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چکیده

صابر از جمله ملکاآ نفساانی اسه که در دین مبین اسا به جهه تأثیر باال
بر کیفیه زندگی فردی و اجتماعی انساانها بسیار مورد تأکید واقع شده اسه .با
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
علمی و فرهنو سااازی واقع شااده جنبه فردی صاابر اسااه .علی رغم اهتما تک
بعدی به مقوله صاابر ساایره و کا بزرگان دین اسااا برای باورمندان و پویندگان
سابک زندگی اساامی مشاحون از آموزههایی اسه که هر دو بعد این فضیله را به
غایه مورد تأکید و پرداخه قرار دادهاندن که از این میان صاابر اجتماعی در ساایره
و کا امیرالمنمنین علی به جهه پیشاوایی و رهبری امه نوپای اسا درآن
شارای و برهه خا تاریخی تجلی و فرو بیشاتری داشاته اسه.براین اساس در
پژوهش حاضر سیره و کا امیرالمنمنین به عنوان نمونهای برجسته از بزرگان
دین در راسااتای تبیین صاابر اجتماعی و برشااماری مصااادیق آن مورد نظر واقع
شاده و با بهرهگیری از روش توصایفی – استنباطی پاسخ به این سواالآ پیجویی
گردیده اسااه« :صاابر اجتماعی به چه معناسااهض غر از آن و مصاااادیق آن بر
پایهی ساایره و کا امیرالمنمنین چیسااهض».نتای تحقیق حاضاار نشااان ازآن
دارد کاه صااابر اجتماااعی در سااایره و کا اماا علی را میتوان در دو مقولااه
صابوری در تعاماآ اجتماعی و صبوری در چالشهای اجتماعی خاصه کردن که
صبوری در تعاماآ اجتماعی دربرگیرنده سه عنوان صبر مشفقانه صبر مصلحانه
و صاابر مدبرانه بوده و صاابوری در چالشهای اجتماعی مشااتمل بر صاابر در برابر
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دشاواری اقداماآ اجتماعی صبر در راه دستیابی به اهداف دور و بلند مدآ صبر
در برابر مشااکاآ و محرومیههای اجتما صاابر در برابر دساایسااهها و فشااارهای
روانی میباشد.
واژگان کلیدی

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

امام علی  ،صبر ،صبر اجهماعی.
مقدمه:

در دین ا مالم از میان انواع ف مایل و ویژگیهای انسانی ،صبر از جمله با ارزشترین ف یلاها اد
جایگاا صممبر در این آیین توحیدی ،تا به حدی ا مما هه خداوند در مدح انبیای اولوالعزم ،از آنان با وصممف
«صمابران» 1یاد میهاد ،و از نگاا قرآن هریم «صمابران» گروهیاند هه هاگام ورود به بهشما ،الم ویژا
دریافا میهااد 2.افزون بر این «صمبور» یری از نامهای خداوند ا ما هه در فرازهای دعای جوشن هبیر
به آن اشارا شدا و خداوند با آن نام خواندا میشود( ،8نوروزی ،رم انی و یاوری ،1893 ،ص121ش).
از جمله نوادری هه ف میلا صممبر در وجودشممان تجلی روشممن و هامل یافهه ،امام علی ،میباشممدد
شاهد بر این مدعا معرفی ح رت با این خ لا محمود ،هم در قرآن هریم و هم در بیان پیامبرا الم،
ا ما .به عاوان نمونه میتوان به آیهی  12مورا انسان 3اشارا داشا هه باا بر نظر بسیاری از متسران در
وصمف امیرالمؤماین نازه شمدا ا ا( ،طباطبایی ،1813 ،ج  ،21ص 213و مرارم شیرازی،1813 ،
ج  23صمممص 833-838ش) .در روایهی ماقوه از پیممامبر ،نیز آمممدا ا ممما« :اگر حلم و بردبمماری بممه
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صمممورت مردی ومماهر می شمممد ،هر آیاممهی او علی بود» (حموی جویای1893 ،ق ،ج ،2ص23ش) .در
همین رابطه ،امام خمیای در وصممف صممابران ،در ر مماله جاود عقل و جهل به نرهه مهمی اشممارا هردا،
مینویسماد« :رجل روحانی هه بر فطرت اصلیهی خدا دادا باقی باشد ،صبر و ثبات در هر یز هاد و عاان
گسممی هگی ناماید و قوت روح او بر مطلوبات طبیعا یرا شممود و د مما و پای خود را در پیشآمدها گم
نراد و ون از ح دنیا و نتس وار مممهه ا ممما ،فقدان آنها او را نلرزاند» (خمیای ،1832 ،ص321ش).
امیرالمؤماین را میتوان نمونمه آن رجمل روحمانی ،و عمالمی عماممل دانسممما همه هم آگماا به ارزش و
 .1فاصبر کما صبر أولوا العزم من الرسل (قرآن کریم.)85 :46
َ .2س ٌ
الم علیکم بما صبرتم فنعم عقبي الدار(قرآن کریم .)24 :18
َ َّ
َ
َّ ّ َ َ ُ َ
َ
 .8الل ُه َّم ِإ ِنی أ ْسألك ِب ْاس ِمك َیا َس َّت ُار َیا غف ُار َیا ق َّه ُار َیا َج َّب ُار َیا َص َّب ُار(فراز.)65:
ً َ ً
َ .4و َجز ُاه ْم ِبما َص َب ُروا َج َّنة َو حریرا.
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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
محققان بس م و انهظام یافهه ا مما .به عاوان نمونه ،صممادقی واعظ 1891 ،ش ،در ههابی با عاوان صممبر
در مورد غ م جانشمیای پیامبر ا الم ،پرداخهه ا ا .قطبی1892 ،ش ،در ههاب خود با عاوان صبر
و ا مهقاما در نهج البالغه ،به فرمایشات ح رت علی ، در رابطه با صیر پرداخهه و مباای هار خویش
را ههاب نهجالبالغه و بیانات آیاالله مرارم شممیرازی قرار دادا ا مما .ربانی و ارزانی 1893 ،ش ،در مقاله
خود با عاوان " تبیین و تحلیل روایی ف مممیلا اخالقی صمممبر در نهجالبالغه" به دنباه این هسمممهاد هه با
همک مطالعه شمروح نهجالبالغه ،به معاا و متهوم دقیق وا ا صمبر از ماظر امیرالمؤماین د ا یاباد.
اما در این میان آن ه مورد غتلا واقع شمممدا یا به عبارت بههر به شمممرل هامل و جامع ،مورد برر مممی قرار
ً
نگرفهه مشم ما بحث صمبر اجهماعی امام علی  ،با درنظر گرفهن شمرای خاص جامعه و زمانه حیات
مادی ح ممرت ،نن :حسممیای خاماهای ،1891 ،صممص 122-33ش ،ا مما .در واقع غال محققین و
خطبا ،هموارا از دری ه فردی به ف ممیلا صممبر نگریسممهه و ممعی بر این داشممههاند تا به شممرل توصممیتی،
ارزش این ف میلا را در زندگی شم

می و اثر آنرا بر رشد معاوی فرد مورد بحث و تبیین قرار دهاد ،و در

این مسمیر به نمونهها و الگوهای بزرگی ون ح مرت علی ،نیز ا هااد جویادد باابراین برر ی صبر از
زاویهی زیسا اجهماعی و بیان م ادیق و آثار آن با این نگاا ،مورد توجه واقع نشدا ا ا.
حاه از آنجا هه صممبر و خویشممهنداری افراد در شممرای و موقعیاهای م هلف ،بسممهگی مسممهقیم با
آگماهیشمممان از تعریف صمممبر ،ضمممرورت ،م مممادیق و جایگاا آن دارد ،این تحقیق ،در پی آنا ممما تا با
بهراگیری از روش ا ماادی ،پا مخ به این واالت را هه« :صبر اجهماعی به ه معاا اد غر

از آن ،و

م ادیق آن بر پایهی یرا و هالم امیرالمؤماین یسا؟» ،پی جویی نماید .لذا پس از تعریف و تبیین
متهوم صممبر و نیزصممبراجهماعی ،م ممادیق صممبراجهماعی در اندیشممه و ممیرا امام علی تبیین و بدین
وا مطه با الگوپردازی از شم

یهی هه در قرآن هریم و بیان پیامبر ،به عاوان م داق و نمونه بیبدیل

صمممبر معرفی شمممدا ،تربیما افراد بر مبامای صمممبر اجهماعی امام علی و علی گونه شمممدن در زندگی
اجهماعی ،طل میگردد.
 -1تعریف و تبیین مفهوم صبر و صبر اجتماعی

تعریف هلی وا ای صمممبر هه با متهوم اصمممطالحی آن نیز تتاوت ادانی ندارد ،بدین شمممرح ا ممما:
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علی نجات ا مالم ،ضمن بیان اهمیا صبر در آیات و روایات ،به تجزیه و تحلیل صبر امام علی،
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«خویشممهنداری در م هی و تاگی ،شممریبایی و خودداری نتس بر آن ه هه عقل و شممرع حرم میهاد و
آنرا میطلبد یا آن ه عقل و شمممرع ،خودداری نتس از آن را اقه ممما میهاد» (راغ اصمممتهانی،1812،
ص331ش).
اما در باب اقسمام صمبر ،با ا مهااد به مهون دیای میتوان از دو گونه صمبر م ن گتا :صبر فردی و
صبر اجهماعید هه صبر فردی با نظر به هالم امام علی ،خود بر ه جزء ا ا:
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

صبر بر طاعا ،صبر بر مع یا و صبر بر م یبا (هلیای ،1811 ،ج  ،2ص 91ش).
اما پیش از تعریف و ورود به اقسمممام صمممبر اجهماعی ،باید به ا مممهااد به دالئل نقلی و قرآنی ،وجود این
قسم از صبر را اثبات نمود.
اولین دلیل ،آیه  211ورا آهعمران ا ا هه خداوند در این آیه خداوند میفرماید:
م م ن
م م
عآم ُ و ع ْص ُ
ربَ معَعصَب ُرَ ع ع
ی َ ع ل ا ین
یَ ععأ ع
م
م

ای هسانی هه ایمان آوردااید ،صبر هاید و نسبا به یردیگر صابر باشید.

امر «اصممبروا» در این آیه ،ناور به صممبر فردی ،و لتظ «صممابروا» از آنجا هه از باب متاعله بودا و این
باب برای نشان دادن ارتباط طرفیای میباشد ،طبر ی ،1812 ،ج ،3ص899ش ، ،ناور به صبر جمعی و
اجهماعی ا ا.
دلیل قرآنی دیگری هه ناور به صممبر اجهماعی ا مما ،آیه  8ممورا ع ممر ا مما هه خداوند در آنجا
میفرماید:
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ْ
م مَت مص ْو عبَ عل ما ّق معَ م مَت مص ْو عب مّ
َلارب ع
م
م م

شمممهیمد مطهری در بحمث و تتسمممیری هوتاا ،در رابطه با این آیه میآورد« :قرآن میگوید اهل ایمان
وقهی به هم میر ماد یردیگر را توصیه میهااد :برادر! صبرت لبریز نشود ،حوصلهات ر نیاید ،مداوما
داشمهه باش ،مشرالت زیادی در پیش ا ا ...قرآن میخواهد بگوید ای انسان! فرر نرن میتوانی گلیم
خودت را به تاهایی از آب بیرون بیاورید همیشممه از این غرقاب هه میخواهی نجات پیدا های د ممها را به
د ممما دیگران بممدا بما یرمدیگر تالش هایمد .تو یمک موجود اجهمماعی هسمممهی نمه موجود انترادی، »...
مطهری ،1839 ،ص192ش.،
با نظر به صبر اجهماعی و صبر در ارتباطات طرفیای ا ا هه ح رت ر وه میفرمایاد:
مؤمای هه با مردم میآمیزد و بر آزار و اریا آنان صبر میهاد ،برتر از مؤمای ا ا هه با مردم
نمیآمیزد و آزار و اریا آنان را تحمل نمیهاد» ،طبر ی 1923 ،م ،ج ،1ص192ش.
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با همین نگاا ح ممرت به مردی هه خوا مما برای عبادت به هوا رود فرمود« :اگر فردی از شممما در
نقطه ای از جامعه ا ممالمی آن ه را هه برایش ناگوار ا مما یك مماعا تحمل هاد ،بههر ا مما از این هه
هل اه در خلوت شو تاهایی به عبادت پردازد» ،یوطی1313 ،ق ،ج ،1ص 21ش.
بردبار هسی ا ا هه برادران خود را تحمل هاد .تمیمی آمدی ،بی تا ،ج ،1ص813ش،
و در جای دیگری بیان داشههاند:
خود را در راا تحمل زحمات مردم به شریبایی وادار .شیخ صدوق1318 ،ق ،ج ،2ص131ش.
ایشمان ضرورت برخورداری از صبر در مراودات اجهماعی را در وصیا نامه خویش به محمد حاتیه نیز
مدنظر قرار دادا و فرمودااند:
از خودبیای و بداخالقی و همصمبری بپرهیز ،به حقیقا هه با این ه خ لا م اح و یاری
برای تو ن واهممد مممانممد و بممه طور دائم مردم از تو هامماراگیری خواهاممد هرد ،شمممیخ صمممدوق،
1318ق ،ج ،1ص228ش.
براین ا ماس ،با در نظرگرفهن مسهادات قرآنی و روایی ،از دیدگاا نویسادگان مقاله حاضر ،میتوان این
ً
تعریف را از صمبر اجهماعی ارائه نمود« :گونهای از ف میلا صمبر ا ما هه ،اخه ماصا در برخورد و تعامل
انسمانها با یردیگر رخ مینمایاندد صمبر اجهماعی ،ماش و مهارتی برخا هه از آگاهی و ممار ا ا ا هه
مراودات انسممان با دیگران را بر طریقی در مما هدایا هردا و تاظیم میهاد ،و جوامع انسممانی را به تعالی
میر اند».
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امام علی نیز با نظر به ضرورت آرا هگی به صبر در مراودات اجهماعی میفرمایاد:
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 -2مصادیق صبر اجتماعی

با توجه به تعریتی هه از صممبر اجهماعی بیان شممد ،م ممادیق این متهوم در اندیشممه ،هالم و میرا امام
علی را میتوان تحما دو عاوان هلی مورد بحث و برر مممی قرار داد :صمممبوری در تعامالت اجهماعی،
صبوری در الشهای اجهماعی.
 -1 -2صبوری در تعامالت اجتماعی

بیشمممک مممعمادت انسمممان و جماودانگی هر جامعهای در مممایه اتتاق و اتحاد رقم می خورد و همه
عق ماندگی ها و جمود جامعه مولود تترقه ،اخهالف و عداوت افراد جامعه با یردیگر ا مما ،جوادی آملی،
1839الف ،ص 838ش .،بر این ا ماس ا ا هه خداوند مهعاه به صراحا مؤماین را از هیز و جداه در
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جامعه ایمانی برحذر میدارد و انسانها را به شریبایی در برابر یردیگر فرامیخواند:
م

م ْ م ُ

م ْ

ُ

م
ربَ عإ نٌع ن م
َد َُو عع م فشلو معَعَا م م
ه معم معع ن
ی ُاك ُْ معَع ْص ُ
ن .قرآن هریم 32 : 3ش.
لاَبری م ع
بعح ع
عَالَ
م
م

م

باابراین ضممرورت تمسممک به صممبر در مراودات و ارتباطات اجهماعی هم برخا ممهه از بایانها و ادلهی
عقلی و هم برخا مممهه از آموزاهای دیای و دالیل نقلی ا ممما .با این وجود هدف از شمممریبایی و صمممبوری
انسممان در برخورد با ممایر همنوعان ،مهاا م با تتاوت هریک از آن افراد و یا جریانات اجهماعی ،میتواند
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

مهممایز از یرمدیگر بماشمممد .پمذیرش این نوع از تتماوت یعای تتماوت در اهمداف صمممبر ،ماههی به تتاوت در
راهبردها میگردد را هه برای تحقق هر هدف باید از راهبردی مهاا مم با آن مم ن گتا .پس میتوان
این عاوان داشمما هه صممبوری در تعامالت اجهماعی نیز گونهای از صممبر اجهماعی و ف ممیلهی انسممانی
ا مما هه ات مماف بدان در برابر افراد گوناگون و شممرای م هلف ،برا مماس اهداف و راهبردهایی مهاا م
صورت میپذیرد.
حماه اگر اهمداف صمممبوری در مراودات اجهماعی و روش تحقق هر هدف را در قال راهبردی خاص
پیجویی هایم ،برا ماس میرا و هالم امام علی ،میتوانیم ه قسم از صبوری را نام ببریم هه شامل
صبوری مشتقانه ،صبوری م لحانه و صبوری مدبرانه میگردد.
 -1 -1 -2صبر مشفقانه

این نوع از صمبر ،شمریبایی و تحمل از مر لطف و شمتقا و مهربانی ا ا و زمانی هاربرد مییابد هه
انسمان پذیرفهه باشمد خالق باریتعالی همه انسانها را به یک شرل ،و با ا هعداد و توان همسان نیافریدا،
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و تتاوتهای بین فردی میطلبد هه افراد ضممن پذیرش نقص و ضمعف یردیگر ،از ر شتقا و مهربانی
در برابر هم به صمممبوری بپردازند .اانهه به عاوان نمونه ،خداوند از پیامبر میخواهاد هه صمممبورانه با
ضعتا و تهید هان همدلی هردا و روی از ایشان برنگرداند  ،قرآن هریم 23 :13ش.،
صمبر مشمتقانه ،به نحو دیگری در آیهی  21ورا فرقان مورد اشارا قرار گرفهه ا اد آنجا هه خداوند
میفرماید:
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در تتسمممیر این آیمه عاوان شمممدا ا ممما« :افراد از هار افهادا و ناتوان و بیمار و یهیم و دردماد ،آزمونی
هسهاد برای اقویا و افراد مممالم و تمممادر ا ،و به عرس افراد تادر ا و قوی  ،آزمونی هسهاد برای افراد
ضعیف و نمماتموان ،آیما گمروا دوم راضمی بمه رضمای خمدا همسمهمامد؟ و آیما گمروا اوه وویته و تعهد انسانی
خود را در برابر گروا دوم انجام می دهاد یا نه ؟ بممه دنممبمماه ایممن مم ممن ،خداوند همممممگممان را مممورد
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خممطمماب قمرار دادا و مؤاه میهاد :آیا صبر و شریبائی پیشه میهاید؟ را هه مهمهرین رهن پیروزی در
تمام این آزمایشها صبر و ا هقاما و پایمردی ا ا» ،مرارم شیرازی ،1813 ،ج ،13ص31ش.،
بر این ا اس و ب ورت م ه ر میتوان گتا هه صبر مشتقانه در برابر هسانی معای مییابد هه د ار
قویتر ا مما ،بر ضممعف جسمممی طرف مقابل خود صممبر میهاد و از خودبیای و ترروی میپرهیزد و او را
یماری میهامد .اگر غامای ممالی دارد نمه تاها به دنباه برتریجویی نمیرود ،بلره بر تاگد مممهی همنوعان
خویش صممبر میهاد و با عطا و ب شممش و صممدقه و هدیه ایشممان را در جامعه حتظ هردا و رشممد میدهد.
هسممی هه توان فرری و عقالنی و هوش باال دارد از آن فق برای ماافع ش م

ممی بهرا نمیبرد و مایهی

این ا مممهعمداد الهی را بر دیگران نیز میگسمممهرد .پس بر این ماواه ،هر انسمممانی هه در هر بعد و جابهای
توانمادتر از مممایرین ا ممما ،بر ضمممعف و ها مممهی دیگران صمممبر میهاد و از تکروی و خودمحوری و
خودخواهی دوری میجوید تا بدین ترتی آرامش و امایا و دو هی و ترقی در جامعه پدیدار گردد.
از م مادیق صبر مشتقانه در یرا امیرالمؤماین ،ماجرای تعامل امام با غالمشان ،ا ا« :روزی
علی یری از غالمان خود را صمدا زدند ،ولی غالم جوابی نداد ،بار دوم و موم هم او را صدا هردند ،اما
او جواب نداد .ح ممرت برخا ممهاد و نزد او رفهه و دیدند هه ا ممهراحا میهاد ،به او فرمودند :آیا صممدایم را
نشمایدی؟ غالم پا مخ داد :شایدمد ح رت فرمودند :پس را جواب مرا ندادی؟ غالم گتا :یا علی
ون از عقوبا و توبیخ و تابیه تو ،خود را در امان میدیدم ،از صبوری شما آگاا بودمش ،،لذا هلانگاری
هردم .ح مممرت در واهاش بمه گتهار غالم ،فرمودند :تو را به خاطر خدا آزاد هردم» ،مجلسمممی1318 ،ق،
ج ،31ص33ش .،همممانگونممه هممه هویممدا ممما در برابر این نوع از ضمممعف اخالقی و عممدم فرمممانبری و
حاضرجوابی غالم ،امام صبر پیشه هردا و هم عمل غل غالم را و هم آزادی را به او میب شد.
امام علی ،با در نظر داشمممهن ضمممرورت این نوع از صمممبر ،در بیانات م هلتی از مردم و یارانشمممان
میخواهاد تا با هم از ر شتقا و مهر رفهار هااد ،لازشها و ضعفهای یردیگر را تحمل و جبران هااد،
و حهی صبورانه بار هم را به دوش هشاد و همدیگر را یاری هااد و از جدایی و هااراگیری بپرهیزند:
«لازش دو ا خود را تحمل هن»  ،متید1318،ق ،ج ،1ص299ش.،
«خودت را بمه انجمام هارهای نیک و به دوش هشمممیدن بارهای مردم عادت دا» ،تمیمی ،بی تا ،ج،2
ص818ش.،
 -2-1-2صبر مصلحانه
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ضممعف جسمممی ،مالی ،فرری ،اخالقی و ...هسممهاد .این بدین معای ا مما هه هسممی هه از نظر جسمممی
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این نوع از صمممبر زممانی معای مییمابمد هه فرد در برابر عداای قرار میگیرد هه به دنباه بهراهشمممی،
دشممای و آزار انسان هسهاد .در این شرل از صبوری ،برخالف مورد قبل ،شتقا و لطف فرد نیسا هه او
را به صممبوری در برابر این عدا وا میدارد ،بلره صممبوری فرد ،برخا ممهه از امید به اصممالح و تاییر رویررد
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طرف مقابل ا اد بر این ا اس ا ا هه خداوند میفرماید:
د
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«وال ت ْسمهوی ْالحسماة و ال د
الس ِّیئة ْادف ْع بالهي هي أ ْحسن فإرا الذي ب ْیاك و ب ْیاه عداوة هأنه ول ٌّي حمی ٌم
د د
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د
 و ما یلقاها بال الذین صبروا و ما یلقاها بال رو حظ عظیم»( ،قرآن هریم 83: 31و83ش).البهمه به لحاظ ماطقی ،صمممبوری در برابر این افراد و جریانات ،تا زمانی معای دارد هه امید به تاییر در
رفهار و رویررد آنان وجود داشهه باشد و یا هارها و فعالیاهای آنان م ل آرامش ،امایا ،وحدت ،پیشرفا
و ...افراد و جوامع انسانی نباشد.
در بیانات و میرا امام علی ،م ادیق صبر م لحانه را در نوع مواجهه با اصحاب جمل ،اصحاب
صتین و خوارج ،به وضوح میتوان مشاهدا هرد.
امام علی ،در رابطه با صبوری خود در برابر ناهثین این میفرمایاد « :همانا ایاان فراهماد ،و از
من و حروما من ناخر ماد .من شمریبایی می ورزم ادان هه از پراهادگی جمعیا شمما نهر م ،ه ،اگر
آنان این رای سا را پیش برند ،رشهه هار مسلمانان از هم بگسلد ،».نهجالبالغه ،خطبه 129ش.،
به همین ماظور یعای اصممالح رویررد ناهثین و برای جلوگیری از وقوع جاگ ،امام بارها قاصممدانی را
به موی پاهیان جمل فر هاد .رهر شدا هه امام دو نامه نیز به عایشه نوشهادد اما هیدیک اثر نب شید و
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پس از ناهام ماندن فر مممهادگان امام و تالشهای ایشمممان در هدایا ناهثین ،آرایش جاگی امام صمممورت
پذیرفا .با وجود این ،پیش از آغاز جاگ ،امام بارها مپاهیان دشممن را پاد و اندرز داد و در پایان ،ممه روز
بدانها مهلا داد .بعد به تااوب دو شم ص دیگر را با قرآن به وی خیمه ناهثین روانه هرد هه پا خ آنها
تیر و هشمهن آن دو نتر بود .در نهایا عمار یا ر را روانه برای اتمام حجا نمودند ،ولی گتهگوهای او نیز با
دشممن مودی نب شید ،...جمعی از نویسادگان ،1831 ،ج ،9ص113-112ش ،و در نهایا امام ناگزیر
با جاگ با این گروا شدند.
ماجرای معاویه و شممامیان نیز ،هموارا یری از بزرگهرین مسممائل پیشروی امام در دوران خالفاش مان
بود .فرازهایی از نهج البالغه هه داللا بر صممبر م مملحانه امام در برابر شممامیان دارد این ا مما« :همانا
آمادا شمدن من برای نبرد با مردم شمام ،حالی هه جریر  ،فر مهادا امامش ،نزد آنها ا ،بسهن در آشهی با
شمام ا ما ،و بازداشهن شامیان از خیر طاعا امام اگر راا آن جویاد و طریق آشهی پویاد ....و رای من این
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ا مما هه بردبار باش میم نه شممهابان .پس با نرمی و مدارا د مما به هار شمموید ،و ناخوش نمی دارم هه آمادا
پیرار شوید ،».نهجالبالغه ،خطبه 38ش.،
در خطبهای دیگر صممبر برآمدا از نیا اصممالح ،از مموی امام در ارتباط با اصممحاب صممتین ،اینگونه
وی من آیاد ،و به راا حق گرایاد ،و به نور هدایا من راا پیمایاد»  ،نهج البالغه ،خطبه 33ش.،
این عاوان شممدا هه تا شممروع جاگ صممتین ،نامههای بسممیاری میان امام و معاویه رد و بده شممد و
شمماید شمممار آنها به ممی نامه بر ممد ،جمعی از نویسممادگان ،1831 ،ج ،9ص121ش .،حهی در میدان و
پیش از آغاز نبرد نیز به پیشماهاد برخی از اصحاب ،امام نامهای به معاویه و همراهان او نوشا و آنان را به
حتظ خون مسملمانان توصمیه هرد ولی معاویه در پا مخ آن شمعری نوشا و بر جاگ اصرار هرد  ،جمعی از
نویسممادگان ،1831 ،ج ،9ص129ش .،این غائله نیز با وجود درنگ قابل تأمل و صممبوری م مملحانه امام،
به جاگ صتین خهم شد.
اما گروا مموم ،خوارج بودند ،هه در شممموه یاران امام بودا و رفهه رفهه از ایشممان فاصممله گرفهاد و در
نهایا با وجود صبوریهای امام ،از ایشان جدا شدا و به جاگ با ح رت پرداخهاد« .امام علی تالش
فراوانی هرد تما شممماید بهواند خوارج را بر پذیرش حق قانع مممازد و آنان را از ایجاد اخهالف و تترقه در میان
مسملمانان باز دارد .ایشمان خطبههای فراوانی در این خ وص ایراد نمود و بارها خوارج را به طرق م هلف
اندرز داد و پیامدهای شممموم اقداماتشمممان را برایشمممان تبیین هردند .اما خوارج نه تاها از اندیشمممه ماحرف
خویش بازنگشمهاد ،بلره شمماری از مسملمان را هشمهاد و به ا مارت گرفهاد .آنها در رااها ،جلوی مردم را
میبسممهاد و امواه و دارایی هایشممان را به غارت می بردند .این هجاندیشممان به این اعماه ادامه دادند تا به
نهروان ر میدند و در مقابل امام قرار گرفهاد .در این شرایطی ح رت ادین روز دیگر هم خویشهنداری
فرمود و آنان را به راا حق فراخواند و با ایشمممان احهجاج نمود اما در مقابل از خوارج پا مممخ مثبهی نشممماید،
بلره خوارج همر به جاگ بسمهاد و آغازگر جاگ شمدند .علی ،به نا ار با آنان جاگید و تقریبا تمام آنان
را هشا» ،جمعی از نویسادگان ،1831 ،ج ،9ص233ش.،
 -3- 1- 2صبر مدبرانه

صمبر مدبرانه ،نه نشمات گرفهه از شمتقا و مهر ا ما و نه برخا هه از امید به اصالح .این نوع از صبر
زمانی ا ممما هه فرد با تدبیر و هوشممممادی ،در برابر حقهشمممیها و آزارهایی هه عداای آگاهانه و غر
ورزانه و ب اطر ماافع و مطامع شممم

مممی و گروهی ،بر او و یا حهی بر نزدیرانی هه فرد با آنها دارای پیوند
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مورد اشمممارا قرار میگیرد« :بمه خدا هه یك روز جاگ را واپس نیترادا ام ،جز هه امید داشمممهم گروهی به
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عاطتی ا ممما وارد میهااد ،صمممبوری میورزد و حهی در این راا م مممال ،خویش اعم از حق ،آبرو ،ماه را
برای م لحهی باالتر هه جمع و اجهماعی از انسانها را مهاثر می ازد ،فدا میهاد.
در واقع ،تقید به ملره اخالقی صممبر در این حالهی موج حتظ وحدت و رادع شممعلهور گشممهن آتش
اخهالف ا مما .آتشممی هه شمماید بدترین عذاب برای جامعه انسممانی و مراودات اجهماعی باشممد و پیامدهای
شمموم درونی و بیرونی مالزم همیشممگی آن ا مما .پیامد درونی بروز جاگ و درگیری بین افراد جامعه ،قرار
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

گرفهن ممرمایه مادی و معاوی ایشممان در معر

هالن و نابودی و از بین رفهن داشممهههای ارزشمممادی

ا مما هه ای بسمما جبران ناپذیرباشممدد اانره قرآن هریم نیز در تعبیری زیبا ،نهیجه نزاع و هم تحملی در
برابر یردیگر به گودالی از آتش تشمبیه میشود هه بوا طه آن تمام داشههها و هسهی افراد و جوامع انسانی
نابود میشود:

ْ
ُُْ م م
ن م مْ م م ُ ْ
« مَعِ َْتعلَععشفَ ُعَف م عر ٍ معم منع ل مَحععأنقا ُْك معم َِ» ،قرآن هریم118: 8ش.

پیامد بیرونی اخهالف و تترقه هم ،از د ما رفهن قدرتی ا ما هه در اجهماعات انسمانی بوا طه با هم
بودن و در هاار هم بودن وجود دارد.
مهمهرین جلوا این نوع از صبر در زندگی امام علی ،در ماجرای غ

خالفا و مواجهه ایشان با

خلتای ممه گانه ا مما .در فرازهایی از نهجالبالغه در رابطه با این موضمموع و از زبان مبارن ایشممان این
آمدا ا ممما« :دامن از خالفا در یدم ،و پهلو از آن پی یدم ،و رف بیادیشمممیدم هه ه باید ،و از این دو
هدام شمماید؟ با د مما تاها بسممهیزم یا صممبر پیش گیرم و از ممهیز بپرهیزم؟ هه جهانی تیرا ا مما و بال بر
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همگان یرا بالیی هه پیران در آن فر ممودا شمموند و خرد مماالن پیر ،و دیادار تا دیدار پروردگار در اگاه
رنج ا مممیر .ون نیمك ممماجیمدم ،شمممریبمایی را خردمامدانمه تردیدم ،و به صمممبر گراییدم» ،نهجالبالغه،
خطبه8ش .،در جای دیگری نیز میفرمایاد« :همانا می دانید! هه ممزاوارتر از دیگران به خالفا مام .به
خدا وگاد ،بدان ه هردید گردن می نهم ،باشد هه مرزهای مسلمانان ایمن بود و هسی را جز من همی
نر د» ،نهجالبالغه ،خطبه 13ش.،
امام در برابر غ م خالفا و دشممای آگاهانه غاصبان به صبوری پرداخهاد و م ال ،ش

ی را

فدای م مملحا باالتر یعای وحدت و امایا مسمملمین نمودند و  23مماه را در صممبری مدبرانه اما دشمموار
مپری هردند« :ما را حقی ا ما اگر به ما بدهاد فبها و اال در عق شمهر موار خواهیم شد هر اد زمانی
طوالنی بدین حاه مپری شمود» ،نهجالبالغه ،حرما22ش .،جمله حاضمر را به این صورت نیز میتوان
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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هموار آزار میبیاد و هم حیوان او را یزی اضممافی میشمممارد .برپایهی این تتسممیر ،ح ممرت صممبر خود را
توام با مشقا و زحما بیان هردا ا ا ،غ اتری ،1898 ،صص31-32ش.،
اگر ه صمبر در برابر دیگران دارای ابعاد مهمی ا ما هه شرح آن گذشا ،اما تمام صبر اجهماعی در
نیازماد برارگیری عا مر صمبر ا ما و یا ممرن ا ما مسائل و الشهایی در مسیر حرها اجهماع پیش
آید هه جز با صمبوری امران حل و از پیش رو برداشمهن آنها میسمر نیسما .با این توضی ،مقوله دیگری از
صبر اجهماعی ،تحا عاوان صبوری در الشهای اجهماعی ،در ادامه تبیین خواهد شد.
 -2-2صبوری در چالشهای اجتماعی

بیشمممهر افراد برای جمامعمه خویش افرمار بزرگی در مممر میپروراناد و پیشمممرفا مادی و معاوی آنرا
میطلبادد را هه این اعهقاد را به در ممهی دریافههاند هه شممرای و موقعیا جامعهشممان بر زندگی آنان نیز
تاثیرگذار ا ا.
بمه هر حماه ،پیگیری اهمداف ممادی و معاوی برای اجهمماع ،بما فراز و فرودهایی همراا ا ممما و این
مسمممیر ،مسمممیری مممهل و هموار نیسممما .در این راا مسمممائل و مشمممرالتی بروز و وهور مییابد هه یگانه
گراگشممای آن صممبر ا مماد یعای اگر افراد در برابر این مسممائل صممبوری به خرج ندهاد ،هارها به ممامان
نمیر مممد و اوضممماع در جهما مثبما تاییر نرردا ،و بهبود نمییمابمد .هممانگونه هه در قرآن هریم از قوم
ن به میان میآیدد قومی هه برای تحقق هدف معاوی خود یعای هس عزت ،آزادگی و...

بایا مرائیل

بر ممم هی رویارویی با فرعونیان شمممری ورزید و در نهایا هدف خود را محقق ممماخا  ،قرآن هریم: 1
181ش.،
آیا الله جوادی آملی ضممممن تاهید بر ف مممیلا صمممبر ،در بارا لزوم صمممبر در مسمممائل و الشهای
اجهماعی معهقد ا ا« :جامعهای هه افراد رفا و شروفاییشان به آنان مدد میر اند:
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م م
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جوادی آملی1839 ،الف ،ص818ش.

از اینرو ،افراد مووفاند در رویارویی با مسمائل اجهماع شمری ورزند ،تا شاهد پیشرفا جامعه خود در
جابههای معاوی و مادی باشمماد و به وا ممطه صممبوریشممان عزت ،رفاا ،پیشممرفا و ...را دریاباد .برای این

 .1قرآن کریم 25 :4
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صمممبر برابر دیگران خالصمممه نمیگردد .در هر اجهماعی اهدافی ماظور نظر قرار میگیرد هه تحقق آنها
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نوع از صمبر یعای صبوری در الشهای اجهماعی برا اس هالم و یرا امام علی میتوان م ادیقی
رهر هرد هه به روشن شدن بیشهر موضوع بیاجامدد این م ادیق در ادامه میآیاد.
 -1 -2 -2صبر در برابر دشواری اقدامات اجتماعی

هر ترلیتی هه برای انسمممان مقرر میشمممود ،محدودیاها و ممم هیهایی را برای انسمممان به ارماان

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

میآورد .ترمالیف اجهمماعی نیز از این قاعدا مسمممهثای نیسمممهاد .هر اد هه قاعدتا ووایف اجهماعی تمام
انسانها یرسان نیسا و بین رهبر و مدیر و مردم عادی تتاوتهایی وجود دارد اما آن ه مورد توصیه ا ا
صمبر در برابر این دشواریها ا .در همین را ها امام علی میفرمایاد« :به هار برخیزید .پس به پایان
ر انید! به پایان ر انید! و پایدار مانید! پایدار مانید! پس شریبایی! شریبایی! پس پار ایی» ،نهجالبالغه،
خطبه 112ش.،
نمونه قرآنی این نوع از صبوری را در آیه  22ورا نور شاهد هسهیم:
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« این آیه در دا مهان جاگ خادق نازه گردید ،در آن هاگام هه پیامبر با مسملمانان مشاوه هادن
خادق بودند ،گروهی از ماافقین به واهر در صمف آنها بودند ،ولی همهر هار انجام میدادند و بدون اجازا
از پیامبر آهسمهه به خانههای خود میآمدند .اما هاگامی هه مسلمانان را هین مشرلی پیدا میهردند،
نزد پیمامبر آمدا اجازا میخوا مممهاد و به مح

این هه هار خود را انجام میدادند باز میگشمممهاد و به

حتر خامدق اداممه میدادنمد ،تما از این همار مهم عقم نممانامد ،آیمه فوق گروا اوه را مذما و گروا دوم را
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هایش می هاد ، .مرارم ،1813 ،ج ،13ص322ش،
هممانگونمه همه هویدا ممما در ماجرای حتر خادق عداای از افراد بر دشمممواری این امر مهم صمممبر
نمیهردند و از زیر هار شمانه خالی میهردند ،اما مؤماان واقعی هه آرا مهه به ف میلا صبر بودند در انجام
این فعالیا و هار اجهماعی مهم ،با پیامبر و مؤماین دیگر همراری هردا و فق برای امور ضممروری و با
ارن پیامبر مسئولیا خویش را ترن میهردند.
نمود بارز این نوع از صممبر در ممیرا امام علی ،نیز زمانی ا مما هه ح ممرت به خالفا ر ممیدندد
جامعه مسممملمین در آن دوران با مشمممرالت و الشهای عدیداای روبرو بود هه ادارا و راهبری آنرا برای
خلیته مسملمین امری م ا و دشموار مینمود .از این رو ما هه ح رت در یری از ن سهین خطبههای

224

خود بعد از خالفا ،جامعه خویش را ماناد جامعهای دانسمما هه پیامبر در آن برانگی هه شممدا بود .1با
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.
انحراف جامعه از هید تالشمممی دریغ نامود و هوشمممید برابر هژرویها بایسمممهد و با آنها بسمممهیزد ،جمعی از
نویسممادگان ،1831 ،ج ،11ص 813-812ش ،اما بار مسممئولیا یک ناصمم ،امین و فشممار ناشممی از آن با
پذیرش خالفا م ماعف گشما ،هه بی تردید صمبر مثاه زدنی امیرالمؤماین طی این مسمیر

او

انجام هار دشوار ادارا جامعه را بر ایشان هموار نمود.
در هالم و بیان امام نیز میتوان باور به این نوع از صممبوری را مشمماهدا هردد ح ممرت علل ممقوط
جوامع ،در مسمهی و عدم صمبر و ا مهقاما بر دشمواری هار دانسهه و در توصیف افراد جوامع رو به قوط
میفرممایامد« :نمادان شممممما در همار فزایمد آن مه نشمممایمد ،و دانمایمانهان واپس افراد آنرا هه هاون باید»،
نهجالبالغه ،حرما 238ش.،
در تعبیر دیگری ایشان میفرمایاد« :نقش صبر در هارها هماناد نقش ر در بدن ا اد هم اان هه
اگر ممر از بدن جدا شممود ،بدن از بین می رود ،صممبر نیز هرگاا همراا هارها نباشممد ،هارها تباا می گردند»،
هلیای ،1811 ،ج ،2ص91ش .،در جمایی دیگر ایشمممان صمممبر را مانع از هم گسمممی هگی امور میداند و
میفرمایاد« :هر گاا آدمی در هارها صممبر نداشممهه باشممد همه هارها از هم گسمی هه میگردد» ،مجلسممی،
1318ق ،ج ،1ص319ش.،
براین ا ممماس ،بمایمد گتما هه اگر در برابر دشمممواری هار و اقدام در راا ر مممیدن به اهداف اجهماعی،
صمبوری پیشه اع ای جامعه قرار نگیرد ،و دشواری هارها افراد را به بیتابی ،اعهرا

و ...برشاند ،اهداف

محقق نمیگردد و جمامعمه از حرها در جها پیشمممرفا و تعالی باز میماند و از بین رفهن مممرمایه و عمر
افراد در این حالهی دور از انهظار ن واهد بود.
 -2-2-2صبر در راه دستیابی به اهداف دور و بلندمدت

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

 .1بدانید که پس از هجرت ،دوباره چونان اعراب بادیه نشین شده اید ،و پس از وحدت و برادری به احزاب گوناگون تبدیل گشته
اید ،از اسالم تنها نام آن ،و از ایمان جز نشانی را نمی شناسید(...نهج البالغه ،خطبه.)112
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اگر ه باید در نظر داشما هه ح رت در طوه  23اه قبل از خالفا نیز برای اصالح امور و جلوگیری از

227

پیامبر قابل توجه ا ا:
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قرآن هریم،13: 29

ح مرت نوح بیش از نه د و پاجاا اه در بین مردم ماند و به هدایا آنها پرداخاد قومش او را زجر
می دادنمد و بمازمی داشمممهامدد امما او خسمممهمه نشمممد و صمممبر و تحمل هرد ،جوادی آملی1839 ،ب ،ج،2
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ص222ش،د تما عماقبا توانسممما عداای را با خود همراا مممازد و هدف اجهماعی خود را هه تربیا افراد
موحد و برپایی جامعهای توحیدی بود ،تحقق ب شد.
این نوع از صمبوری در یرا امام ،صبر  23اله ایشان پس از رحلا پیامبر ،مهجلی گردیدا ا اد
«ایشمان در حالیهه نابسمامانیهای نظام حاهم را مشماهدا میهاد ،در ت ممیم گیریها و مشاورا به خلتا
مشمممارهما میهامد .خود را همراا و همراز خلتما نشمممان میدهمد و حهی در نماز جمعه و جماعات دیگران
شمممرها می هاد» ،احمدی ،1813 ،ص113ش ،و برای تحقق اهداف خود یعای اعهال و اصمممالح جامعه
ا ممالمی ،صممبورانه از هید گام هو ک و بزرگی فروگذار نمیهاد تا شمماید روزی با این صممبر فعاالنه شممرای
دگرگون شمممدا و جمامعه به ریل اصممملی خود باز گردد و نهاه هو ری هه پیامبر و یارانش با مشمممقا و
صبوری غرس هردا اند ،به ثمر باشیاد و خشک و بیبار نگردد.
اهداف دور و بلادمدت ،شمماید برخی را به این باور بر مماند هه این اهداف د مما نیافهای و غیر واقعیاند
و این امر مب شمود ایشان صبر خود را از د ا دادا و اهداف خویش را دنباه و پیجویی نرااد و توانایی
خود و مهمتر از آن لطف الهی را از یاد ببرندد در این صمورت این افراد به آن جایگاا و پیشرفهی هه شایسهه
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آنها ما نر میدا و به عبارتی تمام امرانات بالقوا خود را بالتعل نمی ازند .در حالیهه اگر انسانها صبر
را پیشمه خود ازند و ناامید نشدا و سهی نورزند و دیگران را نیز به امید فراب واناد ،به گتهه امام علی
ً
قطعما در تحقق اهمدافشمممان موفق خواهامد بود « :شمممریبما پیروزی را از هف ندهد اگر ه روزگارانی بر او
بگذرد» ،نهج البالغه ،حرما 138ش،د و در جای دیگری میفرمایاد« :با صمبر ،انهظار گشمایش میرود
و هس می هه پیو

ممهه دری را بروبد ،آن در به رویش باز میشممود» ،مجلسممی1318 ،ق ،ج ،23ص92ش.،

هم این ح رت علو درجات را در پرتو صبر محقق می داندد گو ایاره اگر صبر وجود نداشهه باشد ر یدن
بمه اهمداف عمالی ممرن ن واهمد بود «:بما صمممبر بمه مقمامات بلاد میتوان ر مممید» ،تمیمی ،بی تا ،ج،1
ص389ش.،
 -3 -2 -2صبر در برابر مشکالت و محرومیتهای اجتماع
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همبودها و مشمرالت همزاد جوامع بودا و امر الهی به صمبوری در برابر این م هیها ا« .نیری، ،
تاهاش ،این نیسممما هه  ،به هاگام نماز ،روی خود را به ممموی مشمممرق و ،یا مارب هاید ،بلره نیری  ،و
نیروهارش ،هسمی ا ما هه به خدا ،و روز ر مهاخیز ،و فرشمهگان ،و ههاب  ،آ مانیش ،،و پیامبران ،ایمان
هسممهاد هه را مما میگویاد و  ،گتهارشممان با اعهقادشممان هماهاگ ا ممهش ،و ایاها هسممهاد پرهیزهاران»،
قرآن هریم111 :2ش.،
ح ممرت باریهعالی در این آیه صممتات نیروهاران را بر میشمممارند هه یری از آن صممتات ،صممابر بودن
آنها ماد و میفرمایاد هسانی صابرند هه در «بأ اء و ضراء و حین البأس» به صبوری بپردازند .در تتسیر
ْ ْ
این ممه وا ا آمدا ا مما« :البأ مماء از بؤس به معاای فقر و م هی ا مما هه از خارج به انسممان تحمیل
ْ ْ
د
می شممودد ال مم دراء ،درد و بیماری ا مما هه از درون به انسممان فشممار می آوردد و حین البأس زمان جاگ و
جهماد ا ممما» ،قرائهی ،1838 ،ج  ،1ص211ش .،براین ا ممماس معبود مهعماه امر بمه صمممبر میهاد در
شمرایطی هه انسمان به درد و گرفهاری د ار ا ما ،در شرایطی هه

هی از بیرون به او فشار میآورد و در

هاگامهای هه مبهالی به جاگ ا ا.
و در آیهای دیگر به ایشان وعدا بهشا میدهد:
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در تتسمیر این آیه آمدا ا ا« :مؤماان هسانی هسهاد هه در برابر مشرالت صبر و ا هقاما به خرج
میدهاد و بر پروردگارشممان توهل میهاادد از زن و فرزند و دو ممهان و بسممهگان خود جدا میشمموند و ص مبر
میهااد .مرارتها و

هیها و آزار دشماان را می شاد و شریبا هسهاد  ...صبر عامل ا هقاما در برابر

موانع و مشرالت ا ا و توهل انگیزا حرها» ،مرارم شیرازی ،1813 ،ج  :12ص881ش.،
در یرا امام علی ،از بارزترین م ادیق صبوری در برابر همبودها ،در شع ابیطال رخ مینمایدد
ایشان هم بر ها هیهای ناشی از تحریمهای رخ دادا بر جامعهی هو ک مسلمانان ،صبر میهااد و هم
برای هما مممهن از این هما مممهیهما و همبودها تالش میهااد .در این زمیاه آمدا ا ممما هه پیامبر ،به
امیرالمؤماین فرمود« :پدر تو ابوطال مورد احهرام مردم مره بود ،بلاد شمو با پای برهاه ،مبادا صدای
پای تو بلاد شمود و یری از مشرهین بیدار شود ،در خانه دو هان بابایا را بزن و از آنها نان یا خرمایی ب ر
و بیاور ،هزار شممبانه روز امیرالمؤماین هیسممه به دوشممش بود و در مره نان و خرما میخرید و به شممع
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آوردا ...و در برابر محرومیههما و بیمماریهما و در میدان جاگ ،ا مممهقاما به خرج می دهاد ،ایاها هسمممانی
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میبرد و برمیگشما .مالئره عالم ،امیرالمؤماین را در من هاردا یا پانزدا مالگی تا مه اه نگاا
میهردنمد و حسمممرت یك آا گتهن علی در ده تمام مالئره عالم ماند .صمممبر علی در این ماجرا،
الهی بود» ،ان مماریان ،1839 ،ج ،1ص811ش .،ایشممان در دورا حروما خود نیز هماناد فقیرترین افراد
زنمدگی میهرد و بما قااعا و صمممبر ،به مسممملمانان درس ایمان و پایداری میداد  ،پژوهشمممردا تحقیقات
ا المی  ،بی تا ،ص132ش.،
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

ایشمممان در جامگ نیز ا مممهوار و صمممبور بودنمد ،امانهمه خود در رابطمه بما این مسمممئله در خطبهای
میفرممایاد« :ما در میدان هارزار با ر ممموه خدا  بودیم{ ...این مبارزا} ما را ناخوش نمی نمود بلره بر
ایمانمان می افزود ،هه در راا را مما پابرجا بودیم ،و در مم هیها شممریبا ،و در جهاد با دشمممن هوشمما»،
نهجالبالغه ،خطبه 32ش.،
اینگونه از صبوری هردن از وی افراد جامعه و در برابر مشرالت و محرومیاهای تحمیلی ضرورتی
اجهاابناپذیر ا مماد اگر اع ممای جامعه در جاگهای نظامی و همبودهای اقه ممادی صممبوری به خرج
ندهاد ،باید تعالی و رشد جامعهشان را نادیدا گرفهه ،انهظار روزها وشرای بدتر را نیز داشهه باشاد.
 -4 -2 -2صبر در برابر دسیسهها و فشارهای روانی

از آنجا هه هید جامعهای بیرقی و دشممن نیسما ،پس د میسه و نیرنگ نیز در همین جوامع ا ا.
حاه در پیش گرفهن صممبر ،راهبردی مهم ا مما هه در اوامر خالق یرها ،در برابر این د ممیسممهها توصممیه
گشهه:
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در آیه دیگری نیز خداوند خطاب به پیامبراهرم همین توصیه را دارد:

مّ م ْ ُ
م ْ ْ م م م ْ ُ م مّ مّ م م متُد ْاُد م ْ م م ْ م م ُ
م
م
ٌَ»،
هی معَال عَُدك عِف عض ُد ْیق ع مِمُدَعمیك ُر ع
َه ععَال ٌ عَ عل ع
«َ ص ُد مرب عَمُدَعص ُدربك معإال ع مبُد م
م
ٍ
م

قرآن هریم :12

121ش.،

برمباای این آیه شریته ،توطئههای دشمن هر قدر و یع و حساب شدا و خطرنان باشد نباید مؤماین
را از میدان بیرون هاد ،را هه تریه گاا آنها خدا مما و مؤماان با ا ممهمداد از نیروی ایمان و ا ممهقاما و
پشمممهرمار و درایما میتوانامد این توطئه ها را خاثی و نقش بر آب هااد» ،مرارم شمممیرازی ،1813 ،ج،11
ص321ش.،
ح مرت علی نیز در دوران والیا و حرمرانی ،با د ممیسممهها و فشممارهای بسممیاری روبرو شممد هه
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ب ش عمدا آن از جان معاویه بود .یری از برجسمممههترین این توطئهها ،قرآن بر نیزا هردن ،برای فریتهن
یاران امام بود .امام در مم اانی به لشممرر فری خوردا و بیشممری خود فرمود :آنها قرآن را باال نبردند
بدین جها هه آن را میشمماا مماد و به آن عمل میهااد ،بلره آن هار فری و نیزنگ ا مما .اگر بازوها و
شممود ،ابن مزاحم ،1313 ،ص339ش .،اما بیسمما هزار مسممل ،شمممشممیر به د مما امیرالمؤماین را
خطاب قرار دادند و گتهاد حاال هه به ههاب خدا فراخواندا شداای آن را اجابا هن و گرنه تو را میهشیم...
از مویی اشمهر به اردوگاا معاویه وارد شمدا بود هه امام به اشهر پیاام داد هه جاگ را رها هاد و نزد او بیاید.
اشمممهر گتا به علی بگویید لحظه ای به من فرصممما دهد اما با اصمممرار آن جماعا نادان آن ه نباید
میشمد ،شمد ،»...مید علوی ،1891 ،ص812ش .،اگر لشمگریان بر خوا ا امیرالمؤماین و مالک
اشمممهر درنگ میهردند و در برابر جاگ روانی صمممبوری به خرج میدادند ،غائله معاویه در آن جاگ پایان
مییافا و م ائبی هه بر امام علی و فرزندانش وارد شد ،هرگز پیشآمد نمیهرد.
د میسه دیگری هه معاویه برار برد ،ادعای برادری با زیاد بن أبیه ،به ق د فری او بود .امام پس
از هسممم اطالع از توطئمه ،به زیاد نامهای نوشممما و او را به درنگ و صمممبوری برابر این توطئه فراخواند:
«دانسمهم معاویه نامهای به تو نوشمهه می خواهد خردت را بلازاند ،و عزما را سا گرداند .از او بهرس هه
شمیطان ا ما .نزد آدمی میآید و از پیش رو و پشما مر ،و را ا و

او درآید ،تا به هاگام غتلا وی،

بر او بهازد و خردش را تاراج مممازد .در روزگار عمر ،ابو مممتیان از آن ه در خاطر داشممما ممم ای گتا هه
خطای زبان بود و و مو ه شیطان .نه نسبی بدان در ا شود و نه میراثی را زاوار بود .آن هه بدان نس
آوی هه ،ون هسممی ا مما هه به جمع می خواران هجوم آرد تا با آنان بادا گسممارد ،او را از خود نداناد و از
جمع خویش براناد ،یا ون آوندی به دنباه پاالن بسمهه هه پیو مهه جابد و از این و بدان و جهد ،ون
زیاد این نامه را خواند گتا :مموگاد به پروردگار هعبه هه بدان گواهی داد ،و پیو ممهه این دا ممهان در خاطر
او بود تا معاویه وی را برادر خود خواند.ش ، »،نهجالبالغه ،نامه 33ش.،
د میسمه و ایجاد فشممار روانی بر جامعه مسملمین و امام و یارانشممان ،به همین موارد محدود نماند،
معاویه به جعل و تحریف احادیث ،ایجاد شمممایعههای عجی

ون تارن ال مممالا بودن و د ممما داشمممهن

امام در قهل عثمان و ایجاد فرهاگ ممم بر ماابر و  ...پرداخا و بدین وا مممطه بسمممیاری از مردمان
جاهل ،مسما عا مر و ضمعیف را با خود همراا اخا و ضمن تحریم پایههای حروما خویش ،زمیاه
هاندن حروما از امامان مع وم و شهادت ایشان را مهیا اخا.
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مازهایهان را ممماعهی به من عاریا دهید ،حق پیروز میشمممود و یزی نماندا هه دنباله مممهمگران بریدا

229

در نهایا هه امام مجبور به جاگ میشممود ،با نظر به همین حیلهگری های عمروعاصممیان ا مما هه
یارانش را به داشهن صبر و ب یرت در این نبرد فرا میخواند:
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نهج البالغه ،خطبه 118ش.،

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

تالش دشمن و د یسه یای او همیشه در این جها ا ا هه بر حریف غلبه هاد و حروما و جامعه
مقابل خویش را در ضمممعف و رهود نگاا داردد بدین ماظور به حربههای م هلتی ون هارشمممرای ،تبلیاات
ماتی و دلسمرد هردن اع مای جامعه و ...مهو مل میشمود و در هاار مقابله و جاگ م ا ،از د ممیسه و
توطئههایی هه طرحریزی هردا ممود میبرد .اما امر الهی به حرام و اما ا ممالمی صممبوری در برابر تمام
این دشواریها و م ائبی ا ا هه قوای عقل و عاطته و اعهقادات افراد را نشانه میرود:
م

م

مُ ُ

«ع َْص ْربعلَععمَعیقولوٌ» ،قرآنهریم 11 :18ش.،
م
ً
توصمیه به صمبر و بردباری ،قاعدتا براین ماطق ا هوار ا ا هه هدف دشمن هه همان سا نمودن

ماطق و اعهقادات و به بیتتاوتی هشماندن ملا ا ما ،محقق نگرددد افراد و جوامع از حرها باز نایسهاد و
با صمممبر و پایداری خود ،دشممممن را به ناهامی برشممماناد .در این رابطه امیرالمؤماین میفرمایاد« :هر
هس در مقابل دشمن بردبار باشد بر او پیروز میشود» ،هراجری ،1829،ص131ش.،
حاه برا مماسآن ه گذشمما ،باید ارعان داشمما هه اگر افراد جامعه در برابری دشممواری فعالیا در
اجهماع ،دوری اهداف اجهماعی ،همبودها و مشمرالت و د میسمهها و فشمارهای روانی دشممن ایسهادگی
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نرردا ،به صممبوری نپردازند باید انهظار رهود ،عق افهادگی و دور شممدن از اهداف را داشممهه و پیشممرفا و
تعالی جامعه و خودشمان را به فراموشمی پارند و خویشهن را آمادا ازند تا در برابر مشرالت ناشی از فقر،
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،
قرآنهریم18 :39ش .،این بدین معای ا ممما هه انسمممان بدون یاری هماوعانش در این جهان ،نه یارای
حتظ خویشمهن و زندگی بهیاه را دارد ،نه توان رشمد و هماه مادی و معاوی راد براین ا اس زندگی در جمع
و اجهماعات برای فرد فرد انسانها گریز ناپذیر و ضرورتی برخا هه از نوع خلقا آنها ا ا.
هر اد هه انسمان مدنی بالطبع ا ما ،اما این بدان معای نیسما هه انسان برای زندگی در اجهماع به
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صمممورت تربیا شمممدا و هامال آمادا ،خلق و برانگی هه میشمممودد را هه اگر اینگونه بود این تتاوتها در
درجهی مسئولیاپذیری نسبا به همنوعان و جوامع انسانی وجود نمیداشا و این همه اخهالفات و نزاع

قابل ح وه و د هیابی ا ا.
یری از این مهارتها و ف ممایل هه ارتباط مسممهقیم با نحوای مواجهه و همراری انسممانها با یردیگر
دارد ،صمبر ا ماد ف میلهی هه تمسمک بدان ضممن پیشمگیری از بسیاری از اخهالفات و جداییها ،ب
همدلیها و انسجام اجهماعی و رشد و تعالی جامعه میگردد.
حاه از آنجا هه این مقوله مهم مورد تأهید آموزاهای ا ممالمی و پیشمموایان دین بودا ،تحقیق حاضممر با
هدف تبیین متهوم صمممبر اجهماعی ،تر مممیم و تشمممری ،ابعاد و اقسمممام آن در مممیرا و هالم امیرالمؤماین
علی ، به انجام ر ید.
بما تهبع صمممورت گرفهه در میان ماابع موجود ،تعریتی هه می توان از صمممبر اجهماعی ارائه نمود این
ً
ا ما« :گونهای از ف میلا صمبر ا ا هه ،اخه اصا در برخورد با انسانهای دیگر و در جامعهی انسانی
رخ مینمایاندد صمبر اجهماعی ،ماش و مهارتی برخا مهه از آگاهی و ممار ما ا ا هه مراودات انسان با
دیگران را بر طریقی در ا هدایا هردا و تاظیم میهاد ،و جوامع انسانی را به تعالی میر اند».
با در نظر داشممهن این تعریف و ا ممهاباطی هه از صممبر اجهماعی برا مماس آیات قرآن و هالم ح ممرت
علی ،صمورت پذیرفا ،پیجویی اقسمام و ابعاد صمبر اجهماعی در یرا و هالم امیرالمؤماین مورد
توجه واقع شمددهه در نهایا یافههها در قال دو عاوان هلی "صبوری در تعامالت اجهماعی" و "صبوری در
الشهای اجهماعی" مورد اشمممارا و تجمیع قرار گرفا .صمممبوری در تعامالت اجهماعی مواردی از هالم و
میرا را مورد اشارا قرار میداد هه مسهقیما با ارتباطات جمعی و بین فردی امام مرتب میشد .از آنجا هه
جوامع انسممانی مهشممرل از جریانات م هلف اجهماعی ا مما و افراد آن از خوی و ماش یرسممان برخوردار
نیسممهاد ،طبیعی ا مما مواجهه با افراد و هدف از ات مماف به خ مملا صممبر و راهبردهای در پیش گرفهه در
برابر ایشمان مهاا م با تتاوت مذهور باشمدد از اینرو برای عاوان هلی صمبوری در تعامالت اجهماعی ،ه
زیرعاوان صمبر مشمتقانه ،صمبر م ملحانه و صمبر مدبرانه در نظر گرفهه شمد و یرا و هالم امام بدین
ترتی مورد تبیین قرار گرفا.
اما از آنجا هه تمام صممبر در صممبر برابر افراد خالصممه نمیشممود و در جوامع انسممانی دائما الشها و
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نیز دیدا نمیشممد .براین ا مماس زندگی بهیاه و ح ممور موثر در اجهماع ماوط به آرا ممهگی نوع انسممان ،به
ً
انواع ف ممایل و مهارتها و ب ممیرتها ا مما هه قاعدتا از مسممیر فرهاگ ممازی پایدار و تعلیم و تربیا پویا
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مسمائل م هلتی در جریان و وهور ا ما ،در پژوهش حاضمر به د ههی هلی دیگری با عاوان صبوری در
الشهای اجهماعی نیز پرداخهه شد هه این عاوان هلی برا اس گتهار و هردار امیرالمؤماین ،مباحث
و عااویای ون :صمممبر در برابر دشمممواری اقدامات اجهماعی ،صمممبر در راا د مممهیابی به اهداف دور و بلاد
مدت ،صمبر در برابر مشمرالت و محرومیاهای اجهماع ،صمبر در برابر د میسهها و فشارهای روانی را در
برگرفا.
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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
صمبراجهماعی ،در پیش گرفهه شمود ،میتوان انهظار داشما مراودات انسانی در مسیر صحی ،خویش قرار
گرفهه ،زمیاه رشمد و جبران ضمعف افراد فراهم امدا ،میزان تابآوری اع ای جامعه نسبا به الشها و
مشرالت باال رفهه و در یک هالم مسیر رشد و تعالی جامعه هموارتر گردد.
در همین را ممها رجاء واثق هسمما هه پژوهشممگران و دغدغهمادان حوزا علوم رفهاری و اجهماعی ،در
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،
ضرورت و نیاز به آن بیش از پیش احساس میگردد.
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