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در متون عرفانی ادب فارسی و راهکارهای عملی آن در روانشناسی « صبر»بررسی مقام 

 گرامثبت
 1وجیهه ربیع

 2فرددکتر سید علی اصغر میرباقری

 3بابا حیدری دکتر سید مرتضی هاشمی

 چکیده

بریکی ا  هکای اییکر . در سکا و اسک رروبکه مشکللا  روانکی ملتل کی با انسان معاصر

برای حل ایک  مشکللا  بکه معن یک  ت جکه و گرا در شایة روانشناسی مثب  روانشناسان

 بیشکتر وای اسک  شدهسن  معن ی شنایتهکه  سلامیا -عرفان ایرانیاند. گرایش نشان داده

تک ان در مکیککه  ه داردمعارف والایی اشکار مت ن ادبی برو  و ظه ر یافته اس  به در قالب

ها و نتایج جدیدی ا  آن بکه دسک  آورد و بکی  های روانشناسی جدید برداش پرت  آم  ه

های که در آن تجربکه منث ر ادبیمت ن بررسی ای  دو معرف ، تطبیق و مقایسه ص ر  داد. 

ت اند دستاوردهای عینکی دهد، میعرفانی نم د یافته اس  و ابعاد معن ی بشر را با تاب می

ت انکد در ایک  دو یلکی ا  م وک عاتی ککه مکیشناسان قرار دهد. ربی در ایتیار روانو تج

منظ ر در ن شتة حاور تعریف، اهمی ، ان اع بدی د، صبر اس . ش تطبیق  مقایسه و، ح  ه

صکبر جایگاه  ،شد عرفانی ادب فارسی استلراجمنث ر و درجا  مقام عرفانی صبر در مت ن 

و  گردیکد ج و پیامدهای عملی آن در  ندگی انسان امرو  بررسکیا  منظر روانشناسی و نتای

م ه م صبر ا  دیدگاه ای  دو معرف  بکا یلکدیگر تطبیکق و مقایسکه شکد. نتکایج نشکان داد 

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

   یابد.روانشناسی مشابه  و نزدیلی می

  .گرا، مثن ی معن یصبر، عرفان اسلامی، روانشناسی مثب  :هاکلیدواژه
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 پیشگفتار. ۱

تکا بکا  پیکدا ککرده ت جکه گراییو مثبک  روانشناسکی بکه معن یک ای ا  دانش شایههای اییر، دههدر 

 ،درونی انسان حاکم اسک  ةکه بر لای را گرایی و تجربیا  حسی، ق انینیبینی مادهگرفت  ا  جهانفاصله

-11۱: 1335)میرمهکدی و دیگکران،  شناسایی کندرسیدن به سلام  روان های بهتری در و راهبشناسد 

بسیار ق ی میان معن یک  و آرامکش درونکی یکا همکان  ی. تحقیقا  جدید نشان داده اس  ارتباط(123

ویکهه انسکان بکه ا  روحیمشلل تری ا جمله مهم .(۵5-23: 1333)وس ،  بهداش  روانی وج د دارد

هکایی ککه در آرامش روانی و اطمینان قلبکی اسک . تلنیک  نب د ،افسردگی ،کن نی، اوطراب در عصر

ش د، همه برای دستیابی فکرد بکه ینکی  های روحی است اده میبرای درمان بیماری گرامثب  روانشناسی

مکش ها برای رسکیدن بکه آراکه یلی ا  بهتری  روش «صبر»ت جه به م ه م در ای  راستا  آرامشی اس .

در ایک  قکرار گرفتکه اسک . در ایک  حک  ه  درون اس ، م وک ع بسکیاری ا  تحقیقکا  روانشناسکان

   اند.ها برآمدهپی تبیی  و کشف آثار مثب  و کاربردی صبر در  ندگی انسان روانشناسان در ،تحقیقا 

 ای در حک  ة معن یک  و بکرو شکدهاسلامی ک ایرانکی سکن  دیرینکة شکنایته عرفانا  س ی دیگر 

در  ها به بهتری  شلل در مت ن ادبی با تاب یافتکه اسک .آید. ای  اندیشههای معن ی به شمار میاندیشه

ی معنک ی انسکان را هکات انکاییا بیکان شکده اسک  ککه معن ی عرفتعالیم و ها مت ن ادبی عرفانی آم  ه

شکان دهنکد. ککاربرد ت انند راهلارهایی بکرای دسکتیابی بکه فضکاهای معنک ی نمید و نسا آشلارتر می

. بلشکی ا  ایک  های معن ی در اندیشة عرفا در م و عا  ملتلکف عرفکانی نمک د یافتکه اسک آم  ه

« صکبر» عرفکانی، مقامکا  تکری مهکمیلی ا   .ش دمی شنایته« مقاما »با عن ان  در عرفان م و عا 

ایک  مقکام  د.آیکمکیبکه دسک  کمالکا  ن سکانی و ریرن سکانی  آن همةدر نظر عرفا ا  طریق  اس  که

هایی دارد که با تحقق آن بسیاری ا  ص ا  پسکندیدة انسکانی دیگکر نیکز در وجک د فکرد پدیکد  ویهگی

ش د و در ایک  آرامکش آورد و بر ی د مسلط میها تاب میسلتی آید. به کم  صبر انسان در برابرمی

شکلیبایی در برابکر آن اسک  ها گام بکردارد. صکبر پکفیرفت  بلکا و بردبکاری و ت اند به سم  ی بیمی

تسکلط بکر وجک د ، تری  فایدة صبر(. بنابرای  نلستی  و شاید مهم2۵2: 1311فرد، )دهباشی و میرباقری

رو شکاید بتک ان ش د و ا ای می به اعتقاد عرفا بسیاری ا  کمالا  انسانی ا  صبر حاصل ی یشت  اس .

 تلقی کرد. های پسندیدة انسانیص   صبر را مادر
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 بکا رویلکرد متک ن ادبکی عرفکانیدر ای  م ه م شنای  مبانی مطالعه و  ،دف اصلی ای  جستاره  

تعریکف صکبر،  بکه ایک  منظک ر .اسک  تحقق آن در وج د انسانراهلارهای عملی کاربردی و بررسی 

ککارکرد ا  سک ی دیگکر بررسی شد.  کاربردیبا رویلرد  ان اع و نتایج آن در مت ن ادبی عرفانی مراتب،

هکای روانکی هکای روحکی و آسکیبدرمان بیماریگرای امرو  و تأثیر آن در روانشناسی مثب در  صبر

ایک  دو در  صکبر م هک مپک  ا  آن  و تبیی  شکد.بررسی  معن ی  در وج د افراد حناشی ا  کمب د رو

  بکرای نم نکه ایک  تشکابها شد و تشابها  ای  م ه م در آنها نشکان داده شکد. تطبیق و مقایسهح  ه 

 .گردید حلیلشناسایی و ت ،مثن ی م ل ی ،یلی ا  مت ن ادبی عرفانیط ر تطبیقی در به

روانشناسکی در رسکیدن بکه  هکای معنک ی، بکها بیان کاربردهای آم  هد بک شمی تحقیقا  گ نهای 

 کند. کم  اس ، و بهزیستی آدمی و بهداش  روانی درونیآرامش ن که آ اهداف

 پیشینۀ پژوهش. ۲

؛ امکا در انکدبررسکی ککردهیا تحقیقکا  روانشکنایتی در مت ن عرفانی  م و ع صبر را ای  یرهپهوهش

 : مینة م و ع ای  ن شتار تاکن ن تحقیق مستقلی ص ر  نگرفته اس 

هکای قرآنکی (: در ای  کتاب م و ع صبر در متک ن عرفکانی بکا آمک  ه131۵ی شحا  دستجردی )

تحقیقکی و تطبیکق آن بکا حک  ة عرفکان احک  روانشناسکی مب در ای  کتاب دربکارةشده اس .  مقایسه

 ص ر  نگرفته اس . 

تأثیر آم  ش صبر و حل مسئله بکر  ةمقایس»در تحقیق ی د با عن ان ( 1313) دیگرانو  طامه یزدیا

 تکری مهم ،«انتظککامی ای دانشج یان دانشکگاه علکک ممقابله راهبردهای کاهش پریکاشگری و انکتلاب

دانشکج یان دانشککگاه ای  تحقیق به ص ر  مطالعة مک ردی روی  اند.را استلراج کرده کبرپیامدهای ص

م هک م صکبر در حک  ة عرفکان و و تطبیکق ککه بررسکی ب ده و با م و ع ایک  مقالکه  انتظکامی علک م

 مت او  اس .روانشناسی اس ، 

ناسکی و مباحک  مشکتر  (: در ای  کتاب ارتباط میان دو علم عرفکان و روانش1332پ ر )افراسیاب

 م هک م صکبر ککهاما دربکارة اس . شده بررسی ن   اس ،  تری  آن شنای  و تربی که مهم آنهامیان 

نشکده مبحثی مطرح  ،تبیی  و تحلیل کندعرفانی و روانشناسی  م و عا  در دارد آن راسعی ای  مقاله 

 اس .
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آوری بککا تعککالی های صبر و تککابل هؤم ةبررسی رابط»نامة ی د با عن ان در پایان( 1332)  نر م

و  هکای صکبرمیان تمام مؤل ه معنادار مثب  ةکه رابط هنشان داد« معنک ی در دانشکج یان دانشگاه شکیرا 

بکا نگکاه فقکط نامکه ایک  پایانوجک د دارد.  آوری و تعککالی معنکک یتککاب هکایمعن ی و مؤل ه تعالی

 تحقیقی انجام نشده اس . ا  عرفانیم و ع ر آن دربارةدروانشنایتی ن شته شده اس  و 

بررسکی رابطکه بکی  ابعکاد صکبر و بهزیسکتی »( در مقالة ی د بکا عنک ان 133۵ی س ی و مرحمتی )

 کککل ةشدن، روای  و اسکتقام  بکا نمککر، مکتعالیبکعاد صبر شامل شلیبایینشان دادند ا« روانشنایتی

ککه بکا هکدف تطبیکق م هک م  تحقیق حاوربا م و ع ای  مقاله . دارد اردمثب  و معنی ةرابط بهزیسکتی

پیکدا  معنکادار و همسک یی ارتبکاط های ادبیا  عرفانی و روانشناسی انجکام شکده اسک ،صبر در ح  ه

 کند.نمی

در حک  ة  بکه ایک  م وک ع های پهوهشی دربارة صبر یا فقکطش د بیشتر ن شتهینانله ملاحظه می

اند. ای  پهوهش ک شکیده اسک  بررسی کرده اند و یا آن را ا  منظر دانش روانشناسیهت جه داشت عرفان

های آن را با آنچکه در و تعریف و ویهگی ت جه داشته باشد با رویلرد کاربردی به م و ع عرفانی صبر

. علم روانشناسی دربارة اهمی  و کاربرد صبر در ایجاد سلام  روان مطرح شده، مقایسه و تطبیکق کنکد

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

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

ایتیکار در  بتک ان ا  میکان آن الگک یی عملکی در متک ن عرفکانی م و عا  معنک یکاربردی  شنای 

   د.درمانگران قرار داانرو

 صبر در عرفان اسلامی .۳

 صبر و انواع . تعریف۱. ۳

اند، برگرفتکه ا  م هک می اسک  ککه در قکرآن و روایکا  آمکده تعاری ی که بیشتر عرفا ا  صبر ارائه داده

 (.  215: 1315کند )قشیری، ی یی معرفی میاس . پیامبر)ص( در یبری ایمان را صبر و ی ش

معنکا  یکزن ی ا  شکلا یآن را یک ددار یو بریک سک یدا یبرا یو بردبار یباییشل یبه معناصبر 

   (.115ق: 1۵12، ۱ج یدی،فراه ن :اند )کرده
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مراحکل و مراتبکی هسکتند ککه انسکان در راه  ،ی اس . مقامکا مقاما  عرفانتری  صبر یلی ا  مهم

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

آیکد و افکراد ش ند. بنابرای  مقام صبر تنها با سعی و تلاش درونی یک د فکرد بکه دسک  مکیحاصل می

    آشلار سا ند.اند ای  ت انایی درونی ی د را با تلاش فردی ت انستهصب ر 

اهیم مشکتر  تک ان م کدر ی  نگاه کلی می که در مت ن عرفانی تعاریف متعددی ا  صبر آمده اس 

   د:، در م ارد  یر یلاصه کراندارائه داده ا  صبر عرفاکه  یتری  تعاری مهمعن ان را بهآنها 

 (.  3۱: 1312ی، کاشان و 2۱۱ق: 1۵25، 5ج یری،)قش یبا داشت  ن   ا  ملروها  و مناه -1

ی ؛ مسکتمل3۵: 13۱1ی، )کلابکاد و با داشت  ن   ا  ناله با وج د بلکا کار ا  یدا یشانتظار گشا -2

   .(22۵۳: 5و ج 1221: 13۳5، 3ج بلاری،

 (.2۱3: 1315به نقل ا  جنید، )قشیری، ناکردن ترشتحمل سلتی برای یداوند و روی -3

 بکه نقکل ا  جریکری، میان حا  نعم  و محن  به آرام یاطر هر دو حا  )قشکیری،نلردن فرق -۵

1315 :211  .) 

 (.  1۱2: 13۱1، 3داشت  محن  )میبدی، ج پنهان -5

در آن  شاید بهتری  تعری ی که برای صبر ذکر شده و درواقع جمع نظکرا  همکة عرفکاترتیب بدی 

)قشکیری، بکه « حدّ صبر آن اس  که اعتراض بکر تقکدیر نلنکی»ا  ای  سل  دریاف  ش د:  آمده اس ،

یر الهکی، نشکان دهنکدة ب دن انسان در مقابل تقکد(. در نظر عرفا تسلیم21۳: 1315نقل ا  اب علی دقّاق، 

گیکری رابطکة ایمان او به یداوند اس  و ی ن عرفا مح ر و اساس همة رفتارهای انسکان را در شکلل

هاسک . صبر نیز در نظر آنها ت جه یاص به یداوند در هنگام نکزو  سکلتی دانند،انسان با یداوند می

رود که انسان در هر شکرایطی  بکان میا  دیدگاه آنان ای  ایمان و باور به حض ر یداوند تا جایی پیش 

پفیرد. اهمی  مقام صکبر در نظکر گشاید و هر ات اقی را ا  جانب یداوند با روای  میبه اعتراض نمی

؛ «التص ّف الصبر تحک  الکامر و النهکی»اند: را همان صبر دانسته« تص ف»حدی اس  که بریی عرفا به

 (.313: 1332)محمد ب  من ر، 

هکا نیکز ها و شکادیآید، بلله انسان در ی شیها به کار نمیها و دش اریگام سلتیصبر تنها در هن

صبر را براساس شکرایط و حالکاتی ککه انسکان در آن قکرار باید با ت جه به یداوند صبر پیشه کند. عرفا 

 اند:به دو دستة کلی تقسیم کرده ،گیردمی
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دلیل شکرّی ککه ولی به ،استه و میل انسان اس صبر بر مراد و آر و: کارهایی که کاملاً مطابق ی  -1

؛ 123: 133۳در آن هس ، نباید آن را انجام داد؛ عرفا به ای  ن ع صکبر، صکبر بکر منهیّکا  )هجک یری، 

( 1۱2، 1: ج13۱1( و صکبر در برابکر معصکی  )میبکدی، 235 ،1ج :13۵۳ و عطار، 2۱1: 1315قشیری، 

یک ن مکراد ا  بنکده جکدا »نشینی یدا دانسته شده اس : هماند. نتیجة ای  ن ع صبر، صحب  و نیز گ ته

 )کلابکادی،« و ی ن بر ف ا  مراد صبر نلند ا  حکق رجک ع آرد در ف ا  مراد صحب  حق یابد، گردد

   (.122۱، 3ج :13۱1

ولکی  ،صبر بر ملروها : کارهایی که برای انسان ی شایند و مطابق میکل و ی اسکتة او نیسک  -2

دهباشکی و آن هسک ، بایکد آن را بیکفیرد و در انجکام آن صکبر پیشکه کنکد )سکبب ییکری ککه در بکه

ای  ن ع صبر در  بان عرفکا صکبر در طاعک  حکق نیکز گ تکه شکده اسک   (؛2۵2: 1311فرد، میرباقری

(؛ همچنککی  صککبر در مصککیبا  و بلایککا )هجکک یری، 1۱2، 1: ج13۱1و میبککدی،  2۱1: 1315)قشککیری، 

هکای  نکدگی هسکتند نیکز ا   مکرة ها و تللی( که همان سلتی1۱2، 1: ج13۱1و میبدی،  123: 133۳

 آید.ای  ن ع صبر به شمار می

ع صکبر، نک یابد؛ بنابرای  بهتکری  در نظر عرفا هرکدام ا  ان اع صبر تنها برای یداس  که ار ش می

ة ک  ق ی اسک  ککه نصکیبصبر آن»صبری دانسته شده اس  که برای یداوند باشد نه ا  ترس دو خ: 

؛ 123: 133۳)هجک یری، « ی د ا  میان برگیرد، تا صبرش حق را ب د، نکه ایمنکی تک  یک د را ا  دو خ

 (.  3۳: 13۵۳، 1عطار، ج 

صکبر در »کنکد، برابر یالق ی یش و در ارتباط با یداوند حاصکل مکی علاوه بر صبری که انسان در

انکد: به سه صک ر  دانسکته  ع صبر راای  نانجام . بیان شده اس  ن ع دیگری ا  صبر نیز« برابر ملل ق

با یلق به صبر به سه ییز اس : به ت ان ایشان ا یشان راوی ب دن، عکفرهای ایشکان با جسکت  و داد »

 (.۱۵۳: 1315)قشیری، « ایشان ا  ت ان ی د بدادن

ه مراتکب صکبر را بکعرفا صبر یه در حال  فردی و یه در روابط اجتماعی، میزان و درجاتی دارد. 

 اند:مقدار تحمل و شلیبایی صبرکنندگان به سه مرتبه تقسیم کرده لحاظ

 دهند؛کنند، ولی گاهی تحمل ی د را ا  دس  میمتصبّران: کسانی که صبر پیشه می -1

 ش ند؛صابران: کسانی که ا  صبر عاجز و نات ان نمی -2



  15    ...             و  یادب فارس یدر مت ن عرفان« صبر»مقام  یبررس                      دومسا  پنجاه و 

 

دهنکد را ا  دسک  نمکی که اگر تمام بلاهای عالم بر سرشان فروآید، تک ان یک دصبّاران: کسانی -3

 (.2۵2: 1311فرد، )دهباشی و میرباقری

هاسک ، بکدون اعتکراض و ترتیب صبر در نظر عرفا پفیرفت  حلم یداونکد و قبک   سکلتیبدی 

 شک د.حاصل مکیدر هنگام رابطة یالصانة او با یدا  و شلای  که فقط ا طریق ت جه انسان به یداوند

 .ابکدیظه ر و بکرو  مکی در حالا  فردی و روابط اجتماعی و های شی مان و  صبر در شرایط سل 

 .در ی د محقق سا دت اند در تمام ای  شرایط و حالا  انسان مراتب و درجا  ملتلف صبر را می

 صبر و آثار نتایج. ۲. ۳

شک ند، بهتکری  روش بکرای دسکتیابی بکه مقاما  عرفانی که در مجاهده با ن   و تزکیة آن حاصل می

عن ی هستند. ا ی  منظر انسانی که قصد انجام ای  مجاهکدا  را دارد بکا آگکاهی ا  ف ایکد و نیروهای م

نتکایج و ف ایکد بسکیاری بکرای در مت ن عرفکانی ت اند مسیر پیش رو را طی کند. عرفا نتایج آن بهتر می

 ره کرد:ت ان به م ارد  یر اشامیتری  آنها مهمکه ا جمله  اندکردهمقام صبر و فرد صابر بیان 

 دفع بلا  -

، 3ج :13۱1 )کلابکادی، «ها و بلاهای  مانه مرا  هر یشانید.... لل  بلکا بکه صکبر دفکع ککردممحن »

1233.)   

 افزایش قرب الهی و وص   به حق -

 (.35 :1353 ،نجم را ی؛ 25 :131۳ )هج یری، «ردانیدگصبر را علّ   یاد  قرب  »

 کسب بهتری  جزاها -

، )عطکار درجا  اعلی، بری رداری جاویدان، ث اب جزیل، ییکر بسکیار ،لندیعزّ  و سربا جمله: 

قرارگکرفت  در جمکع مقرّبکان الهکی  (؛31۵ :1311 و کاشکانی، ۵3۵، 1ج :13۱1 الی،؛ رز۱3ّ، 1: ج13۵۳

 (.۱23: 3)میبدی، ج

 نیا ی ا  ریر یدایب و ت انگری -

گکاه ن ک  در م اقکف حاجکا  بکه هر» (؛212 :1315 )قشیری، «صبرکردن یداى را ت انگرى ب د»

 (.2۵3 :1311 )کاشانی، «آید اللّه حاصلرناى حقیقى ا  ماس ى ،اعطاى صبر مسامح  نماید

 هادستیابی به ی استه -
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آنچکه  -تعکالى-ک  که روى ا  یلق بگردانکد و روى د  در حضکر  عکزّ  کنکد، حکق هر آن»

 )سکهروردی، «ر نش د الّکا بکه مصکابر  شکدایدای  مقام میسّ .واسطة سؤا  بدو رساندملتم  او ب د بى

13۱۵: ۱5.)   

 ایمان   -

 (.1۱2: 3)میبدی، ج «باید که صبر معتصم و متمس  ی د سا د تا ایمان وى بی زاید»

 ییر و گشایش -

   ؛(۱23: 3)میبدی، ج «دانستند که صبر کلید فرج اس »

 کسب روای الهی  -

   (.1۱: 13۱۵، )سهروردی« صبر رواى حق تعالى اس  ةثمر»

 ، ت ان و نیروی معنک ی مناسکبی بکرای بکه دسک  آوردن صکبر بکه فکردهرکدام ا  ای  نتایج و آثار

هکا و هاس . نتیجة صبر، دفکع بلاهکا و سکلتیدر نظر عرفا صبر، تنها راه رسیدن به ی استه  .بلشدمی

   نیز حاصل شده اس .   که ایمان به یدا و روا و نزدیلی به اودستیابی به آر وهاس ؛ آن هم درحالی

 گرامثبت صبر در روانشناسی. ۴

ی  ویهگی روانی و ثبا  درونی اس  که نقش ار شکمندی در پیشکگیری و  ا  منظر روانشنایتیصبر 

دادن سکلام  بکرای نشکان ی مهکمهاو یلی ا  شایصه دارددرمان سلام  روانی و ثبا   ندگی انسان 

برای رسیدن بکه اهکداف والکا و  به مدد صبر فراد ی دشل فاا». روحی و روانی انسان عصر جدید اس 

های  ودگفر در ص ر  لزوم در مسیر پیشرف  برای کم  به یک د و دیگکران، درگیرنشدن با ی استه

، امکا صکری ة دهند و در مباحثایستند، جسار  نشان میدر مقابل آنچه نادرس  و قابل اصلاح اس  می

: 1331فرد و یرمکایی، )شکل فه« کننکدرا برای حل مشلل بیان میبدون تعصب و افراط، مقص د ی د 

همچنکی  صکبر،  .رودعامل ارتقای سط  رفتارها و روابط اجتماعی فرد به شمار می بنابرای  صبر (.121

 هکای رو مکرهکه در برابکر تنگناهکا و گرفتاریایگ نهداری فرد در مقابل ام ر  ندگی اس ؛ بهی یشت 

کند. صکبر نک عی عقلانی با مسائل بری رد می هایش د و با مهار ن   و ظه ر واکنشتاب میبی کمتر

   های درونی و بیرونی اس .مقاوم  در برابر احساسا  و ع اطف و طغیان ناگهانی کنش



  1۱    ...             و  یادب فارس یدر مت ن عرفان« صبر»مقام  یبررس                      دومسا  پنجاه و 

 

شایة جدیدی ا  روانشناسکی بکه مطالعکة عن ان ( بهpositive psychologyگرا )روانشناسی مثب 

 یو شکنایت یاصکل ةؤل . م(Seligman, 2000: 3هزیستی ذهنی انسان نظر دارد )ها و بعلمی نیرومندی

 یسکتیبهز یدیککلة ، جنبکیشلص ا   ندگ یکل یابیار  اسک  ککه ی ندگ ی، روامندیذهن یستیبهز

روانشناسککی  یکریکگو اوج ظهک ر(. Huebner, 2004: 4) دیکآیمک شمار به ی   ندگی یو کک یذهن

بکه  یشککنایتروان ککککارکرد مککثب  ه ابککعادعلاقه و ت جه ب تا ر م جب شدیای یهانگر در سا مثب 

کا گککسترش بک. ککنککد کدایپ شیافکزا یشکنایتروان یسکتیبهز یهاهوهش  در پین  یلردیرو ص ر 

 یکاری ب ا  ایتلالکا  ةنکگککر، نگککرش دربکارلکککرد ککککلیک  رویعن ان به گرامثب  روانشناسی

بکه دنبکا  گسکترش  بایکدکککه  برآننکدو محققان  ش دمییارج تاحدودی  یعاملت  الگ یو  یپزشل

و  ی  ا   نکدگیوکار جککادی، اییتکجارب انسان ماننکد ی دشککل فا ةها، فهم ککامل گکستریت انمند

 ب د. افکراد یستیبهز

 لیتشکل نکه رایتحک   به یکلک یرسد مبنایکه به نظر م یاطهیسکه حکدر ای  شایه ا  روانشناسی 

 ,Camptonس )  مقاوم در برابر اسکتریو شلص یذهکن یستی، بکهزیعبارتند ا : رشد شلص دهندیم

ت انکد ارتبکاط نزدیلکی بکا م هک م صکبر داشکته باشکد. م ه م بهزیسکتی می ،ا  ای  میان (.410 :1996

هدفمنکد،  یبکه  نکدگ اد، اعتقک، رشکد مکداومییک د و  نکدگ مثب  فرد ا  یابکیار  ،یروانک یسکتیبهز

 رشیط و قبک   و پکفیی د و رلبه بر مسکائل محک یکردن  ندگ، ادارهگرانیبکا د گکرم داشکت  روابککط

 مککثب  ا  یا بهداشک  روانککیک یشکنایتروان یسکتیبهز ی(. الگک 11: 1331ر، ی)ملت   و ی اس  آن

 فکرد یهاییت انا و استعدادها تحقق در در آن بهزیستی که رودیم شماربهای  ح  ه های الگ   یترمهم

 .(Ryff, 1995: 212ش د )یم یمتجل

ا   . بریکیت ان به بهزیسکتی روانشکنایتی دسک  یافک آید که یگ نه میحا  ای  سؤا  پیش می

بلش مهمی ا   نکدگی اجتمکاعی و روانشکنایتی فکرد را  معن ی اند که دانشمندان به ای  نتیجه رسیده

وجکک د دارد،  یکیکده ککه در جهکان مقصککد والایک  عقیو با ا ینکیش دیافراد با گکرا دهد وتشلیل می

 م هک م .(2۵: 1335، )میرمهکدی و دیگکران دبلشکن ءیکک د را ارتککقا یو شکادکام یسکتیت انند بهزیم

معن ی  و تشابه و تمایز آن با دی  و باورهای مفهبی در تحقیقا  بریی روانشناسان بحک  و بررسکی 

بکاور بکه حضک ر و  عنکایمعن ی  بکه م ،در م ه م کلی .(1۳-12: 1332)اسیلیلا و دیگران،  شده اس 

دهکد هکای  نکدگی هکدف، معنکا و شکی ة عمللکرد مکیبه همکة جنبکهنیروی متعالی اس  که  رابطه با
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 روانشناسککیمکعتقدند عکلم و عمکل کامکل نگر روانشکناسکان مکثب  (.25: 1335)میرمهدی و دیگران، 

که هکم رنکج را کککاهش دهککد و  یو مدایلا  معتبر آنها ، تکعاملیدن و شکادمانیدر  رنج کش کدیبا

باعک  همکاهنگی ت انکد میمعن ی اعما   ؛(12: 1313، یرد )قکمریش دهد، دربرگیرا افزا یهکم شادمان

 تکری شکدهتهشکنای که ا  معن یم یا  م اه یلکی د.نجامبیبه روابط مثب  و معنادار  ش د و نی  و رفتار

در روانشناسی تعکاریف متعکددی یافتکه  صبراس . « صکبر»کد یآیم حساب به زین یرسا گا یهاروش

ککه م جکب  اسک  دهکینظمی د یهکاا  روش یلی گرادر روانشناسی مثب  صبراس . ا  ی  منظر 

در  ککه اسک  ییهبردهکااسککت اده ا  را قکدر  ،یدهکی دنظم. منظ ر ا  گرددیم یآدمک اعکتدا  روان

 یطکیمح یهکاا محکر یک( مثکل رضکب و یشکم یل افلار و حالکاتی)ا  قب یدرون یهامقابل مکحر 

ا  تککعاد   عکدو  ا  ...( انسککان رایافراطکک یهکایا ی شکیکهکا یبا ح ادث ناگ ار، ناککام ییاروی)رو

 یاریبکا مکک انع بککس ی   نکدگر تلامکل در طک یمک دن مسکیطلب اس  و پکما  ،. انسانداردیبکا مک

 اسک  یصکب ر ا منککدی، نی نککدگ در دن به اهکداف ملتلکفیر تا رسیمس  یا م دنیروس  و پهروب

 ی، اجتمککاعیشنایت یهایت انمند یریکارگانسان در کنار به(. 52: 13۱3فرد، یارییدا و بناب یربار)

 را کشکف کنکداش هناشنایت یها یت اند ظرفیگکرفت  ا  روش صکبر مکیک د و بکا کمک  یو عکاط 

 یتکرمثبک  یر ذهنکی، تص شی  انسان صب ر بکا ککنتر  رفتار ی یبنابرا ؛دی زایب شیهکایت انمنکد و بر

 کنکدیز کسکب مکیکن یشتریبکک یو ار شککمند یبکاور دگفارد و احساس ییش میا  یک د بکه نمکا

دهککد و م جککب یمکک یشکتریب یه مکا تحمکل و همکدلصبر ب (.212: 1313 و دیگران، طکامه یزدیا)

کنکد و بکه مکا یجکاد مکیا یبکرتکر و دهکدیمک  نکدید پیما را با ام و ش دیگران میبهبک د روابط فرد با د

  یدر تکأم ینقش مکؤثر ،صبرهمچنی   .(35: 1311)ریان،  تصمیما  بهتری گرفته ش دکند یککم  مک

 یروانک یهابیو ا  آسک دهدمیش یافکراد افکزا در رش رای  و پفیابهداش  روان دارد و احساس رو

   .(122: 1313)ص  رایی پاریزی،  دینمایم یریشگیپ

ت جه به م کاهیم معنک ی در ایران ویهه های اییر بهآن اس  که در سا  بیانگرهای محققان پهوهش

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

جکای بیکان تعریکف واحکد ا  صکبر بکه بیکان سکبب عرفکا هکم بکههمکی پفیر نیس . بهبرای آن املان

صبر، اسکتقام  و پایکداری »ت ان گ  : اند. با ای  حا  در ی  تعریف ک تاه میهای آن پردایتهمصداق

« داردمراتب کما  فطکری بشکر بکا می بکه رسیدن ا  ش د که انسان رادر برابر تمام ع املی مکعرفی مکی
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 پی نکد آن بکا روانشناسکیو  (. کاربرد م کاهیم معنک ی ا جملکه صکبر۳3: 1313)ی شحا  دستگردی، 

. بکا بررسکی م و ع تحقیقا  پهوهشگران قرار گرفته اس بهزیستی و سلام  روان  گرا در ح  ةمثب 

 در  ندگی امرو  دس  یاف . ا  دیدگاه روانشناسیصبر  نتایجت ان به مبانی، آثار و می هاای  پهوهش

 گرا مثبت روانشناسی در صبر مبانی عملی .۱. ۴

 مقابله با فشار روانی. ۱. ۱. ۴

 و م جکب دیکآیط به وج د میان فرد و محیتکعامل مک ةجیه درنتکاس   یطیشرا» یروان شارمنظ ر ا  ف

فککرد بککا  یو اجتمکاع ی، روانکیسکتی  یهکایی  ت انایب ،یواقعریر و یه ییه واقع ،یجاد ناهماهنگیا

فشکار مک قعیتی و منکابع ککه بکی  درص رتی. (133: 131۵)سارافین ، « گرددی  میم قع ی  یامکدهایپ

 ،نتیجه اگر فردی شلیبایی پیشکه کنکددرآید. درونی فرد تعاد  وج د داشته باشد، فشار روانی پدید نمی

 ش د.نمی دیار فشار روانی

 یهکایهگیا  و یامجم عه، ییروسل اس . « روییسل »فشار روانی، م ه م بارة نلتة دیگر در

 یریفشکار ا جلک گ ةبکالق  یدادهایکا رویکط یافراد بکه شکرا یهاه ا  برو  واکنشکاس   یشنایتروان

« ییج همبکار »و « کنتکر »، «تعهکد» سکه م هک م قیکب و تل یکترک. (Kobasa, 1982: 400)د کنکیم

و معنک ی رویی ا  آنجا بکا م کاهیم سل  (.Maddi, 1999: 69  )اس« ییروسل »سا  م ه م نهی م

ابکد ییدسک  مکک ییک دکنترل ی، به ن ععن یمش یش گرایفرد با افزای رد که ا  جمله صبر پی ند می

رد یگیقکرار مکک ناسکبنام طیشکرا ریتکأث درجه، کمتر یش د و درنتیم یرونیط بیشرا یککه مکانع اثربلش

   .(۵2: 131۱، دیگرانو  یی)تکبرا

 کککه یککداوند هستند ییهاشی، آ مادرواقع یمشللا  و ح ادث  ندگ معن ی اسلامی ا در ت لر

هکراس و  یجکا ، بکهدر ایک  شکرایط و آنهکا بایکد قکرار داده اسک  آنهکا راه سر امتحان بندگانش یبرا

، حکا  ینکد. درعیایرون بیکامتحکان سکربلند ب  یکا ناسب بککاشند تکا ا مک حلافت  راهی یوحش ، در پ

ا بکه یککداوند و لکتّا بکا .(11۵: 1313طامکه،  یزدیز داده اس  )ایو کم  ن یاری ةوعد آنها به یداوند

یابکد می شیافکزا ییروو سکل  گیکردقکرار می فکردار یرقابل کککنتر  در ایککتیر یها یصکبر، م قع

(Fountoulakis, 2008, 495.)   ینظکر ةا  پشکت ان یسبب بکری رداربه صبر آم  ش روشهمچنی 

، تعهکد، ییرودر سکل  یراتکییتغ جادیا ران، م جبیمردم ا یو فرهنگ یفلر یبا فضا یلیو نزد یق 
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 هکا راافراد یطرها و بحران ش دیم یها شده اس . در آم  ش صبر، سعیآ م دن ییج کنتر  و مبار ه

 یرد ککه گکاهیگیمطلب ص ر  م  یا می  کار با ت هینلنند. ا یابکیم ار یا ویکیش ا  حد یطرنا  یب

 بکه یانسان اسک  و حتک یجه برایشدن نتروش  زیو ن امتحان انسان یپروردگار و برا یها ا  س بحران

مقابلکه  شی ة به ،ر مشللتمرکز ب یجا به ش دیم ی، سعیرو یش د. بدیمک منجرانکسان  یرشد و تعال

 :1335)رضکن ری و دیگکران،  نککدک یک د اسکت اده ةمنابع مقابلک بیشتری  ا  د ش د تا فردیبا مشلل تأک

122.) 

 موفقیت در زندگی. ۲ .۱ .۴

یلی ا  دلایل مهم م فقی  در کار، تحصیل و برقراری روابط اجتمکاعی یک ب و مطلک ب بکا دیگکران 

 و سکا گاری ت انکایی ی دمهکارگری،. »گ ینکد« ی دمهکارگری»ککه بکه آن  نیرویی اس مندی ا  بهره

 رفتکاری تمایلکا  قطکع و فکرد های درونکیپاسخ تغییر ت انایی ؛اس  محیط با متناسب ،ی د تغییردادن

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

 بکه ت انکایی و ی دانضکباطی اراده، اعما  آن ةمشلص که اس  ع اطف و امیا  تنظیم و برای تشلیص

 تلانشک ری م ه م با ی دمهارگری .(Baumeister, 2007: 353اس  ) پاداش یا لف  اندایت  تع یق

 روایک ا  ؛ اسک یک یش رفتار به پیامدهای اندیشیدن در فرد ت انایی میزان دهندةو نشان دارد رابطه نیز

 نسکنجیده نظیکر ای،مشکللا  تلانکه ا  ناشکی افکراد مشکللا  ا  معتقدند بسکیاری نروانشناسا بریی

م ه م ی دمهارگری بکا صکبر پی نکد نزدیلکی  .(Logue, 1988: 660اس  ) دگی شتاب یا کردنررفتا

دهد تا دربارة ع اقب و پیامدهای رفتارهکای یک د تأمکل داشکته صبر به انسان فرص  کافی مییابد. می

تع یکق  ها و امیکا  درونکیدر انجام ی اسکته ت انمی صبر و پیامدهای مثب  نتایجنظرگرفت  با در .شدبا

    .یاف دس    تعاد بها  انجام رفتارهای نسنجیده پرهیز کرد و  کرد،ایجاد 

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

دیکار  شکاننشکان دهنکد، روان روحکی و وکعف افکرادی که در مقابل ح ادث ناگ ار نت انند صبر کنند

های تنی اوطراب را در جسم یک د )سکرگیجهرا  روانیآن تأث ش د و به دنبا اوطراب و ارتشاش می

ا  لحاظ روحانی شکل فا شک د و بکه  انسان ش دنند. صبر م جب میک...( تکجربه می و دردهامزم ، د 

نکد؛ ولکی افکرادی ککه در کروکا صکع د  قبیکل تسکلیم، ت ک ی  و ا  درجا  بالاتری ا  لحاظ معن ی
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ای ناگ ار دیکار فکزع و شکلای  ا  رو گکار حادثه وقک ع مکح  صبرکردن دیار وعف هستند و به

م ج د، فرص  ارتقا به مقامکا  بالکای معنک ی و روحکانی را  مشلل به ر اثر اشتغا  ذهنیب ،گردندمی

 (.115: 131۱د )ایزدی طامه و دیگران، کننپیدا نمی

 تقابل با اضطراب و افسردگی. ۴ .۱ .۴

)اتلینس ن و دیگکران،  اوطراب و افسردگی اس  تری  پاسخ افراد به فشارهای روانی،عم  ا آنجاکه م

 د.شک نمکیهای  نکدگی مقکاوم ها و بحرانگیری ا  صبر افراد در م اجهه با استرسبا بهره (1۱3: 1315

یککا  هکدف تک ان و املانکا  مکادی و معنک ی بکرای رسکیدن بکه تا ا  تمکامآم  د میافکراد  بکه  صبر

 و یک ن شک دای  ووعی  باع  گسترش ی دشکل فایی فکرد می کردن م انع است اده کنند.کبکرطرف

ة بککنابر نککظریعلاوه بکر ایک ، د. یاباوطراب نیز کاهش می ش د،شل فایی مسدود نمی درتمایل انسان 

 )پکروی  و جکان، اسک شکده عل  اصلی اوکطراب، ناکارآمکدی ادرا اوطراب،  اجتماعی - شنایتی

ه هکایی نیکز بکها، م فقی شلسک  و نظر ا  پیامکدکه صرف یابدمیفرد در ا  طریق صبر،(. ۵22: 1311

 شک دمکیکند و اوطراب کمتری تجربکه میپیدا  کاهش ناکارآمدی ادرا ؛ درنتیجه دس  آورده اسک 

صکب ری همچنکی  در نقطکة مقابکل  ،های شکنایتیبریی ا  نظریه براساس (.123: 1331، ثاب )حسی 

شناسکی افسکردگی را ع امکل شکنایتی سبب (Beck) دیکدگاه شکنایتی ب ک گیکرد. افسردگی قرار می

: 1311 ا : دید من ی نسب  به ی د، دنیا و آینکده )پکروی  و جکان، ندکند ککه عکبارتگانه معرفی مکیسه

هکای درسک  و مثبک  ا  کند ار یابیمکیش د و ککم  ا  ار یابی من ی و شتابزده می مانع برص(. ۵۵2

 (.112: 1331ثاب ، )حسی  رویدادهای  ندگی ص ر  گیرد

 سازی و پایداری در کارها. مقاوم۵. ۱. ۴

ها را کنکد. صکبر تحمکل سکلتیانسان به یاری صبر امیدواری بیشتری برای رسیدن به اهدافش پیدا می

سکا ی مص ن درواقکع» ش د.شده میکند و سبب تمرکز بیشتر برای رسیدن به اهداف مشلصآسان می

 سکا ی افکراد در برابکر فشکارهای روانکیهای مقاومعن ان یلی ا  روشدر مقابل استرس که اککن ن بکه

دن به کک د  ککه فشکارها را دااجا ه با بر همی  مبنا است ار اس  ککه والدیک  ا  ک دکی ،ش دمطرح می

کک د  ا   تحمکلتکدریج هد و بکنشک رفته تجربه ککند، مک جب ی دسکا ی او میدر حد وعیف رفته

افکراد نککیز اگکر  . ی دآورددرنمی ها او را ا  پاییابد و وقکتی بزرگ شد، سلتیها افکزایش مکیسلتی



 ومدی ن ی  ادبی )ادبیا  و عل م انسانی سابق(                          شمارة جستارها                                  32

 

مقکاوم نماینکد، یلکی  ه ی د را در مقابل مشللا رفتسا ی است اده کنند و رفتهی استند ا  روش مقاوم

 (.11۵: 131۱)ایزدی طامه و دیگران، « ها برای ای  امر، صبر و بکردباری اسک ا  بکهتری  روش

گرا امرو ه روانشناسکی مثبک  که به دنبا  دارد نیز یثمرا  معن  صبر ،علاوه بر م اردی که ذکر شد

شکاید در آینکده بکا شکنای  بیشکتر اهمیک  و   .ره نلکرده اسکآن در سلام  روان اشاتأثیر یندان به 

: شک داشکاره مکی مک ارد ای  ثمرا  معن ی صبر به جملهجایگاه صبر، ای  ثمرا  نیز شل فاتر گردد. ا 

سا ی و پایداری در کارهکا )ایکزدی طامکه (؛ مقاوم115: 131۱پیشگیری ا  گناه )ایزدی طامه و دیگران، 

( و پیکدایش یصکائل نیک  و 125میدوارشدن به یاری پروردگار )آ  عمران: (؛ ا11۵: 131۱و دیگران، 

 نهان.

 و عرفان در روانشناسی صبرمفهوم تطبیق و مقایسۀ . ۵

رو یافت  واژة برابکر ایک  م هک م در علکم ای دارد؛ ا ای واژة صبر در عرفان اسلامی م ه م بسیار گسترده

تک ان گ ک  هکر یک  ا  نمایکد. میار دارد، دشک ار میروانشناسی که بیشتر با واژگان انگلیسی سکروک

م اهیم صبر در عرفان اسلامی، به اصطلاحی یاص در علم روانشناسی تبدیل شکده اسک ؛ بکرای مثکا  

ش د، در روانشناسی امکرو  بکا اصکطلاحاتی همچک ن گ ته می« صبر ا  معصی »آنچه در عرفان اسلامی 

شکه   مهکار های یک ردن، تلانکهمهکار پریاشگری، مهار ، جکنسی هایتکلانه مکهارداری، ی یشت »

« تحمکل»نیز بکا م هک م « صبر بر مصیب »برابری دارد.  «های قدر  و ثرو گرایشمهار  و گ ت سل 

(tolerance . در روانشناسی بسیار نزدی  اسک )« نیکز پایکداری در انجکام کارهکای « صکبر در طاعک

 دش ار اس . 

 

 

 

 

 

 

 صبر از معصیت صبر بر مصیبت

پایداری در انجام 

 کارهای دشوار

 

ها و تحمل سختی

 هاگرفتاری

 

های کنترل تکانه

 جنسی و پرخاشگری

 

 صبر در طاعت
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آید که دو م ه م صبر در عرفان اسلامی بکا یک  م هک م صکبر در روانشناسکی نزدیک  یگاه پیش م

شک د بکه گ تکه می« صکبر بکر طاعک »و « صبر ا  معصی »ش د؛ برای نم نه آنچه در عرفان اسلامی می

دهکد  مکانی رخ می ی دگردانی( در روانشناسی نزدی  اس . self regulation« )ی دگردانی»م ه م 

 هنکدرا انجکام د هکاییو نگرش ها، گ تارهایا اجتناب ا  پیامدی، کنش ه مکنظ ر کسکب نکتیجهکه افراد ب

در  داریی یشکت »و تکر  آن « صبر در طاع »برابر ت اند در ای  تکعریف، انکجام کار می. یا تر  کنند

دارد. بکه «  فاصکل لک»در  شناسی ریشکهمک ه م یک دگردانی در روان. ا  س ی دیگر باشد« تر  گناه

لکفتی  ،کند ککه ایک  تلکاشتکر  می را دهد یا کاریاعتقاد روانشناسان، فرد  مانی عملی را انکجام مکی

؛ اصککل لکف  بککاشد پیکروت انکد صبر نمی معن ی م ه م د. ولیرنجی ا  او دور سا  یابیاورد برای او 

به یککاطر لکف   گناه مگر اینله تر  ؛اس گرایی نه ته تر  گناه و دوری ا  لف  ،در م ه م صبر  یرا

م هک م صکبر را نیکز  تک ان، میدر ای  صک ر  گرفته ش د. در نظر بهشتی هاینعم  یدا یا بکه قکرب

 )نک ری،  ا  مقصک د روانشناسکان ی اهکد داشک فراتر اما اصکل لف  مکعنای ؛تابع اصل لف  دانس 

131۱ :1۵5  .) 

اند و آن را ت انکایی یک دگردانی را بکا ی دمهکارگری متکرادف دانسکته بریی دیگر ا  پهوهشگران،

ها یا رفتارها براى رسکیدن بکه اهکداف طکبیعى و رکیرارادى، ی استههای الشعاع قراردادن گرایشتح 

 ا  و همچنکی  بکراى پیکروى مد ک تاه اهکداف هکاىبا وج د ا  دس  دادن جکفابی  حتى، بلندمد 

رسکد یکک دگردانى مکى نظکر هبک (Baumeister, 2007: 65). انددانسکته قک انی  اجتمکاعى معیارها و

 ککهدرحکالى ؛تابى اشاره داردبى ةت اند معاد  روانشناسى صبر باشد؛  یرا صبر به مهار ی د در  میننکمى

.  اسکهکاى گ نکاگ ن دارى و مهکار ن ک  در  مینکهی یشکت  ی  مک ه م کلى و شامل یک دگردانى

 تکرىنزدیک  ةبکسا بکهتر اس  گ ته ش د م ه م ی دگردانى و ی دمهارگرى بکا مک ه م تکق ا رابطکیه

 .(2۳: 1332)امیری و دیگران،  دارد تا م ه م صبر

مکداوم  تغییکر مقابله عبار  اسک  ا »در روانشناسی اشتراکاتی دارد. « مقابله»صبر همچنی  با م ه م 

 فرسکاها و فشارهاى بیرونى و یا درونکى که طکاق ارى براى مدیری  ی استههاى شنایتى و رفتتلاش

صکبر ماننکد . (Lazarus & Folkman, 1984: 141)د شک نار یابککى مککى فراتر ا  تک ان شکلص یا

بککی  ایک  دو  ککه ینکی  شکباهتىبا وجک د مقابله مکستلزم نک عى مقاوم  در برابر فشار روانى اس . 

 بکرایاسک ؛  یکرا مقابلکه تلاشکى  مت کاو  عرفکانیمتک ن صبر در  م ه م با مقابله یمک ه م هس ، ول
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 .دشک ارى تابى در بککرابرتلاش براى مکهار بکى یعنی ؛ ولى صبراس  حفف، کاهش یا مهار فشار روانى

هکایى ولکى مقابلکه شکی ه ؛تر، صبر همان حال  ح ظ طمأنینه در برابکر دشک ارى اسک به عبار  دقیق

 (.25: 1332د )امیری و دیگران، ش براى رلبه بر تنیدگى به کار گرفته مى اسک  که

 بکارةبکاور فکرد در، سرسکلتىا  م اهیم دیگری اس  که به م ه م صبر نزدی  اسک . « سرسلتی»

« تعهکد. »اسک ، کنتر  و آمادگى فرد براى واکنش به یکالش تعهد انگربی هجایگاهش در جهان اس  ک

در برابکر آن اینلکه  جکاى بکه شک دم اجه مکىبا آن شدن با آنچه در  ندگى عجی  اس  به فرد گرایش

مکؤثرى در م اجهکه  فکرد اى رفتار کند که انگارای  اس  که فرد به گ نه «کنتر »حساس بیگانگى کند. ا

و نکه تغییکر  کنکد بکاور فرد لهیعنی این« یالش»با پیشامدهاى گ ناگ ن  نکدگى اسک  و نات ان نیس . 

تککهدیدى بککراى  نکه رشکد هسکتند بکراى جالبى هاىمحر  ،ثبا ، در  ندگى طبیعى اس  و تغییرا 

  (Stellman, 1998: 1980).امنی 

نیسک ؛  یکرا  معاد  مناسبى بکراى صکبر سرسلتی رسد م ه مبه نظر مىبا ت جه به مطالب مفک ر 

برابکر  در فکرد واککنش بیکانگرولى صکبر  ؛دهدسرسلتى سایتار ذهکنى و شکلصیتى فکرد را نشان مى

د )امیکری و دیگکران، ی د را ح ظ کنک ةو طمأنین آرامش کنکد حال سکعى مکىفرد  که هاس دش ارى

 (.2۳و25: 1332

های نزدی  به آن در نظکر درنهای  بریی ا  روانشناسان، صبر را م ه م جداگانه و متمایزی ا  واژه

 اند.دانسته« patience»با  اند و آن را برابرگرفته

داربکک دن و ت انکایى م اجهکه بکا ، پایکدارب دن، ی یشکت بک دنصبر را گرایش بکه متکی مهرابیان،  

 و تلکانش ها، تعریف کرده اس . با ای  تعریف، صبر ا  م اهیمى مثل به تأییراندایت  پاداش،یدش ار

 محققکان نیکز ا ز و ایمکان ینیتلکر. (Piedmont, 2007, v. 18: 181) شک دیم متمایز ،کارىمسامحه

انککد. آنهکا م هک م صکبر را متمکایز ا  دو دهککر بررسکیروانشنایتى به لحاظ هستند که صبر را  ىدیگر

را معکاد  دقیقکى بکراى  دو تک ان ایک دانند. طبق نظر آنها نمکىمى« ی دگردانى» یا« تأییر اروا»م ه م 

 نظکر صکرف صبر فقط ت انایى به تأییر اندایت  اروکا نککیس . تکک انایى صبر به شمار آورد؛  یرا اولاً

رسکد ککه بکا صکبر هکم او  بکه نظکر مکى کردن ا  پاداش حاور براى مش ق )محر ( آینده، در نگکاه

پکاداش ک یک  فعلکى را  اینلکه بککی  مستلزم ی  انتلاب آشکلار اسکک  معناس . تأییر اروا ن عاً

درحالى ککه ت جکه بکه الگ هکاى صکبر  ؛را انتلاب کند آینده ترابل، پاداش بزرگانتلاب کنکد یا در مکق
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انتلاب براى انتظار نیسکتند و مملک  اسک  بکه لحکاظ  ی  درگیر دهد که ای  الگ ها همیشهنشان مى

هاى صب رانه نباشکد. بهتکر اسک  گ تکه شک د صکبر و واکنکش صکبرىبى رفکتارى تکمایز آشلارى بی 

صبر فقط ی دگردانى نیس ؛ افکراد عکادى  ثانیاً ؛متمرکز اس  تا بیرونى فرد درونى هاىواکنش بیشتر بر

مک ه مى که مستلزم ی دگردانى یکا یک دکنترلى اسک ، تصک ر  به ص ر  را صبر بیشترو روانشناسان 

  یک دگردانى را یلکى ا  سکه یاصکی و سکیلگم  پیترسک (. 2۱: 1332د )امیکری و دیگکران، کننکمى

رسد صکبر کامککلاً هرحا ، به نظر مى. بهدانندمی( صدر و ی دگردانى ةصبر )پایدارى، سع ةدهندلتشلی

تکر مستلزم ی  واکنش هیجانى درونى اس . بنابرای ، مناسکب اساساً  یرا؛ اسک  ی دگردانى مکتمایز ا 

سکا گارانه  طک ر بکه فراد صکب ربررسى ش د. به احتما   یاد، ا معن یصبر، هیجان بارة در ای  اس  که

تا بکه طک ر  دهندمى ، ا  قبیل آمادگى به لحاظ ت جه و محاسبه را انجاممعن یهکاى( هکاى )شکی هبرنامه

 ,Piedmont) در م اقکع انتظکار ککاهش دهنکد را ا  قکبیل رنجش و یشم هاى مکن ى اى هیجانحرفه

2007, v. 18: 182,183)  . 

 دهکینظکمیک دو نک عی م ه م یندبعکدى  ی  صبرت ان گ     تعاریف متعدد میبا ت جه به ای

در روانشناسکی  بیر ملتلکفتعا ای ط رکه بیان شد همان. دش اسک  ککه م جب اعتدا  روان آدمی می

؛ بکرای مثکا  دو نم نکه ا  ابیکا  یابکدمشابه  و نزدیلی مکی مت ن عرفانیبا ان اع صبر در در م اردی 

گرا یعنکی مطرح ح  ة صبر در روانشناسکی مثبک  باح با م که م لانا مثن ی م ه م صبر در ةدربردارند

 .ش د، بیان میتطابق و هماهنگی دارد «آوریباشی و تاببه»

 باشیصبر و به -

 .آوردانسان در  ندان جهکان دوام مکی، تنها ا  طریق ییالا  ی ش و امیدوارکننده کند کهم لانا بیان می

 :واسطة ایمان در ومیر پدید آمده اس بهآن نیز که صبر اس   ،دهندهای  ییالا  نجا یلی ا  

 صککبر شککیری  ا  ییککا  یکک ش شککده اسکک 

 آن فکککککرج   ایکککککد   ایمکککککان در وکککککمیر

 صکککککبر ا  ایمکککککان بیابکککککد سکککککر کلکککککه

 گ کککک  پیغمبککککر یککککداش ایمککککان نککککداد
 

 ککک ن ییالککا  فککرج پککیش آمککده اسکک  

 وککککعف ایمککککان، ناامیککککدی و  حیککککر

 ر فلککککا ایمککککان لککککهحیکککک  لککککا صککککب

 هرکککککه را صککککبری نباشککککد در نهککککاد
 

(۳2۵ - ۳21)مثن ی، دفتر س م،     
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در آن  رایک  ؛شک دیو لکف  بلکش مک  یریشک ی ب و ی ش، ا یتلخ اس  بر اثر ی صبر که ذاتاً

ا   یا  رکم و گرفتکار ییرها الا یشدن یدایپ آمده اس . دیپد یا  بند رم و گرفتار ییرها ا یی حا ،

 (.  113: 133۵ مانی، ) ش دیم یتابیو ب یدیسبب ن م یمانیاسس  یول ،ردیگیمه مسریش مانیا

. بنکابرای  سکه دانجامکآوری میحرصبه ییالا  مثب  به صبرآفرینی و ییالا  من ی در نظر م لانا 

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

 گیرد:می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یتلکاش بکرااندیشکی ناشکی ا  ییالکا  مثبک  و ای  نک ع مثب گرا به امرو ه در روانشناسی مثب 

 یباشکصکبر بکر بکه 2212در سکا   یتلراشکن یکقتحق. طبکق گ ینکدمی« باشکیبه» ی ب یداشت   ندگ

مسکئله را ککه  یک ا ی. محققان فراوانیدافزایم ی ندگ ی ی گفارد و بر کیمثب  م یرافراد تأث یروانشنایت

ع اطکف  یشو ...( و افکزا ی)اوکطراب، افسکردگ یدر کاهش ع اطف من ک ینید یهاشرفتارها و نگر

بنابرای  بکه اعتقکاد روانشناسکان  (.1۵: 131۱ثاب ، ی اند )حسکرده یبررس ،مؤثر اس  (یمثب  )شادکام

فکرد »اسک .  عی افکراد مکؤثرباشی فردی و اجتمکاانسانی بر بهفضیلتی در جایگاه گرا وج د صبر مثب 

کند. ینی  فکردی در برابکر ناملایمکا  دنیکای تری برقرار میصب ر بی  ی د و دنیای بیرون رابطة ملایم

 (.۵1: 1335)سرتییی و دیگران، « دهدبیرون مقاوم  بیشتری نشان می

 خیالات

 خیالات مثبت خیالات منفی

 کفر ایمان

 حرص صبر
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 آوریصبر و تاب -

را ا  صکراط  انسکان شک د ککهاد مکییک« یار بد»با عن ان ها و تمایلا  ن سانی ت  ی اهشا   در مثن ی

دانکد؛  یکرا صکبر بنکده را افکزایش فایکده نمیم لانا وج د ای  یار بد را بیاما سا د؛ مستقیم منحرف می

 گشاید:دهد و سینة او را برای در  حقایق میمی

 گریکککه انکککدر پکککرورش تککک  مکککادر اسککک 

 یککککار بککککد نیل سکککک  بهککککر صککککبر را
 

 تر اسکک لیکک  ا  صککد دشککمن  دشککم  

 گشککککاید صککککبرکردن صککککدر راکککککه 
 

(1۵3۳و  1۵33)مثن ی، دفتر ششم،     

محبک  و دلبسکتگی بکه حکق را  و شک ددر ادامه اثرا  مثب  صبر که در کارها سبب گشکادگی می

شک د، ذککر ییکری مین و بیورصکة فکراواصبری ککه سکبب رممضرا  بی در مقابلو آورد پدید می

ا  ایک  محبک  ثمکرا     حق نباید با دیگری قری  شد؛  یراش ند. به نظر م لانا جز به پیش حضرمی

   آید:و برکا   یادی پدید می

 نکککک اهککککر کککککه را دیککککدی برهنککککه بی

 صکککبری قکککری  ریکککر شکککدیککک ن   بی

 یککک ی بکککا او کککک  ککککه یککک  را آفریکککد

   

 صککککبری او آن گکککک ا...هسکککک  بککککر بی 

 ییککککر شککککددر فککککراقش پککککر رککککم و بی

 هککککککای انبیککککککا را پروریککککککدیکککککک ی 

 (1۵۵3و  1۵۵۳، 1۵۵1دفتر ششم، )مثن ی،     

دارد.  بسکیاری پی نکدیدر روانشناسکی امکرو  هم« آوریتکاب»در مثنک ی بکا م وک ع  بیانا ای  

آوری آمیز با م قعی  تهدیدکننده اس . تکابآوری ن عی فرایند ت انایی یا پیامد سا گاری م فقی تاب»

 (.۵1: 13۱۵)یکدارحیمی، «   یطرنا  اسک روانی در ووعیمندی فرد در برقراری تعاد   یستیت ان

. (112: 1332رنجبر، حکق« )دهکدهمچنی  ت انایی سا گاری بکا درد و کی یک   نکدگی را افکزایش می»

اند )نک : آوری افکراد را اعتقکاد  مکفهبی دانسکتههای احتمالی رشد تکاببریی محققان یلی ا   مینه

گکرایش مکفهبی م جکب »انکد ککه یکز ذککر کرده(. بریکی دیگکر ن2۱2: 13۱3فرد و دیگران، یدایاری

شکرایط در شک د؛ درنتیجکه فکرد کمتکر می آنهکا مقاوم  انسان در برابر مشللا  و استمرار در مقابله با

 .(۵5: 131۱)تبرایی و دیگران، « گیردنامناسب بیرونی قرار می
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 گیرینتیجه

تکا بکا  ت جکه پیکدا ککرده گراییو مثبک  روانشناسکی بکه معن یک ای ا  دانش شایه ر،های اییسا در 

هکای بشناسکد و راه ،درونی انسان حاکم اس  ةکه بر لای را گرایی، ق انینیبینی مادهگرفت  ا  جهانفاصله

ت انکد در تکأمی  آرامکش انسکان و حکل معن یک  مکی بهتری در حل مشللا  بشری شناسکایی کنکد.

   مشللا  روانی او کم  بسزایی داشته باشد.

ا   برای دستیابی انسکان بکه آرامکش و رهکایی ت اندمیمعن ی  هایآم  ه دربرداشت با  یعرفانمت ن 

 بکهنک عی  به کند. مقاما  و منا   سیر و سل   عرفانی هری راهلارهایی ارائه اوطراب و افسردگی 

 رساند. نیا های روحی انسان یاری می درمان

متک ن ادبکی براسکاس آنچکه در ته شده اس . دانس« صبر»تری  مقاما  یلی ا  مهم در مت ن عرفانی

دربارة صبر آمده اس ، صبر به معنی پفیرش حلم یدا و نداشکت  شکلای  و اعتکراض اسک   عرفانی

رود. براسکاس حالکا  و شکرایطی های  ودگفر به شمار مکیکه ن عی مبار ه با ن   و امیا  و ی استه

ف یکه در شکادی و یکه در سکلتی ظهک ر و های ملتلگیرد، صبر به ص ر که انسان در آن قرار می

فکردی و اجتمکاعی دارد. در همکة انک اع صکبر انسکان مراتکب و  هکایجنبه یابد. همچنی  صبربرو  می

ت اند برو  دهد. نتایج و پیامدهای صبر به انسکان در دسکتیابی بکه حیکا  درجا  مت اوتی ا  صبر را می

 سا د.رساند و او را صب رتر میمعن ی یاری می

اسک  ککه « صکبر»هکا بکرای رسکیدن بکه آرامکش درون، یلی ا  روش نیز ر تحقیقا  روانشناسید

ها و پیامدهای مثب  آن در  ندگی انسان امرو  م وک ع تحقیقکا  روانشناسکان در ایک  حک  ه ار ش

 در نقش مؤثری در تأمی  بهداش  روان دارد و احساس روکای  و پکفیرش را ،صبرقرار گرفته اس . 

د. مقابله بکا فشکار روانکی، م فقیک  در نمایهای روانی پیشگیری میو ا  آسکیب دهدمیافکزایش افکراد 

و ح ظ تعاد  روحی و مقابله با اوطراب و افسکردگی ا  کاربردهکای صکبر در  تسلط بر رفتار ندگی، 

 روند. ندگی انسان به شمار می

ش د ککه بریکی ای  نتیجه حاصل می در تطبیق و مقایسة م ه م صبر در مت ن عرفانی و روانشناسی

گکرا نزدیلکی و تعاریف و تعابیر عرفا دربارة صبر با م اهیم ای  م وک ع در حک  ة روانشناسکی مثبک 

در روانشناسکی ان اع صکبر در نظکر عرفکا بکا م کاهیم یک دگردانی، مقابلکه و سرسکلتی  یابد.پی ند می

اهیم مشتر  صبر در دو ح  ة ادبیکا  عرفکانی و م  ا  جهاتی نیز با آن مت او  اس . و داشتراکاتی دار
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شک د. مشکاهده مکیبلشی ا  ابیا  دربردارندة م ه م صبر در مثنک ی م لانکا  در رای نم نهروانشناسی ب

باشکی و گرا یعنکی بهبا مباحک  مطکرح در روانشناسکی مثبک های معن ی م لانا در م و ع صبر آم  ه

 آوری تطابق و هماهنگی دارد.تاب

و بهداشک   درونکیککه آرامکش  آن به روانشناسی در رسیدن به اهداف ت اندمی تحقیقا ع ن ای  

هکای ملتلکف دربردارنکدة راهلارهکای عملکی در حک  ه . متک ن عرفکانییکاری رسکاند روانی اسک 

و  (بینانکه ا  مکرگمانند یشن دی، روای  ا   ندگی، ت سکیر یک ش)یه در سط  فردی روانشنایتی 

دوسکتی و کمک  مانند وحد  و انسجام اجتماعی، کاهش جرم و انحراف، ن ع) یه در سط  اجتماعی

گرا دربکارة بریکی ا  ثمکرا  معنک ی . گ تنی اس  روانشناسی مثب اس  (دوستیبه دیگران و طبیع 

رسکد دانکش بکه نظکر می .صبر ا جمله گشایش در کارها یا برک  در  ندگی، هن   سلنی نگ ته اس 

ت اند با است اده و رج ع به مت ن ادبی و عرفانی در  مینة مسائل معنک ی بکه می روانشناسی در کش ر ما

دس  یابکد. ایک  نک ع تحقیقکا   مینکة یک بی بکرای م ید گیری و رسیدن به نتایج برای نم نهی ابزار

 .کردن تحقیقا  دایلی کش ر فراهم ی اهند آوردب می
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