جلوههای صبر درگلستان وبوستان سعدی
حسینعلی موسی زاده ،1دکتر سیدمحمود سیدصادقی
دکتر سیدجعفر حمیدی
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تاريخ دريافت94/10/08 :
تاريخ پذيرش94/11/21 :
چکیده

صب��ر یکی از ابزارهای مهم رس��یدن به جادهی موفّقیّت اس��ت ،زیرا با صب��ر و حوصله میتوان

چارهاندیشی کرد و بهترین و کوتاهترین راه رهایی ازمشکالت یا کسب پیروزیها را پیدا نمود .شتاب
مخرب و س��وئی دارد.
و عجله نه تنها موقعیّتها را از انس��ان میگیرد ،بلکه از جهت روحی نیز آثار ّ

که بعض ًا در جسم و اخالق و رفتار شخص نیز ظاهر میشود و حتّی ممکن است جبران ناپذیر باشد.
نصایح س��عدی ،شاعر اخالق گرایی که شهرهی آفاق است و حکمتهای امام علی (علیه السالم) در
نهج البالغه ،آویزهی گوش هر مسلمان و حتّی غیرمسلمان بوده و هست .از طرفی اندرزهای این دو
شخصیّت برجسته ،برای بشر امروز و نسلهای آینده میتواند راه گشاباشد .بنابراین در این مقاله صبر
از دیدگاه روان شناسی مورد بررسی واقع شده است و پایه و اساس این پژوهش ،اشعار گلستان شیخ

اجل ،س��عدی ش��یرازی و مقایسه و مطابقت آنها با حکمتهای نهج البالغه است .آن چه که سعدی
میخواس��ت آن ب��ود که مردم با عملیاتی کردن نکات مطروحه در آث��ار خویش در همهی زمینههای
حیات کام روا ش��وند تا س��عادتمند حقیقی باشند و این پژوهش بر همین اساس بنای کار را بر چنین
تفسیر و تعبیری از آثار شیخ قرار داده است .
کلید واژهها :صبر ،روان شناسی ،گلستان ،بوستان ،نهج البالغه.

 -1دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر،گروه زبان وادبیات فارسی ،بوشهر ،ایران.
 -2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحدبوشهر ،گروه زبان وادبیات فارسی ،بوشهر ،ایران.
 -3استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ،گروه زبان وادبیات فارسی ،بوشهر ،ایران.
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مقدمه

«یا اَیُّ َها ّ
الصابِرین:ای کسانی که ایمان
ِوالصالة ِ ا ِ َّن اهلل َم َع َّ
الصبر َّ
الذ َ
ین آ َمنوا اَستَعینوا ب ِ َ

توسل
آوردهاید در پیشرفت کار خود صبر و مقاومت پیشه کنید و به ذکر خدا و نماز ّ
جویید که خدا یاور صابران است( ».بقره آیهی  153ترجمهی مهدی الهی قمشه ای)

صبریکی ازمقولههای مهم روان شناسی است .که امروزه بر آن تأکید فراوان میشود.
چون بس��یاری از آس��یبهای روحی و جسمی بر اثر ناخویشتن داری پدید میآید .از
سوی دیگر دانشمندان و شاعران ایرانی که همیشه در دانشهای گوناگون پیشرو دیگر
جهانیان بودهاند از دیر باز که علم روان شناس��ی مانند این روزگار چندان شناخته نبود
توجه داشتهاند و آنها را در اشعار ،حکایات و گفتههای منثور علمی
به این موضوعات ّ
و ادبی خویش بیان کردهاند.
یکی از این بزرگان علمی و ادبی ،س��عدی اس��ت ،که تس ّلط وی بر علوم مختلف،
تجربهه��ا ،جهان گردیها و آگاهیهای او از احوال و روحیات ملل مختلف برکس��ی
پوشیده نیست .به همین دلیل در این پژوهش موضوع صبر در اشعار گلستان–که خود
نتیجهی حکایتهای این کتاب اس��ت-مورد بررسی قرارگرفته و برای اثبات دینی این
مطالب ،آنها را با حکمتهای امام علی (علیه السالم) در نهج البالغه مطابقت دادهایم.
پژوهنده امید آن دارد که بتواند ،با کنکاشهای روان شناسی در آثار بزرگان ادبی ایران
ت و تطبیق آنها با آموزههای دینی در سخنان حکیمانهی
که نیاز امروز هر جامعهای اس 
امام اول شیعیان ،پیوستگی و وابستگی دین ،اخالق و روان شناسی را بیشتر نشان دهد و
ادیبان ،شاعران و نویسندگان کهن ایران را آگاه بر این موضوعات معرفی نماید.
صبر درلغت

(ص) [ ع( ] .اِ ).گیاهی است با برگهای دراز و ضخیم و تیغ دار با گلهای زرد
« َ
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رنگ .در جاهای گرم میروید و طعم تلخ دارد» (محمد معین)1384 ،

«صبر( –1مص ل  ).ش��کیبیدن ،بردباری کردن( –2 .اِمص ).ش��کیبایی ،بردباری،

( –3تص  ).ترک ش��کایت از بالیا و ش��داید( -4 .تص ).انتظارفرج خدا( –5 .عم ).
عطسه( ».محمد معین)1384 ،
«صبر ش��کیبایی .ش��کیبایی کردن .پائیدن .نقیض جزع .و در کش��اف اصطالحات
الفنون آرد :صبر به فتح و س��کون بابه معنی ش��کیبائی اس��ت .سالکان گفته اند :تصبر
تجرع مرارت ؛ یعنی اگر آدمی صبر را مالک نبود
واداش��تن نفس اس��ت بر مکاره و ّ

بایست که بکوشد و نفس خود را به صبر وادارد و صبر ترک شکایت است از جز به
سوی خدا .سهل گوید  :صبر انتظار فرج خداست و آن فاضلترین خدمت و برترین
آن است ،و جز سهل گوید :صبر آن است که در صبر صابر باشی و معنی آن این که؛
در بالها و شدائد خروج از آن نبینی .و گفتهاند صبر آن است که بنده را اگر بال برسد
ننالد ،و رضا آن که بنده را اگر بال برس��د ناخوش نگردد دهنده و س��تاننده خداس��ت
تو را در این میان چه کار اس��ت .و بعضی گویند اهل صبر بر س��ه مقامند :اول ترک
شکایت و این درجهی تائبان است دوم رضا به مقدور و این درجه زاهدان است سوم
محبّت آن اس��ت ،که مولی با وی کند و این درجهی صدیقان اس��ت و گفتهاند  :صبر
ترک شکایت از الم بلوی است جز به سوی خدا چه خدا ای ّوب را بر صبری که کرد

مضرت از خود شکایت به خدا برده بود ... .صبر دو قسم
ثنا فرس��تاد و ای ّوب در دفع
ّ
اس��ت  :یکی بدنی و آن تح ّمل بدن است مش��قات را و دیگر نفسانی و آن بازداشتن
نفس است از مشتهیّات طبع؛ و این قسم اگرصبر از شهوت باشد آن را عفت نامند و
اگر بر احتمال مکروه باشد اسامی مختلف دارد چنان که صبر در مصیبت را صبر نامند
و اگر صبر در حال غنی باش��د آن را ضبط نفس نامند و اگر در نبرد باش��د ش��جاعت
خوانند و اگر در کظم غیظ بود حلم نامند و اگر در نوائب باش��د س��عهی صدر گویند
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س��ر نامند و اگر در فضول عیش باش��د زهد گویند
و اگر در اخفای کالم بود کتمان
ّ

و اگر بر مــقدار کمی از مال بود قناعت خوانند( .از کش��اف اصطالحات الفنون )».
(عل��ی اکبردهخ��دا  1377ج )10
جلوههای صبر درگلستان و بوستان وحکمتهای نهج البالغه
صبر یکی از آموزههای مهم اس�لامی اس��ت که بارها در قرآن کریم و نهج البالغه

بیر ٌة اِلاّ َع َلی
مورد توجه ویژه قرار گرفته اس��ت « .واس��تَعینوا ب ِ ّ
الصبروالصالة و اِن ّها ل َ َک َ
الخا ِش��عین  :و از خدا به صبر و تح ّمل و نماز یاری جویید که نماز با (حضور قلب)
امری بسیار بزرگ و دشوار است مگر بر خداپرستان» (بقره آیهی  45ترجمهی مهدی

بالصبر والصالة
مفسرین نیز به آن بس��یار پرداختهاند «واستعینوا ّ
الهی قمش��های) حتّی ّ
– فرم��ان آمد یا س��یّدی امت خویش را بگوی که درکارها صبر کنید تا به مراد رس��ید

کــه « الصبرمفتاح الفرج » هــر که صــبر مردان ندارد تا گــرد میدان مردان نگردد».
(کشف االسرار ،ص )84
صبر یکی از ابزارهای مهم رسیدن به جادهی موفّقیّت است .صبر میتواند مفاهیمی

از قبیل شکیبایی هنگام کار و کوشش ،یا مقاومت و نهراسیدن از ناکامیها وشکستها
و صبر در برابر نامالیمات زندگی و بالیای طبیعی و غیر طبیعی باشد« .مراحل گذر از
شرایط سخت زندگی عبارتند از  -١:پذیرفتن شرایط جدید -٢ .تحمل شرایط جدید»
(علی علیکریمی )٧٧ ،1387،
با صبر و حوصله میتوان چاره اندیشی کرد و راه برون رفت از معرکه را پیدا کرد.
«گرفتاریها عوامل اجباری شتاب دهندهی رشد و توسعه هستند .از آنها واهمهای به
دل راه ندهید( ».همان)77 ،
«س��عی کنید آن چه را که عالجی برایش نیس��ت .با مدارا تحمل کنید و با وقایع و
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حوادث چاره ناپذیر سازش و همکاری و مدارا کنید( ».دیل کارنگی100 ،1387 ،و )101
پس باید صبرداش��ته باش��ید و نگذارید مشکالت و موانع ،ش��ما را نا امید کنند .از
مش��کالت درس عبرت بگیرید .و از هر خطایی تجربهای کسب کنید« .صبر ،شکیبایی
اس��تقامت و بردباری از ش��یوهی مردان بزرگ و کامیاب جهان است .صبر و شکیبایی
که یک فضیلت عالی انسانی است .گاهی با یک رذیلهی اخالقی به نام سستی و تنبلی
و دس��ت روی دست گذاردن و تن به تقدیر و قضا دادن و زیر هر گونه تعدّ ی و ستم
رفتن اشتباه میشود.
پافشـــــاری و اســـــتقامت میـــــخ

س��ــزد ار عب��رت بش��ــر گــ��ردد»
( آیت اهلل جعفر سبحانی ٣٦ ،1388 ،و ) ٣٧

در رس��الهی قش��یریه دربارهی صب��ر چنین آمده اس��ت «قال اهلل تعال��یَ ،و اَصبِر

بر َک اِلاّ بِاهلل (نحل  )127صبر اندر ا ّول کار باید چون خشم گیرد یا مصیبتی رسد
َو َ
ماص ُ

یا مکروهی ،به صبر اس��تقبال آن باز ش��ود .استاد امام گوید ( َر ِحم ُه اهللُ) :صبر را اقسام
است ،صبری بود به کسب بنده و صبری بود نه به کسب بنده ،صبر کسبی بر دو قسم

وج َّل فرموده است و صبری بود بدان چه نهی
اس��ت ،صبری بود بدان چه خدایَ ،ع َّز َ
کرده است ا ّما آن صبر که کسبی نیست بنده را صبر او بود بر مقاسات آن چه بدو رسد
از حکم حق ،سبحانه و تعالی ،که در آن رنجی رسد و غیظی نبود.
جنید گوید  :از دنیا به آخرت راهی اس��ت آسان بر مؤمن و هجران خلق در جنب
یافتن حق دش��وار اس��ت و از نفس به خدای شدن صعب است و صبر کردن با خدای
تعالی ،صعبتر .و پرس��یدند از وی از صبر گفت :فرو خوردن تلخیها و روی ترش
ناکردن( ».رسالهی قشیریه ص  337و)338
اگ��ر چه صبر هم در واژه و هم در عمل تلخ اس��ت .اما مثل معروف گر صبر کنی
زغوره حلواسازی ،انسان را بر آن میدارد .که در کارها صبورتر باشد.
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تل��خ اس��ت ولیک��ن ب��ر ش��یرین دارد
(کلیات ،گلستان)٥٣ ،

اولین میوهی شیرین صبربه عقیدهی امام علی (علیه السالم) پشتیبانی مردم از انسان
صبوراست .

��و ِ
الناس اَنصا ُر ُه علی الجاهلِ  :نخس��تین پاداش
الحلی�� ِم مِن ِحل ِم�� ِه ا َ َّن
ض َ
َ
«ا َ ّو ُل ِع َ

بردباراز بردباریش آن که مردم در برابر نادان ،پشتیبان او خواهند بود» .

(نهج البالغه ،حکمت )٢٠٦

صبر نشانهای از داشتن حکمت و دانایی ،و نداشتن آن دلیل نادانی وبی حکمتی است.
گـــرگــزندت رســـد تحـــــمل کن

ک��ه بـــه عفــــ��و ازگناه پـــاک ش��وی

ای بــــرادر چـــوخاک خــواهی شـد

خ��اک ش��وپیش ازآنک��ه خ��اک ش��وی
( کلیات ،گلستان)٩٤ ،

کـــنج صبـــر اختیار لـــقــمان است

هرک��ه راصبرنیس��ت ،حکم��ت نیس��ت
( کلیات ،گلستان)٩٩ ،

ام��ام در حکمت��ی این دانایی را ب��ودن در گروه مردان ب��زرگ و نادانی را ورود به

وت ُس ُل َّو البَهای ِم:
برا َالکارِمَِ ،و اِالّ َس َل َ
دس��تهی چهار پایان ذکر کرده است« .اِن َصبَ َ
رت َص َ
یا چون مردان بزرگوار ،شکیبا باش و یا چون چهار پایان بیتفاوت باش».

(نهج البالغه ،حکمت)٤١٣ ،

« َواِن تَصبِرواخی��را ً لک��م :اگر صب��ر کنید و به رخصت فرو نیایی��د و مردانه در راه

احتیاط روید شما را جای نواخت هست و اگر صبر نکنید و رخصت جویید و آسانی
طلب کنید ،عذر هست ،از آن که شما ضعیفانید ! و با خود بر نتاوان ! باری الف مردان
چه زنید ؟ و جای مردان چه گیرید ؟ » (کشف االسرار و عدة االبرار ،ص )56
گاه��ی صبر در برابر آزار و اذیت و پرخاش دیگران اس��ت که مانند همان صبری
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اس��ت که پیامبر اکرم (صلوات اهلل علیه وآله) در آغاز رس��الت خویش در برابر آزار و
اذیّت مشرکان از خود نشان داد .البته این شکیبایی به معنی تح ّمل ظلم و ستم نیست.
بلکه نش��انهی بزرگی و گذش��ت انسانهای دانا است .همان که خداوند کریم در قرآن
ِ
ب المحس��نین  :کس��انی که
الغیظ
والکاظمین
میفرماید «
َ
َ
والعافین عن النّاس واهلل یُ ِح ُ

خشم خود را فرو میخورند و در حق مردم گذشت میکنند براستی که خدا نیکوکاران
را دوست دارد ( ».آل عمران )431
چو پـــرخـــاش بــینی تحمــل بیار ک��ه

س��هلـــــی

ببنــ��د

درکـــ��ار

زار

( کلیات)١١٦ ،
باپی��ل

دم��ان

پیکارجوی��د

نه ـمرداست آن به نـزدیک خــرد مند

ک��ه

بـلی مرد آن کــس است از روی تحقیق

ک��ه چ��ون خش��م آی��دش باط��ل نگوید

یــکی را زشـــت خــویی داد دشــنام

تحم��ل کردوگف��تای نی��ک فرج��ام

بتــر زانم که خـــواهی گفـــتن آنـــی

ک��ه دان��م عی��ب م��ن چ��ون م��ن ندانی
( کلیات)٦٦ ،

«ذوالنون گوید  :صبر دور بودن است از مخالفان و آرمیدن با خوردنی تلخیها و پیدا کردن
توانگری به وقت درویشی .ابن عطا گوید  :صبر ایستادن بود با بال به حسن ادب و هم او گوید
 :فانی گشتن بود اندر بلوی و اظهار ناکردن شکوی( » .رسالهی قشیریه ،ص )338
اگر گزند وآس��یبی ازجانب دیگران دیدی صبر وتحمل داشته باش وآنها راببخش
تا ازدیگر گناهان توکاسته شود ومانند خاک فروتن باش پیش ازآنکه مرگ تورادریابد
ومانند آنانی نباش که « گفت  :این فرومایه هزارمن س��نگ برمی دارد وطاقت س��خنی
نمیآرد ( ».گلستان )138
انسان نباید ازسختیها ملول گردد زیرا هیچ کس ازصبر کردن شرمنده نشده است.
« ش��دّ ت نی��کان روی درفرج دارد( » .گلس��تان  )726که یادآورهم��ان مثل معروف «
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گرصبرکنی زغوره حلواسازی » است.
تحــ ّمل چــوزهرت نــماید نـــخست

ول��ی ش��هد گ��ردد چودرطب��ع ُرس��ت
(بوستان )256

وبه مرور زمان به یک عادت رفتاری تبدیل میشود
چــو زو کـــرده باشـــم تحــ ّمل بسی

توان��م جف��ا ب��ردن از ه��ر کس��ی
(بوستان )256

به ویژه گاهی این س��ختیها و ناراحتی از جانب کس��انی برای تو پیش میآید که
بارها به تو نیکی کردهاند پس شکیبایی در برابر اعمال آنها یک ضرورت است.
به ســختی بنه گفــتشای خواجه دل

ک��س از صب��ر ک��ردن نگ��ردد خج��ل

درخــتی که پیــوسته بـارش خــوری

تح ّم��ل ک��ن آن گ��ه ک��ه خ��ارش خوری
(بوستان )328

زبـون بــاش چــون پوستیـــنت درند

ک��ه صاح��ب دالن بارش��وخان برن��د
(بوستان )261

هم چنین باید گفت که این نوع خویشتنداری میتواند مانع جنگ و درگیریها و

غض َعلی ال َق َذی وا َالل َ ِم ت ََر َ
یا ناراحتیهای بزرگتر گردد « .ا َ ِ
ض اَبَدا ً  :چش��م از س��ختی

خار و خاشاک فروبند تا همواره خشنود باشی( » .نهج البالغه ،حکمت )٢١٣

صبر زمانی به معنی خودداری از بیان غم و اندوه دل به دیگران است .آن چه مسلم
اس��ت این که گفتن غم و غصه به دیگران گرهی از مش��کالت ش��خص باز نمیکند.
بلک��ه گله و ش��کایت از زندگی و وضع موج��ود ،از ع ّزت نفس انس��ان میکاهد .به
خصوص اگر این ش��کایتها به دش��من گفته شود ،در آن صورت حتّی دشمن از این
کار خوشحال خواهد شد.
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مگـــوی انــدوه خویـــش با دشمنان

ک��ه الح��ول گوینــــ��د ش��ادی کنــ��ان
(کلیات ،ص)١٢٢ ،

اج ُة اِلی مؤمِنٍَ ،فک َانَّ ُه شکاها اِلی اهللَِ ،و َمن َشکاها اِلی
الح َ
امام میفرماید َ « :من َشکا َ

کاف ِ ٍر َفک َانَّما َشکااهللَ :کسی که از نیاز خود نزد مؤمِنی شکایت کندگویی به خدا شکایت
برده اس��ت و کسی که از نیازمندی خود نزد کافری شکایت کندگویی از خدا شکایت
کرده است( » .نهج البالغه ،حکمت)٤٢٧ ،
پس بهتر است آدمی هیچ گاه ،از وضع موجود شکایت نکند .چرا که گلهمندی هم
آس��یب روحی و هم لطمهی جس��می به شخص وارد میکند .به ویژه اگر این اندوه به
دشمن گفته شود.
گــر گـزندت رســـد زخــلق مــرنج

کـ��ه نـ��ه راح��ت رس��د زخل��ق ن��ه رنج
(کلیات ،ص)٦٠ ،

یعنی رنج و س��ختیهای وارده بر مردم از دیگران نیس��ت .بلک��ه از جای دیگری
نشئت میگیرند.
همین موضوع را امام چنین بیان کرده اس��ت .که صبر یار و پش��تیبان انسان است.
مانن��د ق��وم و قبیله و فامیلی ک��ه در مواقع لزوم میتوانند از انس��ان حمایت کنند .اما
اگر انس��ان صبور نباش��د .قوم و قبیلهای از او حمایت نخواهد کرد .از سویی مردم نه
راحتی رسانند و نه آزار دهند بلکه بیتاثیرند .یعنی از نظر روان شناسی هر چه هست
سرچشمهی آن جای دیگر و عامل دیگری است که خود شخص میباشد.

« ِ
لم َعشیر ٌﺓ  :حلم وبردباری خویشاوندی است ( ».نهج البالغه ،حکمت)٤١٨ ،
الح ُ
انس��ان دانا و خداش��ناس همیشه حد و اندازه را رعایت میکند .افراط و تفریط در

کارش نیس��ت .شکیبایی و ناش��کیبایی او نیز چنین است .هر چند تحمل خویش را از
دس��ت بدهد اما نمیگذارد که ارتباطش با دیگران به کلی قطع گردد .در حالیکه نادان

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

18

خالف این عمل میکند.
انسان خردمند در برابر نادان همانند خودش پاسخ نمیدهد چون اگر در عمل مانند
او شد در اخالق نیز شبیه وی خواهد شد.
اگــر نادان به وحشت ســخت گــوید

خردمن��دش ب��ه نرم��ی دل بجــــویــ��د
(کلیات)١٢٣ ،

فو مِن َذ ٍ
نب  :آرام باشید
هو ب ِ ٍّ
سب ،اَو َع ٌ
امام علی در پاسخ شخصی فرمودند :رویدا ً اِنَّما َ

دش��نام را باید با دشنام پاسخ داد یا بخش��یدن گناه؟» (نهج البالغه ،حکمت  )٤٢٠،پس
میبینیم بخش��یدن گناه نش��ان دانایی و بلند همتّی است .در حکمتی دیگر میفرمایند:
ِ
ل��م وا َالن��ا ُة تواَما ِن یُنت ِ ِج ُه ُم��ا ُع ُل ّوالهمه  :بردباری و درنگ ه��م آهنگند و نتیجهی
«الح ُ

آنها بلند همتی اس��ت( » .همان،حکمت )٤٦٠ ،پس انس��ان بلنده ّمت گناه دیگران را
میبخش��د و مقابله به مثل نمیکند .البته تالفی کردن و قصاص دشمن به خصوص با
عجله و شتاب ممکن است پشیمانی به بارآورد.
به تنــدی سبــک دســـت بردن به تیغ

ب��ه دن��دان ب��رد پش��ت دس��ت دری��غ
(کلیات)١٤٤ ،

« ِ
الجنُو ِن ،لاِ َ َّن صا ِحبَه��ا یَندَ ُمَ ،فاِن لَم یَندَ م َف ُجنون ُ ُه ُمس��تَح ِک ٌم :
الح��دَّ ُﺓ َض ٌ
��رب مِن ُ

تندخویی بی مورد نوعی دیوانگی است زیرا که تندخو پشیمان میشود و اگر پشیمان
نشد پس دیوانگی او پایدار است( » .نهج البالغه ،حکمت) ٢٥٥ ،
بنابراین عجله به این دلیل کار شیطان است که یا انسان از کارش پشیمان میشود،
که آن هنگام پشیمانی سودی ندارد و یا نمیشود که نوعی دیوانگی است و سوق دادن
انسان به سوی دیوانگی از خصایص شیطان میباشد .این وضع زمانی بدتر خواهد شد
ک��ه در موضوعی دو نادان طرف مقابل ه��م قرارمی گیرند .درآن صورت اگر زنجیری
بین آنها باش��د پاره خواهدش��د .اما بین دو فرد دانا و صبور اگر سرکش��ی و طغیان
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صورت گیرد ،در برابر آن ش��رم و آزرم جویی نیز برقرار اس��ت و اگر مویی میان آنها
باشد نمیگذارند پاره گردد.
دو صــاحب دل نگـــهدارند مـــویی

همی��دون سرکش��ی وآزرم جوی��ی
(کلیات)١٢٣ ،

و گر بر هــر دو جـــانب جاهالننـــد

اگ��ر زنجی��ر باش��د بگس��ــــالننـــد
(کلیات)١٢٣ ،

در نهج البالغه بردباری پردهای پوشاننده تصویر شده که دیگر کمبودها و رذیلههای
اخالقی انس��ان را میپوش��اند .به ویژه هنگامی که اختالف و درگیری بین دو نفر پیش
آید که معموالً همراه با آبروریزی خواهد بود .در این مورد خاص عقل میتواند .چون

شمشیری ّبران عمل کند و هوای نفس و خودخواهی را از بین ببرد.

« ِ
ک ب ِ ِحل ِم َ
قل ُحسا ٌم قا ِط ٌعَ ،فاستُر خَ َل َل خُ ُلقِ َ
لم ِغطا ٌء سات ِ ٌر ،وال َع ُ
ک ،وقاتِل َه َ
واک
الح ُ

ب ِ َعقل ِ َ
ک  :بردباری پردهای اس��ت پوشاننده و عقل شمشیری است ّبران ،پس کمبودهای
اخالقی خــود را با بردباری بپوش��ان و هوای نفس خود را با شمش��یر عقل بکش» .

(نهج البالغه ،حکمت)٤٢٤ ،
ب��ا وجود همهی این مطالب گفته ش��ده دربارهی صبر میت��وان اضافه کرد که اگر
انسان صبرنکند یا به عبارتی ناشکیبا باشد ،هیچ فایدهای به حال او ندارد همان طور که
اگر پول وثروت کس��ی ربوده شود هرچند گریه وزاری وبی صبری کند دزد پولهای
وی را پس نخواهد آورد وبه حال او دل سوزی نخواهد کرد.
تضـــرع کنـــی و گـــر فـریاد
گـــر
ّ

دزد زر ب��از پ��س نخواه��د داد
(کلیات ،ص)١٤٠ ،

ک َما َم َش��ی ب ِ َ
مش بِدائ ِ َ
« اَ ِ
ک  :با درد خود بس��از چــندان که با تو س��ازگار است».
(نهج البالغه ،حکمت)٢٧ ،
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« َم��ن لَم یُ ِ
الج َز ُع  :کس��ی را که ش��کیبایی نجات ندهد .بی تابی
نج ِه َّ
بر اَه َل َک ُه َ
الص ُ

اوراهالک گرداند» .

(همان ،حکمت)١٨٩ ،

پس عجله وشتاب نه تنها فایدهای ندارد بلکه ممکن است نتیجه و عاقبت وخیمی
در پی داشته باشد .آن هنگام افسوس خوردن بی فایده است.
زکـار بسته میندیش و دل شکسته مدار

که آب چشمهی حیوان دردرون تاریکی است
(کلیات)٥٣ ،

« ِعنــ��دَ تَنَا ِهی ِّ
الش ِّ
رج ُةَ ،و ِعندَ ت ََضــایُ ِق َحـ َل ِ
الرخَ ا ُء »
��دﺓ ِ ت َُکونُ ال َف َ
��ق البَلاَ ءِ یَ ُکونُ َّ

(نهج البالغه ،حکمت)٣٥١ ،

چون سختیها به نهایت رسد گشایش پدید آید و آن هنگام که حلقههای بال تنگ
گردد آسایش فرارسد.

آیهی قرآن کریم که میفرماید  « :ا ِ َّن َم َع ال ُعس�� ِر یُس��را » (س��وره شرح آیهی  )٦در

این جا کام ّ
ال صدق میکند ،که صبر کلید پیروزی است .اما گاهی صبر باید تا آخرین
لحظه ادامه داش��ته باش��د .انسان نباید از س��ختیها وتاریکیها بترسد ،زیرا پایان شب
س��یه سپید است .بالها وتنگیها ش��خص را در کورهی حوادث آب دیده میکند ،چه
بس��ا برای زندگی افراد ناپخته و بی تجربه الزم باش��د .البته کوشش بیفایده فرد را به
آرزوهایش نخواهد رساند.
کـس نتـواند گرفت دامن دولت به زور

کوشش بی فایده است وسمه برابروی کور
(کلیات)٣١١ ،

ک اَلَّ ِذی َق َ
َاک َف ِّانَّ ُه اِن یَ ُ
ک َعلییَوم ِ َ
ک اَلَّ ِذی لَ��م یَات ِ َ
اب��ن آ َد َم التَح ِمل َه َّم یَوم ِ َ
دآت َ
ک
« یَ َ
��ات اللهَّ ُ فِی ِه بِرِزق ِ َ
ِک یَ ِ
مِ��ن ُع ُمر َ
ک » (نهج البالغه ،حکم��ت)٢٦٧ ،ای فرزند آدم اندوه

روز نیامده را بر امروزت میفزا ،زیرا اگر روز نرس��یده از عمر تو باش��د خدا روزی تو
را خواهد رساند.
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یکی دیگر ازموارد صبر تسلیم امرخدابودن وصبردربرابر اختیار باری تعالی است .
نـــاسزایی را که بیـــنی بـــخت یــار

عاق�لان

تس��لیم

کـردن��د

اختی��ار

(کلیات)٥٧ ،

ب ال ِمقدا ُر َعلی التَّق ِدی ِرَ ،حتَّی ت َُکونَ اآل َف ُة فِی التَّدبی ِر » (نهج البالغه ،حکمت.)٤٥٩ ،
« یَغل ِ ُ
تقدیر الهی چنان بر محاسبات ما چیره شود ،که تدبیر سبب آفت زدگی است.
چون ما ازتقدیر الهی آگاه نیس��تیم بهتر اس��ت به جای تدبیر برای دفع تقدیر الهی
صبر پیش��ه کنیم ،زیرا ممکن است ،چاره اندیشی ما آفت بزرگی را بر ما جاری سازد.
پس در چنین شرایطی خویشتن داری پسندیدهترین شیوه است.
هرچه رود برسرم چون توپسندی رواست

بنده چه دعوی کند ؟ حکم ،خداوند راست
(کلیات ،ص)٥٨ ،

صبر در میان مردم میتواند به صبر فقیر و غنی تقس��یم ش��ود ،صبر مستمند و نادار
در برابر توانگری و وسوس��ه نش��دن در مقابل مال دنیاست که بسیار نیک و پسندیده
اس��ت و بر صبر غنی برتری دارد .دیگر صبر غنی اس��ت در برابر فقیر تا بتواند پاداش
الهی را به دس��ت بیاورد .و از مال و ثروت خود دل بکند و از آن انفاق نماید .که البته
آن نیز کار سختی است.
کـــز بــــزرگان شنـــیده ام بســـیار

صب��ر دروی��ش ب��ه ک��ه ب��ذل غن��ی
(کلیات ،ص)٨٦ ،

��ن ت ََو ُ
حس ُ��ن مِن�� ُه تِی ُه ال ُف َقراءِ َع َلی
حس َ
اض َع ا َالغنِیَاءِ لِل ُف َق َراءِ َط َلب ًا ل ِ َما ِعندَ اللِهَّ ،وا َ َ
« َماا َ َ
ا َالغنِیَ ِ
ائ ا ِ ِّت َکاالً َع َلی اللِهّ( » .همان ،حکمت .)٤٠٦ ،چه نیکوس��ت فروتنی توانگران در

برابرمس��تمندان ،برای به دس��ت آوردن پاداش الهی و نیکوتر از آن ،خویش��تن داری
مستمندان در برابر توانگران ،برای توکل به خداوند است.

بلونَّکم بش��ئی م ِ َن الخوف والج��وع َون َ ِ
قص م ِ َن االموال واالن ُفس
« قولَ��ه تعالی َ :ولَنَ َ
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��رالصابرین (بقره  )155بدان که گرس��نگی را ش��رفی بزرگ است وبه
والثمرات َوب َ ِّش َ

نزدیک امم و ملل س��توده است و از آن چه از روی ظاهر گرسنه را خاطر تیزتر بود و
قریحه مهذبتر و تندرستتر آن را که شرهی بیشتر نباشد که خود را بر ریاضت مهیا
گردانیده( » .کشف المحجوب ،ص)419
گاهی صبر در برابر فقر اس��ت .انسان دانا میداند که گذر از مراحل سخت زندگی
نیازمند زمان اس��ت و باید با کار و کوشش زیاد و صبر و تحمل فراوان از راه پرپیچ و
خم تنگ دستی عبور کند و حتم ًا پس از آن به موفقیت و کامیابی خواهد رسید.
اگر تشـنه مــانی زســختی مجـــوش

ک��ه س��قای اب��ر آب��ت آرد ب��ه دوش
(بوستان )344

گاهی آدمی از کار آش��فتهی خود گریان است و فکر میکند که زندگی ِ هیچ کس
تلخ تر از او نیست زیرا دیگران سفرههای رنگین دارند اما او نان خالی میخورد.
گــه از کـــار آشفـــته بگــــریستی

ک��ه ک��س دی��د از ای��ن تلخت��ر ،زیس��تی

کــسان شـــهد نوشند و مــرغ و بـره

م��را

ت��ره

کهای نــفس بی تدبیر و رای وهــش

بک��ش ب��ار تیم��ار و خ��ود را ُ
َ
مک��ش

روی

ن��ان

مینبین��د

(بوستان )143

انس��ان تهی دس��ت پر حوصله میتواند از بیابانهای س��خت و خشک حتی بدون
راهنما و کمک کاروانی بگذرد « .و گفتهاند صبر بر طلب ،عنوان ظفر باشد و صبر اندر
محنت ،عنوان فرج باشد( » .رسالهی قشیریه ،ص )341
تهـــی دســت مردان پــر حـــوصله

بیاب��ان

ن��وردان

ب��ی

قافل��ه

(بوستان )212

اگر شخصی میخواهد کاری انجام دهد بهتر است درنگ پیشه کند به ویژه در پاسخ

دادن هر کس شتاب کند و اگر ّ
تفکر ننماید سخنش نادرست از کار در خواهد آمد.
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هـــر کــه تأ ّمل نکــــند در جــواب

بیش��تر آی��د س��خنش ن��ا ص��واب
(گلستان )700

بهترین راه چاره برای رهایی از دس��ت گرفتاریها صبر و ش��کیبایی است و گاهی
کمک و دعای خیر دیگران هم نمیتواند به اندازهی صبر گره گشا باشد.
دعـــایی نیــــابد از دســـت کـــس

گرفت��اررا چ��اره صبراس��ت وب��س
(بوستان )336

اگر فردی طلبی از کسی دارد و نمیتواند آن را دریافت نماید؛ باید تحمل پیشه کند
چون گرفتن طلب خود از دیگران مانند کیمیاگری کار سخت و پرحوصلهای است.
طلـــب کـــار بــاید صبـور و حمول

ک��ه نش��نیده ام کیمی��ا گ��ر مل��ول
(بوستان )216

هرک��س که دیگران را در بند و گرفتار مش��کالت میبیند اگر میتواند باید آنها را
یاری رساند نه این که خود نیز بیصبری نماید و خشمگین شود.
مبـــر تلخی عـــیش زروی تــــرش

ب��ه آب دگ��ر آتش��ش ب��از ک��ش
(بوستان )217

کسی که هنگام جوانی خویشتن داراست و میتواند در برابر هوا و هوس خودداری
کند و ش��کیبایی نماید یک خداشناس واقعی است ،نه کسی که پیر شده است و دیگر
توانی ندارد که از گوشهای بر خیزد تا چه رسد به این که در پی شهوات خود باشد.
جـوان گوشه نشین شیرمردراه خداست

که پیرخ��ود نتواند زگوش��های برخاس��ت
(گلستان )749

اگر هنرمند از بی هنران س��تم بیند نباید آزرده گردد زیرا اگر کاسه طال با سنگ بی
قیمت شکسته شود نه قیمت زر کاسته میشود و نه قیمت سنگ افزایش مییابد.
گــر هنــرمند از اوبــاش جــفا بیــند

ت��ادل خوی��ش نی��ازارد ودره��م نش��ود

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی
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قیم��ت س��نگ نیفزای��د وزرک��م نش��ود
(گلستان )711

صب��ر چنان آموزنده و مورد نیاز همهی مردم اس��ت ؛ که شایس��ته اس��ت حتی از
حیوانات آموخته ش��ود که به عنوان مثال تح ّمل ش��تر زبان زد است که گویند  « :حلم
شتر چنان که معلوم است اگر طفلی مهارش گیرد و صد فرسنگ برد گردن از متابعتش

نپیچد( ».گلستان )662
گاهی مردم در دانستن موضوعی چنان شتاب میکنند که ناچارند پرسش و یا کاری
متوجه میش��وند که اگر
انجام دهند تا آن موضوع بر آنان مکش��وف گردد اما در پایان
ّ
کمی درنگ میکردند بدون هیچ سؤالی ،پاسخ همهی پرسشهای خود را در مییافتند.
«هر آنچه دانی که هر آینه معلوم تو خواهد ش��د به پرس��یدن آن تعجیل مکن که هیبت
سلطنت را زیان دارد (».گلستان )733
لقمان وقتی میداند که اگر تح ّمل کند در پایان خواهد دید که حضرت داوود پیامبر

چه ساخته است بنابراین از او نمیپرسد و به انتظار مینشیند.
چــو لقمان دید کانــدر دســت داوود

هم��ی آه��ن ب��ه معج��ز م��وم گ��ردد

نــپرسیدش چــه میسازی که دانسـت

ک��ه ب��ی پرس��یدنش معل��وم گ��ردد »
(گلستان )733

نتیجه
از ای��ن پژوهش میتوان نتیجه گرفت که صبر در ادبیّات اس�لامی ،ایرانی جایگاه

ویژهای دارد .صبر گر چه کلید پیروزیها و خوش بختیهاست ،ا ّما باید انواع و شرایط
آن را شناخت و به کار بست .تا به موفّقیّتهای دل خواه رسید .صبر گر چه تلخ است

چون کامروایی را در پی دارد ،پس ثمری شیرین خواهد داشت.

صبرممکن اس��ت دربرابر ستم گری وآزاردیگران ،خویش��تن داری درمقابل نکردن
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مین
شکوه وشکایت به دشمنان ،صبردررویارویی با انسان نادان ،وفروبردن خشم " والکا ِظ َ
الغ َ
ین َعنِ الن ِ
المح ِسنی ِ َن" (آل عمران آیهی  )١٣٤باشد.
َّاس َواللهَّ ُ یُ ِح ُّ
َیظ وال َعاف ِ َ
ب ُ

با صبر انسان میتواند رابطههای دوستی وصلهی ارحام را حفظ و یا تقویت نماید.

و مـــانع از قطع ارتباطهای اجتماعی و خانوادگی شود.
بی تابی در برخی ازامور هیچ فایدهای ندارد بنابراین تحمل در کارهای بینتیجه ،به
جا و مناس��ب است .صبر انسانهای غنی در بخشندگی و دل کندن از مال دنیا و صبر
آدمهای فقیر در بی پولی و فقر و امید به نزدیک بودن کامروایی حتی در س��ختترین
ش��رایط و خویشتن داری در برابر ناکامیها و شکستهاست و در نهایت شکیبایی در
برابر امر خداوند متعال و تس��لیم اختیار او بودن و دل به قضا و قدر الهی س��پردن که
خود نیز باعث دوری از ترس و اضطراب خواهد بود.
نکاتی دربارهی صبر :

(وماصبر َک اِلاَ بِاهلل – نحل ) 127
 – 1منشأ وسرچشمهی صبر را از خداوند بدانیم
ُ
 – 2مقص��د وه��دف ازصبر را نی��ز الهی قرار دهیم ،نه خ��وش نامی ونه هیچ چیز

دیگر( َول ِ َربِّ َ
ک َف َاصبِر – مدثر )7

ِّ
الصابرین – انبیا ) 85
 – 3صبر از صفات انبیاست
(وکل م ِ َن ّ

 – 4صبر کلید بهشت است (اَم َح ِسبتُم اَن تَدخلوا الجنة ول ّما یأت ِ ُکم – بقره ) 214
 – 5صبر دربالها وآزمایشهای الهی ،محک و مالک شناخت و روشن شدن چهرهی

مجاهدان و صابران است (ولنبلونَّ ُکم حتّی نَع َل ُم المجاهدین م ِ ُ
والصابرین محمد )31
نکم ّ

 – 6صبر سبب دریافت صلوات خداوند است (اولئک علیهم صلوات مِن َربِّهِم – بقره )157
 – 7صبر نس��بت به ایمان به منزلهی س��ر برای بدن اس��ت .پیامبر (ص) فرمودند :

أس م ِ َن البَدَ ن)
( َو َ
الر ُ
الص ُ
برم ِ َن االیما ِن َک َ

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی
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ماصبَروا جنة وحریرا ً – انسان )12
(وجزا ُهم ب ِ َ
 – 8صبر میزان درجات بهشتیان است َ

(محسن قرائتی 1391ص )108

و د رپایان این که انسان ازخاک آفریده شده است پس باید پیش از این که به خاک
تبدیل شود ،چون خاک صبور باشد.
ای بـــرادر چـــوخاک خـــواهی شد

خ��اک ش��و پی��ش ازآن ک��ه خ��اک ش��ود
(کلیات ،ص)٩٤ ،

بنــی آدم ســـرشـت از خـــاک دارد

اگ��ر خاکـــ��ی نباش��د آدمــــی نیس��ت
(کلیات ،ص)٩٥ ،
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