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Abstract
In interact with stressful events in biosocial contexts, man in
addition to moral tolerance to endure hardships seek to create

چکیده
آدمی در همکنشــی بــا رویدادهای تنشزا در زیســت اجتماعی

a biopsychological balance by pursuing a biological character

 با پیگیری،افــزون بر رواداری اخالقی جهت تحمل ســختیها

based on the idea of resilience and related elements. This idea,

منش زیســتی بر پایهی انگارهی تابآوری و عناصر همبســته به

based on positive psychology with the origins of its transformation theory, seeks adaptation and resilience to overcome
stress and anxiety and reconstruction of living conditions.
Accepting a semantic approach, this study sought to equate

 این انگاره با بنمایهی.آن در پی ایجاد تعادل زیست روانی است
 به دنبال،روانشناســی مثبتنگر با خاســتگاه تئوری دگرگونش
 کشســانی در جهــت چیرگی بر اســترس و اضطراب،ســازواری

and semantically adapt the psychological concept of resil-

 این پژوهه.برآمده از تنشها و بازســازی شرایط زیســته میباشد

ience to the practical concepts of the Holy Quran such as en-

بــا رهیافت معناشــناختی در پی برابرســنجی و تطبیــق معنایی

durance and patience exit. It also investigated exit strategies
such as purposeful life, faith, self-esteem, intelligence, selfefficacy and self-confidence, problem-solving skills, and

مفهوم روانشــناختی تابآوری با مفاهیم کاربســتی قرآنکریم
 صبــر و حلــم و راهکار برونرفتــی هماننــد،بســان اســتقامت

hope. The product of resilience in the teachings of the Qur'an,

 خودکارآمدی، هــوش، عزت نفس، ایمــان،هــدفداری زندگی

in addition to achieving social benefits, the emergence of social progress, happiness, non-anxiety and self-control with
objectification in resilient human beings, leads into optimistic
approach, positive thinking, a sense of solidarity, self-control

 فرآوردهی. مهارت حل مســأله و امیدواری اســت،و خودبــاوری

and rational behavior.

 رویآوری به،خویشــتنداری با عینیتیافتگی در انسان تابآور
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ﻣﻘدﻣﻪ

پيشــينهي تاريﺦ آدمي نشان از رويارويي پيوســتار با درد و رنجهاي زيسته ،موقعيت
معيشتي دشــوار ،اوضاع سخت اجتماعي ،آســيبهاي فردي و اجتماعي و واکنشهاي
ناهمســان در برابر آن دارد .بر اين اســاس پارهاي از انسﺂنها در رويارويي با دشواريها
و فرآوردههاي آسيبرسان آن ،ســرمايه وجوديشان دستخوش اضطراب ،پريشاني و
خطرات روحي و رواني شــد و برخي با رويدادهاي متغير تهديد کننده نگرهي کشساني
و سازوارانه با شرايط داشته و با پيشگيري يا درمان آسيبها به زيست خود ادامه دادند.

در اين راســتا در حوزهي روانشناســي تحولي ،تابآوري 1به عنوان «يک فرآيند پوياي

رويارويي موفق با شــرايط ناگوار» 2مورد مطالعه قرار گرفت و پژوهشيان براي افرادي که
تاب.آوری.در.رهیافت.گفتمانی.قرآن.کریم

در فرآيند زيســت ناهموار و دشوار ،پيامدهاي نامطلوب را نشان نميدادند ،اصطالحات

گوناگوني بسان «آســيبناپذير»« ،مقاوم در برابر استرس» 3و «سرسخت» 4بهکار بردهاند.
امروزه کاربســت واژگاني «تابآور» براي رويارويي آدميان با موقعيت دشوار و ناگوار در
ميان اين پژوهشيان بيشتر رواج دارد )ﺑﻨارد.(۱۹۹۱ ،

اين واژه با رهيافت معناشــناختي پايهايي به «توانايي شيء در بازگشت به حالت اوليه
بعد از انحناء ،حالت فنري داشتن ،کشيده شدن يا فشرده شدن» (فرهنگ آکسفورد) و در

 56اصطالح با فراواني حوزهي تعاريف همراه گشت که بنمايهي مشترک اين تعاريف براي
کساني بهکار رفت که در شرايط تهديدآميز و چالش برانگيز ميتوانستند با همکنشي مثبت
هيجاني ،عاطفي و شناختي ،خود را سازگار نمايند و به تعادل و ترازمندي نخستين و فراتر
از آن برسند )اﺑﻮاﻟﻘاﺳﻤﯽ۱۳۹۰ ،؛ ﮔﻮمﺰ و مﮏﻻرن .(۲۰۰۴ ،بنابراين تعاريف فردي که داراي ويژگي
تابآوري است رفتار خودشکنانه ندارد ،عاطفي و آرام است و توانايي مقابله با مشکالت
و ناخوشاينديها را دارد )ﻟﻮرﯾﻨﮓ ،ﺑﻼک و ﻓاﻧﺪر.(۲۰۰۵ ،
1. Resilience.
2. Adversity.
3. Stress-rcsistant.
4. Hardy.

بنابر آموزههاي وحياني ،گونههاي بيشــمار دشــواري و گرفتاري در پيوستار زيست
آدمي وجود دارد که ناشــي از گناهان و خطاهاي او و يا از سنت الهي آزمون و ابتال بوده
)ﺑﻘﺮه۱۵۵/؛ ﻋﻨﮑﺒﻮت۲/؛ آلﻋﻤﺮان (۱۸۶/و راه برون رفت از آن در شــکيبايي و ســاير مﺆلفههاي
همبســته به آن پيجويي نموده که با گسترهي شيوهي تطبيقي ميتوان آن را به تابآوري
خوانش کرد .بنابراين گفتار سوالهاي اين پژوهه چنين صورتبندي ميشود:
الف) مفهوم تابآوري در خوانش روانشناســي با کدام واژگان کاربستي در قرآن از
ب) فرآيند برونرفت از درد و رنج در قرآنکريم و راهکارهاي آن در تناسب با آموزهي
روانشناختي تابآوري چيست؟
شيوهي اين پژوهه در پاسﺦ به پرسشهاي اين جستار بر اساس مطالعات کتابخﺂنهاي
و بــا تاکيد بر ادبيات موضوع ،مطالعهي مفهومي ،بررســي پژوهشهاي انجام شــده با

بهرهمندي از معناشناختي لغوي و کاربردي ،1با توجه به منبع مطالعاتي متن قرآن ،سياق و
تحليل مطالعهي درزماني ،همزماني و مولفههاي همبسته با آن در پي تطبيق ابعاد مفهومي
تابآوري با مفاهيم قرآنکريم است.
ﭘیﺸیﻨﻪ و ﺿﺮورت ﭘﮋوﻫﺶ

نوشتار با رهيافت تابآوري در زمينههاي گوناگوني انجام شده است .نوشتارهاي متعدد
بســان «بررســي رابطهي بين تعالي معنوي و تابآوري در دانشجويان دانشگاه» )ﻫاﺷﻤﯽ،

۱۳۹۰ش(« ،رابطهي دلبســتگي به خدا و تابآوري با معناداري در زندگي دانشــجويان»
(زاهــد بابالن1391 ،ش)« ،پيشبينيپذيري ميزان تابآوري براســاس هوش معنوي در
دانشــجويان و دينپژوهــان» )ﺻﺪﯾﻘﯽ ارﻓعﯽ« ،(۱۳۹۳ ،رابطهي ديــنداري و تابآوري در
 . 1نشانهشناســي در سه بخش؛ نحوشناســي ) (Syntaticsکه به پيوند نشانهها با يکديگر ،معناشناسي)(Semantics

که به ارتباط نشــانهها با امور و تعابير متناﻇرشــان و کاربردشناسي) (Pragmaticsکه به همبسته شدن نشانهها با
خوانشگران ميپردازد ،تقسيم ميشود .درکاربردشناسي به بررسي معنا در درون سياق اشاره دارد.

پژوهش.های.روان.شناسی.اسالمی شماره.سوم پاییﺰ.و.زمستان1398.

جهت معناشناختي قابل تطبيق ميباشد؟
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دانشآموزان راهنمايي و دبيرستان شهر شيراز» )جﻤﺸﯿﺪی ﺳﻮﻟﮑﻠﻮ« ،(۱۳۹۳ ،اﺛربخشي عمل به
باورهاي ديني بر تابآوري و سرسختي روانشناختي بين طالب علوم ديني و دانشجويان»
)آﻗاﯾﻮﺳﻔﯽ۱۳۹۴ ،ش(« ،رابطهي ميزان عمل بــه باورهاي ديني با تابآوري و خوشبيني در
دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا» )ذوﻗﯽ ﭘاﯾﺪار (۱۳۹۵ ،از نمونههايي از اين دست ميباشند که
به بررســي موردي تابآوري و مﺆلفههاي همبسته با آن در ميان دانشآموزان يا اجتماع
ويژه پردازش شــده است .براين اساس نوشتاري با رهيافت معناشناسانه ،تحليلي و شيوه
تطبيقي دين بنياد بر پايه آموزههاي قرآنکريم انجام نشده است.
ﺗﺎبآورى در ﻓﺮاﺳﻮى داﻧﺶ روانﺷﻨﺎﺳﻰ
تاب.آوری.در.رهیافت.گفتمانی.قرآن.کریم
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بــا توجه به گزارشهاي توصيفي و تبييني روانشــناختي 1تــابآوري فرآيند پويا در
همکنشي آدمي با محيط پيراموني و متغيرهاي ناهمگون فردي و اجتماعي در رويارويي با
امور مخاطره آميز )ﻧﺼﯿﺮ (۱۳۸۹ ،ناهمسان فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و حقوقي و
انباشت درد و رنج که با پنداشت رواداري به ايستادگي ،جبران و ترميم آن در پي خوشي،

4

خوبي 2و رضايتمندي از زندگي براي خودگرايي( 3تنها براي خود خواستن) يا ديگرگرايي

(براي ديگران خواســتن) است .رويآوري به درد و رنجها همبسته به عواملي بسان امور
ژنتيکي ،درسآموزي ،ســنﺦ رواني (درونگرايي ،برونگرايي ،کنشگري يا کنشپذيري)،
توانايي جسمي و ذهني ،ميزان دانايي و انديشگي فرد به موضوع تابآوري است .در اين
روند تابآوري با بررســي و آشکارســازي توانمنديهاي افراد در پي پيشرفت و تعادل
زيســتهي رواني و معنوي در برابر شرايط مخاطرهآميز و جبران و ترميم آدمي با پيامدهاي
 . 1تابآوري نخستين بار در سال 1807م در زمينههاي روانشناسي کودک ،زيستشناسي ،اقتصاد و مهندسي يا علم
بهکار رفت ) (Sudmeier-Rieux, 2014, p70برخي ،پژوهشهاي نخستين پيرامون انعطافپذيري را سال 1960م
) (Cicchetti, & Cohen, 2006, 7و  Emmy wernerرا واضع آن دانستهاند.

2. happinesss & goodness.
3. egoism.
4. altruism.

مثبت هيجاني شناختي است .براين اساس عوامل کارساز در تابآوري در گسترهي عوامل

دروني 1و عواملي بيروني 2قابل بخش است .فاکتورهاي دروني که از سازوکارهاي دروني
آدمي بر ميخيزد شامل مشخصات دروني افراد بسان هوش ،ويژگيهاي شخصيتي ،عزت

نفس ،3خودکارآمدي 4و مهارتهاي حل مسأله 5ميباشد .در پژوههي برخي دانشيان )ماﺳﺘﻦ

و ﮐﻮﺗﺴﺘﻮرت (۱۹۹۸ ،ﻇرفيتهاي شــناختي و هوش 6و ويژگيهاي شــخصيتي 7را از عوامل
تأﺛيرگذار بر تابآوري معرفي نموده است )امﯿﺮی .(۱۳۹۳ ،در اين زمينه ايمان و ساحتهاي
مﺆمنانه بسان آگاه و بردباري افراد در فرآيند پيمايش دشواريها ،به سرسختي آنان ميافزايد

پژوهش.های.روان.شناسی.اسالمی شماره.سوم پاییﺰ.و.زمستان1398.

َ ْ
اﺻ ْ
ﺮﺒ ِ ُ
ﺤﻟ� ِﻢ َر� َﻚ ﻓﺈِﻧ َﻚ ﺑِﺄ� ُﻴ�ِ َﻨﺎ( و در برابر دســتور پروردگارت شکيبايي
پيشــگاه الهي )و ِ
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و در چيرگي بر چالشها زيسته و دگرگونش آن ياري ميرساند )ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻗﻤﯽ.(۱۳۹۰ ،

برخــي از ايــن عوامل در رهيافت ديني ،داشــتن هدف و ارزشمنــدي آن (زندگي
اخروي) ،مشــخص بودن هدف (رضايت خداوند) ،اشتياق رسيدن به هدف (دستيابي
به پاداشهاي دنيوي و اخروي) از پايههاي روانشناختي صبر و تابآوري در گزارههاي

َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ
َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ِّ َ َ ُ
ﺎﻫ ْﻢ ِ ًّ
ﺎء َوﺟ ِﻪ َر� ِﻬ ْﻢ َوأﻗﺎ�ﻮا ا�ﺼﻼة وأ�ﻔﻘﻮا �ِﻤﺎ رز�ﻨ
الهي بازتاب يافته اســت) .واﺬﻟِﻳﻦ ﺻﺮﺒوا اﺑﺘِﻐ
ﺮﺳا
َ َ َ َ ً َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ ِّ َ َ ُ َ َ
ِﻚ � َ ُﻬ ْﻢ ُ� ْﻘ َﻰﺒ َّ
وﻋﻼ�ِﻴﺔ و�ﺪرءون ﺑِﺎﺤﻟﺴــﻨ ِﺔ ا�ﺴــ�ﺌﺔ أوﺌﻟ
اﺪﻟارِ( .و کساني که براي طلب خشنودي

پروردگارشان شکيبايي کردند و نماز برپا داشتند و از آنچه روزيشان داديم نهان و آشکارا
انفاق کردند و بدي را با نيکي ميزدايند ايشان راست فرجام خوش سراي باقي» )رﻋﺪ.(۲۲/
ايمان و کارکــرد آن در زندگي مﺆمنانــه )اﻋﺮاف۱۲۸/؛ ﻫﻮد۴۹/؛ ﻧﺤﻞ۱۲۷/و (۱۲۸حضور در
ْ

ِّ

َ َّ

َ ْ

ْ
َ ُ ْ َ ُ َّ
ُ
ــﻮن ﻲﻓ أ�ﻮاﻟ ِ� ْﻢ َو
پيشــه کن که تو خود در حمايت مايي» )ﻃﻮر (۴۸/و خودکارآمدي )ﺘﻟﺒﻠ
َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َ
ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َّ َ ُ ُ ْ
َ
ً
َُْ
ﺮﺷ ُ�ﻮا َأ ً
ذي ﻛﺜﺮﻴا َو إ ْن ﺗَ ْﺼ ُ
ﻳﻦ أ ْ َ
ﺮﺒوا َو
ﻳﻦ أوﺗﻮا اﻟﻜِﺘﺎب ﻣِﻦ �ﺒﻠِ�ﻢ و ﻣِﻦ اﺬﻟ
أ�ﻔ ِﺴ�ﻢ و ﻟ�ﺴﻤﻌﻦ ﻣِﻦ اﺬﻟ
ِ
ِ
1. Internal Factors.
2. External Factors.
3. Self-Steem.
4. Self-Efficacy.
5. Problem Solving Skills.
6. Intelligence.
7. Personality Traits.

َ

ُْ

َ َّ ُ
�ﺘﻘﻮا ﻓﺈ ِ َّن ذ� َِﻚ ﻣ ِْﻦ َﻋ ْﺰ ِم اﻷ ُ�ﻮرِ( .قطع ًا در مالها و جﺂنهايتان آزموده خواهيد شد و از کساني

که پيش از شما به آنان کتاب داده شده و ]نيز[ از کساني که به شرک گراييدهاند ]سخنان
دل[ آزار بسياري خواهيد شنيد و]لي[ اگر صبر کنيد و پرهيزگاري نماييد اين ]ايستادگي[
حاکي از عزم اســتوار ]شما[ در کارهاست» )آلﻋﻤﺮان (۱۸۶/و ارادهي قوي ،گونهي ديگر از
عوامل دروني در مسألهي تابآوري اســت .در ادامه مهارت حل مساله 1از ديگر عوامل

دروني تابآوري است که قرآنکريم در ماجراي بنياسراييل براي رهايش از ستم فرعون

َ ْ ُ َّ ْ َ َ
ْ َ ُ
َ ُ
ُ ُ َ ْ َ ُ ْ
َْ
ﺸﺎء ﻣِﻦ
ﺮﺒوا إِن اﻷ ْرض ِﷲِ ﻳﻮرِﺛﻬﺎ ﻣﻦ �
ســفارشگري دارد) .ﻗﺎل �ﻮﻰﺳ ﻟ ِﻘﻮ ِﻣ ِﻪ اﺳــﺘﻌﻴﻨﻮا ﺑِﺎﷲِ و اﺻ ِ
ﻋِﺒﺎده َواﻟْ َﻌﺎﻗ َِﺒ ُﺔ � ِﻠْ ُﻤ َّﺘﻘ َ
ﻦﻴ( )اﻋﺮاف(۱۲۸/
ِِ
ِ

عواملي بيروني که در پيوند با مﺆلفههاي بيرون انســاني همانند خانواده ،دوســتان و
تاب.آوری.در.رهیافت.گفتمانی.قرآن.کریم

همنشــينان و نهادهاي اجتماعي مايه ميگيرند (اميري )1393 ،و آدمي را در برابر برخي
رفتارهاي پرخطر مقاوم ميکنند .در اين مﺆلفه نيز قرآنکريم با گزارههاي توصيفي و توصيه

َْ َ
َ ُ ِّ ُ َ َّ َ َ ُّ َ ْ َ
به عوامل کارساز در امور مخاطرهآميز اشاره ميکندَ ) .و�ِذا ﺣﻴ�ﺘ ْﻢ ﺑِﺘﺤِﻴ ٍﺔ ﻓﺤﻴﻮا ﺑِﺄﺣﺴ َﻦ ﻣِﻨﻬﺎ أ ْو
ُ ُّ َ َّ َ َ َ َ َ ُ ِّ
ﻞﻛ َ ْ
ردوﻫﺎ إِن اﷲ ﺎﻛن ﻰﻠﻋ
ﻲﺷ ٍء َﺣ ِﺴ ً�ﺒﺎ( .و چون به شما درود گفته شد شما به ]صورتي[ بهتر

از آن درود گوييد يا همان را ]در پاسﺦ[ برگردانيد که خدا همواره به هر چيزي حسابرس
است) ».ﻧﺴاء (۸۶/براساس اين آيه آدميان در همکنشي و مناسبات اجتماعي به خوشخلقي

 60که عامل پايدار در روابط اجتماعي سفارش شدهاند که فرآوردهي قوام روابط اجتماعي در

ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ
َ َ ََْ َ
ﺐ ﻻ�ﻔﻀﻮا
تابآوري آدميان دانسته شــد) .ﻓﺒِﻤﺎ رﻤﺣ ٍﺔ ﻣِﻦ اﷲِ ِﻨﻟﺖ �ﻬﻢ و�ﻮ ﻛﻨﺖ �ﻈﺎ ﻏﻠِﻴﻆ اﻟﻘﻠ ِ
ﻣ ِْﻦ َﺣ ْﻮ� َِﻚ( .پس به ]برکت[ رحمت الهي با آنان نرمخو ]و پرمهر[ شــدي و اگر تندخو و

ســختدل بودي قطع ًا از پيرامون تو پراکنده ميشدند اگر تندخو و سختدل بودي قطع ًا

از پيرامون تو پراکنده ميشدند» )آلﻋﻤﺮان (۱۵۹/و اين خوشخلقي پيامبر 9از عوامل مهم
تابآوري پيامبر 9در برابر تنشهاي ناهمسان بود.
افزون بر نگرههاي در پيوند به فرد تابآور و موضوع آن ،پژوهشها دربارهي شــيوه
و نوع رويارويي با تنشهاي زيســتي هم ناهمسان است .بخشي با رهيافت ايستا ،در پي
1. Problem-Solving.

توانمندي بازســازي و بازيابي نيرو براي برخاســتن ،پس از روياروي با دشــواريها و
موقعيت دلهرهآور هســتند بسان توانش يک ماده که پس از دگرگونش انبساطي يا کشش
به ريخت و ويژگي نخســتين برگردد .برخي ديگر با پژوههي پويا به دنبال بر همســازي
و رواداري پيوســتار با دگرگونيها و شرايط نوين ميباشند .اين شيوه با نگرهي فراسوي
بازسازي با تنشها و امور مخاطره آميز مواجهت دارد) .رﯾﭽﻨﺮ و ﻻﻓﺴﻦ(۲۰۱۴ ،

در رهيافت دينداران رويارويي آدمي با گونههاي بيشينهي درد و رنجها امري گريزناپذير
ديگر فرآوري (محصول) نهادهاي اجتماعي ،سياســي ،فرهنگي و اقتصادي ميباشد .البته

رنجهاي برخاسته از امور فراانساني 1را نيز نميتوان ناديده انگاشت که برآيند تمامي آن به
مخاطره افتادن آدمي اســت .در اين انگاره ،مﺆمنان ديني يگانه راه زدايش و کاستن درد و
رنجهاي زيست را ،دين و آموزههاي ديني دانستهاند و با رويآوري به گفتمان قرآنکريم
و منابــع در پيوند با آن ،با رهيافت فرآيندي و کاربســت مفاهيم همبســته با تابآوري،
امور مخاطرهآميز در زيســت انساني را شناسايي کرده و با درسآموزي و افزايش قابليت
يادگيــري از متن وحياني به بهرهمندي از برنامهريزي قرآنکريم جهت خود ســاماندهي
مﺆمنان پرداخته تا با واکنش مﺆﺛر به جبران و ترميم عوارض ناشي از عناصر خطرآفرين و
در نهايت کاهش درد و رنج در زيست آدمي به عنوان فرآوردهي تابآوري دست يابند.
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 .1ﮐﻨﺶﻫﺎى زﺑﺎﻧﻰ در ﭘیﻮﻧد ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎبآورى در ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ

قرآنکريم به مثابه گفتمان هماره فرآور گفتمانهاي ديگر پيرامون گزارهها در پيوند خود

است 2که ميتوان آن گزارهها را در ريختار عنوان کلي و جامعنگ ِر گفتمان ديني قرار داد .در
اين پنداشت تابآوري به عنوان گزارهي روانشناختي و اجتماعي با مﺆلفههاي فرآيندي و
فرآوردهاي در پيوند با آموزههاي قرآنکريم بهعنوان يک گفتمان ديني در حوزهي معناشناختي
 . 1بخشي از رنجها از بودگي و حيرت آدمي در هستي است.

پژوهش.های.روان.شناسی.اسالمی شماره.سوم پاییﺰ.و.زمستان1398.

ميباشد .بخشي از آن ناشي از نوع زيست و تصميمات فردي در زندگي اجتماعي و برخي

2. Metadiscourse.

و عناصر همبســته با آن خوانش ميگردد .براســاس دانش زبانشناســي ،براي فهم متن و

آشکارسازي پيوند واژگاني و مفهومي (معنايي) ،1پديدههاي تقابل ،جانشيني و همنشيني 2و
باهمآيي 3ضرورت مينمايد که براي نماياندن تناسب محتوايي واژگان کاربستي قرآنکريم

با مفهوم تابآوري به بررسي معناشناختي پايهاي واژگان صبر و حلم و استقامت به عنوان
واژگان جانشين در فرهنگ معنايي پيشااسالم و اسالمي پرداخته و در پي آن معناشناختي در
زماني 4و همزماني 5با مﺆلفههاي همبسته به آن در قرآنکريم بيان ميشود.
 .2ﺻﺒﺮ در ﮐﻨﺶ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﺑﻨیﺎدى ،درزﻣﺎﻧﻰ و ﻫﻢزﻣﺎﻧﻰ
صبر در معناشناسي پايهاي به نگاهداشتن نفس از آشکار نمودن بيتابي )ﻃﺮﯾﺤﯽ(۱۳۷۵ ،
تاب.آوری.در.رهیافت.گفتمانی.قرآن.کریم
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خويشــتنداري در سختي و تنگي )راﻏﺐ (۱۴۱۲ ،پردازش شد )ﻓﺮاﻫﯿﺪی۱۴۰۹ ،؛ اﺑﻦ درﯾﺪ۱۹۸۸ ،؛

ﺻاﺣﺐ۱۴۱۴ ،؛ اﺑﻦمﻨﻈﻮر .(۱۴۱۴ ،در پنداري صبر ،شــکيبايي بر آنچه را که عقل و شرع حکم
ميکند و يا آنچه را که عقل و شرع ،خودداري نفس را از آن ميجويد )راﻏﺐ .(۱۴۱۲ ،بنابر
خوانش زبانشناسان اســالمي صبر در معناي بنيادين خويشتنداري و شکوه ننمودن در
برابر بيتابي ،نگهداشت جوارح از آشفتگي و نيرويي کنشگر و پويا در آدمي است که در
رويارويي با رويدادهاي ناخوشايند انسان را توانمند ميسازد )ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه.(۱۳۸۴ ،
 -1-5ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﻰ درزﻣﺎﻧﻰ و ﻫﻢزﻣﺎﻧﻰ ﺻﺒﺮ

اين واژه در رهيافت معناشناســانه در زماني با بازخواني اشــعار پيشااسالمي نمايي از
گســترهي کاربستي آن در ميان اعراب با معناداري «پايداري سخت در مقابل ناماليمات»
1. Conceptual relations.
2. Syntagmatic & paradigmatic.
3. Collocation.

 . 4معناشناســي درزماني همبســته با توالي زماني ،دگرگونش معنا را مورد بررسي قرار ميدهد (صادقي و نصرتي،
.)7 :1390
 . 5معناشناسي همزماني فهم معنا بدون ميانجيگري زمان است و با پيروي از قوانين زبانشناسي در حوزه معناشناختي،
نسبتهاي معنايي متن را تحليل ميکند (صادقي و نصرتي.)7 :1390 ،

ﻔﺲ ﹶ
اﳉ ﹺ
ﺒﺎن ﹶﺗ ﹶﻄ ﱠﻠ ﹸﻊ) 1اﺑﻦﻓارس(۱۴۰۴ ،
است .بيتي از عنتره :ﹶﻓ ﹶﺼ ﹶﱪ ﹸت ﻋﺎ ﹺر ﹶﻓ ﹰﺔ ﻟﹺ ﹶﺬﻟﹺ ﹶﻚ ﹸﺣ ﱠﺮ ﹰة ---ﹶﺗﺮﺳﻮ إﹺذا ﹶﻧ ﹸ

کــه صبر را در برابر بيتابي بــه کار گرفته با بيتي از «لبيد» در معناي ﺛبات قدم و بهعنوان

شرط پيروزي لحاظ گشــته :ﹶو ﹶﻟ ﹶﻘﺪ ﹶﻳ ﹶ
اﻟﺴ ﹺ
ﻌﻠ ﹸﻢ ﹶﺻﺤﺒﻲ ﹸﻛ ﱡﻠ ﹸﻬﻢ---ﺑﹺ ﹶﻌﺪﹶ ﹺ
ﻴﻒ ﹶﺻﱪي ﹶو ﹶﻧ ﹶﻘﻞ) 2ﻟﺒﯿﺪ،
ان ﱠ

۱۴۲۵؛ ﻓﺮاﻫﯿﺪی (۱۴۰۹ ،بازخوانشي از چگونه کاربست اين واژه در دوران پيشا اسالمي دارد.

بر اين اساس ميتوان هستهي مرکزي معناي اين واژه را در فرهنگ پيشا قرآني در معناي
«استقامت و پايداري شديد» خوانش کرد )ﺻاﻟﺤﯽ ،ﻫادی.(۱۳۹۷ ،

بر محوريت باورمندي به خدا ،تعيينبخشــي تعلقات صبــر ،ميدان معنايي صبر افزون بر

فضيلــت اخالقي در حوزهي عبادي 3هم گســترش يافت .صبر بر طاعت و شــکيبايي با
گسترهي گفتاري و رفتاري در روند فرمانبرداي به عنوان نخستين کنش مومنانه در نسبت

ُْ
به آفرينشگر هستي ،با گزارههاي توصيهاي در آموزههاي وحياني نمودار گشت) .ﻗﻞ ﻳﺎ ﻋِﺒﺎ ِد
َ َ ْ ُ
ُّ ْ َ َ َ ٌ َ ُ
َّ َ َ ُ َّ ُ َّ ُ ْ َّ َ َ ْ َ ُ
َ ٌ َّ ُ َّ َّ
اﺪﻟﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ َو أ ْرض اﷲِ وا ِﺳﻌﺔ إِﻧﻤﺎ ﻳ َﻮ� ا�ﺼﺎﺑ ِ ُﺮون أﺟ َﺮﻫ ْﻢ
اﺬﻟﻳﻦ آﻣﻨﻮا ا�ﻘﻮا َر��ﻢ � ِﺬﻠﻳﻦ أﺣﺴﻨﻮا ﻲﻓ ﻫ ِﺬه ِ
َْ
ِﺴﺎب( .بگو« :اي بندگان من که ايمان آوردهايد! از (مخالفت) پروردگارتان بﭙرهيزيد!
ﺑِﻐ ِ
ﺮﻴ ﺣ ٍ

براي کساني که در اين دنيا نيکي کردهاند پاداش نيکي است! و زمين خدا وسيع است( ،اگر
تحت فشار ســران کفر بوديد مهاجرت کنيد) که صابران اجر و پاداش خود را بيحساب
دريافت ميدارند!» )زمﺮ (۱۰/اين آيه روند پيمايش و فرمانبرداري از فرمﺂنهاي الهي بســان
4

تقوا ،احسان ،هجرت در زمين با ميانجي صبر و کشساني آدمي بيان داشته است.

در ادامه صبر بر معصيت بهعنوان تعلق ديگر صبر به پايداري مﺆمنانه در برابر رانههاي

زورمند و مﺆلفههاي پيشبرندهي گناه به کار رفته است.

فراگيري صبر در تمامي گزارههاي يادگشــته بازنمايي از همپوشاني با فرآيند تابآوري
 .1هنگام کارزار صبر کردم ،در صورتيکه ميدانستم وقت نبرد ،آشفته است.
 .2به يقين همهي دوستان من مي دانند لبﮥ شمشير من ،صبر و سخن من است.

 .3ﹶﻗ ﹶﺎل ﹶر ﹸﺳ ﹸ
اﻟﺼ ﹾ ﹸﱪ ﹶﺛ ﹶﻼ ﹶﺛ ﹲﺔ ﹶﺻ ﹾ ﹲﱪ ﹺﻋﻨﹾﺪﹶ ا ﹾﹸﳌ ﹺﺼﻴ ﹶﺒ ﹺﺔ ﹶو ﹶﺻ ﹾ ﹲﱪ ﹶﻋ ﹶﲆ اﻟ ﱠﻄﺎ ﹶﻋ ﹺﺔ ﹶو ﹶﺻ ﹾ ﹲﱪ ﹶﻋ ﹺﻦ ا ﹾﹶﳌ ﹾﻌ ﹺﺼ ﹶﻴ ﹺﺔ ﹶﻓ ﹶﻤ ﹾﻦ ﹶﺻ ﹶ ﹶﱪ ﹶﻋ ﹶﲆ ا ﹾﹸﳌ ﹺﺼﻴ ﹶﺒﺔ (کليني.)91/2 :1407 ،
ﻮل اﷲﹺ 9ﱠ

 .4افزون برآن دستور به اخالص و توحيد خالص ،ترس از مجازات در روز قيامت نمايي از اين معناداري صبر است
(مکارم )404/19 :1371 ،ونيز آيات با اين نگره (معارج5/؛ فصلت35/؛ ص.)44/

پژوهش.های.روان.شناسی.اسالمی شماره.سوم پاییﺰ.و.زمستان1398.

با رويآوري اســالم و نمودار شدن شيوهي تبييني نوين آموزهها و انجام امور با تاکيد
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در آموزههاي روانشناختي است .واکنش قرآنکريم با رهيافتي توصيهاي ،روند ايستادگي در
برابر لذتهاي ممنوعه ،هواي نفس و گناه را با پيامدي ارزشمند و شايستهي پاداش خوانش
َّ

َّ

َ

َ

َ

ْ

ُ َ ْ َ َ َ ْ ْ َّ َ ُ ُ
ﻴﻊ أ ْﺟ َﺮ ا� ُﻤ ْﺤﺴــ� َ
ﻦﻴ( .بيگمان هرکه تقوا و
نموده اســت .آيه )إِﻧﻪ ﻣﻦ �ﺘ ِﻖ و ﻳﺼ ِﺮﺒ ﻓﺈِن اﷲ ﻻ ﻳ ِﻀ
ِ ِ

صبر پيشه کند خدا پاداش نيکوکاران را تباه نميکند» )ﯾﻮﺳﻒ .(۹۰/با بيان جايگاه تقوا و صبر
يوســف 7در برابر گناه در ريختار روندي ،فرآوردهي آن را اجر الهي دانسته است .چنين
تلقــي فرآيندي از صبر در روايات نيــز ،با روايت واالترين صبر به هنگام فراهم آمدن ابزار
سرکشي و گناه ،پايداري در برابر آن و چشمپوشي از لذت گناه گزارش شد )مﮑارم.(۱۳۷۱ ،

صبر بر مصيبت ،گونهي ديگر از متعلقات صبر در روايتگري قرآنکريم است که در
رخدادهاي ناگوار زندگي ،مﺆمنان به آن ســفارش شدهاند .براين اساس آدمي در پيوستار
تاب.آوری.در.رهیافت.گفتمانی.قرآن.کریم

زيستهي خود در پيوند با درد و رنجهاست که در انگارهي دين به محک آزمون الهي تعبير

َ َْ
َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ
اﺨﻟ ْﻮ ِف َو ْ ُ
� ْﻢ � َ ْ
اﺠﻟ ِ
ﻮع
ﻲﺸ ٍء ﻣِﻦ
شده ،که راه برون رفت از آن صبر دانسته شده است )و ﻨﻟﺒﻠﻮﻧ
ِ
َ َّ َْ
َ َْ
َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ٌ ُ َّ
َ َ ِّ
َ َْْ
َّ
َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ
ﺮﺸ ا�ﺼﺎﺑِﺮ�ﻦ اﺬﻟﻳﻦ إِذا أﺻﺎ�ﺘﻬﻢ �ﺼﻴﺒﺔ ﻗﺎ�ﻮا إِﻧﺎ ِﷲِ و إِﻧﺎ إِﻴﻟ ِﻪ
ﻮال و اﻷ�ﻔ ِﺲ و اﺜﻟﻤ ِ
و �ﻘ ٍﺺ ﻣِﻦ اﻷ� ِ
ﺮات و � ِ
ُ َ
ﻮن( .قطع ًا همهي شــما را با چيزي از ترس ،گرسنگي ،و کاهش در مالها و جﺂنها
ﺟﻌ
را ِ

و ميوهها ،آزمايش ميکنيم؛ و بشــارت ده به اســتقامت کنندگان آنها که هر گاه مصيبتي

به ايشــان ميرسد ،ميگويند :ما از آ ِن خدائيم؛ و بهسوي او بازميگرديم!» )ﺑﻘﺮه.(۱۵۶-۱۵۵/

 64قرآنکريم پيامد چنين صبوري را « ُع ْقبَي الدﱠ ارِ» 1روايت کرده و آن را سرانجام کساني دانسته
که در تمامي فرآيند زيستهي خود بر رفتار صالح خود ايستادگي و مداومت دارند )ﻃﺒاﻃﺒاﯾﯽ،
َ َُ َ
َّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
َ َْ َ ُْ ْ َ َ ْ ْ ََ َ َ َ َ َ
 .(۱۳۹۰اين آيه در کنار آيه )ﻳﺎ � َّ
ﺮﺒ ﻲﻠﻋ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻚ
ﻲﻨ أﻗ ِِﻢ ا�ﺼﻼة َوأ� ْﺮ ﺑِﺎ�ﻤﻌ ُﺮ ِ
وف واﻧﻪ ﻋ ِﻦ ا�ﻤﻨﻜ ِﺮ واﺻ ِ
ُْ
َ
إ ِ َّن ذ� َِﻚ ﻣ ِْﻦ َﻋ ْﺰ ِم اﻷ ُ�ﻮرِ( .اي پســرک من نماز را برپادار و به کار پســنديده وادار و از کار

ناپسند باز دار و بر آسيبي که بر تو وارد آمده است شکيبا باش اين ]حاکي[ از عزم ]و اراده

تو در[ امور است» )ﻟﻘﻤان .(۱۷/چگونگي و روند صبر که نوعي همسنخي با تابآوري است

َّ َ ْ َ
را بيان ميدارد .در اين آيه بعد از ذکر «صبر در برابر حوادث» ميفرمايد) :إِن ذ� ِﻚ ﻣِﻦ ﻋ ْﺰ ِم
ُُْ
ﻮر( که بازنمايي از چگونگي کاربست ارادهي آدمي در رويارويي با رويدادها ميباشد.
اﻷ� ِ
ْ

َ ُ َْ ُ ُ َ َ َْ

ُ ِّ

َ

َ َْ ُ

ُ َ ْ

ُْ

َ َ
ٌ
ْ ْ
ﺮﺒ� ْﻢ ﻓﻨﻌ َﻢ �ﻘ َﻰﺒ َّ
ﻼم ﻋﻠﻴ� ْﻢ ﺑﻤﺎ َﺻ َ ْ
اﺪﻟارِ (رعد.)24-23/
ﺑﺎب ﺳ
ِ
ِ
 .1و ا�ﻤﻼﺋ ِ�ﺔ ﻳﺪﺧﻠﻮن ﻋﻠﻴ ِﻬﻢ ﻣِﻦ ﻞﻛ ٍ

در اين پندار صبر با ريختار روندي عبارت اســت از اينکه انسان در قلب خود استقامتي
داشته باشد و بتواند کنترل نظام نفس خود را در دست گرفته ،دل خود را از گسستها و
نسيان تدبير و خطاي انديشه و تصميمگيريهاي نادرست باز دارد )ﻃﺒاﻃﺒاﯾﯽ.(۱۳۷۴ ،
 -2-5ﻧﮕﺮهى ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﺒﺮ در رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﻰ

پيوندهاي مفهومي واژگاني صبر در گونهي ترکيبي/همنشيني در پي دگرگونش معاني
و همکنشــي با آنها در پي هستيشناسي صبر و چگونگي زيسته در آن شرايط و شيوهي
رويارويي با امور گريزناپذير و گريزپذير هستي را در پيش مينهد.
واژهي صبر و مشــتقات آن 1از واژگان پربســامد کاربســتي قرآنکريم ميباشد که به
گونههاي متفاوت صورتبندي شــده است .در بخشي از آيات بهعنوان ويژگي پيامبرانه
)اﻧﺒﯿاء (۸۵/در برابــر وحي ،فرمان )ﻫﻮد۱۱۵/؛ ﻧﺤﻞ۱۲۷/و۱۲۶؛ ص۱۷/؛ مﺰمﻞ۱۰/؛ اﺣﻘاف۳۵/؛ اﻧعام(۳۴/
ابالغ احکام )ﻃﻮر (۴۸/و وعدهي الهي روايت شــده است )ﯾﻮﻧﺲ۱۰۹/؛ ﻫﻮد۴۹/؛ ﻃﻪ۱۳۰/؛ روم۶/؛

ﻏاﻓﺮ۵۵/و۷۷؛ ﻗﻠﻢ .(۴۸/در فقراتــي از آيــات از اين واژه بهطور اختصاصي به پيامبر اســالم
در رويــاروي با وحي )اﺣﻘاف (۳۵/و شــيوهي برخورد مردم بــا وي و آموزهها )ق (۳۹/و
اجراي احکام خداوندي پرداخته شده )اﻧﺴان (۲۴/و از آن حضرت خواسته شده که بهخاطر
پروردگارت صبر پيشــه ســاز )مﺪﺛﺮ .(۷/در ادامه مﺆمنان با تواضع و تسليم )ﺣﺞ (۳۵/مورد
عنايت ويژهي الهي شناخته شده )آلﻋﻤﺮان (۱۴۶/و پيوستار با صبر از خداوند استعانت جسته
)ﺑﻘﺮه۴۵/و (۱۳۵و يکديگر را به صبر سفارش ميکنند )ﺑﻠﺪ۱۷/؛ ﻋﺼﺮ (۳/و ستودگي افراد به صبر
بسان ايوب )ص ،(۴۴/صبر جميل يعقوب 7در فراق فرزند )ﯾﻮﺳﻒ۱۸/و (۸۳در روايتگري
قرآنکريم نوع ديگر از رويارويي قرآنکريم به صبر است.
براساس آموزههاي الهي آدمي در پيوستار زيسته با گونههاي ناهمسان گرفتاري با تعبير
ابتال با مال و جان ،ترس ،گرسنگي و از بين رفتن دارايي ميباشد )ﺑﻘﺮه۱۵۵/؛ آلﻋﻤﺮان (۱۸۶/که
 103 .1بار در قرآن (در  45سوره و  93آيه) ذکر شده است.

پژوهش.های.روان.شناسی.اسالمی شماره.سوم پاییﺰ.و.زمستان1398.

در قرآنکريم است .در اين رهيافت ،قرآنکريم همنشين ساختن اين واژه در مفاهيم ديگر
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1

نيازمند به رويآوري به صبر از لوازم تابآوري اســت .همنشيني صبر در نبرد با دشمن
ْ ْ

ْ ْ

َ َّ
ا�ﺮﻀاءِ َوﺣ َ
ا�ﺼﺎﺑﺮ َ
اﺒﻟﺄ َﺳﺎءِ َو َّ َّ
ِﻦﻴ َ
�ﻦ ِﻲﻓ َ
اﺒﻟﺄ ِس( .و در سختي و زيان و به هنگام جنگ شکيبايانند»
)و
ِِ

)ﺑﻘﺮه (۱۷۷/که صفتساز برخي شاخصههاي روانشناختي و اخالقي است شرايط پايداري
براي برونرفت از دشــواري را فراهم ميســازد .همنشــيني صبر با انفاق که در پي دل

َّ َ ْ ُ
َ َّ
َ َ
َ َ
ﺻﺎ� ُﻬ ْ
ــﻢ َ ...و �ِﻤﺎ َرزﻗﻨﺎﻫ ْﻢ
ﺮ�ﻦ ﻰﻠﻋ ﻣﺎ أ
کنــدن آدمي از آنچه خداونــد روزي او کرده )و ا�ﺼﺎﺑ ِ
ُْ ُ َ
ﻮن( )ﺣﺞ (۳۵/و نهادينه شــدن آن در آدمي زمينهساز بروز صفت سخاوت در وجود
�ﻨ ِﻔﻘ

مﺆمن و شــکوفايي آن ميگردد« .يُ ْﺆتِي مال َ ُه يَتَ َز ﱠکي .همــان که مال خود را ميدهد ]براي

َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ِّ
َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ
ََ ُ
ﺎﻫ ْﻢ ِ ًّ
ﺎء َوﺟ ِﻪ َر� ِﻬ ْﻢ َوأﻗﺎ�ﻮا ا�ﺼﻼة وأ�ﻔﻘﻮا �ِﻤﺎ رز�ﻨ
آنکه[ پاک شود» )ﻟﯿﻞ) (۱۸/واﺬﻟِﻳﻦ ﺻﺮﺒوا اﺑﺘِﻐ
ﺮﺳا
ْ
َ َ َ َ ً َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ ِّ َ َ ُ َ َ
ِﻚ � َ ُﻬ ْﻢ ُ�ﻘ َﻰﺒ َّ
وﻋﻼ�ِﻴﺔ و�ﺪرءون ﺑِﺎﺤﻟﺴــﻨ ِﺔ ا�ﺴــ�ﺌﺔ أوﺌﻟ
اﺪﻟ ِار( .و کساني که براي طلب خشنودي
تاب.آوری.در.رهیافت.گفتمانی.قرآن.کریم
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پروردگارشان شکيبايي کردند و نماز برپا داشتند و از آنچه روزيشان داديم نهان و آشکارا

انفاق کردند و بدي را با نيکي ميزدايند ايشان راست فرجام خوش سراي باقي» )رﻋﺪ.(۲۲/
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ
ِﻳﻦ آﻣﻨﻮا
باهمآيــي صبر و ايمان 2در روايتگري قرآن و تقدم ايمــان بر صبر )ﻳﺎ ��ﻬﺎ اﺬﻟ
ْ َ ُ
َّ ْ َ َّ َ َّ َ َ َ َّ
ا�ﺼﺎﺑﺮ َ
�ﻦ( .اي کساني که ايمان آوردهايد از شکيبايي و نماز
ﺮﺒ وا�ﺼﻼة ِ إِن اﷲ ﻣﻊ
اﺳﺘ ِﻌﻴﻨﻮا ﺑِﺎ�ﺼ ِ
ِِ

ياري جوييد زيرا خدا با شــکيبايان اســت» )ﺑﻘﺮه (۱۵۳/نمايي از پنداشت مالزمهي اين دو

مفهوم 3و رويآورد اين ســخن که صبر مقدمهي ايمان است ،چنين رهيافتي از همکنشي
اين دو مفهوم در روايتي که پيوند صبر و ايمان را به منزلهي سر به بدن دانسته و بيصبري
را بيايماني تلقي نموده )امام رﺿا (۱۴۰۶ ،7قابل دريافت است.

گونهي ديگر از مفاهيم باهمآيي صبر که داراي قرابت و پيوند نزديک هســتند واژگان

تقوا) 4آلﻋﻤﺮان۱۸۶/؛ ﻟﻘﻤان۱۷/؛ ﺷﻮری (۴۳/و توکل) 5ﻧﺤﻞ۴۲/؛ ﻋﻨﮑﺒﻮت (۵۹/ميباشــند .همنشيني
 .1بقره250-249/؛ محمد31/؛ انفال.66-65 /

 .2واژه ايمان با بسامدي  879بار در قرآن که موارد متعدد آن با صبر قرين شده در معناي پايه آرامش خاطر ،نفس و
از بين رفتن بيم(راﻏب )90 :1412 ،و تسليم همراه با اطمينان(قرشي )124/1 :1371 ،خوانش شده است.

 .3بنگريد به :آلعمران17-16/؛ بينه17/؛ عصر3/؛ قصص.80/
 . 4تقوا به معني خود محفوظ داشتن و پرهيز کردن (قرشي )236/7 :1371 ،نفس خود را از بيمناکي نگهدارد (راﻏب،
.)881 :1412
 .5توکل قبول وکالت و اعتماداست( .قرشي240/7 :1371 ،؛ راﻏب.)882 :1412 ،

اين واژگان براي بازنمايي ارزشگذاري و فضيلت اخالقي صبر است که گاه ارزش صبر
همبسته به هدف آن همان تقرب و معرفتاﷲ و چگونگي گام نهادن در اين مسير و نهادينه
ساختن آن در وجود آدمي است )ﻓﺘﺤعﻠﯽﺧاﻧﯽ .(۱۳۷۹ ،در روايت قرآن صبر و تقوا به دو بال
َّ

َّ

َ

َ

َ

ْ

ُ َ ْ َ َ َ ْ ْ َّ َ ُ ُ
ﻴﻊ أ ْﺟ َﺮ ا� ُﻤ ْﺤﺴ� َ
ﻦﻴ( بيگمان هر که
براي هدفي ،مانند شدهاند )إِﻧﻪ ﻣﻦ �ﺘ ِﻖ و�ﺼ ِﺮﺒ ﻓﺈِن اﷲ ﻻ ﻳ ِﻀ
ِ ِ

َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ
ﺮﺒوا َو�ﺘﻘﻮا
تقوا و صبر پيشه کند خدا پاداش نيکوکاران را تباه نميکند» )ﯾﻮﺳﻒ) (۹۰/ﺑﻲﻠ إِن ﺗﺼ ِ
َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُّ ُ ْ َ ْ َ َ
َ َْ َ َ
ِ�ﺔ ُ� َﺴ ِّﻮﻣ َ
ِﻦﻴ( .آري اگر صبر کنيد
َو�ﺄﺗﻮ�ﻢ ﻣِﻦ ﻓﻮرِﻫِﻢ ﻫﺬا �ﻤﺪِد�ﻢ َر��ﻢ ِﺨﺑﻤﺴ ِﺔ آﻻ ٍف ﻣِﻦ ا�ﻤﻼﺋ ِ

شما را با پنج هزار فرشته نشاندار ياري خواهد کرد» )آل ﻋﻤﺮان .(۱۲۵/در ادامه توکل بر خدا
َّ

َ

ِّ

َّ ُ

)اﺬﻟ َ
ِﻳﻦ َﺻ َ ُﺮﺒوا َو َﻰﻠﻋ َر� ِﻬ ْﻢ َ� َﺘ َﻮ�ﻮن( .همانان که صبر نمودند و بر پروردگارشان توکل ميکنند»

)ﻧﺤﻞ (۴۲/در برابر دشــواريهاي زيســته و در جايي که توانايي برگشودن آنها را دارد يا
ندارد خدا را وکيل و مﺆﺛر اصلي امور دانسته و با زيست مﺆمنانه خدا را سرچشمهي تمام

قدرتها و نيروها ميداند )مﮑارم .(۱۳۷۱ ،در اين زيست صبر عامل استقامت در برابر موانع

و مشکالت بوده و توکل انگيزهي حرکت در اين راه پر نشيب و فراز است )مﮑارم.(۱۳۷۱ ،

چنين روش زيســته که لبريز از وجود خدا شدن بهعنوان گامي آﻏازين در مسير زيست
َّ َ ْ ْ

َْ

ً

صبورانه با همنشيني مفهوم «إفراغ» 1پيگيري ميشودَ ) .ر�ﻨﺎ أﻓ ِﺮغ َﻋﻠﻴﻨﺎ َﺻ ْﺮﺒا( .پروردگارا بر

]دلهاي[ ما شــکيبايي فرو ريز» )ﺑﻘﺮه۲۵۰/؛ اﻋﺮاف (۱۲۶/اين واژه با معناي بنيادين ريختن چيز
روان بــراي خالي نمودن محــل از آن )ﻗﺮﺷﯽ (۱۳۷۱ ،بهکار رفته که در نگرهي دانشوران با
بهرهمندي از معناي پايهاي ،به صبري گفته شده که خدا در دل مﺆمنان به اندازهي ﻇرفيت
وجوديشان در دلهايشــان بريزد )ﻃﺒاﻃﺒاﯾﯽ .(۱۳۹۰ ،بنابراين گفتار صبر دهشي از خداوند
اســت و مﺆمن با آگاهي از اين دهش با بهره جســتن از تقوا و توکل در برابر دشواريها
زيســتي تابآورانه را تجربه ميکند .افزون برآن صبري با صفت جميل -خالص ،بهدور

از بيتابي و شکوهگري -از خداوند درخواست ميگردد )ﻃﺒاﻃﺒاﯾﯽ .(۱۳۹۰ ،باهمآيي ) َﻓ َﺼ ْ ٌ
ﺮﺒ
 .1واژة «فرغ» 6بار در قرآن ذکر شده و 2بار با واژة «صبر» همنشين شده است که هر دوبار با صيغه امر و درخواست
از خدا بيان شده است.
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و پرهيزگاري نماييد و با همين جوش ]و خروش[ بر شــما بتازند همانگاه پروردگارتان
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َ ٌ

ﻤﺟﻴﻞ( با بسامد سهگانه در دو آيه  18و  83از سورهي يوسف به توصيهگري عدم بيتابي و
شکوه يعقوب 7در دوري از يوسف 7اشاره دارد )ﻃﺒﺮی۱۴۱۲ ،؛ ﻃﺒﺮﺳﯽ .(۱۳۷۲ ،در ترکيبي
َ

ً َ

ً

ْ
ﺎﺻ ِ ْﺮﺒ َﺻ ْﺮﺒا ﻤﺟﻴﻼ( )معارج (۵/به بازنمايي شــيوهي رويآوري خشونتآميز دروﻏين
ديگر )ﻓ

انگاشــتن وحي و تمسخر پنداشــت پيامبر 9از جانب مشرکان ميپردازد و خداوند آن
حضرت 9را به صبر جميل سفارش ميکند )ﻓﺨﺮرازی.(۱۴۲۰ ،
شکيباورزي مﺆمنانه در خوانش متن وحياني بسترساز منش زيسته با کردار نيکو ميگردد

َّ َّ

ُ

ُ َ

َ

ْ

ٌ َ

َ

َ َ َُ َ
َّ
ا�ﺼ ِ َ
ﺎت أوﺌﻟ َِﻚ � ُﻬ ْﻢ َﻣﻐ ِﻔ َﺮة َوأ ْﺟ ٌﺮ ﻛﺒِ ٌﺮﻴ( .مگر کساني که شکيبايي ورزيده
ﺮﺒوا َوﻋ ِﻤﻠﻮا
)إِﻻ اﺬﻟِﻳﻦ ﺻ
ﺎﺤﻟ ِ

و کارهاي شايسته کردهاند ]که[ براي آنان آمرزش و پاداشي بزرگ خواهد بود» )ﻫﻮد .(۱۱/رفتار
نيکوانه فرآوردهاي از زيست صبورانه تلقي شده است .قرآنکريم در فرآيند شناسايي زيست
تاب.آوری.در.رهیافت.گفتمانی.قرآن.کریم

شکيبايانه به مﺆمنان ســفارش ميکند که در پيوستار زندگي همديگر را به کنش صبورانه،

َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ِّ َ َ
ﺎﺤﻟﻖ َوﺗ َﻮاﺻ ْﻮا
حقورزي و مهرباني توصيهگري داشته )إِﻻ اﺬﻟِﻳﻦ آﻣﻨﻮا وﻋ ِﻤﻠﻮا ا�ﺼ ِ
ﺎﺤﻟ ِ
ﺎت وﺗﻮاﺻﻮا ﺑ ِ
َ َُ َ
َّ ْ
ــﺮﺒ( (عصر )3/تا زمينهي همافزايي در کنشگــري اجتماعي را فراهم آورند )ﻳﺎ � َّ
ﻲﻨ أﻗ ِِﻢ
ﺑِﺎ�ﺼ ِ
َ َ
ُْ
َ
َّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
َ َْ َ ُْْ َ َ ْ
وف واﻧﻪ ﻋ ِﻦ ا�ﻤﻨﻜ ِﺮ و
اﺻ ِ ْﺮﺒ َﻰﻠﻋ َﻣﺎ أ َﺻﺎﺑَ َﻚ إ ِ َّن ذ� َِﻚ ﻣ ِْﻦ َﻋ ْﺰ ِم اﻷ�ﻮر( پسرک من نماز
ا�ﺼﻼة َوأ� ْﺮ ﺑِﺎ�ﻤﻌ ُﺮ ِ

را برپا دار و به کار پسنديده وادار و از کار ناپسند باز دار و بر آسيبي که بر تو وارد آمده است

شــکيبا باش اين ]حاکي[ از عزم ]و اراده تو در[ امور است» )ﻟﻘﻤان .(۱۷/قرآنکريم در ادامهي

 68روايتگري ،فرآوردهي چنين زيستي را با باهمآيي واژگاني «اجر و جزاء» 1پيجويي ميکند
َ َ َ ْ َ َّ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
ﻮن( .و قطع ًا کساني را که شکيبايي کردند به
)وﻨﻟﺠ ِﺰ�ﻦ اﺬﻟِﻳﻦ ﺻﺮﺒوا أﺟﺮﻫﻢ ﺑِﺄﺣﺴ ِﻦ ﻣﺎ ﺎﻛﻧﻮا �ﻌﻤﻠ
بهتر از آنچه عمل ميکردند پاداش خواهيم داد» )ﻧﺤﻞ .(۹۶/خداوند به مﺆمناني که در پيوستار
زندگي صبر در راه خدا را پيشه سازند پاداش ميدهد )ﻃﺒاﻃﺒاﯾﯽ(۱۳۹ ،
 -3-5ﻓﺮآوردهى ﺻﺒﺮ در رواﯾﺖ ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ

روايت از صبر با ريختار فرآوردهاي گونهي ديگر از کاربست صبر در متن وحياني است.
 .1جــزاء بينيازي و کفايت کردن ،به پاداش کار (دنيوي و اخروي) تع ّلق ميگيرد (فراهيدي173/6 :1409 ،؛ راﻏب،
.)64 :1412

جلب درود و رحمت و هدايت الهي )ﺑﻘﺮه (۱۵۵/پيروزي بر دشمن )ﺑﻘﺮه۲۵۵/؛ اﻧﻔال ،(۶۶/دفع
نيرنگ دشــمن )آلﻋﻤﺮان ،(۱۲۰/جلب امداد الهي )آلﻋﻤﺮان (۱۲۵/و رسيدن به بهشت ،مغفرت،
پاداش و رســتگاري از پديدارهاي نموداري صبر در جامعهي ايماني است )آلﻋﻤﺮان۱۴۲/؛
اﺣﺰاب۳۵/؛ زمﺮ۱۰/؛ ﻧﺤﻞ۹۶/؛ ﻧﺤﻞ۱۱۰/؛ مﺆمﻨﻮن۱۱۱/؛ ﻓﺮﻗان۷۵/؛ ﻗﺼﺺ۵۴/؛ ﯾﻮﺳﻒ۹۰/؛ آلﻋﻤﺮان۲۰۰/؛

ﺑﻘﺮه۱۵۳/و۲۴۹؛ اﻧﻔال۴۶/و.(۶۶
قرآن شايســتگي منش مومنان را پس از گذر از ســختيها و دســتيابي به نعمت از

به او بچشانيم ،ميگويد :مشکالت از من برطرف شد ،و ديگر باز نخواهد گشت! و ﻏرق
شــادي و ﻏفلت و فخر فروشــي ميشود ...مگر آنها که صبر و اســتقامت ورزيدند»...
)ﻫﻮد.(۱۰-۱۱/
برخورداري از عزت نفس که زمينهســاز درک کيفيت زيست مطلوب است )ﺳﻬﯿﻠﯽزاده،

 (۱۳۹۵و در روانشــناختي ســالمت روان از آن به «حس احترام به خويشتن» ياد گشته
)ﻋﺒاسﻧﮋاد (۱۳۸۴ ،در آيات الهي به عنوان پرهيز از آشکار نمودن فقر بازتاب يافته است .آن
دسته از فقيراني که با وجود فقر شديد خويشتنداري کرده و از تکديگري پرهيز ميکنند،

َّ َ ُ
َْ َ ُ َ َ ً َْ
َْ َ ُُ ْ ُ
َُْ
ﺮﺼوا ﻲﻓ َﺳ�ﻴﻞ اﷲِ ﻻ �ﺴﺘ ِﻄﻴﻌﻮن ْ
ِﻳﻦ أ ْﺣ ِ ُ
ﺮﺿ�ﺎ ِﻲﻓ اﻷ ْر ِض ﺤﻳﺴﺒﻬ ُﻢ اﺠﻟﺎﻫِﻞ
ســتوده شدهاند )� ِﻠﻔﻘﺮاءِ اﺬﻟ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ
َ ُّ َ ْ ُ ُ
أ ْﻏﻨِ َ
ﺎس إِﺤﻟﺎﻓﺎ( اين صدقات براي آن (دسته از)
ﻴﺎء ﻣ َِﻦ اﺘﻟَّﻌﻔ ِﻒ �ﻌ ِﺮ�ﻬ ْﻢ � ِ ِﺴــﻴﻤﺎﻫﻢ ﻻ �ﺴــﺌﻠﻮن اﻨﻟ

نيازمنداني اســت که در راه خدا فروماندهاند و نميتوانند (براي تأمين هزينه زندگي) در
زمين سفر کنند .از شدّ ت خويشتنداري ،فرد بياطالع ،آنان را توانگر ميپندارد .آنها را
از سيمايشان ميشناسي .با اصرار (چيزي) از مردم نميخواهند») 1ﺑﻘﺮه.(۲۷۳ /

شــادي و رضايت از زندگي فرآوري ديگر از تابآوري اســت که در فقراتي از آيات
َّ

ُ

ُّ

ُ

ْ

َ

َ ٌ

َْ

َ ُ

ْ َ ْ َ ُْ َْ َ
َ ُ
ﻳﻦ ﻗﺎ�ﻮا َر� َﻨﺎ ُ
بازنمايي شد )إ َّن اﺬﻟ َ
ﻮن( محقق ًا کساني
اﷲ � َّﻢ اﺳﺘﻘﺎ�ﻮا ﻓﻼ ﺧﻮف ﻋﻠﻴ ِﻬﻢ و ﻻ ﻫﻢ ﺤﻳﺰﻧ
ِ

 . 1آيه دربارهي «اصحاب ص ّفه» نازل شــد که زير ســايباني در مسجد پيامبر سکونت داشتند؛ ولی با وجود احتياج،
هيچگاه دست نياز به سوي کسي دراز نکردند (دايرةالمعارف قرآنکريم.)552/8 :1382 ،
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َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ ْ ُ َ ُ َ َ َ
َّ ِّ ُ
اء �ﺴﺘﻪ َﻴﻟﻘﻮﻟ َّﻦ ذﻫ َﺐ ا�ﺴ�ﺌﺎت
پيامدهاي تابآوري برشمرده است )و ﻟ ِﻦﺌ أذﻗﻨﺎه �ﻌﻤﺎء �ﻌﺪ ﺮﺿ
ﻮر إﻻَّ َّاﺬﻟ َ
َ ِّ َّ ُ َ َ ٌ َ ُ ٌ
ﻳﻦ َﺻ َ ُﺮﺒوا (...و اگر بعد از شدّ ت و رنجي که به او رسيده ،نعمتهايي
�ﻲﻨ إِﻧﻪ ﻟﻔ ِﺮح ﻓﺨ ِ
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که گفتند پروردگار ما خداســت سﭙس ايســتادگي کردند بيمي بر آنان نيست و ﻏمگين

َ ُ َ َّ
َّ َّ َ ُ َ ُّ َ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ْ َ
ﺰﻨل ﻋﻠﻴ ِﻬ ُﻢ ا�ﻤﻼﺋ ِ�ﺔ أﻻ
نخواهند شــد» )اﺣﻘاف (۱۳/و آيه )إِن اﺬﻟﻳﻦ ﻗﺎ�ﻮا ر�ﻨﺎ اﷲ �ﻢ اﺳﺘﻘﺎ�ﻮا ﺗ�
َ ُ
َ ُ
ﺨﺗﺎﻓﻮا َو ﻻ ﺤﺗْ َﺰﻧﻮا( در حقيقت کساني که گفتند پروردگار ما خداست سﭙس ايستادگي کردند
فرشتگان بر آنان فرود ميآيند ]و مي گويند[ هان بيم مداريد و ﻏمگين مباشيد» )ﻓﺼﻠﺖ.(۳۰/
 -4-5ﺻﺒﺮ در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﻰ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﻰ

جانشــيني واژهي صبر در همکنشي با برخي واژگان بســان «حلم»« ،استقامت» و ديگر

واژگان ،1بهعنوان مﺆلفهي باهمآيي (جانشيني) در پي آشکارگي معنا است .رهيافت جانشيني
در پي ترادف تام نيســت ،بلکه با نگرهي ترادف نســبي به دنبال برخي ويژگيها از جهث
تاب.آوری.در.رهیافت.گفتمانی.قرآن.کریم
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مفهومي يا مصداقي ميباشد که با هم اشتراکاتي دارند .پيوند جانشيني بين واژهها از جنبههاي
مختلف همانند پيوند بين اجزاي جايگزينپذير که يک زمينهي دستوري را برقرار ميکند.
 .3ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻨیﺎدى و ﮐﺎرﺑﺴﺘﻰ ﺣﻠﻢ در ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ
واژهي حلم در معاني آهستگي و بردباري (دهخدا ،ذيل واژه) ،خويشتنداري )ﻓﺮاﻫﯿﺪی،
۱۴۰۹؛ جﻮﻫﺮی (۱۳۷۶ ،خودداري از انتقام به هنگام خشم با وجود قدرت داشتن )ازدی۱۳۸۷ ،؛
زﺑﯿﺪی (۱۴۱۴ ،و خودداري نفس و طبيعت از هيجان و برآشــفتگي و خشــم )راﻏﺐ(۱۴۱۲ ،
آمده است« .حليم» از صفات خداوند به معناي «صبور» است )ﻓﺮاﻫﯿﺪی۱۴۰۹ ،؛ ازﻫﺮی۱۴۲۱ ،؛

اﺑﻦدرﯾﺪ (۱۹۸۸ ،که براي ﻏير خدا در معناي کســي اســت که حلم در وجود او نهادينه شده
ْ

ََ

)إ َّن إﺑ َﺮاﻫ َ
ِﻴﻢ ﻷ َّو ٌاه َﺣﻠ ٌ
ِﻴﻢ( )ﺗﻮﺑﻪ (۱۱۴/زيرا او بر آزار مردم شــکيبا بوده و از خطا و گناهشان در
ِ ِ

ميگذشت )ﻃﺒﺮﺳﯽ۱۳۷۲ ،؛ مﺼﻄﻔﻮی .(۱۳۶۸ ،کاررفت حليم 2در معناي بردباري با بهرهمندي
 . 1تربص ،ﺛبات ،سکينه ،انتظار ،ﺃنَاﺓُ ،ط َم ْأنينَه و شرح صدر.

 . 2حلم  21بار در قرآن اســت که  11بار درباره خداوند (بقره225/و 235و ( ،)263آلعمران( ،)155/نســاء،)12/
(مائــده( ،)101/حــج( ،)59/تغابن( ،)17/اســراء( ،)44/احزاب( ،)51/فاطــر )41/و 4مورد ،دربــاره پيامبران

هماننــد حضرت ابراهيم( 7هــود( ،)75/توبه ،)114/حضرت اســماعيل( 7صافــات ،)101/و حضرت
شعيب(7هود )87/و15بار آن در معناي خويشتنداري است.

َ َْ

َ

ْ ُُُْ ْ ُ
از عقل ،گونهي ديگر معناداري آن در متن وحياني اســت .آيات )أم ﺗﺄ�ﺮﻫﻢ أﺣ
ﻼ� ُﻬ ْﻢ( .آيا
عقلهايشان آنان را به اين ]موضعگيري[ وا ميدارد يا ]نه[ آنها مردمي سرکشند» )ﻃﻮر(۳۲/
ُ
)راﻏﺐ (۱۴۱۲ ،و ) َﻓ�َ َّ ْ
ﺮﺸﻧﺎهُ ﺑِﻐﻼمٍ ( َحلِي ٍم پس او را به پسري بردبار مژده داديم» )ﺻاﻓات (۱۰۱/که

دربارهي اســمعيل 7است و آيهي بعد ،داستان ذبح اسمعيل 7آمده که به پدرش گفت
ْ

َ ُ َ َّ
َ َ ُ
ا�ﺼﺎﺑﺮ َ
�ﻦ( انشاءاﷲ مرا از شکيبايان خواهي يافت» )ﺻاﻓات (۱۰۲/و
ﺠﺪ ِﻲﻧ إِن ﺷﺎء اﷲ ﻣِﻦ
)ﺳــﺘ ِ
ِِ

آن وقت معلوم شــد که اسمعيل واقع ًا حليم و بردبار است )ﻗﺮﺷﯽ (۱۳۷۱ ،و لذا مهلت دادن،

تئــوري تقويت ميگردد که حلم مرتبهاي باالتر از صبر دارد زيرا معناي حليم ،نزديک به
معناي صبور در خداوند است ،با اين تفاوت که گناهکار در صفت حليم خداوند ،بيشتر
از صفت صبور او در عقوبت ،امان مييابد )اﺑﻦمﻨﻈﻮر.(۱۴۱۴ ،
 .4ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺎﯾﻪاى اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﮐﺎررﻓﺖ آن در ﻗﺮآن

واژهي اســتقامت در معناي اســتواري و راست شــدن )ازﻫﺮی۱۴۲۱ ،؛ اﺑﻦمﻨﻈﻮر (۱۴۱۴ ،از

واژهي «قوم» با مشــتقات پربسامد 1و با کاربســت واژگاني آن در باب استفعال با معناي

التــزام آدمي براي در راه بــودن )ﻃﺮﯾﺤﯽ۱۳۷۵ ،؛ راﻏﺐ (۱۴۱۲ ،و اصالح امور )ﻃﺒاﻃﺒاﯾﯽ(۱۳۹۰ ،
َّ َّ َ ُ َ ُّ َ ُ ُ َّ ْ َ ُ
ﻘﺎ�ﻮا(
بهعنوان جانشــين تقريبي صبر شمرده ميشــود .آيات )إِن اﺬﻟِﻳﻦ ﻗﺎ�ﻮا ر�ﻨﺎ اﷲ �ﻢ اﺳﺘ
ْ َ ُ َ
ﻴﻤﻮا إ ِ ْﻴﻟ ِﻪ( )ﻓﺼﻠﺖ (۶/بر اين معناست .معاني ديگر کاررفتي آن در قرآن،
)ﻓﺼﻠﺖ (۳۰/و )اﺳﺘ ِﻘ
پايداري )ﻓﺼﻠﺖ۳۰/؛ اﺣﻘاف۱۳/؛ ّ
جﻦ۱۶/؛ ﺷﻮری۱۵/؛ ﻫﻮد۱۱۲/؛ ﯾﻮﻧﺲ(۸۹/؛ وفاداري بر پيمان که همان

اســتقامت و پايداري در وفاي بهعهد )ﺗﻮﺑﻪ(۷/؛ آيين مستقيم و استوار و ديني که بايد بر آن
پايدار بود )روم۴۳/؛ ﺗﻮﺑﻪ۳۶/؛ ﯾﻮﺳﻒ۴۰/؛ روم۳۰/؛ ﺑﯿﻨﻪ.(۵/
با توجه به آيات ،صبر و حلم مقدمهي استقامت و تابآوري در آدمي است .البته بهنظر
ميرسد حلم در مرتبهاي باالتر از صبر جاي دارد و گسترهي صبر با لحاظ گاهزماني دورهاي
و موردي افزون بر کارهاي خــوب امور ناصواب را هم در برميگيرد )ﺑﻘﺮه۱۷۵/؛ ﻓﺼﻠﺖ۲۴/؛
 660 . 1بار در قرآن آمده است.
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ﻓﺮﻗان ،(۴۲/اما گاه ايجادي حلم زماني است که صفت صبر در آدمي به ملکهي نفساني در آيد
که در اين حالت تنها رفتار نيک و سنجيده از آدمي ايجاد ميشود )ﺻاﻟﺤﯽ.(۱۳۹۷ ،
بههر روي با توجه به هستهي مرکزي معاني بنيادين حلم و استقامت در خويشتنداري
در رويارويي با دشــواريها در شــکل فرآيندي نوعي همپوشــاني معنايي با مﺆلفههاي
تابآوري در آگاهي از روند تنشها و دشواريها در ريختار فرآيندي دارد.
 .5ﻧﺘیﺠﻪى ﭘﮋوﻫﺶ

 -1-5دانش روانشناســي در فراســوي تابآوري با کارکردي سه سويهي فرآيندي،
فرآوردهاي و بودگي با درد و رنجهاي گريزناپذير يا گريزپذير با هدف کشساني ،سازواري
تاب.آوری.در.رهیافت.گفتمانی.قرآن.کریم

با شرايط زيسته ،پيشگيري يا درمان از آسيبها يا کاستن رنجها رويارويي نموده است.
 -2-5قرآنکريم با گفتمان ويژهي گونهگوني درد و رنجهاي آدميان (در ســاحتهاي

فردي ،اجتماعي و فراانســاني) را در ريختار گزارههاي ناهمســان توصيفي و توصيهاي
روايتگري کرده است و در پي آن راه حلهاي متناسب با آن را ارائه نموده است.

 - 3-5براي دريافت معناي تابآوري در قرآنکريم با رهيافت کنش زباني و مﺆلفههاي

معناشناسانه ميتوان شيوهي کاربستي گزارههاي وحياني در زمينههاي فرآيندي ،فرآوري

 72و بودگي را دريافت.

 - 4-5واژهي صبــر با رويکرد معناشناســي و مﺆلفههاي همبســته آن در کاربســت

قرآنکريم بازنمايي از همپوشــاني آن با مفهوم تابآوري در ســويههاي ناهمسان است.
مفاهيم پيرامون «تابآوري» حول واژههاي «صبر ،استقامت و حلم» ميگردد .از نظر لغوي
واژهي «اســتقامت» ،با موضوع تابآوري قرابت بيشــتري دارد اما با بررسي اين واژگان
سهگانه ،واژهي «صبر» در قرآن کاربرد و تناسب بيشتري با موضوع تابآوري دارد.
 -5-5واژهي «حلم» در قرآن تناســب زيادي با معنــاي تابآوري ندارد ،اما اين نکته
از مجموع تحقيق حاضر قابل اســتفاده اســت که حلم و صبر مقدمهي تابآوري است،
بهطوري که وقتي کسي از اين دو صفت عاري باشد ،نميتواند به تابآوري پايدار برسد.
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