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Abstract
In life, man is always faced with issues that may cause him suffering, and as a result,
frustration. Resilience is one of the most important traits that can help and pave the way for
him to continue living. Psychologists have identified characteristics for this concept, some of
which are explained in this article. The aim of the present study is to show the capacity and
possibility to achieve optimal living and psychological resilience by resorting to Quranic
teachings. Patience, trust in God, and hope are the three main elements of psychological
resilience that a religious person tries to apply in his affairs according to the teachings of the
Quran, and thus does not despair or become impatient in the face of adversity. By analyzing
the mentioned concepts and expressing verses from the Holy Quran to define and explain
the propositions, we come to a definition of a satisfied person who enjoys mental health and
has a desirable mental life. The method used in this article is directional qualitative content
analysis, which means that the verses of the Holy Quran are understood and analyzed based
on the concepts used in psychology.
Keywords: Resilience, Satisfaction, Quran, Patience, Trust in God, Hope, Divine
Mercy.
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چكيده

انسـان در زندگی همواره با مسـائلی مواجه است که ممکن است او را به رنج گرفتار ،و در
نتیجه ناامید کنند .یکی از مهمترین ویژگیهایی که میتواند به او کمک کرده ،ادام ٔه مسیر
را بر او هموار کند »تابآوری« است .روانشناسان برای این مفهوم شاخصههایی را تعریف
کردهاند که در این مقاله به توضــیح برخی از آنها میپردازیم .مدعای این مقاله نشــاندادن
ظرفیت و امکان تحقق زیسـت مطلوب و تابآوری روانی با توســل به تعالیم قرآنی است.
صـبر ،توکل و امیدواری سه عنصر اصلی تابآوری روانی هستند که فرد دیندار با توجه به
آموزههـای قرآن میکوشـــد آنها را در امور خود به کار گیرد و به این ترتیب در مواجهه با
نامﻼیمات نه ناامید میشــود و نه بیتابی میکند .با تحلیل این مفاهیم و بیان نمونه آیاتی
از قرآن کریم در تعریف و تشـریح این گزارهها ،به تعریفی از انسان رضایتمند میرسیم که
در سﻼمت روانی به سر میبرد و دارای زیست مطلوب روانی است .روش به کار گرفتهشده
در این مقـالـه تحلیل محتوای کیفی جهتدار اســـت ،به این معنا که آیات قرآن کریم بر
اساس مفاهیم استفادهشده در علم روانشناسی فهم و تحلیل شدهاند.
كليدواژهها :تابآوری ،رضایتمندی ،قرآن ،صبر ،توکل ،امیدواری ،رحمت اﻻهی.
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مقدمه
زندگی همه انسـانها بر اسـاس موقعیت و اوضاع و احوال ،دستخوش تحوﻻت و
تغییراتی است که به فراز و فرودهای روانی و زیستی میانجامد .افراد به میزان توانایی و
مدیریت خود ،سهم مهمی در مواجهه با مسائل مختلف و حل آنها دارند؛ سهمی که گاه
میتواند بســیار تعیینکننده باشــد .این مواجهه با موقعیتهای نامناســب و گاه بحرانی،
مجموعـهای از حـاﻻت روانی ،تصـــمیمگیریها و واکنشها اســـت که میزان تحمل و
تــابآوردن فرد را در آن موقعیــتهــا نشـــان میدهــد .از اینرو بحــث از تــاب آوری
) (resiliencyزمانی مطرح میشود که موقعیتی همراه با دشواری و پیچیدگی وجود داشته
باشـد .با این حال ،آسیبپذیر ی محصول حتمی اوضاع و احوال بیرونی نیست و روحیه
و عملکرد فرد ،نقش تعیینکننـدهای ایفــا میکنـد .از اینرو ،توجــه بــه توانمنــدیهـا و
ظرفیتهای وجود انسـان ،موضـوع مهمی در روانشـناسـی محسـوب میشود .رویکرد
روانشـناسـی مثبت نیز بر آن اسـت تا نشان دهد که توجه به توانمندیها و ظرفیتهای
وجود آدمی میتواند موضــوع مهمی در بهبود اوضــاع و احوال انســان باشــد

) & Ryff

 .(Singer, 1998: 14توانمندیها و ظرفیتها سـبب سـازگاری و رشـد هر چه بهتر انسان
میشــوند و تابآوری شــامل مجموعهای از همین ظرفیتهای فردی و روانی اســت که
کمک میکند انسان بتواند در موقعیتهای دشوار مقاوم باشد و با وجود دشواری ،از آن
وضـــعیـت خارج شـــود و خود را ارتقا دهد ) .(Connor & Davidson, 2003: 77ارتقای
تابآور ی در افراد ،به معنای کسـب مهارت تفکر و خودمدیریتی بهتر است ،تا عﻼوه بر
افزایش خوداتکایی ،روابط مثبت و ســازندهای برای حمایت از دیگران کســب کنند .از
اینرو» ،تابآوری« مفهومی روانشــناختی اســت که بر حفظ ســﻼمت زیســتیروانی در
موقعیتهای دشــوار تأکید دارد و آن را در ســطوح متعدد افکار ،رفتار و اعمال آموختنی
میداند؛ امری که در طول زندگی افراد میتواند افزایش یا کاهش یابد و سازهای شناختی
و آموزشپذیر دارد ).(Hass & Graydon, 2009: 458
اهمیت تابآوری و لزوم آموزش یا بهرهمندی از ویژگیهای آن ،به واســـطه نقش و
جایگاه آن در تحقق رضـایتمندی در زندگی اسـت .رضایتمندی یا رضایت از زندگی به
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نوعی فرآیند شــناختی مبتنی بر قضــاوت افراد راجع به زندگی اشــاره دارد

) Diener & et

 (al., 1985: 71-75که در آن ،افراد کیفیت زندگیشــان را بر اســاس مجموعهای از مﻼکها
ارزیابی میکنند .رضایتمند ی بازتاب توازن میان آرزوهای شخصی از زندگی و وضعیت
فعلی فرد در زندگی است ) .(Sousa & Lyubomirsky, 2001: 668هر چه شکاف میان سطح
آرزوها و وضــعیت عینی بیشــتر باشــد ،رضــایتمندی کاهش خواهد یافت .رضــایت از
زنـدگی از عوامل مهم در ســـﻼمت فرد اســـت ) (Ôzer, 2004: 33-36و جنبههای متعدد
زندگی فرد را شــامل میشــود؛ زیرا رضــایتمندی با نگرش مثبت ارتباط دارد و مبتنی بر
نگرش و تفسـیر فرد راجع به امور و زندگی اسـت )پورسـردار و ديگران .(٨٩-٨١ :١٣٩١ ،از
همین رو ،میتوان رضـــایتمندی را جامعترین ارزیابی افراد از اوضـــاع و احوال زندگی
خود دانست.
با این حال ،شکاف میان وضعیت عینی زندگی و صورت مطلوب آن مبتنی بر وجود
کاســتیها و دشــواریهایی اســت که زندگی عینی را از صــورت مطلوبش دور میکند.
همین امر ،دلیل حرکت انسـان به جلو و کسب موفقیتهای بیشتر را فراهم میآورد ،اما

حرکت در مسـیر تحقق آرزوها و متوقف نشـدن در وضـعیت موجود مستلزم تابآوری
اســت؛ زیرا تابآوری عاملی اســت که ســبب تطابق هر چه بیشــتر انســان با نیازها و
تهدیدها در زندگی اسـت ،به گونهای که بر کاسـتیها غلبه میکند و موجبات حرکت را
فراهم میآورد .از همین رو ،برخی پژوهشها نسبت تابآوری و رضایتمندی را مستقیم
دانســته و افزایش رضــایتمندی را از پیامدهای تابآوری دانســتهاند

) Hamarat & et al.,

 .(2001: 181-196برخی دیگر نیز غیرمستقیم ،به نسبت تابآوری با سﻼمت روانی و تأثیر
ســﻼمت روانی بر رضــایتمندی پرداختهاند ) .(Basu, 2004: 35-43از ســوی دیگر ،نظر به
آموختنیبودن مهارتهای گوناگون تابآوری ) ،(Hass & Graydon, 2009: 457-463میتوان
به شــکل مســتقیم )به عنوان پیامد( یا غیرمســتقیم )از طریق ســﻼمت روانی( بر افزایش
احساس رضایتمندی افراد از زندگی افزود.
در این میان ،دین به عنوان یکی از منابع بینشــی و تفســیری راجع به امور و زندگی،
میتواند یکی از منابع و عوامل مؤثر در تحقق رضـایتمندی قلمداد شود

) Thoresen & et
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 .( al., 2001: 15-52دین عـامـل تـأثیرگذاری بر پدیدههای اجتماعی اســـت و میتواند با
شکلدادن به نهادها ،بر ارزشها و روابط اجتماعی تأثیرگذار باشد )زاكرمن .(٤٩ :١٣٨٤ ،به
همین دلیل ،نمیتوان نقش دین در ســﻼمت روان را جدای از زمینه کلی زندگی در نظر
گرفت ) ،(Zulling & et al., 2006: 261امری که در رضایتمندی افراد و تفسیر آنها از زندگی
بسیار مؤثر است .نوع نگرشی که از دین در فرد دیندار شکل میگیرد ،به تفسیر روابط و
امور حاکم بر زندگی او میپردازد و از طریق ترسیم الگوها و تفاسیر دینی ،جهان فرد را
معنادار میکند .به میزانی که فرد تفاســیر و الگوهای دینی را پذیرفته و در زندگی محقق
کند ،از نتایج آن باورها بهرهمند میشود؛ نتایجی که در الگوی دینداری در صددند عﻼوه
بر تفســـیر دینی از امور ،مســـائـل مختلف فرد در زنـدگی را بـه گونـهای امیدوارانه و
خوشبینانه تفسـیر کنند .البته این رویکرد مثبت در دین مادامی اسـتمرار مییابد که فرد،
دیندار تلقی شـود؛ زیرا الگوهای مثبت در تعالیم دینی مرتبط با افرادی مطرح شدهاند که
به تعالیم دینی عمل کرده و به تفاسیر دینی از امور باور دارند.
در میـان تعـالیم متعـدد ،بخشـــی از تعالیم به مشـــکﻼت و محرومیتهای زندگی

اختصـــاص دارد کـه میخواهنـد از طریق آموزه هـا و نگرشهایی ،به گذر افراد از این
اوضــاع و احوال کمک کنند ،اقدامی که به نوعی میتوان فرآیند ارتقای ســطح تابآوری
در افراد نامید .مفاهیم دینی در این زمینه ،متناســب با ادیان مختلف و منبع دینی تا حدی
متفاوت است .از اینرو ،این پژوهش ،قرآن و تعالیم دینی مندرج در آن را میکاود و در
صـدد است به این پرسش پاسخ دهد که :مفاهیم تابآوری دینی در قرآن کداماند و این
مفاهیم چه نقشـی در رضـایتمند ی انسـان از منظر دینی دارند؟ بر این اساس ،بر آنیم تا
مفاهیم حوزه ارتقای ســطح تابآوری در دین اســﻼم برگرفته از متن قرآن را بکاویم و
نسبت آنها را با مفهوم »رضایتمندی« نشان دهیم.

 .١مفاهيم حوزه ارتقاي سطح تابآوري در قرآن
یکی از پرسـشهای اصـلی در بررسـی تابآوری ،توجه به منبع انرژی برای رشد و
غلبه بر بحرانها اســت ) (Richardson, 2002: 307-321که در ســنتهای اﻻهیاتی به خدا
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اسـتناد داده میشـود  .پاسـخ به این پرسش از منظر دینی ،اشاره مستقیمی به تعالیم دینی
دارد که منبعی برای آموزش تابآوری به دیگران اســت و از طریق آن افراد میتوانند در
بهبود خود و غلبه بر مشــکﻼت زندگی بکوشــند ) .(Williams & et al., 2006: 208در قرآن
کریم مفاهیم متعددی در جهت ارتقای ســـطح روانی افراد در مواجهه با دشـــواریها و
ناگواریهای زندگی مطرح شـده اسـت .روش این بررسـی ،توصیفیتحلیلی است .ابتدا
آیات مربوط به مفاهیم تابآوری در قرآن را توصــیف میکنیم .ســپس ،با تحلیل مفاهیم
موجود در آنها ،نسبت این تعالیم با رضایتمندی را بیان خواهیم کرد .الگوی رضایتمندی
نیز از مفـاهیم قرآنی اقتباس میشـــود .لذا تحلیل رابطه میان مفاهیم ،کامﻼً مبتنی بر متن
قرآن و تحلیــل آیــات قرآن خواهــد بود .در میــان مفــاهیم متعـدد قرآنی ،میتوان مفهوم
»صبر«» ،توکل« و »امیدواری« را از عناصر اصلی تابآوری دینی قلمداد کرد .این مفاهیم
دینی ،گسـتره وسیعی از ملزومات ،انگارهها و تفاسیر دینی را همراه دارند و شامل شئون
متعددی از نگرش انســـان و روابط او با امور مختلف هســـتند .به طور کلی ،قرآن کریم
متضمن مفاهیم کﻼنی است که »توحید« سرلوحه آنها است؛ مفهومی که همه نگرشها و
تفاســیر درون متن قرآن ،به نوعی به آن ارجاع داده میشــود .این جایگاه محوری ،نقش

تعیینکننـدهای در روحیـه و رفتـار افراد نیز دارد ،بـه طوری که اعتقاد به مفهوم »متعالی
برتر« مایه تسـﻼی افراد در مواجهه با موقعیتهای دشـوار اسـت و به تسـهیل اوضاع و
احوال برای افراد کمک میکند ).(Yang & Mao, 2007: 1008
بـا توجـه به اینکه توحید از نظر قرآن امری وجودی اســـت )نه گزارهای مفهومی یا
قاعدهٔ نظری( ،این ویژگی ارجاعدهندگی قرآن به توحید ،همه شـــئون و قواعد حاکم بر
جهان و زندگی را نیز شـامل میشـود .بر این اساس ،در تفسیر دشواریها و مشکﻼت،
سـنت ابتﻼء در نگرش اسﻼمی به مسلمانان یادآور میشود که مشکﻼت و دشواریهای
زندگی در حقیقت آزمایش اﻻهیاند که از طریق آنها ،بندگان آزموده شــده و به واســطه
آنهـا ،رحمت اﻻهی بر فرد فرود میآید .ضـــمن آنکه قرآن تأکید میکند که خدا از همه
دشــواریهای زندگی انســان آگاهی دارد )حديد (٢٢ :و همواره همراه او اســت )ق.(١٦ :
رویکرد کلی ارجاع به خدا در امور ،پشــتوانه اصــلی گذر از همه نامﻼیمات زندگی در
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قرآن اسـت» :وَ بَشـﱢرِ الصﱠابِرِینَ * الﱠذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنﱠا لِلﱠهِ وَ إِنﱠا إِلَیهِ رَاجِعُونَ
* أُولَئِک عَلَیهِمْ ص ـَلَوَاتٌ مِنْ رَبﱢهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولَئِک هُمُ الْمُهْتَدُونَ« )بقره .(١٥٧ -١٥٥ :در
ادامه ،ســه مفهوم »صــبر«» ،توکل« و »امیدواری« در قرآن را در مواجهه با دشــواریها و
افزایش سطح تابآوری بررسی خواهیم کرد.
 .١ .١صبر
صـبر حالتی نفسانی است که به افراد در موقعیتهای ناگوار کمک میکند تا آرامش
درونیشـــان را حفظ کننـد .این معنـا از مفهوم »صـــبر« بیشـــترین قرابت را با مفهوم
»تابآوری« روانی دارد .صــبر ویژگی روانی مؤثری در تحقق ثبات درونی اســت که به
واسطه آن ،مدیریت احساسات و توان تحمل دشواریها فراهم میآید .صبر ،انسان را در
مقـابله با داغدیدگیها یاری میدهد و فرد را توانمندتر میکند )نعمتيپور و ديگران١٣٩١ ،؛

نوري» .(١٣٨٧ ،صبر« در مفهوم دینی به معنای حبس و نگهداری نفس در اموری است که
عقل و شـرع معتبر میشـمرد یا ترک چیزهایی که عقل و شرع اقتضا ی ترک آن را دارد
)طباطبايي .(٣٠١/١٣ :١٣٩٠ ،لذا میتوان صــبر را اســتقامتی درون قلب آدمی دانســت که به
واســـطه آن ،فرد بتواند مهار نظام نفس خود را در دســـت گیرد و دل خود را از تفرقه،
فراموشـی تدبیر ،خطای فکر و فسـاد رأی حفظ کند )همان .(١٠٥/١١ :پاسخ به دو پرسش
اصــلی درباره صــبر از منظر دینی میتواند نســبت این مفهوم را با زندگی فردی روشــن
کند.
پرسش اول مبتنی بر دلیل صبر و چرا یی اقدام بدان در رویکرد دینی است .در نگرش
دینی انســان مملوک خدا اســت و آنچه خدا برای این مملوک مقدر کرده ،به مقتضــای
حکمت و مصــلحت او اســت .از ســوی دیگر ،مالکیت انســان اعتباری اســت و او در
حقیقت صـاحب و مالک هیچ چیز نیسـت .موضوع فقر وجودی انسان ضرورت رجوع
وی بـه صـــبر را قطعیـت میبخشـــد؛ زیرا یکی از ابزارهـای مهم برای برونرفــت از
دشواریهای طبیعی زندگی ،اتخاذ صفت صبر برای بازسازی درونی و حرکت به سمت
بهبود و جبران اسـت .به طور کلی» ،صـبر« را میتوان تسـلط بر خویشتن و زمینهسازی
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برای اقدامات مؤثر یا زمینهســـازی برای مدیریت اوضـــاع و احوال تغییرناپذیر در نظر
گرفت .صبر در این مقام به معنای پذیرش منفعﻼنه نیست؛ بلکه مقوله فقدان و مصیبت،
زمینهٔ حرکت و پویایی و کســب آن چیزهایی را فراهم خواهد آورد که در مواجههٔ اوّلیّه
با آن روبهرو میشــویم .همچنین ،در حوزهٔ مصــائب حتمی و امور قطعی نیز انســان به
واسـطه علم به مملوکیت خویش و ارادهٔ خیر اﻻهی نسـبت به خود ،در جهت تسلط بر
خویش و مدیریت اوضـاع و احوال تغییرناپذیر گام برمیدارد .صبر بر چنین فقدانهایی،
ناظر به پذیرش مقتضــیات حکمت و ایمان به خیرخواهی خدا نســـبت به انســـان معنا
خواهد یافت.
پرسش دوم ناظر به چگونگی عمل به صبر در رویکرد دینی است» .صبر« در رویکرد
دینی ،متضـــمن مفهومی عام و گســـترده اســـت .این مفهوم چه از حیث ماهیت خود
)فض ـیلتی اخﻼقی و موهبتی اﻻهی( ،و چه از حیث نتیجهاش )آســودگی و پاداش( دامنهٔ
وس ـیعتری را در مقایســه با مفهوم مصــائب و ســختیها دارد .ضــمن آنکه دامنهٔ مفهوم
»صـبر« در دستگاه اﻻهیاتی بسیار فراختر از مفهوم لغوی آن )در برابر »جزع«؛ نك :.فراهيدي،

 (١١٥/٧ :١٤٠٩است .بر این اساس ،سه سطح از عمل را برای صبر میتوان برشمرد که به

انواع صبر شهرت دارد:
 .۱صبر در زمان مصیبت؛ این نوع صبر صورت رایج و مرسوم آن است )بقره.(١٥٥ :
 .۲صـــبر بر طاعت؛ به این معنا که در انجامدادن اعمال عبادی و دســـتورهای اﻻهی
نهایت همّت خود را به کار گیرد و در برابر وسـوسه های نفس و شیطان مقاومت کند تا
سختی عبادت بر نفس به شیرینی و حﻼوت بدل شود )كليني.(٩١/٢ :١٣٦٥ ،
 .۳صـبر بر معصـیت؛ به این معنا که فرد در برابر وسوسهٔ انجام دادن کارهای خﻼف
شـرع صبر کند و با صبر و بردباری در برابر کششهای نفسانی و مادیاش ایستادگی ،و
با آنها مخالفت کند )آلعمران.(١٨٦ :

صــورتهای متعدد عمل به صــبر را میتوان ناظر به وقوع دشــواریها و مشــکﻼت
زیســت معنوی دســتهبندی کرد :صــبر بر مصــیبت ناظر به ناگواریها و دشــواریهای
زندگی اسـت که فرد با توسل به صبر به واسطه ایمان به نقش محوری خدا در هستی و
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اتکای وجودی به قدرت بیپایان او ،اسـتقامت و بردباری ویژهای را برخوردار میشود.
صـبر بر طاعت ناظر به دشواریها و سختیهای طریق بندگی است که با توجه به نتایج
و بهرهمنـدیهـا ی معنوی و مـادی و بـاور بـه لزوم تحقق عبادت برای بنده و هدف از
خلقت وی )ذاريات (٥٦ :میسّر میشود  .صبر بر معصیت نیز وجه متعبدانه فرد در مواجهه
با برخورداریها و ظرفیتها ی زیسـت انسانی است .زندگی واجد ظرفیتهای متعددی
از بهرهمندی اسـت که برخی از آنها در تعالیم دینی منع شـدهاند  .فرد دیندار با استقامت
درون خویش و دوری از بهرهمندیهای مذموم دینی ،در حقیقت به تقویت درونی خود
میپردازد که به افزایش توانایی و تسلط درونی فرد خواهد انجامید .ضمن آنکه در سنت
دینی ،دوری از امور مذموم به معنای کمتر گرفتارآمدن در مشــکﻼت و مصــائب اســت.
این تفســیر خود رویکردی بازدارنده به دنبال دارد و نشــان میدهد که صــبر پیشــگیرانه
میتواند توان و قدرت فرد را افزایش دهد و از دچارشـدن او به مشکﻼت بکاهد .با این
توصـیفات از صـبر میتوان این خصـلت انسانی یا نعمت اﻻهی را مشتمل بر »تسلط بر
خود« در راســـتای تأملی آگاهانه در مواجهه با مســـائل» ،اقدامی مؤثر« از حیث مقدمهٔ

واگذاری امور به خدا و »مدیریت اوضـــاع و احوال تغییرناپذیر« در جهت پذیرش امور
محتوم تلقی کرد .عﻼوه بر اینکـه صـــبر از حیث زیرســـاخت معرفتی و قدمهای مؤثر
پسـینی ،یکی از راهکارهای مؤثر در جهت تسـلط بر موقعیتهای دشوار و عبور از آنها
خواهد بود.
 .٢ .١توكل
توکـل بـه خـدا یکی از مؤثرترین مقـابلههای مذهبی در موقعیتهای دشـــوار تلقی
میشـــود .در مفهوم »توکـل« ،در عین بـهکـارگیری دیگر عوامل طبیعی و مادی ،فرد به
نیرویی غیبی و قدرتی واﻻ تکیه میکند و از آن اســـتمداد میجوید .عﻼوه بر آنکه تأکید
قرآن بر مفهوم »توکل« تا جایی است که قدرت و نیروی متعالی را برای فرد در برابر هر
نوع مشکلی کافی میداند )توبه .(١٢٩ :طبیعتاً این رویکرد به افزایش سطح اعتماد به نفس
در افراد میانجامد که تأثیر مثبتی در غلبه بر مشـــکﻼت خواهد داشـــت )باقري و ديگران،
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 .(١٣٩٢در قرآن کریم ،مشــتقات ماده »وَکَلَ« حدود  ۶۱مرتبه به کار رفته اســت که غالباً
متضـمن مفهوم دستور به وکیل قراردادن خدا در امور یا وکالت قطعی خدا است .بر این
اســـاس ،میتوان ذیل واژه »وَکَلَ« به دو ســـطح معنایی اشـــاره کرد :الف .وجه وجوبی
وکالت خدا )هُوَ عَلَی کلﱢ ش ـَیءٍ وَکیلٌ(؛ ب .وجه اختیاری توکل به خدا از طرف انســان
)عَلَی رَبﱢهِمْ یتَوَکلُونَ( .وکیل کسـی اسـت که کارهای انسان را به نیابت از فرد تدبیر کند
)طباطبايي .(٦٤/٤ :١٣٩٠ ،توکل دربارهٔ خدا به این معنا است که انسان وثوق و اعتمادش را
متوجه خدا کند و مســائل خود را به خداوندی واگذارد که همهٔ اســباب عالم بر محور
مشـیت او قرار دارد )نك :.مصطفوي .(١٩٣/١٣ :١٣٦٨ ،این معنا با تمسک شخص متوکل به
اسـبابی که سـببیت آنها برایش ظاهر شـده و در دسـترس او قرار دارند ،در تضاد نیست
)طباطبايي .(١١٧/٩ :١٣٩٠ ،بر این اساس ،توکل مشتمل بر دو حوزهٔ امور تشریعی و تکوینی
اسـت .به این صـورت که انسان دستور اﻻهی )امر( مبنی بر تبعیت از خدا و پیامبران در
احکـام دینی را گردن نهد و به کار گیرد و از تصـــرف در آن اجتناب کند .همچنین ،در
عین بهکارگیری اســباب جهان مادی ،در هیچ کاری برای خود و آن اســباب ،اســتقﻼلی
قائل نشود و تحقق یا توقفش را به خدا واگذارد و به خواست اﻻهی راضی باشد )همان:

.(٢٣٩/٥
در نگرش قرآنی ،خداوند وکیل حقیقی همهٔ موجودات است )همان(٢٨٩-٢٨٨/١٧ :؛ از
اینرو ،دسـتور به توکل و باور آن از سـوی انسـان ،به زیستن او و کاهش دشواریها و
ســـختیهـای فیزیکی و روانی زیســـت او کمـک میکند .در نگرش توحیدی ،جایگاه
محوری خـدا در جهـت بهبود زندگی مؤمنان به کار میرود و مؤمنان از طریق واگذاری
امورشــان به خدا ،در کنار همتطلبیدن از او ،به نوعی آرامش روانی دســت مییابند .از
سـوی دیگر ،توکل ،تجربه ناکامی انسان را نیز التیام میبخشد و از طریق مفروضگرفتن
اراده و خواسـت اﻻهی ،آسـیب ناشـی از شـکست را کاهش میدهد .همچنین ،با نقش
محوری خدا به عنوان قدرت مطلق ،زمینهٔ کوشـــش مجدد را برای برخورداری و جلب
مش ـیت اﻻهی فراهم میآورد .همچنان که قرآن نیز بر تﻼش مداوم و مؤثر برای رسـیدن
به موفقیت تأکید میکند» :وَالﱠذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِینﱠهُمْ س ـُبُلَنَا وَ إِنﱠ اللﱠهَ لَمَعَ الْمُحْس ـِنِین«
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)عنكبوت .(٦٩ :بهرهمندی افراد و غلبه بر مشـــکﻼت با توکل به خدا ،به تقویت ایمان در
فرد میانجـامد؛ زیرا از فرآیند اتخاذشـــده ،نتیجهٔ مطلوب میگیرد .پویایی درونی مقولهٔ
»توکل« ،به شـکل مؤثری منجر به ایجاد روحیهٔ »امیدواری« نیز خواهد شد؛ روحیهای که
نقش کلیدی در افزایش سﻼمت روانی فرد در مهار موقعیتهای مختلف زندگی دارد.
 .٣ .١اميدواري
»امید« نوعی حالت روحی و روانی و برانگیزاننده انسـان به کار و فعالیت است .این
حالت انگیزشی در انسان ،در موقعیتهای سخت و دشوار زندگی به انسان توان حرکت
و تﻼش میدهد  .در رویکرد دینی ،امیدواری به خدا ،بدان دلیل که او یگانه ســببی است
که زوال و فنا و سهو و نسیان نمیپذیرد )طباطبايي ،(٢٧٢/١٢ :١٣٩٠ ،بهترین راه برانگیزاننده
و قدرتبخش درونی اســت که توان ﻻزم برای غلبه بر مصــائب و ســختیها را فراهم
میآورد .از همینرو ،قرآن کریم در دشــوارترین موقعیتها نیز با ایجاد روحیه امیدواری
در مخـاطبـانش ،زمینهٔ تغییر و امید به بهبود و جبران را ایجاد میکند )توبه .(١٠٢ :مفهوم
»امیـد بـه خـداوند« معرّف رویکردی کﻼن در ارتباط میان بنده با خدا اســـت .خداوندِ
»علیم« ،بر اموری از جهان اشـراف دارد که هیچ موجودی بدان آگاه نیست .اسبابِ امور
به ید قدرت او و به مقتضای »حکمت« او ،چنان مقدر و محقق میشوند که منبعی برای
امیدواری جز او متصــور نخواهد بود .در نتیجه ،امیدواری به خدا ،ترســیم حداکثری آن
در مؤمنان و در دو سطح امید به قدرت اﻻهی و امید به علم و حکمت خداوندی است.
قدرت مطلق حق ،هر چیزی را ممکن میکند و علم جامع او به هر چیزی اشــراف دارد.
بـه همین دلیل ،در تعالیم قرآنی همه فعالیتهای زیســـت انســـانی )فردی ،اجتماعی و
عبادی( ،باید مبتنی بر امیدواری به خدا و همراه با آن صـورت گیرد )بقره٢١٨ :؛ اسراء٢٨ :؛

زمر.(٩ :
در این چشمانداز دینی ،افراد به سبب بهرهمندیشان از رحمت اﻻهی ،شادماناند و به
بشارت رحمت او امیدوارند و راجع به هیچ امری د ر گذشته یا آینده ،محزون یا بیمناک

نیسـتند» :فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللﱠهُ مِنْ فَضـْلِهِ وَ یسْتَبْشِرُونَ بِالﱠذِینَ لَمْ یلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ
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أَلﱠا خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَ لَاهُمْ یحْزَنُونَ« )آلعمران .(١٧٠ :این ســـطح از امید و اتکا به رحمت
اﻻهی ،مواجهه با هر چیزی را در زندگی ممکن و تســـهیل میکند» :إِنﱠ الﱠذِینَ قَالُوا رَبﱡنَا
اللـﱠهُ ثُمﱠ اســـْتَقَامُوا فَلَاخَوْفٌ عَلَیهِمْ وَ لَاهُمْ یحْزَنُونَ« )احقاف .(١٣ :مؤمنان مصـــداق این
عبارت ،یقین دارند که جز خدا ،هیچ چیز صـاحب استقﻼل حقیقی نبوده ،هیچ سببی در
عالم صـاحب تأثیر مستقل نیست و استقﻼل و تأثیر در موجودات فقط به اذن خدا است.
زمانی که چنین یقینی در فرد محقق شود ،هیچ پیشامدی او را ناراحت نمیکند و از هیچ
محذور محتملی نخواهد ترسـید )طباطبايي ٣٠٣/١ :١٣٩٠ ،و  .(٩٠/١٠این خصـیصه میتواند
یکی از بهترین ظرفیـتهــای تعــالیم دینی در ارتقــای ســـطح تــاب آوری درونی برای
رویارویی با مشـکﻼت زندگی قلمداد شـود؛ جریانی که پیش از وقوع هر مسئله ناگوار،
استقامت و بردباری و امیدواری را به افراد یادآور میشود و بهرهمندی و برخورداری را
به عنوان نتیجه قطعی استقامت و تﻼش افراد معرفی کند.

 .٢نسبت تابآوري قرآني و آموزههاي قرآني
رضـایتمند ی تصـویر کلی فرد از زندگی اسـت که رابطه اوضاع و احوال و موقعیت
کنونی فرد را با چشــمانداز مطلوب او نشــان میدهد .به میزانی که وضــعیت فعلی فرد
سـازگار و همسو با تصویر مطلوب وی باشد ،رضایتمندیاش روندی مثبت خواهد بود.
طبیعتاً ســازگاری و همســویی وضــعیت موجود با چشــمانداز مطلوب میتواند در گرو
میزان تفسـیر مثبت از اوضاع و احوال باشد؛ تصویری که با نوع مواجههٔ فرد با اوضاع و
احوال و مشکﻼت متعدد شکل میگیرد  .به میزانی که افراد در مواجهه با وضعیت کنونی
زندگیشـان بهخوبی عمل میکنند ،میتوانند تصویر بهتری از اوضاع و احوالشان بدهند.
این تصـویر میتواند وفاق بیشـتری با چشـمانداز آنها از زندگی مطلوب داشته باشد .بر
این اسـاس ،تابآوری در موقعیتها ،سـازگاری بیشتری را در افراد ایجاد میکند و این
ســازگاری تفســیر اوضــاع و احوال و چشــمانداز مطلوب آینده را نیز تحت تأثیر قرار
خواهد داد ) .(Beutel & et al., 2010: 32-39این نســبت را میتوان در چشــمانداز دینی و
تفســیر دیندارانه از امور نیز مشــاهده کرد .پژوهشهای متعددی نشــان از آن دارند که
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دینداری در احســـاس رضـــایتمندی تأثیر مثبتی دارد؛ زیرا دین بر ابعاد مختلف زندگی
افراد تـأثیر میگذارد و نوع مواجهه و تفســـیر افراد از موقعیتها را تغییر میدهد )نك:.

.(Peacock & et al., 1999; Ellison & et al., 1989
در قرآن کریم رضــایتمندی در پیوندی عمیق با موضــوع رضــایت اﻻهی قرار دارد و
صــورتهای دیگر آن نیز ذیل موضــوع رضــایت اﻻهی جای میگیرد ،به این معنا که
برخورداری از رضـایت اﻻهی ،به معنای بهرهمند ی از رضایت از خود )به وجه درونی(
و از اوضاع و احوال )به وجه بیرونی( خواهد بود .مبنا قرارگرفتن تحقق رضایت اﻻهی،
به همسـوشـدن تمایﻼت و خواستهای انسان با رضایت اﻻهی است» :وَ مِنَ النﱠاسِ مَنْ
یشـْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللﱠهِ وَاللﱠهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ« )بقره .(٢٠٧ :فردی که در پی رضوان
اﻻهی بـاشـــد ،طریق بندگی محض خدا را میپیماید و خدا نیز او را به مســـیر هدایت
راهنمایی میکند» :یهْدِی بِهِ اللﱠهُ مَنِ اتﱠبَعَ رِض ـْوَانَهُ س ـُبُلَ الس ـﱠلَامِ وَ یخْرِجُهُمْ مِنَ الظﱡلُمَاتِ
إِلَی النﱡورِ بِإِذْنِهِ وَ یهْدِیهِمْ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ« )مائده .(١٦ :این اقدام بنده ،مبتنی بر نگرشی
پیشــینی به غایت بندگی خدا اســت که طبق آن ،مســیری جز حرکت به ســوی رضــوان

اﻻهی برای بندگان مقدر نشده است» :مَا کتَبْنَاهَا عَلَیهِمْ إِلﱠا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللﱠهِ« )حديد.(٢٧ :

بر این اســاس ،رضــایتمندی دینی ،مبتنی بر تبعیت از شــریعت ،رضــایت به مشــیت
اﻻهی و حرکت در مســیر کســب رضــایت اﻻهی و تحقق رضــوان اﻻهی اســت .برای
سـازگاری میان این رویکرد قرآن با رویکرد روانشـناسی نیازمند بحثی تفسیری هستیم.
از منظر روانشــناســی ،رضــایتمندی مبتنی بر نگرش فرد و ارزیابی عمومیاش از کلیّت
زندگی یا برخی جنبههای برجسـته آن اسـت .رضایتمند ی بازتاب توازن میان آرزوهای
شـخصی از زندگی و وضعیت فعلی فرد در زندگی است

) Sousa & Lyubomirsky, 2001:

 .( 667-676در رویکرد قرآنی ،مخاطب و عامل به مفاهیم دینی فردی اســـت که قواعد و
ســاختار زندگیاش را طبق تعالیم دینی اســتوار کرده و جهاننگری حاکم بر اندیشــه و
تفکر او را جهانبینی توحیدی تشـــکیل میدهد .این فرد آمال و غایت زیســـت خود را
تحقق رضـــوان اﻻهی میداند )حديد ،(٢٧ :لذا وضـــعیت مطلوب و غایت زندگیاش را
تحقق آن میداند .برای فرد دیندار ،تمام زندگی حرکت در مسـیر رضوان اﻻهی و تحقق
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آن اسـت» :یهْدِی بِهِ اللﱠهُ مَنِ اتﱠبَعَ رِضـْوَانَهُ سُبُلَ السﱠلَامِ وَ یخْرِجُهُمْ مِنَ الظﱡلُمَاتِ إِلَی النﱡورِ
بِإِذْنِهِ وَ یهْدِیهِمْ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ« )مائده .(١٦ :بر این اساس ،در ارزیابی از زیست خود
با وضـعیت مطلوب ،همواره رضـوان اﻻهی را مد نظر خود دارد ) ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللﱠهِ( .از
اینرو ،توصـیف وی از رضـایتمند ی ،بر اســاس همان چارچوب روانشــناسی صورت
میگیرد ،اما محتوا و رویکرد فرد از منظری دینی برخوردار است.
مفهوم »صـــبر« به جهت اتکا به فقر وجودی انســـان ،وی را مســـتحق رحمت حق
میکند» :وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللﱠهِ وَ رِض ـْوانٌ« )حديد(٢٠ :؛ »فَض ـْلًا مِنْ رَبﱢهِمْ وَ رِض ـْواناً« )مائده.(٢ :
ضـمن آنکه یادآور میشـود ،آنچه خدا مقدر کرده است ،در راستای تحقق بندگی است.
از اینرو ،فرجام هر مصــیبتی با اتکا به صــبر میتواند ثمربخش باشــد .بهعﻼوه ،توصــیه
تشــریعی درباره صــبر )بقره ،(١٥٥ :تمســک بدان را از مبادی تحقق رضــوان اﻻهی قرار
میدهد؛ زیرا صـــبر مبتنی بر اعتماد به خدا و رحمت او و ایمان به نقش محوری او در
عالم اســت .انســان مملوک خدا اســت و علم به فقر وجودی خود و قدرت مطلق حق
ســبب میشــود فرد بهترین گزینه در مواجهه با مشــکﻼت را صــبر تلقی کند .البته نه به
معنای کنشــی منفعﻼنه ،بلکه با تمســک به همه اســباب و اموری که در اختیار بنده قرار

گرفته است؛ زیرا تصویر فرد دیندار از مشکﻼت ،ابتﻼ و آزمون اﻻهی است )بقره (١٥٥ :و
این تصویر به او کمک میکند تا همواره هوشمندی اش را برای غلبه بر مشکﻼت به کار
گیرد و اسـباب مختلف را به خدمت درآورد .با این حال ،او فرجام اعمالش را با پشتوانه
ایمـان به حق ،به صـــبر محول میکند .لذا هم از عمل خود در انجامدادن همه اقدامات
ممکن خرســـند اســـت و هم به تحقق رحمت اﻻهی امیدوار ،و به حکمت و قدرت او
راضی است.
توکل نیز در نهاد خود متضــمن اظهار عجز به واســطه فقر وجودی در برابر قدرت
مطلق اسـت .این اعتقاد در کنار آگاهی از توانمندیها و اشـراف به اسباب و امور است.
فرد دینـدار همـه چیز را تحت قدرت اﻻهی )مائده (١٧ :و خدا را وکیل همه چیز میداند
)انعام .(١٠٢ :این آگاهی ســـبب میشـــود حس اعتماد و اتکایی به خداوند در فرد ایجاد
شود؛ زیرا نه فقط به قدرت مطلق و اراده تحقق هر چیزی اشاره دارد ،بلکه آن قدرت را
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در مقام وکالت امور میداند که همه وقایع به دسـتور و ارادهٔ او محقق میشود .همراهی
قدرت و اراده سبب میشود فرد کارهای جاری را تحت امر اﻻهی بداند و هر نوع تغییر
و برونرفتی را از او بخواهد .اگرچه در مســـیر زندگی و در مواجهه با مســـائل ،فرد به
اسباب نیز متوسل میشود )نجم ،(٣٩ :اما همه اسباب را صوری از ارادهٔ اﻻهی میداند که
اسـباب آن را در اختیار بندگان خود قرار داده اسـت .این نوع تفسیر ،بهکارگیری اسباب
را نیز محتاطانهتر میکند؛ زیرا فرد میکوشد در کنار بهرهمندی ،نقش واسطهگری اسباب
و جایگاه قدرت مطلق را همواره در نظر گیرد .هیچ یک از علل ،ابزارهای قطعی گذر از
دشـواریها نیسـتند ،لذا افراد با توکل و امید مداوم به رحمت حق ،بدان اسـباب متوسل
میشوند.
امیدواری نیز مبتنی بر خیر مطلق دانستن خدا و خیرخواهی پیوسته او برای بندگانش
میسر میشود .فرد دیندار ،به خیرخواهی مداوم حق برای بندگان ایمان دارد و همه امور
را در راســتای این خیرخواهی تفســیر میکند .از ســوی دیگر ،امید به رحمت حق نیز
عامل دیگری برای داشــتن آرامش درونی اســت .افراد امیدوار ،تحقق رحمت را قطعی

میدانند اما تا زمان وقوع آن ،صــبر ،و به خدا توکل میکنند .امیدواری در رویکرد دینی
بر نوعی حتمیت استوار است ،حتمیتی که محدود و مشروط به مقتضیات زیست دنیایی
نیسـت .فرجام امید به رحمت اﻻهی ،غفران و مرحمت حق است که پس از استقامت و
بردباری فرد حاصل میشود )احقاف .(١٣ :به میزانی که فرد امور را به قدرت مطلق محول
میکند ،و به فرجا م خیر آن مطابق با خیر محض بودن حق ایمان دارد و در راه رســیدن
بدان صــبر میکند ،میتواند چشــمانداز رضــایتمندانهای از زندگیاش ترســیم کند؛ زیرا
وضـعیت موجود زندگیاش را در راستای صبر در راه خدا و توکل به قدرت مطلق او و
امید به رحمت و خیر بیحد او تصـویر میکند و فرجام و غایت زندگیاش را در مسیر
رضـایت اﻻهی میبیند .چنین فردی ،دشواریها و پیشامدهای ناگوار زندگی را در مسیر
کﻼن زیســت دینیاش تفســیر میکند و همه چیز را در راســتای تحقق رضــایت اﻻهی
میبیند.
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نتيجه
انسـان همواره در جستوجوی راهی برای بهبود اوضاع و احوال و گذر راحتتر از
دشــواریهای زندگی اســت .با توجه به مطالبی که ذکر شــد ،میتوان از صــبر ،توکل و
امیدواری به عنوان سـه عنصـر اصـلی تابآوری یاد کرد که موجب میشــوند انسان در
امور مختلف مقاومت کند و بتواند زندگی بهتر و س ـالمتری برای خود رقم بزند .انســان
دیندار بر اسـاس آموزههای قرآنی درمییابد که در مصـائب و بر طاعات و معاصـی باید
صـبر کند و در امور ممکن و تغییرناپذیر ،عﻼوه بر اسـتفاده از اسـباب و وسائل ،به خدا
توکل کند و همیشـه به بهبود اوضـاع امیدوار باشد .چنین انسانی به میزانی از تابآوری
میرســد که هیچ کدام از ســختیها و ناکامیهای دنیا به کامش تلخ نمیآید و هیچگاه از
ادامه مســیر ناامید نمیشــود و همیشــه مســیرش را با همت و توکل و امیدواری ادامه
خواهد داد.
بر اســاس آموزههای قرآن ،فردی که بتواند در امور مختلف به خدا توکل کند و هیچ
کدام از موانع طبیعی و مادی و معنوی ،سـد راهش نشود و همیشه در مسیر درست قدم
بردارد و بتواند در برابر مشـکﻼت صـبر پیشه کند و به معاصی گرفتار نشود و در لحظه
لحظه زندگی به خدا و رحمت اﻻهی امیدوار باشــد ،از نتیجه عمل و اعتقادش راضـــی
خواهد بود و عﻼوه بر آن از رضایت اﻻهی به عنوان ثمره عمل خویش بهره خواهد برد.
این انسـان به مقامی میرسـد که خدا از او راضـی است و او نیز از خدا ،و در نتیجه از
زندگی خود و آنچه در مسـیر زندگی بر او میگذرد راضــی است و همواره دل در گرو
لطف اﻻهی دارد .بدینترتیب ،رضـــایتمندی محصـــول تابآوری اســـت و تابآوری
ماحصـل صـبر و توکل و امیدواری .فرد رضـایتمند در سﻼمت روان به سر میبرد و از
زیسـتی مطلوب بهرهمند اسـت که موجب بهزیسـتی فرد میشود که یکی از دغدغههای
اصـلی انسـان بوده و هست .انسان رضایتمند از فشار روانی ،ناامیدی ،بیتابی ،بیمعنایی
و ترس ،دور اسـت و در آرامش به سـر میبرد و همه امور را ناشی از حکمت و علم و
قـدرت اﻻهی میداند و در خود توان تغییر اوضـــاع و احوال را به مدد لطف اﻻهی و با
توکل به او میبیند.
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