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چکیده
در عصر كنوني با توجه به افزایش آسیبهای رواني و اجتماعي ،شناخت تابآوری و ویژگيهای تابآوری ميتواند
افراد را در برابر عوامل استرسزا و اضطرابآور مقاوم سازد ،از مردم در برابر عواملي كه باعث به وجود آمدن
بسیاری از مشکالت روانشناختي ميشود ،محافظت نماید و همچنین كاركردهای مثبت زندگي آنها را افزایش
دهد .هدف این مقاله بررسي تابآوری و ویژگيهای تابآوری از منظر امام علي(ع) در نهجالبالغه است .روش
پژوهش توصیفي-تحلیلي است .در این پژوهش ویژگيهای تابآوری در نهجالبالغه شامل؛ خودآگاهي ،احساس
ارزشمندی ،ارتباط اجتماعي ،آیندهنگری ،خودكنترلي ،معنایابي ،صبر ،بردباری ،سعهصدر ،استقامت و پایداری
بهدست آمد .لذا ميتوان از رهنمودهای نظری مستخرج از نهجالبالغه دربارۀ مهارت تابآوری و ویژگيهای آن،
برنامههایي مبتني بر مباحث تابآوری در نهجالبالغه برای مقابله با شرایط استرسزا طراحي نمود ،تا بتوان از
مردم در برابر رفتارهای خطرزا محافظت كرد.
کلید واژهها :امام علي(ع) ،نهجالبالغه ،مهارت تابآوری.
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 .1مقدمه
اندیشههای ارزشمند اسالمي ،نقش مهمي در برنامههای ارتقای سالمت رواني و جسميدارند .نهجالبالغه
و حکمتهای آن از منابع ارزشمند در تعلیمات اسالمي است كه در آن توجه به عزت و ارزشمندی انسان و
سالمت رواني-اجتماعي از اهمیت بسزایي برخوردار است (رحیمیان بوگر ،سنایي .)8 :1331 ،از طرفي ،در
جوامع كنوني زندگي انسانها با فشار رواني و با شرایط ناگوار همراه است .این فشارها از منابع متعدد و
گوناگوني سالمت افراد را تهدید ميكنند (برهاني .)3 :1332 ،درحاليكه مردم در زندگي با فشار رواني و
نگراني مواجه هستند ،به نظر ميرسد بعضي از مردم پس از مواجه با فشار رواني شدید و آسیبزا
در"بازگشتن" به حالت بهنجار ،سالمت روان یا حفظ آن از دیگران بهتر عمل ميكنند.
این تجربیات چالشبرانگیز برگشت به وضعیت بهنجار تابآوری نامیده ميشود كه باعث فرایند سازگاری
و انطباق مناسب با مشکالت خانوادگي ،روابط شخصي و سالمتي ميگردد (فانگاف  .)131 :2112 ،پیدایش
مفهوم تابآوری در علم روانشناسي به دوران اخیر برميگردد ،اما مفاهیم ،زمینهها و دیدگاههایي در متون
دیني ما -بهویژه نهجالبالغه -وجود دارد كه بسیار غني ،پرمعنا و كاربردیاند ،در ادبیات روانشناختي از
مواردی بهعنوان ویژگيهای تابآوری یاد ميشود كه در نهجالبالغه به زیبایي هر چه تمامتر و بهصورت
كامل بیان شده است .در كالم انسانساز امام علي(ع) با منظور كاهش فشار رواني بر انسان در رویارویي با
مصائب و حوادث ،شیوهها و عملکردهای تابآوری آموزش داده ميشود (صادقي نیری ،الهیارینژاد:1332 ،
 )12كه توجه به آنها ميتواند تأثیری شگرف بر افزایش تابآوری و مقابله با شرایط سخت و استرسزا در
زندگي افراد داشته باشد.
 .1-1بیان مسئله

بسیاری از محققان بین تابآوری و مشکالت روانشناختي رابطه معنادار و منفي گزارش كردهاند و چنین
بیان ميدارند كه این سازه ميتواند بهعنوان عامل میانجي بین سالمت روان و برخي از متغیرها قرار گیرد
و با ارتقای تابآوری فرد ميتواند در برابر عوامل استرسزا ،اضطرابآور و همچنین عواملي كه مسبب به
وجود آمدن بسیاری از مشکالت روانشناختي ميشود از خود مقاومت نشان داده و بر آنها غلبه نماید
(بشارت و همکاران ،به نقل از احمدی و شریفي درآمدی.)3 :1333 ،
تابآوری به معنای توانایي مقابله با شرایط دشوار و پاسخ انعطافپذیر به فشارهای زندگي روزانه است.
تابآوری ،استرس را محدود نميكند ،مشکالت زندگي را پاك نميكند ،بلکه به افراد قدرت ميدهد تا در
برابر مشکالت پیش رو مقابلۀ سالم داشته باشند ،بر سختيها فائق آیند و با جریان زندگي حركت كنند.
تابآوری بهعنوان یک فرآیند فعال و نه یک صفت است كه فرد آن را دارد ،آن راهبردی در برابر استرس و
ناسازگاری است ،تابآوری سه عامل كلیدی دارد .اول از همه ،ویژگيهای شخصیتي متفاوت ،نظیر خلقوخوی
مطلوب و توانایي خودتنظیمي است .دوم ،روابط نزدیک با خانواده و دوستان توانمند كه ميتواند نتایج مطلوبي
را در هنگام مبارزه با سختيها پیشبیني كند .این روابط شامل داشتن یک رابطه گرم و اعتماد به والدین خود
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است .سوم ،ساختارهای بیروني كه نقش حمایتي و پشتیباني مهمي در عملکرد فرد در شرایط نامساعد بازی
ميكنند ،ساختارهایي نظیر همسایهها ،كیفیت مدارس ،سازمانهای اجتماعي حامي (فانگاف.)131 :2112 ،1
اما آنچه امروزه در محافل علمي بر مبنای روانشناسي مثبت نگر از آن بحث ميشود و بیشتر پژوهشگران
را بدین سو كشانده است بررسي مفاهیم اساسي آن به لحاظ فرهنگ غني بومي-اسالمي است.
مذهب و معنویت مهمترین استراتژیهای تابآوری در زندگي افراد هستند ،همچنین آنها در مقابله با
آسیبهای رواني ،تنهایي ،سایر تمایالت كه سالمت و بهزیستي رواني را كاهش دهد ،سهم زیادی دارند ،با
باال رفتن سن ،دین و معنویت تبدیل به یک ابزار مهم برای حمایت هیجاني و عاطفي فرد ميشود كه اثرات
مهمي در سالمت جسمي و رواني فرد ایفا ميكند .معنویت بهعنوان بخشي از جامعه فرهنگي در نظر گرفته
ميشود كه باعث ایجاد معنا در زندگي و پایان زندگي انسان ميشود(رایس و منزس.)117 :2111 ،2
در عصر كنوني با توجه به رشد و افزایش نابسامانيهای رواني و اجتماعي ،گرایش به «دین درماني» كه
حتي در میان جوامع غربي ،شتاب بیشتری یافته است ،ميتواند در درمان بسیاری از بیماریهای رواني مؤثر
باشد .روانشناسي در ریشههای خود از سرچشمههای بينظیری چون قرآن كریم ،احادیث پیامبر (ص)،
نهجالبالغه و سنت پیشوایان معصوم سیراب گشته است .در این منابع ناب و منحصربهفرد است كه ما به
مفاهیم رواني و حقایق مربوط به ساختار شخصیتي انسان دست ميیابیم (قائمي ،یزدانبخش ،امیریان،
72 :1332؛ نقل از غباری بناب)37 :1388 ،
امروزه نهجالبالغه بهعنوان جامعترین كتاب جهان اسالم بعد از قرآن كریم ميتواند بهعنوان منبعي
جهت درك موضوعات مختلف روانشناسي مورد استناد قرار گیرد .بررسي متون گذشته نشان ميدهد كه
امام علي (ع) با اشراف كامل به شناخت انسان و ابعاد آن توصیههایي برای پرورش بعد روانشناختي نموده
است كه این توصیهها خارج از زمان و مکان كارآمد و اثربخش است (رحیمیان بوگر .)11 :1332 ،در واقع
نهجالبالغه بهعنوان یک منبع دیني دارای راهکارهای مخصوص ارتقای سالمت روان بهخصوص
رهنمودهایي برای اصالح رفتار و كاهش نابهنجاریهای فردی و اجتماعي است كه استفاده از آن به ارتقای
سالمت منجر ميگردد(رحیمیان بوگر.)83 :1332 ،
نهجالبالغه منبعي غني از اصول و مفاهیم تربیتي برای ابعاد مختلف زندگي اجتماعي و ایجاد تابآوری
در انسانها است ،بنابراین شناخت ویژگيهای تابآوری و سرسختي در نهجالبالغه ميتواند نقش
چشمگیری در تربیت و سازندگي انسان داشته باشد.
درباره مفهوم تابآوری حضرت امام علي(ع) در نامه  21نهجالبالغه ميفرمایند« :آگاه باشید درختان
بیاباني ،چوبشان سختتر و درختان كناره جویبار پوستشان نازكتر است ،درختان بیاباني كه با باران سیراب
ميشوند آتش چوبشان شعلهورتر و پردوامتر است» .مراد امام این است كه چون درختهای بیابان در شرایط
سخت و سختيها رشد و نمو ميكنند ،از درختان دیگر سختتر هستند .همچنین حضرت علي(ع) در خطبه
1. Fangauf
2. Reis & Menezes
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 88ميفرمایند« :خدا هرگز استخوان شکسته ملتي را بازسازی نفرمود ،مگر پس از آزمایشها و تحمل
مشکالت»« ،مردم در سختيهایي كه با آن روبرو هستید و مشکالتي كه پشت سر گذاشتید ،درسها و
عبرتهای فراوان وجود دارد» بنابراین مشکالت و سختيها زمینهساز رشد شخصیت هستند ،كساني كه با
مشکالت مقابله ميكنند و از آنها عبرت ميگیرند ،سود ميبرند ولي كساني كه عبرت نميگیرند و مبارزه
نميكنند ،رشد نميیابند (دشتي 337 :1383 ،و .)111
همچنین امام علي(ع) در خطبۀ  133در قالب نشانههای پرهیزكاران ،انسانهای تاب آور را توصیف
نمودهاند :آنها در دینداری نیرومند ،نرمخو و دوراندیش هستند ،دارای ایماني پر از یقین ،حریص در كسب
دانش ،با علم ،در توانگری میانهرو ،در عبادت فروتن ،در تهیدستي آراسته ،در سختيها بردبار ،در جستوجوی
كسب حالل ،در راه هدایت شادمان و پرهیزكننده از طمعورزی ميباشند (زاهد بابالن ،سیدكالن ،احمدی،
.)111 :1337
لذا اگرچه مفهوم تابآوری كمي بیش از یک دهه قدمت دارد و ابعاد محدودی از آن ارائه شده است؛ اما
در نهجالبالغه ميتوان عناصر تشکیل دهندۀ آن را بهخوبي درك نمود و براساس آموزههای امام علي(ع) به
غنيتر نمودن این مفهوم كلیدی كمک نمود .بدین منظور و با توجه به خألهای موجود محققان با یک
واكاوی عمیق برگرفته از فرهنگ اسالمي ،بر مبنای گنجینه شگفتانگیز نهجالبالغه یک مطالعه تطبیقي
را انجام دادهاند .كانر و دیویدسون ( )2113تابآوری را توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستي -رواني در
شرایط خطرناك بیان ميكنند .آنها تابآوری را تنها پایداری در برابر شرایط تهدیدكننده قلمداد نميكنند،
بلکه شركت فعال فرد در محیط را مهم ميدانند .مؤلفههای تابآوری در نظریه كانر و دیویدسون شامل
خودآگاهي ،ارزشمندی ،ارتباط مؤثر و پیوندجویي ،آیندهنگری ،خودكارآمدی در تصمیمگیری ،خودكارآمدی
در حل مسئله ،خودكارآمدی در مسئولیتپذیری ،كنترل هیجانات و معنامندی است (آبراهام وگریف كارال،1
 .)2118بنابراین سؤالي كه در این پژوهش مطرح ميگردد این است كه ویژگيهای تابآوری در نظریه
كانر و دیویدسون تا چه اندازه با محتوای نهجالبالغه مطابقت دارد و ویژگيهای افراد تاب آور از منظر
نهجالبالغه چیست؟ چگونه ميتوان با رهنمودهای اساسي نهجالبالغه تابآوری و ویژگيهای آن را غنا و
توسعه بخشید؟
 .2-1پیشینۀ پژوهش

پژوهشهای بسیاری تأثیر مثبت دینداری و عوامل مذهبي را بر افزایش سطح بهزیستي و سالمت رواني،
كیفیت زندگي ،تابآوری ،مقاوم كردن افراد در برابر تنش ،اضطراب و افسردگي ،شادكامي به اثبات رساندهاند،
بهطور مثال نادی راوندی ،صدیقي ارفعي ( )1 :1332در پژوهش خود نشان دادند تابآوری با جهتگیری
مذهبي دروني رابطه مثبت و معنيدار و با جهتگیری مذهبي بیروني رابطه منفي معنيدار دارد و مذهب را
بهعنوان چارچوبي معتبر و پایدار برای افزایش میزان تابآوری و در نتیجه ارتقاء سالمت روان توصیف

1. Abraham, Greeff Karla
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نمودند .مؤمني ،شهبازیراد ( )113 :1331بیان نمودند كه تابآوری ،معنویت و راهبردهای مقابلهای
پیشبیني كننده معنيداری برای كیفیت زندگي هستند.
نتایج پژوهش یارعلي ،كالنتری ،مختاری ،محمدی وندیشي ،توكلي جوری ( )21 :1383نیز نشان داد
شادكامي و معنویت رابطه مثبت و معنيداری دارند و شادكامي نیز رابطه مثبت و معنيدار با سالمت روان
و رابطه منفي با مشکالت رواني نظیر افسردگي ،اضطراب دارد ،بهنحویكه با اجرای برنامههای معنوی
ميتوان شادكامي افراد را به حد مطلوب یا فراتر از آن رساند و در نهایت مشکالت رواني را كاهش داد .اما
در بررسي ادبیات پژوهش در زمینههای نهجالبالغه و تابآوری ،مطالعهای كه بهطور مستقیم با موضوع
بررسي حاضر همخواني داشته باشد بهدست نیامد .لیکن بررسيهای مهمي در حیطه برخي مؤلفههای
تابآوری وجود دارد كه از جهت استخراج راهبردها و فنون از منابع قرآني و دیني و كاربرد آنها در زندگي
با این بررسي تا حدود زیادی همخواني دارد كه در ادامه به آنها پرداخته ميشود :در این راستا نتایج
تحقیقات هاشمي و جوكار ( ،)123 :1331در زمینه رابطه تعالي معنوی و تابآوری بیانگر نقش معنویت در
افزایش ظرفیت تابآوری بود و عامل پیوند معنوی و وحدت معنوی پیش كنندههای معنيدار تابآوری
بودند .نتایج پژوهش رحیمیان برگر ( )17 :1332نیز نشان داد آموزش رهنمودهای نهجالبالغه به شیوه
گروهي روش مؤثری برای ارتقای سالمت روان و مقابله با استرس و تنش در دانشجویان است.
جعفری ،یارمحمدی واصل ( )33 :1337در پژوهشي به استخراج مهارتهای زندگي از رهیافتهای
نهجالبالغه پرداختند .یافتهها بیانگر الگوی مهارتهای زندگي در چارچوب بیانات امام علي (ع) و نهجالبالغه
بود ،این یافتهها شامل حقایق و راهبردهای بسیار زیبایي در مورد مهارتهای زندگي ،شاخصهای ارتباط
مطلوب با مردم ،نحوه مدیریت خشم ،ترس ،راهبردهای كاهش حزن و اندوه ،خودشناسي ،همدلي و همیاری
با مردم ،خالقیت ،انتقادپذیری ،تصمیمگیری و حل مسئله بود كه حضرت امیر (ع) با فصاحت و بالغت تمام
به این مسائل پرداختهاند .بنابراین نتایج پژوهش مذكور نشان داد یکي از مؤلفههای مشترك در بین
مهارتهای زندگي و تابآوری ،خودشناسي است.
رجبیان دهزیره ،درتاج ،درتاج ،اللهي ( )112 :1338به بررسي نقش سالمت معنوی در تابآوری
دانشجویان پرداختند ،نتایج پژوهش آنان حاكي از آن بود كه هر چه دانشجویان از سالمت معنوی باالتری
برخوردار باشند میزان تابآوری آنها نیز افزایش ميیابد و سالمت معنوی بهعنوان یکي از ابعاد سالمت
ميتواند در انسان تغییری اساسي به وجود آورده و میزان تابآوری را افزایش دهد.
زاهد بابالن ،سیدكالن ،احمدی ( )37 :1337به واكاوی مفهوم سرمایه روانشناختي و مؤلفههای آن
شامل؛ خودكارآمدی و خودباوری ،امیدواری ،خوشبیني و مثبت اندیشي و تابآوری و تحمل سختي و
معنویت در پرتو نهجالبالغه پرداختند ،آنان از خطبههای  111 ،37 ،183 ،111و حکمتهای  31و 221
مفهوم خودكارآمدی و از خطبه  133و حکمتهای  2 ،211 ،231 ،271 ،213 ،111و نامه  31سخنان و
رهنمودهای حضرت علي(ع) در خصوص تابآوری كه از نشانههای افراد پرهیزگار توصیف شده است را
استخراج نمودند .همچنین نتایج تحلیل تطابق و تمایز رهنمودهای نهجالبالغه با نظریه لوتانز نشان داد كه
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این نظریه گذشته فرد را در تحکیم خودكارآمدی و احساس شایستگي دخیل ميداند اما نهجالبالغه عالوه
برگذشته فرد ،معنویت اصیل و دروني را دخیل در اعتمادبهنفس ميداند .همچنین مفهوم تابآوری در نظریه
لوتانز یک حالت چالشي در برابر سختيها با باور به موفقیت را در پي دارد ،اما تابآوری در نهجالبالغه با
ویژگيهای پرهیزكاران ذكر شده و تنها یک تکنیک روان نشناختي نیست بلکه نتیجهای با پاداش الهي
دارد كه افراد موحد بیشتر به آن اعتقاد دارند (زاهد بابالن ،سیدكالن ،احمدی.)111 :1337 ،
همچنین مطالعه توماس )2 :2111( 1نشان داد كه رابطهای صمیمانهتر با خدا ،مانند استفاده از راهبردهای
مقابلهای معنوی ،تصویر خوب از خدا و رضایت از زندگي معنوی ،تسهیلكنندههای سازگاری و انطباق در
زمان بحران هستند .همچنین كساني كه رابطه نزدیکي با ذات الهي دارند ،در لحظات مقابله با سختيها
مقاومترند .این مطالعه تأثیر مثبت دین و معنویت بر چگونگي زندگي افراد ،سازگاری با مشکالت زندگي را
تقویت ميكند ،همچنین معنویت بهعنوان عامل محافظ و رشد تابآوری عمل ميكند.
عباسي ،قائمي ،یارمحمدی واصل ( )11 :1332به بررسي مؤلفههای هوش هیجاني و مدیریت عواطف
در خطبههای شقشقیه و جهاد نهجالبالغه پرداختند و مؤلفههای خودباوری ،خودكنترلي ،آگاهي هیجاني،
تعهد ،وظیفهشناسي ،رهبری ،مشاركت انطباقپذیری ،نفوذگذاری ،خودارزیابي صحیح را از متن نهجالبالغه
استخراج كردند .در نظریه كانر و دیویدسون ( )2113مؤلفه خودكنترلي و خودارزیابي از ویژگيهای تابآوری
به شمار ميرود .امام علي(ع) در این زمینه در خطبه شقشقیه ميفرماید« :اما از خالفت چشم پوشیدم و
روی از آن برتافتم و عمیقاً اندیشه كردم كه با دستبریده و بدون یاور بجنگم یا آن عرصه گاه ظلمت كور
را تحمل نمایم ،فضایي كه پیران در آن فرسوده و كمساالن پیر و مؤمن تا دیدار حق دچار مشقت ميشوند.
دیدم خویشتنداری در این امر عاقالنهتر است».
از دیگر ویژگيهای تابآوری صبر و شکیبایي و استقامت و پایداری است كه ارزاني و رباني ()13 :1332
در پژوهشي به تبیین و تحلیل روایي فضیلت اخالقي صبر در نهجالبالغه پرداختند و خطبهها و حکمتهای
حضرت علي(ع) در زمینه صبر و استقامت از متن نهجالبالغه استخراج نمودند.
محققي و صحابت انور ( )17 :1331به بررسي معیارهای امام علي(ع) در زمینه ارتباط اجتماعي پرداختند
آنان بیان نمودند كه امام علي(ع) در این زمینه به معاشرت با دیگران ،هدیه دادن ،خوب همنشیني كردن،
ارتباط و پیوند با خویشاوندان توجه به همسایه ،یتیمنوازی فراوان تأكید دارد .بنابراین باید در كنار توجه به
ویژگيهای فردی هر انسان به شرایط اجتماعي او هم نگاه ژرف داشت و با سرلوحه قراردادن پیام و رفتار
آن امام همام جامعه را به سمت سعادت و محبت هدایت كرد.
عالئي رحماني و معتمد لنگرودی ( )11 :1331به بررسي راهبردهای خودكنترلي در نامه  73نهجالبالغه
كه از ویژگيهای تابآوری نیز محسوب ميگردد پرداختند ،براساس نتایج پژوهش آنان تقوا ،عدالت ،صداقت،
مدارا ،حقمداری ،بخشندگي از پربسامدترین اصول راهبردی خودكنترلي است كه در این نامه حضرت
امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر ابالغ ميكند.
1. Tomas
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شجاعي ،غروی ،جان بزرگي ( )71 :1331به بررسي معنای زندگي از دیدگاه نهجالبالغه پرداختند نتایج
بهدستآمده از مطالعه نشان داد كه منابع مهم معني زندگي در نهجالبالغه عبارتند از :هدفمندی زندگي،
خداباوری ،اعتقاد به گذاری بودن مرگ و اینکه زندگي با مرگ پایان نميیابد ،توانایي درك و تفسیر عمقي
از پدیدهها بهگونهای كه فرد جهان هستي را پدیده نظامدار دانسته و بتواند حتي رویدادهای به ظاهر
ناخوشایند و منفي آن را مثبت ارزیابي كند.
همچنین مهری نژاد ،طارصفي و رجبي مقدم ( )331 :2117در پژوهش خود نشان دادند بین تابآوری
و مؤلفههای معنویت شامل خودآگاهي ،اهمیت باورهای معنوی در زندگي ،فعالیتهای معنوی و نیازهای
معنوی رابطه مثبت معنيدار وجود دارد .همچنین نتایج رگرسیون نشان داد كه معنویت دانشجویان ميتواند
پیشبیني درستي از تابآوری آنها باشد .بنابراین دانشجویان با سطوح باالتری از معنویت تابآوری بیشتری
از خود نشان ميدهند.
1
نتایج پژوهش رایس ومنزس ( )111 :2111نشان داد كه خدا جایگاه مركزی را در زندگي فرد دارد،
خواندن كتاب مقدس ،خواندن نماز از مهمترین راهبردهای تابآوری هستند كه فرد برای مقابله با
موقعیتهای نامطلوب و برای ارتقاء سالمت استفاده ميشود ،تابآوری و مذهب محافظت زندگي شخصي
و خانوادگي و باالتر از همه منجر به تجربه رضایتبخش سالمندی ميشود .بنابراین مذهب و معنویت
بهعنوان یک راهبرد مهم تابآوری در زندگي افراد مسنتر است كه امکان دستیابي به رفاه ،سالمت رواني
و مقابله با مشکالت سالمتي و اجتماعي را فراهم ميكند.
همانگونه كه مالحظه شد ،پژوهشهای پیشین در قالب سایر مهارتهای روانشناختي به برخي از
ویژگيهای تابآوری از متن نهجالبالغه اشاره نمودند و پژوهشهایي كه به مهارت تابآوری پرداختهاند،
مهارت تابآوری و ویژگيهای آن را در سایر متون دیني غیر از نهجالبالغه بررسي كردهاند ،لذا پژوهش
حاضر سعي دارد به بررسي تابآوری و ویژگيهای آن با تکیه بر آموزههای غني نهجالبالغه بپردازد.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

با وجود شکلگیری چارچوبهایي در مورد تابآوری بهخصوص در حوزه روانشناسي و پیادهسازی آنها در
جوامع دیگر ،لزوم شناخت تابآوری و ویژگيهای آنها براساس ارزشهای اسالمي ضرورتي اجتنابناپذیر
است.
امروزه علوم دیني درباره روانشناسي ،مطالب مفید و سازندهای دارد و آثار این مطالب در ایجاد روحیه
مناسب و بانشاط برای زندگي انسان بهشدت مؤثرند ،زیرا دین برای زندگي بشر آمده است و درصدد است تا
با معارف خود ،به زندگي انسان ،در ابعاد دنیوی و اخروی معنا بخشد و برای رسیدن به این هدف برنامههای
جامعي دارد كه یکي از این برنامهها ،شناخت و تقویت روان انسان است .سخنان حکمتآمیز نهجالبالغه كه
با عقل و اندیشه آدمي سروكار دارند ،حقایق متعالي در رشتههای گوناگون علمي و دیني را ،با فصاحت و
بالغت تمام بیان ميكند .بدین منظور با توجه به هدف تحقیق و ماهیت آن در بین منابع اسالمي نهجالبالغه
1. Reis & Menezes
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كه فوق كالم مخلوق و تحت كالم خالق است ،بهعنوان منبع اصلي این پژوهش انتخاب شده است؛ زیرا یکي
از ابعاد حائز اهمیت نهجالبالغه بهعنوان تفسیری از قرآن كریم و دین اسالم بعد روانشناسي آن است .امام
علي(ع) كه در زمان خالفتشان عالوه بر اصالح و ساماندهي امور جامعه بهنوعي به تربیت روحي و رواني مردم
نیز پرداختند تا بتوانند زمینههای سالم و مصالح مناسبي را برای معماری حیات و جامعهای فراهم آورند كه سرشار
از سالمت و بهداشت رواني باشد .كمتر خطبه یا نامه و حکمتي از نهجالبالغه و یا در دیگر آثار امام علي (ع)
یافت ميشود كه پیرامون جسم و روح انسان سخن نگفته باشد.
نهجالبالغه و آموزههای آن از منابع دست اول در تعلیمات اسالمي است كه در آن توجه به عزت و
ارزشمندی انسان و سالمت رواني و اجتماعي او از اهمیت بسزایي برخوردار است .در برنامههای ارتقای
سالمت روان همواره جای خالي اندیشههای ناب اسالمي حس ميشود .بيتوجهي به الهامات برگرفته از
دین و خزانههای اسالمي چون نهجالبالغه باعث بروز بحران در حوزه سالمت روان ميگردد (رحیمیان
بوگر.)11 :1332 ،
همانطور كه یافتههای تحقیقات نشان ميدهد افزایش معنویت و اعتقادات مذهبي موجب باال بردن
مهارت تابآوری و توانایيهای ،شناختي ،هیجاني و رفتاری در فرد ازجمله :خودآگاهي ،عزتنفس،
خودكنترلي ،مسؤولیت پذیری ،صبر و شکیبایي ،استقامت ،مدیریت هیجان ،مهارتهای اجتماعي ميشود.

 .2بحث
امروزه با رشد فزاینده علوم میانرشتهای و تعاملي كه علوم مختلف با علوم دیني دارند ،بازشناسي موضوع
تابآوری از دیدگاه معارف اسالمي بهویژه نهجالبالغه كه مشتمل بر آموزههایي انسانشناختي و
روانشناختي واالیي هستند ،ضرورتي انکارناپذیر است .تابآوری عاملي است كه به افراد در مواجهه و
سازگاری با شرایط سخت و استرسزای زندگي كمک ميكند و آنها را در برابر اختالالت رواني و
مشکالت زندگي محافظت ميكند .همچنین برای كشف رفتاری صحیح در برخورد با مصائب و مشکالت
بسیار اهمیت ميیابد كه بتوان از دیدگاه نهجالبالغه و امام علي(ع) تابآوری و ویژگيهای آنها را ارائه
داد.
 .1-2روششناسی پژوهش

تحقیق حاضر در زمره پژوهشهای توصیفي -تحلیلي قرار دارد .شیوه جمعآوری اطالعات از نوع اسنادی
است كه با كاوش در نهجالبالغه (خطبهها ،نامهها و حکمتها) و مطالعه و استخراج شدند ،بدین شکل كه
دادههایي كه از متن خطبهها ،نامهها و حکمتها نشانگر مهارت تابآوری و ویژگيهای تابآوری
(خودآگاهي ،احساس ارزشمندی ،ارتباط اجتماعي ،آیندهنگری ،خودكنترلي ،معنایابي ،صبر ،بردباری،
سعهصدر ،استقامت و پایداری) بودند شناسایي شدند و از طریق كدگذاری مقولهها ،مفاهیم مرتبط با تابآوری
به دست آمد ،سپس با استفاده از كدگذاری مقولهها مفاهیمي كه دارای بار معنایي مشتركي داشتند در یک
مقوله قرار داده شدند و از بین مقولههای استخراجشده ،مقولههای اصلي (تکتک مؤلفههای تابآوری)
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انتخاب شدند و در نهایت با استفاده از كدگذاری انتخابي ،ارتباط بین مقولهها برقرار و مقولهها برای تدوین
و تطبیق با نظریه تابآوری با یکدیگر تركیب شدند.
 .2-2مفهوم مهارت تابآوری از دیدگاه نهجالبالغه

مهارت تابآوری را ميتوان با توجه به تعاریفي كه از آن بیان شد با كلمهی «اَلتَ ََزَمَبِه» به معنای ایستادگي
كردن ،پایدار ماندن ،تحمل كردن ،صبر كردن برابر دانست .بنابراین با توجه به ماهیت تحقیق از دیدگاه امام
علي(ع) در نهجالبالغه ویژگيهای تابآوری شامل؛ خودآگاهي ،احساس ارزشمندی ،ارتباط اجتماعي،
آیندهنگری ،خودكنترلي ،معنایابي ،صبر و شکیبایي ،بردباری ،سعهصدر ،استقامت و پایداری توصیف ميشوند:
 .1-2-2خودآگاهی با هدف آگاهی نسبت به توانمندیهای خود
در واقع ميتوان گفت افراد تاب آور آگاهانه و هشیار عمل ميكنند .آنها نسبت به موقعیت آگاه و هشیارند،
احساسات و هیجانهای خود را ميشناسند ،بنابراین از علت این احساسات نیز باخبرند و هیجانهای خود را
به شیوه سالم مدیریت ميكنند .از سوی دیگر احساسات و رفتارهای اطرافیانشان را نیز درك ميكنند و در
نتیجه بر خود ،محیط و اطرافیانشان تأثیر مثبتي ميگذارند (برهاني.)23 :1332 ،
در نهجالبالغه و سخنان گهربار موال علي (ع) ،بهكرات نسبت به فراگیری و ارزش واالی این خودآگاهي
و خودشناسي اشاره شده است .امام علي(ع) در حکمت  123درباره ضرورت خودآگاهي و خودشناسي چنین
درَهُ ؛كسي كه ارزش خود نشناخت جان خود را باخت» (سیدرضي ،ترجمه
ميفرمایدَ « :هلَ َ
َأمرٌوَلَمَیَع ِرفَقَ َ
ک ُ
دشتي.)213 :
امام علي(ع) در حکمت فوق بهوضوح به ارزش واالی خودآگاهي اشاره و فراخوانده است .ایشان ،عدم
آگاهي و شناخت از خویشتن را با نابودی شخص برابر دانسته است .امام علي (ع) در فراز دیگری از
ِ
سخنانش به همین ضرورت اشاره ميكندِ « :
درَهُ» «دانا كسي
َوَ َک
َجهالًَأالَیَع ِر َ
نَع َر َ
َم َ
َ
فیَبالمرء َ
العال ُم َ
فَقَ َ
َ
درهُ َ
فَقَ َ
است كه قدر خود را بشناسد و در ناداني انسان این بس كه ارزش خویش نداند» (سید رضي ،ترجمه دشتي،
خطبه .)112 :113
مهارت خود آگاهي شامل نگرشهای مربوط به خود یعني تسلط بر هیجانهای خود ،آگاهي از ضعفهای
خود و رضایت از خوشيهای ساده را نیز در برميگیرد كه مباني ارزشمند نهجالبالغه بر این موضوع تأكید
كرده است .براساس فرمایشات امام علي(ع) نداشتن خودآگاهي با نابودی و جهالت ارتباط تنگاتنگي دارد.
بنابراین كسب این مهارت در زندگي از دیدگاه امام(ع) ضرورتي اجتنابناپذیر است.
 .2-2-2احساس ارزشمندی با هدف تقویت عزتنفس
پذیرفتن خود بهعنوان فردی ارزشمند و احترام قائل شدن برای خود و توانایيهای خود ،بيقیدوشرط دوست
داشتن و سعي در شناخت نقاط مثبت خود و پرورش دادن آنها و از طرف دیگر شناخت نقاط ضعف خود و
كتمان نکردن آنها همگي جزء نشانههای اصلي افراد تاب آور است (برهاني.)21 :1332 ،
ميتوان مفهوم شایستگي و ارزشمندی را در خطبه  31نهجالبالغه مشاهده كرد كه در آن امام علي(ع)
متََبِامأم ِرَ
ضمن بیان فضائل و ویژگيهای خود به احساس ارزشمندی حاصل از آن اشاره ميفرمایند« :فَ ُق ُ
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ِ ِ
َحینَتَ َقبَّعواَوَنَطَ ُ ِ
ِحینَفَ ِشلواَوَتَطَلَّ ُ ِ
ض ُِ
مَصوتَاًَ َ،وَ
نتَأخ َف َ
َم َ
َوقَ ُفواَ َ،وَ ُک ُ
ض ُه َ
ینَتَعتَ عُواَ َ،و َ
ین َ
َ
َ
یتَبنُوِرَاللّهَح َ
قتََح َ
عت َ
َ
ِ
نَمأح ٍد ِ
فَ،لَمَی ُک ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َّیَ
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ه
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َ
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و
َ،
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نان
ع
ب
َ
رت
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ف
َ،
َ
ا
وت
ف
مَ
ه
أعال
َ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ
ُ
َ ََ ُ
َُ َ ً َ ُ
ُ َ ُ ُُ َ
َ
َ
ِ ِ ِ
غمز».
هم ٌَزَ َ،واللقائ ٍلَف َّی َ
َم َ
َم َ

«آنگاه كه همه از ترس سست شده ،كنار كشیدند ،من قیام كردم و آن هنگام كه همه خود را پنهان
كردند ،من آشکارا به میدان آمدم و آن زمآنكه همه لب فرو بستند من سخن گفتم و آن هنگام كه همه باز
ایستادند من با راهنمایي نور خدا به راه افتادم .در مقام حرف و شعار صدایم از همه آهستهتر بود اما در عمل
برتر و پیشتاز بودم ،زمام امور را به دست گرفتم و جلوتر از همه پرواز كردم ،و پاداش سبقت در فضیلتها
را بردم .همانند كوهي كه تندبادها آن را به حركت در نميآورد و طوفانها آن را از جای برنميكند ،كسي
نميتوانست عیبي در من بیابد و سخنچین ،جای عیبجویي در من نميیافت (خطبه.)21 :31/
همچنین امیرالمومنین(ع) ميفرمایند« :منَ َکرم َ ِ
تَعلَ ِیهَ َشهواتََهُ» «هركس خود را بزرگوار
فسهَُهانَ َ
َ ََ
تَعلیهَنَ َ
تَعلیهَِ
دید ،تمایالت [نفساني و حیواني ] در دیدهاش خوار گردید» و در حدیث دیگری ميفرمایندَ « :منَ َکََرَم َ
تَعلَ ِیهَال ُدنیا» «هر كس برای خود ارزش قائل شد دنیا (ثروت ،مقام و موقعیت) در نظرش حقیر و
فسهَُهانَ َ
نَ َ
كوچک جلوه ميكند» (مجلسي.)137/18 :1388 ،
 .3-2-2توانایی افراد در برقراری ارتباطات اجتماعی و دوستیابی
براساس مدل تركیبي (شین و همکاران )2113 ،تابآوری مربوط به نگرش مثبت فرد است به سمت ترمیم
(تفکر خوشبینانه ،داشتن ایمان به بهتر شدن) ،مربوط به قدرت بازسازی (توانای انسجام مجدد جهت غلبه
بر مشکل ،اعتمادبهنفس غلبه بر مشکالت) ،مربوط به كنترل بیماری خود (مهارتهای مقابلهای ،توانایي
پیشگیری از عود بیماری خود ،انجام برنامه خودمراقبتي بهداشتي) و مربوط به تعامل متقابل مثبت با منابع
حمایتي (حمایت از اعضای خانواده ،دوستان ،دیگران و حمایت متخصصان پزشکي) است .افراد دارای
تابآوری باال خطر كمتری دارد كه دچار اختالالت رواني و بیماری شوند ،عملکرد ایمني آنها بهتر است،
آنها بازیابي سریعتری دارند ،در این افراد معنویت و دینداری بهعنوان منابع تابآوری عمل ميكند (روتر
و بایگتي2112 ،1؛ جاكولجویک.)233 :2111 ،
افراد تاب آور شبکه حمایتي و عاطفي محکميدارند .این افراد بیشتر از سایرین با افراد ارتباط برقرار
ميكنند چنین ارتباطاتي به آنها كمک ميكند درباره نگرانيها و چالشهای خود با كسي صحبت كنند ،از
مشورت ،همدلي و همراهي آنها بهرهمند شوند ،راهحلهای جدید را كشف كنند و در مجموع از لحاظ رواني
احساس قدرت و آرامش كنند (برهاني.)22 :1332 ،
امام علي(ع) در یکي از خطبههای خویش در باب ضرورت تعاون با خویشاوندان ميفرمایند« :أیُهاالَنَّا ُ َ
َد ِ
ِ
فاع ِه َ ِ ِ
نَعترتِِه َو ِ
ِِ
ِ
یَالر ُجلَوَأنَکا َنَ َذ ٍ
مَأعظمَالنا » ای مردم،
َه
اَمال َ
مَو ُ
مَوَألسنَت ِه َ
مَعنهَُبأیدی ِه َ
َع َ َ
أنَّهَُالَیَستَغن َّ ُ َ
ُ
انسان هر مقدار كه ثروتمند باشد ،باز از خویشاوندان خود بينیاز نیست كه از او با زبان و دست دفاع كنند.
خویشاوندان انسان ،بزرگترین گروهي هستند كه از او حمایت ميكنند و اضطراب و ناراحتي او را ميزدایند
1. Reutter & Bigatti

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 9911

031

و در هنگام مصیبتها نسبت به او پر عاطفهترین مردم ميباشند .نام نیکي كه خدا از شخصي در میان مردم
رواج دهد بهتر از میراثي است كه دیگری بردارد.
در خطبۀ دیگر از نهجالبالغه امام علي(ع) افراد را به مراودات اجتماعي با خویشاوندان خود و تالش برای
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
کَبِ ِهَ
َوَلیَ ُف َ
هشَوَلیُحسنَمنهَُالضیافَهَ َ
حل مشکالت آنها تشویق ميكند« :فَ َمنَآتاهَُاللّهَُماالًَفَلیَصلَبهَال َقرابَ َ
امأسیر َو ِ
ِ
لیَالحقوق» «آن كس كه خدا او را مالي بخشید ،پس باید به
َع
فسهُ َ
َ َ َ
ُ
یَو َالغا ِرَم َ
َالعان َ
َو َلیَصبرَنَ َ
خویشاوندان خود بخشش نماید ،سفره مهماني خوب بگستراند ،اسیر آزاد كند ،رنجدیده را بنوازد ،مستمند
را بهرهمند كند ،قرض وامدار را بپردازد ،برای درك ثواب الهي ،در برابر پرداخت حقوق دیگران ،مشکالتي
كه در این راه به او ميرسد شکیبا باشد ،زیرا به دست آوردن صفات یاد شده ،موجب شرافت و بزرگي دنیا
و درك فضایل سرای آخرت است» (خطبه.)121 :122/
ِ
ِ
ِ
مَحنُّواَألی ُکم» ،با مردم آن
« َو َ
َمخالَطَ ًهَأنَمتُّمَ َم َعهاَبَ َک َ
مَوَأنَعشتُ َ
َقالَ(علیهالسالم)َ:خالطُواَالنّا َ ُ
واَعلَی ُک َ
گونه معاشرت كنید ،كه اگر مُردید بر شما اشک ریزند ،و اگر زنده ماندید ،با اشتیاق سوی شما آیند.
َع ِنَ
امیرالمؤمنین همچنین در اهمیت دوستیابي ميفرمایندَ « :و َ
َمنَ ََع َج َز َ
أعج ُزَالنّا ِ َ
َقالَ(علیهالسالم)َ َ:
ِ
ِ
اکتِ ِ
ضیَ َع ََمنَظَِف َرَبِ ِه َِم ُنهم» ،ناتوانتریم مردم كسي است كه در دوستیابي
َمنَ َ
َمنَ َ
ضیَّ َع َ
َأعج ُزَمنهُ َ
َو َ
سابَامأخوان َ
ناتوان است ،از او ناتوانتر آنكه دوستان خود را از دست بدهد (حکمت.)381 :11/
 .4-2-2آیندهنگری و دوراندیشی
افراد تاب آور اسیر گذشته خود نیستند ،آنها دورنمای كارها و رویدادها را ميبینند و به آن توجه ميكند،
نگاه مثبتي به آینده دارند ،آنها خوشبینند ،برای آیندهشان هدف و برنامه دارند و زندگي برایشان معنادار
است و از فاجعهبار كردن رویدادهای ناخوشایند ميپرهیزند و به عبارتي آنها را فاجعه زدایي ميكنند
(علیزاده.)31 :1332 ،
ِ
َالحزمَ
امیرالمؤمنین(ع) در باب اهمیت دوراندیشي ميفرمایندَ « :وقال(علیهالسالم)َ:ثَ َم َرهَُالتَفریطَالنَ ََ
دامهَوثَ َم َرهُ َ
المه» ،نتیجه تقصیر و كوتاهي [در امری] پشیماني است و سود احتیاط و دوراندیشي درستي [رهائي از
الس َ
َ
زیان] است (حکمت.)1111 :112/
همچنین علي(ع) ميفرماید« :الظََّف َر َبِال ِ
ْي َبِتَ ْح ِ
الرأ ِ
َس َرا َِر» ،پیروزى به
الرأ َُ
ْيََ َ ،و َ َّ
ْح ْزَُم َبِِإ َجال ََِة َ َّ
صی َِن َ ْامأ ْ
ْح ْزمََ َ ،و َال َ
ُ َ
ِ
ِ
الحزمَوَال َفضیلهَفیَ
دوراندیشى است و دوراندیشى به جوالن اندیشه و اندیشه به نگاه داشتن اسرار استُ « .
الصبر :دوراندیشي و افزوني مرتبه در صبر است چه ظاهر كه صبر در كارها و نکردن آنها مگر بعد از تأمل
َ
و تدبّر حزم و دوراندیشي است و سبب افزوني مرتبه نیز گردد .به اعتبار اینکه آنچه بعد از تأمل و تفکر كرده
شود نیکو واقع شود و صبر در مصائب و نوائب افزوني مرتبه است و به اعتبار آنچه مترتّب ميشود بر آن از
منافع دنیوی و اخروی حزم و دوراندیشي نیز باشد»
«الحزم ِ
َش َد ِهَاالستِظهار :حزم و دوراندیشي شدت و سختي استظهار است .استظهار در اصل به معني یاری
ُ
جستن و پشت خود را قوی كردن است .حزم این است كه فرد در هر كار كمال استظهار و نهایت احتیاط
به عمل آورد و تا خاطر خود را از آن جمع نکند مرتکب آن نگردد و همچنین دقت كردن در آنچه اهتمامي
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به آن باشد مثل طاعات و عبادات و امور مهمه دنیا نیز كمال احتیاط بهجا آورد ،بر وجهي كه باید به عمل
آید و خطائي در آن نشود» (تمیمي آمدی ،1311 ،ج.)218 :1
 .5-2-2مسؤولیتپذیری و خودکنترلی
افراد تاب آور ،خود را مسئول شرایط خویش ميدانند و برای هر مشکل ،شکست و مسئله ،منابع بیروني
را سرزنش نميكنند .آنها سهم خود را در امور زندگي ،همراه با مسؤولیت ،پذیرفتهاند و بر این باورند كه
هر عملي كه انجام ميدهند بر زندگیشان بازتاب ميیابد .افراد تابآور دارای منبع كنترل دروني هستند
یعني علت رفتار و اعمالشان را چه مثبت و چه منفي به خود نسبت ميدهند (برهاني.)22 :1332 ،
امیرالمؤمنین(ع) در خطبه خویش به انسانهایي كه دچار غفلت شدهاند ،انذار ميدهد و آنها را نسبت به
زندگي و مسئولیت اعمال و رفتار خویش در زندگي تذكر ميدهد .امیرالمؤمنین(ع) در نامه خویش به فرماندار
بصره عثمان بن حنیف انصاری ضمن اینکه او را پند ميدهد كه نسبت به اعمال و رفتار خویش آگاهي
داشته باشد بلکه مسئولیت او را در قبال فقرا و اطعام آنها بیان ميدارد و همچنین بیان ميفرمایند مبادا
گرفتار غرایز شوی و آنها توجه تو را از مسؤولیتي كه داری باز دارد.
من نفس خود را با پرهیزكاری ميپرورانم ،تا در روز قیامت كه هراسناكترین روزهاست در اَمان ،و در
لغزشگاههای آن ثابتقدم باشم .من اگر ميخواستم ،ميتوانستم از عسل پاك ،و از مغز گندم ،و بافتههای
ابریشم ،برای خود غذا و لباس فراهم آورم ،امّا هیهات كه هوای نفس بر من چیره گردد ،و حرص و طمع
مرا وادارد كه طعامهای لذیذ برگزینم ،درحاليكه در »یمامه» یا «حجاز» كسي باشد كه به قرص ناني
نرسد ،و یا هرگز شکمي سیر نخورد ،یا من سیر بخوابم و پیرامونم شکمهایي كه از گرسنگي به پُشت
چسبیده ،و جگرهای سوخته وجود داشته باشد ،یا چنان باشم كه شاعر گفت[ :این درد تو را بس كه شب
را با شکم سیر بخوابي و در اطراف تو شکمهایي گرسنه و به پشت چسبیده باشند] .پس از خدا بترس ای
پسر حُنیف و به قرصهای نان خودت قناعت كن ،تا تو را از آتش دوزخ رهایي بخشد» (نامه.)322 :27/
امیرالمؤمنین (ع) در بخشي از خطبه خویش انسانها را از مسؤولیت خویش آگاه مي سازد و ميفرمایند:
«از خدا بترسید ،و تقواپیشه كنید ،زیرا شما در پیشگاه خداوند ،مسؤول بندگان خدا ،شهرها ،خانهها و
حیوانات هستید .خدا را اطاعت كنید و از فرمان خدا سر باز نزنید ،اگر خیری دیدید برگزینید و اگر شر و
بدی دیدید از آن دوری كنید» (خطبه.)182 :111/
 .6-2-2معنامندی با هدف تقویت حس معنویت و ایمان
افراد تابآور بهاحتمال بیشتری در مواجهه با شرایط ناگوار در جستوجوی معنا هستند .داشتن ایمان به افراد
قدرت تحمل سختيها ،غلبه بر چالشها و تغییر زندگي ميدهد .معنویت یک عامل كلیدی در ایجاد
تابآوری و افزایش آن است .در مطالعات مختلف نشان داده شده كه معنویت به افراد كمک ميكند تا
مشکالت زندگي شان را مدیریت كنند ،با استرس و افسردگيهایشان كنار بیایند و درعینحال سالمت
جسمي و رواني خودشان را حفظ كنند (علیزاده.)31 :1332 ،
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معنویت ميتواند تابآوری را توسط ایجاد احساس یکپارچگي و هویت ،امیدواری ،داشتن معنای و هدف
متعالي ،حمایت در جامعه معنوی افزایش دهد ،تابآوری معنوی را ميتوان بهعنوان یک توانایي برای
شناخت معنایي واالتر و دیدگاهي متعالي تعریف كرد (جاكولجویک.)233 :2111 ،
امیرالمؤمنین(ع) در خطبه خود معنا و هدف زندگي را در ایمان به آخرت بیان ميدارد« :خدا بیامرزد
كسي را كه بهدرستي فکر كند ،پند گیرد ،آگاهي یابد ،و بینا شود .پس بهزودی خواهید دانست ،از آنچه در
دنیا وجود داشت ،چیزی نمانده و آنچه از آخرت است ،جاویدان خواهد ماند .هر چیز كه به شمارش آید
پایان پذیرد ،و هر چه انتظارش را ميكشیدید خواهد آمد ،و آنچه آمدني است ،نزدیک باشد» (خطبه:113/
.)112
 .1-7-2-2صبر و شکیبایی
پایداری و شکیبایي در مقابل سختيها را صبر گویند و اگر برای رضای خداوند متعال و تسلیم امر او باشد،
در جهت پیشبرد تقوای الهي مؤثر بوده و فضیلت محسوب ميشود .حضرت علي (ع) در نهجالبالغه از
َامأیمانَ َک َ ِ
ِ
ِ
َالج َس َِد»
َالص َبر َِم َن
فضیلت صبر بهعنوان مدیر ،رئیس و مركز كنترل ایمان نام ميبرند« :فَأ َن َ
الرأ ِ َم َن َ
َ
صبر برای ایمان مانند سر است برای بدن (حکمت .)121 :82/علمای علم اخالق صبر را سکان و هدایتگر
همه فضایل اخالقي دانستهاند ولي ظهور و پهنای معنایي این واژه در عرف محدود به تحمل سختيها و
قانع شدن در برابر وضع موجود شده است.
در فرهنگ نهجالبالغه زندگي انسان در دنیا آمیخته با مشکالت عجیبي است كه اگر در مقابل آن بایستد
و صبر و مقاومت به خرج دهد ،به یقین پیروز خواهد شد و اگر ناشکیبائي كند و در برابر حوادث زانو بزند
هیچگاه به مقصد نخواهد رسید (مکارم شیرازی.)221/2 :1331 ،
امام علي(ع) كه وجود خود متعالي ایشان نمایانگر صبر و استقامت است در معروف تریم خطبه خویش
َعلی َطَ ٍ
قت َأرتَئِی َبین َأن َأص َ ٍ
أیت َّ
َأنَ
َعمیاء...فَ َر َُ
(خطبه شقشقیه) ميفرمایند« :طَِف ُ
خیه َ
اء َأَو َأصبِر َ
ُ
ول َبِیَد َ
َج ّذ َ
ََ
ِ
َّه َو ِ
ِ
رت ِ
ِ
یَالح ِ
َش َد َِه» با خود
لیَه
صبَ ُ
رت َ
الصبر َع َ
لق َ َش ًجاَ .فَ َ
اتاَأحجیَفَ َ
َو َف َ
یَو َف َ
َ
َالمد َ َ
َعلیَطول ُ
یَالعی َِن َقَ ًذ َ
صبَ ُ َ
َ
اندیشیدم كه آیا دستتنها حمله كنم یا آنکه بر شر این تیرگي شکیبا باشم ،دیدم كه صبر در اینجا
خردمندانهتر است پس صبر كردم درحاليكه گویا در چشمانم خاشاك و در گلویم استخواني است ،در این
مدت دراز و در این شدت غم و محنت صبر كردم (خطبه)3 :21/
امیرالمؤمنین (ع) با بیستوپنج سال صبر به هدف و پیروزی نائل شدند و اگر صبر و شکیبایي طوالني
ایشان نبود از اسالم نامي هم نمانده بود .حضرت علي(ع) با این جمله این حقیقت را روشن مي سازد كه
من هرگز مسؤولیت خودم را در برابر امت و وظیفهای كه خدا و پیامبرش بر دوشم گذارده بودند فراموش
نکردهام ،ولي چه كنم كه در میان دو محذور گرفتار بودم :محذور اول اینکه قیام كنم و با مخالفان درگیر
شوم درحاليكه از یکسو یار و یاور كافي نداشتم و از سوی دیگر این قیام موجب شکاف در میان مسلمین
ميشد و فرصت به دست منافقان و دشمناني ميداد كه در انتظار چنین شرایطي بودند .محذور دوم اینکه
در آن محیط ظلماني و تاریک صبر كنم .سرانجام تصمیمگیری خود را در برابر این دوراهي مشکل به این
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صورت بیان ميفرماید« :سرانجام (بعد از اندیشه كافي و در نظر گرفتن تمام جهات دیدم بردباری و شکیبایي
در برابر این مشکل به عقل و خرد نزدیکتر است» (مکارم شیرازی.)311/1 :1331 ،
ِِ
َالج َز َعُ»« ،كسي
همچنین امام (ع) در مورد ارزش صبر و خطر بيتابي فرمودهاندَ « :منَلَمَیُنجه َ
َالص ُبرَأهلَ َکهُ َ
را كه شکیبایي نجات ندهد ،بیتابي او را هالك گرداند» (حکمت .)213 :183/در این حدیث شریف در برابر
مشکالت بیش از دو راه فرض نشده است یا صبر یا جزع ،هر كس اولي را پیشه كند نجات ميیابد و هركه
دومي را برگزیند هالكت به دنبال اوست ،پس خوشا به حال كساني كه در این میان صبر را برگزینند و به
ثوابهایي كه به آنها وعده داده شده برسند ،و بدا به حال كساني كه جزع و بيتابي را انتخاب كرده عالوه
بر كشیدن عذابي روحي ،اجرهای اخروی را نیز از دست ميدهد (خادمي اصفهاني.)311/1 :1388 ،
الصبر ِ
َالمالک :شکیبایي بنیاد است .یعني بنای ثواب بسیاری برآن است و با آن مالک آنها توان شد»
« َُ
َهالک :ناشکیبایي تباهي است ،یعني سبب تباه شدن اجر و ثواب ميشود» (تمیمي آمدی:1311 ،
الجزعُ َ
« َ
الجزعُ ََم ِنقصه :صبر و شکیبایي رفعت رتبه و بلندی مرتبه است و جزع و ناشکیبایي
َ « .)22/1
برمرفعهَ َ،
الص َ
جلَ َخطر :صبر فیروزیست
نقص عیار و پستي پایه و مقدار است» (تمیمي آمدیَ .)1/32 :1311 ،
الصبرظََفرَ َ،
الع ُ
ص ٌبرعلیَ
َص ِ
برحمت و ناشکیبائي خطر غضب و بیم آن (تمیمي آمدیَ « .)1/71 ،و َ
قالَعلیهالسالمَ َ:
برانَ َ
الص ُبر َ
ب» «امام(ع) فرموده است :شکیبایي دو جور است :یکي شکیبایي بر آنچه نميپسندی
َع ّماَتُ ِح َُّ
َص ٌبر َ
َو َ
کرهُ َ
ماَتَ َ
كه این نوع از شکیبایي از شجاعت و دالوری است و دیگر شکیبایي از آنچه دوست داری كه این نوع از
صبر از عفت و پاكدامني است» (حکمت)1183 :72/
«الصبرَاقویَلبا  :شکیبائي قویترین یعني بهترین جامه ایست كه آدمي آن را پوشد از برای زینت یا از
برای حفظ زیرا كه زینت علم زینتي است معنوی و زیباتر از زینتهای صوری كه به سایر جامهها حاصل
شود و همچنین حفظ آن حفظ است از عقاب و بطالن اجر و ثواب و رسیدن مصائب و نوائب و كجاست آن
با حفظي كه سایر جامهها كند از گرمي یا سردی و امثال آنها؟» (تمیمي آمدی.)1/211 :1311 ،
 .2-7-2-2حلم و بردباری
ِ
ِ
ِ
ضب» حلم
ضب ُ
نَهیَجان َالغَ َ
ط َالنّ
برای «حلم» اهل لغت و اخالق دو تفسیر ذكر كردهاند« -1 :الحل ُم َ َ
َ
فسَع َ
ِ
لمَهوَالتَثَّبُّتَفیَاالُمور» حلم ثابت بودن در امور است.
كنترلكننده نفس از هیجان قوه غضب است« -2 .الح ُ
این تفسیر دوم نسبت به همه چیز است نه فقط غضب ،یعني اعتدال در امور كه از اعتدال قوای نفس
سرچشمه ميگیرد ،ایستادن و حوصله كردن برای رسیدن به حقایق و عدمشتابزدگي و ازجمله استقامت
در مقام غضب است .حلم نشانه عقل و عدم آن نشانه سفاهت و بيخردی است.
ِ
َزینَال َخلق :بردباری زینت
الحلم َ
لم ُ
َعشیره» «حلم و بردباری خویشاوندیست» (حکمت« .)223 :218/الح ُ
« ُ
ِ
خو و خصلت است» (تمیمي آمدیِ « .)1/12 :1311 ،
االناهَُأصابَه :بردباری درستاندیشي است ،یعني هركه
الحلم ِ
ِ
َغطاءَُساتٌِر َوَ
حلم و بردباری كند به راه درستي رفته است» (تمیمي آمدی« .)1/22 :1311 ،وَقالُ َ:
العقلَحسام ِ
حِ
ک» « ،بردباری پرده ایست پوشاننده و عقل
َهواکَبِ َعقلِ َ
َوَقاتِ َل
کَبِ َِ
لم َ
َقاط ٌعَفَاستُرَ َخلَ َلَ ُخلُِق َ
َ
َ ُ ُ ٌ
کَ
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شمشیریست برّان ،پس كمبودهای اخالقي خود را با بردباری بپوشان و هوای نفس خود را با شمشیر عقل
بکش» (حکمت.)271 :222/
ضَالحلِ ِیم َِم ِ
ِ
ِ
نَح ِ
لم ِهَأ َّ
یَالجاه َِل»«َ،نخستین پاداش بردبار از بردباریاش آنكه
َعلَ
َأنصارهُ َ
«أ ََّو ُلَع َو ِ َ
ُ
َنَالنَّا َ
ِ
ِ ِ
ج ُهما َعُلُ ُّوَ
َو َامأَناهُ َتَوأمان َیُنت ُ
لم َ
مردم در برابر نادان ،پشتیبان او خواهند بود» (حکمت« .)211 :211/الح ُ
ال ِه َّم َِه»«بردباری و درنگ هماهنگند و نتیجه آن بلندهمتي است» (حکمت)272 :211/
ٍ
« َِونَلَمَتَ ُک ِ
ک َأَنَیَ ُکو َن ََِم ُنهم» «اگر بردبار نیستي ،خود را به
َمنَتَ َشبَّهَ َبِ َقوم َاَِّال َأو َش َ
نَحلیماًَفَ تَ َحلَّمَفَِإنَّهَُقَ َّل َ
َ
بردباری بنمای زیرا اندك است كسي كه خود را همانند مردميكند و ازجمله آنان بهحساب نیاید»
(حکمت« .)1181 :138/الحلمَتمامَالعقل :حلم تمام عقل است یعني دلیل و نشان تمامي عقل و كمال آن
است یا چیزی است كه عقل به آن تام و كامل شود و عقلي كه بي حلم باشد ناقص است» (تمیمي آمدی،
.)1/212 :1311
 .3-7-2-2استقامت و پایداری
ریچ ،زندرا و هال )2111( 1تابآوری خود دارای دو جنبه متفاوت ميدانند؛ یک جنبه بازیابي از موقعیت
فشارزا و میل به بهبودی و جنبه دیگر مقاومت ،پایداری و استقامت است .درحاليكه بازیابي و بهبودی به
كیفیت سازگاری مجدد بعد از تجربه عامل فشارزا اشاره دارد و پایداری و استقامت به توانایي فرد در حفظ
سالمت و ارتقاء سالمت روان در واكنش به عامل فشارزا مربوط ميشود (فانگاف.)131 :2112 ،2
سیر بهسوی مقاصد مطلوب بدون استقامت میسر نميشود و امکان رسیدن انسان به آنچه شایستهاش
است ،فراهم نميگردد ازاینروست كه در سخنان امیرالمؤمنان(ع) بر استقامت بهعنوان ركني اساسي در رشد
َالص َبرَ
َالع َم ََلَ،ثُ َّمَالنَّهایَهَالنَّهایَهَ َ،وَامأستِقا َمهَامأستِقامهَ،ثُ َّم َّ
الع َم َل َ
و تعالي و كمال یابي آدمي تأكید شده استَ « :
َّ
رعَ.أنَلَ ُکمَنَهایًََهَفَانتَهواَألیَنَهایَتِ ُکم»«بهكار برخیزید ،بهكار برخیزید! پس به پایان رسانید،
َالو
َّ
َالوَر َ
ع َ
الصبرَ َ،و َ
به پایان رسانید! و استقامت ورزید ،استقامت ورزید! پس شکیبایي ،شکیبایي! پس پارسایي ،پارسایي! شما را
پایاني است خود را بدان رسانید» (خطبه.)132 :111/
ِ
ض ُّرهُ َالباط َُلَ َ ،وَمنَ
َالح ُّق َیَ ُ
َمنَالیَن َفعُهُ َ
أالَو َأنَّهُ َ
در نگاه امام علي(ع) استقامت رمز رستگاری آدمي استَ « .
ج ُّر ِ
الیست ِ
َألیَالر َدی» «بدانید ،هر كس كه از حق سود نجوید ،باطل به او زیان رساند
َّالل
َاله َدیَیَ َُ
َبهَالض ُ
َّ
قیمَبه ُ
َ َ ُ
و كسي كه به هدایت استقامت نپذیرد ،ضاللت به هالكتش كشاند» (خطبه .)31 :28/استقامت در امور با
ایستادگي در برابر خواستههای ناروا و نادرست خود شکل ميگیرد؛ زیرا تا زماني كه آدمي با خود سازش
مينماید و در برابر هوای نفس پایداری نمينماید ،استقامت انسان درونزا نميشود و انسان به نیروی
پایداری در برابر اقسام وسوسههای بیروني مانند وسوسه قدرت و ریاست ،ثروت و مُکنت مجهز نميگردد.
ِ
َالر َخص ِ
ِ
ِ
َعلَیَالم ِ
عصیَه»
هج َم َب ُک ُم َامأدها ُن َ
ِّصواَمأن ُفس ُکمَ،فَ تَ َ
« َو َالتُ َرخ ُ
َ.و َالَتُداهنُواَ،فَ یَ ُ
ب َب ُک ُم ُّ ُ َ
َ
ب َالظَّلَ َمه َ
َمذاه َ
ذه َ

1. Reich, Zentra, Hall
2. Fangauf
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«به نفسهای خود رخصت مدهید ،كه این رخصتها ،شما را به راههای ستمپیشگان ميبرد ،و با نفسهای
خود سازشكاری منمایید ،كه این سازشكاریها شما را به معصیت و نافرماني ميكشاند (خطبه.)13 :81/
هركس خواهان سالمت در وجوه مختلف زندگي است باید استقامت را ركن اساسي زندگي قرار دهد،
ِ
قامه» «هركه خواهان سالمت است ،باید
ب َّ
الم َه َلَ ِزَم َامأست َ
َالس َ
چنانكه امام علي(ع) فرموده استَ « :منَطَلَ َ
استقامت را مالزم خویش سازد» (تمیمي آمدی.)217/7 :1311 ،
امیرالمؤمنان(ع) خود بهترین نمونه استقامت در همه وجوه آن ،در مدرسه تربیتي پیامبر اكرم است .در
نگاه علي(ع) مرز میان پیروان حق و یاوران باطل ،انقالبیون و فرصتطلبان و اصالحگران و مفسدان به
استقامت در راستي و درستي است؛ چنانكه در نامهای كه پاسخي به نامه معاویه است ،اینگونه ميفرماید:
«فَأنّاَ ُکنّاَنَحن َو َأنتمَعلَیَماَذَ َک َ ِ
ِ
ِ
وم َأنّاَ
ناَو َبَینَ ُک
َالج َ
ُ َ ُ َ
اَوَ َک َفرتُمَ َ،و َالیَ َ
مَأمس َأنّ َ
َو َ
اَآمَنّ َ
ماعهَ،فَ َف َّر َق َبَینَ َ
رت َم َن َامأُل َفه َ
مناَوَفُتِنتُم» «چنانكه یادآور شدی ،ما و شما دوست و هم پیوند بودیم ،اما دیروز اسالم میان ما و شما
أستَ َق َ
جدایي افکند .ما ایمان آوردیم و شما به كفر گراییدید و امروز ما استواریم و شما دستخوش فتنهاید» (نامه:12/
 .)313ارزش و اعتبار انسان بهراستي ،درستي و پایداری او در حق و استقامت او در معركههای زندگي است.
پیروزی و بهروزی در سایه استقامت حاصل ميآید و هركه در هر امری استقامت بورزد ،به توفیق الهي به
همه مقصود یا بخشي از آن نائل ميشود.
ض َهُ» « هركه چیزی را جوید [ودر راه آن تالش كند و استقامت ورزد] بدان یا به
بَ َشیئاًَنالَهَُأوَبَع َ
« َمنَطَلَ َ
برخي از آن رسد» (حکمت .)227 :381/استقامت و پایداری شرط توفیق و پیروزی در زندگي است .امام
علي(ع) در سخني خطاب به فرزندش محمد بن حنفیه چون در نبرد جمل پرچم جنگ را بدو سپرد ،فرمود:
یَامأرضَقَدمک ِ
ِ
کَ.تِدَفِ
ِ
کَأقصیَال َقومَ،
.ارمَببَص ِر
َع
َالج ُ
«تَ ُز ُ
لَ!َع َّ
ِ ََ َ
مج َمتَ َ
ض َ
بالَوَالَتَ ُز َ
لیَناج َ
َ
ّهَج ُ
ذکَأع ِرَالل ُ
ول َ
مَأنَالن ِ
ِ
َواعلَ َّ
ّهَسبحانَه» «اگر كوهها از جا كنده شود ،تو جای خویش بذار ،دندانها
َوغُ ََّ
صر َ
ضَبَ َ
َّصرَمنَعندَالل ُ
کَ
َ
را بر هم فشار ،كاسه سرت را به خدا عاریت سپار ،پای در زمین كوب و چشم بر كرانه سپاه نه ،بیم بر خود
راه مده و بدآنكه پیروزی از سوی خداست» (خطبه )11 :11/پس توفیق الهي نصیب كساني ميشود كه
اهل راستي ،درستي و استقامت باشند.
 .4-7-2-2سعهصدر
سعهصدر یا شرح صدر به معنای گشادگي سینه و استعداد دریافت معارف و رحمت الهي است كه درخواست
حضرت موسي(ع) از خداوند بود .رب اشرح لي صدری؛ پروردگارا سینهام را گشاده گردان .شرح در لغت به
معنای بسط و گسترش دادن است و مقصود از شرح صدر ،بسط و گشادگي سینه با نور آرامش و رحمت
الهي و استعداد دریافت معارف و حقایق است .نیز به معنای وسعت نظر ،توسعه ،توانایي و آمادگي قلبي و
روحي ،برای دریافت و پذیرش حقایق و تحمل نامالیمات و مشکالت است.
سینه گشاده ،حوصله فراوان ،استقامت و شهامت و تحمل بار مشکالت و مسؤولیتها كه مهمترین وسیله
و سرمایه یک رهبر انقالبي است .از همین رو حضرت علي(ع) ،سعهصدر را وسیله و ابزار ریاست دانستهاند
َالر ِ
َالصدر»« :بردباری و تحمل سختيها ابزار ریاست است» (حکمت.)111 :212/
َس َعهُ َّ
یاسه َ
و ميفرمایند« :آلَهٌ ِّ َ
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فواید شرح صدر در دیدگاه امام علي (ع) شامل:
 -1تحمل افکار مخالف از نشانههای «شرح صدر» ،توان تحمل افکار مخالف است .در مجموعهها و
سازمانها به همان اندازه كه مخالفتهای بيجا مضر و مسئله سازند ،افکار مخالف ،سودمند و باعث پیشرفت
سازمان هستند.
 -2متانت در شادیها و دوری از غرور و تکبر آدمي
 -3از خشونت و بيادبي مخالفان ناآگاه ،آزردهخاطر نميشود.
 -2برای از دست دادن امکانات مادی ،موقعیتهای مهم ،اندوهگین نميشود ،چراكه پاداشهای بيپایان
الهي و سرای جاوید آخرت را فرا روی خود ميبیند.
 -7برای مجازات مردم شتاب نميكند.
 -1هرگز نقشههای خائنانه دشمنان وی را مضطرب نميكند و آرامش او را بر هم نميزند ،زیرا او به لطف
و كرم الهي امیدوار است.
 -1انتقاد سازنده را ميپذیرد و واقعبین است.
 -8انتقاد را ميپذیرد ،اگر به صاحب شرح صدر اشکالي شود ،بدون اینكه عصباني شود در كمال آرامش و
حوصله و بامنطق و استدالل ،پاسخ ميدهد« .سعهصدر» نشانههایي دارد كه هرگاه این نشانهها در صفات
و رفتار و روح فردی آشکار شد ،آن فرد دارای روحي بلند ،فکری عمیق ،بینشي تیز و افق دیدی وسیع
ميشود .چون مدیر به مقام بلند شرح صدر دست یافت ،كشتي تشکیالت و مسؤولیت را در طوفان مشکالت
راهبر خواهد شد و با تکیه بر سمند تیزپای شجاعت و متانت و حلم و علم ،برای اجرای حق و حقیقت به
مبارزه با ستم و جهل ميشتابد.
نتیجهگیری
در سیره تابناك حضرت علي(ع) و نیز معارف نهجالبالغه اصول روشني وجود دارد كه معطوف به تابآوری
و استقامت و پایداری در دشواریهای زندگي است ،لذا هدف پژوهش بررسي مهارت تابآوری و ویژگيهای
افراد تاب آور از دیدگاه نهجالبالغه و امام علي(ع) بود .یکي از ویژگيهای كه باعث ارتقاء تابآوری افراد
ميگردد شناخت و تقویت توانایيهای فرد ،مهارتهای اجتماعي ،ارتباطات و پیوندجویيهای اجتماعي
ميباشد كه اشارات و تصریحات فراواني در نهجالبالغه در خصوص خودشناسي مالحظه ميشود ،حضرت
علي(ع) مایۀ خودآگاهي انسان را پرداختن به خود ميداند و تأكید ميكند كه اگر انسان به خود بپردازد و
نقاط ضعف و قوت وجودی خویش را موردبررسي قرار دهد و به استعدادهای خویش واقف شود ،به دنبال
آن درصدد اصالح نقاط ضعف خویش برميآید .به عقیده امام علي(ع) خودشناسي مقدمهای برای خودسازی
است .نتیجه شناخت كم از خود این است كه خداوند انسان را به خودش واگذار ميكند ،درحاليكه راهنما و
راهبردی وجود ندارد ،از راه راست منحرف ميشود .انساني كه قدر و منزلت خود را درك ميكند ،استعدادهای
مثبت وجودی خود را هدر نميدهد و از آنها برای مقابله با مشکالت و سختيها و رسیدن به درجه باالیي
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از رشد و كمال بهره خواهد گرفت .همسو با پژوهش حاضر جعفری و یارمحمدی ( )33 :1337نیز در بررسي
مهارتهای زندگي از دیدگاه نهجالبالغه به تأكیدات حضرت علي(ع) بر مهارت خودشناسي اشاره نمودهاند.
از دیگر ویژگيهای موردبحث در این پژوهش احساس شایستگي و توانمندی است كه از تابآوری بر
مبنای شناخت ارزش وجودی خود و ایجاد حس احترام و باور به توانایيهای خود حاصل ميگردد ،بر پایه
آموزههای معنوی اسالم ،افراد را به قرب الياهلل در برابر مشکالت تشویق ميكند .انسانهای باتقوا ،پرامید،
دارای هدف الهي ،با قدرت اراده محکم (تاب آور) معموالً موانع را با توجه به خودكارآمدی كه بر اثر تجربیات
معنوی كسب كرده باشند ،تشخیص داده و موفقیت الزم را با انتظارات خوشبینانه كسب خواهند نمود.
چراكه در سخنان گهربار حضرت علي(ع) آمده است كه ميفرمایند :از كساني مباش كه بدون عمل ،امید
به آینده داشته باشي .بنابراین در سایه ایمان و خداباوری است كه انسان به توانایيهای خویش باور ،به
آینده امیدوار و خوشبین و در برابر نامالیمات تاب آور خواهد بود (زاهد بابالن ،سیدكالن ،احمدی:1337 ،
 ،)37این نتیجه همسو با استخراج مفاهیم خودكارآمدی و خودباوری از سخنان امام(ع) در نهجالبالغه در
پژوهش زاهد بابالن ،سیدكالن ،احمدی ( )37 :1337بود.
از دیگر حوزههای موردبحث در نهجالبالغه و تأكیدات امام علي(ع) برقراری و گسترش ارتباطات اجتماعي
و دوستیابي است كه از خصوصیات افراد تابآور محسوب ميگردد .امام روشهای اجرایي و اقدامات عملي
برای شکلگیری روابط صحیح و در نهایت شکلدهي انسان متعالي معرفي نمودهاند كه ازجمله آنها
معاشرت با خویشاوندان و دستگیری از آنان و دوستیابي ميباشد ،ایشان معاشرت با خویشاوندان و دوستان
را منبع حمایت فرد در برابر سختيها و مشکالت ميدانند كه اضطراب و افسردگي را در انسان كاهش
ميدهد و باعث افزایش تابآوری و ارتقاء سالمت روان ميگردد .این نتیجه با مطالعه محققي ،صحابت انور
( )17 :1331در زمینه معیارهای امام علي(ع) در حوزه ارتباط اجتماعي همسو بود.
در خصوص ویژگي آیندهنگری و دوراندیشي حضرت علي(ع) در خطبهها و حکمتهای نهجالبالغه انسان
را قبل از انجام هر كاری به احتیاط در انجام آن ،تأمل ،تدبر و یاری جستن از دیگران توصیه مينمایند تأكید
ميكند كه تقصیر و كوتاهي پشیماني ميآورد و دوراندیشي و آیندهنگری در امور باعث جلوگیری از ضرر و
زیان ميگردد ،در واقع افراد تابآور با تفکر در مورد پیامد رفتارها ،از فاجعهبار شدن رفتارهای نامناسب
ميپرهیزند و آنها برای آینده خود هدف و برنامه مشخصي دارند و به آن توجه ميكنند ،لذا اسیر گذشته و
اضطراب و افسردگي ناشي از رویدادهای ناخوشایند آن نميگردند.
سخنان امام علي(ع) در خطبهها و حکمتهای نهجالبالغه در زمینه ویژگي مسؤولیتپذیری و خودكنترلي
نشانگر آن است كه انسان عالوهبر مسؤولیت در برابر دیگران در برابر خویشتن نیز مسؤولیتهایي دارد كه
هیچگاه نميتواند از آنها شانه خالي كند .محتوای نهجالبالغه همچون منبعي بیروني ميتواند كمک كند تا
فرد بر كششهای نیرومند فائق آید و تمایالت خویش را بهگونهای تغییر دهد كه مستلزم متوقف نمودن
هدفي برای رسیدن به هدفي عاليتر با سودمندی طوالني است .حضرت علي(ع) در خطبه ،نامه و
حکمتهای نهجالبالغه بارها یاران خود و مردمان را بر دوری از هوای نفس و پرهیزكاری بهعنوان مسؤولیت
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انسان در قبال خویشتن فرخوانده و توجه به فقرا و اطعام آنها ،توجه به خانواده و جامعه را بهعنوان مسؤولیت
فرد در برابر دیگران ذكر مينماید .فایمبو )2111( 1در مطالعه خود بیان نمود افرادی كه مسؤولیتپذیری
باالیي دارند به علت اینکه توانایي ذاتي خود را تقویت ميكنند ميتوانند در برابر تنش مقابله كنند و این
باعث ميشد كه تابآوری آنها باالتر رود (منصوری ،موسوی ،شمسالدیني.)112 :1333 ،
از دیگر ویژگيهای موردبحث در این نوشتار معنایابي در زندگي است كه حضرت علي(ع) در نهجالبالغه
ضمن بحث پیرامون خدا ،انسان ،دنیا ،آخرت و اینکه انسان برای چه آفریده شده و سرانجام به كجا خواهد
رفت ،به موضوع معنای زندگي پرداخته است .از نظر امام علي(ع) هستي در كلیت خود با معني است .آن
حضرت با محوریت ایدهآلهای اخالقي و معنوی الگوی نظری معنای زندگي را معرفي نموده است .معنای
زندگي ميتواند با تزریق مسئولیت به زندگي ،توان مقابله با مشکالت زندگي و تابآوری را افزایش دهد
(اكبری .)13 :1331 ،این ویژگي در مطالعه شجاعي ،غروی ،جانبزرگي ( )71 :1331نیز از دیدگاه نهجالبالغه
موردبررسي و تحلیل قرار گرفته است و با نتایج پژوهش حاضر همسو است.
صبر و شکیبایي و استقامت نیز از دیگر ویژگيهای موردبحث در این پژوهش ميباشد .از منظر
امیرالمؤمنین(ع) اگر انسان با صبر در برابر نفس سركش ،هوا و هوسها ،زرقوبرق دنیا ،جاذبههای گناه
ایستادگي و استقامت كند و در طریق معرفت اهلل و اطاعت فرمان او با مشکالت مبارزه كند ،یقیناً پیروز
خواهد شد و به هدف خواهد رسید (ارزاني و رباني .)13 :1332 ،همچنین امیرالمؤمنین(ع) ،سعهصدر را وسیله
و ابزار ریاست ميدانند و ميفرمایند سعهصدر باعث تحمل افکار مخالفان و پرهیز از خشم ،متانت در
شادیها ،دوری از غرور و تکبر ،تحمل بياحترامي مخالفان ،ناامید نشدن از شکستهای دنیوی ،شتاب
نکردن برای مجازات مردم ،نهراسیدن از نقشه دشمنان ،امیدواری به لطف خداوند ،انتقادپذیری ،واقعبیني،
داشتن آرامش و با منطق و استدالل سخن گفتن ميشود .استقامت و پایداری در سخنان امیرالمؤمنان
بهعنوان ركني اساسي در رشد و تعالي و كمال یابي آدمي عنوان شده است .مفهوم صبر در خطبهها  ،نامهها
و حکمتهای نهجالبالغه به چند قسم تقسیم شده است :صبر بر مصیبت (تحمل سختيها) ،صبر بر طاعت
(پایداری در انجام كارهای دشوار و عوامل فشارزا) و صبر بر معصیت (كنترل تکانههای جنسي و پرخاشگری)
و نگهداری نفس كه ميتوان آن را سعهصدر دانست .توجه به رهنمودهای نهجالبالغه و كالم آن حضرت
در زمینه صبر ،انسان را در مقابله با تنشها یاری ميدهد ،در برخورد با هیجانات و احساسات دروني فرد را
توانمندتر ميسازد.
لذا با توجه به فطرت خداجوی انسان و زمینه ،بافت مذهبي و فرهنگي قوی در كشور ما و وجود ریشههای
عمیق معنویت و باورهای مذهبي و همچنین سنبلها و نمونههای صبر و استقامت و تابآوری مانند حضرت
علي(ع) ،خطبهها و نامهها و حکمتهای مختلف ایشان در زمینه تابآوری و ویژگيهای آن ميتواند بهعنوان
منبع حمایتي بهحساب آید كه تأمینكننده سالمت روان باشد.

1. Fayombo
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ازآنجاكه نهجالبالغه بهعنوان منبعي برای شناخت انسان است ميتوان از آن برای شناخت مسائل رواني-
اجتماعي انسانها استفاده كرد .بنابراین ميتوان از معارف نهجالبالغه درباره مهارت تابآوری ،برای طراحي
راهبرد مقابله با شرایط استرسزا ،تدوین برنامهها و مداخالت معطوف بر ارتقاء شایستگي و پیشگیری از
مشکالت زندگي سود برد ،تا بتوان از افراد در برابر رفتارهای خطرزا محافظت كرد .اما در پایان شایسته ذكر
است كه هر آنچه در این پژوهش گردآوری شده تنها در حد توان محدود پژوهشگر بوده و بيشک با توجه
به وسعت جغرافیای فکری امام علي(ع) ،نکات بسیاری ناگفته مانده است.
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