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  یو کلام امام عل رهیس یبر مبنا یصبر اجتماع ییو چرا یستیچ یواکاو

 ** یفاطمه رمضان /* یاوریاحسان 

 11/17/1011تاریخ پذیرش:                         19/11/1011تاریخ دریافت: 

 چکیده
صابر از جمله ملکاآ نفساانی اسه که در دین مبین اسا   به جهه تأثیر باال  

ها  بسیار مورد تأکید واقع شده اسه. با بر کیفیه زندگی فردی و اجتماعی انساان

وجود نقش انکاار نااپااذیر صااابر در مراوداآ جمعی و نقش آن در بهبود وضاااعیااه 

زندگی اجتماعی  آنچه که بیشاتر از جان  محققین و خدبای اسااامی مورد تبیین 

علی رغم اهتما  تک علمی و فرهنو سااازی واقع شااده جنبه فردی صاابر اسااه. 

بعدی به مقوله صاابر  ساایره و کا  بزرگان دین اسااا  برای باورمندان و پویندگان 

هایی اسه که هر دو بعد این فضیله را به سابک زندگی اساامی مشاحون از آموزه

اندن که از این میان  صاابر اجتماعی در ساایره غایه مورد تأکید و پرداخه قرار داده

به جهه پیشاوایی و رهبری امه نوپای اسا  درآن    ن علیو کا  امیرالمنمنی

شارای  و برهه خا  تاریخی  تجلی و فرو  بیشاتری داشاته اسه.براین اساس در 

ای برجسته از بزرگان به عنوان نمونه امیرالمنمنینپژوهش حاضر  سیره و کا  

واقع  دین  در راسااتای تبیین صاابر اجتماعی و برشااماری مصااادیق آن  مورد نظر

ویی جاستنباطی  پاسخ به این سواالآ پی –گیری از روش توصایفی شاده و با بهره

صاابر اجتماعی به چه معناسااهض غر  از آن  و مصاااادیق آن بر »گردیده اسااه: 

نتای  تحقیق حاضاار نشااان ازآن «.چیسااهض امیرالمنمنینی ساایره و کا  پایه

توان در دو مقولااه را می  دارد کاه صااابر اجتماااعی در سااایره و کا  اماا  علی

های اجتماعی خاصه کردن که صابوری در تعاماآ اجتماعی و صبوری در چالش

صبوری در تعاماآ اجتماعی  دربرگیرنده سه عنوان صبر مشفقانه  صبر مصلحانه 

های اجتماعی مشااتمل بر صاابر در برابر و صاابر مدبرانه بوده و صاابوری در چالش

                                                                        

 ehsan.yavari@abru.ac.ir .          )ره( یبروجرد یالله العظم تیگروه حقوق دانشگاه آ یعلم أتیو عضو ه اریاستاد .*
  ramezani.f@lu.ac.ir .                مسئول( سندهیدانشگاه لرستان )نو یتیگروه علوم ترب یعلم أتیو عضو ه اریاستاد. **
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ر در راه دستیابی به اهداف دور و بلند مدآ  صبر دشاواری اقداماآ اجتماعی  صب

ها و فشااارهای های اجتما   صاابر در برابر دساایسااهدر برابر مشااکاآ و محرومیه

 .باشدروانی می

 واژگان کلیدی
 .، صبر، صبر اجهماعیامام علی  
 مقدمه:

ها اد ترین ف یلاهای انسانی، صبر از جمله با ارزشدر دین ا مالم از میان انواع ف مایل و ویژگی
صممف اولوالعزم، از آنان با و یجایگاا صممبر در این آیین توحیدی، تا به حدی ا مما هه خداوند در مدح انبیا

ژا یاند هه  هاگام ورود به بهشما،  الم وگروهی« صمابران»هاد، و از نگاا قرآن هریم یاد می 1«صمابران»
ای خداوند ا ما هه در فرازهای دعای جوشن هبیر هیری از نام« صمبور»افزون بر این  2هااد.یافا میدر 

 .  (ش121، ص1893نوروزی، رم انی و یاوری، )، 8شودبه آن اشارا شدا و خداوند با آن نام خواندا می
باشممدد می ،از جمله نوادری هه ف میلا صممبر در وجودشممان تجلی روشممن و هامل یافهه، امام علی

 ،محمود، هم در قرآن هریم و هم در بیان پیامبرا الم شاهد بر این مدعا معرفی ح رت با این خ لا
اشارا داشا هه باا بر نظر بسیاری از متسران در  3 مورا انسان 12ی توان به آیها ما. به عاوان نمونه می

، 1813و مرارم شیرازی،  213، ص21، ج 1813 طباطبایی،)، نازه شمدا ا ا امیرالمؤماینوصمف 
اگر حلم و بردبمماری بممه »نیز آمممدا ا ممما:  ،روایهی ماقوه از پیممامبر. در (ش833-838صمممص  23ج 

در  (.ش23، ص2ق، ج1893حموی جویای، ) «ی او علی بوداممهیصمممورت مردی ومماهر می شمممد، هر آ
همین رابطه، امام خمیای در وصممف صممابران، در ر مماله جاود عقل و جهل به نرهه مهمی اشممارا هردا، 

ی خدا دادا باقی باشد، صبر و ثبات در هر  یز هاد و عاان طرت اصلیهرجل روحانی هه بر ف»نویسماد: می
مدها گم آگسممی هگی ناماید و قوت روح او بر مطلوبات طبیعا  یرا شممود و د مما و پای خود را در پیش

. (ش321، ص1832خمیای، ) «نراد و  ون از ح  دنیا و نتس وار مممهه ا ممما، فقدان آنها او را نلرزاند
گماا به ارزش و ا میر  امیرالمؤماین توان نمونمه آن رجمل روحمانی، و عمالمی عماممل دانسممما همه هم آ

                                                                        

 .(85: 46فاصبر کما صبر أولوا العزم من الرسل )قرآن کریم .1
 .(24: 18َسالٌم علیکم بما صبرتم فنعم عقبي الدار)قرآن کریم  .2
اُر)فراز:. 8 اُر َیا َصَبّ اُر َیا َجَبّ اُر َیا َقَهّ اُر َیا َغَفّ ی َأْسَأُلَك ِباْسِمَك َیا َسَتّ ُهَمّ ِإِنّ  .(65الَلّ

ًة َو َحریراً  4.  .َو َجزاُهْم ِبما َصَبُروا َجنَّ

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=76&AID=12
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=76&AID=12
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ف میلا صمبر بودا و هم عامل و قائل و دعوت هاادا به آند در ما به همین دلیل ا ما هه  یرا و بیان 
ایشمممان بر محور این متهوم بلاد، محل بحث پژوهشمممگران قرار گرفهه و بوا مممطه قلم و بیان جماعهی از 

، در ههابی با عاوان صممبر ش1891، بسمم  و انهظام یافهه ا مما. به عاوان نمونه، صممادقی واعظ محققان 
 ،نجات ا مالم، ضمن بیان اهمیا صبر در آیات و روایات، به تجزیه و تحلیل صبر امام علی علی

در ههاب خود با عاوان صبر  ش،1892، پرداخهه ا ا. قطبی ،در مورد غ م  جانشمیای پیامبر ا الم
در رابطه با صیر پرداخهه و مباای هار خویش  ، و ا مهقاما در نهج البالغه، به فرمایشات ح رت علی

در مقاله  ش،1893، الله مرارم شممیرازی قرار دادا ا مما. ربانی و ارزانی البالغه و بیانات آیارا ههاب نهج
د هه با البالغه" به دنباه این هسمممهااخالقی صمممبر در نهج خود با عاوان " تبیین و تحلیل روایی ف مممیلا

د ا یاباد.  امیرالمؤماینالبالغه، به معاا و متهوم دقیق وا ا صمبر از ماظر همک مطالعه شمروح نهج
اما در این میان آن ه مورد غتلا واقع شمممدا یا به عبارت بههر به شمممرل هامل و جامع، مورد برر مممی قرار 

حیات  با درنظر گرفهن شمرای  خاص جامعه و زمانه ،صمبر اجهماعی امام علی نگرفهه مشم  مًا بحث 
ا مما. در واقع غال  محققین و  ش،122-33، صممص 1891ای، ن: حسممیای خاماهن، مادی ح ممرت

صممیتی، اند تا به شممرل توخطبا، هموارا از دری ه فردی به ف ممیلا صممبر نگریسممهه و  ممعی بر این داشممهه
را بر رشد معاوی فرد مورد بحث و تبیین قرار دهاد، و در زندگی شم  می و اثر آنارزش این ف میلا را در 

نیز ا هااد جویادد باابراین برر ی صبر از  ،ها و الگوهای بزرگی  ون ح مرت علیاین مسمیر به نمونه
 ی زیسا اجهماعی و بیان م ادیق و آثار آن با این نگاا، مورد توجه واقع نشدا ا ا. زاویه

های م هلف، بسممهگی مسممهقیم با داری افراد در شممرای  و موقعیاآنجا هه صممبر و خویشممهنحاه از 
گماهی ا ممما تا با شمممان از تعریف صمممبر، ضمممرورت، م مممادیق و جایگاا آن دارد، این تحقیق، در پی آنآ

صبر اجهماعی به  ه معاا اد غر  از آن، و »گیری از روش ا ماادی، پا مخ به این  واالت را هه: بهرا
نماید. لذا پس از تعریف و تبیین ، پی جویی « یسا؟ امیرالمؤماینی  یرا و هالم آن بر پایه ادیقم 

تبیین و بدین  متهوم صممبر و نیزصممبراجهماعی، م ممادیق صممبراجهماعی در اندیشممه و  ممیرا امام علی
بدیل نمونه بی به عاوان م داق و ،وا مطه با الگوپردازی از شم  یهی هه در قرآن هریم و بیان پیامبر

و علی گونه شمممدن در زندگی  صمممبر معرفی شمممدا، تربیما افراد بر مبامای صمممبر اجهماعی امام علی
 گردد. اجهماعی، طل  می

 تعریف و تبیین مفهوم صبر و صبر اجتماعی -1
ی صمممبر هه با متهوم اصمممطالحی آن نیز تتاوت  ادانی ندارد، بدین شمممرح ا ممما: تعریف هلی وا ا
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اد و هدر  مم هی و تاگی، شممریبایی و خودداری نتس بر آن ه هه عقل  و شممرع حرم میداری خویشممهن»
، 1812راغ  اصمممتهانی،) «هادطلبد یا آن ه عقل و شمممرع، خودداری نتس از آن را اقه ممما میرا مینآ

 .  (ش331ص
 و توان از دو گونه صمبر  م ن گتا: صبر فردیاما در باب اقسمام صمبر، با ا مهااد به مهون دیای می

 ، خود بر  ه جزء ا ا:صبر اجهماعید هه صبر فردی با نظر به هالم امام علی
   (.ش91، ص 2، ج 1811هلیای، ) بایا و صبر بر م یا، صبر بر مع صبر بر طاع 

اما پیش از تعریف و ورود به اقسمممام صمممبر اجهماعی، باید به ا مممهااد به دالئل نقلی و قرآنی، وجود این 
 نمود.قسم از صبر را اثبات 

 فرماید:عمران ا ا هه خداوند در این آیه خداوند میه ورا آ 211اولین دلیل، آیه  
عی
م
عَعأ ُرَ عیَع لنایم عصَبم

َم َ ع ُ ُ و ع ْصربم
عآمم عنم

 اید، صبر هاید و نسبا به یردیگر صابر باشید.ای هسانی هه ایمان آوردا
روا»امر   از آنجا هه از  باب متاعله بودا و این « صممابروا»، و لتظ یدر این آیه، ناور به صممبر فرد« اصممب 

و  ی، ناور به صبر جمعش،899، ص3، ج1812طبر ی، ، باشدباب برای نشان دادن ارتباط طرفیای می
 اجهماعی ا ا.

جا  ممورا ع ممر ا مما هه خداوند در آن 8دلیل قرآنی دیگری هه ناور به صممبر اجهماعی ا مما، آیه 
 فرماید: می

َْلع ْو عبم
م صم ربَتم َلامّ ْو عبم

م صم َتم َم ع ّ قم
عام

گوید اهل ایمان قرآن می»آورد: شمممهیمد مطهری در بحمث و تتسمممیری هوتاا، در رابطه با این آیه می 
نیاید، مداوما  ات  رهااد: برادر! صبرت لبریز نشود، حوصلهر ماد یردیگر را توصیه میوقهی به هم می

انی گلیم تو خواهد بگوید ای انسان! فرر نرن مییداشمهه باش، مشرالت زیادی در پیش ا ا... قرآن م
ه خواهی نجات پیدا های د ممها را بخودت را به تاهایی از آب بیرون بیاورید همیشممه از این غرقاب هه می

،  «د ممما دیگران بممدا بما یرمدیگر تالش هایمد. تو یمک موجود اجهمماعی هسمممهی نمه موجود انترادی...
 .ش،192، ص1839مطهری، 

 فرمایاد: می صبر اجهماعی و صبر در ارتباطات طرفیای ا ا هه  ح رت ر وهبا نظر به 
هاد، برتر از مؤمای ا ا هه با مردم می صبر ا آنانیار و بر آزار و زدیآممؤمای هه با مردم می

ل نمییار و آزار و زدیآمنمی  .ش192، ص1م، ج 1923طبر ی، ، «هادا آنان را تحم 
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اگر فردی از شممما در »به هوا رود فرمود:  عبادت دی هه خوا مما برایبا همین نگاا ح ممرت به مر  
هه  نیك  مماعا تحمل هاد، بههر ا مما از ایش ناگوار ا مما یآن ه را هه برا نقطه ای از جامعه ا ممالمی

 .ش21، ص 1ق، ج1313 یوطی، ، «پردازد عبادت ی بهی هل  اه در خلوت شو تاها
 فرمایاد:نیز با نظر به ضرورت آرا هگی به صبر در مراودات اجهماعی می امام علی
   ش،813، ص1تمیمی آمدی، بی تا، ج .بردبار هسی ا ا هه برادران خود را تحمل هاد 

 اند:و در جای دیگری بیان داشهه
 . ش131، ص2، جق1318شیخ صدوق،  .خود را در راا تحمل زحمات مردم به شریبایی وادار

نیز  هیضرورت برخورداری از صبر در مراودات اجهماعی را در وصیا نامه خویش به محمد حاتایشمان 
 اند:امدنظر قرار دادا و فرمود

اری ی ن  ه خ لا م اح  ویقا هه با ایز، به حقیصمبری بپرهای و بداخالقی و همیاز خودب
شمممیخ صمممدوق، ، ردری خواهاممد هیگبرای تو ن واهممد مممانممد و بممه طور دائم مردم از تو هاممارا

 .ش228، ص1ق، ج1318
وان این تبراین ا ماس، با در نظرگرفهن مسهادات قرآنی و روایی، از دیدگاا نویسادگان مقاله حاضر، می

ای از ف میلا صمبر ا ما هه، اخه ماصًا در برخورد و تعامل گونه»تعریف را از صمبر اجهماعی ارائه نمود: 
گاهی و ممار ا ا ا هه  نمایاندد صمبرها با یردیگر رخ میانسمان اجهماعی، ماش و مهارتی برخا هه از آ

ی هاد، و جوامع انسممانی را به تعالمراودات انسممان با دیگران را بر طریقی در مما هدایا هردا و تاظیم می
 «.  ر اندمی

 مصادیق صبر اجتماعی -2
یرا امام ، هالم و  ممبا توجه به تعریتی هه از صممبر اجهماعی بیان شممد، م ممادیق این متهوم در اندیشممه

توان تحما دو عاوان هلی مورد بحث و برر مممی قرار داد: صمممبوری در تعامالت اجهماعی، را می علی
 های اجهماعی.صبوری در  الش

 صبوری در تعامالت اجتماعی   -1 -2

خورد و همه یه اتتاق و اتحاد رقم میای در  ممماهر جامعه یشمممک  مممعمادت انسمممان و جماودانگبی
، جوادی آملی، گر ا ممایردیها و جمود جامعه مولود تترقه، اخهالف و عداوت افراد جامعه با یماندگعق 

ین را از  هیز و جداه در مؤمابر این ا ماس ا ا هه خداوند مهعاه به صراحا  .ش، 838الف، ص1839
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 خواند:ها را به شریبایی در برابر یردیگر فرامیدارد و انسانجامعه ایمانی برحذر می
عحع بم ْا م َم ع َم ُلو ع ْفشم و ععم م َُ َم َدم ریعَال َبم

ع لان عم عمم م ع هن ٌن َ عإم ُ ع ْصربم
َم ع ُْ عیُاُك  .ش32:  3قرآن هریم   .نم

ی دلهها و اباابراین ضممرورت تمسممک به صممبر در مراودات و ارتباطات اجهماعی هم برخا ممهه از بایان
. با این وجود هدف از شمممریبایی و صمممبوری های دیای و دالیل نقلی ا ممماعقلی و هم برخا مممهه از آموزا
واند تهریک از آن افراد و یا جریانات اجهماعی، میتتاوت نوعان، مهاا مم  با انسممان در برخورد با  ممایر هم

مهممایز از یرمدیگر بماشمممد. پمذیرش این نوع از تتماوت یعای تتماوت در اهمداف صمممبر، ماههی به تتاوت در 
وان تق هر هدف باید از راهبردی مهاا مم  با آن  مم ن گتا. پس میگردد  را هه برای تحقراهبردها می

 ای از صممبر اجهماعی و ف ممیلهی انسممانی این عاوان داشمما هه صممبوری در تعامالت اجهماعی نیز گونه
ا مما هه ات مماف بدان در برابر افراد گوناگون و شممرای  م هلف، برا مماس اهداف و راهبردهایی مهاا مم  

 پذیرد.صورت می
اهمداف صمممبوری در مراودات اجهماعی و روش تحقق هر هدف را در قال  راهبردی خاص  حماه اگر

توانیم  ه قسم از صبوری را نام ببریم هه شامل می ،جویی هایم، برا ماس  میرا و هالم  امام علیپی
 گردد.صبوری مشتقانه، صبوری م لحانه و صبوری مدبرانه می

 صبر مشفقانه  -1 -1 -2

ابد هه یشمریبایی و تحمل از  مر لطف و شمتقا و مهربانی ا ا و زمانی هاربرد می این نوع از صمبر،
ا، ها را به یک شرل، و با ا هعداد و توان همسان نیافریدتعالی همه انسانانسمان پذیرفهه باشمد خالق باری

ی نطلبد هه افراد ضممن پذیرش نقص و ضمعف یردیگر، از  ر  شتقا و مهرباهای بین فردی میو تتاوت
خواهاد هه صمممبورانه با می هه به عاوان نمونه، خداوند از پیامبردر برابر هم به صمممبوری بپردازند.  اان

 . ش،23: 13قرآن هریم ، ضعتا و تهید هان همدلی هردا و روی از ایشان برنگرداند 
جا هه خداوند  ورا فرقان مورد اشارا قرار گرفهه ا اد آن 21ی صمبر مشمتقانه، به نحو دیگری در آیه

 فرماید:می
ع ام عبم

كم ُبّ عحم ٌم َكم َم عع ٌم َ ُ ربم
ْ َم ًةعأم ْ  م ْعٍ ععم علمام ُْ ُك

ْعضم َعبم ْل م عم جم    . ًیعَم
ی م و دردماد، آزمونیهیمار و یافراد از هار افهادا و ناتوان و ب»در تتسمممیر این آیمه عاوان شمممدا ا ممما: 

افراد تادر ا و قوی ، آزمونی هسهاد برای افراد ا و افراد  مممالم و تمممادر ا، و به عرس یهسهاد برای اقو
انی ته و تعهد انسیما گمروا اوه وویما گمروا دوم راضمی بمه رضمای خمدا همسمهمامد؟ و آیف و نمماتموان، آیضع

ممن  مم ممن، خداوند همممممگممان را مممورد یا نه ؟ بممه دنممبمماه ایخود را در برابر گروا دوم انجام می دهاد 
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روزی در ین رهن پید؟  را هه مهمهر یهاشه مییبائی پیا صبر و شریهاد: آادا و  مؤاه میخممطمماب قمرار د
 .ش،31، ص13، ج1813مرارم شیرازی، ، «مردی ا ایها صبر و ا هقاما و پاشین آزمایتمام ا

ابد هه د ار یتوان گتا هه صبر مشتقانه در برابر هسانی معای میبر این ا اس و ب ورت م ه ر می
سمممی، مالی، فرری، اخالقی و... هسممهاد. این بدین معای ا مما هه هسممی هه از نظر جسمممی ضممعف ج

و را پرهیزد و اهاد و از خودبیای و ترروی میتر ا مما، بر ضممعف جسمممی طرف مقابل خود صممبر میقوی
ن وعانرود، بلره بر تاگد مممهی همجویی نمیهامد. اگر غامای ممالی دارد نمه تاها به دنباه برترییماری می

دهد. هاد و با عطا و ب شممش و صممدقه و هدیه ایشممان را در جامعه حتظ هردا و رشممد میخویش صممبر می
ی ایهبرد و  ممهسممی هه توان فرری و عقالنی و هوش باال دارد از آن فق  برای ماافع شمم  ممی بهرا نمی

ای ههر بعد و جابگسمممهرد. پس بر این ماواه، هر انسمممانی هه در این ا مممهعمداد الهی را بر دیگران نیز می
روی و خودمحوری و هاد و از تکتوانمادتر از  مممایرین ا ممما، بر  ضمممعف و ها مممهی دیگران صمممبر می

 جوید تا بدین ترتی  آرامش و امایا و دو هی و ترقی در جامعه پدیدار گردد.خودخواهی دوری می
روزی »غالمشان، ا ا: ، ماجرای تعامل امام با از م مادیق صبر مشتقانه در  یرا امیرالمؤماین

یری از غالمان خود را صمدا زدند، ولی غالم جوابی نداد، بار دوم و  موم هم او را صدا هردند، اما  علی
 هاد، به او فرمودند: آیا صممدایم رااو جواب نداد. ح ممرت برخا ممهاد و نزد او رفهه و دیدند هه ا ممهراحا می

 پس  را جواب مرا ندادی؟ غالم گتا: یا علینشمایدی؟ غالم پا مخ داد: شایدمد ح رت فرمودند: 
گاا بودم، دیدم ون از عقوبا و توبیخ و تابیه تو، خود را در امان می نگاری ا، لذا  هلش،از صبوری شما آ

ق، 1318مجلسمممی، ، «هردم. ح مممرت در واهاش بمه گتهار غالم، فرمودند: تو را به خاطر خدا آزاد هردم
ا ممما در برابر این نوع از ضمممعف اخالقی و عممدم فرمممانبری و گونممه هممه هویممد. همممانش،33، ص31ج

 ب شد.حاضرجوابی غالم، امام صبر پیشه هردا و هم عمل غل  غالم را و هم آزادی را به او می
با در نظر داشمممهن ضمممرورت این نوع از صمممبر، در بیانات م هلتی از مردم و یارانشمممان  ،امام علی

های یردیگر را تحمل و جبران هااد، ها و ضعفر رفهار هااد، لازشخواهاد تا با هم از  ر شتقا و مهمی
 د:گیری بپرهیزنو حهی صبورانه بار هم را به دوش هشاد و همدیگر را یاری هااد و از جدایی و هاارا

 .ش،299، ص1ق، ج1318متید،، « لازش دو ا خود را تحمل هن»
، 2تمیمی، بی تا، ج، «مردم عادت دا خودت را بمه انجمام هارهای نیک و به دوش هشمممیدن بارهای»

 .  ش،818ص

 صبر مصلحانه -2-1-2
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شمممی، هبهراگیرد هه به دنباه ای قرار مییمابمد هه فرد در برابر عدااین نوع از صمممبر زممانی معای می
هسهاد. در این شرل از صبوری، برخالف مورد قبل، شتقا و لطف فرد نیسا هه او  دشممای و آزار انسان

دارد، بلره صممبوری فرد، برخا ممهه از امید به اصممالح و تاییر رویررد را به صممبوری در برابر این عدا وا می
 فرماید:طرف مقابل ا اد بر این ا اس ا ا هه خداوند می

و  » 
ه  سمْ ال ت  ة  و  ال   یو  ا  سم  هي اْلح  الد ْع ب 

ة  اْدف  ئ  یِّ می السد يٌّ ح  ل  ه  و  ند
 
أ ٌة ه  داو  ه  ع  ْیا  ك  و  ب  ْیا  ذي ب  ا الد ر  إ 

ن  ف  ْحس 
 
ي  أ ٌم ه 

ظیم   - ظٍّ ع  و ح  الد ر  اها ب  قد ل  وا و  ما ی  ر  ب  ذین  ص  الد الد اها ب  قد ل   .(ش83و 83: 31قرآن هریم) ، «و  ما ی 
ر برابر این افراد و جریانات، تا زمانی معای دارد هه امید به تاییر در البهمه به لحاظ ماطقی، صمممبوری د

های آنان م ل آرامش، امایا، وحدت، پیشرفا رفهار و رویررد آنان وجود داشهه باشد و یا هارها و فعالیا
 و... افراد و جوامع انسانی نباشد.
اجهه با اصحاب جمل، اصحاب ، م ادیق صبر م لحانه را در نوع مو در بیانات و  میرا امام علی
 توان مشاهدا هرد.صتین و خوارج، به وضوح می

و از  همانا ایاان فراهماد،» فرمایاد: در رابطه با صبوری خود در برابر ناهثین  این می ،امام علی
من و حروما من ناخر ماد. من شمریبایی می ورزم  ادان هه از پراهادگی جمعیا شمما نهر م،  ه، اگر 

 .  ش،129البالغه، خطبه نهج، «ش برند، رشهه  هار  مسلمانان از هم بگسلد.ین رای  سا را پیآنان ا
به همین ماظور یعای اصممالح رویررد ناهثین و برای جلوگیری از وقوع جاگ، امام بارها قاصممدانی را 

ر نب شید و اثیک به  موی  پاهیان جمل فر هاد. رهر شدا هه امام دو نامه نیز به عایشه نوشهادد اما هید
های ایشمممان در هدایا ناهثین، آرایش جاگی امام صمممورت پس از ناهام ماندن فر مممهادگان امام و تالش

پذیرفا. با وجود این، پیش از آغاز جاگ، امام بارها  مپاهیان دشممن را پاد و اندرز داد و در پایان،  ممه روز 
ا هه  وی خیمه ناهثین روانه هرد هه پا خ آنها مهلا داد. بعد به تااوب دو شم ص دیگر را با قرآن ببدان

تیر و هشمهن آن دو نتر بود. در نهایا عمار یا ر را روانه برای اتمام حجا نمودند، ولی گتهگوهای او نیز با 
و در نهایا امام ناگزیر  ش،113-112، ص9، ج1831جمعی از نویسادگان، ، دشممن  مودی نب شید...
 با جاگ با این گروا شدند.

ان شممروی امام در دوران خالفای معاویه و شممامیان نیز، هموارا یری از بزرگهرین مسممائل پیشماجرا
همانا »بود. فرازهایی از نهج البالغه هه داللا بر صممبر م مملحانه امام در برابر شممامیان دارد  این ا مما: 

با  ، بسهن در آشهینزد آنها ا ش،فر مهادا امام، ر یآمادا شمدن من برای نبرد با مردم شمام، حالی هه جر 
ن یاد.... و رای من ایق آشهی پویاد و طر یر طاعا امام اگر راا آن جویان از خیشمام ا ما، و بازداشهن شام
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 د، و ناخوش نمی دارم هه آمادایم نه شممهابان. پس با نرمی و مدارا د مما به هار شممویا مما هه بردبار باشمم
 .ش،38البالغه، خطبه نهج، «د.یرار شویپ

ونه گدیگر صممبر برآمدا از نیا اصممالح، از  مموی امام در ارتباط با اصممحاب صممتین، اینای در خطبه
د داشمممهم گروهی به یترادا ام، جز هه امیك روز جاگ را واپس نیبمه خدا هه »گیرد: مورد اشمممارا قرار می

 .،ش33نهج البالغه، خطبه ، « ادیمایا من راا پیاد، و به نور هدایاد، و به راا حق گرای وی من آ
های بسممیاری میان امام و معاویه رد و بده شممد و  این عاوان شممدا هه تا شممروع جاگ صممتین، نامه

. حهی در میدان و ش،121، ص9، ج1831جمعی از نویسممادگان، ، ها به  ممی نامه بر ممدشمماید شمممار آن
ای به معاویه و همراهان او نوشا و آنان را به پیش از آغاز  نبرد نیز به پیشماهاد برخی از اصحاب، امام نامه

معی از ج، حتظ خون مسملمانان توصمیه هرد ولی معاویه در پا مخ آن شمعری نوشا و بر جاگ اصرار هرد 
. این غائله نیز با وجود درنگ قابل تأمل و صممبوری م مملحانه امام، ش،129، ص9، ج1831نویسممادگان، 

 به جاگ صتین خهم شد.
ارج بودند، هه در شممموه یاران امام بودا و رفهه رفهه از ایشممان فاصممله گرفهاد و در اما گروا  مموم، خو 
تالش  امام علی»های امام، از ایشان جدا شدا و به جاگ با ح رت پرداخهاد. نهایا با وجود صبوری

در میان  قهفراوانی هرد تما شممماید بهواند خوارج را بر پذیرش حق قانع  مممازد و آنان را از ایجاد اخهالف و تتر 
های فراوانی در این خ وص ایراد نمود و بارها خوارج را به طرق م هلف مسملمانان باز دارد. ایشمان خطبه

شمممان را برایشمممان تبیین هردند. اما خوارج نه تاها از اندیشمممه ماحرف اندرز داد و پیامدهای شممموم اقدامات
مردم را  ها، جلویها در راات گرفهاد. آنخویش بازنگشمهاد، بلره شمماری از مسملمان را هشمهاد و به ا مار 

اندیشممان به این اعماه ادامه دادند تا به بسممهاد و امواه و دارایی هایشممان را به غارت می بردند. این هجمی
اری دنهروان ر میدند و در مقابل امام قرار گرفهاد. در  این شرایطی ح رت  ادین روز دیگر هم خویشهن

حق فراخواند و با ایشمممان احهجاج نمود اما در مقابل از خوارج پا مممخ مثبهی نشممماید، فرمود و آنان را به راا 
به نا ار با آنان جاگید و تقریبا تمام آنان  ،بلره خوارج همر به جاگ بسمهاد و آغازگر جاگ شمدند. علی

 .  ش،233، ص9، ج1831جمعی از نویسادگان،  ، «را هشا

 صبر مدبرانه  -3- 1- 2

نشمات گرفهه از شمتقا و مهر ا ما و نه برخا هه از امید به اصالح. این نوع از صبر صمبر مدبرانه، نه 
گاهانه و غر  ها و آزارهایی هه عداهشمممیزمانی ا ممما هه فرد با تدبیر و هوشممممادی، در برابر حق ای آ

پیوند  یورزانه و ب اطر ماافع و مطامع شممم  مممی و گروهی، بر او و یا حهی بر نزدیرانی هه فرد با آنها دارا
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ورزد و حهی در این راا م مممال، خویش اعم از حق، آبرو، ماه را هااد، صمممبوری میعاطتی ا ممما وارد می
 هاد.  ازد، فدا میها را مهاثر میبرای م لحهی باالتر هه جمع و اجهماعی از انسان

آتش  نور گشممهشممعلهرادع در واقع، تقید به ملره اخالقی صممبر در  این حالهی موج  حتظ وحدت و 
 یامدهایو مراودات اجهماعی باشممد و پ یجامعه انسممان ین عذاب برایاخهالف ا مما. آتشممی هه شمماید بدتر 

قرار  بین افراد جامعه، یر یبروز جاگ و درگ یامد درونیمالزم همیشممگی آن ا مما. پ یرونیو ب یشمموم درون
 های ارزشمممادیاشممههگرفهن  ممرمایه مادی و معاوی ایشممان در معر  هالن و نابودی و از بین رفهن د

ا مما هه ای بسمما جبران ناپذیرباشممدد  اانره  قرآن هریم نیز در تعبیری زیبا، نهیجه نزاع و هم تحملی در 
امع انسانی ها و هسهی افراد و جو شود هه بوا طه آن تمام داشههبرابر یردیگر به گودالی از آتش تشمبیه می

 شود:نابود می
ع»  علَعم ْ َُتْ ُِ ع ععَم ْفرم َُ فَع ْ َِشم عمم ُُكْ

ام ْنقم
م
أ ععم َحم

ع ل ن نم  . ش118: 8قرآن هریم، «ٍ عمم

اخهالف و تترقه هم، از د ما رفهن قدرتی ا ما هه در اجهماعات انسمانی بوا طه با هم  یرونیامد بیپ
 بودن و در هاار هم بودن وجود دارد. 

در ماجرای غ   خالفا و مواجهه ایشان با  ،مهمهرین جلوا این نوع از صبر در زندگی امام علی
البالغه در رابطه با این موضمموع و از زبان مبارن ایشممان  این خلتای  ممه گانه ا مما. در فرازهایی از نهج

دو  نید، و از ایدم هه  ه بایشمممیادیدم، و  رف بی یدم، و پهلو از آن پیدامن از خالفا در  »آمدا ا ممما: 
ا ا مما و بال بر ر یزم؟ هه جهانی تیز بپرهیرم و از  ممهیش گیا صممبر پیزم ید؟ با د مما تاها بسممهیهدام شمما

گاه دار پروردگار در  ایادار تا دیر، و دیران در آن فر ممودا شمموند و خرد مماالن پیی هه پیرا بالیهمگان  
الغه، البنهج، «دمییدم، و به صمممبر گرایی را خردمامدانمه تردیبمایدم، شمممریمك  ممماجیمر.  ون نیرنج ا ممم

 گران به خالفا مام. بهید! هه  ممزاوارتر از دیهمانا می دان»فرمایاد: در جای دیگری نیز می .ش،8خطبه
من بود و هسی را جز من  همی ید گردن می نهم، باشد هه مرزهای مسلمانان ایخدا  وگاد، بدان  ه هرد

 .ش،13البالغه، خطبه نهج ، «نر د
گاهانه غاصبان امام به صبوری پرداخهاد و م ال، ش  ی را  در برابر غ م  خالفا و دشممای آ

 مماه را در صممبری مدبرانه اما دشمموار  23فدای م مملحا باالتر یعای وحدت و امایا مسمملمین نمودند و 
ما را حقی ا ما اگر به ما بدهاد فبها و اال در عق  شمهر  موار خواهیم شد هر اد زمانی » مپری هردند: 

توان . جمله حاضمر را به این صورت نیز میش،22رماالبالغه، حنهج، «طوالنی بدین حاه  مپری شمود
تتسممیر هرد هه  مموار بر قسممما انههایی حیوان غالبا با مشممقا و ضممرر همراا ا مما. هم خود از نبود جای 
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ی این تتسممیر، ح ممرت صممبر خود را شمممارد. برپایهبیاد و هم حیوان او را  یزی اضممافی میهموار آزار می
 .ش،31-32، صص1898غ اتری، ، دا ا اتوام با مشقا و زحما بیان هر 

اگر ه صمبر در برابر دیگران دارای ابعاد مهمی ا ما هه شرح آن گذشا، اما تمام صبر اجهماعی در 
ا هگیرد هه تحقق آنگردد. در هر اجهماعی اهدافی ماظور نظر قرار میصمممبر برابر دیگران خالصمممه نمی

یش هایی در مسیر حرها اجهماع پسائل و  الشنیازماد برارگیری عا مر صمبر ا ما و یا ممرن ا ما م
 ها میسمر نیسما. با این توضی، مقوله دیگری ازآید هه جز با صمبوری امران حل و از پیش رو برداشمهن آن

 های اجهماعی، در ادامه تبیین خواهد شد.صبر اجهماعی، تحا عاوان صبوری در  الش

 های اجتماعیصبوری در چالش -2-2

ا ر پروراناد و پیشمممرفا مادی و معاوی آنخویش افرمار بزرگی در  مممر می جمامعمه بیشمممهر افراد برای
آنان نیز  شممان بر زندگیاند هه شممرای  و موقعیا جامعهطلبادد  را هه این اعهقاد را به در ممهی دریافههمی

 تاثیرگذار ا ا.  
مراا ا ممما و این بمه هر حماه، پیگیری اهمداف ممادی و معاوی برای اجهمماع، بما فراز و فرودهایی ه

یابد هه یگانه مسمممیر، مسمممیری  مممهل و هموار نیسممما. در این راا مسمممائل و مشمممرالتی بروز و وهور می
گشممای آن صممبر ا مماد یعای اگر افراد در برابر این مسممائل صممبوری به خرج ندهاد، هارها به  ممامان گرا

نه هه در قرآن هریم از قوم یمابمد. هممانگور مممد و اوضممماع در جهما مثبما تاییر نرردا، و بهبود نمینمی
آیدد قومی هه برای تحقق هدف معاوی خود یعای هس  عزت، آزادگی و... ا مرائیل   ن به میان میبای

:  1قرآن هریم، بر  ممم هی رویارویی با فرعونیان شمممری  ورزید و در نهایا هدف خود را محقق  ممماخا 
 .ش،181
 یاهبارا لزوم صمممبر در مسمممائل و  الشصمممبر، در  لایبر ف ممم دیضممممن تاه یآمل یالله جواد ایآ

 ر اند:یشان به آنان مدد مییهه افراد رفا  و شروفا یاجامعه»معهقد ا ا:  یاجهماع
می  وِّ عُمسم ةم ضمكم

ع َمالم نم عآالٍفعمم ةم َّسم
خم ُُكعخم بُّ دُُكعحم ع ا عمُیعم ُهم وحم

نععم أَتُُكعمم َم ن و عَیم َ عَ ربم
َم ل عإٌع   .1بم

 .ش818الف، ص1839جوادی آملی،  
اند در رویارویی با مسمائل اجهماع شمری  ورزند، تا شاهد پیشرفا جامعه خود در رو، افراد مووفاز این

شممان عزت، رفاا، پیشممرفا و... را دریاباد. برای این های معاوی و مادی باشمماد و به وا ممطه صممبوریجابه

                                                                        

 25 :4کریم  . قرآن1
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توان م ادیقی می و  یرا امام علی های اجهماعی برا اس هالمنوع از صمبر یعای صبوری در  الش
 آیاد. رهر هرد هه به روشن شدن بیشهر موضوع بیاجامدد این م ادیق در ادامه می

 صبر در برابر دشواری اقدامات اجتماعی  -1 -2 -2

هایی را برای انسمممان به ارماان ها و  ممم هیشمممود، محدودیاهر ترلیتی هه برای انسمممان مقرر می
همماعی نیز از این قاعدا مسمممهثای نیسمممهاد. هر  اد هه قاعدتا ووایف اجهماعی تمام آورد. ترمالیف اجمی

هایی وجود دارد اما آن ه مورد توصیه ا ا ها یرسان نیسا و بین رهبر و مدیر و مردم عادی تتاوتانسان
ن ایه پاد. پس بیز یبه هار برخ»فرمایاد: می ها ا. در همین را ها امام علیصمبر در برابر این دشواری

البالغه، نهج، «د! پس شریبایی! شریبایی! پس پار ایییدار مانید! پایدار مانید! و پایان ر انید! به پایر ان
 .ش،112خطبه 

  ورا نور شاهد هسهیم:  22نمونه قرآنی این نوع از صبوری را در آیه 
ع لنا» ٌم ُ و ُْؤمم

َْ َع  م عیإم ن ْ عَلم
ٍ
ع ْمٍرعجَمم

م
عأ ُزعلَعم عم ذ عَكُُن عمم عإم َم ع ولمزم َُ عحم َم ع َهم ُ و عبم

عآمم عینم َن َم ُاو ع ُُنُهعیعْا م ذم
ْ
أ  «.ْس م

با مسملمانان مشاوه هادن  این آیه در دا مهان جاگ خادق نازه گردید، در آن هاگام هه پیامبر» 
زا دادند و بدون اجالی همهر هار انجام میها بودند، و خادق بودند، گروهی از ماافقین به واهر در صمف آن

ند، هرداما هاگامی هه مسلمانان را هین مشرلی پیدا می .آمدندهای خود میآهسمهه به خانه از پیامبر
گشمممهاد و به دادند باز میخوا مممهاد و به مح  این هه هار خود را انجام میآمدا اجازا می نزد پیمامبر

ه را مذما و گروا دوم را دادنمد، تما حتر خامدق اداممه می از این همار مهم عقم  نممانامد، آیمه فوق گروا او 
 ش،322، ص13، ج1813مرارم، ،  هایش می هاد. 

ای از افراد بر دشمممواری این امر مهم صمممبر گونمه همه هویدا ممما در ماجرای حتر خادق عداهممان
جام  مهه به ف میلا صبر بودند در انان واقعی هه آرامؤماهردند، اما هردند و از زیر هار شمانه خالی مینمی

ین دیگر همراری هردا و فق  برای امور ضممروری و با مؤماو  این فعالیا و هار اجهماعی مهم، با پیامبر
 هردند.مسئولیا خویش را ترن می ارن پیامبر

نیز زمانی ا مما هه ح ممرت به خالفا ر ممیدندد  ،نمود بارز این نوع از صممبر در  ممیرا امام علی
را برای ای روبرو بود هه ادارا و راهبری آنهای عدیداجامعه مسممملمین در آن دوران با مشمممرالت و  الش

ای هنمود. از این رو ما هه ح رت در یری از ن سهین خطبهخلیته مسملمین امری  م ا و دشموار می
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. با 1در آن برانگی هه شممدا بود ای دانسمما هه پیامبرجامعه خود بعد از خالفا، جامعه خویش را ماناد
این وجود، ح ممرت در برابر مشممرالت موجود تسمملیم نگردید و با در پیش گرفهن ماش صممبوری، هما 
خویش را معطوف به اصمالح امور و بازگرداندن جامعه به مسمیر اصلی خود یعای احیای جامعه نبوی، هرد. 

 اه قبل از خالفا نیز برای اصالح امور و جلوگیری از  23ح رت در طوه  اگر ه باید در نظر داشما هه
معی از ج، ها بسمممهیزدها بایسمممهد و با آنانحراف جامعه از هید تالشمممی دریغ نامود و هوشمممید برابر هژروی

با  اما بار مسممئولیا یک ناصمم، امین و فشممار ناشممی از آن ش،813-812، ص 11، ج1831نویسممادگان، 
طی این مسمیر   ا و  م ماعف گشما، هه بی تردید صمبر مثاه زدنی امیرالمؤماین پذیرش خالفا

 نمود. انجام هار دشوار ادارا جامعه را بر ایشان هموار 
توان باور به این نوع از صممبوری را مشمماهدا هردد ح ممرت علل  ممقوط نیز می در هالم و بیان امام

هار دانسهه و در توصیف افراد جوامع رو به  قوط جوامع، در  مسمهی و عدم صمبر و ا مهقاما بر دشمواری 
، «دیرا هه هاون باد، و دانمایمانهان واپس افراد آنیمد آن مه نشمممایمنمادان شممممما در همار فزا»فرممایامد: می

 .ش،238البالغه، حرما نهج
نقش صبر در هارها هماناد نقش  ر در بدن ا اد هم اان هه »فرمایاد: در تعبیر دیگری ایشان می

، «ز هرگاا همراا هارها نباشممد، هارها تباا می گردندین می رود، صممبر نیاز بدن جدا شممود، بدن از ب اگر  ممر
داند و . در جمایی دیگر ایشمممان صمممبر را مانع از هم گسمممی هگی امور میش،91، ص2، ج1811هلیای، 

مجلسممی، ، «گردد هه مییهر گاا آدمی در هارها صممبر نداشممهه باشممد همه هارها از هم گسمم»فرمایاد: می
 .  ش،319، ص1ق، ج1318

براین ا ممماس، بمایمد گتما هه اگر در برابر دشمممواری هار و اقدام در راا ر مممیدن به اهداف اجهماعی، 
داف تابی، اعهرا  و... برشاند، اهصمبوری پیشه اع ای جامعه قرار نگیرد، و دشواری هارها افراد را به بی

ماند و از بین رفهن  مممرمایه و عمر و تعالی باز می گردد و جمامعمه از حرها در جها پیشمممرفامحقق نمی
 افراد در  این حالهی دور از انهظار ن واهد بود.

 صبر در راه دستیابی به اهداف دور و بلندمدت -2-2-2

اهداف بلاد اجهماعی با صمبر و ا هقاما ا ا هه قابلیا تحقق خواهاد یافا. در این رابطه  یرا نوح 

                                                                        

بدانید که پس از هجرت، دوباره چونان اعراب بادیه نشین شده اید، و پس از وحدت و برادری به احزاب گوناگون تبدیل گشته  .1
 (.112...)نهج البالغه، خطبهاید، از اسالم تنها نام آن، و از ایمان جز نشانی را نمی شناسید
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 پیامبر قابل توجه ا ا: 
عإم »

ًَ ْل َعُُنَ َم ْح
م
ْععأ علم م عععَم ثم ام

لم ععم زم ْومم
عقم ْ سهیم ْ عسم الن ٍةعإم

َم م ع ْلحم
م
ععأ ًَعیم  ،13: 29قرآن هریم ، «عََم

ا آنها پرداخاد قومش او را زجر ین مردم ماند و به هدایح مرت نوح بیش از نه د و پاجاا  اه در ب 
ل هردداشمممهامدد امما او خسمممهمه نشمممد و صمممبر و یدادنمد و بمازمیم ، 2ب، ج1839جوادی آملی، ، تحم 

ای را با خود همراا  مممازد و هدف اجهماعی خود را هه تربیا افراد د تما عماقبا توانسممما عداش،222ص
 ای توحیدی بود، تحقق ب شد. موحد و برپایی جامعه

مهجلی گردیدا ا اد  ، اله ایشان پس از رحلا پیامبر 23این نوع از صمبوری در  یرا امام، صبر 
تا ها و مشاورا به خلهاد، در ت ممیم گیریهای نظام حاهم را مشماهدا میهه نابسمامانیایشمان در حالی»

دهمد و حهی در نماز جمعه و جماعات دیگران هامد. خود را همراا و همراز خلتما نشمممان میمشمممارهما می
جامعه  و برای تحقق اهداف خود یعای اعهال و اصمممالح ش،113، ص1813احمدی، ، «شمممرها می هاد

  هاد تا شمماید روزی با این صممبر فعاالنه شممرایا ممالمی، صممبورانه از هید گام هو ک و بزرگی فروگذار نمی
و یارانش با مشمممقا و  دگرگون شمممدا و جمامعه به ریل اصممملی خود باز گردد و نهاه هو ری هه پیامبر

 بار نگردد.صبوری غرس هردا اند، به ثمر باشیاد و خشک و بی
ند ابلادمدت، شمماید برخی را به این باور بر مماند هه این اهداف د مما نیافهای و غیر واقعیاهداف دور و 

ایی جویی نرااد و توانو این امر  مب  شمود ایشان صبر خود را از د ا دادا و اهداف خویش را دنباه و پی
ایسهه و پیشرفهی هه ش تر از آن لطف الهی را از یاد ببرندد در این صمورت این افراد به آن جایگااخود و مهم

ها صبر انهه اگر انس ازند. در حالیها ما نر میدا و به عبارتی تمام امرانات بالقوا خود را بالتعل نمیآن
 را پیشمه خود  ازند و ناامید نشدا و  سهی نورزند و دیگران را نیز به امید فراب واناد، به گتهه امام علی

روزی را از هف ندهد اگر  ه روزگارانی بر او یبما پیشمممر» قطعمًا در تحقق اهمدافشمممان موفق خواهامد بود: 
د رویبا صمبر، انهظار گشمایش م»فرمایاد: د و در جای دیگری میش،138نهج البالغه، حرما  ، «بگذرد
. ش،92، ص23ق، ج1318مجلسممی، ، «شممودیمش باز یرا بروبد، آن در به رو یو ممهه در یهه پ یو هسمم

داندد گو ایاره اگر صبر وجود نداشهه باشد ر یدن هم این ح رت علو درجات را در پرتو صبر محقق می
، 1تمیمی، بی تا، ج، «توان ر مممیدبما صمممبر بمه مقمامات بلاد می» بمه اهمداف عمالی ممرن ن واهمد بود:

 .ش،389ص

 های اجتماعصبر در برابر مشکالت و محرومیت -3 -2 -2
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، ی، رین»ها ا. مشمرالت همزاد جوامع بودا و امر الهی به صمبوری در برابر این  م هی همبودها و
و ، ی رید،  بلره نیا مارب های، روی  خود را به  ممموی مشمممرق و ،به هاگام نماز، سممما هه ین نیا ش،تاها

مان یاان، امبر ی، و پش،آ مانی، ز، و فرشمهگان، و ههاب یهسمی ا ما هه به خدا، و روز ر مهاخ ش،روهار ین
اها هسمممانی یدهاد، ادان جاگ، ا مممهقاما به خرج مییهما و در میممار یههما و بیآوردا... و در برابر محروم

، «زهارانیاها هسممهاد پرهیو ا ش،گتهارشممان با اعهقادشممان هماهاگ ا ممه، اد و یگوهسممهاد هه را مما می
 .ش،111: 2قرآن هریم

شمممارند هه یری از آن صممتات، صممابر بودن ح ممرت باریهعالی در این آیه صممتات نیروهاران را بر می
تتسیر  به صبوری بپردازند. در« بأ اء و ضراء و حین البأس»فرمایاد هسانی صابرند هه در ها ماد و میآن

 مماء  از  بؤس به معاای فقر و  مم هی ا مما هه از خارج به انسممان تحم»این  ممه وا ا آمدا ا مما: 
ْ
أ ل یاْلب 

، درد و بمی اء  رد س  زمان جاگ و یآوردد و ح  ماری ا مما هه از درون به انسممان فشممار مییشممودد ال ممد
ْ
أ ن  اْلب 

هاد در . براین ا ممماس معبود مهعماه امر بمه صمممبر میش،211، ص1، ج1838قرائهی، ، «جهماد ا ممما
ورد و در آشمرایطی هه انسمان به درد و گرفهاری د ار ا ما، در شرایطی هه   هی از بیرون به او فشار می

 ی هه مبهالی به جاگ ا ا.اهاگامه
 دهد:ای دیگر به ایشان وعدا بهشا میو در آیه

ع َُحعخم ِْنم َع أْلم ِم ْا م
ْنعتم يعمم رم

جْ ًعَعتم عُغرم ةم ع ْلجم ُدمّ نم عمم ْ
ُ ُهنمّ ضم ومّ

ُ ام علم َتم اُدم َلم ُلو ع لاُدُدمّ َّم َم َم ُ و ع عآمم ینم ام
ْجُرعَم لُدمّ

م
عأ ُم ْع َعام ِم ی ععم ینم َلمعم

َ ُ ربم عصم ینم ام
؛ع لمّ یم لم َمم ع ْلعم ٌم ُلو ِمّ وم م عیم ْ م

ّ
هِبم عحم

م لَعم َم  .ش39-33: 29می، قرآن هر  ع
ان هسانی هسهاد هه در برابر مشرالت صبر و ا هقاما به خرج مؤما»در تتسمیر این آیه آمدا ا ا:  

بر شمموند و صممهاادد از زن و فرزند و دو ممهان و بسممهگان خود جدا میدهاد و بر پروردگارشممان توهل میمی
بر ... صبر عامل ا هقاما در برا  شاد و شریبا هسهادها و آزار دشماان را میو   هیها هااد. مرارتمی

 .ش،881: ص12، ج 1813مرارم شیرازی، ، «موانع و مشرالت ا ا و توهل انگیزا حرها
مایدد ندر برابر همبودها، در شع  ابیطال  رخ می از بارزترین م ادیق صبوری ،در  یرا امام علی

د و هم هاای هو ک مسلمانان، صبر میهای رخ دادا بر جامعههای ناشی از تحریمها هیایشان هم بر 
به  ،هااد. در این زمیاه آمدا ا ممما هه پیامبرهما و همبودها تالش میبرای هما مممهن از این هما مممهی

پدر تو ابوطال  مورد احهرام مردم مره بود، بلاد شمو با پای برهاه، مبادا صدای »فرمود:  نیرالمؤمایام
ی ب ر یا خرمایها نان ا را بزن و از آنیدار شود، در خانه دو هان باباین بیری از مشرهیپای تو بلاد شمود و 

د و به شممع  یخر ا میسممه به دوشممش بود و در مره نان و خرمیه نیؤمارالمیاور، هزار شممبانه روز امیو ب
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ا پانزدا  مالگی تا  مه  اه نگاا یرا در  من  هاردا  نیماؤرالمیگشما. مالئره عالم، امبرد و برمیمی
در این ماجرا،  در ده تمام مالئره عالم ماند. صمممبر علی  ك آا گتهن علییهردنمد و حسمممرت می

ایشممان در دورا حروما خود نیز هماناد فقیرترین افراد  .ش،811، ص1، ج1839ان مماریان، ، «الهی بود
پژوهشمممردا تحقیقات ، داد هرد و بما قااعا و صمممبر، به مسممملمانان درس ایمان و پایداری میزنمدگی می

 .ش،132ا المی ، بی تا، ص
ای همه خود در رابطمه بما این مسمممئله در خطبهایشمممان در جامگ نیز ا مممهوار و صمممبور بودنمد،  امان

م... }این مبارزا{ ما را ناخوش نمی نمود بلره بر یبود دان هارزار با ر ممموه خدا یما در م»د: فرممایامی
، «با، و در جهاد با دشمممن هوشممایها شممریم، و در  مم هیمانمان می افزود، هه در راا را مما پابرجا بودیا

 .ش،32البالغه، خطبه نهج
ی های تحمیلی ضرورتر مشرالت و محرومیاگونه از صبوری هردن از  وی افراد جامعه و در براباین
های نظامی و همبودهای اقه ممادی صممبوری به خرج ناپذیر ا مماد اگر اع ممای جامعه در جاگاجهااب

 شان را نادیدا گرفهه، انهظار روزها وشرای  بدتر را نیز داشهه باشاد. ندهاد، باید تعالی و رشد جامعه

 فشارهای روانیها و صبر در برابر دسیسه -4 -2 -2

رقی  و دشممن نیسما، پس د میسه و نیرنگ نیز در همین جوامع ا ا. ای بیاز آنجا هه هید جامعه
یه ها توصممحاه در پیش گرفهن صممبر، راهبردی مهم ا مما هه در اوامر خالق یرها، در برابر این د ممیسممه

 گشهه:
ُ و عال»  َم ن ع َم َ ع ُ ربم

ْ َم ع ٌْ عإم عُیعَم ِم ع ُُكْ عیرُّ عشم ًَعیُعُُهْ  . ش،121: 8قرآن هریم، «ئ

 همین توصیه را دارد: در آیه دیگری نیز خداوند خطاب به پیامبراهرم
لمع»  َم ع ٌْ اُدْ م

تُدم الم َم ع ع م َهمّ عبُدم
المّ عإم
كم رْبُ َعصُدُدم مُدم َم ع ْ ربم

عَم صُدُدْ ْ عهیم ٌم ُكُرَ ْ َعمیم مّ ْیٍقعِمُدم عضُدُدم ُكعِفم
عَُدم الم َم : 12ریم قرآن ه، «ع

 .  ش،121
ین ؤمامهای دشمن هر قدر و یع و حساب شدا و خطرنان باشد نباید برمباای این آیه شریته، توطئه

ان با ا ممهمداد از نیروی ایمان و ا ممهقاما و مؤمارا از میدان بیرون هاد،  را هه تریه گاا آنها خدا مما و 
، 11، ج1813مرارم شمممیرازی، ، «توانامد این توطئه ها را خاثی و نقش بر آب هاادپشمممهرمار و درایما می

 .ش،321ص
ها و فشممارهای بسممیاری روبرو شممد هه نیز در دوران والیا و حرمرانی، با د ممیسممه رت علیح مم
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تهن ها، قرآن بر نیزا هردن، برای فریترین این توطئهب ش عمدا آن از جان  معاویه بود. یری از برجسمممهه
ردند را باال نب ها قرآنشممری  خود فرمود: آنیاران امام بود. امام در  مم اانی به لشممرر فری  خوردا و بی

هااد، بلره آن هار فری  و نیزنگ ا مما. اگر بازوها و شمماا مماد و به آن عمل میبدین جها هه آن را می
شمممود و  یزی نماندا هه دنباله  مممهمگران بریدا مازهایهان را  ممماعهی به من عاریا دهید، حق پیروز می

را  امیرالمؤمایند مما  . اما بیسمما هزار مسممل، شمممشممیر بهش،339، ص1313ابن مزاحم، ، شممود
شیم... های آن را اجابا هن و گرنه تو را میخطاب قرار دادند و گتهاد حاال هه به ههاب خدا فراخواندا شدا

از  مویی اشمهر به اردوگاا معاویه وارد شمدا بود هه امام به اشهر پیاام داد هه جاگ را رها هاد و نزد او بیاید. 
ی به من فرصممما دهد اما با اصمممرار آن جماعا نادان آن ه نباید بگویید لحظه ا اشمممهر گتا به علی

و مالک  امیرالمؤماین. اگر لشمگریان بر خوا ا ش،812، ص1891 مید علوی، ، «شمد، شمد...می
دادند، غائله معاویه در آن جاگ پایان هردند و در برابر جاگ روانی صمممبوری به خرج میاشمممهر درنگ می

 هرد.آمد نمیوارد شد، هرگز پیش علی و فرزندانش یافا و م ائبی هه بر اماممی
پس  ه، به ق د فری  او بود. امامیاد بن أبید میسه دیگری هه معاویه برار برد، ادعای برادری با ز 

ای نوشممما و او را به درنگ و صمممبوری برابر این توطئه فراخواند: ، به زیاد نامهاز هسممم  اطالع از توطئمه
خواهد خردت را بلازاند، و عزما را  سا گرداند. از او بهرس هه به تو نوشمهه می ایه نامهیدانسمهم معاو»

د، تا به هاگام غتلا وی، یش رو و پشما  مر، و را ا و    او درآید و از پیآطان ا ما. نزد آدمی مییشم
ه ان از آن ه در خاطر داشممما  ممم ای گتا هیبر او بهازد و خردش را تاراج  مممازد. در روزگار عمر، ابو مممت

  راثی را  زاوار بود. آن هه بدان نسیطان. نه نسبی بدان در ا شود و نه میخطای زبان بود و و مو ه ش
 هه،  ون هسممی ا مما هه به جمع می خواران هجوم آرد تا با آنان بادا گسممارد، او را از خود نداناد و از یآو

 ون ، جهد ن  و بدان  ویو از ا و مهه جابدیا  ون آوندی به دنباه پاالن بسمهه هه پیش براناد، یجمع خو
ان در خاطر ن دا ممهیو ممهه این نامه را خواند گتا:  مموگاد به پروردگار هعبه هه بدان گواهی داد، و پیاد ایز 

 .ش،33البالغه، نامه نهج، « ش،ه وی را برادر خود خواند.یاو بود تا معاو
و یارانشممان، به همین موارد محدود نماند،  و ایجاد فشممار روانی بر جامعه مسملمین و امام د میسمه

های عجی   ون تارن ال مممالا بودن و د ممما داشمممهن معاویه به جعل و تحریف احادیث، ایجاد شمممایعه
در قهل عثمان و ایجاد فرهاگ  ممم  بر ماابر و ... پرداخا و بدین وا مممطه بسمممیاری از مردمان  امام

های حروما خویش، زمیاه ضمن تحریم پایه جاهل،  مسما عا مر و ضمعیف را با خود همراا  اخا و
 و شهادت ایشان را مهیا  اخا.  هاندن حروما از امامان مع وم
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گری های عمروعاصممیان ا مما هه شممود، با نظر به همین حیلهدر نهایا هه امام مجبور به جاگ می
 خواند:یارانش را به داشهن صبر و ب یرت در این نبرد فرا می

ع»   حم ْععُعتم
عقم عَم ع م ِم ْر

ع ْلام ُِ َ عبم رْبم
ع لاُدُدن َم ع رم اُدُدم ْ ُ ع ْلام

م
عأ الن عإم م

َلم ام ع ْلعم ُ ع م ْاَّم
عیم عالم َم ،ع ةم

ْالم ع ْل م ْ  م
م
عأ ْیم عبم َم ع ُْ ُك ، ..«.  م

 .ش،118نهج البالغه، خطبه 
 یای او همیشه در این جها ا ا هه بر حریف غلبه هاد و حروما و جامعه تالش دشمن و د یسه

 های م هلتی  ون هارشمممرای، تبلیااتضمممعف و رهود نگاا داردد بدین ماظور به حربهمقابل خویش را در 
 و شمود و در هاار مقابله و جاگ  م ا، از د ممیسهماتی و دلسمرد هردن اع مای جامعه و... مهو مل می

برد. اما امر الهی به حرام و اما ا ممالمی صممبوری در برابر تمام ریزی هردا  ممود میهایی هه طرحتوطئه
 رود: ی عقل و عاطته و اعهقادات افراد را نشانه میها و م ائبی ا ا هه قواین دشواریا

ع» علَعم ْ َْصربم
ُقوُلوٌععم  .ش،11: 18هریم قرآن، «مَعیم

توصمیه به صمبر و بردباری، قاعدتًا براین ماطق ا هوار ا ا هه هدف دشمن هه همان  سا نمودن  
ملا ا ما، محقق نگرددد افراد و جوامع از حرها باز نایسهاد و  تتاوتی هشماندنماطق و اعهقادات و به بی

هر »فرمایاد: می امیرالمؤماینبا صمممبر و پایداری خود، دشممممن را به ناهامی برشممماناد. در این رابطه 
 .ش،131، ص1829هراجری،، «شودروز مییهس در مقابل دشمن بردبار باشد بر او پ

ر د داشمما هه اگر افراد جامعه در برابری دشممواری فعالیا ه گذشمما، باید ارعان  آنحاه برا مماس
ها و فشمارهای روانی دشممن ایسهادگی اجهماع، دوری اهداف اجهماعی، همبودها و مشمرالت و د میسمه

نرردا، به صممبوری نپردازند باید انهظار رهود، عق  افهادگی و دور شممدن از اهداف  را داشممهه و پیشممرفا و 
ا به فراموشمی  پارند و خویشهن را آمادا  ازند تا در برابر مشرالت ناشی از فقر، و خودشمان ر  تعالی جامعه

 تحقیر، شرسا و عق  ماندگی ل  فروبسهه و طاقا بیاورند.

 نتیجه گیری
 ،خالق باریهعالی در ت مممویر وجودی انسمممان، زندگی و معاش اجهماعی او را دیدا و تعبیه نمودا ا ممما

معای ا ممما هه انسمممان بدون یاری هماوعانش در این جهان، نه یارای . این بدین ش،18: 39هریمقرآن
 حتظ خویشمهن و زندگی بهیاه را دارد، نه توان رشمد و هماه مادی و معاوی راد براین ا اس زندگی در جمع

 ها ا ا. ها گریز ناپذیر و ضرورتی برخا هه از نوع خلقا آنو اجهماعات برای فرد فرد انسان
مدنی بالطبع ا ما، اما این بدان معای نیسما هه انسان برای زندگی در اجهماع به هر  اد هه انسمان 
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ا در هگونه بود این تتاوتشمممودد  را هه اگر اینصمممورت تربیا شمممدا و هامال آمادا، خلق و برانگی هه می
اع زداشا و این همه اخهالفات و ننوعان و جوامع انسانی وجود نمیپذیری نسبا به همی مسئولیادرجه

و ح ممور موثر در اجهماع ماوط به آرا ممهگی نوع انسممان، به  شممد. براین ا مماس زندگی بهیاهنیز دیدا نمی
ا  ممازی پایدار و تعلیم و تربیا پویها ا مما هه قاعدتًا از مسممیر فرهاگها و ب ممیرتانواع ف ممایل و مهارت

 قابل ح وه و د هیابی ا ا.
یگر ها با یردی مواجهه و همراری انسممانمسممهقیم با نحواها و ف ممایل هه ارتباط یری از این مهارت

ا،  ب  هدارد، صمبر ا ماد ف میلهی هه تمسمک بدان ضممن پیشمگیری از بسیاری از اخهالفات و جدایی
 گردد. ها و انسجام اجهماعی و رشد و تعالی جامعه میهمدلی

ایان دین بودا، تحقیق حاضممر با های ا ممالمی و پیشممو حاه از آنجا هه این مقوله مهم مورد تأهید آموزا
هدف تبیین متهوم صمممبر اجهماعی، تر مممیم و تشمممری، ابعاد و اقسمممام آن در  مممیرا و هالم امیرالمؤماین 

 به انجام ر ید. ، علی
بما تهبع صمممورت گرفهه در میان ماابع موجود، تعریتی هه می توان از صمممبر اجهماعی ارائه نمود  این 

نسانی ی اهای دیگر و در جامعه ا هه، اخه اصًا در برخورد با انسانای از ف میلا صمبر اگونه»ا ما: 
گاهی و ممار ما ا ا هه مراودات انسان با رخ می نمایاندد صمبر اجهماعی، ماش و مهارتی برخا مهه از آ

 «.در انهاد، و جوامع انسانی را به تعالی میدیگران را بر طریقی در ا هدایا هردا و تاظیم می
شممهن این تعریف و ا ممهاباطی هه از صممبر اجهماعی برا مماس آیات قرآن و هالم ح ممرت با در نظر دا

مورد  امیرالمؤماینجویی اقسمام و ابعاد صمبر اجهماعی در  یرا و هالم صمورت پذیرفا، پی ،علی
ها در قال  دو عاوان هلی  "صبوری در تعامالت اجهماعی" و "صبوری در توجه واقع شمددهه در نهایا یافهه

های اجهماعی" مورد اشمممارا و تجمیع قرار گرفا. صمممبوری در تعامالت اجهماعی مواردی از هالم و لش ا
جا هه نشد. از آداد هه مسهقیما با ارتباطات جمعی و بین فردی امام مرتب  می میرا را مورد اشارا قرار می

ماش یرسممان برخوردار جوامع انسممانی مهشممرل از جریانات م هلف اجهماعی ا مما و افراد آن از خوی و 
نیسممهاد، طبیعی ا مما مواجهه با افراد و هدف از ات مماف به خ مملا صممبر و راهبردهای در پیش گرفهه در 

رو برای عاوان  هلی صمبوری در تعامالت اجهماعی،  ه برابر ایشمان مهاا م  با تتاوت مذهور باشمدد از این
بدین  ظر گرفهه شمد و  یرا و هالم امامزیرعاوان  صمبر مشمتقانه، صمبر م ملحانه و صمبر مدبرانه در ن

 ترتی  مورد تبیین قرار گرفا. 
و  هاشممود و در جوامع انسممانی دائما  الشجا هه تمام صممبر در صممبر برابر افراد خالصممه نمیاما از آن
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ی هلی دیگری با عاوان صبوری در مسمائل م هلتی در جریان و وهور ا ما، در پژوهش حاضمر به د هه
، مباحث امیرالمؤماینماعی نیز پرداخهه شد هه این عاوان هلی برا اس گتهار و هردار های اجه الش

و عااویای  ون: صمممبر در برابر دشمممواری اقدامات اجهماعی، صمممبر در راا د مممهیابی به اهداف دور و بلاد 
در  اها و فشارهای روانی ر های اجهماع، صمبر در برابر د میسهمدت، صمبر در برابر مشمرالت و محرومیا

 برگرفا.
با تعریف ارائه شمممدا در این تحقیق از صمممبر اجهماعی و الگوی تر مممیمی، در صمممورتی هه راهبردهای 
صمحی، از  موی  میا مهگذاران اجهماعی برای آشماایی و ات ماف افراد جامعه به اقسمام برشمردا شدا از 

قرار  یر صحی، خویشتوان انهظار داشما مراودات انسانی در مسصمبراجهماعی، در پیش گرفهه شمود، می
ا و هآوری اع ای جامعه نسبا به  الشگرفهه، زمیاه رشمد و جبران ضمعف افراد فراهم امدا، میزان تاب

 مشرالت باال رفهه و در یک هالم مسیر رشد و تعالی جامعه هموارتر گردد.
عی، در مادان حوزا علوم رفهاری و اجهمادر همین را ممها رجاء واثق هسمما هه پژوهشممگران و دغدغه

جهما مطمالبمه و عملیاتی نمودن راهبردهای فرهاگ  مممازی و تحقق هدف ات ممماف افراد جامعه به این 
ف میلا ارزشممماد ورود مجدانه داشممهه باشمادد ف ممیلهی هه بی تردید با توجه به شممرای  امروز جامعه ایران، 

 گردد.ضرورت و نیاز به آن بیش از پیش احساس می
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