمینی آتش نمودار و مقدس را آتش، همچنین پوستانسرخ. پردازندمی

 جاهای از ایپاره و قفقاز و هند رم، چین، کشورهای و ایران از غیر آتشکده پیشینه (118 :1380 بختورتاش،)

 و شمالی آمریکای بومیان از که 5ازتک آیینمیان پیروان  در ،(کرده نفوذ هامکان آن به ایران از هم آن که) دیگر

از آنجا  ساز چلیپا احتماالًنوشتتطور معنایی سر (119 :1380بختورتاش، ) .است شده دیدهنیز  هستند، مکزیک

 انسان گوشت و کردهمی قربانی را انسان ،بود آفتاب نماد که ،خود بزرگ خدای برای قوم ازتک گیرد کهنشأت می

 از را او تندیس آتش، الهه برای مراسمی برگزاری در هاازتک همچنین (119 :1380بختورتاش، ) .اندخوردهمی

                                                           

5. AZTAC 



 

 باال چلیپا از جوانان و شدندمی جمع آن گرد به مردم آنگاه .گذاردندمی گونهچلیپا وبیچ بر و ساخته خمیر

 .رفتمی شمار به قربانی مراسم نوعی به خود این و کردندمی پخش مردم میان و تکهتکه را تندیس و رفتندمی

 هاآن نزد انسان کردن میخ چهار و کشیدن صلیب به نهمچنی( 126 ،1 :1346 پازارگاد،؛ 119 :1380بختورتاش، )

 گردند،می قربانی خدا راه در که کسانی و شوندمی کشته جنگ در که جنگجویانی بودند معتقد هاازتک. دارد سابقه

 جشنی در را خود مقدس آتش هاازتک( 120 :1380 بختورتاش،) .مانندمی آنجا و روندمی آفتاب به مرگ از پس

 گفته آتش این درباره. افروختندمی نو از سنگ دو کوبیدن هم بر با شد،می برگزار باریک سال دو و پنجاه هر که

 که بودند نگران و داشتند را جهانی ناگوار حوادث وقوع انتظار سال، دو و پنجاه هر پایان در بومیان کهاست  شده

 شادی و جشن به داد،نمی رخ ایحادثه که هنگامی اما ،نکند طلوع دیگر خورشید و باشد انسان زندگی پایان مبادا

 (129 ،1 :1346 پازارگاد،: رک)پرداختند. می انسان قربانی و

 ناگسستنی پیوند و ارتباط آویختن صلیب به و زدن دار و پرستیخورشید و چلیپا میان که دهدمی نشان امر این

بدین ترتیب واژه چلیپا  که در  .گیردمی نشأت ایرانی چلیپای و ستیپرخورشید همان به اعتقاد از و دارد وجود

ای گونهچوبه چلیپاایران باستان دارای مفهومی مقدس و دینی بوده است، با ورودش به آیین ازتک و کاربرد آن بر 

ین مفهوم از چلیپا ، مفهومی منفی به خود گرفته است. گویا این کاربرد و ادادندکه قربانی را بر روی آن قرار می

(، نزد مسیحیان لیه السالم)ع به سرزمین روم کم و بیش نفوذ پیدا کرده و پس از آن با مصلوب شدن حضرت عیسی

پندارند، دارای جایگاه با ارزش و نمادی که قربانی شدن حضرت عیسی را دلیلی بر بخشوده شدن گناهان خود می

 مقدس شده است.

های باستانی نمادی مقدس بوده و نیز از مسیحیت در یونان نیز همچون دیگر تمدنچلیپا با اینکه قبل از دین 

این نماد به طور اختصاصی ، اما با ظهور دین مسیح ،پرستی ایرانیان به این سرزمین راه یافته بودطریق کیش مهر

ویی به نام هلن که مادر امپراطور نیز بود، بان زیراای یافت؛ در انحصار این دین درآمد و ارزش و جایگاه ویژه

 صلیب مقدس را در جُلجُتا یافته بود و آن صلیب همان صلیبی است که عیسی را بدان چهار میخ کرده بودند.

رفته و بر اثر پیگیری کلیسا، بزرگداشت چلیپا آغاز شد و جشنی هم به ( از آن پس رفته212 :1380)بختورتاش، 

دانستند که چلیپا سران کلیسا خوب می اینکه باو ( 213 :1380بختورتاش، ) صلیب پدید آمد. نام جشن بلند کردن

های اینکه آن را از کیش ای بهاشارههای باستانی نمادی مقدس و همگانی بوده، آن را ویژه خود شمردند و در آیین

از آن پس چلیپا به ( 213 :1380بختورتاش، ) .نکردنداند، پیشین مصر و ایران باستان و به ویژه کیش مهری گرفته

 . عنوان نماد انحصاری دین مسیحیت پذیرفته شد

که در ایران باستان  گونه آن ،که نماد رمزی و مقدس چلیپا دهدنشان می بررسی تاریخی و واژگانی صلیب

. تنها چیزی که در میان اعراب درباره این واژه شتندانمود و جایگاهی موسوم بود، به هیچ عنوان در عربستان 



 

در مفهوم آن است. گویا این واژه بیشتر به عنوان مفهومی « سختی، محکمی، شدت و قوت»تعبیر به  ،وجود دارد

ایی که بتوان وارد زبان عربی و نیز قرآن شده است و قبل از آیین مسیح، معنکه در دین مسیحیت کاربرد دارد، 

توسط آن به رمز نمادین چلیپا در ایران باستان پی برد، وجود ندارد. ویژگی سختی و محکمی که بین اعراب 

درباره واژه صلیب مطرح است، احتمال دارد که از بستن محکم فرد بر روی صلیب، یا شدتی که در این گونه قتل 

اطالق « استخوان کمر»شد، به کمر فرد به صلیب بسته می و از آنجایی که پشت و موجود بوده، گرفته شده باشد

گیرد که به دست اعراب بوده است و با معنای شدت شده باشد. لذا  تحولی دیگر در معنای واژه چلیپا صورت می

ادبی دوران جاهلیت نیز به وفور به چشم  شود. این معانی در متونو سختی در موارد گوناگون به کار برده می

 رد.خومی

بنابراین ویژگی سختی و شدتی که در صلیب کشیدن و دار زدن مجرمان همراه بوده، توانسته است مفهوم 

بعد از ظهور اسالم، واژه صالبت را به  زبانانفارسیواژه را در زبان اعراب، به این سمت سوق دهد تا جایی که 

 ند.دبرکار میگوهای خود بهومعنای سختی و دشواری در گفت
 قرآن نزول حین «صلیب» واژه ـ2ـ2ـ6

( در عصر نزول قرآن، نشان از آن دارد که واژه صلیب به لی اهلل علیه و آله)ص روایات وارده از زبان پیامبر اسالم

د یکوشمیاست. از طرفی پبامبر اکرم  رایج بوده بین مسلمانانآشنا و  عنوان یک نماد مقدس در مسیحیت، کامالً

از این دوره به  به همین دلیل است کهمعرفی نماید.  کفر در برابر اسالمنماد  ی ازا نماد صلیب را به عنوان یکت

در یکی از این احادیث، عدی بن حاتم، خطاب به  شود.نزد مسلمان، به عنوان نماد کفر شناخته میبعد، صلیب 

 الْوَثَنَ هَذَا اطْرَحْ عَدِیُّ یَا فَقَالَ ذَهَبٍ مِنْ صَلِیبٌ عُنُقِی فِی وَ( هآلِ وَ هِلیَعَ ی اهللُلَّصَ) اللَّهِ رَسُولَ أَتَیْتُ»ید: گومی پیامبر

دانسته شده است. در روایتی « سخت»در روایاتی دیگر نیز مراد از صلیب،  (98 ،9 :1403 مجلسی،) «... عُنُقِکَ مِنْ

ٍ :ولکِنَّهُ کَما قالَ أخو بَنی سَلیم» فرماید:که در جواب نامه برادرش عقیل میاست ( آمده لیه السالم)ع مؤمنان راز امی
 ؛«یَعِزُّ عَلَیَّ أن تُرى بی کَآبَةٌ فَیَشمَتَ عادٍ أو یُساءَ حَبیبُ صَلیبُفَإِن تَسأَلینی کَیفَ أنتَ فَإِنَّنی صَبورٌ عَلى رَیبِ الزَّمانِ 

بر  [اى؟ ]خواهم گفتاگر از من بپرسى که چگونهت: سلیمى در شعرش گفته اسمانند آنم که آن مرد بنىبلکه »

دشوار است که غم و اندوه در چهره من دیده شود تا دشمن، شاد شود و دوستى  م،سختى روزگار ، شکیبا و توانای

 (474، 9 :1386شهری، )محمدی ری «.اندوهگین گردد

رفته در معانی یادشده به کار می، ها در زمان نزول و اندکی بعد از آنکه این واژه توان گفتمیبه این ترتیب 

های مردم ها و پوششتا جایی که بر روی لباس نشان صلیب مسیحیان بسیار رواج داشته استاست. در این زمان، 

فرمودند. از ، مسلمانان را از این نشان و نیز استفاده از آن به طور جدی نهی میمشده است و پیامبر اکرنقش می



 

بسیار کاربرد داشته تا جایی که اعراب در سخن روزمره خود از این « سختی»طرفی خودِ واژه صلیب در معنای 

 ند.کردواژه برای بیان سختی و دشواری در امور مختلف استفاده می
 قرآن نزول از بعد «صلیب» واژه ـ3ـ2ـ6

بعد از نزول قرآن، واژه صلیب، عالوه بر معانی قبلی و نیز به عنوان نمادی در مسیحیت، برای مفاهیمی دیگر به 

 ند از:اعاریت گرفته شده است که عبارت

اشد و تقاطع میل شمال و میل صلیب اکبر: کنایه از تقاطع خط استوا با خط محور که خط شمال و جنوب بـ 

 (1336، 3 :1342)تبریزی،  جنوبی و تقاطع فلک تصویر را گویند.

های عمومی ها و دشواریصلیب سرخ: گروهی دولتی است که وظیفه آن ارائه خدمات انسانی در سختیـ 

 (579 :1989)مصطفی ابراهیم،  باشد.می

المقدس و گیری بیتهای اسالمی برای باز پسکه به شرق دولتصلیبیون: سپاهیانی از مسیحیان اروپایی ـ 

  (579 :1989)مصطفی ابراهیم، تاختند.  یازدهم تا سیزدهماطراف آن در قرون 

( که به صورت دو خط متقاطع بوده، گرفته شده و به تقاطع لیه السالم)ع معنای اول، از صلیب حضرت عیسی

است که نزد مسیحیان،  فته از صلیب حضرت عیسیرتعلق گرفته است. معنای دوم نیز برگ خط استوا و خط محور

سسه صلیب سرخ برای ؤنمادی برای بخشش گناهان و نجات ابدی به شمار آمده و با استفاده از این مفهوم، به م

های حیان و جنگطور که مشخص است، راجع به مسیها اطالق شده است. معنای سوم نیز هماننجات انسان

 باشد.میصلیبی مربوط به آنها 

 گیرینتیجه

صلیب در زبان عربی، ریشه سه حرفی عربی نداشته و تمام مشتقات حاضر، حاصل از همین  معرّب واژهـ 1

 واژه صلیب است. 

به شکل مشتقات واژه کاربرد « ه شدنبه دار آویخت»و « استخوان کمر مرد»دو مفهوم  دراین واژه در قرآن ـ 2

« سختی و شدت چیزی» ، «استخوان کمر»سه مفهوم در های لغت دارد. این واژه به لحاظ معناشناسی نیز در کتاب

 شود.یافت می« به دار آویختن»و 

ادآور که ویژگی شدت و سختی صلیب را ی« اَشَدُّ»توان به واژه از واژگان مترادف صلیب در قرآن میـ 3

که معنای به دار آویختن را که نوعی قتل اشاره کرد « قتل»توان به واژه شود، اشاره کرد و از واژگان وابسته میمی

 کند.ست، تداعی می

 گرفته ایرانیان باستان تمدن از پرستیرشیدخو نماد عنوان به که است «چلیپا» فارسی ریشه واژه صلیب ازـ 4

 و هاتمدن در فرهنگی و دینی تطورات طی نماد این. است رفتهبه کار می باستانی هایتمدن اکثر در و شده



 

 ،شیدخوردادند و برای خدای قرار می آن واری که قربانی را بر رویچلیپا گوناگون، به عنوان چوب هایقومیت

های دیگر از جمله به سرزمین این معنا با ورود و یافته اطالق «دار چوبه» به به کار رفته و سپس ،نمودندقربانی می

 منحصروار و مقدس نمودن و بر روی چوبه چلیپا (لیه السالمع) عیسی حضرت شدن مصلوب از روم و پس

 پس از آن،. است شده شناخته مسیحیان مقدس و انحصاری نماد عنوان به ،کردن این نشان از طریق پدران کلیسا

از محکم  است که احتماالً کرده پیدا تطور نیز «کمر استخوان»و «سختی» مفاهیم ، درعربی زبان به یافتن راه با

م تطور پیدا کرده بستن کمر بر روی چوبه دار و شدت و سختی که در این نوع از قتل وجود دارد، به این مفاهی

 است.

( به عنوان نماد کفر لی اهلل علیه و آله)صکرم اواژه صلیب در زمان نزول قرآن با استناد به احادیث پیامبر ـ 5

تا  یابدنیز رواج بیشتری می «سختی»مفهوم  ، دردر مکالمات روزانهشود و همچنین در برابر اسالم شناحته می

کاربرد فراوان دارد. این واژه در  و استواری، واژه صالبت هم اکنون در زبان فارسی به معنای سختی جایی که

به عاریت گرفته  صلیب اکبر، صلیب سرخ و نماد صلیبیون مثلمفاهیم و نمادهای دیگری  درزمان بعد از نزول 

 . شده است

 دانستند؛می مقدس را آتش باستان، ایرانیاناینکه  هاست؛ چ دینی و اعتقادی یخاستگاه دارایاین واژه ـ 6

 مظهر عنوان به را چلیپا همچنین. شدندمی قائل قداست نیز بود، آتش برافروزنده که متقاطعی چوب دو برای لذا

 زمین و )خورشید( فضا و )آذرخش( آسمان عالم سه رشته، یک همانندکه  آتش، ترتیب بدین و پنداشتندمی ورن

 شمس الهه و خورشید از نمادی چلیپا، رو این . ازشدمیستایش مقدس شمرده و  زد،می پیوند هم به را )آتش(

 .است آمدهمی شمار به ی و اعتقادیآیین رمزی باستان، ایرانیان نزد و و نیز آتش بوده

، است یافته انتقال عربی زبان به فارسی زبان از تغییر و به طور مستقیم کمترین با و عیناً صلیب واژه شکلـ 7

 است. داشته کاربرد مسیحیت دین در که است معنایی همان به واژه معنا و مفاهیم اما
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