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بررسی مقام «صبر» در متون عرفانی ادب فارسی و راهکارهای عملی آن در روانشناسی
مثبتگرا
دکتر سید علی اصغر میرباقریفرد

2

دکتر سید مرتضی هاشمی بابا حیدری

3

چکیده
انسان معاصر با مشکللا

روانکی ملتل کی روبکهرو اسک  .در سکا هکای اییکر بریکی ا

روانشناسان در شایة روانشناسی مثب گرا برای حل ایک مشکللا
گرایش نشان دادهاند .عرفان ایرانی -اسلامی که سن
در قالب مت ن ادبی برو و ظه ر یافته اس

بکه معن یک

ت جکه و

معن ی شنایتهشدهای اسک

و بیشکتر

به معارف والایی اشکاره دارد ککه مکیتک ان در

پرت آم ههای روانشناسی جدید برداش ها و نتایج جدیدی ا آن بکه دسک
ای دو معرف  ،تطبیق و مقایسه ص ر
عرفانی نم د یافته اس

آورد و بکی

داد .بررسی مت ن منث ر ادبی که در آن تجربکههای

و ابعاد معن ی بشر را با تاب میدهد ،میت اند دستاوردهای عینکی

و تجربی در ایتیار روانشناسان قرار دهد .یلکی ا م وک عاتی ککه مکیت انکد در ایک دو
ح ه ،مقایسه و تطبیق ش د ،صبر اس  .بدی منظ ر در ن شتة حاور تعریف ،اهمی  ،ان اع
و درجا

مقام عرفانی صبر در مت ن منث ر عرفانی ادب فارسی استلراج شد ،جایگاه صکبر

ا منظر روانشناسی و نتایج و پیامدهای عملی آن در ندگی انسان امرو بررسکی گردیکد و
م ه م صبر ا دیدگاه ای دو معرف

بکا یلکدیگر تطبیکق و مقایسکه شکد .نتکایج نشکان داد

تعاریف صبر و مبانی عملی آن در مت ن عرفکانی در مک اردی بکا تعکابیر ملتلکف صکبر در
روانشناسی مشابه

و نزدیلی مییابد.

کلیدواژهها :صبر ،عرفان اسلامی ،روانشناسی مثب گرا ،مثن ی معن ی.
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 .۱پیشگفتار

در دهههای اییر ،شایهای ا دانش روانشناسکی بکه معن یک

و مثبک گرایی ت جکه پیکدا ککرده تکا بکا

فاصلهگرفت ا جهانبینی مادهگرایی و تجربیا حسی ،ق انینی را که بر لایة درونی انسان حاکم اسک ،
بشناسد و راههای بهتری در رسیدن به سلام

روان شناسایی کند (میرمهکدی و دیگکران-11۱ :1335 ،

 .)123تحقیقا جدید نشان داده اس ارتباطی بسیار ق ی میان معن یک
بهداش

و آرامکش درونکی یکا همکان

روانی وج د دارد (وس  .)۵5-23 :1333 ،ا جمله مهمتری مشللا روحی انسکان بکهویکهه

در عصر کن نی ،اوطراب ،افسردگی ،نب د آرامش روانی و اطمینان قلبکی اسک  .تلنیک هکایی ککه در
روانشناسی مثب گرا برای درمان بیماریهای روحی است اده میش د ،همه برای دستیابی فکرد بکه ینکی
آرامشی اس  .در ای راستا ت جه به م ه م «صبر» که یلی ا بهتری روشها برای رسکیدن بکه آرامکش
درون اس  ،م وک ع بسکیاری ا تحقیقکا روانشناسکان در ایک حک ه قکرار گرفتکه اسک  .در ایک
تحقیقا  ،روانشناسان در پی تبیی و کشف آثار مثب
ا س ی دیگر عرفان اسلامی ک ایرانکی سکن

و کاربردی صبر در ندگی انسانها برآمدهاند.

دیرینکة شکنایتهشکدهای در حک ة معن یک

و بکرو

اندیشههای معن ی به شمار میآید .ای اندیشهها به بهتری شلل در مت ن ادبی با تاب یافتکه اسک  .در
مت ن ادبی عرفانی آم هها و تعالیم معن ی عرفا بیکان شکده اسک ککه ت انکاییهکای معنک ی انسکان را
آشلارتر میسا ند و میت انند راهلارهایی بکرای دسکتیابی بکه فضکاهای معنک ی نشکان دهنکد .ککاربرد
آم ههای معن ی در اندیشة عرفا در م و عا ملتلکف عرفکانی نمک د یافتکه اسک  .بلشکی ا ایک
م و عا در عرفان با عن ان «مقاما » شنایته میش د .یلی ا مهکمتکری مقامکا عرفکانی« ،صکبر»
اس که در نظر عرفا ا طریق آن همة کمالکا ن سکانی و ریرن سکانی بکه دسک مکیآیکد .ایک مقکام
ویهگیهایی دارد که با تحقق آن بسیاری ا ص ا پسکندیدة انسکانی دیگکر نیکز در وجک د فکرد پدیکد
میآید .به کم

صبر انسان در برابر سلتیها تاب میآورد و بر ی د مسلط میش د و در ایک آرامکش

میت اند به سم

ی بیها گام بکردارد .صکبر پکفیرفت بلکا و بردبکاری و شکلیبایی در برابکر آن اسک

(دهباشی و میرباقریفرد .)2۵2 :1311 ،بنابرای نلستی و شاید مهمتری فایدة صبر ،تسکلط بکر وجک د
ی یشت اس  .به اعتقاد عرفا بسیاری ا کمالا انسانی ا صبر حاصل میش د و ا ای رو شکاید بتک ان
صبر را مادر ص

های پسندیدة انسانی تلقی کرد.
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هدف اصلی ای جستار ،مطالعه و شنای
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مبانی ای م ه م در متک ن ادبکی عرفکانی بکا رویلکرد

کاربردی و بررسی راهلارهای عملی تحقق آن در وج د انسان اسک  .بکه ایک منظک ر تعریکف صکبر،
مراتب ،ان اع و نتایج آن در مت ن ادبی عرفانی با رویلرد کاربردی بررسی شد .ا سک ی دیگکر ککارکرد
صبر در روانشناسی مثب گرای امرو و تأثیر آن در درمان بیماریهکای روحکی و آسکیبهکای روانکی
ناشی ا کمب د روح معن ی

در وج د افراد بررسی و تبیی شکد .پک

ا آن م هک م صکبر در ایک دو

ح ه تطبیق و مقایسه شد و تشابها ای م ه م در آنها نشکان داده شکد .بکرای نم نکه ایک تشکابها
بهط ر تطبیقی در یلی ا مت ن ادبی عرفانی ،مثن ی م ل ی ،شناسایی و تحلیل گردید.
ای گ نه تحقیقا میک شد با بیان کاربردهای آم ههکای معنک ی ،بکه روانشناسکی در رسکیدن بکه
اهداف آن که آرامش درونی و بهداش

روانی و بهزیستی آدمی اس  ،کم

کند.

 .۲پیشینۀ پژوهش

پهوهشهای یر م و ع صبر را در مت ن عرفانی یا تحقیقکا روانشکنایتی بررسکی ککردهانکد؛ امکا در
مینة م و ع ای ن شتار تاکن ن تحقیق مستقلی ص ر نگرفته اس :
ی شحا دستجردی ( :)131۵در ای کتاب م و ع صبر در متک ن عرفکانی بکا آمک ههکای قرآنکی
مقایسه شده اس  .در ای کتاب دربکارة مباحک

روانشناسکی و تطبیکق آن بکا حک ة عرفکان تحقیقکی

ص ر نگرفته اس .
ایزدی طامه و دیگران ( )1313در تحقیق ی د با عن ان «مقایسة تأثیر آم ش صبر و حل مسئله بکر
کاهش پریکاشگری و انکتلاب راهبردهای مقابلهای دانشج یان دانشکگاه علکک م انتظککامی» ،مهمتکری
پیامدهای صکبر را استلراج کردهاند .ای تحقیق به ص ر مطالعة مک ردی روی دانشکج یان دانشککگاه
علک م انتظکامی ب ده و با م و ع ایک مقالکه ککه بررسکی و تطبیکق م هک م صکبر در حک ة عرفکان و
روانشناسی اس  ،مت او اس .
افراسیابپ ر ( :)1332در ای کتاب ارتباط میان دو علم عرفکان و روانشناسکی و مباحک
میان آنها که مهمتری آن شنای

و تربی ن

مشکتر

اس  ،بررسی شده اس  .اما دربکارة م هک م صکبر ککه

ای مقاله سعی دارد آن را در م و عا عرفانی و روانشناسی تبیی و تحلیل کند ،مبحثی مطرح نشکده
اس .
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ر م ن ( )1332در پایاننامة ی د با عن ان «بررسی رابطة مؤل ههای صبر و تککابآوری بککا تعککالی
معنک ی در دانشکج یان دانشگاه شکیرا » نشان داده که رابطة مثب معنادار میان تمام مؤل ههکای صکبر و
تعالی معن ی و مؤل ههکای تککابآوری و تعککالی معنکک ی وجک د دارد .ایک پایاننامکه فقکط بکا نگکاه
روانشنایتی ن شته شده اس

و در آن دربارة م و عا عرفانی تحقیقی انجام نشده اس .

ی س ی و مرحمتی ( )133۵در مقالة ی د بکا عنک ان «بررسکی رابطکه بکی ابعکاد صکبر و بهزیسکتی
روانشنایتی» نشان دادند ابکعاد صبر شامل شلیبایی ،مکتعالیشدن ،روای
بهزیسکتی رابطة مثب

و اسکتقام

بکا نمککرة کککل

و معنیدار دارد .ای مقاله با م و ع تحقیق حاور ککه بکا هکدف تطبیکق م هک م

صبر در ح ههای ادبیا عرفانی و روانشناسی انجکام شکده اسک  ،ارتبکاط معنکادار و همسک یی پیکدا
نمیکند.
ینانله ملاحظه میش د بیشتر ن شتههای پهوهشی دربارة صبر یا فقکط بکه ایک م وک ع در حک ة
عرفان ت جه داشتهاند و یا آن را ا منظر دانش روانشناسی بررسی کردهاند .ای پهوهش ک شکیده اسک
با رویلرد کاربردی به م و ع عرفانی صبر ت جه داشته باشد و تعریف و ویهگیهای آن را با آنچکه در
علم روانشناسی دربارة اهمی

و کاربرد صبر در ایجاد سلام

روان مطرح شده ،مقایسه و تطبیکق کنکد.

ای پهوهش ا جملة نلستی تحقیقا در مینة مطالعا بی دو حک ة عرفکان و روانشناسکی ،سکعی
داشته اس

اشتراکا کاربردی ای م ه م را در ای دو ح ه نشکان دهکد تکا در تحقیقکا بعکدی بکا

شنای کاربردی م و عا معنک ی در متک ن عرفکانی بتک ان ا میکان آن الگک یی عملکی در ایتیکار
رواندرمانگران قرار داد.
 .۳صبر در عرفان اسلامی
 .۱ .۳تعریف و انواع صبر

تعاری ی که بیشتر عرفا ا صبر ارائه دادهاند ،برگرفتکه ا م هک می اسک ککه در قکرآن و روایکا آمکده
اس  .پیامبر(ص) در یبری ایمان را صبر و ی شی یی معرفی میکند (قشیری.)215 :1315 ،
صبر به معنای شلیبایی و بردباری برای یداسک و بریکی آن را یک دداری ا شکلای نیکز معنکا
کردهاند (ن  :فراهیدی ،ج1۵12 ،۱ق.)115 :

سا پنجاه و دوم
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صبر یلی ا مهمتری مقاما عرفانی اس  .مقامکا  ،مراحکل و مراتبکی هسکتند ککه انسکان در راه
تزکیة ن

ی د باید آنها را طی کند .ای مراتب کسبی هستند؛ به ایک معنکا ککه بکا تلکاش یک د فکرد

حاصل میش ند .بنابرای مقام صبر تنها با سعی و تلاش درونی یک د فکرد بکه دسک مکیآیکد و افکراد
صب ر با تلاش فردی ت انستهاند ای ت انایی درونی ی د را آشلار سا ند.
در مت ن عرفانی تعاریف متعددی ا صبر آمده اس که در ی

نگاه کلی میتک ان م کاهیم مشکتر

آنها را بهعن ان مهمتری تعاری ی که عرفا ا صبر ارائه دادهاند ،در م ارد یر یلاصه کرد:
ا ملروها

 -1با داشت ن

و مناهی (قشیری ،ج1۵25 ،5ق 2۱۱ :و کاشانی.)3۱ :1312 ،

 -2انتظار گشایش کار ا یدا و با داشت ن

ا ناله با وج د بلکا (کلابکادی3۵ :13۱1 ،؛ مسکتملی

بلاری ،ج 1221 :13۳5 ،3و ج.)22۵۳ :5
 -3تحمل سلتی برای یداوند و رویترشناکردن (قشیری ،به نقل ا جنید.)2۱3 :1315 ،
 -۵فرقنلردن میان حا نعم

و محن

به آرام یاطر هر دو حا (قشکیری ،بکه نقکل ا جریکری،

.)211 :1315
 -5پنهانداشت محن

(میبدی ،ج .)1۱2 :13۱1 ،3

بدی ترتیب شاید بهتری تعری ی که برای صبر ذکر شده و درواقع جمع نظکرا همکة عرفکا در آن
آمده اس  ،ا ای سل دریاف ش د« :حدّ صبر آن اس که اعتراض بکر تقکدیر نلنکی» (قشکیری ،بکه
نقل ا اب علی دقّاق .)21۳ :1315 ،در نظر عرفا تسلیمب دن انسان در مقابل تقکدیر الهکی ،نشکان دهنکدة
ایمان او به یداوند اس

و ی ن عرفا مح ر و اساس همة رفتارهای انسکان را در شکللگیکری رابطکة

انسان با یداوند میدانند ،صبر نیز در نظر آنها ت جه یاص به یداوند در هنگام نکزو سکلتیهاسک .
ا دیدگاه آنان ای ایمان و باور به حض ر یداوند تا جایی پیش میرود که انسان در هر شکرایطی بکان
به اعتراض نمیگشاید و هر ات اقی را ا جانب یداوند با روای میپفیرد .اهمی مقام صکبر در نظکر
عرفا بهحدی اس

که بریی «تص ف» را همان صبر دانستهاند« :التص ّف الصبر تحک

الکامر و النهکی»؛

(محمد ب من ر.)313 :1332 ،
صبر تنها در هنگام سلتیها و دش اریها به کار نمیآید ،بلله انسان در ی شیها و شکادیهکا نیکز
باید با ت جه به یداوند صبر پیشه کند .عرفا صبر را براساس شکرایط و حالکاتی ککه انسکان در آن قکرار
میگیرد ،به دو دستة کلی تقسیم کردهاند:
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 -1صبر بر مراد و آر و :کارهایی که کاملاً مطابق ی استه و میل انسان اس  ،ولی بهدلیل شکرّی ککه
در آن هس  ،نباید آن را انجام داد؛ عرفا به ای ن ع صکبر ،صکبر بکر منهیّکا (هجک یری123 :133۳ ،؛
قشیری 2۱1 :1315 ،و عطار :13۵۳ ،ج )235 ،1و صکبر در برابکر معصکی (میبکدی :13۱1 ،ج)1۱2 ،1
نیز گ تهاند .نتیجة ای ن ع صبر ،صحب
گردد ،در ف ا مراد صحب

و همنشینی یدا دانسته شده اس « :یک ن مکراد ا بنکده جکدا

حق یابد و ی ن بر ف ا مراد صبر نلند ا حکق رجک ع آرد» (کلابکادی،

 :13۱1ج.)122۱ ،3
 -2صبر بر ملروها  :کارهایی که برای انسان ی شایند و مطابق میکل و ی اسکتة او نیسک  ،ولکی
بکهسکبب ییکری ککه در آن هسک  ،بایکد آن را بیکفیرد و در انجکام آن صکبر پیشکه کنکد (دهباشکی و
میرباقریفرد)2۵2 :1311 ،؛ ای ن ع صبر در بان عرفکا صکبر در طاعک

حکق نیکز گ تکه شکده اسک

(قشککیری 2۱1 :1315 ،و میبککدی :13۱1 ،ج)1۱2 ،1؛ همچنککی صککبر در مصککیبا و بلایککا (هجک یری،
 123 :133۳و میبدی :13۱1 ،ج )1۱2 ،1که همان سلتیها و تللیهکای نکدگی هسکتند نیکز ا مکرة
ای ن ع صبر به شمار میآید.
در نظر عرفا هرکدام ا ان اع صبر تنها برای یداس که ار ش مییابد؛ بنابرای بهتکری نک ع صکبر،
صبری دانسته شده اس که برای یداوند باشد نه ا ترس دو خ« :صبر آنک

ق ی اسک ککه نصکیبة

ی د ا میان برگیرد ،تا صبرش حق را ب د ،نکه ایمنکی تک یک د را ا دو خ» (هجک یری123 :133۳ ،؛
عطار ،ج .)3۳ :13۵۳ ،1
علاوه بر صبری که انسان در برابر یالق ی یش و در ارتباط با یداوند حاصکل مکیکنکد« ،صکبر در
برابر ملل ق» نیز ن ع دیگری ا صبر بیان شده اس  .انجام ای ن ع صبر را به سه صک ر دانسکتهانکد:
«با یلق به صبر به سه ییز اس  :به ت ان ایشان ا یشان راوی ب دن ،عکفرهای ایشکان با جسکت و داد
ایشان ا ت ان ی د بدادن» (قشیری.)۱۵۳ :1315 ،
صبر یه در حال فردی و یه در روابط اجتماعی ،میزان و درجاتی دارد .عرفا مراتکب صکبر را بکه
لحاظ مقدار تحمل و شلیبایی صبرکنندگان به سه مرتبه تقسیم کردهاند:
 -1متصبّران :کسانی که صبر پیشه میکنند ،ولی گاهی تحمل ی د را ا دس
 -2صابران :کسانی که ا صبر عاجز و نات ان نمیش ند؛

میدهند؛
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 -3صبّاران :کسانیکه اگر تمام بلاهای عالم بر سرشان فروآید ،تک ان یک د را ا دسک نمکیدهنکد
(دهباشی و میرباقریفرد.)2۵2 :1311 ،
بدی ترتیب صبر در نظر عرفا پفیرفت حلم یداونکد و قبک
شلای

سکلتیهاسک  ،بکدون اعتکراض و

که فقط ا طریق ت جه انسان به یداوند و در هنگام رابطة یالصانة او با یدا حاصل مکیشک د.
و مان ی شیها و در حالا فردی و روابط اجتماعی ظه ر و بکرو مکییابکد.

صبر در شرایط سل

در تمام ای شرایط و حالا انسان مراتب و درجا ملتلف صبر را میت اند در ی د محقق سا د.
 .۲ .۳نتایج و آثار صبر

و تزکیة آن حاصل میشک ند ،بهتکری روش بکرای دسکتیابی بکه

مقاما عرفانی که در مجاهده با ن

نیروهای معن ی هستند .ا ی منظر انسانی که قصد انجام ای مجاهکدا را دارد بکا آگکاهی ا ف ایکد و
نتایج آن بهتر میت اند مسیر پیش رو را طی کند .عرفا در مت ن عرفکانی نتکایج و ف ایکد بسکیاری بکرای
مقام صبر و فرد صابر بیان کردهاند که ا جمله مهمتری آنها میت ان به م ارد یر اشاره کرد:
 دفع بلا«محن ها و بلاهای مانه مرا هر یشانید ....لل بلکا بکه صکبر دفکع ککردم» (کلابکادی :13۱1 ،ج،3
.)1233
 افزایش قرب الهی و وص«صبر را علّ

یاد قرب

به حق
گردانید» (هج یری25 :131۳ ،؛ نجم را ی.)35 :1353 ،

 کسب بهتری جزاهاا جمله :عزّ و سربلندی ،درجا اعلی ،بری رداری جاویدان ،ث اب جزیل ،ییکر بسکیار (عطکار،
 :13۵۳ج۱3 ،1؛ رزّالی :13۱1 ،ج ۵3۵ ،1و کاشکانی)31۵ :1311 ،؛ قرارگکرفت در جمکع مقرّبکان الهکی
(میبدی ،ج.)۱23 :3
 ت انگری و بینیا ی ا ریر یدا«صبرکردن یداى را ت انگرى ب د» (قشیری)212 :1315 ،؛ «هرگکاه ن ک
اعطاى صبر مسامح

در م اقکف حاجکا بکه

نماید ،رناى حقیقى ا ماس ىاللّه حاصل آید» (کاشانی.)2۵3 :1311 ،

 -دستیابی به ی استهها

1۳

جستارهای ن ی ادبی (ادبیا و عل م انسانی سابق)

«هر آنک
ملتم

شمارة دوم

که روى ا یلق بگردانکد و روى د در حضکر عکزّ کنکد ،حکق -تعکالى -آنچکه

او ب د بىواسطة سؤا بدو رساند .ای مقام میسّر نش د الّکا بکه مصکابر شکداید» (سکهروردی،

.)۱5 :13۱۵
 ایمان«باید که صبر معتصم و متمس

ی د سا د تا ایمان وى بی زاید» (میبدی ،ج.)1۱2 :3

 ییر و گشایش«دانستند که صبر کلید فرج اس » (میبدی ،ج)۱23 :3؛
 کسب روای الهی«ثمرة صبر رواى حق تعالى اس » (سهروردی.)1۱ :13۱۵ ،
هرکدام ا ای نتایج و آثار ،ت ان و نیروی معنک ی مناسکبی بکرای بکه دسک

آوردن صکبر بکه فکرد

میبلشد .در نظر عرفا صبر ،تنها راه رسیدن به ی استههاس  .نتیجة صبر ،دفکع بلاهکا و سکلتیهکا و
دستیابی به آر وهاس ؛ آن هم درحالیکه ایمان به یدا و روا و نزدیلی به او نیز حاصل شده اس .
 .۴صبر در روانشناسی مثبتگرا

صبر ا منظر روانشنایتی ی
درمان سلام

روانی و ثبا

ویهگی روانی و ثبا درونی اس که نقش ار شکمندی در پیشکگیری و
ندگی انسان دارد و یلی ا شایصههای مهکم بکرای نشکاندادن سکلام

روحی و روانی انسان عصر جدید اس « .افراد ی دشل فا به مدد صبر برای رسیدن بکه اهکداف والکا و
درگیرنشدن با ی استههای ودگفر در ص ر لزوم در مسیر پیشرف برای کم

به یک د و دیگکران،

در مقابل آنچه نادرس و قابل اصلاح اس میایستند ،جسار نشان میدهند و در مباحثة صکری  ،امکا
بدون تعصب و افراط ،مقص د ی د را برای حل مشلل بیان میکننکد» (شکل فهفرد و یرمکایی:1331 ،
 .)121بنابرای صبر عامل ارتقای سط رفتارها و روابط اجتماعی فرد به شمار میرود .همچنکی صکبر،
ی یشت داری فرد در مقابل ام ر ندگی اس ؛ بهگ نهایکه در برابکر تنگناهکا و گرفتاریهکای رو مکره
کمتر بیتاب میش د و با مهار ن
مقاوم

و ظه ر واکنشهای عقلانی با مسائل بری رد میکند .صکبر نک عی

در برابر احساسا و ع اطف و طغیان ناگهانی کنشهای درونی و بیرونی اس .
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روانشناسی مثب گرا ( )positive psychologyبهعن ان شایة جدیدی ا روانشناسکی بکه مطالعکة
علمی نیرومندیها و بهزیستی ذهنی انسان نظر دارد ( .)Seligman, 2000: 3مؤل ة اصکلی و شکنایتی
بهزیستی ذهنی ،روامندی ندگی اسک
ذهنی و ککی ی

ککه ار یابی کلی شلص ا ندگی ،جنبکة کلیکدی بهزیسکتی

ندگی به شمار مکیآیکد ( .)Huebner, 2004: 4ظهک ر و اوجگیککری روانشناسککی

مثب نگر در سا های اییر م جب شد تا علاقه و ت جه به ابککعاد مککثب

ککککارکرد روانشککنایتی بکه

ص ر رویلردی ن ی در پهوهشهای بهزیسکتی روانشکنایتی افکزایش پیکدا ککنککد .بککا گککسترش
روانشناسی مثب گرا بهعن ان یک

رویلکککرد ککککلنکگککر ،نگککرش دربکارة ایتلالکا ا یکاری ب

پزشلی و الگ ی ت عاملی تاحدودی یارج میش د و محققان برآننکد کککه بایکد بکه دنبکا گسکترش
ت انمندیها ،فهم ککامل گکسترة تکجارب انسان ماننکد ی دشککل فایی ،ایجککاد روکای

ا نکدگی و

بهزیستی افکراد ب د.
در ای شایه ا روانشناسی سکه حکیطهای که به نظر میرسد مبنای کلکی تحک
میدهند عبارتند ا  :رشد شلصی ،بکهزیستی ذهکنی و شلصی

بهینکه را تشکلیل

مقاوم در برابر اسکترس ( Campton,

 .)1996: 410ا ای میان ،م ه م بهزیسکتی میت انکد ارتبکاط نزدیلکی بکا م هک م صکبر داشکته باشکد.
بهزیسکتی روانکی ،ار یابکی مثب

فرد ا یک د و نکدگی ،رشکد مکداوم ،اعتقکاد بکه نکدگی هدفمنکد،

داشکت روابککط گکرم بکا دیگران ،ادارهکردن ندگی ی د و رلبه بر مسکائل محکیط و قبک
آن اس

(ملت

و ییر .)11 :1331 ،الگک ی بهزیسکتی روانشکنایتی یکا بهداشک

و پکفیرش

روانککی مککثب

ا

مهمتری الگ های ای ح ه بهشمار میرود که در آن بهزیستی در تحقق استعدادها و ت اناییهای فکرد
متجلی میش د (.)Ryff, 1995: 212

حا ای سؤا پیش میآید که یگ نه میت ان به بهزیسکتی روانشکنایتی دسک
دانشمندان به ای نتیجه رسیدهاند که معن ی

یافک  .بریکی ا

بلش مهمی ا نکدگی اجتمکاعی و روانشکنایتی فکرد را

تشلیل میدهد و افراد با گکرایش دینکی و با ای عقیکده ککه در جهکان مقصککد والایککی وجکک د دارد،
میت انند بهزیسکتی و شکادکامی یکک د را ارتککقاء بلشکند (میرمهکدی و دیگکران .)2۵ :1335 ،م هک م
معن ی
شده اس

و تشابه و تمایز آن با دی و باورهای مفهبی در تحقیقا بریی روانشناسان بحک و بررسکی
(اسیلیلا و دیگران .)1۳-12 :1332 ،در م ه م کلی ،معن ی

بکه معنکای بکاور بکه حضک ر و

رابطه با نیروی متعالی اس که به همکة جنبکههکای نکدگی هکدف ،معنکا و شکی ة عمللکرد مکیدهکد
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(میرمهدی و دیگران .)25 :1335 ،روانشکناسکان مکثب نگر مکعتقدند عکلم و عمکل کامکل روانشناسککی
بایکد در رنج کشیدن و شکادمانی ،تکعامل آنها و مدایلا معتبری که هکم رنکج را کککاهش دهککد و
هکم شادمانی را افزایش دهد ،دربرگیرد (قکمری)12 :1313 ،؛ اعما معن ی میت انکد باعک همکاهنگی
نی

و رفتار ش د و به روابط مثب

و معنادار بینجامد .یلکی ا م اهیم معن ی که ا شکنایتهشکدهتکری

روشهای سا گاری نیز به حساب میآیکد «صکبر» اس  .صبر در روانشناسی تعکاریف متعکددی یافتکه
اس  .ا ی

منظر صبر در روانشناسی مثب گرا یلی ا روشهکای ی دنظمدهکی اسک

ککه م جکب

اعکتدا روان آدمکی میگردد .منظ ر ا ی دنظمدهکی ،قکدر اسککت اده ا راهبردهکایی اسک ککه در
مقابل مکحر های درونی (ا قبیل افلار و حالکاتی مثکل رضکب و یشکم) یکا محکر هکای محیطکی
(رویارویی با ح ادث ناگ ار ،ناککامیهکا یکا ی شکیهکای افراطککی )...انسککان را ا عکدو ا تککعاد
بکا مکیدارد .انسان ،کما طلب اس
روبهروس

و پیمک دن مسکیر تلامکل در طک

نکدگی بکا مکک انع بککسیاری

و پیم دن ای مسیر تا رسیدن به اهکداف ملتلکف در نککدگی ،نیا منککد صکب ری اسک

(رباری بناب و یدایاریفرد .)52 :13۱3 ،انسان در کنار بهکارگیری ت انمندیهای شنایتی ،اجتمککاعی
و عکاط ی یک د و بکا کمک گکرفت ا روش صکبر مکیت اند ظرفی های ناشنایتهاش را کشکف کنکد
و بر ت انمنکدیهکایش بی زاید؛ بنابرای انسان صب ر بکا ککنتر رفتار ی یش ،تص یر ذهنکی مثبک تکری
ا یک د بکه نمکایش میگفارد و احساس ی دبکاوری و ار شککمندی بککیشتری نیکز کسکب مکیکنکد
(ایزدی طکامه و دیگران .)212 :1313 ،صبر به مکا تحمکل و همکدلی بیشکتری مککیدهککد و م جککب
بهبک د روابط فرد با دیگران میش د و ما را با امید پی نکد مکیدهکد و بکرتکری ایجکاد مکیکنکد و بکه مکا
مکیکند تصمیما بهتری گرفته ش د (ریان .)35 :1311 ،همچنی صبر ،نقش مکؤثری در تکأمی

ککم
بهداش

روان دارد و احساس روای

و پفیرش را در افکراد افکزایش میدهد و ا آسکیبهای روانکی

پیشگیری مینماید (ص رایی پاریزی.)122 :1313 ،
پهوهشهای محققان بیانگر آن اس

که در سا های اییر بهویهه در ایران ت جه به م کاهیم معنک ی

و عرفانی افزایش یافته اس  .در عرفان اسلامی ،مقام صبر معنای عمیقی دارد و بیان ی

تعریکف واحکد

برای آن املانپفیر نیس  .بههمکی سکبب عرفکا هکم بکهجکای بیکان تعریکف واحکد ا صکبر بکه بیکان
مصداقهای آن پردایتهاند .با ای حا در ی

تعریف ک تاه میت ان گ

« :صبر ،اسکتقام و پایکداری

در برابر تمام ع املی مکعرفی مکیش د که انسان را ا رسیدن بکه مراتب کما فطکری بشکر بکا میدارد»
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(ی شحا دستگردی .)۳3 :1313 ،کاربرد م کاهیم معنک ی ا جملکه صکبر و پی نکد آن بکا روانشناسکی
مثب گرا در ح ة بهزیستی و سلام روان م و ع تحقیقا پهوهشگران قرار گرفته اس  .بکا بررسکی
ای پهوهشها میت ان به مبانی ،آثار و نتایج صبر ا دیدگاه روانشناسی در ندگی امرو دس

یاف .

 .۱ .۴مبانی عملی صبر در روانشناسی مثبتگرا
 .۱ .۱ .۴مقابله با فشار روانی

منظ ر ا فشار روانی «شرایطی اس که درنتیجة تکعامل مکیان فرد و محیط به وج د میآیکد و م جکب
ایجاد ناهماهنگی ،یه واقعی و یه ریرواقعی ،بی ت اناییهکای یسکتی ،روانکی و اجتمکاعی فککرد بککا
پیامکدهای ی

م قعی

میگردد» (سارافین  .)133 :131۵ ،درص رتیککه بکی فشکار مک قعیتی و منکابع

درونی فرد تعاد وج د داشته باشد ،فشار روانی پدید نمیآید .درنتیجه اگر فردی شلیبایی پیشکه کنکد،
دیار فشار روانی نمیش د.
نلتة دیگر دربارة فشار روانی ،م ه م «سل رویی» اس  .سل رویی ،مجم عهای ا ویهگیهکای
روانشنایتی اس

که ا برو واکنشهای افراد بکه شکرایط یکا رویکدادهای بکالق ة فشکار ا جلک گیری

میکنکد ) .(Kobasa, 1982: 400ترکیکب و تل یکق سکه م هک م «تعهکد»« ،کنتکر » و «مبکار هج یی»
مینهسا م ه م «سل رویی» اس ( .)Maddi, 1999: 69سل رویی ا آنجا بکا م کاهیم معنک ی و
ا جمله صبر پی ند میی رد که فرد با افزایش گرایش معن ی ،به ن عی یک دکنترلی دسک

مککییابکد

ککه مکانع اثربلشی شرایط بیرونی میش د و درنتیجه ،کمتر در تکأثیر شکرایط نامناسکب قکرار مککیگیرد
(تکبرایی و دیگران.)۵2 :131۱ ،

در ت لرا معن ی اسلامی مشللا و ح ادث ندگی درواقع ،آ مایشهایی هستند کککه یککداوند
برای امتحان بندگانش سر راه آنهکا قکرار داده اسک و آنهکا بایکد در ایک شکرایط ،بکه جکای هکراس و
وحش  ،در پی یافت راهحل مکناسب بککاشند تکا ا ایک امتحکان سکربلند بیکرون بیاینکد .درعی حکا ،
یداوند به آنها وعدة یاری و کم

نیز داده اس

(ایزدی طامکه .)11۵ :1313 ،بکا اتّلکا بکه یککداوند و

صکبر ،م قعی های ریرقابل کککنتر در ایککتیار فکرد قکرار میگیکرد و سکل رویی افکزایش مییابکد
( .)Fountoulakis, 2008, 495همچنی روش آم ش صبر بهسبب بکری رداری ا پشکت انة نظکری
ق ی و نزدیلی با فضای فلری و فرهنگی مردم ایران ،م جب ایجاد تغییراتکی در سکل رویی ،تعهکد،

جستارهای ن ی ادبی (ادبیا و عل م انسانی سابق)

32

شمارة دوم

کنتر و مبار هج یی آ م دنیها شده اس  .در آم ش صبر ،سعی میش د افراد یطرها و بحرانهکا را
بیش ا حد یطرنا یا ویکیم ار یابکی نلنند .ای کار با ت هیم ای مطلب ص ر میگیرد ککه گکاهی
بحرانها ا س ی پروردگار و برای امتحان انسان و نیز روش شدن نتیجه برای انسان اسک و حتکی بکه
رشد و تعالی انکسان منجر مکیش د .بدی روی ،سعی میش د به جای تمرکز بر مشلل ،به شی ة مقابلکه
با مشلل تأکید ش د تا فرد ا بیشتری منابع مقابلکة یک د اسکت اده کنککد (رضکن ری و دیگکران:1335 ،
.)122
 .۲ .۱ .۴موفقیت در زندگی

یلی ا دلایل مهم م فقی

در کار ،تحصیل و برقراری روابط اجتمکاعی یک ب و مطلک ب بکا دیگکران

بهرهمندی ا نیرویی اس ککه بکه آن «ی دمهکارگری» گ ینکد« .ی دمهکارگری ،ت انکایی سکا گاری و
تغییردادن ی د ،متناسب با محیط اس ؛ ت انایی تغییر پاسخهای درونکی فکرد و قطکع تمایلکا رفتکاری
ناشایس

و اجتناب ا عمل به آنهاس ( .)Tangney, 2004: 280ی دمهکارگری همچنکی ت انکایی

برای تشلیص و تنظیم امیا و ع اطف اس که مشلصة آن اعما اراده ،ی دانضکباطی و ت انکایی بکه
تع یق اندایت لف یا پاداش اس ( .)Baumeister, 2007: 353ی دمهارگری با م ه م تلانشک ری
نیز رابطه دارد و نشاندهندة میزان ت انایی فرد در اندیشیدن به پیامدهای رفتار یک یش اسک ؛ ا ایک رو
بریی روانشناسان معتقدند بسکیاری ا مشکللا افکراد ناشکی ا مشکللا تلانکهای ،نظیکر نسکنجیده
رفتارکردن یا شتاب دگی اس ( .)Logue, 1988: 660م ه م ی دمهارگری بکا صکبر پی نکد نزدیلکی
مییابد .صبر به انسان فرص کافی میدهد تا دربارة ع اقب و پیامدهای رفتارهکای یک د تأمکل داشکته
باشد .با درنظرگرفت نتایج و پیامدهای مثب صبر میت ان در انجام ی اسکتهها و امیکا درونکی تع یکق
ایجاد کرد ،ا انجام رفتارهای نسنجیده پرهیز کرد و به تعاد دس

یاف .

 .۳ .۱ .۴تسلط بر رفتار و حفظ تعادل روحی

افکرادی که در مقابل ح ادث ناگ ار نت انند صبر کنند و وکعف روحکی نشکان دهنکد ،روانشکان دیکار
اوطراب و ارتشاش میش د و به دنبا آن تأثیرا روانتنی اوطراب را در جسم یک د (سکرگیجههای
مزم  ،د دردها و  )...تکجربه میکنند .صبر م جب میش د انسان ا لحاظ روحانی شکل فا شک د و بکه
درجا بالاتری ا لحاظ معن ی ا قبیکل تسکلیم ،ت ک ی

و روکا صکع د کنکد؛ ولکی افکرادی ککه در

سا پنجاه و دوم
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وقک ع حادثهای ناگ ار دیکار فکزع و شکلای ا رو گکار

میگردند ،بر اثر اشتغا ذهنی به مشلل م ج د ،فرص

ارتقا به مقامکا بالکای معنک ی و روحکانی را

پیدا نمیکنند (ایزدی طامه و دیگران.)115 :131۱ ،
 .۴ .۱ .۴تقابل با اضطراب و افسردگی

ا آنجاکه معم تری پاسخ افراد به فشارهای روانی ،اوطراب و افسردگی اس

(اتلینس ن و دیگکران،

 )1۱3 :1315با بهرهگیری ا صبر افراد در م اجهه با استرسها و بحرانهای نکدگی مقکاوم مکیشک ند.
صبر بکه افکراد میآم د تا ا تمکام تک ان و املانکا مکادی و معنک ی بکرای رسکیدن بکه هکدف یککا
بکرطرفککردن م انع است اده کنند .ای ووعی

باع

گسترش ی دشکل فایی فکرد میشک د و یک ن

تمایل انسان در شل فایی مسدود نمیش د ،اوطراب نیز کاهش مییابد .علاوه بکر ایک  ،بککنابر نککظریة
شنایتی  -اجتماعی اوطراب ،عل اصلی اوکطراب ،ناکارآمکدی ادرا شکده اسک (پکروی و جکان،
 .)۵22 :1311ا طریق صبر ،فرد درمییابد که صرفنظر ا پیامکد و شلسک ها ،م فقی هکایی نیکز بکه
دس

آورده اسک ؛ درنتیجه ادرا ناکارآمدی کاهش پیدا میکند و اوطراب کمتری تجربکه مکیشک د

(حسی ثاب  .)123 :1331 ،براساس بریی ا نظریههای شکنایتی ،صکب ری همچنکی در نقطکة مقابکل
افسردگی قرار میگیکرد .دیکدگاه شکنایتی بک

) (Beckسببشناسکی افسکردگی را ع امکل شکنایتی

سهگانه معرفی مکیکند ککه عکبارتند ا  :دید من ی نسب

به ی د ،دنیا و آینکده (پکروی و جکان:1311 ،

 .)۵۵2صبر مانع ا ار یابی من ی و شتابزده میش د و ککم

مکیکند ار یابیهکای درسک

و مثبک ا

رویدادهای ندگی ص ر گیرد (حسی ثاب .)112 :1331 ،
 .۵ .۱ .۴مقاومسازی و پایداری در کارها

انسان به یاری صبر امیدواری بیشتری برای رسیدن به اهدافش پیدا میکنکد .صکبر تحمکل سکلتیها را
آسان میکند و سبب تمرکز بیشتر برای رسیدن به اهداف مشلصشده میش د« .درواقکع مص نسکا ی
در مقابل استرس که اککن ن بکهعن ان یلی ا روشهای مقاومسکا ی افکراد در برابکر فشکارهای روانکی
مطرح میش د ،بر همی مبنا است ار اس ککه والدیک ا ک دکی با اجا هدادن به کک د ککه فشکارها را
در حد وعیف رفتهرفته تجربه ککند ،مک جب ی دسکا ی او میشک ند و بکهتکدریج تحمکل کک د ا
سلتیها افکزایش مکییابد و وقکتی بزرگ شد ،سلتیها او را ا پای درنمیآورد .ی د افکراد نککیز اگکر
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ی استند ا روش مقاومسا ی است اده کنند و رفتهرفته ی د را در مقابل مشللا مقکاوم نماینکد ،یلکی
ا بکهتری روشها برای ای امر ،صبر و بکردباری اسک » (ایزدی طامه و دیگران.)11۵ :131۱ ،
علاوه بر م اردی که ذکر شد ،صبر ثمرا معن ی نیز به دنبا دارد که امرو ه روانشناسکی مثبک گرا
یندان به تأثیر آن در سلام

روان اشاره نلکرده اسک  .شکاید در آینکده بکا شکنای بیشکتر اهمیک و

جایگاه صبر ،ای ثمرا نیز شل فاتر گردد .ا جمله ثمرا معن ی صبر به ای مک ارد اشکاره مکیشک د:
پیشگیری ا گناه (ایزدی طامه و دیگران)115 :131۱ ،؛ مقاومسا ی و پایداری در کارهکا (ایکزدی طامکه
و

و دیگران)11۵ :131۱ ،؛ امیدوارشدن به یاری پروردگار (آ عمران )125 :و پیکدایش یصکائل نیک
نهان.
 .۵تطبیق و مقایسۀ مفهوم صبر در روانشناسی و عرفان

واژة صبر در عرفان اسلامی م ه م بسیار گستردهای دارد؛ ا ای رو یافت واژة برابکر ایک م هک م در علکم
روانشناسی که بیشتر با واژگان انگلیسی سکروکار دارد ،دشک ار مینمایکد .میتک ان گ ک

هکر یک

ا

م اهیم صبر در عرفان اسلامی ،به اصطلاحی یاص در علم روانشناسی تبدیل شکده اسک ؛ بکرای مثکا
آنچه در عرفان اسلامی «صبر ا معصی » گ ته میش د ،در روانشناسی امکرو بکا اصکطلاحاتی همچک ن
«ی یشت داری ،مکهار تکلانههای جکنسی ،مهار پریاشگری ،مهکار تلانکههای یک ردن ،مهکار شکه
سل گ ت و مهار گرایشهای قدر و ثرو » برابری دارد« .صبر بر مصیب » نیز بکا م هک م «تحمکل»
( )toleranceدر روانشناسی بسیار نزدی

اسک « .صکبر در طاعک » نیکز پایکداری در انجکام کارهکای

دش ار اس .
صبر از معصیت

صبر بر مصیبت

صبر در طاعت

کنترل تکانههای

تحمل سختیها و

پایداری در انجام

جنسی و پرخاشگری

گرفتاریها

کارهای دشوار

بررسی مقام «صبر» در مت ن عرفانی ادب فارسی و ...
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م هک م صکبر در روانشناسکی نزدیک

میش د؛ برای نم نه آنچه در عرفان اسلامی «صبر ا معصی » و «صکبر بکر طاعک » گ تکه میشک د بکه
م ه م «ی دگردانی» ( )self regulationدر روانشناسی نزدی

اس  .ی دگردانی مکانی رخ میدهکد

که افراد به مکنظ ر کسکب نکتیجه یا اجتناب ا پیامدی ،کنشها ،گ تارها و نگرشهکایی را انجکام دهنکد
یا تر کنند .در ای تکعریف ،انکجام کار میت اند برابر «صبر در طاع » و تکر آن «ی یشکت داری در
تر گناه» باشد .ا س ی دیگر مک ه م یک دگردانی در روانشناسی ریشکه در «اصکل لکف » دارد .بکه
اعتقاد روانشناسان ،فرد مانی عملی را انکجام مکیدهد یا کاری را تکر میکند ککه ایک تلکاش ،لکفتی
برای او بیاورد یا رنجی ا او دور سا د .ولی م ه م معن ی صبر نمیت انکد پیکرو اصککل لکف بککاشد؛
یرا در م ه م صبر ،تر گناه و دوری ا لف گرایی نه ته اس ؛ مگر اینله تر گناه به یککاطر لکف
قکرب بکه یدا یا نعم های بهشتی در نظر گرفته ش د .در ای صک ر  ،میتک ان م هک م صکبر را نیکز
تابع اصل لف دانس ؛ اما اصکل لف مکعنای فراتر ا مقصک د روانشناسکان ی اهکد داشک (نک ری،
.)1۵5 :131۱
بریی دیگر ا پهوهشگران ،یک دگردانی را بکا ی دمهکارگری متکرادف دانسکتهاند و آن را ت انکایی
تح الشعاع قراردادن گرایشهای طکبیعى و رکیرارادى ،ی استهها یا رفتارها براى رسکیدن بکه اهکداف
بلندمد  ،حتى با وج د ا دس

دادن جکفابی هکاى اهکداف ک تاهمد و همچنکی بکراى پیکروى ا

معیارها و قک انی اجتمکاعى دانسکتهاند ) .(Baumeister, 2007: 65بکه نظکر مکىرسکد یکک دگردانى
نکمىت اند معاد روانشناسى صبر باشد؛ یرا صبر به مهار ی د در مینة بىتابى اشاره دارد؛ درحکالىککه
یک دگردانى ی
یهبکسا بکهتر اس

مک ه م کلى و شامل ی یشکت دارى و مهکار ن ک

در مینکههکاى گ نکاگ ن اسک .

گ ته ش د م ه م ی دگردانى و ی دمهارگرى بکا مک ه م تکق ا رابطکة نزدیک تکرى

دارد تا م ه م صبر (امیری و دیگران.)2۳ :1332 ،
صبر همچنی با م ه م «مقابله» در روانشناسی اشتراکاتی دارد« .مقابله عبار اسک ا تغییکر مکداوم
تلاشهاى شنایتى و رفتارى براى مدیری

ی استهها و فشارهاى بیرونى و یا درونکى که طکاق فرسکا

یا فراتر ا تک ان شکلص ار یابککى مککىشک ند ) .(Lazarus & Folkman, 1984: 141صکبر ماننکد
مقابله مکستلزم نک عى مقاوم

در برابر فشار روانى اس  .با وجک د ینکی شکباهتى ککه بککی ایک دو

مک ه م هس  ،ولی مقابله با م ه م صبر در متک ن عرفکانی مت کاو اسک ؛ یکرا مقابلکه تلاشکى بکرای
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حفف ،کاهش یا مهار فشار روانى اس ؛ ولى صبر یعنی تلاش براى مکهار بکىتابى در بککرابر دشک ارى.
به عبار دقیقتر ،صبر همان حال
اسک

ح ظ طمأنینه در برابکر دشک ارى اسک ؛ ولکى مقابلکه شکی ههکایى

که براى رلبه بر تنیدگى به کار گرفته مىش د (امیری و دیگران.)25 :1332 ،
«سرسلتی» ا م اهیم دیگری اس که به م ه م صبر نزدی

جایگاهش در جهان اس
گرایش فرد اس

اسک  .سرسکلتى ،بکاور فکرد دربکارة

که بیانگر تعهد ،کنتر و آمادگى فرد براى واکنش به یکالش اسک « .تعهکد»

به عجی شدن با آنچه در ندگى با آن م اجه مکىشک د بکه جکاى اینلکه در برابکر آن

احساس بیگانگى کند« .کنتر » ای اس که فرد به گ نهاى رفتار کند که انگار فکرد مکؤثرى در م اجهکه
با پیشامدهاى گ ناگ ن نکدگى اسک

و نات ان نیس « .یالش» یعنی اینله فرد بکاور کنکد تغییکر و نکه

ثبا  ،در ندگى طبیعى اس و تغییرا  ،محر هاى جالبى بکراى رشکد هسکتند نکه تککهدیدى بککراى
امنی

).(Stellman, 1998: 1980

با ت جه به مطالب مفک ر به نظر مىرسد م ه م سرسلتی معاد مناسبى بکراى صکبر نیسک ؛ یکرا
سرسلتى سایتار ذهکنى و شکلصیتى فکرد را نشان مىدهد؛ ولى صکبر بیکانگر واککنش فکرد در برابکر
دش ارىهاس که فرد سکعى مکىکنکد حال

آرامش و طمأنینة ی د را ح ظ کنکد (امیکری و دیگکران،

25 :1332و.)2۳
درنهای

بریی ا روانشناسان ،صبر را م ه م جداگانه و متمایزی ا واژههای نزدی

به آن در نظکر

گرفتهاند و آن را برابر با « »patienceدانستهاند.
مهرابیان ،صبر را گرایش بکه متکی بک دن ،پایکدارب دن ،ی یشکت داربکک دن و ت انکایى م اجهکه بکا
دش اریها ،تعریف کرده اس  .با ای تعریف ،صبر ا م اهیمى مثل به تأییراندایت پاداش ،تلکانش و
مسامحهکارى ،متمایز میشک د ) .(Piedmont, 2007, v. 18: 181ینیتلکر و ایمکانز نیکز ا محققکان
دیگرى هستند که صبر را به لحاظ روانشنایتى بررسکی ککردهانککد .آنهکا م هک م صکبر را متمکایز ا دو
م ه م «تأییر اروا» یا «ی دگردانى» مىدانند .طبق نظر آنها نمکىتک ان ایک دو را معکاد دقیقکى بکراى
صبر به شمار آورد؛ یرا اولاً صبر فقط ت انایى به تأییر اندایت اروکا نککیس  .تکک انایى صکرف نظکر
کردن ا پاداش حاور براى مش ق (محر ) آینده ،در نگکاه او بکه نظکر مکىرسکد ککه بکا صکبر هکم
معناس  .تأییر اروا ن عاً مستلزم ی

انتلاب آشکلار اسکک

بککی اینلکه پکاداش ک یک

فعلکى را

انتلاب کنکد یا در مکقابل ،پاداش بزرگتر آینده را انتلاب کند؛ درحالى ککه ت جکه بکه الگ هکاى صکبر
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انتلاب براى انتظار نیسکتند و مملک اسک

رفکتارى تکمایز آشلارى بی بىصکبرى و واکنکشهاى صب رانه نباشکد .بهتکر اسک

بکه لحکاظ

گ تکه شک د صکبر

بیشتر بر واکنشهاى درونى فرد متمرکز اس تا بیرونى؛ ثانیاً صبر فقط ی دگردانى نیس ؛ افکراد عکادى
و روانشناسان بیشتر صبر را به ص ر مک ه مى که مستلزم ی دگردانى یکا یک دکنترلى اسک  ،تصک ر
مىکننکد (امیکری و دیگکران .)2۱ :1332 ،پیترسک و سکیلگم یک دگردانى را یلکى ا سکه یاصکی
تشلیلدهندة صبر (پایدارى ،سعة صدر و ی دگردانى) میدانند .بههرحا  ،به نظر مىرسد صکبر کامککلاً
واکنش هیجانى درونى اس  .بنابرای  ،مناسکبتکر

مکتمایز ا ی دگردانى اسک ؛ یرا اساساً مستلزم ی

ای اس که دربارة صبر ،هیجان معن ی بررسى ش د .به احتما

یاد ،افراد صکب ر بکه طک ر سکا گارانه

برنامههکاى (شکی ههکاى) معن ی ،ا قبیل آمادگى به لحاظ ت جه و محاسبه را انجام مىدهند تا بکه طک ر
حرفهاى هیجانهاى مکن ى ا قکبیل رنجش و یشم را در م اقکع انتظکار ککاهش دهنکد (Piedmont,

).2007, v. 18: 182,183
با ت جه به ای تعاریف متعدد میت ان گ
اسک

صبر ی

م ه م یندبعکدى و نک عی یک دنظکمدهکی

ککه م جب اعتدا روان آدمی میش د .همانط رکه بیان شد ای تعابیر ملتلکف در روانشناسکی

در م اردی با ان اع صبر در مت ن عرفانی مشابه

و نزدیلی مکییابکد؛ بکرای مثکا دو نم نکه ا ابیکا

دربردارندة م ه م صبر در مثن ی م لانا که با مباح مطرح ح ة صبر در روانشناسکی مثبک گرا یعنکی
«بهباشی و تابآوری» تطابق و هماهنگی دارد ،بیان میش د.
 -صبر و بهباشی

م لانا بیان میکند که تنها ا طریق ییالا ی ش و امیدوارکننده ،انسان در ندان جهکان دوام مکیآورد.
یلی ا ای ییالا نجا دهنده ،صبر اس

که آن نیز بهواسطة ایمان در ومیر پدید آمده اس :

صککبر شککیری ا ییککا یکک ش شککده اسکک

ککک ن ییالککا فککرج پککیش آمککده اسکک

آن فکککککرج ایکککککد ایمکککککان در وکککککمیر

وککککعف ایمککککان ،ناامیککککدی و حیککککر

صکککککبر ا ایمکککککان بیابکککککد سکککککر کلکککککه

حیکککک لککککا صککککبر فلککککا ایمککککان لککککه

گ کککک پیغمبککککر یککککداش ایمککککان نککککداد

هرکککککه را صککککبری نباشککککد در نهککککاد
(مثن ی ،دفتر س م)۳2۵ - ۳21 ،
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صبر که ذاتاً تلخ اس

شمارة دوم

بر اثر ییا ی ب و ی ش ،شکیری و لکف بلکش مکیشک د؛ یکرا در آن

حا  ،ییا رهایی ا بند رم و گرفتاری پدید آمده اس  .پیداشدن ییالا رهایی ا رکم و گرفتکاری ا
ایمان سریشمه میگیرد ،ولی سس ایمانی سبب ن میدی و بیتابی میش د ( مانی.)113 :133۵ ،
در نظر م لانا ییالا مثب

به صبرآفرینی و ییالا من ی به حرصآوری میانجامکد .بنکابرای سکه

مق لة «ییا مثب  ،ایمان و صبر» در ی سک و «ییکا من کی ،ک کر و حکرص» در سک ی دیگکر قکرار
میگیرد:
خیالات
خیالات مثبت

خیالات منفی

ایمان

کفر

صبر

حرص

امرو ه در روانشناسی مثب گرا به ای نک ع مثب اندیشکی ناشکی ا ییالکا مثبک و تلکاش بکرای
داشت

ندگی ی ب «بهباشکی» میگ ینکد .طبکق تحقیکق اشکنیتلر در سکا  2212صکبر بکر بکهباشکی

روانشنایتی افراد تأثیر مثب میگفارد و بر کی ی

ندگی میافزاید .محققان فراوانی ایک مسکئله را ککه

رفتارها و نگرشهای دینی در کاهش ع اطف من کی (اوکطراب ،افسکردگی و  )...و افکزایش ع اطکف
مثب

(شادکامی) مؤثر اس  ،بررسی کردهاند (حسی ثاب  .)1۵ :131۱ ،بنابرای بکه اعتقکاد روانشناسکان

مثب گرا وج د صبر در جایگاه فضیلتی انسانی بر بهباشی فردی و اجتمکاعی افکراد مکؤثر اسک « .فکرد
صب ر بی ی د و دنیای بیرون رابطة ملایمتری برقرار میکند .ینی فکردی در برابکر ناملایمکا دنیکای
بیرون مقاوم

بیشتری نشان میدهد» (سرتییی و دیگران.)۵1 :1335 ،
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 -صبر و تابآوری

در مثن ی ا ی اهشها و تمایلا ن سانی ت با عن ان «یار بد» یکاد مکیشک د ککه انسکان را ا صکراط
مستقیم منحرف میسا د؛ اما م لانا وج د ای یار بد را بیفایکده نمیدانکد؛ یکرا صکبر بنکده را افکزایش
میدهد و سینة او را برای در حقایق میگشاید:
ا صککد دشککمن دشککم تر اسکک

گریکککه انکککدر پکککرورش تککک مکککادر اسککک

لیکک

یککککار بککککد نیل سکککک بهککککر صککککبر را

کککککه گشککککاید صککککبرکردن صککککدر را
(مثن ی ،دفتر ششم 1۵33 ،و )1۵3۳

در ادامه اثرا مثب صبر که در کارها سبب گشکادگی میشک د و محبک و دلبسکتگی بکه حکق را
پدید میآورد و در مقابل مضرا بیصبری ککه سکبب رمورصکة فکراوان و بیییکری میشک د ،ذککر
میش ند .به نظر م لانا جز به پیش حضر حق نباید با دیگری قری شد؛ یرا ا ایک محبک
و برکا

ثمکرا

یادی پدید میآید:

هککککر کککککه را دیککککدی برهنککککه بینکککک ا

هسکککک بککککر بیصککککبری او آن گکککک ا...

یککک ن بیصکککبری قکککری ریکککر شکککد

در فککککراقش پککککر رککککم و بیییککککر شککککد

یککک ی بکککا او کککک ککککه یککک را آفریکککد

یکککککک یهککککککای انبیککککککا را پروریککککککد
(مثن ی ،دفتر ششم 1۵۵۳ ،1۵۵1 ،و )1۵۵3

ای بیانا در مثنک ی بکا م وک ع «تکابآوری» در روانشناسکی امکرو همپی نکدی بسکیاری دارد.
«تابآوری ن عی فرایند ت انایی یا پیامد سا گاری م فقی آمیز با م قعی
ت انمندی فرد در برقراری تعاد

یستیروانی در ووعی

«همچنی ت انایی سا گاری بکا درد و کی یک

تهدیدکننده اس  .تکابآوری

یطرنا اسک » (یکدارحیمی.)۵1 :13۱۵ ،

نکدگی را افکزایش میدهکد» (حکقرنجبر.)112 :1332 ،

بریی محققان یلی ا مینههای احتمالی رشد تکابآوری افکراد را اعتقکاد مکفهبی دانسکتهاند (نک :
یدایاریفرد و دیگران .)2۱2 :13۱3 ،بریکی دیگکر نیکز ذککر کردهانکد ککه «گکرایش مکفهبی م جکب
مقاوم

انسان در برابر مشللا و استمرار در مقابله با آنهکا میشک د؛ درنتیجکه فکرد کمتکر در شکرایط

نامناسب بیرونی قرار میگیرد» (تبرایی و دیگران.)۵5 :131۱ ،
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نتیجهگیری

در سا های اییر ،شایهای ا دانش روانشناسکی بکه معن یک و مثبک گرایی ت جکه پیکدا ککرده تکا بکا
فاصلهگرفت ا جهانبینی مادهگرایی ،ق انینی را که بر لایة درونی انسان حاکم اس  ،بشناسکد و راههکای
بهتری در حل مشللا بشری شناسکایی کنکد .معن یک
مشللا روانی او کم

مکیت انکد در تکأمی آرامکش انسکان و حکل

بسزایی داشته باشد.

مت ن عرفانی با دربرداشت آم ههای معن ی میت اند برای دستیابی انسکان بکه آرامکش و رهکایی ا
اوطراب و افسردگی راهلارهایی ارائه کند .مقاما و منا

سیر و سل

عرفانی هری

به نک عی بکه

درمان نیا های روحی انسان یاری میرساند.
در مت ن عرفانی یلی ا مهمتری مقاما «صبر» دانسته شده اس  .براسکاس آنچکه در متک ن ادبکی
عرفانی دربارة صبر آمده اس  ،صبر به معنی پفیرش حلم یدا و نداشکت شکلای و اعتکراض اسک
که ن عی مبار ه با ن

و امیا و ی استههای ودگفر به شمار مکیرود .براسکاس حالکا و شکرایطی

که انسان در آن قرار میگیرد ،صبر به ص ر های ملتلف یکه در شکادی و یکه در سکلتی ظهک ر و
برو مییابد .همچنی صبر جنبههکای فکردی و اجتمکاعی دارد .در همکة انک اع صکبر انسکان مراتکب و
درجا مت اوتی ا صبر را میت اند برو دهد .نتایج و پیامدهای صبر به انسکان در دسکتیابی بکه حیکا
معن ی یاری میرساند و او را صب رتر میسا د.
در تحقیقا روانشناسی نیز یلی ا روشهکا بکرای رسکیدن بکه آرامکش درون« ،صکبر» اسک ککه
ار شها و پیامدهای مثب

آن در ندگی انسان امرو م وک ع تحقیقکا روانشناسکان در ایک حک ه

قرار گرفته اس  .صبر ،نقش مؤثری در تأمی بهداش

روان دارد و احساس روکای

و پکفیرش را در

افکراد افکزایش میدهد و ا آسکیبهای روانی پیشگیری مینماید .مقابله بکا فشکار روانکی ،م فقیک در
ندگی ،تسلط بر رفتار و ح ظ تعاد روحی و مقابله با اوطراب و افسکردگی ا کاربردهکای صکبر در
ندگی انسان به شمار میروند.
در تطبیق و مقایسة م ه م صبر در مت ن عرفانی و روانشناسی ای نتیجه حاصل میش د ککه بریکی
تعاریف و تعابیر عرفا دربارة صبر با م اهیم ای م وک ع در حک ة روانشناسکی مثبک گکرا نزدیلکی و
پی ند مییابد .ان اع صکبر در نظکر عرفکا بکا م کاهیم یک دگردانی ،مقابلکه و سرسکلتی در روانشناسکی
اشتراکاتی دارد و ا جهاتی نیز با آن مت او اس  .م اهیم مشتر صبر در دو ح ة ادبیکا عرفکانی و
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روانشناسی برای نم نه در بلشی ا ابیا دربردارندة م ه م صبر در مثنک ی م لانکا مشکاهده مکیشک د.
آم ههای معن ی م لانا در م و ع صبر با مباحک مطکرح در روانشناسکی مثبک گرا یعنکی بهباشکی و
تابآوری تطابق و هماهنگی دارد.
ای ن ع تحقیقا میت اند به روانشناسی در رسیدن به اهداف آن ککه آرامکش درونکی و بهداشک
روانی اسک یکاری رسکاند .متک ن عرفکانی دربردارنکدة راهلارهکای عملکی در حک ههکای ملتلکف
روانشنایتی یه در سط فردی (مانند یشن دی ،روای ا ندگی ،ت سکیر یک شبینانکه ا مکرگ) و
یه در سط اجتماعی (مانند وحد و انسجام اجتماعی ،کاهش جرم و انحراف ،ن عدوسکتی و کمک
به دیگران و طبیع دوستی) اس  .گ تنی اس
صبر ا جمله گشایش در کارها یا برک

روانشناسی مثب گرا دربکارة بریکی ا ثمکرا معنک ی

در ندگی ،هن سلنی نگ ته اس  .بکه نظکر میرسکد دانکش

روانشناسی در کش ر ما میت اند با است اده و رج ع به مت ن ادبی و عرفانی در مینة مسائل معنک ی بکه
ابزاری برای نم نهگیری و رسیدن به نتایج م ید دس

یابکد .ایک نک ع تحقیقکا

ب میکردن تحقیقا دایلی کش ر فراهم ی اهند آورد.

مینکة یک بی بکرای

122

شمارة دوم

جستارهای ن ی ادبی (ادبیا و عل م انسانی سابق)
کتابنامه

قرآن کریم ،ترجمة محمدمهدی ف لادوند.
اسییللا ،برنارد و دیگران .)1332( .روانشناسی دی بر اساس رویلرد تجربی .ترجمکه محمکد دهقکانی.
تهران :رشد.
افراسیابپ ر ،علیاکبر .)1332( .روانشناسی و عرفان .تهران :یرمشهر.

امیری ،حسی و دیگران« .)1332( .م ه مشناسی صبر در اسلام و معاد یابی آن در روانشناسی» .نشریة
معرف  .س .22ش .132صص15تا.32
ایککزدی طکککامه ،احمککد و دیگککران« .)1313( .مقایسکة تککأثیر آمک ش صککبر و حککل مسککئله بککر کککاهش

پریکاشگری و انکتلاب راهبردهای مقابلهای دانشج یان دانشکگاه علک م انتظککامی» .نشکریة دانکش
انتظامی .س .11ش .3صص112تا.22۱

ایزدی طامه ،احمد و هملاران« .)131۱( .صبر؛ مبکانی نظکری و کارکردهکای روانیاجتمکاعی» .نشکریة
مصباح .ش .۱1صص123تا.132
و اولی ر جان .)1311( .شلصکی  ،نظریکه و پکهوهش .ترجمکة محمکدجع ر جک ادی و

پروی  ،لارن

پروی ککدی ر .تهران :آییه.
تبرایی ،رامی و دیگران« .)131۱( .بررسی سهم تأثیر جه گیری مفهبی بر سلام

روان در مقایسه بکا

عک امل جکمعی شنایتی» .نشریة روانکشناسی و دی  .س .1ش .3صص3۱تا.۳2

حسی ثاب  ،فریده« .)131۱( .اثربلشی آمک ش صکبر بکر اوکطراب افسکردگی و شکادکامی» .نشکریة
مطالعا

اسلام و روانشناسی .ش .2صص۱3تا.3۵

حسی ثاب  ،فریده« .)1331( .مبانی دینی و تحلیل روانشنایتی صبر با تلیکه بکر آیکا

قکرآن ککریم».

نشریة سراج منیر .س .2ش .1صص5تا.113
حقرنجبر ،فرخ و دیگران« .)1332( .تابآوری و کی ی

نشریة سلام

ندگی مادران دارای فر ندان کمت ان ذهنی».

و روانشناسی .س .1ش .1صص1۱۱تا.11۱

یدارحیمی ،سیام  .)13۱۵( .م ه م سلام

روانشنایتی .تهران :جاویدان یرد.

یدایاریفرد ،محمد و دیگکران« .)13۱3( .آمادهسکا ی مقیکاس نگکرش مکفهبی دانشکج یان» .نشکریة
روانشناسی .ش.۵صص2۳1تا.215

ی شحا دستجردی ،طاهره« .)1313( .نقش صبر در تلامل روحکی انسکان ا دیکدگاه عرفکا» .نشکریة
بکان و ادب فکارسی دانکشگاه سیستان و بل یستان .س .2صص ۳3تا .1۳
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ی شحا دستجردی ،طاهره .)131۵( .با تاب م ه م قرآنی صبر در ادبیا عرفکانی ا قکرن پکنجم تکا
پایان قرن ه تم .اص هان :دانشگاه اص هان.
دهباشی ،مهدی و میرباقریفرد ،سیدعلیاصغر .)1311( .تاریخ تص ف ( .)1تهران :سم .
ر م ن ،ینب .)1332( .بررسی رابطة مؤل ههای صبر و تکابآوری بکا تعکالی معنک ی در دانشکج یان
دانشگاه شکیرا  .پایاننکامة ککارشناسی .دانشگاه شیرا  .دانشلدة عل م تربیتی و روانکشناسی.

ریان ،ام .جکی .)1311( .قکدر

صکبر .تکرجمة افکسانه محمدی .تهران :جیح ن.

مانی ،کریم .)133۵( .شرح جامع مثن ی دفتر دوم .تهران :اطلاعا .
سارافین  ،ادوارد پی .)131۵( .روانشناسی سلام  .ترجمة علی احمدی ابهری و دیگران .تهران :رشد.
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