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پژوهشهای اجتماعی اسالمی

صبر از فضایل مورد تأکید در اسالم میباشدد کده بدی تدر از زاویدف فدردی د
اخالقی ،مورد توجه قرار گرفته اسد؛ در حدا ی کده صدبر از سدجا و جای داه
باالیی در تربی؛ افراد برای زندگی اجتماعی برخوردار اس؛ .بجرهمندی از این
جای اه ،در ابتدا نیازمند پاسخ به این سؤال اسد؛ کده «صدبر اجتمداعی بده چده
معناس؛ ،غرض از آن ،و مصادیق آن چیس؛؟» ،پاسخی که پژوه حاضر بدا
استناد به آیات قرآن و تفاسیر معتبر شیعی ،با بجدرهگیدری از رو توصدیفی د
تحلیلی در پی آن بوده اس؛.
نتایج حاصل از این پژوه بیانگر آن اس؛ که این نوع از صبر با حضور فرد
در اجتماع و در ارتباط با افراد دی ر معنی مییابد ،و در حفد ببدات و ارتءدا
اجتماع مؤبر می افتدد و بده شدمل مسدتءیا و غیرمسدتءیا زنددگی فدرد را متدأبر
میسازد .این نوع از صبر را می توان به دو نوع کلی تءسیا کرد :صبر در برابدر
افراد اجتماع ،و صبر در برابر مسائل اجتماع که صبر در برابر افدراد نیدب بدر دو







نوع اس؛ :صبر مشفءانه و صبر مصلحانه .صبر در برابدر مسدائل اجتمداع نیدب بده
صبر بر دشواری کار و فعا ی؛ اجتماعی ،صبر بر دوری اهداف اجتماعی ،صبر
در برابر کمبودها و مشمالت در اجتماع ،و صبر در برابر دسیسهها و فشارهای
روانی دشمن قابل تءسیا اس؛.
واژگان کليدي :قرآن کریا ،صبر ،صبر اجتماعی.



مقدمه

شخصی؛ انسان دارای ساحات و جنبههای مختلفی اسد؛ .از جملده ایدن سداحات
که در میان همف انسانها ،به سبب فطری بدودن آن ،دارای اشدتراو وجده اسد؛،
اجتماعی بودن انسان اس؛ .عالمه طباطبایی در این باره مینویسدد« :اجتمداعی
بودن انسان ،فطری و بینیاز از اببات اس؛ ،زیرا انسان همواره اجتمداعی زنددگی
میکرده و این چیبی اس؛ که تاریخ و آبار به جا مانده از زنددگی انسدان ،از آن
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حمای؛ دارد و قرآن نیب در آیات متعدد از آن خبر داده اس؛ :يا أيها الناس إنا

خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا( حجدرات  )13و
هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا( فرقان ( )54طباطبایی،1374 ،

ج.)92 ،4
اما فطری بودن گرای به زندگی اجتماعی در انسان ،به معندای فطدری بدودن
تمام نیازمندیها و مالزمات این نوع از زندگی نیس؛ ،این بدان معناس؛ که فدرد
برای زندگی اجتماعی ،نیازمند تججیب به انواع مجارتها ،آگاهیها و من هاس؛
که صبر از آن جمله اس؛.
صبر از جمله باارز ترین فضیل؛ها در آئین اسالم اس؛« .از ن اه قرآن کریا
جای اه صبر تا حدی اس؛ که خداوند متعال در مدح انبیای او دوا عبم از آندان بدا
وصف صابران یداد مدیکندد 1.از اتصداف انسدانهدای بده فضدیل؛ صدبر در کدالم
حضرت حق میتوان این نمته را نیب برداش؛ نمود که صابر بدودن آنجدا بدرای آن
اس؛ که مظجر اسمای حسنای خدای سبحاناند و یمی از نامهدای مبدارو ا جدی
صبور اس؛ که در دعای جوشن کبیر خداوند متعال به این ندام و صدف؛ خواندده
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صبر اجتماعی در قرآن کریم

میشود» (جوادی آملی ،1388 ،ج .)602 ،7د یل دی ر بر ارزشمندی صبر در نبد
خداوند این اس؛ که صابران تنجا گروهیاند کده هن دام ورود بده بجشد؛ ،سدالم
2
ویژه دریاف؛ میکنند.
صبر فضیلتی اس؛ که با ارادة عادی محءق نمیگدردد و از ایدن رو اسد؛ کده
قرآن کریا صبر را در زمرة عبم االمور میداند« 3.عبم االمور بددان معناسد؛ کده
انسان برای تحءق آن ،باید عاقب؛ اندیشی ،تدبر ،تفمر ،استشاره کندد تدا بده جدبم
برسد ،به گونهای که وهن ،بیمیلی ،کراه؛ ،تردید ،شک و انبجار به ارادة او راه
نیافته و برای انجام آن مصما شود .صبر ،کاری عادی نیس؛ تا انسان بتواند بددون
تصمیا صبر کند ،زیرا هر حظه باید زمام نفس را بمشد تا مبادا تردید ،کراه؛ و
مانند آن ،مرکب تصمیاگیری را موهون کندد و آن را بده جدبع وادارد» (جدوادی
آملی ،1388 ،ج .)645 ،7بر این اساس صبر کاری سجل نیس؛ کده انتظدار تجلدی
آن را در سلوو و رفتار افراد مختلف داشته باشیا.
صبوری افراد رابطهای مستءیا با آگاهیشان از انواع صبر ،ضرورت ،مصادیق
و جای اه آن دارد چرا که بدون این آگاهیها ،در هن امهای که نیداز بده صدبر و
بردباری اس؛ ،انسان نمیداند و یا ضرورتی احسداس نمدیکندد کده بده صدبوری
بپردازند .هر چند که صدرف ایجداد آگداهی و تشدخی در افدراد نیدب ،بومدا بده
صبوری آنجا منتجی نمیگردد .این بدان معنی اس؛ که ایجاد آگداهی شدرط الزم
اس؛ ،اما شرط کافی نیس؛ .شرط دی ر ،قوت جسا و روح افراد اس؛ .فردی که
طعا برخورد با موانع و مشمالت را نچشیده ،و سراسر زندگیا را در راحتی و
بیمسؤو یتی گذرانده ،با داشتن آگاهیهای الزم دربارة صبر نیب قادر به صدبوری
نخواهد بود .بر این اساس میتوان اذعان داش؛ که صبوری افراد ارتبداط مسدتءیا
با تعلیا و تربی؛شان دارد.
اما از آنجا که تاکنون صبر صرفا از زاویف فردی و اخالقدی مدورد توجده واقدع
شده ،و به عنوان یک من اجتماعی دیده نشدده اسد؛ و بده تبدع آن ،ضدرورت،
مصادیق و جای اه آن در جامعه مورد پرداخ؛ و تبیدین قدرار ن رفتده اسد؛ ،ایدن





تحءیق ،با توجه به خأل موجود ،در پی آن اس؛ تا با تبیین صبر اجتماعی براسداس
آموزههای قرآنی و اسالمی ،گام او یده را در راسدتای تربید؛ افدراد و شدجروندان
صبوری که تضمینگر ببات و ارتءا هر جامعهای هستند ،بردارد.
تعریف صبر اجتماعی

برای صبر این معانی را آوردهاند« :خویشتنداری در سختی و تن دی ،شدمیبایی و
خودداری نفس بر آنچه که عءل و شرع حما میکند و آن را میطلبدد یدا آنچده
عءل و شرع ،خودداری نفس از آن را اقتضا مدیکندد» (راغدب اصدفجانی،1372 ،
.)480
اما از آیات قرآن میتوان دو گونه برداش؛ از صبر داش؛ :صبر فردی و صدبر
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اجتماعی .چنان که در آخرین آیه سورة آل عمران میخوانیا :ياا أيهاا الاذين

آمنوا اصبروا و صابروا( آل عمران  )200ای کسانی که ایمان آوردهاید ،صدبر
کنید و نسب؛ به یمدی ر صابر باشید .در ایدن آیده ،ندابر بده صدبر فدردی ،و فد
«صابروا» از آنجا کده از بدام مفاعلده بدوده و ایدن بدام بدرای نشدان دادن ارتبداط
طرفینددی اسدد؛ (طبرسددی ،1372 ،ج ،)399 ،4نددابر بدده صددبر جمعددی و اجتمدداعی
میباشد.
در کالم امام علی صبر فردی بر سه قسدا اسد؛ 4.صدبر طاعد؛ ،صدبر بدر
معصی؛ و صبر بر مصیب؛ (ری شجری ،1385 ،ج .)567 ،1صبر بر طاعد؛ یعندی
بر سختی انجام طاعاتی که خداوند برای انسان معین کرده ،مانندد روزه ،حدج و...
چنان که تمام پیامبران بر انجام آن صبر کردندد .صدبر بدر معصدی؛ یعندی صدبر و
کنارهگیری از معصی؛هایی که دام شیطان برای انساناند ،مانند غیب؛ ،دروغ ،زنا
صدبر کدرد .و صدبر بدر مصدیب؛ یعندی صدبر بدر
و ...آن گونه یوسدف پیدامبر
مصیب؛هایی که انسان در زندگی با آنجا روبدرو مدیشدود ،مانندد بیمداری ،مدر
عبیبان و ...مانند صبوری ایوم پیامبر  .اما صبر اجتمداعی ،صدبری اسد؛ کده
اختصاصا در برخورد با انسانهای دی ر و در جامعدف انسدانی رم مدینمایاندد کده

مصادیق و اقسام آن در ادامه مورد اشاره و تبیین قرار میگیرد.


مصادیق صبر اجتماعی

مصادیق صبر اجتماعی را میتوان به دو عنوان کلدی تءسدیا کدرد :صدبر در برابدر
اجتماع ،صبر در برابر مسائل اجتماع.
 .1صبر در برابر افراد اجتماع

بیشک سعادت انسان و جداودان ی هدر جامعدهای در سدایف اتفداق و اتحداد رقدا
میخورد و همف عءبماندگیها و جمود جامعه مو ود تفرقه ،اختالف و عدداوت
افراد جامعه با یمدی ر اس؛ (جوادی آملی .)353 ،1389 ،بر این اساس اس؛ کده
خداونددد متعددال بدده صددراح؛ انسددان را از سددتیب برحددذر مددیدارد و بدده شددمیبایی
فرامیخواندد  :و ال تنااَُوا فتْشالوا و تاذهَ ريُُام و اصابروا إن اهلل ماع
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الصابرين( انفال  )46و با ها ستیبه نمنید که سس؛ و بددل میگردید و تسدل

/

و حمومتتان از میان میرود و نسیا پیروزی بر شما نمیوزد ،و شمیبایی کنید کده
همانا خدا با شمیبایان اس؛.
با این وجود ،نوع شدمیبایی و صدبوری انسدان در برخدورد بدا سدایر همنوعدان
متناسب با تفاوت هر یک از آنجا متفاوت اس؛ .در این راستا میتدوان از دو ندوع
صبوری سخن گف؛ :صبوری مشفءانه و صبوری مصلحانه.

شةةرا
29

1ـ .1صبر مشفقانه
صبر اجتماعی در قرآن کریم

این نوع از صبر زمانی کاربرد مییابد که انسان پذیرفته باشد خا ق باری تعا ی
همف انسان ها را به یک شمل و با استعداد و توان همسان نیافریده اس؛ .بعضدی از
انسانها پرتوان ،برخی کاتوان ،برخی ضعیف ،برخی قوی ،برخی شمیبا و برخی
بیشمیباند .این تفاوتهای فردی مدیطلبدد کده افدراد ضدمن پدذیر نءد و
ضعف یمدی ر ،از سر شفء؛ و مجربانی در برابر ها به صبوری بپردازندد .از ایدن
رواس؛ که خداوند متعال نیب انسانها را به صبوری در برابر یمدی ر فرامیخواند:



يا أيها الذين آم نوا اصابروا و صاابروا و رابُاوا و اتقاوا اهلل لعلُام تْلُاون
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(آل عمران .)200
عالمه جوادی آملی در تفسیر این آیه میفرمایند« :صبرهایتان را با هدا تبدادل
کنید ،نه این که هر یک به تنجایی صبر کنید ،زیرا صبر هر انسانی محدود اس؛ و
برخی زود میرنجند و خسته میشوند ،پس طبق فرمدان (صدابروا) انسدان موبدف
اس؛ در کارهای اجتماعی با سایر همنوعان خوی صبر کرده و ضعف دی دران
را با صبر خود جبران کند ،چنان که ضعف او نیب با صبر دی دران جبدران خواهدد
شد» (جوادی آملی ،1388 ،ج.)770 ،16
در کار ،مصابره به معنای روی ها قرار دادن صبرها ،و بدا هدا صدبر کدردن و
کمک کردن به صبر دی ران و ترمیا ضعفهای فردی بدا تدوان جمعدی و تدرمیا
ناشمیبایی یمدی ر به حلا و بردباری خود اسد؛» (جدوادی آملدی ،1388 ،ج،16
.)771
1ـ .2صبر مصلحانه
این نوع از صبر زمانی معنی مییابد که فرد در برابر عدهای قرار میگیدرد کده
آگاهانه و خودخواسته به دنبال بجرهکشی ،دشمنی و آزار دی ران هستند .در ایدن
شمل از صبوری ،به خالف مورد قبل ،شدفء؛ و طدف فدرد نیسد؛ کده او را بده
صبوری در برابر این عده وامیدارد ،بلمه این رویمرد ،یعنی صبوری فرد ،ناشدی
از مصلح؛ اندیشی اجتماعی اس؛ مصلحتی که از امید به تغییر و اصالح طدرف
مءابل و حف وحدت برمیخیبد .بر این اساس اس؛ که خداوند در سورة فصل؛

میفرمایدد :و ال تستوي الُسنة و ال السيئة ادفع بالتي هي أحسان فاإذا الاذي
بينك و بينه ُداوة كأنه ولي حميم و ما يلقاها إال الذين صبروا و ما يلقاها إال ذو

حظ ُظيم( فصل؛  34و  )35هرگب نیمدی و بددی یمسدان نیسد؛ ،بددی را بدا
نیمی دفع کن ،ناگاه (خواهی دید) همان کسی که میدان تدو و او دشدمنی اسد؛،
گویی دوستی گرم و صمیمی اس؛ .اما جدب کسدانی کده دارای صدبر و اسدتءام؛

هستند به این مءام نمیرسند ،و جب کسدانی کده بجدرة عظیمدی (از ایمدان و تءدوا)
دارند به آن نائل نمیگردند.
آی؛اهلل جوادی آملی در این باره مدیآورد« :اگدر در داخدل حدوزه و جامعدف
اسالم ،اختالف و دشمنی راه یاف؛ ،نباید بدرادر مسدلمان را کده بده بداهر دشدمن
شمرده شده ،از پا درآورد ،بلمه الزم اس؛ دشمنی با وی را دفع کرد .دفع دشمن
دشوار نیس؛ ،و ی از بین بردن دشمنی و روی کدار آوردن مجددد دوسدتی ،هندر
فرزان ان صا ح اس؛» (جوادی آملی.)281 ،1388 ،
ا بته ذکر این نمته نیب دربارة این نوع از صبر ضروری اسد؛ کده صدبوری در
برابر این افراد و جریانها ،به معنی بلاپذیری و با بیتوججی و غفلد؛ نسدب؛ بده
رفتار آنان نیس؛ ،صبر در برابر مخا ف؛ها و عداوتها تا زمانی اسد؛ کده بلمدی
صورت ن یرد و ادامه نیابد و صبوری با غفل؛ درنیامیبد و به مغلوم شددن منجدر
گردد .یعنی صبوری در برابر این افراد تا زمانی معنی دارد که رجدا بده تغییدر در
رفتار و رویمرد آنان وجود داشدته باشدد و یدا کارهدا و فعا ید؛هدای آندان مخدل
امنی؛ ،وحدت و پیشرف؛ جامعه نباشد.
بر این اساس ،در صبر برابر افراد اجتماع ،انسان مملف به صبر اس؛ تا وحدت
بماند و اختالف شعلهور ن ردد چرا که اخدتالف از بددترین اندواع عدذام بدرای
جامعف انسانی اسد؛ و پیامددهای شدوم دروندی و بیروندی را بده دنبدال دارد .پیامدد
درونیا این اس؛ که هر حظه احتمال دارد آت جنگ و درگیری در جامعده
شعلهور شود و همف هستی و سرمایف آن جامعه را به آت بمشد .چنان که در آیف
منها شما در (ابر اختالف) بر بف گودا ی از آت

بودید ،پدس خددا شدما را از

آن نجات بخشید .از این پرت اه به نءطف امدن و امدانی کده همدان نءطدف بدرادری و
محب؛ بود رهنمون ساخ؛ (ممارم شیرازی ،1374 ،ج.)316 ،1
پیامد بیرونی اختالف این اس؛ که جامعه در ابر اختالف و تفرقده قددرت را
از دس؛ میدهد و در برابر دی ران ضعیف و سرخورده میشود :و ال تنااَُوا
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 103سورة آل عمران آمده اس؛ :و كنتم ُلى شاْا حْارة مان الناار فأنقاذكم





فتْشلوا و تذهَ ريُُم( انفدال  )46بدا هدا منازعده و درگیدری نمنیدد آن داه
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سس؛ میشوید و قددرتتان از دسد؛ مدیرود ،تعبیدر بده «تدذهب ریحمدا» اشدارة
طیفی اس؛ به این که با نباع و کشمم ها قدرت جامعه از بین مدیرود و هدا
حیثی؛ و آبروی .
عالوه بر این ،در بستر آرام  ،امنی؛ و وحدت حاصل از صبوری اسد؛ کده
میتوان به پیشرف؛ و تعا ی جامعه امیدوار بود و چشاانداز جامعه را مثب؛ و رو به
تعا ی ارزیابی کرد.
اما تمام صبر اجتماعی در صبر برابر دی ران یدا بده عبدارت دی در در صدبوری
مشفءانه و مصلحانه خالصه نمیگردد .در هر اجتماعی اهددافی منظدور نظدر قدرار
میگیرد که تحءق آنجا نیازمند به کارگیری عنصر صبر اسد؛ و یدا مممدن اسد؛
مسائل و چا هایی در مسیر حرک؛ اجتماع پی آید که جب با صبوری اممدان
حل و از پی رو برداشتن آنجا میسر نیس؛.
از آنجا که این نوع از صبر را نمیتوان در دایرة صدبر در برابدر افدراد اجتمداع
قرار داد ،این طریءف صبر را تح؛ عنوان صبر در برابر مسائل اجتماع میآوریا.
 .2صبر در برابر مسائل اجتماع

عمدة افراد برای جامعف خوی افمار ببرگی در سر میپرورانند و پیشرف؛ مادی
و معنوی آن را میطلبند چرا که این اعتءاد را به درستی دریافتهاند که شدرای و
موقعی؛ جامعهشان بر زندگی آنان نیب تأبیرگذار اس؛.
به هر حال پی یری اهداف مادی و معنوی برای اجتماع ،بدا فدراز و فرودهدایی
همدراه اسدد؛ و ایدن مسددیر ،مسددیری سدجل و همددوار نیسد؛ .در ایددن راه مسددائل و
مشمالتی بروز و بجور مییابد که ی انه گرهگشای آن صبر اس؛ .یعنی اگر افراد
در برابر این مسائل صبوری به خرج ندهند ،کارها به سامان نمیرسد و اوضاع در
جج؛ مثب؛ تغییر نمرده و بجبود نمییابد.
در قرآن کریا از قوم بنی اسرائیل سخن به میان میآید ،قومی که برای تحءق

هدف معندوی خدود یعندی کسدب عدبت ،آزادگدی و ...بدر سدختی رویدارویی بدا

فرعونیان شمیب ورزید و در نجای؛ هدف خود را محءق ساخ؛ :و أورثنا القوم
الذين كانوا يستضعْون مشارق األرض و مغاربها التي باركنا فيها و تمات كلمات
ربك الُسنى ُلى بني إسرائيل بما صبروا و دمرنا ما كان يصنع فرُون و قومه و

ما كانوا يعرشون( اعراف  )137ما مشرقها و مغرمهای پر برک؛ زمدین را بده
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آن قوم تضعیف شده واگذار کردیا و وعدة نیک پروردگارت بر بنی اسرائیل به
خاطر صبر و استءامتی که نشان دادند ،تحءق یاف؛ و آنچه فرعونیان از کدامهدای
مجلل مدی سداختند و آنچده از باغدات داربسد؛ دار فدراها سداخته بودندد در هدا
کوبیدیا.
عالمه جوادی آملی ضمن تأکید بر فضیل؛ صبر ،دربارة بوم صبر در مسدائل
اجتماعی معتءد اس؛« :جامعهای که افراد آن برخوردار از صبر و اهل صبر باشند،
خداوند برای رشد و تعا ی و پیشرف؛ و شموفاییشدان بده آندان مددد مدیرسداند:

/

المالئُة مسومين( آل عمران ( )125جوادی آملی.)373 ،1389 ،

شةةرا
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بلى إن تصبروا و تتقوا و يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربُم بخمسة آالف من

صبر اجتماعی در قرآن کریم

بر این اساس ،اگر در تک تک افراد در برابر مسائل جامعه و دشدواری تحءدق
اهدافی که در جامعه پی یری میشود ،صبر نباشد ،جامعه در دام رکدود و سدءوط
میافتد .ا بته در طی این مسیر وبیفف برخی افراد دشوارتر و برخی سجلتدر اسد؛.
به عنوان مثال هیچ اه نمیتواند نء رهبر و مدیر را با اعضای عادی جامعه یمی
دانس؛ چرا که این فرد در نء محوری خود عالوه بر ا دو بدودن بدرای سدایر
اعضا ،وبیفف هدای؛ و راهبری را نیدب عجددهدارد اسد؛ .بندابر ایدن بایدد در برابدر
مسائل اجتماع و پی یری اهداف اجتماعی ،اسوة صبر و امید برای سایرین باشد.
از این رو ،افراد موبفاند در رویارویی با مسائل اجتمداع شدمیب ورزندد ،تدا
شاهد پیشدرف؛ جامعدف خدود در جنبدههدای معندوی و مدادی باشدند ،و بده واسدطف
صبوریشان عبت ،رفاه و پیشرف؛ را دریابند.







برای این نوع از صبر ،یعنی صبر در برابر مسائل اجتمداع ،مدیتدوان مصدادیءی
ذکر کرد که به روشن شدن بیشتر موضوع بینجامد ،این مصادیق در ادامه میآید.
2ـ .1صبر بر دشواري کار و فعاليت اجتماعی
هر فردی در اجتمداع ،تملیدف و وبیفدهای بده عجدده دارد تملیفدی کده گداه
سن ینی آن انسان را به بیتابی و بیصبری کشانده و در او وسوسه ترو فعا ید؛
را برمیان یبد .در قرآن مصداق این نوع از صبر حضرت یدونس اسد؛ .ایدن
پیامبر ا جی وبیفه داش؛ در برابر سختی کار هدای؛ و رهبری قوم خوی  ،مءاوم
باشد و در جج؛ رشد معنوی آنجا بموشد ،امدا ایدن گونده عمدل نمدرد .دشدواری
کار ،صبر حضرت یونس را تمام کرد و او را بده تدرو جامعدها واداشد؛:

و ذا النون إذ ذهَ مغاضبا فظن أن لن نقدر ُليه فنادى في الظلمات أن ال إلاه
پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

إال أنت سابُانك إناي كنات مان الظاالمين( انبیدا  )87ذو ا ندون (حضدرت

یونس ) را به خاطر آور ،هن امی کده در حدال خشدا (از میدان قدوم خدوی )
رف؛ .این گونه پنداش؛ که ما بر او تنگ نمیگیریا (اما هن امی که ءمدف مداهی
شد) در آن تاریمی (بطن ماهی) نددا کدرد( :پروردگدارا) خددایی جدب تدو وجدود
ندارد .تو پاو و منبه میباشی .من از سدتمماران بدودم (کده از میدان قدوم خدودم
خارج شدم).
آیدد؛ اهلل ممددارم شددیرازی در تفسددیر ایددن آیدده آوردهانددد« :یددونس گمددان
میکرد تمام رسا ؛ خوی را در میان قوم نافرمان (مردم نینوا یا عراق کنونی)
انجام داده اس؛ ،در حا ی که باید بدی از ایدن در میدان آنجدا مدیماندد و صدبر و
استءام؛ به خرج میداد و دندان بر ج ر میفشرد تا شاید قوم بیدار شوند و به
سوی خدا آیند» (ممارم شیرازی ،1374 ،ج )185 ،3و از ججا ؛ خارج شوند.
بر این اساس اگر در برابر دشواری کار در راه رسدیدن بده اهدداف اجتمداعی،
صبوری پیشف اعضای جامعه قرار ن یرد ،و دشواری کارها افدراد را بده بدیتدابی و
اعتراض بمشاند ،اهداف محءق نمیگردد و جامعه از حرک؛ در جج؛ پیشدرف؛

و تعا ی بازمیماند و سرمایه و عمر افراد ندابود مدیشدود .امدام علدی در تعبیدر
زیبایی میفرمایند« :نء صبر در کارها همانند نء سر در بددن اسد؛ .همچندان
که اگر سر از بدن جدا شود ،بدن از بین میرود ،صدبر نیدب هرگداه همدراه کارهدا
نباشد ،کارها تباه میگردند» (کلینی ،1362 ،ج .)90 ،2و نیب میفرمایندد« :هرگداه
آدمی در کارها صبر نداشته باشد همف کارها از ها گسیخته میگردد» (مجلسدی،
نءل شده ،ایشان ضدمن
 ،1378ج .)519 ،1در حدیثی نیب که از حضرت زهرا
توصیه به صبر میفرمایند« :خداوند صبر را پایف خوشبختی و وسیلف نیل بده هددف
قرار داده اس؛» (طبرسی ،ج.)1230 ،1
2ـ .2صبر بر دوري اهداف اجتماعی

خداوند در آیف  11سورة اسدرا  ،انسدان را عجدول معرفدی مدیکندد :و كاان

اإلنسان ُجوال ،یعنی انسان عالقه دارد که آنچه مد نظر او اس؛ و به آن عالقده
دارد به سرع؛ تحءق یابد ،اما این عجله برای رسیدن به نتیجه خصوصا در مسائل
و اهداف اجتماعی همیشه مممن یا مطلوم نیس؛ .مصداق این نوع از صبر را در
بدرای رسدیدن بده هددف متعدا ی خدوی شداهد
درنگ و شمیب نوح پیامبر
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هستیا :و لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فايهم ألاف سانة إال خمساين ُاماا

فأخذهم الُوفان و هم ظالمون( عنمبوت  )14به راسدتی مدا ندوح را بده سدوی

صبر اجتماعی در قرآن کریم

قوم فرستادیا و او در میان آنجا هبار سال بده جدب پنجداه سدال (نجصدد و پنجداه
سال) درنگ کرد.
حضرت نوح پیامبری بود که بی از نجصد و پنجاه سال در بین مردم ماند
و به ارشاد و هدای؛ آنجا پرداخ؛ ،چنین نبود کده ایشدان در کدار آزاد و رهدا
باشد ،بلمه قوم او را زجر میدادند و بازمیداشتند ،اما او خسته نشد و نجصد و
پنجاه سال صدبر و تحمدل کدرد (جدوادی آملدی ،ج ،)262 ،6تدا عاقبد؛ توانسد؛
عدهای را با خود همراه سازد و هددف اجتمداعی خدود را ،کده برپدایی جامعدهای
موحد بود ،تحءق بخشد.
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بسیاری از جوامع برای خود اهداف بلند مددت تعیدین کدرده یدا آن را در سدر
میپرورانند ،این اهداف دور ،شاید برخی را به این باور برساند کده ایدن اهدداف
دس؛ نیافتنی و غیرواقعیاند و همین باعث میشود ایشان صدبر خدود را از دسد؛
داده و اهداف خوی را پیجویی نمنند و تواندایی خدود و مجداتدر از آن طدف
ا جی را از یاد ببرند و مءطعی و روزمره فمر و برنامهریبی کنند .این افدراد بده آن
جای اه و پیشرفتی که شایستف آنجا اس؛ نرسیده و به عبارتی تمام امماندات بدا ءوة
خود را با فعل نمیسازند .در صورتی که اگر انسانها صبر را پیشف خود سدازند و
ناامید نشده و سستی نورزند و دی ران را نیدب بده امیدد فرابخوانندد ،بده گفتدف امدام
علی قطعا در تحءق اهدافشان موفق خواهند بود« :شخ صبور پیروزی را از
دس؛ نمیدهد و عاقب؛ به پیروزی میرسد ،اگر چه زمانی طوالنی بر او ب دذرد»
(نججا بالغه ،حمم؛  .)153در جای دی ری میفرمایند« :با صبر ،انتظار گشدای
می رود و کسی که پیوسته دری را بموبد (عاقب؛) آن در به روی باز مدیشدود»
(مجلسی ،1378 ،ج.)96 ،68
2ـ .3صبر در برابر کمبودها و مشکالت در اجتماع
کمبودها و مشمالت همیشه بر سر راه جوامع وجود داشته و دارد .امر ا جی به

صبوری در برابر این سختیهاس؛ :ليس البر أن تولوا وجوهُم قبل المشارق و
المغرب و لُن البر من آمن باهلل و اليوم اآلخر و المالئُة و الُتااب و النبياين و
آتى المال ُلى حبه ذوي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل و السائلين و
في الرقاب و أقام الصالة و آتى الزكاة و الموفون بعهدهم إذا ُاهدوا و الصاابرين

في البأساء و الضراء و حين البأس اولئك الذين صدقوا و اولئك هام المتقاون

(بءره  )177نیمی( ،تنجا) این نیس؛ که (به هن دام نمداز) روی خدود را بده سدوی
مشرق و (یا مغرم کنید ،بلمه نیموکار کسی اس؛ که به خددا و روز رسدتاخیب و
فرشت ان و کتام (آسمانی) و پیامبران ،ایمدان آورده و در برابدر محرومید؛هدا و
بیماریها و در میدان جنگ ،استءام؛ به خرج میدهند .اینها کسانی هستند کده

راس؛ میگویند (گفتارشان با اعتءادشان هماهنگ اسد؛) و ایدنهدا پرهیبکداران
هستند.
حضرت باریتعا ی در این آیه صفات نیموکاران را برمیشمارند که یمدی از
آن صفات ،صابر بودن آنجاس؛ ،و مدیفرمایندد کسدانی صدابرند کده در «بأسدا و
ضرا و حین ا بأس» بده صدبوری بپردازندد .در تفسدیر ایدن سده واهه آمدده اسد؛:
«ا بأسا از بؤس به معنای فءر و سختی اس؛ که از خارج به انسان تحمیل میشود.
ا ضرا  ،درد و بیماری اس؛ که از درون به انسدان فشدار مدیآورد و حدین ا بدأس
زمان جنگ و ججاد اسد؛» (قرائتدی ،1383 ،ج .)270 ،1بدر ایدن اسداس حضدرت
معبود امر به صبر میکند ،در شرایطی که انسان به درد و گرفتداری دچدار اسد؛،
در شرایطی که سختی از بیرون فشار میآورد و در هن امهای که مبتالی به جنگ
اس؛.
سختی ،نءد  ،کمبدود ،جندگ و درگیدری و ...مممدن اسد؛ بدر سدر راه هدر
جامعهای قرار گیرد و بر آن جامعه تحمیل شود .اگر بر این مسدائل صدبر صدورت
گیرد ،یاری خداوند نیب به مدد میآید و عاقب؛ گشایشی حاصل میگردد .چندان
که خداوند پیروزی و پیشرف؛ را به قوم طدا وت بده سدبب بردبداریشدان عناید؛
نیدب وعددة پیدروزی بده شدرط برخدورداری از صدبر و
کرد 5و به پیامبر اکدرم
امیدواری داد:
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يا أيها النبي حرض المؤمنين ُلى القتال إن يُن مانُم ُشارون صاابرون

يغلبوا مائتين و إن يُن منُم مائة يغلباوا ألْاا مان الاذين كْاروا باأنهم قاوم ال

شما بیس؛ نفر خویشتندار و صابر یاف؛ شوند بر دویس؛ نفر غلبه مییابند و اگدر
از شما صد نفر باشند بر هبار نفر از کسانی که کدافر شددند غا دب مدیشدوند ،بده
خاطر این که آنان مردمی هستند که نمیفجمند.
اما اگر اعضای جامعه در برابر مشمالت و سختیهای تحمیلی صدبور نباشدند،
باید تعا ی و رشد جامعهشان را نادیده گرفته ،انتظار روزها و شدرای بددتر را نیدب

صبر اجتماعی در قرآن کریم

يْقهون( انفال  )65هان ای پیغمبر! تحریض کن مدؤمنین را بدر کدارزار اگدر از



داشته باشند.




2ـ .4صبر در برابر دسيسهها و فشار روانی دشمن
هیچ جامعهای بیرقیب و دشمن نیس؛ ،بنابر این هیچ جامعهای نیب از دسیسهها

در امان نیس؛ .از دسیسف افرادی که به گفتف قرآن :إن تمسسُم حسنة تساؤهم

و إن تصبُم سيئة يْرحوا بها( آل عمران  )120اگر نیمی به شما برسد ،آنجا را
ناراح؛ میکند و اگر حادبف ناگواری برای شما رم دهد ،خوشحال میشوند.
اما امر خا ق یمتا در برابر این دسیسهها به صبوری اس؛ .بنابر این در ادامف آیه

میفرمایدد :و إن تصبروا و تتقوا ال يضركم كيادهم شايئا إن اللاه بماا يعملاون

مُيط( همان) اگر (در برابرشان) استءام؛ و پرهیبکاری پیشه کنید ،نءشههدای
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(خائنانف) آنان ،به شما زیانی نمیرساند ،خداوند به آنچه انجدام مدیدهندد احاطده
دارد.
تال دشمن دسیسه چینی او همیشه در این جج؛ اس؛ که جامعه در ضدعف
و رکود بماند .بددین منظدور دشدمن از حربدههدای مختلفدی همچدون کارشدمنی،
تبلیغات منفی و د سرد کردن اعضای جامعه و ...سود میبرد ،اما امر ا جی در تمام
این موارد به صبوری اس؛ :واصبر ُلى ماا يقولاون( مبمدل  )10و در برابدر

آنچه میگویند صبر کن .توصیه به صبر و بردبداری بدرای ایدن اسد؛ کده هددف
دشمن محءق ن ردد ،و جامعه از حرک؛ بازنماند ،و دشدمن ناکدام شدود .در ایدن
رابطه امیرا مؤمنین میفرمایند« :من حلا عن عدوه بفر به» (کراجمی)147 ،
هر کس در مءابل دشمن بردبار باشد بر او پیروز میشود.
بر این اساس اگر افدراد جامعده در برابدر دشدواری فعا ید؛ در اجتمداع ،دوری
اهداف اجتماعی ،کمبودها و مشدمالت و دسیسدههدا و فشدارهای رواندی دشدمن
ایستادگی نمرده ،به صبوری نپردازند ،باید انتظدار رکدود ،عءدب افتدادگی و دور
شدن از اهداف را داشته و پیشدرف؛ و تعدا ی جامعده و خودشدان را بده فراموشدی
سپارند و خویشتن را آمداده سدازند تدا در برابدر مشدمالت ناشدی از فءدر ،تحءیدر،

شمس؛ و عءب ماندگی ب فروبسته و طاق؛ بیاورند.


نتیجهگیری
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صبر اجتماعی در قرآن کریم

هر انسانی عضوی از جامعه و وابسته بددان اسد؛ .هدیچ شخصدی نمدیتواندد ادعدا
کندکه من هیچ بست ی با جامعف خود ندارم چدرا کده اجتمداعی بدودن او فطدری
اس؛ و بخشی از هوی؛ او نیدب برخاسدته از جامعدهای اسد؛ کده در آن عضدوی؛
دارد .جامعهای که ببات و پیشرف؛ آن به طور مستءیا بر امنی؛ ،رفاه و شخصدی؛
فرد تأبیرگذار اس؛ ،همان طور کده جمدود ،تشدت؛ و عءدب افتدادگی آن بدر وی
مؤبر اس؛ .بر این اساس و با ن داه بده اجتمداعی بدودن انسدان ،ضدرورت ایجدام
میکند که او برای زندگی در جامعه آموز هایی ببیند و به فضایلی آراسته شود
تا نه تنجا مشمل و باری بر دو جامعه نشود ،بلمه بارها را بردارد و مسیر رشدد و
ارتءا جامعه را به وسع خدوی همدوار سدازد .در ایدن طریدق ،صدبر از فضدایل و
اببارهایی اس؛ که بسیار به کدار مدیآیدد .ایدن ندوع از صدبر را ،کده در زنددگی
اجتماعی انسان رم نمایانده و کاربرد مییابد با عنوان صبر اجتماعی میتدوان یداد
کرد که با تجلی یافتن در تدک تدک افدراد جامعده ،قدوت و ترقدی هدر جامعدهای
تضمین میگردد.
مصادیق صبر اجتماعی را مدی تدوان بده دو عندوان کلدی ،صدبر در برابدر افدراد
اجتماع و صبر در برابر مسائل اجتماع ،تءسیا کدرد ،صدبر در برابدر افدراد جامعده،
صبوری یمایک اعضای جامعده بدر ضدعفهدا ،کاسدتیهدا و حتدی عدداوتهدای
یمدی ر را میطلبد ،و صبر در برابدر مسدائل اجتمداعی ،صدبر اعضدای جامعده بدر
سختی کار ،دوری اهداف ،دسیسف دشمنان و کاستیها ،برای پیشرف؛ و ارتءائ
را میخواهد.
با این اوصاف در صورتی که صبر اجتماعی مورد توجه و پرداخ؛ قرار گیرد
و افراد از طریق تعلیا و تربی؛ از ضرورت ،مصادیق و بمرة آن آگاه ،و بدرای آن
مجا تربی؛ شوند ،در آن هن امه که جامعه برای ببات و ارتءا خوی  ،صدبوری







اعضای را میطلبد ،افراد جامعه قادر خواهند بود بدا درو ضدرورت مببدور بده
صبوری بپردازند و مصما و استوار مسیر صحیح نیل به اهداف متعا ی را در پی
گیرند.
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