
  

 

ش تحمل مبانی و روش  اهی ازفا

تماعی رد ربارب تنش  1الهغالب  نهج منظر از اهی ا
 

 2وندا  فوالدیاله   حفیظ

 3)نویسنده مسئول( حسانیاحسن 

 چکیده

گیری از عقل و خرد، موجب تداوم زیست  بر مبنای بهره ، وزندگی اجتماعی بر مدار رفق و مدارا
در  خوشاینداز عوامل رفتار نا ،قیها و اختالف سال خرد، نابسامانیعف آمیز در جامعه است؛ ولی ض مسالمت

نداشته باشند و پاسخ خود را به جهت را  وجودآمده تنشِ به د جامعه تحملِآحااگر  است. اجتماعی یها تعامل
از آثار مثبت بردباری دور  راجامعه  و، متوقف را رشد جامعه ،با جنگ و جدل نشان دهند ،احساسات هیجانی

وجود دارد. بنابراین در این مقاله،  البالغه های متعددی در نهج از سویی دیگر، در این زمینه گزاره .سازند می
ی اجتماعی چیست، با روش توصیفی ها تنشتحمل در برابر های افزایش  مبانی و روشپاسخ این سؤال را که 

شناختی  و مبانی آن را در هستی ،وع و الفاظ مرتبط بررسیجوی واژه اصلی موضو جست ، وتحلیلی
پذیری و...(  )تعقل، اختیار، اختالف سالئق، تربیت شناختی ( و انسانشناختی ، آخرت)خداشناختی، دنیاشناختی

، «زهدورزی»، «یاد خدا و قیامت»توان با راهکارهای  می مطرح کردیم. نتایجی که به دست آمد، این است که
. گفتنی افزایش داد ها  در برابر مشکالت و گرفتاری آستانه تحمل را و...، «سازی همانند»، «یشیدان مثبت»

  نهی از منکر نباشد.نگامی در خور تحسین است که در تعارض با تحمل، ه است که
 

 .البالغه نهج ،امام علی ،یاجتماعتنش تحمل، مبانی بردباری،  های کلیدی:  واژه
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 طرح مسئله . 1
منجر به ممکن است ، آن جدا از آثار سودمند ،های متفاوت انسان در زندگی اجتماعی نشبی

سبب  ،فرِد مقابل صبرانه بیبین واکنش   این در .گردد یاجتماع یها در تعامل یرفتارهای ناخوشایند
تا  دادش یآستانه تحمل را افزا، خاطری موقع پریشان سته استیشاگردد. لذا  شدن دامنه تنش می ور شعله

د. این مهم را خداوند متعال در توصیف بندگان شایسته خود، جلوگیری کرزا  های واکنش تنش از آسیب
سخنانی  [در پاسخشان، ]دهند هنگامی که نادانان، آنان را طرف خطاب قرار می» فرمود: نیچن

 :ه استودن معنی را به نظم درآورده و فرمیهم علی ،امیرالمؤمنین 1«گویند. آمیز می مسالمت
نی   َسفه یذ و ج بجهل یخاِطب   بایَفَاکَره  َان َاکوَن له م 
ود زاد ِحلما د  یَاز و َسفاهة د  یزـیَ    بایِباالحراق ط َکع 
 .ولی من اکراه دارم جوابش را دهم؛ کند رد نادان با جهالت با من رفتار میف»

  2.«کند گرفتن عطرش را زیادتر میهمچون عودی که با آتش ؛ افزاید و من بردباری را او نادانی را می
، ترویج و صبوری در برابر رفتارهای ناصواب دیگران بردباریشایسته است فرهنگ  به همین جهت

 های و افزایش تعامل تنشکاهش  ساز نهیزم، اجتماعی یها تعاملدر  به اندازه خود یهر فردتا  شود
جر به ترک امر به معروف و نهی از منکر که مناست  تحسین در خور هنگامی تحمل. البته گردد مثبت
در بلکه  یست؛ن پسندیدهصورت مطلق  به ،همچون بسیاری از مقوالت اخالقی ،چراکه تحمل 3؛نشود

مواردی، برخورد سزاوارانه و متناسب با اقتضائات رفتاری دیگری که از طریق تحمل و بردباری، منجر 
لذا امام  خردورزی و بلکه نوعی ضرورت است. شود، عین به سوءاستفاده و عدم اصالح دیگری می

رفتاری را موجب آسیب جدی  یا 4،هم در مواردی که تحمل را برابر با محرومیت ستمدیدگان علی
به تعبیر عنوان رسا و گویای  ؛با تحمل و مدارا عمل کند گونه نبود که بخواهد صرفا   این دید، به دین می

 عموممواردی وظیفه در چراکه  ؛جاذبه داشت و هم دافعه هم امیرالمؤمنین ،کتاب شهید مطهری
در حق  در برابر مظاهر ستم و اجحاف یستادگیا ،دهندگان دین ن جامعه و ترویجویژه مسئوال به ،مردم

کاری نیست، بلکه باید رهبران  مفهومش مجامله ،ترک سختگیری». بنابراین تحمل تنش و دیگران است
                                                           

1 .  وا سَلما وَن َقال  م  اْلَجِهل   (.67)فرقان:  ِإَذا َخاطَبه 
 .77. قافیة الباء، ص. دیوان امیرالمؤمنین االمام علی بن ابی طالب2
ْبَحاَنه  ِإاَل 3 ؛ َمْن  . اَلیِقیم  َأْمَر الّلِه س   (.558البالغه، حکمت  )نهج« دارد مگر کسی که اهل سازش نباشد امر خدا را برپا نمی»اَلیَصاِنع 
ا . اما و اّلذی فلق الحّبة و برأ الّنسمة لو ال حضور الحاضر و قیام الحّجة بوجود الّناصر و ما اخذ الَله علی العلماء ان ال یقاّرو4

هان ای مردم، سوگند به آن خدایی که دانه را شکافت و ارواح »بلها علی غاربها؛ علی کّظة ظالم و ال سغب مظلوم أللقیت ح
دیدم و اگر حجت خداوندی به وجود یار و یاور برای من تمام نشده بود و  کنندگانم را نمی انسانی را آفرید، اگر آمادگی بیعت

ران و محرومیت ستمدیدگان نگرفته بود، افسار اگر پروردگار عالم هستی، تعهدی از دانایان برای تحمل نکردن تعدی ستمکا
 (.7البالغه، خطبه  )نهج« کردم انداختم و رهایش می این خالفت را به گردنش می
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با ( 67ص  3، ج 5737)مکارم،  «.سوی حق دعوت کنند یند و مردم را بههمه حقایق را بگو ،و مبلغان
هایی جهت افزایش  شایسته است به دنبال پاسخ این سؤال باشیم که چه روش ،توجه به آنچه بیان شد

  البالغه وجود دارد؟ های اجتماعی در نهج تنشتحمل در برابر 

 شناسی وم. مفه1-1

، 5، ج 5777)معین، « قبول رنج»، «تاب داشتن»، «برتافتن»تحمل در فارسی به معنی : تحملـ 
ر عربی از د .آمده است (733، ص 5767)عمید، « طاقت آوردن»و  «بردباری کردن» (.374ص 

آمده است و به آنچه در شکم یا باالی  چیزی اخذ شده که در اصل به معنی کم کردن« ح، م، ل»
، تحمل به چیزی که ةیالنها( و در 586، ص 7، ج 5484)ابن فارس،  شدهَحمل اطالق  ،درخت باشد

البته ( 447ص  ،5، ج 5367)ابن اثیر،  تعریف شده است. ،کشد شخص آن را از دیگری به دوش می
هم کاربرد دارد و به معنی  1در باب افتعال )احتمال( ،غیر از باب تفعل )تحمل( ،تحمل در ادبیات عرب

تعداد این  (به لحاظ خانواده حدیثی، 468ص  ،55ق، ج 5454)ابن منظور،  تحمل کردن آمده است.
متن است.  54البالغه  در نهج»، واژه و مواردی که معنای تحمل یا معنای نزدیک به آن را داشته باشد

 «کالم است 5سخن و سعه صدر  3روایت، بردباری  7حدیث، تحمل  55متن، حلم  73احادیث صبر 
  (.47، ص5734)ارزانی و ربانی، 

شود  تنش، به پیچیدگی در روابط یا دشمنی عنان گسیخته میان دو گروه یا دولت اطالق می: تنشـ 
( و منظور از آن، بروز رفتار ناخوشایندی است که در روابط اجتماعی، 733، ص 5777)صدری افشار، 

 سازد.  یگردد و زمینه ستیز را در صورت تاب نیاوردن مخاطب فراهم م منجر به ناآرامی طرف مقابل می

 قیتحق. ضرورت 1-2

به جهت هم  و دیگران انجام دهند ناخوشایندبرخورد  به علل مختلف،افرادی  ،در اجتماعوقتی 
ویژه در عصر حاضر  به ؛گردد باعث بیشتر شدن دامنه درگیری می ،دنده بروززا  تنش یواکنش ی،تحمل کم

هکارهایی جهت االزم است ر نینابرا. بهای خیابانی و افزایش جرم و جنایت هستیم که شاهد نزاع
د وبه کاهش نزاع و افزایش تعامل سازنده ش منجر شود تاارائه در برابر رفتارهای نابخردانه تقویت تحمل 

خ، یات معقول در تاریروزمندان حیهمه پ»چراکه ؛ حرکت دهد تر سالم و جامعه را به سوی جامعه
مقاله مؤلف لذا  .(6555، ص78، ج5775)جعفری،  «اند د بودهیبا و متحمل در برابر شدایمردمی شک

تحمل در  افزایش یبرا یراهکارهایمبانی تحمل،  درصدد است با توجه به ،این ضرورت بنا بر
 . شنهاد دهدیو پ کند استخراج البالغه منظر نهجاز  یاجتماع یها تعامل

                                                           

. تحمل رنج و خرج دیگران سروری به همراه می1 ْؤَدد  َؤِن یِجب  السُّ   .(774حکمت  ،البالغه )نهجآورد  . مانند این حدیث: ِباْحِتَماِل اْلم 



 

 

 9311 پاییز و زمستان، 8، شماره 4سال  /دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

7 

 . پیشینه پژوهش 1-3

 اند از: ن آنها عبارتیتر که مهمانجام شده ق ین تحقیهمسو با ا یهای پژوهش
 بر دیکأسازمان با ت یتحمل و مدارا در رهبر یبررس»با عنوان  یا ( در مقاله5735) یاصفهان نصرـ 

و نیز تعیین  ،ا هدف بررسی مفهوم تحمل و مدارا و نقش آن در رهبری سازمانب ،«البالغهنهج دگاهید
 یدگاه برخیبه د ینگاه باهمچنین  ،البالغه یژه نهجو به ،های دینی های تحمل و مدارا از منظر آموزه شاخص

 است.  ق پرداختهیبه تحق ،یسازمان یت و رهبریریل تحمل در مدیو با تمرکز بر تحل اندیشمندان غربی

به  «البالغهنهج در صبر یاخالق لتیفض ییروا لیتحل و نییتب»( در مقاله 5734) یو ربان یارزانـ 
تا عصر حاضر، با  منینؤمتداول از زمان امیرالم قی و معنای عرفیلحاظ معنای وضعی، مفهوم اخال

 به بررسی و تحلیل فضیلت صبر در چهار شرح ،یختشنا نگرشی فراگیر و با دو دامنه روایی و کتاب
و با  اند البالغه، ابن میثم و شرح عالمه جعفری( پرداخته البالغه )پیام امام، فی ظالل نهج نهج کتاب

همه  بااین اند. ذکر کرده را و مصادیق کاربردی آن ،حدیثی، عام و خاص صبر را تبیین تشکیل خانواده
 .اند مطرح نکرده یا نکته ،های افزایش صبر مبانی و راهباره در

با ، «مبانی نظری مدارا در قرآن کریم و سنت معصومین» با عنوان یا ( در مقاله5775) یـ مروت
عه امروز، به تعریف مدارا و تفاوت آن با مداهنه پرداخته و سپس تأکید بر اهمیت این موضوع در جام

 است. های مختلف تبیین کرده در عرصه مدارا را از منظر قرآن کریم و روایات معصومین مبانی نظری
ن مطلب دانست که یتوان در ا یق با آنها را مین تحقیهای مذکور، تفاوت ا پژوهش یبا توجه به محتوا

آن از منظر افزایش  های وشرهای اجتماعی و  در زمینه مبانی تحمل در برابر تنشیک از آنها  هیچ
 ن شود.ییو تب یبررساین مهم ن جهت تالش شد در این مقاله، یاند. از ا منسجم نکرده یالبالغه، بحثنهج

 مبانی تحمل. 2

 شناختی . هستی2-1

 . خداشناختی 2-1-1

ها آشکارا او را نبینند،  است که چشم 4و بردبار 3حکیم، 2منازع بی، 1همتا بیگاری جهان دارای آفرید
                                                           

؛  . ال الهَ 1 (. ِاعَلم یا 7البالغه، خطبه  )نهج« معبودی جز خدای یکتا که شریکی ندارد، وجود ندارد»اال الّله  َوْحَده  ال َشِریَك َله 
لِکه و سلطاِنه؛  ه و َلرأیَت آثاَر م  َتتک رسل 

َ
نَی َاّنه َلو کان ِلربک شریک أَل پسرم بدان که اگر پروردگارت شریکی داشت، »ب 

 (.75)همان، نامه « کردی آمدند و آثار ملک و پادشاهی او را مشاهده می سویت می فرستادگانش به
ای که در این دو وصف )عزت و بزرگی( با او ستیز کند،  خداوند بر هر بنده». َجَعَل الَلْعَنَة َعَلی َمْن َناَزَعه  ِفیِهَما ِمْن ِعَباِدِه؛ 2

 (.537)همان، خطبه « لعنت فرستاد
نِشِئِهم 3 کِمه؛ . م   (.535)همان، خطبه « به حکمت خویش، آفریدگان را پدید آورد»ِبح 
و ِبحلم؛ 4  (.568)همان، خطبه « بخشاید خداوند( از سر بردباری می»). َیعف 
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های  و نشانه 2ها را خلق نمود پدیده ،او با قدرت خود 1های ایمان درکش کنند. ها به حقیقت ولکن دل
های قدرتش به حیرت  ها را از شگفتی چنان آشکار ساخت که دیده و عظمت خویش را آن سلطنت

 ناچیز ،در برابر آنچه از قدرتش از ما پنهان است ،نگریم ملکوت او می همه، شکوهی که از بااین 3آورد.
گاه است ،ده در آن نگرندیو هرچه که چشمان، دزد هاست به هرچه در دلاو  4است. ، همولذا  5.آ

نظر کرده و البته ما  های  نافرمانیرفتارهای نیک و به  ،خود با بردباری و بلکه با گذشت شاهدی است که
  6.راند حکم خواهد

 ی. دنیاشناخت2-1-2

طوری که شنیدنش  است؛ به 9و دارای زر و زیور 8و عبرِت انسان 7دنیا جایگاه آزمایش، تکثیر
بینا کرد و کسی را که  ،و لذا کسی را که به دیده عبرت به آن نگریست 10باشد آورتر از دیدنش می شگفت

از »طوری که  به ؛ناخوشی پیوند خورده استدنیا با  11د.کرنابینا  ،به چشم خریداری به آن نظر دوخت
ده ید، آفریآ ا را برای آخرت که پس از آن مییدن ،خدای سبحان»چراکه  12«؛فتایامان نتوان  شاندوه

و این همان قول خدای عزیز  13«؛کوترندین ،ك به عملی د تا معلوم شود کدامیآزما است و مردمش را می
                                                           

یَماِن )همان، خطبه  اَل . 1 وب  ِبَحَقاِئِق اْْلِ ل  ه  اْلق  ْدرِک  َشاَهَدِة اْلِعیاِن َو َلِکْن ت  یون  ِبم  ه  اْلع  ْدرِک   (.533ت 
 (.5)همان، خطبه « آفریدگان را به قدرتش بیافرید». َفَطَر اْلَخالِئَق ِبَقْدَرِتِه؛ 2
یوِن ِمْن َعجاِئِب ق  3 َقَل اْلع  ْلطاِنِه، َو َجالِل ِکْبِریاِئِه، َما َحیَر م  ستایش خداوندی را که آثار »ْدَرِتِه؛ . اْلَحْمد  ِلَلِه اَلِذی أْظَهَر ِمْن آثاِر س 

)همان، « های قدرتش حیران ساخت ای که دیدگان را از شگفتی گونه ت و جالل و بزرگی خود را آشکار ساخت؛ بهسلطن
 (.535خطبه 

ْلَطاِنَك؛ 4 وِتَك، َو َما أْحَقَر َذِلَك ِفیَما َغاَب َعَنا ِمْن س  چه شکوهمند است آنچه از ملکوت تو ». َو َما أْهَوَل َما َنَری ِمْن َمَلک 
 (.583)همان، خطبه « شود در برابر آنچه از سلطنت تو از ما پنهان است و چه ناچیز است آنچه دیده می نگریم می

یون  )همان، خطبه 5 ون  اْلع  ، َو ما َتخ  ور  د  ِکنُّ الصُّ  (.577. اْلعاِلم  ِبما ت 
؛6 َو اْلَحاِکم  وا َمَعاِصی الَلِه ِفی اْلَخَلَواِت، َفِإَن الَشاِهَد ه  از نافرمانی خدای در جای نهان بترسید؛ زیرا آن که شاهد اعمال » . اَتق 

 (.774)همان، حکمت « است، همو داوری کند
یِه؛ 7 رِّ ِل الذُّ ( را به ]این دنیا که[ جایگاه آزمایش و تکثیر فرزندان ]است،[ او )حضرت آدم». َفأْهَبَطه  الی داِر الَبِلیِه، َو َتناس 

 (.5)همان، خطبه «. فرود آورد
ْنیا دار  َفناٍء و َعناء َو ِغیٍر َو ِعَبٍر؛ 8  (. 554)همان، خطبه « هاست ها و عبرت دنیا سرای فنا و رنج و دگرگونی». ِإَن الدُّ
ها؛ 9 م ِزبِرج  ْنیا ِفی أْعیِنِهْم َو راَقه  ْم َحِلیِت الدُّ ر و زیورش ( زیبا جلوه کرد و زولی دنیا در چشم آنان )دشمنان امام علی». لِکَنه 

 (.7)همان، خطبه « آنان را فریفت
ه  أْعَظم  ِمْن ِعیاِنِه؛ 10 ْنیا َسماع  لُّ َشیٍء ِمَن الدُّ  (. 554)همان، خطبه « باشد تر از دیدنش می هر چیزی از دنیا، شنیدنش بزرگ». ک 
 (.77ْعَمْته  )همان، خطبه أَ . َمْن أْبَصَر ِبَها َبَصَرْته  َو َمْن أْبَصَر ِإَلیَها 11
َها؛ 12 ْؤَمن  َفْجَعت   (.555)همان، خطبه « اندوه دنیا ناگزیر سراغ آدمی آید». َو ال ت 
ْنیا ِلَما َبْعَدَها، َو اْبَتَلی ِفیَها 13 ْبَحاَنه  َقْد َجَعَل الدُّ ْم أَ ْهَلَها، ِلیْعَلَم أَ . َفِإَن الَلَه س   (.55ْحَسن  َعَمال  )همان، نامه أَ یه 
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زندگی دنیا[ به چیزی از ترس و گرسنگی و زیان مالی و جانی و شما را ]در  و مسّلما  » است که فرمود:
  1«.آزماییم و صابران را نوید ]به پیروزی[ بده! کاهش محصوالت می
آید و لذا  بعید به نظر می ،های اجتماعی از جمله تنش ،ها از همه ناخوشی یپذیر بر این مبنا اجتناب

شده  دادهکه بر آن، مژده  استصبوری  ،یر آیه شریفبهترین واکنش در برابر پریشانی، تحمل و به تعب
البته جنبه خوشایند دنیا  2ها، زندگی، ناخوشایند خواهد شد. زیرا بدون شکیبایی بر ناگواری ؛است

برای دوستان خداست و  3تر آنکه مسجد و محل تجارت و دلنشین ؛نه بقا ،آنجاست که دار فناست
  4باشد. میشیرینی آخرت  ،آنتلخی 

 شناختی . آخرت2-1-3

لذا  7است.ولی با دوستی دنیا در تضاد  6شدنی، که با دیدن دنیا اثبات 5آخرت سرای بازگشتی است
ا یروزی دنین پیکه به باالتر ای خورده که فریب 8؛های آخرتی کردند بریدگاِن از دنیا آهنگ نعمت دل
های  زیرا دیدن نعمت 9؛ه استدینرسافته، یرا از آخرت  ترین سهم پایینه کسی که یبه پاهرگز  ،دهیرس

و از آن سو عذاب  ؛است 11های دنیا در مقابل آن ناچیز و نعمت 10باشد باالتر از شنیدنش می ،آخرت

                                                           

1 . َو ِر الَصاِبریَن َو َلَنْبل  ِس َو الَثَمراِت َو َبشِّ ْنف 
َ
ْمواِل َو اأْل

َ
وِع َو َنْقٍص ِمَن اأْل ْم ِبَشی ٍء ِمَن اْلَخْوِف َو اْلج   (. 555)بقره:  َنک 

؛  . َأْغِض َعَلی اْلَقَذی َو ِااّل 2 البالغه،  )نهج« های روزگار را تحمل کن؛ وگرنه هرگز خشنود نخواهی شد سختی»َلْم َتْرَض َأَبدا 
 (.757حکمت 

ْنیا... َمْسِجد  أِحَباِء الَلِه ... َو َمْتَجر  أْوِلیاِء الَلِه؛ 3 )همان، « همانا دنیا مسجد دوستان خدا، و تجارتخانه اولیای حق است». ِإَن الدُّ
 (.75حکمت 

ْنیا َح 4  (.755َوة  اآلِخَرِة )همان، حکمت اَل . َمَراَرة  الدُّ
لِّ َنَسَمٍة؛  . ِإَلیَك َمِصیر  5  (.583)همان، خطبه « سوی توست بازگشت هر انسانی به»ک 
6 

 
 . َعِجْبت  ِلَمْن أْنَکَر الَنْشأَة اأْل

 
َو یَری الَنْشأَة اأْل کند و حال آنکه  درشگفتم از کسی که وجود آخرت را انکار می»وَلی؛ ْخَری َو ه 

 (.576)همان، حکمت « بیند وجود دنیا را می
ْنیا َو . ِإَن 7 َتَفاِوَتاِن َو َسِبی اآلِخَرةَ الدُّ َواِن م  ْنیا َو َتَوالَها أْبَغَض اآلاَل َعد  ْخَتِلَفاِن، َفَمْن أَحَب الدُّ دنیا و آخرت، دو »ِخَرَة َو َعاَداَها؛ ِن م 

 (.587حکمت )همان، « گون. هرکه دنیا را دوست بدارد، آخرت را دشمن داشته است اند و دو راه گونه دشمن ناهمگون
وا َوْعَثاَء الَطِریِق، َو ِفَراَق الَصِدیِق؛ 8 ، َفاْحَتَمل  وا َمْنِزال  َخِصیبا  َو َجَنابا  َمِریعا  جای پرنعمت و سرسبز و  آهنگ آن کردند که به». َفَأمُّ

 .(75)همان، نامه « خرم و پر آب و گیاه بروند
نْ 9 ور  اَلِذی َظِفَر ِمَن الدُّ ْهَمِتِه )همان، حکمت . َما اْلَمْغر   (.738یا ِبَأْعَلی ِهَمِتِه َکاآلَخِر اَلِذی َظِفَر ِمَن اآلِخَرِة ِبأْدَنی س 

ه  أْعَظم  ِمْن َسماِعِه؛ 10 لُّ َشیٍء ِمَن اآلِخَرِة ِعیان  )همان، خطبه « باشد تر از شنیدنش می هر چیزی از آخرت، دیدنش بزرگ». ک 
554.) 

ْنیا، َو َما أْصَغَرَها ِفی ِنَعِم اآلِخَرِة؛  . َما َأْسَبَغ ِنَعَمَك 11 های  هایت در این دنیا چقدر فراوان است و در برابر نعمت نعمت»ِفی الدُّ
 (.583)همان، خطبه « آخرت چه اندک است



  

 

 های اجتماعی... های افزایش تحمل در برابر تنش و روشمبانی 

55 

هایی که حاصل  و عذاب ها لذت 2.باشد های این جهان در برابر آن آسان می و سختی 1،شدید آخرت
کردارها در برابر  آنکهآور  یی است و شگفتجو ستیزهمثل  3ناپسندرفتار چون تحمل و هم اعمال صالح

  4گردد. دهنده حاضر می انجام دیدگاِن 

 شناختی انسان .2-2

 ،8پذیر تربیت ،7دارای اختیار ،6مرکب از جسم و روح 5،شعور البالغه موجودی ذی انسان در نهج
فقط  او توصیف شده و معیار برتری 12وستدو دنیا 11ضعیف ،10های مختلف دارای طبیعت ،9گرا کمال

                                                           

ْم َبیَن یَدی َعذاٍب َشِدیٍد؛ 1  (.76)همان، خطبه « ترسانم شما را از عذاب شدید در پیش رو می». أْنَذَرک 
ْنیا أْهَوَن َعَلی ِمْن َمْوَتاِت اآلِخَرِة؛ . مَ 2 پذیرتر  جهانی، تحمل های این تر یافتم که رنج جنگ با آنان را از عذاب خدا آسان»ْوَتات  الدُّ

 (.54)همان، خطبه « جهانی است های آن از عذاب
 (.77)همان، خطبه « عمل صالح بهره آخرت است». العمل الصالح حرث االخرة؛ 3
ْصب  أْعیِنِهْم ِفی آَجاِلِهْم؛ . أْعَم 4 « اعمال بندگان در این جهان، مقابل چشم آنهاست در آن جهان»ال  اْلِعَباِد ِفی َعاِجِلِهْم ن 

 (.3)همان، حکمت 
؛ 5 ر  َقْلَبه  بِّ َشَغَل الَتَفکُّ وا الَلَه ِعَباَد الَلِه َتِقیَة ِذی ل  ید؛ تقوای خردمندی که اندیشه و ای بندگان خدا تقوای الهی پیشه کن». َفاَتق 

 (.77)همان، خطبه « تفکر، دلش را مشغول کرده است
 (. 583)همان، خطبه « رود به هنگام جان دادن[ روح از پیکر او )محتضر( بیرون می»]ن َجَسِده؛ مِ . َخَرَجِت الّروح  6
ِف اْلَمِشیِة؛ 7 ن  ای بندگان خدا، اکنون ]را دریابید و به کار بپردازید[ که... مهلت زیستن و اراده ». اآلَن ِعَباَد الَلِه... َمَهِل اْلَبِقیِة َو اء 

 (. 77)همان، خطبه « و اختیار باقی است
َك؛ 8 بُّ َك، َو یْشَتِغَل ل  َو َقْلب  َك ِباأْلَدِب َقْبَل َأْن یْقس  من نیز پیش از آنکه دلت سخت شود و خردت ]به امور دنیا[ مشغول ». َفَباَدْرت 

 (.75)همان، نامه « ات پرداختم آموزی د، به ادبشو
وَماِن  .9 ْنیا؛  اَل َمْنه  )همان، « گاه سیر نشوند: طالب علم و طالب دنیا اند که هیچ دو گرسنه»یْشَبَعاِن؛ َطاِلب  ِعْلٍم َو َطاِلب  د 

 (.453حکمت 
ْخَتِلَفِه، َواأْلْشباِه اْلم   .10 ونا ِبِطیَنِه ااَلْلواِن اْلم  وِد؛ َمْعج  م  َتبایَنِه، ِمَن اْلَحرِّ َواْلَبْرِد، َواْلِبَلِه َواْلج  َتعاِدیِه َوااَلْخالِط اْلم  ؤَتِلَفِه، َوااَلْضداِد اْلم 

، تری و  گون؛ برخی همانند یکدیگر و برخی مخالف و ضد یکدیگر؛ چون گرمی و سردی های گونه معجونی سرشته از رنگ»
 (.5ن، خطبه )هما« خشکی )و اندوه و شادمانی(

ْمِنیَة، َمْن َظِفَر ِبِه َنِصَب،  .11
 
ب  اْلَمِنیَة، َو یباِعد  اأْل د  اآلماَل، َو یَقرِّ ها را  روزگار بدن»َو َمْن فاَته  َتِعَب؛ الَدْهر  یْخِلق  اأْلْبداَن، َو یَجدِّ

که بر آن ظفر یابد، به رنج افتد و هرکه از دستش فرسوده سازد و آرزوها را تازه گرداند و مرگ را نزدیك، و امیدها را دور کند. هر
ْفِسٌد؛ 37)همان، حکمت « بدهد، سختی کشد لُّ ِإْفَراٍط َله  م  ِضرُّ َو ک  لُّ َتْقِصیٍر ِبِه م  اگر در کاری کوتاه آید، زیان اوست »(. َفک 

 (.587)همان، حکمت « و اگر از حد گذراند، مایه فسادش باشد
ْنیا، َو الَناس  أْبَناء  ال .12 ِه؛ اَل ی اَل دُّ مِّ بِّ أ  ل  َعَلی ح  سبب دوست داشتن مادرش  ، فرزندان دنیا هستند و آدمی را به مردم»م  الَرج 

ْکِل، َو  (.787)همان، حکمت « کنند سرزنش نمی ل  َعَلی الثُّ اند،  مردی که فرزندش را کشته»یَنام  َعَلی اْلَحَرِب!  اَل یَنام  الَرج 
 (783)همان، حکمت « اند، خواب به چشمش نرود ؛ ولی مردی که مالش را برده رفت به خواب تواند
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در خلقت  ،کیش یکدیگر نباشند ها اگر هم چراکه انسان 1؛است م شدهیترسبه نیکویی انجام کارش 
گرچه  ؛نیست بعیدکننده از او  رفتارهای پریشان ،ق گوناگونیاز طرفی به جهت اختیار و سال 2.اند یکسان

  .داشته باشدشکیبانه طلبد که در برابر آن، واکنش  می ،گرایی و تعقل لحاظ اتصافش به کمال به

 های افزایش تحمل  . روش3
 ها ذکر سه نکته الزم است: قبل از بیان روش

نیست که تأثیر توقعی ست؛ لذا یکسان نیها  جهت افزایش شکیبایی در برابر تنش ی. تأثیر هر روش5
 اندازه و یکسان باشد؛  كی آنها برای همه به

تواند جهت  ها عمومی است و می اطالق گزاره جهت شده، به . بسیاری از راهکارهای ارائه7
  ؛داشته باشدبرابر هر سختی و مشکلی، کاربرد توانمندی در 

کوتاه  ،هرچند اصل عمل ؛دیگری مشروط به تداوم استها مثل هر امر  بخش بودن روش . نتیجه7
از آن خسته و ملول  تر از کار فراوانی است که امیدبخش ،دار باشد ادامهکار اندکی که زیرا  ؛دشوانجام 
  و منجر به ترک گردد. 3گردند

 . ذکر خدا و یاد قیامت3-1

احساس  د،یجو یاریو از او  کند او را یاد یسو بازگشت بهت یحتمخود و  گارانسان وقتی آفرید
گاه است که دیگر  و آن 4گردد اش می که باعث قوت دل و گشادگی سینه دارد یگاه امن تکیهکند  یم
؛ )خوانساری، دده به خرج نمی یو ناآرام یقرار یو ب تنگی دل ،وییدن های کدورت و اه غمسبب  به

قدری جالب است که انسان را وادار به  هاعال ب کماِل   عظمت جذبهچراکه  (737، ص 7، ج 5775
احتمال »و  )با اندکی تصرف(( 5375، ص53، ج5775)جعفری،  دینما یها م مه مشقته تحمل

روح  شتریزگی بیموجب پاکرا اضت و تحمل مشقت است ینوعی رکه  و تلخی شی()تاب ناخو ناراحتی
از بال را  و ناله تنها ِشکوه از همین حیث نه .((با اندکی تصرف) 7753ص ،58ج همان،) «داند می

                                                           

؛  .1 ه  لِّ اْمِرٍئ ما یْحِسن   (.75)همان، حکمت « دهد ارزش هرکسی به کاری است که آن را نیکو انجام می»ِقیَمة  ک 
: یا برادر دینی تو هستند، یا در  اند دم( بر دو صنفزیرا آنان )مر»، أو نظیر لك فی الخلق؛  فإّنهم صنفان: إّما أخ لك فی الّدین .2

 (.57)همان، نامه « باشند که همه شما فرزندان آدم و حّوایید اصل خلقت نظیر تو می
وٍل ِمْنه  )همان، حکمت 3 وم  َعَلیِه َأْرَجی ِمْن َکِثیٍر َمْمل   (.737. َقِلیٌل َتد 
ه الذکر؛  می در خطبه متقین در توصیف انسان پرهیزکار . امام4 صِبح و همُّ شب را به اندیشه یاد خدا به روز »فرماید: ی 

؛  ( و جای دیگر در وصف مؤمن بیان می537)همان، خطبه « رساند. می مؤمن( تحملش از همه »)کند: َأْوَسع  َشیٍء َصْدرا 
، 5میثم، ج  البالغه ابن نهج شرح  صدر دارد )ترجمه   (؛ یعنی بیشتر از هر چیز، سعه777)همان، حکمت « بیشتر است

 گردد.  تواند گویای این باشد که یاد خدا باعث شرح صدر می (. و این می673ص
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در روز حساب که البته آن را نزدیک  2کران الهی جهت پاداش بی بلکه به 1،پندارد ناخوشایند می
بعد از آنکه به مالک  لذا امام 4.دهد تا بتواند به اجر بردباری دست یابد به خرج می تحمل 3،بیند می

ْکِثَر »: فرمود ،کندکنترل  اشتر سفارش کرد که تندی و خشم خود را َم َذِلَك ِمْن َنْفِسَك َحَتی ت  َلْن َتْحک 
َك  وَمَك ِبِذْکِر اْلَمَعاِد ِإَلی َربِّ م  داری را استوار نسازی مگر آنکه با  خویشتن ینا (57البالغه، نامه  )نهج «ه 

  .خاطر خویش را مشغول بداری ،سوی پروردگارت یاد بازگشت به

 پیشگی . زهد3-2

به ها، محبت  جویانه در برابر تنش های پرخاش ها و بدتر از آن، واکنش تابی بخشی از بیخاستگاه 
نْ  یَمْن َزِهَد فِ »زیرا  ؛فائق آمد ها یتوان بر ناگوار آن می تعلقاتبریدگی از  که با دل دنیاست ا اْسَتَهاَن یالدُّ

ِص  همین (. به ها را آسان شمارد مصیبت ،آن که به دنیا رغبت ندارد«. )75حکمت  .البالغه . نهجَباِت یِباْلم 
از  ،، شکیبایی در مقابل ستمی را که از غصب خالفت بر ایشان شدحضرت علی جهت است که

ی به دنیا وقتی شکل ترغب البته این بی 6که سخاوتمندانه از آن گذشت. 5.دارد یزایش زهد خود بیان م
                                                           

؛ 1 و َرَبه  ِصیَبة  َنَزَلْت ِبِه َفَقْد َأْصَبَح یْشک  و م  کند، از پروردگارش  کسی که از بالیی که به او رسیده، شکوه می». َو َمْن َأْصَبَح یْشک 
 (. 777البالغه، حکمت  ج)نه« شکایت کرده است

وا َوْعَثاَء الَطِریِق، َو ِفَراَق الَصِدیِق؛ 2 ، َفاْحَتَمل  وا َمْنِزال  َخِصیبا  َو َجَنابا  َمِریعا  گرایان[ آهنگ آن کردند که به جایی  آخرت»]. َفَأمُّ
 (. 75)همان، نامه « ندپرنعمت و سرسبز و خرم و پر آب و گیاه روند. پس آنها رنج راه و دوری یار را تحمل کرد

)همان، « او )انسان کامل( دور را برای خود نزدیك، و سختی را آسان نموده است». َفَقَرَب َعَلی َنْفِسِه اْلَبِعیَد، َو َهَوَن الَشِدیَد؛ 3
 (. 73خطبه 

های  دلیل، تحمل شداید و سختیبیند و به همین  پندارند، نزدیك می اشاره به اینکه، پایان عمر و قیامت را که بسیاری دور می
 (. 73، ذیل خطبه 545، ص7شود )پیام امام، ج اطاعت و ترك گناه در این راه برای او آسان می

من به تصمیم شما »علّی خاَصة التماسا ألجر ذلك و فضله؛  إاّل . و الَله ألسّلمَن ما سلمت أمور المسلمین و لم یکن فیها جور 4
که امور مسلمانان سالم بماند و ظلم و جوری در امور مسلمانان روی ندهد مگر فقط برای من.  ی، مادام تسلیم خواهم شد

 (. 34البالغه خطبه  )نهج« این تحمل و شکیبایی به امید پاداش و فضل خداوند است
ْهدا ِفیما . و الَله ألسّلمَن ما سلمت أمور المسلمین و لم یکن فیها جور إاّل 5 ِفِه َو ِزْبِرِجِه؛  علّی خاَصة ... ز  ْخر  وه  ِمْن ز  م  به »َتناَفْست 

ورزم.  که کار مسلمانان بسامان باشد و جز بر من بر دیگران ستمی نرود، آن را واگذاشته، مخالفت نمی خدا سوگند، مادامی
 (.34البالغه، خطبه  )نهج« کنید خاطر زیور و زینتش با یکدیگر رقابت می ورزم در آنچه شما به زهد می

وِل 6 وَن ِبالَرس  وس  َقْوٍم َو  . أَما ااِلْسِتْبَداد  َعَلیَنا ِبَهَذا اْلَمَقاِم َو َنْحن  اأْلْعَلْوَن َنَسبا َو اأْلَشدُّ ف  َنْوطا َفِإَنَها َکاَنْت أَثَرة  َشَحْت َعَلیَها ن 
وس  آَخِریَن َو اْلَحَکم  الَله  َو اْلَمْعَود  ِإَلی ف  که آن زورگویی و خودکامگی که در امر خالفت با   پس بدان»ِه اْلِقیاَمِة؛ َسَخْت َعْنَها ن 

پیوند استوارتری داشتیم، بدان سبب بود که امر خالفت  الله که ما به نسب، برتر از آنها بودیم و با رسول ما نمودند، درحالی
از آن چشم پوشیدند. داوری با افزاست. گروهی سخت بدان آزمند شدند و گروهی سخاوت ورزیدند و  مقامی رغبت

 (.567البالغه، خطبه  )نهج« ، بازگشتگاه قیامت است خداست و جای داوری
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بریدگان از دنیا  آخرتی است که دلدرواقع همان گیرد که میِل به چیِز برتر، وجود داشته باشد و آن  می
و  بریدگی لذا این دل 1«.روندبآهنگ آن کردند که به جایی پرنعمت و سرسبز و خرم و پر آب و گیاه »

  د.وش یمآزار دیگران  در برابر نامالیمات و رفتارهای دل پیشگانزیربنای بردباری زهد 2،دادگی دل

 انگاری . مثبت3-3

انگاری،  توان با مثبت می . پسنگری است منفی  ، زاییدهیخاطری و نابردبار پریشاناز  یبخش
تنها موجب  نه و با این روش، اشتگران دیظاهر آزاردهنده د به یرفتار یها برداشِت خوشایندی از کنش

 شانرا از رفتار ناپسند آنها بسا بتوان گران، چهیر مثبت از کنش دیتصو یقاالآرامش خود شد، بلکه با 
از تصور  یبسا ناش یزد که ایخ یو به مقابله برم کند میانسان با چیزی ستیز  گاهی .پشیمان ساخت

توان  البالغه آنجا می این روش را در نهج 3!است یگریز دیچ ،تیخود اوست و واقع ینادرست و منف
فرمود: به حضرت  4،ایشان است از ضعِف  امام با اجباری بیعِت ادعا کرد وقتی معاویه برداشت کرد که 

و  5یست؛چراکه مظلوم بودن برای مسلمان عیب ن ؛ولی ستودی ،خدا سوگند، خواستی مرا نکوهش کنی
؛ چراکه دریافتزای دیگری  حکمتی را از رفتار تنش ،انگاری مثبت نیست که بتوان با بعیدباالتر آنکه 

 6،«زیرا که حکمت گاه در سینه منافق باشد ؛حکمت را هر جا باشد فراگیر»حسب این توصیه که 
ممکن است فردی در مقام نکوهش  یگاه که بجاست که از افراد ناشایست هم درس آموخت؛ چنان

ظاهر  ولی این حرف به ؛«ن امر به این وضع گرفتار شدیبه جهت فال»به دیگری بگوید  مثال  
ناخوشایند، شنونده را به خود بیاورد و ببیند آن سخن، عین واقعیت است که تا به حال به آن توجه 

در  ،یابد که این تنش ن سخن درمییبا ا ه؛ و اوعزمی راسخ بر اصالح آن نداشت ،یا اگر داشته ،نداشته
باشد و حسن و  ع و گستردهیوسشده است. بنابراین اگر افق دید،  آفرین عادتبرای او رحمت و سباطن، 

 پندارد.  دیگر نیکو را ناپسند نمی ،ببیند ،چنان که هست قبح رفتارها را آن
                                                           

وا َوْعَثاَء الَطِریِق، َو ِفَراَق الَصِدیِق )همان، نامه 1 ، َفاْحَتَمل  وا َمْنِزال  َخِصیبا  َو َجَنابا  َمِریعا   (.75. َفَأمُّ
ْقنی الَتجاِفی َعْن داِر  دادگی به آخرت را چنین از خدا درخواست می دل بریدگی از دنیا و دل . امام سجاد2 َم اْرز  کند: َالّله 

وِل اْلَفْوِت؛  ل  وِد، َواالْسِتْعداَد ِلْلَمْوِت َقْبَل ح  ل  وِر، َوااِلناَبَة ِالی داِر اْلخ  ر  خدایا دوری از خانه فریب، و بازگشت به خانه »الغ 
 ماه مبارک رمضان(. 73)مفاتیح الجنان، اعمال شب « ام گردان مرگ پیش از رسیدن آن را روزیجاویدان، و آمادگی برای 

وا؛ 3  (. 537البالغه، حکمت  )نهج« دانند مردم دشمن چیزی هستند که نمی». الَناس  َأْعَداء  َما َجِهل 
 (. 77)همان، نامه « نمکشیدند تا بیعت ک کشند، مرا می گونه که شتِر مهاْر در بینی را می گفتی آن. »4
وما ما َلْم أَ . َلَعْمر  الَلِه َلَقْد أَرْدَت 5 وَن َمْظل  ْسِلِم ِمْن َغضاَضٍة ِفی أْن یک  َم َفَمَدْحَت، َو أْن َتْفَضَح َفاْفَتَضْحَت! َو ما َعَلی اْلم  ْن ْن َتذ  یک 

، خود را رسوا ساختی!  خواستی مرا رسوا سازی به خدا سوگند، خواستی مرا نکوهش کنی، ولی ستودی!»شاّکا ِفی ِدیِنِه؛ 
 )همان(.« مسلمان را چه نقصان که بر او ستم رود، هرگاه در دین خود به شك نیفتد

َناِفِق )همان، حکمت 6 ون  ِفی َصْدِر اْلم  ِذ اْلِحْکَمَة َأَنی َکاَنْت، َفِإَن اْلِحْکَمَة َتک   (.33. خ 
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 . همانندسازی3-4

تواند از موضوعات  تشبه، این است که فرد خود را شبیه دیگری سازد و این امر میا ی همانندسازی
 ،چراکه در روایات به همانندشدنی که اثر مثبت داشته باشد ؛صورت مقید باشد البته به ،تیاثرگذار تربی

توان چنین برداشت   یمدر همین راستا  2.نهی شده است رد،و از شبیه شدنی که اثر نامطلوب دا ،1تشویق
را بر خود  بردباری ،واقع بردبار نیستی اگر به» فرماید: برای افزایش تحمل می ریام حضرتکرد که 

  3«.افتد کسی خود را شبیه قومی گرداند و یکی از ایشان نشود زیرا کمتر اتفاق می ؛تحمیل کن
انند ؛ مکند آنها را پیدا می خصلت ،صورت مستمر به گروهی شبیه کند وقتی کسی خود را بهدرواقع 

 گردد خود خارج میاز خوی اول  ،طوالنی داشته باشد نشینی که وقتی با شهرنشینان معاشرِت  بادیه
  .(73ص ،53جم،  5353 د،یالحد یأب ابن)

 تر سخت بالی. توجه به 3-5

به هنگام  یو. دارد کمترین نامالیمت را ناپسند می ،که دارد 4نفسه به جهت ضعفی انسان فی
 .داده شود ن توجه ممکن است باعث تحمل ناگواری رخید، همکنتر از آن توجه  ناخوشی اگر به سخت

به ایشان عرض کرده بود بالهای دیگر در برابر مرگ تو  که در مصیبت پیامبر ت امیرلذا حضر
ای رسول خدا، بر چنین دلداری داد:  خود را در شهادت حضرت زهرا ،به همین شیوه 5،ناچیز است

 ِم یعظ که اندوهِ  ولی مرا ؛رفته ی من اندك است و طاقت و توانم ازدستیبایده تو، شکیمرگ دخت برگز
های اجتماعی  در تنش نیبنابرا 6.استی یبای، جای شکام دهیبت تو را چشیام و رنج مص دهیتو را د رقِت ف

پوشی  آزار کوچک چشم از اتفاق دل ،که رخ داده یکه بتوان با توجه به رفتار ناخوشایند ستینهم بعید 
 کرد و شکیبایی به خرج داد. 

                                                           

بهترین جوانانتان کسی است که خود را شبیه سالمندانتان »شر کهولکم من تشبه بشبابکم؛ ، و . خیر شبابکم من تشبه بکهولکم1
)حر عاملی، وسائل الشیعه، باب عدم جواز تشبه النساء « سالتان کسی است که خود را شبیه جوانانتان کند کند و بدترین کهن

 (.5333بالرجال و الرجال بالنساء و الکهول بالشباب، روایت 
ها را کوتاه، و محاسن را رها کنید و به یهود خود را  سبیل»، وال تشبهوا بالیهود؛  ، واعفوا اللحی : حفوا الشواربالله . رسول2

 (5657)وسائل الشیعة، باب عدم جواز حلق اللحیة و استحباب توفیرها قدر قبضة او نحوها، روایت « شبیه ننمایید
ْن َحِلیما  َفَتَحَلْم؛3 ْم )نهج َفِإَنه  َقَل َمْن َتَشَبَه ِبَقْوٍم، ِإاَل  . ِإْن َلْم َتک  وَن ِمْنه   (.783البالغه، حکمت  َأْوَشَك َأْن یک 
4 .  ِلَق ااِلْنَسن  َضِعیفا  (.77)نساء: « انسان )در برابر مشکالت و شهوات جنسی( ناتوان آفریده شده است»؛ خ 
َصاَب ِبَك َلَجِلیٌل، َو ِإَنه  َقْبَلَك َو َبْعَدَك َلَجَلٌل؛ . ِإَن الَصْبَر َلَجِمیٌل ِإال َعْنَك، َو إِ 5 صبر »َن اْلَجَزَع َلَقِبیٌح ِإال َعَلیَك َو ِإَن اْلم 

، مگر در فراق تو؛ اندوهی که از مرگ تو رسد بزرگ است و هر اندوه دیگر،  تابی، زشت است ، مگر بر مرگ تو؛ و بی نیکوست
 (.737)حکمت « مقدار آن، خرد است و بیچه پیش از آن و چه پس از 

 .787البالغه، خطبه  . نهج6
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 تنش نکردن نمایی . بزرگ3-6

با آنها  دهیو سنج سبب رفتار منطقی نها نکردن درباره آ یینما و بزرگ ها دها و لذتاندازه دیدن در به
قرار  ره اعتدالیدا درخود را رفتار بیش از حد،  ا غِم ی به این صورت که فرد با پرهیز از شادی ؛دشو  می

مانع از نزول  ،نمایی نکردن سختی بزرگو از آن سو در بالها با  شود داده، مانع بروز رفتار ناهنجار می
به بالهای بزرگ او را های کوچک را بزرگ بداند، خداوند  که مصیبت آن»زیرا  ؛گردد تر می بالی سنگین

 در ؛گردد می شتریب گرفتاری آماده ،الهی قضای از یخشمناک و تابی بی باچراکه  1؛«سازد میگرفتارش 
 شد می آماده بال کردن برطرف برای ،گفت می سپاس را خدا ،شده واقع گرفتارِی  برابر در اگر که صورتی

بایسته است که  ،رخ داده برایش بار بر کسی که اتفاقی مشقت»لذا  .(337ص ،5ج ،5735 ثم،یم ابن)
تر، از من دور  های سنگین خاطر این سختی، ناگواری بسا که به خداوند را بر آن سپاس گفته و بگوید چه

بخش زیاِد آن باقی مانده  ،اگر مقداری از مالم از بین رفته [بگوید ،اگر ضرر مالی دیده]شده باشد و 
آزاری که به جهت تهییج قوه  . بر این اساس، عمل دل(37ص ،78ج، 5353، ابن ابی الحدید) «است

آن را کمتر از وهله اول  میزان ،امکان دارد که بتوان با اندکی تأمل ،غضبیه بر فرد، گران دیده شده است
  صبرانه شد. کنش بییافت و مانع از وا

 نشینی با فرزانگان . هم3-7

 شگرف یثیرأت ز طبع اجتماعی انسان برخاسته،ا و است یازی عمومین که نشینی با دیگران هم
نشینی با عطرفروش است که اگر  نشینی با صالحان، همچون هم طوری که هم به ؛بر خوی آدمی دارد

 را یت آدمیشخص ن اساس،یبر ا 2.بخشد ه او میبوی دلنشین خود را ب ،عطر خود را به کسی ندهد
جهت همین تأثیر عمیق است  به 3توان شناخت و احوال او را به دست آورد. با نگریستن به دوستانش می

 اشعه معرضس قرنی و مالك اشتر در یاگر سلمان و ابوذر و مقداد و عّمار و او»توان گفت  که می
 «آمدند الهی نائل نمی انساِن  یعال همه مقاماِت  آنه دند، بقرار نگرفته بو طالب یاب بن علی حقِّ 

 ،با دانشمندان» :کند میسفارش  بر این پایه است که امام (.4747، ص57، ج5775جعفری، )

                                                           

 (.447البالغه، حکمت  ه  الّله  ِبِکَباِرَها )نهجاَل . َمْن َعَظَم ِصَغاَر اْلَمَصاِئِب اْبتَ 1
ون نشین نیک چ َمَثل هم»: مثل الجلیس الصالح مثل العطار إن لم یعطك من عطره أصابك من ریحه؛ . عن رسول الله2

 (. 58، ص3)میزان الحکمه، ج« رساند عطاری است که اگر از عطرش به تو ندهد، بوی خودش را به تو می
. فمن اشتبه علیکم أمره ولم تعرفوا دینه، فانظروا إلی خلطائه، فان کانوا أهل دین الله فهو علی دین الله، وإن کانوا علی غیر دین 3

کسی بر شما مشتبه شد و دین او را نشناختید، به دوستانش بنگرید. پس اگر اهل  هرگاه وضع»الله فال حظ له من دین الله؛ 
، 34)بحار االنوار، ج« ای از دین خدا ندارد دین الهی بودند، او نیز بر دین خداست و اگر بر غیر دین الهی بودند، پس او بهره

 (. 533ص
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گونه  نید بتوان ایان، شاین بیاز هم 1.«وبرخاست کن زیاد نشست ،گو کن و با فرزانگانو فراوان گفت
نشینی  وگو و هم گفت از توان ، میها ازجمله شکیبایی در برابر تنش ،لیبرای کسب فضا برداشت کرد که

من همانند کودکی » این شیوه فرمود: استفاده خود ازهمچنان که حضرت درباره  ؛بهره بردبا دانشمندان 
و این مهم در طرازی است که اگر  2.«رفتم ( میدنبال او )پیامبر به ،دارد که در پی مادرش گام برمی

ت یکرد، آن شخص ید، ارتباط برقرار نمیتاب می امبر اکرمیقت که از پیبا اشعه حق و حق» هم امام
، 57ج ،5775جعفری، ) «داد یرات را از خود نشان نمیت در کمال و خیهمه فعل بزرگ الهی، آن

  .(4747ص

 . بلندهمتی3-8

 ، مشخصه(535ص، 57جم،  5353الحدید،  ابی ابن) انسان مختص یها یژگیوبلندهمتی که از 
از امور حقیر و چشم پوشی  به معنی چشم ،است 4افراد سنجش ارزشبرای  یاریمعو  3مؤمن فرد

دو فرزند  ،بردباری و تأنی»و طبق حکمت  5(433، ص4، ج5757َمغنیه، ) استدوختن به امور خطیر 
که اشخاص چرا ؛نقش بسزایی دارد ،در ایجاد تحمل 6،«زاید دوقلویند که بلندهمتی آنها را می

ن از زندان یطانی و همچنیهای نفسانی و ش ها و هوس خودخواهی اند از زنداِن  توانسته»بلندهمت 
های  این انگیزهبردارند و لذا  گامی در ساختن اجتماع ،ش رها گشتهیط و فرهنگ راکد دوران خویمح

و از  (433، ص4ج ،5757)مغنیه، « مردم شکیبا باشند از سوی شود که آنها بر آزار واال باعث می
 زا دوری گزینند.  های تنش واکنش

                                                           

َکَم 1 ثاَفَنَة اْلح  َلَماِء َو م  َداَرَسَة اْلع  ْکِثْر م   (.57البالغه، نامه  اِء )نهج. أ
ِه )همان، خطبه 2 مِّ باَع اْلَفِصیِل أَثَر أ  ه  اتِّ ْنت  أَتِبع   (.537. َلَقْد ک 
 .468. همان، حکمت 3
ِل َعلی َقْدِر ِهَمِتِه؛ 4  (.43)همان، حکمت « ارزش مرد به اندازه همت اوست». َقْدر  الَرج 
گویند و همانند دنائت که به معنی همت ضعیف « َتفتُّح»مستحق آن نباشد، به آن  . البته اگر گرایش به چیزی باشد که فرد5

باشد  شود؛ ولی علو همت که بین این دو )َتفتُّح و دنائت( قرار دارد، محّسن می است، جزو رذائل محسوب می
ْنیا  می گونه این همت را در کالم امام (. نمونه انسان بلندهمت و دون535، ص57الحدید ج  ابی )ابن توان یافت: ِإَنَما الدُّ

، َو یْعَلم  أَن الَداَر َور ه  ها َبَصر  ذ  ْنَتَهی َبَصِر اأْلْعَمی، ال یْبِصر  ِمَما َوَراَءها َشیئا، َو اْلَبِصیر  یْنف  اَءها َفاْلَبِصیر  ِمْنها شاِخٌص، َو م 
ٌد،  َتَزوِّ ٌد؛ اأْلْعَمی ِإَلیها شاِخٌص، َو اْلَبِصیر  ِمْنها م  َتَزوِّ گذرد و  دنیا منتهای دیده نابیناست که نگاهش از آن درنمی»َو اأْلْعَمی َلها م 

داند که در آن سوی آن، سرای  بیند. آن که اهل بصیرت است، دیدگان گشوده و می آنچه را که در آن سوی آن است، نمی
کند. بینا برای آخرت توشه  ، از آن دل برنمی ستکند و آن که دیده باطنش نابینا آخرت است. اهل بصیرت از دنیا دل برمی

 (.577البالغه، خطبه  )نهج« گیرد و نابینا برای زندگی دنیا برمی
وُّ اْلِهَمِة )همان، حکمت 6 ل  َما ع  ه  ْنِتج  َناة  َتْوَأَماِن ی 

َ
 (.468. اْلِحْلم  َو اأْل
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 صبری . توجه به ثمرات بردباری و تبعات بی3-9

و پیامدهای  بردباریتوجه به آثار  ،بردباری بهره جست افزایشتوان از آن جهت  روش دیگری که می
گاه، بیشود که طب ار مییبس»زیرا  ؛صبری است بی وهای شفابخش و ماران خود را از آثار مهم داریبان آ

شتر یب تا با شوق و عالقه سازند باخبر می ،کند ع مییها را تسر مارییتی که درمان بیغذاهای تقو
با  نمونه تحمل امام .(558، ذیل خطبه 678، ص4ج، 5776مکارم، ) «داروهای تلخ را تحمل کنند

اوری و یدم که مرا ید ؛ستمیگرن»خود فرمود:  اگاه است که درباره رفتار غاصبانه دشمنان ب آن ،این شیوه
خاشاك  که را طعمه مرگ سازم. پس درحالیغم آمد که آنها یدر .ستیتم نیب افعی و مددکاری جز اهلمد

  1«.کردمپوشی  ام رفته بود، چشم دهیبه د
 یم.کن البالغه بیان می صبری را از منظر نهج یب یامدهایپو  بردباری آثار ،با توجه به آنچه بیان شد

 آثار بردباری الف( 
 آدرس البالغه متن نهج آثار بردباری 

 فزونی یاران   1
 «. شود یماران ی یموجب فزون بردبارى در برابر نادان،» ؛هِینْصَارُ عَلَأهِ تَکْثُرُ الْیبِالْحِلْمِ عَنِ السَّفِ

نخستین پاداشی که بردبار از » ؛نْصَارُهُ عَلَى الْجَاهِلِأنَّ النَّاسَ أمِ مِنْ حِلْمِهِ یوَّلُ عِوَضِ الْحَلِأ
  .«یاور اویند ،کند، آن است که مردم در رویارویی با نادان ش دریافت میا بردباری

حکمت 
و  222

202  

2 
پنهان ماندن 

 عیوب 
  .«هاست گورستان ]پوشاننده[ عیب ،تحمل و بردباری» ؛وبِیاالِحْتِمَالُ قَبْرُ الْعُ

حکمت 
2  

3 
بسته شدن 

 خرد  دهان بی
  .«خرد است بردباری سبب بسته شدن دهان بی»؛ هِیالْحِلْمُ فِدَامُ السَّفِ

حکمت 
211 

  .«هیچ عزتی مثل بردباری نیست»؛ الَ عِزَّ کَالْحِلْمِ کسب عزت  2
 کمتح

113 

5 
زندگی 

 پسندیده 
در کار  ،ی ورزیدهرکس شکیبای»؛ داًیالنَّاسِ حَمِ یأَمْرِهِ وَ عَاشَ فِ یفَرِّطْ فِیمَنْ حَلُمَ لَمْ 

 . «خویش کوتاهی نکرد و در میان مردم پسندیده زندگی نمود

 کمتح
31  

 صبری ب( تبعات بی
 آدرس متن تبعات 

1 
هالکت 
 نفس 

 . «تابی هالکش سازد بی ،آن را که شکیبایی نجات ندهد»؛ نْجِهِ الصَّبْرُ أَهْلَکَهُ الْجَزَعُیمَنْ لَمْ 
 کمتح

181  

2 
ناخشنودی از 

  گیزند
وگرنه هرگز خشنود  ؛های روزگار را تحمل کن سختی» ؛أَغْضِ عَلَى الْقَذَى وَ اِالّ لَمْ تَرْضَ أَبَداً

 . «نخواهی شد
حکمت 

213  

                                                           

ساعِ 1 البالغه،  ٌد ِإال أْهَل َبیِتی، َفَضَنْنت  ِبِهْم َعِن اْلَمِنیِة َفأْغَضیت  َعَلی اْلَقَذی )نهج. َفَنَظْرت  َفإذا َلیَس ِلی راِفٌد َو ال ذابُّ َو ال م 
 (.753خطبه 
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 یریگ یجهتن. 4
های  در برابر تنش ، یعنیبا امر به معروف و نهی از منکر نباشد تحمل در جایی که در تعارض

شناختی  است و دارای مبانی هستی یامری ضرور ،ستیزاجتماعی جهت افزایش تعامل و کاهش 
ق، ی)تعقل، اختیار، اختالف سال ناختیش ( و انسانشناختی ، آخرتدنیاشناختی، )خداشناختی

، «انگاری مثبت»، «زهدورزی»، «یاد خدا و قیامت»توان با  را می . تحملباشد میو...(  یپذیر تربیت
، «نشینی با دانشمندان هم»، «تنش نکردن نمایی بزرگ» ،«تر توجه به مصیبت سخت»، «همانندسازی»
برای عمق بخشیدن به این  .دکرتقویت « صبری و تبعات بی بردباریتوجه به آثار » و« بلندهمتی»

 شناسی و تحلیل گردد. ها، گونه با تنش های مواجهه امام علی مناسب است شیوه ،موضوع
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