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 چکیده

 توانديم آوریتاب هایویژگي و آوریتاب شناخت رواني و اجتماعي، هایآسیبدر عصر كنوني با توجه به افزایش 
 آمدن وجود به باعث كه عواملي برابر از مردم در سازد، مقاوم آوراضطراب و زااسترس عوامل برابر در را افراد

 افزایش را هاآن زندگي مثبت كاركردهای همچنین و نماید محافظت ،شودمي شناختيروان مشکالت از بسیاری
است. روش  البالغهنهجاز منظر امام علي)ع( در  آوریتاب هایویژگيو  آوریتابدهد. هدف این مقاله بررسي 

ساس ، احخودآگاهيشامل؛  البالغهنهجدر  آوریتاب هایویژگيتحلیلي است. در این پژوهش -پژوهش توصیفي
 ایداریاستقامت و پ، صدرسعه، خودكنترلي، معنایابي، صبر، بردباری، نگریآیندهارزشمندی، ارتباط اجتماعي، 

آن،  هایویژگيو  آوریتابمهارت  دربارۀ البالغهنهج از رهنمودهای نظری مستخرج از توانميلذا آمد.  دستبه
طراحي نمود، تا بتوان از  زااسترسمقابله با شرایط  برای البالغهنهجدر  آوریتاب مباحثمبتني بر  هایيبرنامه

 محافظت كرد. خطرزامردم در برابر رفتارهای 
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 . مقدمه1
 هالبالغنهج. دارندميارتقای سالمت رواني و جس هایبرنامهارزشمند اسالمي، نقش مهمي در  هایاندیشه

آن از منابع ارزشمند در تعلیمات اسالمي است كه در آن توجه به عزت و ارزشمندی انسان و  هایحکمتو 
از طرفي، در  (. 8: 1331اجتماعي از اهمیت بسزایي برخوردار است )رحیمیان بوگر، سنایي، -سالمت رواني
 و عددمت منابع از فشارها این. است همراه ناگوار شرایط با و رواني فشار با هاانسان زندگيجوامع كنوني 

 و رواني فشار با زندگي در مردم كهدرحالي (.3: 1332 برهاني،) كنندمي تهدید راافراد  سالمت گوناگوني
 زاآسیب و شدید رواني فشار با مواجه از پس مردم از بعضي رسدمي نظر به هستند، مواجه نگراني

 .كنندمي عمل بهتر دیگران از آن حفظ یا روان سالمت، بهنجار حالت به "بازگشتن"در
 سازگاری رایندف باعث كه شودمي نامیده آوریتاببهنجار  وضعیت به برگشت برانگیزچالش تجربیات این    

 پیدایش (.131: 2112 ، فانگاف) گرددمي سالمتي و شخصي روابط خانوادگي، مشکالت با مناسب انطباق و
 ونمت در هایيدیدگاه و هازمینه مفاهیم، اما ،گرددبرمياخیر  دوران به در علم روانشناسي آوریتاب مفهوم
 از يشناختروان ادبیات در ،اندكاربردی و پرمعنا ،غني بسیار كه دارد وجود -البالغهنهج ویژهبه -ما دیني

 ورتصبه و ترتمام چه هر زیبایي به البالغهنهج در كه شودمي یاد آوریتاب هایویژگي عنوانبه مواردی
با  بر انسان در رویارویي روانيكاهش فشار  منظورامام علي)ع( با  سازانساناست. در كالم  شده بیان كامل
: 1332نژاد، )صادقي نیری، الهیاری شودميآموزش داده  آوریتابو عملکردهای  هاشیوهب و حوادث، مصائ

در  زاترساسو مقابله با شرایط سخت و  آوریتابتأثیری شگرف بر افزایش  تواندمي هاآنتوجه به ( كه 12
 زندگي افراد داشته باشد. 

 مسئله. بیان 1-1

 نینچ و اندكرده گزارش منفي و معنادار رابطه شناختيروان مشکالت و آوریتاب بین محققان از بسیاری
 گیرد ارقر متغیرها از برخي و روان سالمت بین میانجي عامل عنوانبه تواندمي سازه این كه دارندمي بیان

 هب مسبب كه عواملي همچنین و آوراضطراب ،زااسترس عوامل برابر در تواندمي فرد آوریتاب ارتقای با و
 نماید غلبه هاآن بر و داده نشان مقاومت خود از شودمي شناختيروان مشکالت از بسیاری آمدن وجود

  (.3: 1333 درآمدی، شریفي و احمدی از نقل به همکاران، و بشارت)
است.  روزانه زندگي فشارهای به پذیرانعطاف پاسخ و دشوار شرایط با مقابله توانایي معنای به آوریتاب    
در  تا دهدمي قدرت افراد به بلکه ،كندنمي پاك را زندگي ، مشکالتكندنمي محدود را استرس ،آوریتاب

كنند.  حركت زندگي با جریان و آیند فائق هاسختي بر باشند، داشته سالم مقابلۀ رو پیش برابر مشکالت
یک فرآیند فعال و نه یک صفت است كه فرد آن را دارد، آن راهبردی در برابر استرس و  عنوانبه آوریتاب

 خویوخلقشخصیتي متفاوت، نظیر  هایویژگيسه عامل كلیدی دارد. اول از همه،  آوریتابناسازگاری است، 
 نتایج مطلوبي تواندميدوم، روابط نزدیک با خانواده و دوستان توانمند كه  .است خودتنظیميمطلوب و توانایي 

كند. این روابط شامل داشتن یک رابطه گرم و اعتماد به والدین خود  بینيپیش هاسختيرا در هنگام مبارزه با 
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است. سوم، ساختارهای بیروني كه نقش حمایتي و پشتیباني مهمي در عملکرد فرد در شرایط نامساعد بازی 
  (.131: 2112، 1اجتماعي حامي )فانگاف هایسازمان، كیفیت مدارس، هاهمسایه، ساختارهایي نظیر كنندمي

گران و بیشتر پژوهش شودمين بحث مثبت نگر از آ شناسيرواناما آنچه امروزه در محافل علمي بر مبنای     
 اسالمي است. -را بدین سو كشانده است بررسي مفاهیم اساسي آن به لحاظ فرهنگ غني بومي

 اب مقابله در هاآن همچنین هستند، افراد زندگي در آوریتاب هایاستراتژی ترینمهم معنویت و مذهب    
 با ارند،د زیادی سهم دهد، كاهش را رواني بهزیستي و سالمت كه تمایالت سایر تنهایي، رواني، هایآسیب

 اثرات كه شودمي فرد عاطفي و هیجاني حمایت برای مهم ابزار یک به تبدیل معنویت و دین سن، رفتن باال
 گرفته نظر در فرهنگي جامعه از بخشي عنوانبه معنویت. كندمي ایفا فرد رواني و جسمي سالمت در مهمي

 (.  117: 2111 ،2منزس و رایس)شودمي انسان زندگي پایان و زندگي در معنا ایجاد باعث كه شودمي
 كه «انيدرم دین» به گرایش اجتماعي، و رواني هاینابساماني افزایش و رشد به توجه با كنوني عصر در    

 مؤثر وانير هایبیماری از بسیاری درمان در تواندمي است، یافته بیشتری شتاب غربي، جوامع میان در حتي
 ،(ص) پیامبر دیثاحا كریم، قرآن چون نظیریبي هایسرچشمه از خود هایریشه در روانشناسي .باشد
 به ما كه است فردمنحصربه و ناب منابع این در. است گشته سیراب معصوم پیشوایان سنت و البالغهنهج

 میریان،ا بخش،یزدان ،قائمي) یابیممي دست انسان شخصیتي ساختار به مربوط حقایق و رواني مفاهیم
 (37 :1388 ،نقل از غباری بناب ؛72: 1332

 عيمنب عنوانبه تواندمي كریم قرآن از بعد اسالم جهان كتاب ترینجامع عنوانبه البالغهنهج امروزه    
 كه ددهمي نشان گذشته متون بررسي. گیرد قرار استناد مورد روانشناسي مختلف موضوعات درك جهت

 نموده شناختيروان بعد پرورش برای هایيتوصیه آن ابعاد و انسان شناخت به كامل اشراف با( ع) علي امام
 واقع در (.11: 1332 بوگر، رحیمیان) است اثربخش و كارآمد مکان و زمان از خارج هاتوصیه این كه است
 خصوصبه روان سالمت ارتقای مخصوص راهکارهای دارای دیني منبع یک عنوانبه البالغهنهج

 قایارت به آن از استفاده كه است اجتماعي و فردی هاینابهنجاری كاهش و رفتار اصالح برای رهنمودهایي

 .(83: 1332 بوگر، رحیمیان)گرددمي منجر سالمت
 آوریابتو ایجاد  ابعاد مختلف زندگي اجتماعيبرای منبعي غني از اصول و مفاهیم تربیتي  البالغهنهج    
نقش  تواندمي البالغهنهجدر و سرسختي  آوریتاب هایویژگيشناخت بنابراین ، است هاانساندر 

 .داشته باشد چشمگیری در تربیت و سازندگي انسان
باشید درختان آگاه » :دنفرمایمي البالغهنهج 21 در نامه( ع)علي حضرت امام آوریتاب مفهوم درباره    

اران سیراب درختان بیاباني كه با ب ،تر استشان نازكپوستتر و درختان كناره جویبار سخت چوبشانبیاباني، 
رایط شهای بیابان در . مراد امام این است كه چون درخت«است ترپردوامورتر و شوند آتش چوبشان شعلهمي

در خطبه علي)ع( حضرت همچنین  .تر هستندكنند، از درختان دیگر سخترشد و نمو مي هاسختيو سخت 

                                                           
1. Fangauf 

2. Reis & Menezes 
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ها و تحمل مگر پس از آزمایش ،خدا هرگز استخوان شکسته ملتي را بازسازی نفرمود: »فرمایندمي 88
 و هاسدرکالتي كه پشت سر گذاشتید، یي كه با آن روبرو هستید و مشهاسختيمردم در »، «مشکالت

كه با  كساني ،هستندشخصیت ساز رشد زمینه هاسختيمشکالت و بنابراین « فراوان وجود دارد هایعبرت
رند و مبارزه گیبرند ولي كساني كه عبرت نميگیرند، سود ميعبرت مي هاآنو از  كنندميمقابله مشکالت 

 .(111و  337: 1383)دشتي، یابند كنند، رشد نمينمي

 را توصیفتاب آور  هایانسانپرهیزكاران،  هاینشانه قالب در 133 خطبۀ در( ع)امام عليهمچنین     
 سبك در حریص یقین، از پر ایماني دارای ،هستند دوراندیش و خونرم نیرومند، دینداری در هاآن: اندنموده
 وجویستج در بردبار، هاسختي در آراسته، تهیدستي در فروتن، عبادت در ،رومیانهتوانگری  در ،علم با دانش،
)زاهد بابالن، سیدكالن، احمدی،  باشندمي ورزیطمع از پرهیزكننده و شادمان هدایت راه در حالل، كسب
1337 :111 .) 

 اما است؛ شده ارائه آن از محدودی ابعاد و قدمت دارد دهه یک از بیش كمي آوریتاب مفهوم لذا اگرچه    

 به ()ععلي امام هایآموزه براساس و نمود درك خوبيبه را آن ۀ عناصر تشکیل دهند توانمي البالغهنهج در
موجود محققان با یک  یخألهابدین منظور و با توجه به نمود.  كمک مفهوم كلیدی این نمودن ترغني

عه تطبیقي یک مطال البالغهنهج زیانگشگفتجینه واكاوی عمیق برگرفته از فرهنگ اسالمي، بر مبنای گن
 در رواني -زیستي تعادل برقراری در فرد توانمندی را آوریتاب( 2113) دیویدسون و . كانرانددادهرا انجام 

 ،كنندمين قلمداد تهدیدكننده شرایط برابر در پایداری تنها را آوریتاب هاآن. كنندمي بیان خطرناك شرایط
 در نظریه كانر و دیویدسون شامل آوریتابی هامؤلفه. دانندمي مهم را محیط در فرد فعال شركت بلکه

 رآمدیخودكا ،گیریتصمیم در خودكارآمدی ،نگریآینده مؤثر و پیوندجویي، ارتباط ارزشمندی، ،خودآگاهي
، 1ارالك وگریف آبراهام)است  معنامندی و هیجانات كنترل ،پذیریمسئولیت در خودكارآمدی مسئله، حل در

 در نظریه آوریتاب هایویژگياست كه این  گرددميه در این پژوهش مطرح ك سؤاليبنابراین  .(2118
اب آور از منظر افراد ت هایویژگيمطابقت دارد و  البالغهنهجتا چه اندازه با محتوای كانر و دیویدسون 

ا و را غن آن هایویژگيو  آوریتاب البالغهنهجبا رهنمودهای اساسي  توانمي؟ چگونه چیست البالغهنهج
 توسعه بخشید؟ 

 پژوهش ۀ. پیشین1-2

 واني،ر سالمت و بهزیستي سطح افزایش بر را مذهبي عوامل و دینداری مثبت تأثیر بسیاری هایپژوهش
، اندرسانده اتاثب به شادكامي افسردگي، و اضطرابتنش،  برابر در افراد كردن مقاوم، آوریتاب ،كیفیت زندگي

 گیریجهتبا  آوریتابدر پژوهش خود نشان دادند  (1: 1332) ارفعي صدیقي راوندی، نادی مثال طوربه
ب را د و مذهدار دارمعنيبیروني رابطه منفي  مذهبي گیریجهتو با  دارمعنيمذهبي دروني رابطه مثبت و 

و در نتیجه ارتقاء سالمت روان توصیف  آوریتابچارچوبي معتبر و پایدار برای افزایش میزان  عنوانبه

                                                           
1. Abraham, Greeff Karla 
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 ایمقابله، معنویت و راهبردهای آوریتاب( بیان نمودند كه 113: 1331) رادشهبازیمؤمني، . نمودند
 ی برای كیفیت زندگي هستند. دارمعنيكننده  بینيپیش
( نیز نشان داد 21: 1383نتایج پژوهش یارعلي، كالنتری، مختاری، محمدی وندیشي، توكلي جوری )    

روان  با سالمت دارمعنيی دارند و شادكامي نیز رابطه مثبت و دارمعنيشادكامي و معنویت رابطه مثبت و 
وی معن هایبرنامهبا اجرای  كهنحویبهو رابطه منفي با مشکالت رواني نظیر افسردگي، اضطراب دارد، 

ما ا نهایت مشکالت رواني را كاهش داد.شادكامي افراد را به حد مطلوب یا فراتر از آن رساند و در  توانمي
 وعموض با مستقیم طوربه كه ایمطالعه ،آوریتاب و البالغهنهج یهازمینه در پژوهش ادبیات بررسي در

 یهامؤلفه برخي حیطه در مهمي هایبررسي لیکن .دنیام دستبه باشد داشته همخواني حاضر بررسي
 زندگي در هاآن كاربرد و دیني و قرآني منابع از فنون و راهبردها استخراج جهت از كه دارد وجود آوریتاب

در این راستا نتایج : شودميپرداخته  هاآنكه در ادامه به  دارد همخواني زیادی حدود تا بررسي این با
 رد معنویت نقش بیانگر آوریتاب و معنوی تعالي رابطه در زمینه ،(123: 1331) جوكار و تحقیقات هاشمي

 یآورتاب دارمعني هایكننده پیش معنوی وحدت و معنوی پیوند عامل و بود آوریتاب ظرفیت افزایش
به شیوه  البالغهنهجنشان داد آموزش رهنمودهای نیز ( 17: 1332نتایج پژوهش رحیمیان برگر ) .بودند

 است.  و مقابله با استرس و تنش در دانشجویانگروهي روش مؤثری برای ارتقای سالمت روان 
 هایرهیافتزندگي از  هایمهارت( در پژوهشي به استخراج 33: 1337جعفری، یارمحمدی واصل )    
 البالغههجن علي )ع( و امام بیانات چارچوب در زندگي هایمهارت الگوی بیانگر هایافتهپرداختند.  البالغهنهج
 اطارتب هایشاخص زندگي، هایمهارت مورد در زیبایي بسیار راهبردهای و حقایق شامل هایافته این بود،

 و همیاری همدلي ،خودشناسي اندوه، و حزن كاهش راهبردهای ترس، خشم، مدیریت نحوه مردم، با مطلوب
 بالغت تمام و فصاحت با امیر )ع( حضرت كه بود مسئله حل و گیریتصمیم انتقادپذیری، خالقیت، مردم، با
ن ی مشترك در بیهامؤلفهیکي از بنابراین نتایج پژوهش مذكور نشان داد  .اندپرداخته مسائل این به

 خودشناسي است.  ،آوریتاب زندگي و هایمهارت
 آوریتاب در معنوی سالمت نقش بررسي به( 112: 1338) اللهي درتاج، درتاج، زیره،ده رجبیان    

 تریباال معنوی سالمت از دانشجویان چه هر كه حاكي از آن بود آنان پژوهش نتایج پرداختند، دانشجویان
 المتس ابعاد از یکي عنوانبه معنوی سالمت و یابدمي افزایش نیز هاآن آوریتاب میزان باشند برخوردار

 .دهد افزایش را آوریتاب میزان و آورده وجود به اساسي تغییری انسان در تواندمي
ی آن هامؤلفهو  شناختيروانواكاوی مفهوم سرمایه  به( 37: 1337بابالن، سیدكالن، احمدی ) زاهد    

سختي و  تحمل و آوریتاب و اندیشي مثبت و بینيخوش امیدواری، خودباوری، و شامل؛ خودكارآمدی
 221و  31 هایحکمتو  111، 37، 183، 111 هایخطبه، آنان از پرداختند البالغهنهج در پرتو معنویت

سخنان و  31ه و نام 2، 211، 231، 271، 213، 111 هایحکمتو  133مفهوم خودكارآمدی و از خطبه 
افراد پرهیزگار توصیف شده است را  هاینشانهكه از  آوریتاب)ع( در خصوص رهنمودهای حضرت علي

داد كه  با نظریه لوتانز نشان البالغهنهجد. همچنین نتایج تحلیل تطابق و تمایز رهنمودهای استخراج نمودن
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عالوه  البالغهنهجاما  داندميیم خودكارآمدی و احساس شایستگي دخیل ر تحکظریه گذشته فرد را داین ن
ر نظریه د آوریتاب مفهوم. همچنین داندمي نفساعتمادبهفرد، معنویت اصیل و دروني را دخیل در  برگذشته

با  الغهالبنهجدر  آوریتاببا باور به موفقیت را در پي دارد، اما  هاسختيلوتانز یک حالت چالشي در برابر 
ا پاداش الهي ب اینتیجهپرهیزكاران ذكر شده و تنها یک تکنیک روان نشناختي نیست بلکه  هایویژگي

 .(111: 1337، احمدی سیدكالن، بابالن، )زاهد دارد كه افراد موحد بیشتر به آن اعتقاد دارند
 راهبردهای از استفاده مانند خدا، با ترصمیمانه ایرابطه كه داد نشان( 2: 2111) 1توماس همچنین مطالعه    

 در اقانطب و سازگاری هایكنندهتسهیل معنوی، زندگي از رضایت و خدا از خوب تصویر معنوی، ایمقابله
 هاتيسخ با مقابله لحظات در دارند، الهي ذات با نزدیکي رابطه كه كساني همچنین. هستند بحران زمان
 را زندگي تمشکال با سازگاری افراد، زندگي چگونگي بر معنویت و دین مثبت تأثیر مطالعه این. ترندمقاوم

  .كندمي عمل آوریتاب رشد و محافظ عامل عنوانبه معنویت همچنین ،كندمي تقویت
ی هوش هیجاني و مدیریت عواطف هامؤلفه بررسي( به 11: 1332عباسي، قائمي، یارمحمدی واصل )    
ی خودباوری، خودكنترلي، آگاهي هیجاني، هامؤلفهو  پرداختند البالغهنهجشقشقیه و جهاد  هایخطبه در

 البالغههجن، نفوذگذاری، خودارزیابي صحیح را از متن پذیریانطباق، رهبری، مشاركت شناسيوظیفهتعهد، 
 آوریتاب هایویژگيخودكنترلي و خودارزیابي از مؤلفه  (2113دیویدسون ) و كانر در نظریهاستخراج كردند. 

از خالفت چشم پوشیدم و اما »: فرمایدميدر خطبه شقشقیه مینه ز در این )ع(. امام عليرودميبه شمار 
كور  یا آن عرصه گاه ظلمت بجنگم اوریو بدون  بریدهدستروی از آن برتافتم و عمیقاً اندیشه كردم كه با 

. شونديمپیر و مؤمن تا دیدار حق دچار مشقت  ساالنكمرا تحمل نمایم، فضایي كه پیران در آن فرسوده و 
 . «است ترعاقالنهدر این امر  یدارشتنیخودیدم 

( 13: 1332صبر و شکیبایي و استقامت و پایداری است كه ارزاني و رباني ) آوریتاب هایویژگياز دیگر     
 هایحکمتو  اهخطبهپرداختند و  البالغهنهجدر پژوهشي به تبیین و تحلیل روایي فضیلت اخالقي صبر در 

  .استخراج نمودند البالغهنهج)ع( در زمینه صبر و استقامت از متن حضرت علي
به بررسي معیارهای امام علي)ع( در زمینه ارتباط اجتماعي پرداختند  (17: 1331) حابت انورصو  محققي    

آنان بیان نمودند كه امام علي)ع( در این زمینه به معاشرت با دیگران، هدیه دادن، خوب همنشیني كردن، 
ار توجه به دارد. بنابراین باید در كن تأكیدفراوان  نوازییتیمارتباط و پیوند با خویشاوندان توجه به همسایه، 

فردی هر انسان به شرایط اجتماعي او هم نگاه ژرف داشت و با سرلوحه قراردادن پیام و رفتار  هایویژگي
 آن امام همام جامعه را به سمت سعادت و محبت هدایت كرد. 

 البالغهنهج 73لي در نامه ( به بررسي راهبردهای خودكنتر11: 1331عالئي رحماني و معتمد لنگرودی )    
، نتایج پژوهش آنان تقوا، عدالت، صداقت براساسپرداختند،  گرددمينیز محسوب  آوریتاب هایویژگيكه از 

مداری، بخشندگي از پربسامدترین اصول راهبردی خودكنترلي است كه در این نامه حضرت مدارا، حق
 . كندمينین)ع( به مالک اشتر ابالغ ؤمامیرالم

                                                           
1. Tomas 
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 پرداختند نتایج البالغهنهج( به بررسي معنای زندگي از دیدگاه 71: 1331شجاعي، غروی، جان بزرگي )    
 : هدفمندی زندگي،عبارتند از البالغهنهجزندگي در از مطالعه نشان داد كه منابع مهم معني  آمدهدستبه

مقي ، توانایي درك و تفسیر عیابدميخداباوری، اعتقاد به گذاری بودن مرگ و اینکه زندگي با مرگ پایان ن
دانسته و بتواند حتي رویدادهای به ظاهر  دارنظامكه فرد جهان هستي را پدیده  ایگونهبه هاپدیدهاز 

  .ناخوشایند و منفي آن را مثبت ارزیابي كند
 آوریتاب بین دادند وهش خود نشاندر پژ( 331: 2117) مقدم رجبي و طارصفي نژاد، همچنین مهری    

 نیازهای و معنوی هایفعالیت زندگي، در معنوی باورهای اهمیت ،خودآگاهي شامل معنویت یهامؤلفه و
 توانديم دانشجویان معنویت كه داد نشان رگرسیون نتایج همچنین. دارد وجود دارمعني مثبت رابطه معنوی

 بیشتری آوریابت معنویت از باالتری سطوح با دانشجویان بنابراین. باشد هاآن آوریتاب از درستي بینيپیش
 .دهندمي نشان خود از

، نشان داد كه خدا جایگاه مركزی را در زندگي فرد دارد( 111: 2111) 1پژوهش رایس ومنزس نتایج    
هستند كه فرد برای مقابله با  آوریتابهای دراهبر ترینمهمنماز از  خواندن، خواندن كتاب مقدس

 زندگي شخصي محافظتو مذهب  آوریتاب، شودمياستفاده برای ارتقاء سالمت و  نامطلوب هایموقعیت
بنابراین مذهب و معنویت  .شودميسالمندی  بخشتیرضاو خانوادگي و باالتر از همه منجر به تجربه 

سالمت رواني ، كه امکان دستیابي به رفاه است ترمسندر زندگي افراد  آوریتابیک راهبرد مهم  عنوانبه
 .كندميو مقابله با مشکالت سالمتي و اجتماعي را فراهم 

به برخي از  شناختيروان هایمهارتپیشین در قالب سایر  هایپژوهشكه مالحظه شد،  گونههمان    
، دانپرداخته آوریتابي كه به مهارت هایپژوهشو  اشاره نمودند البالغهنهجاز متن  آوریتاب هایویژگي

لذا پژوهش  ،اندكردهبررسي  البالغهنهجر از در سایر متون دیني غیآن را  هایویژگيو  آوریتابمهارت 
 بپردازد.  البالغهنهج غني هایآموزه بر تکیه باآن  هایویژگيو  آوریتابحاضر سعي دارد به بررسي 

 . ضرورت و اهمیت پژوهش1-3

ر د هاآن سازیپیادهو  شناسيرواندر حوزه  خصوصبه آوریتابدر مورد  هایيچارچوب گیریشکلبا وجود 
 یرناپذاجتناباسالمي ضرورتي  هایارزش براساس هاآن هایویژگيو  آوریتابشناخت جوامع دیگر، لزوم 

 است. 
 روحیه ایجاد در مطالب این آثار و دارد ایسازنده و مفید ، مطالبشناسيروان درباره دیني علوم امروزه    

 تا است درصدد و است آمده بشر زندگي برای دین زیرا مؤثرند، شدتبه انسان زندگي برای بانشاط و مناسب

 هایبرنامه هدف این به رسیدن برای و بخشد معنا اخروی و ابعاد دنیوی در زندگي انسان، به خود، معارف با

 كه البالغهنهج آمیزحکمت سخنان .است انسان روان تقویت و ، شناختهابرنامه این از یکي كه دارد جامعي

 و فصاحت با را، دیني و علمي گوناگون هایرشته در متعالي حقایق دارند، سروكار آدمي اندیشه و عقل با
 الغهالبنهجمنظور با توجه به هدف تحقیق و ماهیت آن در بین منابع اسالمي  . بدینكندمي بیان تمام بالغت

                                                           
1. Reis & Menezes 
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منبع اصلي این پژوهش انتخاب شده است؛ زیرا یکي  عنوانبهكه فوق كالم مخلوق و تحت كالم خالق است، 
. امام تتفسیری از قرآن كریم و دین اسالم بعد روانشناسي آن اس عنوانبه البالغهنهجاز ابعاد حائز اهمیت 

به تربیت روحي و رواني مردم  نوعيبه )ع( كه در زمان خالفتشان عالوه بر اصالح و ساماندهي امور جامعهعلي
ه سرشار فراهم آورند ك ایجامعهی سالم و مصالح مناسبي را برای معماری حیات و هازمینهنیز پرداختند تا بتوانند 

و یا در دیگر آثار امام علي )ع(  البالغهنهجاز سالمت و بهداشت رواني باشد. كمتر خطبه یا نامه و حکمتي از 
 كه پیرامون جسم و روح انسان سخن نگفته باشد. شودميیافت 

آن از منابع دست اول در تعلیمات اسالمي است كه در آن توجه به عزت و  هایآموزهو  البالغهنهج    
ارتقای  هایبرنامهدر  .ارزشمندی انسان و سالمت رواني و اجتماعي او از اهمیت بسزایي برخوردار است

به الهامات برگرفته از  توجهيبي. شودميناب اسالمي حس  هایاندیشهسالمت روان همواره جای خالي 
)رحیمیان  گرددميوان باعث بروز بحران در حوزه سالمت ر البالغهنهجاسالمي چون  هایخزانهدین و 
 (.11: 1332بوگر، 

افزایش معنویت و اعتقادات مذهبي موجب باال بردن  دهدی تحقیقات نشان ميهایافتهكه  طورهمان    
، نفسعزت، خودآگاهي: ازجمله، شناختي، هیجاني و رفتاری در فرد هایتوانایيو  آوریتابمهارت 

 .شوديماجتماعي  هایمهارتپذیری، صبر و شکیبایي، استقامت، مدیریت هیجان،  مسؤولیتخودكنترلي، 

 

 بحث. 2
موضوع  بازشناسي، دارند دیني علوم با مختلف علوم كه تعاملي و ایرشتهمیان علوم فزاینده رشد با امروزه

و  شناختيانسان يهایآموزه بر مشتمل كه البالغهنهج ویژهبه اسالمي معارف دیدگاه از آوریتاب
 و مواجهه در افراد به كه است عاملي آوریتاباست.  انکارناپذیر ضرورتي، هستند واالیي شناختيروان

 و رواني اختالالت برابر در را هاآن و كندميكمک  زندگي یزااسترس و سخت شرایط با سازگاری
در برخورد با مصائب و مشکالت  رفتاری صحیح كشف برای همچنین  .كندمي محافظت زندگي مشکالت

 ارائهرا  هاآن هایویژگيو  آوریتابو امام علي)ع(  البالغهنهج دگاهاز دیبتوان  كه یابدمي اهمیت بسیار
 .داد

 پژوهش شناسیروش. 2-1

اطالعات از نوع اسنادی  آوریجمعتحلیلي قرار دارد. شیوه  -توصیفي هایپژوهشتحقیق حاضر در زمره 
بدین شکل كه  شدند،( و مطالعه و استخراج هاحکمتو  هانامه، هاخطبه) البالغهنهجاست كه با كاوش در 

 آوریتاب هایویژگيو  آوریتابمهارت  نشانگر هاحکمتو  هانامه، هاخطبهاز متن  كه هایيداده
 ،بردباری صبر، معنایابي، خودكنترلي، ،نگریآینده اجتماعي، ارتباط ارزشمندی، احساس ،خودآگاهي)

 آوریتابا مرتبط ب مفاهیم، هامقولهاز طریق كدگذاری  بودند شناسایي شدند وپایداری(  و استقامت ،صدرسعه
ند در یک داشتمعنایي مشتركي  مفاهیمي كه دارای بار هامقوله سپس با استفاده از كدگذاری، آمد به دست

 (آوریتابی هامؤلفه تکتک) ی اصليهامقوله، شدهاستخراجی هامقولهاز بین  و شدند داده مقوله قرار
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رای تدوین ب هامقوله برقرار و هامقولهو در نهایت با استفاده از كدگذاری انتخابي، ارتباط بین  ندشد انتخاب
 .شدند با یکدیگر تركیب آوریتابنظریه و تطبیق با 

  البالغهنهجدیدگاه از  آوریتاب مهارت. مفهوم 2-2

زََ» یكلمهبا توجه به تعاریفي كه از آن بیان شد با  توانميرا  آوریتابمهارت  ایستادگي  به معنای« َمَِبهاَلت َ
ز دیدگاه امام ابا توجه به ماهیت تحقیق  بنابراینصبر كردن برابر دانست. ، تحمل كردن، یدار ماندنپا، كردن
، ارتباط اجتماعي، احساس ارزشمندی، خودآگاهيشامل؛  آوریتاب هایویژگي البالغهنهج)ع( در علي
 : شوندميوصیف تاستقامت و پایداری ، صدرسعه، بردباری، و شکیبایي صبر، معنایابي، خودكنترلي، نگریآینده

 خود  هایتوانمندیبا هدف آگاهی نسبت به  خودآگاهی .2-2-1
 ،نسبت به موقعیت آگاه و هشیارند هاآن. كنندميگفت افراد تاب آور آگاهانه و هشیار عمل  توانميدر واقع 

ود را خ هایهیجانبنابراین از علت این احساسات نیز باخبرند و ، شناسندميخود را  هایهیجاناحساسات و 
و در  كنندمي. از سوی دیگر احساسات و رفتارهای اطرافیانشان را نیز درك كنندميبه شیوه سالم مدیریت 

 .(23: 1332، )برهاني گذارندميمثبتي  تأثیرمحیط و اطرافیانشان ، نتیجه بر خود
 خودآگاهي این واالی ارزش و فراگیری به نسبت كراتبه، )ع( يموال علگهربار  سخنان و البالغهنهج در    
 چنین خودشناسي و خودآگاهي ضرورت درباره 123علي)ع( در حکمت  امام است. شده اشاره يخودشناسو 

ترجمه  ،)سیدرضي« ؛كسي كه ارزش خود نشناخت جان خود را باخت َهَلَکَأمُرٌوََلمَیَعِرفََقدَرهَُ»: فرمایدمي
 .(213: دشتي

 عدم، ایشان .است فراخوانده و اشاره خودآگاهي واالی ارزش به وضوحبه فوق حکمت )ع( درعليامام     

دیگری از  فراز امام علي )ع( در است. دانسته برابر شخص نابودی با را خویشتن از شناخت و آگاهي

ََکفیَبالَمرِءََجهالًَأالَیَعِرَفََقدَرهَُ»: كندميسخنانش به همین ضرورت اشاره  دانا كسي » «الَعاِلُمََمنََعَرَفََقدَرهََُو

، شتيترجمه د، رضي)سید « انسان این بس كه ارزش خویش ندانداست كه قدر خود را بشناسد و در ناداني 
 .(112: 113خطبه 

 هایضعفآگاهي از ، خود هایهیجانمربوط به خود یعني تسلط بر  هاینگرشمهارت خود آگاهي شامل     
 أكیدتبر این موضوع  البالغهنهجكه مباني ارزشمند  گیردبرميساده را نیز در  هایخوشيخود و رضایت از 

با نابودی و جهالت ارتباط تنگاتنگي دارد.  خودآگاهيامام علي)ع( نداشتن  فرمایشات  براساسكرده است. 
 است.  ناپذیراجتناب)ع( ضرورتي ن مهارت در زندگي از دیدگاه امامكسب ای بنابراین

  نفسعزتارزشمندی با هدف تقویت  . احساس2-2-2
دوست  قیدوشرطبي، خود هایتوانایيفردی ارزشمند و احترام قائل شدن برای خود و  عنوانبهپذیرفتن خود 

 وو از طرف دیگر شناخت نقاط ضعف خود  هاآنداشتن و سعي در شناخت نقاط مثبت خود و پرورش دادن 
 .(21: 1332، اصلي افراد تاب آور است )برهاني یهاجزء نشانههمگي  هاآننکردن  كتمان

مشاهده كرد كه در آن امام علي)ع(  البالغهنهج 31مفهوم شایستگي و ارزشمندی را در خطبه  توانمي    
امأمِرَُقمُتَبَِف ََ»: فرمایندميخود به احساس ارزشمندی حاصل از آن اشاره  هایویژگيضمن بیان فضائل و 
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ُعوا َُکنُتَ،َُفواَوََمَضیُتَِبُنوِرَالّلِهَِحیَنََوق ََ،َِحیَنََفِشلواََوََتطَلَّعُتَِحیَنَتَ َقبَّعواََوَنَطَقُتََِحیَنََتعت َ َوَ،َأخَفَضُهمََصوتاًََو
ََفوتاًَ َأعاَلُهم َِبِعناِنها، ََفِطرُت َِبرِهاِنها، َالَقواِصفَُ،َََواسَتبَددُت َالُتَحرُِّکُه ََکالَجَبِل َالَعواِصفََُوال، َُتزیُلُه ،َ َِفیَّ َمِأَحٍد ََیُکن َلم

ََمغَمز،ََمهَمزٌَ  .«َوالِلقاِئٍلَِفیَّ

قیام كردم و آن هنگام كه همه خود را پنهان من ، كنار كشیدند ،آنگاه كه همه از ترس سست شده»    
همه لب فرو بستند من سخن گفتم و آن هنگام كه همه باز  كهآنمن آشکارا به میدان آمدم و آن زم، كردند

ل بود اما در عم ترآهستهایستادند من با راهنمایي نور خدا به راه افتادم. در مقام حرف و شعار صدایم از همه 
 هایلتفضو پاداش سبقت در ، زمام امور را به دست گرفتم  و جلوتر از همه پرواز كردم، مبرتر و پیشتاز بود

 كسي، كندبرنميآن را از جای  هاطوفانو  آوردنميآن را به حركت در  تندبادهارا بردم. همانند كوهي كه 
، شتيترجمه د، )سیدرضي یافتنميدر من  جویيعیبجای  ،چینسخنست عیبي در من بیابد و توانمين

 .(21: 31 خطبه
ََکَرَمتََعلیِهَنَفَسُهَهاَنتََعَلیِهََشهواَتهَُ»: فرمایندمي امیرالمومنین)ع( همچنین     س خود را بزرگوار هرك« »َمن
ََکرََ»: فرمایندميو در حدیث دیگری « خوار گردید اشدیدهتمایالت ]نفساني و حیواني [  در ، دید َمتََعلیِهََمن

رش حقیر و نظ مقام و موقعیت( در، هر كس برای خود ارزش قائل شد دنیا )ثروت» «َعَلیِهَالُدنیاَنَفَسُهَهاَنت
 (. 18/137 :1388، )مجلسي «كندميكوچک جلوه 

 یابیدوستتوانایی افراد در برقراری ارتباطات اجتماعی و . 2-2-3
به سمت ترمیم  مثبت فرد استنگرش  بهمربوط  آوریتاب (2113، مدل تركیبي )شین و همکاران براساس
جهت غلبه  قدرت بازسازی )توانای انسجام مجددمربوط به  ،داشتن ایمان به بهتر شدن(، بینانهخوش)تفکر 

توانایي ، ایمقابله هایمهارت) كنترل بیماری خودمربوط به  مشکالت(، غلبه بر نفساعتمادبه، بر مشکل
با منابع  تعامل متقابل مثبت مربوط به خودمراقبتي بهداشتي( وانجام برنامه ، پیشگیری از عود بیماری خود

. افراد دارای است دیگران و حمایت متخصصان پزشکي(، دوستان، اعضای خانواده حمایتي )حمایت از
، تبهتر اس هاآنعملکرد ایمني ، شوند یبیمارباال خطر كمتری دارد كه دچار اختالالت رواني و   آوریتاب
روتر ) كندميعمل  آوریتابمنابع  عنوانبهو دینداری  معنویتدر این افراد دارند،  تریسریعبازیابي  هاآن

 (.233: 2111، ؛ جاكولجویک2112، 1و بایگتي
. این افراد بیشتر از سایرین با افراد ارتباط برقرار دارندميافراد تاب آور شبکه حمایتي و عاطفي محک    
از ، دخود با كسي صحبت كنن هایچالشو  هانگراني درباره كندميكمک  هاآناتي به چنین ارتباط كنندمي

رواني  جدید را كشف كنند و در مجموع از لحاظ هایحلراه، شوند مندبهره هاآنهمدلي و همراهي ، مشورت
 .(22: 1332، )برهانياحساس قدرت و آرامش كنند 

اُ َأیُهاالنَّ»: فرمایندميخویش در باب ضرورت تعاون با خویشاوندان  هایخطبهامام علي)ع( در یکي از     
ََوَِدفاِعِهمََعنُهَِبأیِدیِهمََوَألِسَنِتِهمََوَُهمَأعظُمَالن ََعنَِعتَرتِِه َماٍل َکاَنََذا ، ای مردم « اأنَُّهَالََیسَتغِنیَالرَُّجُلََوَأن

 یاز نیست كه از او با زبان و دست دفاع كنند.نخود بيباز از خویشاوندان ، انسان هر مقدار كه ثروتمند باشد

                                                           
1. Reutter & Bigatti 
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 زدایندميو اضطراب و ناراحتي او را  كنندميگروهي هستند كه از او حمایت  ترینبزرگ، خویشاوندان انسان
 . نام نیکي كه خدا از شخصي در میان مردمباشندميمردم  تریننسبت به او پر عاطفه هامصیبتو در هنگام 
 هتر از میراثي است كه دیگری بردارد.رواج دهد ب

امام علي)ع( افراد را به مراودات اجتماعي با خویشاوندان خود و تالش برای  البالغهنهجدیگر از  ۀدر خطب    
ُفکَََفَمنَآتاُهَالّلُهَمااًلََفلَیِصلَِبِهَالَقرابَهشََوَلُیحِسنَِمنُهَالِضیاَفَهََوَل»: كندميتشویق  هاآنل مشکالت ح ِبِهََی َ

َالُحقوق ََعلی َنَفَسُه َلَیصِبر ََو َالغاِرَم ََو َالَعاِنی ََو  پس باید به، بخشید مالي را او خدا كه كس آن« »امأسیَر
 مستمند ،بنوازد را رنجدیده ،كند آزاد اسیر ،خوب بگستراند مهماني سفره، نماید بخشش خود خویشاوندان

 مشکالتي، دیگران حقوق پرداخت برابر در، الهي ثواب درك برای، بپردازد را وامدار قرض، كند مندبهرهرا 

موجب شرافت و بزرگي دنیا ، شده یاد صفات آوردن دست به زیرا، باشد شکیبا رسدمي به او راه این در كه
 .(121: 122خطبه ، ترجمه دشتي، )سیدرضي« فضایل سرای آخرت استو درك 

 آن مردم با، «ُمخاَلطًَهَأنَِمتُّمََمَعهاََبَکواََعَلیُکمََوَأنَِعشُتمََحنُّواَألیُکمخاِلطُواَالّناَ َ:َ(السالمعلیهَوَقاَلَ)»    

   .آیند شما سوی اشتیاق با، ماندید زنده اگر و، ریزند اشک شما مُردید بر اگر كه، كنید معاشرت گونه
َزََعِنَأعَجُزَالّناِ ََمنََعجََ:َ(السالمعلیهَوَقاَلَ)»: فرمایندمي یابيدوستامیرالمؤمنین همچنین در اهمیت     

ِمنُهم  یابيدوست در كه است كسي مردم تریمناتوان ،«اکِتساِبَامأخواِنََوَأعَجُزَِمنهََُمنََضیََّعََمنََضَیَعََمنَظَِفَرَِبهَِ

 (.381: 11 حکمت، ترجمه دشتي، بدهد )سیدرضي دست را از خود دوستان كهآن ترناتوان او از، است ناتوان

 دوراندیشیو  نگریآینده. 2-2-4
، كندميو به آن توجه  بینندميدورنمای كارها و رویدادها را  هاآن خود نیستند،افراد تاب آور اسیر گذشته 
هدف و برنامه دارند و زندگي برایشان معنادار  شانآیندهبرای ، ندبینخوش هاآن، نگاه مثبتي به آینده دارند

 كنندميرا فاجعه زدایي  هاآنتي و به عبار پرهیزندميناخوشایند  رویدادهای كردن بارفاجعهاست و از 
 .(31: 1332، )علیزاده

هَوَثَمَرهَُالَحزِمَثََمَرهَُالَتفریطَالَندامََ:َ(السالمعلیهَوقال)»: فرمایندمي دوراندیشيدر باب اهمیت )ع( امیرالمؤمنین    
نتیجه تقصیر و كوتاهي ]در امری[ پشیماني است و سود احتیاط و دوراندیشي درستي ]رهائي از  ،«الَسالَمه
 .(1111: 112 حکمت، 1311، ترجمه فیض االسالم، )سیدرضي استزیان[ 

 به پیروزى، «امْأَْسَرارََِِبَتْحِصینََِالرَّْأيََُوَََالرَّْأِي،َِبِإَجاَلةََِاْلَحْزمََُوَََِباْلَحْزِم،َالظََّفرَُ: »فرمایدمي علي)ع( همچنین    
ضیِلهَِفیَالُحزمَوَالفََ». است اسرار داشتن نگاه به اندیشه و اندیشه جوالن به دوراندیشى و است دوراندیشى

أمل مگر بعد از ت هاآنو افزوني مرتبه در صبر است چه ظاهر كه صبر در كارها و نکردن  دوراندیشي: الَصبر
است و سبب افزوني مرتبه نیز گردد. به اعتبار اینکه آنچه بعد از تأمل و تفکر كرده  دوراندیشيو تدبّر حزم و 

بر آن از  ودشميو صبر در مصائب و نوائب افزوني مرتبه است و به اعتبار آنچه مترتّب  شودشود نیکو واقع 
 « نیز باشد دوراندیشيمنافع دنیوی و اخروی حزم و 

شدت و سختي استظهار است. استظهار در اصل به معني یاری  دوراندیشيحزم و : ِتظهارالحزُمَِشَدِهَاالس»    
است كه فرد در هر كار كمال استظهار و نهایت احتیاط  اینجستن و پشت خود را قوی كردن است. حزم 
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به عمل آورد و تا خاطر خود را از آن جمع نکند مرتکب آن نگردد و همچنین دقت كردن در آنچه اهتمامي 
بر وجهي كه باید به عمل ، آورد جابهبه آن باشد مثل طاعات و عبادات و امور مهمه دنیا نیز كمال احتیاط 

 .(218: 1ج، 1311، )تمیمي آمدی «آید و خطائي در آن نشود

 و خودکنترلی پذیریولیتمسؤ. 2-2-5
 بیروني منابع، مسئله و شکست، مشکل هر برای و دانندمي خویش شرایط مسئول را خود، آور تاب افراد

 كه باورند این بر و اندپذیرفته، ولیتؤمس با همراه، زندگي در امور را خود سهم هاآن .كنندمين سرزنش را

آور دارای منبع كنترل دروني هستند افراد تاب .یابدمي بازتاب زندگیشان بر دهندمي انجام عملي كه هر
 (.22: 1332، )برهاني دهندميیعني علت رفتار و اعمالشان را چه مثبت و چه منفي به خود نسبت 

به  را نسبت هاآنو  دهدميانذار ، اندشدهیي كه دچار غفلت هاانساندر خطبه خویش به )ع( امیرالمؤمنین    
ماندار در نامه خویش به فر)ع( امیرالمؤمنین. دهدميزندگي و مسئولیت اعمال و رفتار خویش در زندگي تذكر 
 يكه نسبت به اعمال و رفتار خویش آگاه دهدميبصره عثمان بن حنیف انصاری ضمن اینکه او را پند 
مبادا  ندفرمایميو همچنین بیان  داردميیان ب هاآنداشته باشد بلکه مسئولیت او را در قبال فقرا و اطعام 

 د. باز دارولیتي كه داری ؤتوجه تو را از مس هاآنگرفتار غرایز شوی و 
 در و، اَمان در روزهاست ترینهراسناك كه روز قیامت در تا، پرورانممي پرهیزكاری با خود را نفس من    

 هایبافته و، گندم مغز از و، پاك عسل از ستمتوانمي، خواستممي اگر من باشم. قدمثابت آن هایلغزشگاه
 طمع و حرص و، گردد چیره من بر هوای نفس كه هیهات امّا، آورم فراهم لباس و غذا خود برای، ابریشم

 ناني كسي باشد كه به قرص« حجاز» یا« یمامه «در كهدرحالي، برگزینملذیذ  هایطعام كه وادارد مرا

 پُشت به گرسنگي از كه هایيشکم پیرامونم بخوابم و سیر من یا، نخورد سیر شکمي هرگز یا و، نرسد

 شب كه بس را تو درد ]این: گفت شاعر كه باشم چنان یا، باشد داشته وجود جگرهای سوخته و، چسبیده

 ای بترس خدا از باشند[. پس چسبیده پشت به و گرسنه هایيشکم تو اطراف در وبخوابي  سیر شکم با را

ترجمه ، )سیدرضي «بخشد رهایي دوزخ آتش از را تو تا، قناعت كن خودت نان هایقرص به و حُنیف پسر
 .(322: 27نامه ، دشتي

: ندفرمایميولیت خویش آگاه مي سازد و را از مسؤ هاانساندر بخشي از خطبه خویش )ع( امیرالمؤمنین     
 و هاخانه ،شهرها، خدا ل بندگانومسؤ، خداوند پیشگاه در شما زیرا، كنید شهیتقواپ و، بترسید خدا از»

 و اگر شر و برگزینید دیدید خیری اگر، نزنید باز سر خدا فرمان از و اطاعت كنید را خدا. هستید حیوانات
 .(182: 111خطبه، ترجمه دشتي، )سیدرضي «كنید دوری آن از دیدید بدی

 معنامندی با هدف تقویت حس معنویت و ایمان . 2-2-6
راد معنا هستند. داشتن ایمان به اف یوجوجستبیشتری در مواجهه با شرایط ناگوار در  احتمالبهآور تاب افراد

. معنویت یک عامل كلیدی در ایجاد دهدميو تغییر زندگي  هاچالشغلبه بر ، هاسختيقدرت تحمل 
ا ت كندميو افزایش آن است. در مطالعات مختلف نشان داده شده كه معنویت به افراد كمک  آوریتاب
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سالمت  حالنیدرعكنار بیایند و  شانیهايافسردگبا استرس و ، مشکالت زندگي شان را مدیریت كنند
 (.31: 1332، )علیزاده جسمي و رواني خودشان را حفظ كنند

داشتن معنای و هدف ، امیدواری، احساس یکپارچگي و هویت را توسط ایجاد آوریتاب تواندميمعنویت     
یک توانایي برای  عنوانبه توانميمعنوی را  آوریتاب، افزایش دهددر جامعه معنوی حمایت ، متعالي

 .(233: 2111، )جاكولجویک تعریف كردمتعالي شناخت معنایي واالتر و دیدگاهي 
 بیامرزد خدا»: داردميدر خطبه خود معنا و هدف زندگي را در ایمان به آخرت بیان )ع( امیرالمؤمنین    

 در آنچه از، دانست خواهید یزودبه پس شود. بینا و، یابد آگاهي، گیرد پند ،كند فکر يدرستبه كه را كسي

 آید شمارش به كه چیز هر ماند. خواهد جاویدان، است آخرت از آنچه و نمانده چیزی، وجود داشت دنیا

، )سیدرضي «باشد نزدیک، است آمدني آنچه و، آمد خواهد دیدیكشيمرا  انتظارش چه هر و، پذیرد پایان
 (.112: 113 خطبه، ترجمه دشتي

 و شکیبایی صبر. 2-2-7-1
، مر او باشدتسلیم ارا صبر گویند و اگر برای رضای خداوند متعال و  هاسختيپایداری و شکیبایي در مقابل 

ز ا البالغهنهجدر )ع( . حضرت علي شودميبوده و فضیلت محسوب  مؤثردر جهت پیشبرد تقوای الهي 
ََکالرََ»: برنديممركز كنترل ایمان نام  رئیس و، مدیر عنوانبهفضیلت صبر  « أِ َِمَنَالَجَسدََِفِأَنَالَصبَرَِمَنَامأیماِن

(. علمای علم اخالق 121: 82حکمت ، دشتي ترجمه، رضين )سیدمانند سر است برای بدصبر برای ایمان 
ولي ظهور و پهنای معنایي این واژه در عرف محدود  انددانستهصبر را سکان و هدایتگر همه فضایل اخالقي 

 .و قانع شدن در برابر وضع موجود شده است هاسختيبه تحمل 
یستد ابا مشکالت عجیبي است كه اگر در مقابل آن ب آمیختهزندگي انسان در دنیا  البالغهنهجدر فرهنگ     

به یقین پیروز خواهد شد و اگر ناشکیبائي كند و در برابر حوادث زانو بزند ، و صبر و مقاومت به خرج دهد
 .(2/221 :1331، به مقصد نخواهد رسید )مکارم شیرازی گاههیچ
ش یخطبه خو تریمنمایانگر صبر و استقامت است در معروف  ایشانامام علي)ع( كه وجود خود متعالي     

َأنََّ»: فرمایندمي ()خطبه شقشقیه ََعمیاء...فَ َرأیُت ََطخیٍه ََعلی َأصِبر ََأو ََجّذاَء َِبَیٍد َأُصوَل َأن َبَیَن َأرَتِئی َطَِفقُت
َالَعینَِ َِفی ََو ََفَصَبرُت َأحَجی ََهاتا ََشًجا.َالصبَرَعلی َالَحلِق َِفی ََو َالمَََُفَصَبرتَََُقًذی َطوِل َِشَدهََِعلی ََو ِه با خود  «دَّ

جا ر ایندیدم كه صبر د، ه بر شر این تیرگي شکیبا باشمحمله كنم یا آنک تنهادستاندیشیدم كه آیا 
در این  ،گویا در چشمانم خاشاك و در گلویم استخواني است كهدرحالياست پس صبر كردم  ترخردمندانه
 (3: 21خطبه، االسالمترجمه فیض، )سیدرضي صبر كردمو در این شدت غم و محنت مدت دراز 

طوالني  یيبایشکسال صبر به هدف و پیروزی نائل شدند و اگر صبر و  وپنجستیببا )ع( منین ؤامیرالم    
با این جمله این حقیقت را روشن مي سازد كه حضرت علي)ع( د از اسالم نامي هم نمانده بود. ایشان نبو

گذارده بودند فراموش  دوشمكه خدا و پیامبرش بر  یافهیوظبرابر امت و  را در ولیت خودمؤمن هرگز مس
محذور اول اینکه قیام كنم و با مخالفان درگیر : كه در میان دو محذور گرفتار بودمولي چه كنم ، امنکرده
یار و یاور كافي نداشتم و از سوی دیگر این قیام موجب شکاف در میان مسلمین  سوکیاز  كهدرحاليشوم 
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كه در انتظار چنین شرایطي بودند. محذور دوم اینکه  داديمو فرصت به دست منافقان و دشمناني  شديم
ه این مشکل براهي خود را در برابر این دو گیریتصمیمسرانجام . در آن محیط ظلماني و تاریک صبر كنم

سرانجام )بعد از اندیشه كافي و در نظر گرفتن تمام جهات دیدم بردباری و شکیبایي »: فرمایدميصورت بیان 
  .(1/311 :1331، )مکارم شیرازی« است ترکینزدمشکل به عقل و خرد  در برابر این

كسي »، «یُنِجِهَالَصبُرَأهَلَکهَُالَجَزعَََُمنََلم»: اندفرموده يتابيبدر مورد ارزش صبر و خطر )ع( نین امام چهم    
: 183حکمت ، االسالمترجمه فیض، )سیدرضي «هالك گرداند را بیتابي او، را كه شکیبایي نجات ندهد

 هر كس، راه فرض نشده است یا صبر یا جزع در این حدیث شریف در برابر مشکالت بیش از دو .(213
ساني پس خوشا به حال ك، ومي را برگزیند هالكت به دنبال اوستو هركه د یابدمياولي را پیشه كند نجات 

ني كه و بدا به حال كسا، رسندبوعده داده شده  هاآنكه به  هایيرا برگزینند و به ثواب كه در این میان صبر
 دهدمياجرهای اخروی را نیز از دست ، كرده عالوه بر كشیدن عذابي روحي را انتخاب تابيبيجزع و 
 .(1/311: 1388، اصفهاني)خادمي 

« توان شد هانآبسیاری برآن است و با آن مالک یعني بنای ثواب  شکیبایي بنیاد است.: الَصبُرَالِمالک»    
: 1311، )تمیمي آمدی« شودميسبب تباه شدن اجر و ثواب  یعني، ناشکیبایي تباهي است: الَجزُعََهالک»
َالَصبرَمرفعه». (1/22 ََمنِقصه، ع و ناشکیبایي جز رفعت رتبه و بلندی مرتبه است و شکیبایي و صبر: الَجزُع

َخطر،َالَصبرظََفر. (32/1: 1311، )تمیمي آمدی «است نقص عیار و پستي پایه و مقدار  صبر فیروزیست: الَعجلَُ

یََصبٌرعلالَصبُرََصبرانََِ:َالسالمعلیهَوقاَلَ. »(71/1، تمیمي آمدی) برحمت و ناشکیبائي خطر غضب و بیم آن
 پسندینميه یکي شکیبایي بر آنچ: شکیبایي دو جور است: فرموده است)ع( امام» «ماََتکَرهََُوََصبٌرََعّماَُتِحبَُّ

كه این نوع از شکیبایي از شجاعت و دالوری است و دیگر شکیبایي از آنچه دوست داری كه این نوع از 
 (1183: 72 حکمت، االسالمترجمه فیض، )سیدرضي «صبر از عفت و پاكدامني است

زینت یا از  پوشد از برای آن رایعني بهترین جامه ایست كه آدمي  نیتریقوشکیبائي : الصبرَاقویَلبا »    
حاصل  هاجامهصوری كه به سایر  یهانتیزبرای حفظ زیرا كه زینت علم زینتي است معنوی و زیباتر از 

شود و همچنین حفظ آن حفظ است از عقاب و بطالن اجر و ثواب و رسیدن مصائب و نوائب و كجاست آن 
 (.211/1: 1311، )تمیمي آمدی« ؟هاآنكند از گرمي یا سردی و امثال  هاجامهبا حفظي كه سایر 

 حلم و بردباری. 2-2-7-2

َالَغَضب» -1: اندكردهاهل لغت و اخالق دو تفسیر ذكر  «حلم»برای  ََهَیجاِن ََعن َالّنفس ََضبُط  حلم« الِحِلُم
 حلم ثابت بودن در امور است.« الِحلُمَهوَالَتثَّبُّتَفیَاالُمور» -2 كننده نفس از هیجان قوه غضب است.كنترل

یعني اعتدال در امور كه از اعتدال قوای نفس ، این تفسیر دوم نسبت به همه چیز است نه فقط غضب
قامت است ازجملهو  زدگيشتابایستادن و حوصله كردن برای رسیدن به حقایق و عدم، گیردميسرچشمه 

 است.  خردیبي. حلم نشانه عقل و عدم آن نشانه سفاهت و در مقام غضب است
الِحلُمَ». (223: 218حکمت ، ترجمه دشتي، )سیدرضي «خویشاوندیستحلم و بردباری » «الحلُمََعشیره»    

بردباری درست: ااِلناُهَِأصابَه». (12/1: 1311، )تمیمي آمدی «بردباری زینت خو و خصلت است: زیُنَالَخلق
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وَ». (22/1: 1311، )تمیمي آمدی «است و بردباری كند به راه درستي رفتهیعني هركه حلم ، اندیشي است
بردباری پرده » ، «کََلِمَکََوَقاِتَلَهواَکَِبَعقلَِِبحَِالِحلُمَِغطاُءَساِتٌرَوَالَعقُلَُحساٌمَقاِطٌعََفاسُترََخَلَلَُخُلِقَکَ:َقال
اخالقي خود را با بردباری بپوشان و هوای نفس  كمبودهایپس ، برّان شمشیریستت پوشاننده و عقل ایس

 .(271: 222 حکمت، ترجمه دشتي، )سیدرضي «عقل بکشخود را با شمشیر 
    «َ  كهآن اشردباریبپاداش بردبار از  نخستین»،َ«النَّاَ َأنصارُُهََعَلیَالجاِهلََِأوَُّلَِعَوِضَالَحِلیِمَِمنَِحلِمِهََأنَّ

الِحلُمََوَامأَناُهَ». (211: 211حکمت ، ترجمه دشتي، رضي)سید «پشتیبان او خواهند بود، مردم در برابر نادان
هَِ َالِهمَّ َُعُلوُّ َیُنِتُجُهما ترجمه ، رضيسید« )است بلندهمتيآن ند و نتیجه بردباری و درنگ هماهنگ«»َتوأماِن

 (272: 211حکمت ، دشتي

َمَِوَِ»     ََیُکوَن ََأن َأوَشَک َِاالَّ َِبَقوٍم ََتَشبََّه ََمن ََقلَّ ََفِإنَُّه َفَ َتَحلَّم ََحِلیمًا ََتُکن ََلم خود را به ، اگر بردبار نیستي» «نُهمن

، یدرضيس) «نیاید حساببهآنان  ازجملهو  كندميبردباری بنمای زیرا اندك است كسي كه خود را همانند مرد
َالعقل» .(1181: 138حکمت ، االسالمترجمه فیض َتمام حلم تمام عقل است یعني دلیل و نشان : الحلم

تمامي عقل و كمال آن است یا چیزی است كه عقل به آن تام و كامل شود و عقلي كه بي حلم باشد ناقص 
  (.212/1: 1311، )تمیمي آمدی «است

 استقامت و پایداری . 2-2-7-3
؛ یک جنبه بازیابي از موقعیت دانندميخود دارای دو جنبه متفاوت  آوریتاب( 2111) 1زندرا و هال، ریچ

 بازیابي و بهبودی به كهدرحاليپایداری و استقامت است. ، جنبه دیگر مقاومت  و میل به بهبودی و فشارزا
اشاره دارد و پایداری و استقامت به توانایي فرد در حفظ  فشارزاكیفیت سازگاری مجدد بعد از تجربه عامل 

 (.131: 2112، 2)فانگاف شودميمربوط  فشارزاسالمت و ارتقاء سالمت روان در واكنش به عامل 
 اشستهشایو امکان رسیدن انسان به آنچه  شودمينمیسر مقاصد مطلوب بدون استقامت  سویبهسیر     

رشد  ركني اساسي در عنوانبهبر استقامت  )ع(منانمؤالامیر سخنانكه در  روستازاین گرددميفراهم ن، است
َالنَّهایَهَالنَّهایَه،َالَعَمَلَالَعَملََ»: شده است تأكیدو كمال یابي آدمي  و تعالي َالصَّبَرَ،َِتقامهَمهَامأسَوَامأسِتقا،َثُمَّ ثُمَّ

ََلُکمََنهایًَهََفانَتهواَألیََنهایَِتُکم،َالصَّبر ، پس به پایان رسانید خیزید!بر كاربه، برخیزید كاربه«»َوَالَورََعَالَورع.َأنَّ
ا ! شما رپارسایي ،شکیبایي! پس پارسایي، استقامت ورزید! پس شکیبایي، ت ورزیدبه پایان رسانید! و استقام

 .(132: 111خطبه ، ترجمه دشتي، رضي)سید« را بدان رسانیدپایاني است خود 
َالباِطلَُ»)ع( استقامت رمز رستگاری آدمي است. در نگاه امام علي     ََیُضرُُّه َالَحقُّ َالیَنَفُعُه ََمن َأنَُّه ََو َوَمنََ،أال

الُلَألیَالرََّدیالَیسَتقیُمَبِهَالُهَدیََیجَُ َبِهَالضَّ اطل به او زیان رساند ب، سود نجویدهر كس كه از حق ، بدانید» «رُّ
: 28خطبه  ،ترجمه دشتي، البالغهنهج« )ضاللت به هالكتش كشاند، و كسي كه به هدایت استقامت نپذیرد

ماني ؛ زیرا تا زگیردميناروا و نادرست خود شکل  هایخواستهستقامت در امور با ایستادگي در برابر . ا(31
 شوديمن زادروناستقامت انسان ، نمایدميو در برابر هوای نفس پایداری ن نمایدميكه آدمي با خود سازش 

                                                           
1. Reich, Zentra, Hall 

2. Fangauf 



 یارمحمدی واصل و همکاران                                          های آن از دیدگاه...آوری و ویژگیمهارت تاب     011

 

و مُکنت  ثروت، بیروني مانند وسوسه قدرت و ریاست هایوسوسهو انسان به نیروی پایداری در برابر اقسام 
ُصواَمأنُفِسُکم. »گرددميمجهز ن فَ َیهُجَمَبُکُمَامأدهاُنََ،الظََّلَمِه.ََوَالَُتداِهُنوافَ َتذَهَبَبُکُمَالرَُّخُصََمذاِهَبَ،ََوَالتُ َرخِّ

، برديم پیشگانستم هایراهشما را به ، هارخصتكه این ، خود رخصت مدهید هاینفسبه « »َعَلیَالَمعِصَیه
 اندكشميا به معصیت و نافرماني شما ر هاكاریسازشكه این ، منمایید كاریسازشخود  هاینفسو با 
 .(13: 81خطبه ، ترجمه دشتي 1311، رضي)سید
 ،زندگي است باید استقامت را ركن اساسي زندگي قرار دهد مختلفهركس خواهان سالمت در وجوه     

َامأسِتقاَمه»: است فرموده( ععلي)امام  كهچنان ََلِزَم الَمَه َالسَّ َطََلَب اید ب ،ركه خواهان سالمت استه» «َمن
 .(7/217، 1311، )تمیمي آمدی« استقامت را مالزم خویش سازد

در مدرسه  تربیتي پیامبر اكرم است. در ، در همه وجوه آن استقامتخود بهترین نمونه )ع( منانمؤالامیر    
اصالحگران و مفسدان به  و طلبانفرصتانقالبیون و ، نگاه علي)ع( مرز میان پیروان حق و یاوران باطل

 :فرمایديم گونهاین، كه پاسخي به نامه معاویه است اینامهدر  كهچنان استقامت در راستي و درستي است؛
َالَجماَعه» ََو َامأُلَفِه َِمَن َذََکرَت َما ََعَلی َأنُتم ََو ََنحُن َُکّنا ََفأنّا َآَمنَّ، َأنّا َأمِس َبَیَنُکم ََو َبَیَننا ََکَفرُتمفَ َفرََّق ََو َا َأنّاَ، َالَیوَم َو

َقمناََوَفُِتنُتم ا و شما اسالم میان ماما دیروز ، ما و شما دوست و هم پیوند بودیم، یادآور شدی كهچنان» «أست َ
 «دیافتنهاستواریم و شما دستخوش وردیم و شما به كفر گراییدید و امروز ما . ما ایمان آجدایي افکند

درستي و پایداری او در حق و ، يراستبهارزش و اعتبار انسان . (313: 12نامه ، ترجمه دشتي، )سیدرضي
و هركه در هر  دیآيمزندگي است. پیروزی و بهروزی در سایه استقامت حاصل  یهامعركهاستقامت او در 

 . شودمي نائلبه توفیق الهي به همه مقصود یا بخشي از آن ، امری استقامت بورزد
دان یا به رزد [ بهركه چیزی را جوید ]ودر راه آن تالش كند و استقامت و» «َمنَطََلَبََشیئاًَناَلُهَأوَبَعَضهَُ»    

ستقامت و پایداری شرط توفیق و پیروزی . ا(227: 381 حکمت، ترجمه دشتي، )سیدرضي« برخي از آن رسد
در زندگي است. امام علي)ع( در سخني خطاب به فرزندش محمد بن حنفیه چون در نبرد جمل پرچم جنگ 

َُجمُجَمَتَک.َِتدَِفیَامأرِضََقَدَمَک.ارِمَ»: فرمود، سپردرا بدو  ََعلیَناِجذَکَأِعِرَالّله تَ ُزوُلَالَجباُلَوَالَتَ ُزلَ!ََعضَّ
َال،َبَبصرِکَأقَصیَالَقوم ََبَصرَکََواعَلمَأنَّ تو جای ، ا كنده شوداز ج هاكوهاگر » «نَّصَرَِمنَعنِدَالّلهَُسبحانَهَوُغضَّ

مین كوب و چشم بر كرانه پای در ز، كاسه سرت را به خدا عاریت سپار، را بر هم فشار هانادند، خویش بذار
( 11: 11خطبه ، ترجمه دشتي، )سیدرضي« پیروزی از سوی خداست كهآنبیم بر خود راه مده و بدسپاه نه، 

 درستي و استقامت باشند. ، كه اهل راستي شودميتوفیق الهي نصیب كساني پس 

  صدرسعه. 2-2-7-4

 درخواستو رحمت الهي است كه  معارف دریافت استعداد و سینه گشادگي یبه معنا صدر شرحیا  صدرسعه

به  لغت شرح در. گردانام را گشاده سینه پروردگارا  ؛یصدر بود. رب اشرح لي خداوند از )ع( حضرت موسي

 آرامش و رحمت نور بسط و گشادگي سینه با، و مقصود از شرح صدر معنای بسط و گسترش دادن است

توانایي و آمادگي قلبي و ، توسعه، نیز به معنای وسعت نظر .و حقایق است معارف دریافتالهي و استعداد 
 .و تحمل نامالیمات و مشکالت است برای دریافت و پذیرش حقایق، روحي
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وسیله  ترینمهمها كه ولیتؤبار مشکالت و مس تحملو  شهامت و استقامت، حوصله فراوان، سینه گشاده    
 انددانسته ریاست را وسیله و ابزار صدرسعه، علي)ع(انقالبي است. از همین رو حضرت  رهبر سرمایه یکو 
در: »فرمایندميو  ترجمه ، درضي)سی «ابزار ریاست است هاسختيو تحمل  بردباری»: «آَلٌهَالرِّیاَسِهََسَعُهَالصَّ

 . (111: 212حکمت ، محمد دشتي
 : فواید شرح صدر در دیدگاه امام علي )ع( شامل    

ها و در مجموعه توان تحمل افکار مخالف است.، «شرح صدر»های نشانه از تحمل افکار مخالف -1
ت سودمند و باعث پیشرف، افکار مخالف، جا مضر و مسئله سازندهای بيبه همان اندازه كه مخالفتها سازمان
  ند.هست سازمان

  يتکبر آدمها و دوری از غرور و متانت در شادی -2

 .شودنمي خاطرآزرده، ناآگاهالفان مخ يادبيبو  خشونت از -3

 انیپايبهای پاداش چراكه، شوداندوهگین نمي، های مهمموقعیت، برای از دست دادن امکانات مادی -2
 بیند. را فرا روی خود مي آخرت الهي و سرای جاوید

 .كندمردم شتاب نمي مجازات برای -7

زیرا او به لطف ، زندكند و آرامش او را بر هم نميهای خائنانه دشمنان وی را مضطرب نميهرگز نقشه -1
 .و كرم الهي امیدوار است

  .است نیبواقعپذیرد و را ميسازنده انتقاد  -1

و  آرامش عصباني شود در كمال كهنیابدون ، اگر به صاحب شرح صدر اشکالي شود، پذیردميانتقاد را  -8

ها در صفات هایي دارد كه هرگاه این نشانهنشانه« صدرسعه» .دهدپاسخ مي، و استدالل منطقو باحوصله 
بینشي تیز و افق دیدی وسیع ، فکری عمیق، آن فرد دارای روحي بلند، و رفتار و روح فردی آشکار شد

شکالت مولیت را در طوفان ؤكشتي تشکیالت و مس، شود. چون مدیر به مقام بلند شرح صدر دست یافتمي
برای اجرای حق و حقیقت به ، علم و حلم راهبر خواهد شد و با تکیه بر سمند تیزپای شجاعت و متانت و

 .شتابدمي جهل و ستم  مبارزه با

 

 گیرینتیجه
 آوریتاباصول روشني وجود دارد كه معطوف به  البالغهنهج)ع( و نیز معارف در سیره تابناك حضرت علي

 یهاویژگيو  آوریتابمهارت بررسي هدف پژوهش زندگي است، لذا  یهایدشواراستقامت و پایداری در  و
راد اف آوریتابكه باعث ارتقاء  هایویژگيیکي از . بود و امام علي)ع( البالغهنهجافراد تاب آور از دیدگاه 

های اجتماعي اجتماعي، ارتباطات و پیوندجویي هایمهارتفرد،  هایتوانایيشناخت و تقویت  گرددمي
ت ، حضرشودميدر خصوص خودشناسي مالحظه  البالغهنهجدر اشارات و تصریحات فراواني كه  باشدمي

 و ردازدبپ خود به انسان اگر كه كندمي تأكید و داندمي خود به پرداختن  را انسان خودآگاهي علي)ع( مایۀ
 دنبال به ،شود واقف خویش استعدادهای به و دهد قرار موردبررسي را خویش وجودی قوت و ضعف نقاط
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 ازیخودس برای ایمقدمه خودشناسي( ع)علي امام عقیده به .آیدبرمي خویش ضعف نقاط اصالح درصدد آن
 و ماراهن كهدرحالي ،كندمي واگذار خودش به را انسان خداوند كه است این شناخت كم از خود نتیجه. است

 استعدادهای ،كندمي درك را خود منزلت و قدر كه انساني. شودمي منحرف راست راه از ندارد، وجود راهبردی
 باالیي درجهو رسیدن به  هاسختيبرای مقابله با مشکالت و  هاآنو از  دهدمين هدر را خود وجودی مثبت

( نیز در بررسي 33: 1337)جعفری و یارمحمدی همسو با پژوهش حاضر بهره خواهد گرفت.  كمال و رشد از
 . اندنموده)ع( بر مهارت خودشناسي اشاره ات حضرت عليتأكیدبه  البالغهنهجزندگي از دیدگاه  هایمهارت

 بر آوریتاب از كه است توانمندی و شایستگي احساس پژوهش این در موردبحث هایویژگي دیگر از    
 پایه بر ،گرددمي حاصل خود هایتوانایي به باور و احترام حس ایجاد و خود وجودی ارزش شناخت مبنای
، پرامید ،اباتقو هایانسان. كندمي تشویق مشکالت برابر در اهللالي قرب به را افراد ،اسالم معنوی هایآموزه
 اتتجربی اثر بر كه خودكارآمدی به توجه با را موانع معموالً( آور تاب) محکم اراده قدرتبا  الهي، هدف دارای

. نمود خواهند كسب بینانهخوش انتظارات با را الزم موفقیت و داده تشخیص باشند، كرده كسب معنوی
 یدام عمل، بدون كه مباش كساني از: فرمایندمي كه است آمده( ع)علي حضرت گهربار سخنان در چراكه

 به اور،ب خویش هایتوانایي به انسان كه است خداباوری و ایمان سایه در بنابراین. باشي داشته آینده به
: 1337 احمدی، سیدكالن، بابالن،زاهد ) بود خواهد آور تاب نامالیمات برابر در و بینخوش و امیدوار آینده

در  البالغهنهجاین نتیجه همسو با استخراج مفاهیم خودكارآمدی و خودباوری از سخنان امام)ع( در  (،37
 بود.  (37: 1337) احمدی سیدكالن، بابالن، زاهد پژوهش

 ماعياجت ارتباطات گسترش و برقراری( ع)علي امام اتتأكید و البالغهنهج در موردبحث هایحوزه دیگر از    
 عملي اقدامات و اجرایي هایروش امام. گرددمي محسوب آورتاب افراد خصوصیات از كه است یابيدوست و

 هاآن ازجمله كه اندنموده معرفي متعالي انسان دهيشکل نهایت در و صحیح روابط گیریشکل برای
 دوستان و خویشاوندان با معاشرت ایشان ،باشدمي یابيدوست و آنان از دستگیری و خویشاوندان با معاشرت

 كاهش انسان در را افسردگي و اضطراب كه دانندمي مشکالت و هاسختي برابر در فرد حمایت منبع را
 انور صحابت با مطالعه محققي،این نتیجه  .گرددمي روان سالمت ارتقاء و آوریتاب افزایش باعث و دهدمي

  همسو بود. اجتماعي ارتباط حوزه در( ع)علي امام معیارهای در زمینه( 17: 1331)
سان ان البالغهنهج هایحکمتو  هاخطبه)ع( در حضرت علي دوراندیشيو  نگریآیندهویژگي در خصوص     
 تأكید ندنمایميتدبر و یاری جستن از دیگران توصیه  ،تأملاحتیاط در انجام آن، قبل از انجام هر كاری به را 

ز ضرر و ث جلوگیری ادر امور باع نگریآیندهو دوراندیشي و  آوردميتقصیر و كوتاهي پشیماني  كه كندمي
رفتارهای نامناسب  شدن بارفاجعهاز  ،رفتارهاآور با تفکر در مورد پیامد ، در واقع افراد تابگرددميزیان 

ه و ، لذا اسیر گذشتكنندميو برنامه مشخصي دارند و به آن توجه برای آینده خود هدف  هاآنو  پرهیزندمي
 . گردندنمياضطراب و افسردگي ناشي از رویدادهای ناخوشایند آن 

 ترليخودكن و پذیریولیتؤمسویژگي در زمینه  البالغهنهج هایحکمتو  هاخطبهسخنان امام علي)ع( در     
دارد كه  هایيمسؤولیتران در برابر خویشتن نیز ولیت در برابر دیگبر مسؤنشانگر آن است كه انسان عالوه
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ک كند تا كم تواندميهمچون منبعي بیروني  البالغهنهجمحتوای  .شانه خالي كند هاآناز  تواندمين گاههیچ
ودن ر دهد كه مستلزم متوقف نمیغیت ایگونهبهو تمایالت خویش را  نیرومند فائق آید هایكششفرد بر 

، نامه و )ع( در خطبهوالني است. حضرت عليبا سودمندی ط ترعاليهدفي برای رسیدن به هدفي 
ت ولیؤمس عنوانبه دوری از هوای نفس و پرهیزكاریبارها یاران خود و مردمان را بر  البالغهنهج هایحکمت

ولیت ؤمس عنوانبهرا ، توجه به خانواده و جامعه هاآنو توجه به فقرا و اطعام انسان در قبال خویشتن فرخوانده 
 پذیریولیتؤمسدر مطالعه خود بیان نمود افرادی كه ( 2111) 1فایمبو. نمایدميذكر فرد در برابر دیگران 

نند و این ند در برابر تنش مقابله كتوانمي كنندميباالیي دارند به علت اینکه توانایي ذاتي خود را تقویت 
 (.112: 1333، الدینيشمسباالتر رود )منصوری، موسوی،  هاآن آوریتابكه  شدميباعث 

 البالغهنهجحضرت علي)ع( در در زندگي است كه معنایابي  در این نوشتار موردبحث هایویژگياز دیگر     
آخرت و اینکه انسان برای چه آفریده شده و سرانجام به كجا خواهد  ،ضمن بحث پیرامون خدا، انسان، دنیا

ن آ)ع( هستي در كلیت خود با معني است. عليامام رفت، به موضوع معنای زندگي پرداخته است. از نظر 
ی معنا .تالگوی نظری معنای زندگي را معرفي نموده اسهای اخالقي و معنوی آلحضرت با محوریت ایده

فزایش دهد را ا آوریتابو  با تزریق مسئولیت به زندگي، توان مقابله با مشکالت زندگي  تواندميزندگي 
 دیدگاه نیز از( 71: 1331) بزرگي جان غروی، مطالعه شجاعي،در  ویژگياین  (.13: 1331)اكبری، 

 تحلیل قرار گرفته است و با نتایج پژوهش حاضر همسو است.و  موردبررسي البالغهنهج
 رمنظ از .باشدميدر این پژوهش  موردبحث هایویژگينیز از دیگر  استقامتصبر و شکیبایي و     

 ناهگ هایجاذبه ،دنیا وبرقزرق، هاهوس و هوا، سركش نفس برابر در صبر با انسان اگر( ع)امیرالمؤمنین
 پیروز ناًیقی كند، مبارزه مشکالت با او فرمان اطاعت و اهلل معرفت طریق در و كند استقامت و ایستادگي

 وسیله را صدرسعه، )ع(امیرالمؤمنین . همچنین(13: 1332 ،رباني و ارزاني) یدرس خواهد هدف به و شد خواهد
 رد متانت و پرهیز از خشم، مخالفان افکار باعث تحمل صدرسعه فرمایندميو  دانندميریاست  ابزار و

 شتاب، دنیوی هایشکستنشدن از  ناامید، مخالفان احتراميبيتحمل ، تکبر و غرور از دوری، هاشادی
، بینيواقع، انتقادپذیری، امیدواری به لطف خداوند، نهراسیدن از نقشه دشمنان، مردم مجازات نکردن برای

 نانمالمؤامیر سخنان در پایداری و استقامت .شودمياستدالل سخن گفتن  و با منطق و آرامش داشتن
 هانامه،  هاخطبهمفهوم صبر در . است شده عنوان آدمي یابي كمال و تعالي و رشد در اساسي ركني عنوانبه
ر بر طاعت (، صبهاسختي: صبر بر مصیبت )تحمل به چند قسم تقسیم شده است البالغهنهج هایحکمتو 

گری( جنسي و پرخاش هایتکانه( و صبر بر معصیت )كنترل و عوامل فشارزا كارهای دشوار)پایداری در انجام 
و كالم آن حضرت  البالغهنهجتوجه به رهنمودهای دانست.  صدرسعهآن را  توانميو نگهداری نفس كه 

د را روني فرد، در برخورد با هیجانات و احساسات دهدميیاری  هاتنشانسان را در مقابله با  ،در زمینه صبر
 سازد. توانمندتر مي

                                                           
1. Fayombo 
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 هایشهریبافت مذهبي و فرهنگي قوی در كشور ما و وجود و زمینه،  نسانلذا با توجه به فطرت خداجوی ا    
رت مانند حض آوریتابصبر و استقامت و  هاینمونهو  هاسنبلای مذهبي و همچنین هورعمیق معنویت و با

 وانعنبه تواندميآن  هایویژگيو  آوریتابمختلف ایشان در زمینه  هایحکمتو  هانامهو  هاخطبه ،علي)ع(
 سالمت روان باشد.  كنندهتأمینآید كه  حساببهمنبع حمایتي 

 -ل روانيمسائشناخت از آن برای  توانمياست  انسانمنبعي برای شناخت  عنوانبه البالغهنهج ازآنجاكه    
 طراحي برای، آوریتابدرباره مهارت  البالغهنهج از معارف توانميبنابراین . استفاده كرد هاانساناجتماعي 

 از پیشگیری و شایستگي ارتقاء بر معطوف و مداخالت هابرنامه تدوین، زااسترسمقابله با شرایط  راهبرد

محافظت كرد. اما در پایان شایسته ذكر  خطرزاتا بتوان از افراد در برابر رفتارهای ، سود برد زندگي مشکالت
 با توجه شکبيوری شده تنها در حد توان محدود پژوهشگر بوده و است كه هر آنچه در این پژوهش گردآ
 نکات بسیاری ناگفته مانده است. ، به وسعت جغرافیای فکری امام علي)ع(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 011           9911و یکم، پاییز  البالغه، سال هشتم، شماره سیپژوهشنامه نهج
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