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 های ساختاری ثبات قدم براساس منابع اسالمی، تدوین یک مدل مفهومیمؤلفه

  h.a.safaripsy@gmail.comخميني امام پژوهشي و آموزشي ةشناسي، مؤسسدكتري رواناله صفري / حجت

  / خميني امام پژوهشي و آموزشي ةشناسي، مؤسساستاديار گروه روانرحيم ميردريكوندي mirderikvandi@qabas.net 

 ym.abbasi@gmail.com شناسي اسالمي، پژوهشگاه قرآن و حديثاستاديار گروه روانمهدي عباسي / 

 11/06/2333ـ پذيرش:  10/02/2333دريافت: 

 چكيده

براساس منابع اسالمي انجام شد. در اين پژوهش، « ثبات قدم»اين پژوهش، با هدف تدوين مدل مفهومي 
براي تحليل مدل مفهومي ثبات قدم، از جمالت توصيفي ـ تبييني منابع اسالمي، از روش تحليل محتوا و 

واسطه واژگان همنظور، ببراي تبيين ساختار مفهومي ثبات قدم، از روش معناشناسي زباني استفاده شد. بدين
آوري شده در حوزة معنايي ثبات قدم، جمالت توصيفي ـ تبييني مرتبط با موضوع در متون و مفاهيم جمع
سازي، بندي و مفهومهاي مفهومي و عمليات مقولهوجو و انتخاب شدند. براي تعيين مؤلفهاسالمي جست

رات شده، براساس نظهاي استخراجمحتواي مؤلفههاي اصلي متون انتخاب شدند. در بررسي روايي مضمون
اي كه شاخص به باال بود و همچنين، مؤلفه 13/0آن  CVRاي كه حداقل مقدار كارشناس، هر مؤلفه 25

CVI  هاي پژوهش نشان داد كه ساختار مفهومي ثبات و باالتر از آن بود، تأييد شد. يافته 13/0آن برابر با
ها، مداري الهي، عزم، يقين، پايبندي به ارزشبر هفت مؤلفة اصلي شامل هدفقدم براساس منابع اسالمي، 

 ايستادگي مداوم، جديت در عمل و شکيبايي مبتني است.

 هاي ساختاري، فرايندهاي دستيابي.قدم، منابع اسالمي، مدل مفهومي، مؤلفهثباتها: كليدواژه
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 مقدمه

 فضائل اصول و انسانى هايكرامت از عنوان يکىورزيده، به اهتمام و گرفته تصميم كه آنچه انسان در« ثبات قدم»

(. در قرآن كريم، خداوند به كساني كه ثابت قدم و استوار 331، ص 21، ج 2311شود )طباطبائي، شمرده مي اخالقى

ك: فصلت: )ر.فرمايد در مسير حق هستند، بشارت به بهشت داده و ثمره اين ايستادگي را رهايي خوف و حزن بيان مي

(. اما به راستي 221دهد )ر.ك: هود: كه به پيامبر خود و ساير مؤمنان دستور به استقامت و ثبات قدم ميايگونهبه (30

 هايي تشکيل شده است؟مفهوم ثبات قدم به چه معناست و از چه مؤلفه

راغب اند. ژه و اهميت آن پرداختهانديشمندان علم لغت و اخالق، با توجه به اهميت اين موضوع، به تبيين اين وا
(. 212ق، ص 2121داند )راغب اصفهاني، ، اين واژه را به معناي پايداري و ضد نابودي و زوال ميمفرداتدر  اصفهاني

اصل در معناي اين ماده استقرار و ادامه دادن آنچه كه »گويد: نيز اين ماده را در مقابل زوال دانسته و مي مصطفوي

كه  اى استثبات ملکه»(. ثبات قدم اينچنين نيز تبيين شده است: 6، ص 1، ج 2360)مصطفوي، « باشدبوده مي

بير تع« قدم ثبات»موجب استحکام ايمان و رسوخ قلب، و اثر آن پايدارى در انجام اعمال است كه در قرآن از آن به 

يگر، ثبات قدم را امري ناشي از (. برخي د355، ص 1، ج 2333)مظاهري، « شده است و ضد تذبذب و دودلى است

وني گيرد كه افزون بر ثبات ظاهري، طمأنينه دردانند كه در راستاي نيل به كمال انجام مياطمينان و عقيده قلبي مي

 (.261، ص 21، ج 2333؛ جوادي آملي، 361، ص 2331را نيز به همراه دارد )موسوي خميني، 

ثبات »، ثبات قدم را به معناي استقامت دانسته، استعمال هر دو واژه راغب تمفردا، با استناد به كتاب عالمه طباطبائي

كند: گونه تعريف مي( و استقامت را اين221، ص 20، ج 2311داند )طباطبايي، را در يك معنا مي« استقامت»و « قدم

 خود و كامل است. استقامت طور تمامدر هر امرى به معناى ثابت قدم بودن در حفظ آن و در اداى حق آن به استقامت»

يرو و ترين نكه كمطورىآورد، بهانسان عبارت است از پايدارى به تمام قوا و اركان در برابر وظايفى كه به وى روى مى

 (.631ق، ص  2121؛ راغب اصفهاني، 13، ص 22، ج 2311)طباطبائي، « اثر نمانداستطاعتش نسبت به آن وظيفه بى

به معناي دوام و استقرار در يك « ثبات قدم»ان گفت: براساس منابع اسالمي، مفهوم توبندي ميدر يك جمع

تواند به مفاهيمي همچون استقامت، مداومت، عزم، امر، استيفا و انجام آن با تمام قوا و عدم زوال و دودلي است و مي

در  مراتبي است؛ همچون ثبات قدمصبر و رسوخ نزديك و يا همبسته باشد. براساس آيات و روايات، ثبات قدم داراي 

( و 225(؛ ثبات قدم در مرحله عمل و انجام فعل )هود: 150(؛ يا ثبات قدم در جهاد و جنگ )بقره: 30ايمان )فصلت: 

 (.16و15ها و مشکالت )انفال: يا ثبات قدم در برابر سختي

رد توجه قرار گرفته است. گرا نيز موشناسي مثبتشناختي و بخصوص در رواناين مفهوم در منابع روان

و چگونگي  هاي انسانشناسي است كه بر توانمنديگرا، جنبشي اجتماعي و عقالني در رشته روانشناسي مثبتروان

عنوان شناسي مثبت، ثبات قدم به(. در روان15، ص 1001شکوفا شدن و كامياب شدن او تمركز دارد )لوپز و اسنايدر، 

هاي اي از توانمنديفضيلت شجاعت، مطرح شده است. فضيلت شجاعت مجموعه يك توانمندي منشي زيرمجموعه

جوزف، باشد )هاي دروني يا بيروني ميهيجاني است و به معناي اعمال اراده براي رسيدن به اهداف در مقابل مخالفت
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دن ل در راستاي رسيگرا، ثبات قدم را به مداومت و تکرار، همراه با قصد يك عمشناسان مثبت(. روان513، ص 1025

(. از نظر آنان، ثبات قدم يعني به 613، ص 1003كنند )لوپز، به يك هدف با وجود وسوسه ترك آن كار تعريف مي

پايان رساندن تالشي كه شروع شده و ادامه دادن آن با وجود موانع. به عبارت ديگر، ثبات قدم يعني اراده بر انجام 

تر بخشذتتر و شايد لخستگي، ناكامي، سختي و مالل و وسوسه انجام كاري راحتهايي نظير يك كار در برابر تکانه

مدت نيز ثبات قدم را به شور و حرارت فرد براي پيگيري اهداف بلند داكوورث(. 101، ص 1001)سليگمن و پيترسون، 

وفقيت زش و سرسختي و مهاي واقعي مؤثر در مورد انگياي از نشانهتواند مجموعهكند كه اين خصيصه ميتعريف مي

 (.1001بيني كند )داكوورث و همکاران، در اهداف بلندمدت را پيش

( استفاده شده است persistenceو ) (perseveranceشناختي، از دو واژه )براي تبيين اين مفهوم در منابع روان

ثابت بودن و پايداري »كند: يگونه تعريف مرا اين perseverance(، 1020(. آكسفورد )1001)سليگمن و پيترسون، 

و همچنين  «در طي يك فعاليت، يا حالت. ثابت قدم بودن در پيگيري يك مقصود و كوشش و استقامت سرسختانه

« ها و تضادهااستواري يا سرسختي مداوم در مسيري ويژه با وجود مخالفت»گويد: مي persistenceدر تعريف 

 (.112، ص 1، ج 1020)آكسفورد، 

رد را اند. اولين و بهترين آن، اينکه ثبات قدم اقبال فثبات قدم به خوبي و به صورت گسترده شناخته شدهفوايد 

نده كنآيند و اين ممکن است مأيوسها و مشکالت پيش ميدهد. بدبياريدر رسيدن به اهداف دشوار افزايش مي

د، بنابراين، اگر قرار بر دستيابي به موفقيت باش باشد، اما اگر فرد تسليم شود، به آن اهداف دست پيدا نخواهد كرد.

 (.133، ص 1001ثبات قدم اغلب ضروري است )پيترسون و سليگمن، 

دهد. نظريه ناهماهنگي شناختي فايده دوم اين است كه ثبات قدم، لذت فرد را از موفقيت بعدي افزايش مي

اند. هايي است كه انجام دادهنياز به تصديقِ تالش هاي افراد،كند كه گاهي اوقات نگرش( تأكيد مي2351) فستينگر

كند كه افراد چيزهايي را كه براي به ( تأييد مي2353) ميلزو  اورنسوناي مانند مطالعه شدهمطالعات شناخته

 اند، بيشتر دوست دارند.آوردنشان، مجبور به تحمل شکست يا مشکالتي بودهدست

ه بخشد. افرادي كه براي رسيدن بهاي فردي و كارداني شخص را بهبود ميتفايده سوم ثبات قدم اين است كه مهار

هاي جديدي را براي حل مشکالت ايجاد هاي نو يا روشكنند. گاهي بايد رويکردها و شيوهاهدافشان، بر موانع غلبه مي

 (.133، ص 1001كنند و اين مهارت جديد كسب شده، در اقدامات بعدي مفيد خواهد بود )پيترسون و سليگمن، 

هايي دهد كه ناشي از دستيابي نچهارمين فايده ثبات قدم، اين است كه احساس خوداثربخشي فرد را افزايش مي

كند كه تجارب مهارت و تسلط، كه در رويارويي با ( تأكيد مي2311) بندورابه موفقيت است. نظريه خوداثربخشي 

كنند. يافته و افزوده براي انجام كارها ايجاد ميحس توانمندي تعميم شوند. در افراد يكموانع، با ثبات قدم همراه مي

خوداثربخشي، انتظار توانمند بودن و عمل مؤثر در به دست آوردن نتايج دلخواه است و اينکه ميزان اطمينان بخصوص 

 يابد )همان(.آيد، افزايش ميهايي كه به سختي به دست ميبا موفقيت
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شناسانه انشناسانه و انسشناسانه، غايتهاي خداشناسانه، هستيفرضداشت كه مباني و پيشدر اين ميان بايد توجه 

شناسي مبتني بر فلسفه غربي است. براي مثال، فلسفه مفاهيم اخالقي در دين اسالم، متفاوت از مفاهيم مطرح در روان

متشکل از روح و جسم است كه رفتار و عمل ساحتي بودن انسان تأكيد دارد. ولي در اسالم، انسان دو ساحت غرب بر تك

(. همچنين، الزم به يادآوري است كه متون ديني هرچند 131، ص 2331گذارد )مصباح، او، بر هر دو ساحت وي تأثير مي

شناختي نابي هستند كه بايد شناسايي و كشف شوند و به وسيله ساختار بياني خاصي دارند، اما دربردارنده معارف روان

هاي انساني است بندي شوند. واقعيت اين است كه ظاهر آيات و روايات، مبتني بر قواعد و واقعيتن، تنظيم و طبقهمتخصصا

 (.2336شناسي برساند )پسنديده، تواند انسان را به ديدگاه مشخصي درباره حوزه روانكه كشف آنها، مي

 اختي را مبتني بر اصول اساسي يك فرهنگ دانستشنتوان يك مفهوم يا سازه روانترديد، زماني ميرو، بيازاين

معين،  هاي آن فرهنگها و نشانگرهاي آن، با تکيه بر منابع ديني، اجتماعي، ادبيات، باورها و آموزهكه تعاريف، مؤلفه

ع مناب هاي اين مفهوم در، تعيين مؤلفه«ثبات قدم»توسعه داده و تعيين شود. بنابراين، با توجه به اهميت مفهوم 

تواند عالوه بر گسترش حوزه متون ديني و انعکاس قابليت كاربرد آن در علم اسالمي ضروري است. اين امر مي

اين  مسئله اصلي هاي گوناگون پژوهشي هموار كند. بنابراين،شناسي، مسير را براي ساير پژوهشگران در زمينهروان

هاي آن، با استفاده از نظر كارشناسان و براساس مؤلفهبررسي مفهوم ثبات قدم در منابع اسالمي و تعيين  پژوهش،

 باشد.سنجي مياصول روان

 روش پژوهش

، از جمالت توصيفيـ  تبييني موجود در متون اسالمي )قرآن و حديث(، از «ثبات قدم»هاي مفهومي براي تحليل مؤلفه

پيام موجود در جمالت كتب لغت، اصطالح و عنوان معناي اصلي هاي مفهومي، بهروش تحليل محتوا استفاده شد. مؤلفه

ـ تبييني موجود در 233، ص 2335متون اسالمي در نظر گرفته شد )سرمد و ديگران،  (. واحدهاي تحليل جمالت توصيفي 

 ها، نه به وسيلهمتون اسالمي است. در اين پژوهش، هر دو محتواي آشکار و پنهان متون بررسي شدند و تحليل داده

بندي آنها ي تحليل، بلکه با بررسي مضمون اصلي جمالت توصيفي ـ تبييني در متون اسالمي و مقولهشمارش واحدها

(. براي تبيين ساختار 361، ص 1022اساس، تحليل محتوا، از نوع كيفي و با رويکرد تفسيري بود )بابي، انجام شد. براين

شناسي زباني استفاده شد. اين روش، براساس اصل مفهومي ثبات قدم در متون اسالمي )قرآن و حديث(، از روش معنا

(. با استفاده از روش معناشناسي زباني، ساختار 2333هاي معنايي اجرا شد )شجاعي و ديگران، اي در نظريه حوزهتحليل مؤلفه

 مفهومي ثبات قدم در آيات و روايات به دست آمد و مدل مفهومي آن تدوين شد.

مالت توصيفي ـ تبييني موجود در متون اسالمي و مرتبط با حوزه معنايي ثبات ج جامعه اسناد و گزينش نمونه:

(. اين جمالت، روايات مورد مراجعه 2331اند )عباسي و همکاران، قدم، جامعه اسناد را در اين پژوهش تشکيل داده

پژوهش، جمالت انتخاب  (، در منابع روايي سطوح الف، ب و ج قرار دارند. در اين2333) طباطباييبندي براساس طبقه
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(. 233، ص 2335بودند )سرمد و ديگران، « ارتباط با موضوع ثبات قدم»شده در قرآن كريم و روايات، داراي مالك 

احد ترتيب، هر وها و مفاهيم حوزه معنايي ثبات قدم در آيات و روايات تعيين كرد. بديننحوه اين ارتباط را وجود واژه

 ومي ثبات قدم مناسب بود، شانس قرار گرفتن در نمونه پژوهش را داشته است.تحليل كه براي ساختار مفه

محتواي آشکار و پنهان متون اسالمي در اين پژوهش، مورد تجزيه و تحليل  ها:روش تجزيه و تحليل داده

بندي مقوله شيوه ها و با استفاده ازها، بلکه با رويکرد تحليل كيفي دادهقرار گرفت. اين كار، نه با روش شمارش داده

ها؛ ب. عرضه واسطه سه فعاليت: الف. تلخيص داده(. اين كار به232، ص 2331انجام گرفت )عباسي و همکاران، 

 (.101، ص 2335گيري، انجام شد )سرمد و همکاران، ها؛ ج. نتيجهداده

 د:ترتيب در سه اقدام انجام شها و تبيين ساختار مفهومي ثبات قدم در اين پژوهش، به استخراج مؤلفه شيوه اجرا:

آوري واژگان و هدف از اين گام، جمع آوري واژگان و مفاهيم مرتبط:الف. تشكيل حوزه معنايي و جمع

عنايي انجام هاي مكردند. اين گام، بر مبناي نظريه حوزههاي مرتبط با ثبات قدم حکايت ميمفاهيمي بود كه از ويژگي

، داند )عباسي و همکارانها يا مفاهيم در يك حوزه ميبندي واژهعاملي براي طبقهشد كه اشتراك در يك ويژگي را 

ا يك هاي مرتبط ب(. براي تعيين حوزه معنايي يك مفهوم يا به عبارت ديگر، براي مرزبندي ويژگي211، ص 2331

مفاهيم مرتبط با ثبات مفهوم، دو حوزه قابل بررسي است: حوزه مفهومي و حوزه واژگاني. براي استخراج واژگان و 

هاي معتبر لغت، اصطالح و متون تخصصي و از روش تحليل محتوا استفاده شد. ابتدا قدم، از جمالت موجود در كتاب

قدم  هاي مفهومي ثباتها يا مفاهيمي كه بيانگر ويژگيهاي مرتبط با ثبات قدم در كتب لغت بررسي و واژهمدخل

پردازان ه بررسي نظر انديشمندان مسلمان در حوزه علم اخالق و تفسير و نظريهبودند، انتخاب گرديد. پس از آن، ب

هاي مفهومي ثبات قدم و حوزه معنايي آن براي پرداخته شد و ويژگي« ثبات قدم»شناسي مثبت درباره مفهوم روان

كه  نايي ثبات قدم بودآوري مفاهيم و واژگان در حوزه معارائه تعريفي دقيق استخراج گرديد. نتيجه اين گام، جمع

 وجوي متون در منابع اسالمي قرار گرفت.مبناي جست

رسيدن  ها:گذاري مؤلفهبندي و نامآوري جمالت توصيفيـ  تبييني مرتبط با مفهوم ثبات قدم و مقولهب. جمع

لي . تمام مشتقات فعآمده در حوزه معنايي ثبات قدم انجام شددستهاي بهوجو به واسطه كليدواژهبه اين هدف، با جست

اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم مبالغه، اسم تفضيل و...( با الف و الم و بدون آن، ))ماضي، مضارع و امر( و اسمي ثبات قدم 

بندي گرديد. پس از گردآوري روايات، رواياتي كه با موضوع پژوهش مرتبط بود، انتخاب شدند. پس از آن، مقوله استخراج

. تلخيص 2هاي مؤثر در مفهوم ثبات قدم انجام گرفت. بدين منظور، سه اقدام انجام شد: استخراج ويژگيمتون ديني با هدف 

و مركزي سازي مضمون جمالت آيات قرآن و روايات براي استخراج مضمون اصلي مرتبط با مفهوم ثبات قدم براساس 

هاي متمايز براساس اشتراك شده در گروهخراجهاي است. عرضه مضمون1داللت مطابقي، داللت تضمني و داللت التزامي؛ 

 گذاري آنها.ها به نامگيري و مشخص كردن مؤلفه. نتيجه3موضوعي؛ 
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هدف از اين گام، بررسي روايي  هاي نهايي:هاي مفهومي و استخراج مؤلفهج. بررسي روايي محتواي مؤلفه

. براساس 2كه در پاسخ به اين دو سؤال مطرح گرديد:  هاي مفهومي ثبات قدم براساس منابع اسالمي بودهمحتواي مؤلفه

هاي . مؤلفه1هاي ثبات قدم معتبر بوده؛ شده، تا چه حد استخراج و استنباط محقق از متون اسالمي، درباره مؤلفهمستندات ارائه

 محتوايي، نشان دهند. روايي ايتوانند مفهوم ثبات قدم را به شکل متمايزكنندهآمده از متون اسالمي، تا چه ميزان ميدستبه

به تحليل منطقي محتواي يك آزمون بستگي داشته و تعيين آن براساس قضاوت و وارسي دقيق و مستدل كارشناسان 

ن مؤلفه ها توافق وجود داشته باشد، آكه بين كارشناسان مختلف، در زمينه روايي محتوايي مؤلفهگيرد. درصورتيانجام مي

 ها، به دو شيوه عمل شده است:است. براي بررسي روايي محتوايي مؤلفهداراي روايي محتوايي 

( طراحي شده است. براي 2315) الوشياين شاخص توسط  (:CVR. شاخص نسبت روايي محتوايي )3

ضيح شود و با تومحاسبه اين شاخص، از نظرات كارشناسان متخصص درزمينه محتواي اطالعات موردنظر استفاده مي

شد تا هريك از سؤاالت ها، از آنان خواسته ميبراي آنها و ارائه تعاريف عملياتي مربوط به محتواي مؤلفهاهداف آزمون 

يه ضرورتي گو»و « گويه مفيد است، ولي ضروري نيست»، «گويه ضروري است»بخشي ليکرت را براساس طيف سه

 شود:محاسبه ميروايي محتوايي  بندي كنند. سپس، براساس فرمول زير، نسبتطبقه« ندارد

CVR =

تعداد متخصصيني كه گزينه ضروري را انتخاب كردهاند − 
تعداد كل

1

تعداد كل

1

 

قبول براساس  قابل CVRاند، حداقل مقدار براساس تعداد كارشناساني كه سؤاالت را مورد ارزيابي قرار داده

شده براي آنها، كمتر از ميزان موردنظر با توجه محاسبه  CVRهايي كه مقدار مؤلفه شود.محاسبه مي 2جدول شماره 

كننده سؤال باشد، بايد از آزمون كنار گذاشته شوند؛ زيرا براساس شاخص روايي محتوايي، به تعداد كارشناسان ارزيابي

 (.30-11، ص 1، ج2335فتحي آشتياني، ) روايي محتوايي قابل قبولي ندارند
 CVRگذاري : نمره3جدول 

 قابل قبول بر اساس تعداد متخصصين نمره گذار CVRل مقدار حداق

 تعداد

 متخصصين

 تعداد  CVRمقدار 

 متخصصين

 تعداد  CVRمقدار 

 متخصصين

 CVRمقدار 

0 33/5 30 13/5 70 12/5 

35 17/5 75 17/5 15 11/5 

( Waltz & Bausell) باسلو  والتزاز روش  براي بررسي شاخص روايي محتوا، (:CVIب. شاخص روايي محتوايي )

 هر گويه را براساس« ساده بودن»و « واضح بودن»، «مربوط بودن»صورت كه متخصصان شود؛ بديناستفاده مي

مربوط » 2كنند. متخصصان مربوط بودن هر گويه را از نظر خودشان از قسمتي مشخص مي 1يك طيف ليکرتي 

 كنند.مشخص مي« امالً مربوط استك» 1تا  «مربوط است» 3، «نسبتاً مربوط است» 1، «نيست
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CVI =
تعداد كارشناساني كه به گويه نمره 3 و 1 دادهاند

تعداد كل كارشناسان
 

اي كمتر از گويه CVIاست و اگر شاخص  13/0، برابر با CVIقبول براي شاخص حداقل مقدار قابل

(. محقق براي بررسي روايي 30-11، ص 1، ج2335فتحي آشتياني، ) باشد، آن گويه بايد حذف شود 13/0

شناسي استفاده نموده است. پيش از اينکه براساس محتوا، از ديدگاه كارشناسان علوم اسالمي و روان

ها شود، در ابتدا با طراحي جدول و در شده از منابع ديني اقدام به طراحي گويههاي نظري استخراجمؤلفه

تن از كارشناسان حوزوي، كه تحصيالت عاليه  25سمي و بيان توضيحات الزم، از يك درخواست ر

ني آمده، با مستندات ديدستهاي بهشناسي داشتند، خواسته شد تا نظر خود در زمينه مطابقت مؤلفهروان

تا  16كامالً مرتبط )اي ، در يك مقياس چهاردرجه22تا  5شده در جدول هاي بيانبا توجه به استدالل

درصد( اعالم  15تا  2و غيرمرتبط  درصد 50تا  16درصد، كم مرتبط  15تا  52درصد، نسبتاً مرتبط  200

، مفيد ولي 3ضروري نمره )ها نيز با سه طيف نمايند. افزون بر اينکه، در اين بخش، ميزان ضرورت مؤلفه

آن، در ادامه  نتايج( توسط كارشناسان سنجيده شد كه 2، غيرضروري نمره 1غيرضروري است نمره 

 شود.ها تبيين ميپژوهش و در بخش يافته

 هاي پژوهشيافته

هاي كتاب لغت معتبر، ثبات قدم و واژه 21ابتدا با مراجعه به نزديك به  بخش اول: تعيين حوزه معنايي ثبات قدم:

ه هايي وضع شدواژهها مشخص شد كه براي مفهوم ثبات قدم در زبان عربي، مرتبط احصا گرديد. پس از بررسي

يي هم از حيث شيوعِ در استعمال و هم از حيث معنا با يکديگر دارند. هاتفاوتاست كه هريك نسبت به ديگري، 

 آمده است. 1نتايج مربوط به اين بخش در جدول 
 : حوزه معنايي ثبات قدم در كتب لغت7جدول 

 منبع معنا كليدواژه وضعيت 

ي
معن
م 
و ه
ك 
زدي
م ن
هي
مفا

 

 ثبات

 دوام و استقرار بر فعل سابق

صورت استمراري به كسي كه مدتي داراي صفتي به

 باشد، با ثبات گويند

، 7ق، ج3131؛ فيومي، 330، ص 7، ج3120طريحي، 

؛ مصطفوي، 133، ص3ق، ج3151فارس، ؛ ابن35ص

 0، ص7، ج3113

 1120، ص 0، ج 3121دهخدا، ؛ 3331، ص 3، ج 3115معين،  دوام يافتن، پابرجا ماندن، پايداري

 عدم زوال و از بين رفتن

 عدم تزلزل و ناپايداري

زاده خراساني، ؛ واعظ323ق، ص 3137راغب اصفهاني، 

 752، ص 3، ج 3132

 مداومت
 731، ص1، ج3113مصطفوي،  مطلق استمرار )بدون زمان مشخص(

 707، ص 31ق، ج3131زبيدي،  مواظبت بر عمل و عدم ترک آن 
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 استقامت

، ص 1، ج 3112اثير، ؛ ابن133ق، ص 3137راغب اصفهاني،  ثبات، مداومت، استمرار

 131ق، ص  3153؛ فراهيدي، 370

 700، ص 3، ج 3115معين،  ايستادگي، پافشاري، پايداري 

ج  ق،3135 ،طباطبائي؛ 113، ص 3ج ، 3113، مصطفوي مفهومي در برابر قعود و به معناي به پاداشتن و فعليت عمل

 13ـ12، ص 33

ته
س
مب
 ه
ي
عان
م

 

 عزم
قصد جازم موجب تحقق اراده عمل و ادامه دادن آن ـ 

 شود.به كسي كه ثبات ندارد بدون عزم گفته مي

 373، ص 3، ج 3113مصطفوي، 

 صبر

 103، ص1، ج3120طريحي،  هامقاومت و ثبات نفس در برابر سختي

 333، ص 1، ج3113مصطفوي،  آنچه مالئم طبع انساني نيستثابت قدم بودن در قبال 

شناسان نتايج مربوط به بررسي اصطالحي مفهوم ثبات قدم، در نظر انديشمندان مسلمان )علم اخالق و تفسير( و روان

 آمده است. 3در جدول 

 شناختيروانبندي آن در كاركردهاي شناسي و طبقه: حوزه معنايي ثبات قدم در منابع اصطالح1جدول 

 منبع واژگان كليدي شناختيكاركرد روان

 كاركرد انگيزشي

 137، ص 13، ج 3131جوادي آملي،  پايداري هدفمندانه

 برخورداري از اراده محكم و شوق وافر
 123، ص 77، ج3133مطهري، 

 7552داكوورث وهمكاران، 

 100، ص 7، ج 3131مظاهري،  باور يقيني و عدم شك و ترديد كاركرد شناختي

 كاركرد رفتاري

 ها و مقاومت در برابر مشكالتتحمل سختي
 351ق، ص 3171ابن مسكويه، 

 331، ص 3123نراقي، 

 پايدارى در انجام اعمال تا رسيدن به نتيجه
 123، ص 7553لوپز، 

 112ق، ص 3171مشكيني، 

 ايستادگي و سستي و تنبلي نكردن
 713، ص 3121موسوي الري، 

 7551سليگمن، پيترسون و 

 103، ص 3137موسوي خميني،  انگارى در عملعدم سهل

 هاتوجهي به وسوسهبي
 313، ص 3، ج3130مكارم شيرازي، 

 123، ص 7553لوپز، 

 13، ص 3122صدر،  نهراسيدن از موانع

 73-73، ص 3ق، ج3135طباطبائي،  طاعت الهي و عدم ارتكاب رذائل اخالقي

 17، ص 33، ج 3121طباطبائي،  اي با تمام نيروكار و وظيفهاداي كامل حق يك 



 72 . . .  هاي ساختاري ثبات قدم براساس منابع اسالميمؤلفه

با مراجعه به منابع اصيل اسالمي، آيات  هاي ابتدايي و بررسي روايي محتوايي:بخش دوم: استخراج مؤلفه

مؤلفه ابتدايي از منابع استخراج گرديد و در قالب جدول، تلخيص و  20و روايات مربوط به ثبات قدم گردآوري و 

اس هاي ثبات قدم براسبندي شد. پس از آن، جدول مذكور، براي منظور ارزيابي ميزان مطابقت و ضرورت مؤلفههمقول

شناختي ارائه گرديد. نفر كارشناس داراي تحصيالت ديني وروان 25ها، به منابع اسالمي و برآورد روايي محتواي مؤلفه

 گزارش داده شده است. 1ن، در جدول هاي مربوط به آنتايج نظرات كارشناسان و تحليل داده
 ها توسط كارشناسانمؤلفه CVIو  CVR: بررسي 1جدول 

 CVIنمره  CVRنمره  هامؤلفه شناختيحوزه روان رديف

3 

 انگيزشي ـ عاطفي

 /35 /15 مداري الهيهدف

 /32 /15 عزم 7

 /15 5 آرامش و سالمت روان 1

 /35 /21 يقين شناختي 1

0 

 رفتاري

 /35 /15 هاپايبندي به ارزش

 /31 /32 جديت در عمل 1

 /31 /21 شكيبايي 2

 /35 /11 غلبه بر وسوسه ترک عمل 3

 /31 3 ايستادگي مداوم 3

 /32 /11 پرهيز از نافرماني 35

نفر باشند، حداقل  25كه تعداد ارزيابان (، درصورتي2در روايي محتوا )جدول  CVI و CVRبا توجه به قانون محاسبه 

شده براي آنها كمتر از ميزان موردنظر كه نمرات محاسبهدرصورتي به باال باشد و 13/0قبول بايستي قابل CVRمقدار 

بول براي شاخص قحداقل مقدار قابلباشد، بايد از آزمون كنار گذاشته شوند؛ چراكه روايي محتوايي قابل قبولي ندارند و 

CVI  است و اگر شاخص  13/0برابر باCVI فتحي آشتياني، )باشد، آن گويه بايد حذف شود  13/0اي كمتر از گويه

 دليل عدم مطابقت و ضرورتبر نظر كارشناسان، مؤلفه سوم )آرامش و سالمت روان(، به (. بنا30-11، ص 1، ج 2335

گذاشته شد و مؤلفه هشتم )غلبه بر وسوسه ترك عمل(، به دليل نمره ضرورت پايين در مؤلفه ها كنار از ميان مؤلفه

نهم )ايستادگي مداوم( ادغام گرديد. همين اتفاق، براي مؤلفه دهم )پرهيز از نافرماني( رخ داد و با مؤلفه پنجم ادغام 

 ماند.ترتيب هفت مؤلفه در سه بعد در اين پژوهش باقي ميشد. بدين

نابع گرفته در مهاي انجامپس از بررسي هاي نهايي ثبات قدم براساس منابع اسالمي:ش سوم: مؤلفهبخ

هاي مؤلفه عنوانهاي ثبات قدم براساس منابع اسالمي، هفت مؤلفه بهاسالمي و طي مراحل قبل، براي استخراج مؤلفه

 دست آمد كه عبارتند از:اصلي ثبات قدم به 
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هايي دارد، ولي حركت در مسير واالترين هدف؛ يعني هدف هركس براي عمل خود انگيزه مداري الهي:ـ هدف

تر و الهي و تالش براي دستيابي به آن، ارزشمند و پايداري و ثبات قدم براي آن ستودني است. هرچه اهداف پايين

گيري ، چگونگي نتيجه5ل دهد. جدوتر باشند، ثبات قدم بر آن، هم بر همان اساس ارزش خود را از دست ميپست

 دهد:شده از منابع اسالمي نشان ميهاي استخراجاين مؤلفه را از مضمون
 مداري الهي با ذكر تعريف، مستندات و استداللبندي مؤلفه هدف: تلخيص و مقوله0جدول 

 مستندات تعريف كاركرد مؤلفه

ف
هد

ي
له
ي ا

دار
م

 

 انگيزشي
راهي كه شخص انتخاب پايداري هدفمندانه و بدون انحراف از 

 رساندكرده و او را به تعالي خود مي

إنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اَّللَُّ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ »

 َجنَّةةِ بِالْ الْماَلئِكَةُ أاَلَّ تَخافُوا َو ال تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا

 (15)فصلت: « الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

د كسانى كه گفتند پروردگار ما اَّلل است، و ترديبى

بر آن پايدارى نمودند، فرشتگان بر آنها فرود آيند 

 )و گويند( كه هرگز مترسيد و غمگين نشويد

لهٌ إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِ قُلْ إِنَّما أَنَا بَشٌَر مِثْلُكُمْ يُوحى»

وَيْلٌ  واحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيِْه َو اسْتَغْفِرُوهُ وَ 

 (1)فصلت: « لِلْمُشْرِكِينَ

 استدالل

نظام هستي به رهبري خدا هدفمندانه در راه راست حركت 

 و انسان شايد كجراهه رود« صِراطٍ مُسْتَقِيم إِنَّ رَبِّي عَلَى»كنند مي

فرمايد: روش و سنت رو، خداوند ميو به مقصد نرسد، ازاين

لي، مقصد برسيد )جوادي آممستقيم الهي را در پيش گيريد تا به 

 137، ص 13، ج 3131

اي گونهاي شديدتر و باالتر از قصد و از جهت كيفيت و دوام بهعزم به معناي قصد جازم است؛ يعني مرتبهـ عزم: 

گيري اين مؤلفه را از ، چگونگي نتيجه6شود. جدول است كه موجب تحقق اراده عمل و ادامه دادن آن مي

 دهد:شده از منابع اسالمي نشان مياجهاي استخرمضمون

 بندي مؤلفه عزم با ذكر تعريف، مستندات و استدالل: تلخيص و مقوله1جدول 

 مستندات تعريف كاركرد مؤلفه

زم
ع

 

 قصد و اراده جدي و مصمم براي انجام عمل انگيزشي

عََلى  وَ الْعَزِيمَةَفِي اْلَْمْرِ  اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ: »قال رسول اَّلل

(؛ خداوندا از تو ثبات در كار 170، ص 31ق، ج 3151)مجلسي، « الرُّشْد

 كنم.و عزم بر هدايت و كمال را مسئلت مي

 استدالل

 (153، ص 3120)بستاني، « عَزْمَةٌ مالَهُ»گويند: در اصطالح، به كسي كه در آنچه تصميم گرفته ثبات ندارد مي

فعل، بر ثبات در آن كار مقدم است و آنچه در اصل مقدم است داشتن ثبات قدم در كار است؛ چراكه عزم بر انجام يك 

 (330، ص 1، ج 3120اهداف در رتبه مقدم هستند )طريحي، 

نداشتن شك و ترديد و دودلي و داشتن يقين و ثبات قلبي، نسبت به عمل نيز يکي از لوازم داشتن ثبات قدم ـ يقين: 

، چگونگي 1شود. جدول عنوان مانع و آسيب ثبات قدم شناخته ميشناختي نيز شك بهبع رواناست و در منا

 دهد:شده از منابع اسالمي نشان ميهاي استخراجگيري اين مؤلفه را از مضموننتيجه
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 بندي مؤلفه يقين با ذكر تعريف، مستندات و استدالل: تلخيص و مقوله2جدول 

 مستندات تعريف كاركرد مؤلفه

ن
يقي

 

 عَصَمَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْهُدَى وَ ثَبَّتَكُمْ : »عن علي عدم شك و ترديد در انتخاب و انجام عمل شناختي

 (035، ص 11ق، ج 3151)مجلسي، « بِالْيَقِينِ 

الَ يَنْفَعُ مَعَ الشَّكِّ وَ الْجُحُودِ عَمَلٌ : »عن الرضا

ق، 3151)مجلسي، « وَ حُسْنَ الْيَقِينِ نَسْأَلُ الثَّبَاتَ

باشك و انكار هيچ عملي (؛ 371، ص 13ج 

سودمند نخواهد بود. از خداوند ثبات و يقين 

 طلبيم.شايسته مي

 تثبيت مومنين همراه با يقين است استدالل

نباشد و شك و انكار و ترديد در ميان، باشد ثبات اگر يقين 

 گردد.قدم هم حاصل نمي

گيرد ويژه اخالق اسالمي، بيشتر اين حقيقت مورد توجه قرار ميهاي اخالقي مربوط به اديان، بهدر نظام ها:ـ پايبندي به ارزش

هاي مثبت و افعال خوب، مورد امر خداوند و مقابل آن، كارهاي زشت و منفي، مورد نهي خداوند قرار دارند. در اين كه ارزش

 هاي خدا بهارهاي زشت را ترك كند. اين بدان معناست كه فرمانصورت، ممکن است مکلف كارهاي خوب را انجام دهد و ك

، 3(. جدول 55، ص 2، ج2331كار بسته و به دستورات او گردن نهاده و افعال و رفتارش با آنها هماهنگي دارد )مصباح يزدي، 

 دهد:شده از منابع اسالمي نشان ميهاي استخراجگيري اين مؤلفه را از مضمونچگونگي نتيجه

 ها با ذكر تعريف، مستندات و استداللبندي مؤلفه پايبندي به ارزش: تلخيص و مقوله3دول ج

 مستندات تعريف كاركرد مؤلفه

ش
رز
ه ا
ي ب

ند
ايب
پ

 ها

 رفتاري

ه شده توسط مراجع ديني كهاي تعيينپايبندي و تبعيت از ارزش

باشند و عدم مي بيتبراساس منابع اسالمي، خدا، پيامبر و اهل

 مخالفت با فرامين الهي و ديني

وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً »

 (11)نساء: « لَهُمْ وَ أَشَدَّ تَثْبِيتاً

وَ قَد قُلتُم رَبُنَا اَّللُ فَاستَقِيمُوا : »عن علي

قَةِ يالطَرِعَلَى كِتَابِهِ وَ عَلَى مِنهَاجِ اَمرِهِ وَ عَلَى 

مِن عِبَادَتِهِ ثُمَ الَ تَمرُقُوا مِنهَا، وَ الَ  الصَالِحَةِ

 «تَبتَدِعُوا فِيهَا، وَ الَ تُخَالِفُوا عَنهَا

شما (؛ 321خطبه ق، 3131 ،البالغهنهج)

گفتيد پروردگار ما اَّلل است. اكنون بر سر 

اين سخن پايمردى كنيد بر انجام 

فرمان دستورهاى كتاب او و در راهى كه 

داده و در طريق پرستش شايسته او 

استقامت به خرج دهيد سپس از دايرة 

فرمانش خارج نشويد، در آئين او بدعت 

 ؛مگذاريد و هرگز با آن مخالفت نكنيد

فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ ال »

 (337)هود، « تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

 استدالل

الزمه استقامت، پرهيز از هرچيزي است كه با ان مخالف باشد 

(؛ هر قدر مردم به اوامر و 053، ص 13، ج 3131)جوادي آملي، 

 يابد.فرامين الهي بيشتر عمل كنند، ثبات قدم آنان افزايش مي

استقامت بايد بر اساس دستورهاى كتاب خداوند و در راهى كه 

تش شايسته او همراه باشد و از بدعت فرمان داده و در طريق پرس

 و مخالفت با آن پرهيز شود.
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اساس، اين بعد رفتاري به معناي پرهيز از تنبلي، اظهار ضعف و اهمال در انجام كار است. براين ـ جديت در عمل:

گيري اين ، چگونگي نتيجه3دهد تنبلي بورزد، از ثبات قدم برخوردار نيست. جدول هركس در كاري كه انجام مي

 دهد:شده از منابع اسالمي نشان ميهاي استخراجمؤلفه را از مضمون

 بندي مؤلفه جديت در عمل با ذكر تعريف، مستندات و استدالل: تلخيص و مقوله3جدول 

 مستندات تعريف كاركرد مؤلفه

مل
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ت 
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 انگاري در انجام عملعدم سستي و تنبلي و سهل رفتاري
وَ كَأَيِّنْ مِْن نَبِيٍّ قاتََل مَعَهُ رِبِّيُّوَن كَثِيٌر فَما وَهَنُوا لِما »

أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اَّللَِّ وَ ما ضَعُفُوا َو مَا اسْتَكانُوا َو اَّللَُّ 

يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، َو ما كانَ قَوْلَهُمْ إاِلَّ أَْن قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ 

 سْرافَنا فِي أَمْرِنا وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَىلَنا ذُنُوبَنا وَ إِ

چه بسيار از (؛ 312ـ311عمران: )آل« الْقَوْمِ الْكافِرِينَ

پيامبرانى كه مردان الهى فراوانى به همراه آنها 

جنگيدند، پس در مقابل آنچه به آنها در راه خدا رسيد 

دادند نسست و ناتوان نشدند و خضوع و تسليم نشان 

و خداوند صابران را دوست دارد و سخن آنها )در 

شدايد جنگ( جز اين نبود كه گفتند: پروردگارا، گناهان 

هاى ما و زياده روى ما را در كارمان بر ما ببخش و قدم

 ما را استوار بدار و ما را بر گروه كافران يارى ده.

 استدالل

ي ضعف و سستاين آيات براي بيان وجوب استقامت و نهي از 

بيان شده است. سر نهي از سستي، آن است كه كه ضعف در 

 أَطَاعَ مَنْ»ايمان مانع استيفاي حقوق الهي و مردمي است: 

، بنابراين الزم حفظ استقامت پرهيز از «ضَيََّع الْحُقُوق التَّوَانِيَ

 (251ص  30، ج 3131سستي است )جوادي آملي، 

اي كه بر گردن انسان است و به سرانجام رساندن آن و البته اداي كامل حق يك كار و وظيفه ـ ايستادگي مداوم:

گيري اين مؤلفه ، چگونگي نتيجه20باشد. جدول هاي اصلي ثبات قدم ميرها نکردن و دست نکشيدن از آن، از مؤلفه

 دهد:شده از منابع اسالمي نشان ميهاي استخراجرا از مضمون

 بندي مؤلفه ايستادگي مداوم با ذكر تعريف، مستندات و استدالليص و مقوله: تلخ35جدول 

 مستندات تعريف كاركرد مؤلفه

وم
دا
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 مداومت و به سرانجام رساندن عمل و عدم ترک آن رفتاري
النِّهَايََة النِّهَايَةَ َو الِاسْتِقَامَةَ العَمََل الْعَمََل ثُمَّ : »عن علي

فَانْتَهُوا  نِهَايَةًإِنَّ لَكُمْ  الصَّبْرَ الصَّبْرَ وَ الْوَرَعَ الْوَرَعَ ثُمَ الِاسْتِقَامَةَ 

 (321ق، خطبه 3131البالغه، )نهج» إِلَيْهَا

الْعَبْدُ  عَزَّ وَ جَلَّ مَا دَاوَمَ اَّللَِّ إِلَى اْلَْعْمَالِ أَحَبُ: »عن الباقر

ترين محبوب(؛ 11، ص 1ق، ج 3173)كليني،  «وَ إِنْ قَلَّ عَلَيْهِ

اعمال نزد خداوند متعال آن عملي است كه بنده بر آن 

 .مداومت نمايد هرچند اندک باشد

 استدالل

ثبوت به معناي آن است كه چيزي در جايي بصورت 

، 0تا، جمستمر وجود داشته باشد )طوسي، بي

(. استقامت به معناي استمرار در جهت 317ص

 (301، ص 35است )همان ج كمال 

ها و اين بعد رفتاري بيانگر اين است كه شخص ثابت قدم، بايد برخوردار از قدرت تحمل سختي ـ شكيبايي:

 شدههاي استخراجگيري اين مؤلفه را از مضمون، چگونگي نتيجه22مقاومت در برابر مشکالت و موانع باشد. جدول 

 دهد:از منابع اسالمي نشان مي
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 بندي مؤلفه شكيبايي با ذكر تعريف، مستندات و استدالل: تلخيص و مقوله33جدول 

 مستندات تعريف كاركرد مؤلفه

ي
باي
كي
ش

 

 ها و موانعآوري در برابر مشكالت، سختيتاب رفتاري
يا أَيُّهَا الَّذِيَن آمَنُوا إِذا لَقِيتُْم فِئًَة فَاثْبُتُوا وَ اذْكُرُوا اَّللََّ كَثِيراً »

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَ أَطِيعُوا اَّللََّ وَ رَسُولَهُ وَ ال تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ 

(؛ 10فال: )ان« تَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اَّللََّ مَعَ الصَّابِرِينَ

ايد، چون با گروهى )از سپاه اى كسانى كه ايمان آورده

دشمن( رو به رو شديد ثابت قدم باشيد و خدا را )بر زبان 

و دل( بسيار ياد كنيد، باشد كه رستگار گرديد و از خدا و 

فرستاده او فرمان بريد و با هم نزاع و ستيزه مكنيد كه 

يان تان از مگرديد و تسلط و حكومتسست و بيمناک مى

يد كه وزد و شكيبايى كنرود و نسيم پيروزى بر شما نمىمى

 (.همانا خدا با شكيبايان است

رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ »

 (705)بقره: « الْكافِرِينَ

 استدالل

ت كه اسكلمه ثبات بحسب معنايش اعم از كلمه صبرى 

به آن امر « َو اصْبِرُوا إِنَّ اَّللََّ مََع الصَّابِرِينَ»در جمله 

فرموده، چون صبر يك نحوه ثبات خاصى است، و صبر 

عبارت است از ثبات در مقابل مكروه به قلب، بدين 

صورت كه دچار ضعف نگردد و جزع و فزع نكند و ثبات 

 (.371، ص 3 ج 3121به بدن نيز هست )طباطبائي، 

 گيريبحث و نتيجه

ش اسالمي توان گفت: نگربا توجه به آنچه در پژوهش و بررسي ثبات قدم در منابع اسالمي به تفصيل بيان شد، مي

به مفهوم ثبات قدم، نگرشي مثبت و مبتني بر يك توانمندي ضروري براي مؤمنان است كه هم بركات مادي را به 

ي هامؤلفهتوان عناصر و براساس منابع اسالمي، مي (.26؛ جن: 30دنبال دارد و هم سعادت و فالح اخروي را )فصلت: 

 نظري ثبات قدم را در سه بعد تقسيم نمود:

 مداري الهي و عزم؛هاي هدفـ بعد انگيزشي ـ عاطفي: شامل مؤلفه

 ـ بعد شناختي: شامل مؤلفه يقين؛

 شکيبايي. ها، جديت در عمل، ايستادگي مداوم وهاي پايبندي به ارزشـ بعد رفتاري: شامل مؤلفه

يزشي توان آن را فارغ از ابعاد انگاگرچه ثبات قدم در ظاهر امر، بيشتر نمايشگر يك صفت رفتاري است، ولي نمي

و  «آگاهي»، «ميل»و شناختي در نظر گرفت؛ چراكه اساساً تحقق هر عمل اختياري و ارادي، حداقل به سه عنصر 

منزله در واقع عامل اصلي حركت است؛ يعني به« ميل»يه كنيم، نيازمند است. اگر انسان را به ماشيني تشب« قدرت»

ير كند و مس، چراغي است كه راه را روشن مي«علم و آگاهي»كند. موتور است كه انرژي الزم براي حركت توليد مي

، شود )شجاعيمنزله ساير ابزاري است كه حركت به وسيله آنها انجام ميبه« قدرت»سازد. حركت را مشخص مي

 (.31، ص 2331

براساس منابع اسالمي، انسان موجودي مختار و برخوردار از اراده است و مسئوليت اعمال او بر گردن خودش است. در 

دهد. كند و به او انگيزه تالش و پافشاري بر آن را مياين ميان، اين اهداف هستند كه مسير حركت شخص را مشخص مي

طلبند. گاهي براي يك شخص، هدف سير شدن بيشتر و پايداري بيشتري را ميتر باشند، تالش ها هرچقدر عاليهدف
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هاي بزرگ، كه همت عالي دارند، هدف اصلي آنان سير شدن كند، ولي انسانشکم است و براي رسيدن به آن تالش مي

دن غذا باتقوا، حتي خور روند و بندگان خاص خدا، افراد مؤمن ودنبال اهداف بزرگتري ميشکم نيست، بلکه در وراي آن، به

(. 16، ص 2، ج2331دهند )مصباح يزدي، را به منظور پيدا كردن نيرو براي پرستش خدا و خدمت به خلق خدا انجام مي

 گردد.اي است كه از منابع اسالمي استخراج ميمداري الهي اولين مؤلفهرو، هدفازاين

د. ها اراده دارند، ولي ثابت قدم نيستنفي نيست. همه انساندر مسير رسيدن به اهداف، صرف برخورداري از اراده كا

گاهي براي رسيدن به اهداف، بايد سختي كشيد، با موانع دست و پنجه نرم كرد و الزمه همه اينها، اين است كه 

اي شخص، از قدرتي باالتر از اراده برخوردار باشد و آن عزم است. عزم، به معناي قصد قطعي است؛ يعني مرتبه

اي است كه موجب تحقق اراده عمل است. تالش و صبر و گونهشديدتر و باالتر از قصد و از جهت كيفيت و دوام، به

 (.212، ص 3، ج 2363باشد )مصطفوي، استقامت، از لوازم عزم و آثار آن مي

هاى مى و گمانتزلزل دائدر بعد شناختي نيز بايد گفت: يکي از آفات ثبات قدم، ترديد و شك است. اين ويژگي، موجب 

گردد. فرد مردد، پيوسته از نظر با دودلى دست به گريبان است. اين امر او را هم اساس مىپايه و ترديدها و احتماالت بىبى

سازد. شخص ثابت قدم، بايد يقين داشته باشد در انتخاب اهدافش و هم در پافشاري بر آنها در مقام عمل دچار مشکل مي

 دهد.اري را انجام دهد و اگر شك و ترديد بر وي مستولي شود، استقامت خود را از دست ميتا بتواند ك

ها، ها و ضدارزش ها و به تعبيري، بايدها و نبايدها چه در زمينه اخالقي و چه در ساير زمينهاز منظر ديني، ارزش

تزام به مفاد آنها را براي تأمين سعادت نظر به اصول، احکام، قوانين و موازيني دارد كه عقل و دين به كمك هم، ال

شمارند؛ با اين تفاوت كه عقل در بسياري از موارد، بايد از شرع الهام پذيرد؛ چون در دنيوي و اخروي بشر الزم مي

ها ارزد انسان به آنها اموري است كه مياساس، ارزشتواند راهگشا باشد. براينتنهايي نميگونه موارد، خود بهاين

ارزد كه از آنها اجتناب كند ها به آنها ملتزم گردد و يا ميارزد انسانها اموري است كه نميند باشد و ضدارزشپايب

(. مکلف اگر كارهاي خوب را انجام دهد و كارهاي ناپسند را ترك كند، اين بدان معناست 11، ص 2333)رهنمايي، 

ن نهاده است و افعال و رفتارش با آنها هماهنگي دارد )مصباح هاي خدا به كار بسته و دستورات او را گردكه كه فرمان

هايي است كه در رابطه با مفهوم ثبات ها از مؤلفه(. اين ويژگي، يعني پايبندي به ارزش55، ص 2، ج2331يزدي، 

 گردد.قدم از منابع اسالمي استخراج مي

ا شروع كاري ر ه ثبات قدم هستند. گاهي انسانشدكاري و سستي در عمل، همه از موانع شناختهتنبلي كردن، اهمال

ر هايش ندارد و يا دخاطر سختيكند، ولي حوصله به سرانجام رساندن آن را ندارد. گاهي اصالً اراده بر انجام آن كار، بهمي

عنوان ته و بهفكشد. اين صفت ناپسند، در منابع اسالمي مورد نکوهش قرار گركند و دست از كار ميحين انجام آن، تنبلي مي

( از آن نام برده شده است. در مقابل ثبات قدم قرار گرفته 300، ص 2363شعبه حراني، عامل ضررزننده به دين و دنيا )ابن

 اي مهم در ساختار مفهومي ثبات قدم است.است. جديت در عمل و پرهيز از سستي و تنبلي، مؤلفه
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 دارند، مداومت است. مداومت به اين معناستشناسان نيز بيان ميگونه كه لغتجوهره اصلي مفهوم ثبات قدم، همان

انع ها، مشکالت و مورغم وجود سختيگرد نکند و عليكه وقتى انسان كارى را شروع كرد و حركتى را آغاز نمود، عقب

ت؛ يعني ادگي اسارادگي، دست از كار نکشد تا آن را به سرانجام برساند. الزمه مداومت، ايستو يا احساس تنبلي و بي

شخص با تمام قوا، نيروي خود را براي به انجام عمل تا نهايت آن به كار گيرد و از راهي كه انتخاب كرده، منحرف 

هايي موفق كنيم و آنها را انسانهاي با پشتکار را تحسين ميرو، ما انساننگردد و به كاري ديگر مشغول نشود. ازاين

 آيد.شمار ميهاي ثبات قدم در منابع اسالمي بهترين مؤلفهاصلي دانيم. ايستادگي مداوم، ازمي

ها و الزمه ثبات قدم، داشتن صبر و شکيبايي است. شکيبايي به معناي داشتن سعه صدر و قدرت تحمل سختي

 ااميدشکند و نهاست. ما كسي را كه با اولين شکست ميمشکالت و از كوره در نرفتن، در مواجهه با ناخوشايندي

و  تقامتشود: اگر صبر و اسناميم. نقش شکيبايي در ثبات قدم، به حدي است كه گفته ميشود، ثابت قدم نميمي

، 11، ج2333استعدادترين افراد هم هرچند در يك زمان طوالنى، به هدف خواهند رسيد )مطهري، حوصله باشد، بى

صبر بر مشکالت، شکايت نکردن از خداوند، مأيوس  هايي از جمله،(. شکيبايي در منابع اسالمي، با نشانه210ص 

توان اينچنين استنباط كرد كه صبر، يعني قدرت تحمل باال در برابر آنچه انسان را نشدن و غير آن همراه است. مي

 دارد.از هدف خود و انجام عمل بازمي

مي ع از ثبات قدم در منابع اسالتوان تعريفي جامآمده و تعاريف هريك، ميدستهاي بهبنابراين، براساس مؤلفه

ه معناي ، ثبات قدم بگريد عبارتبهارائه داد و گفت: ثبات قدم يك توانمندي مركب از انگيزه، شناخت و عمل است. 

 اند و رها نکردن آنها تا رسيدن بهمصمم بودن و مداومت و پايداري در انجام تکاليفي كه با هدف الهي تعيين شده

ها و باشد. اين امر مستلزم پايبندي به ارزشها و وسوسه بر ترك آن تکليف ميغم وجود سختيرنتيجه مطلوب علي

توان گفت: ثبات قدم داراي يك پيوستار است كه داراي سه بعد راه ندادن شك و ترديد به دل است. در نتيجه، مي

ثبات قدم،  ر تبيين كرد؛ يعني در تحققتوان آن را براساس مدل زياست: بعد انگيزشي، بعد شناختي و بعد رفتاري. مي

 هاي رفتاري است.هاي انگيزشي به سمت مؤلفه شناختي و در آخر مؤلفهحركت از مؤلفه
 : مدل مفهومي و پيوستار ثبات قدم3نمودار 
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 شاره داشت:زير اتوان به نکات شناختي ميشده از منابع اسالمي و منابع روانهاي استخراجدر پايان و در مقايسه ميان مؤلفه

 هاي مشابه در دو منبع عبارتند از:مؤلفه

 (.613، ص 1003ـ پايداري، ايستادگي و مداومت در انجام اعمال و به سرانجام رساندن )لوپز، 

 (.1001)داكوورث، پترسون، متيوس و كلي، ـ داشتن عزم، رغبت و اشتياق در راه رسيدن به اهداف 

ها و مقابله با موانع و مشکالت و دلسرد نشدن )پيترسون و سليگمن، سختي ـ لزوم شکيبايي و به جان خريدن

 (.113، ص 1001

تر )پيترسون و ـ جديت در عمل و پرهيز از تنبلي و مالل و غلبه بر وسوسه ترك عمل و انجام كاري آسان

 (.300، ص 2، ج 2335سليگمن، 

 سالمي به شرح ذيل است:شناسي و منابع اهاي اين مفهوم در روانتمايز بين مؤلفه

ترين عنوان يکي از اساسيمداري بهمداري: اگرچه در هر دو منبع و تعاريف مربوط به اين مفهوم، از هدفـ هدف

كند كه در راه رسيدن به يك هدف باشد، ولي تفاوت در اين است ها نام برده شده و ثبات قدم، وقتي معنا پيدا ميمؤلفه

ت حتماً اساس، هدف الزم نيسكند. براينثبات قدم در راه رسيدن به هر هدفي معنا پيدا مي كه براساس منابع شناختي،

ها، ممکن است از خود پشتکار و ثبات قدم نشان كنندهها و اختالسها، تروريستكه شکارچيمورد پسند باشد. همچنان

اشد هاي الهي بي دارد كه مبتني بر ارزش(. ولي براساس منابع اسالمي، هدفي ارزش پيگير613، ص 1003دهند )لوپز، 

 مداري الهي كاسته شود، اعتبار ثبات قدم در آن عمل هم پايين خواهد آمد.و هرچقدر از هدف

مي هاي اسالهاي مورد توجه در منابع اسالمي، لزوم ثبات قدم براساس آموزهها: يکي از مؤلفهپايبندي به ارزش

شناختي شود. اين مؤلفه، در منابع روانها بيان ميو قرآن، براي انسان بيت، اهلاست كه توسط خداوند، پيامبر

 مدارانه برخوردار است.جايگاهي ندارد، ولي براساس منابع اسالمي، از جايگاه ارزش

هاي ثبات قدم اسالمي محسوب كرد كه به معناي نداشتن شك و عنوان يکي از مؤلفهتوان بهيقين: يقين را مي

عنوان مؤلفه بحث نشده است، شناختي بهدودولي در انتخاب و انجام عمل است. از اين مؤلفه، در منابع روانترديد و 

 (.33، ص 1006ميهالي، چيکسنت)شود عنوان يکي از موانع ثبات قدم نام برده ميشناسي ثبات قدم، بهاگرچه در آسيب
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 منابع
 .هجرت، قم، ق، تصحيح صبحي صالح2121، البالغهنهج
 ، تحقيق محمود طناحى، قم، اسماعيليان.النهاية في غريب الحديث و األثر ،2361بن محمد، اثير، مباركابن
 ، قم، جامعة مدرسين.تحف العقول، 2363، بن علىشعبه حرانى، حسنابن
 ، قم، مکتب االعالم االسالمي.معجم مقاييس اللغةق، 2101فارس، احمدبن، ابن

 طليعة النور.جا، ، تحقيق عماد هاللي، بيتهذيب اْلخالق و تطهير اْلعراقق، 2116مسکويه رازي، احمدبن محمد، ابن

 دار صادر.الدين ميردامادى، بيروت، ، تصحيح جماللسان العربق، 2121، منظور، محمدبن مکرمابن

 وم، قم، دفتر انتشارات اسالمي.، تحقيق رضا مهيار، چ دفرهنگ ابجدى، 2315بستاني، فؤاد افرام، 

 .203-33 ص ،1و3، سال دوازدهم، ش علوم حديث، «شناختي از احاديثشناسي فهم معارف رواندرآمدي بر روش»، 2336پسنديده، عباس، 
كورش  ، ترجمةبنديهاي شخصيت: كتاب راهنما و طبقهفضايل و توانمندي، 2335پيترسون، كريستوفر و مارتين. اي. پي. پيترسون، 

 نامداري و ديگران، اصفهان، يارمانا.

 ، قم، اسراء.تسنيم؛ تفسير قرآن كريم، 2333جوادي آملي، عبد اهلل، 
 ، تهران، دانشگاه تهران.نامه دهخدالغت ،2313اكبر، دهخدا، علي

 ، بيروت، دارالقلم.مفردات الفاظ القرآنق، 2121بن محمد، راغب اصفهانى، حسين

 .، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيهادرآمدي بر مباني ارزش، 2333 رهنمايي، سيداحمد،

 ، بيروت، دارالفکر.تاج العروس من جواهر القاموسق، 2121، زبيدي، محمد مرتضى

 ، تهران، آگه.هاي تحقيق در علوم رفتاريروش، 2335سرمد، زهره و ديگران، 
، «هاي معنايي در مطالعات واژگاني ساختار شخصيت بر پايه منابع اسالمييه حوزهكاربرد نظر»، 2333شجاعي، محمدصادق و ديگران، 

 .33ـ1، ص 25، ش شناسيمطالعات اسالم و روان
 .، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينياَّلل مصباح يزديشناختي حضرت آيتهاي روانهديدگا، 2331شجاعي، محمدصادق، 

 .دفتر تبليغات اسالمى قم،، استقامت ،2311 صدر، رضا،
 ، ترجمة سيدمحمدباقر موسوى، قم، جامعة مدرسين.تفسير الميزان، 2311طباطبائي، سيدمحمدحسين، 

 األعلمي للمطبوعات. مؤسسة، بيروت، في تفسير القرآن الميزانق، 2330، ـــــ 
 .م خميني، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امامنطق فهم حديث، 2333طباطبايي، سيدمحمدكاظم، 

 ، تهران، مرتضوي.مجمع البحرين، 2315طريحي، فخرالدين، 
 ، بيروت، دار احياء التراث العربي.التبيان في تفسير القرآنتا، ، بيطوسى، محمدبن حسن

 امهنپژوهش، «نگر براساس منابع اسالمي: تدوين يك مدل مفهوميبري سعادتهاي لذتمؤلفه»، 2331عباسي، مهدي و همکاران، 

 .262ـ211، ص 1، ش سبك زندگي
 ، تهران، بعثت.شناختيهاي روانآزمون، 2335فتحي آشتياني، علي،

 ، قم، هجرت.العينق، 2103بن احمد، فراهيدى، خليل
 ، قم، هجرت.المصباح المنيرق، 2121فيومى، احمدبن محمد، 

 ، قم، دار الحديث.الكافيق، 2113كليني، محمدبن يعقوب، 
 ، بيروت، دار احياء التراث العربي.بحاراْلنوارق،  2103مجلسي، محمدباقر، 

 .الهادى چ هشتم، قم،، تحرير المواعظ العددية )فيها ما تشتهيه األنفس و تلذ األعين( ق، 2111، علي، کينىمش
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 .وهشي امام خميني، قم، مؤسسة آموزشي و پژبنياد اخالق )روشي نو در آموزش فلسفه اخالق(، 2331مصباح، مجتبي، 

 .قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ،(2اخالق در قرآن )معارف قرآن ، 2331مصباح يزدي، محمدتقي، 

 اسالمي. ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشادالتحقيق في كلمات القرآن الكريم، 2363مصطفوي، حسن، 
 تهران، صدرا.، مجموعه آثار استاد شهيد مطهري، 2333مطهري، مرتضي، 

 ذكر.تهران، ، كاوشى نو در اخالق اسالمى و شئون حكمت عملى، 2333مظاهرى، حسين، 

 ، تهران، اميركبير.فرهنگ فارسي، 2360معين، محمد، 
 .بيطالب)ع(امدرسة امام علي بن ، قم، ناخالق در قرآ، 2335مکارم شيرازي، ناصر، 

 .، دفتر تبليغات اسالمىچ چهارم، قم ،انسان رسالت اخالق در تكامل ،2316 موسوى الرى، مجتبى،
 .تنظيم و نشر آثار امام خمينىتهران، مؤسسة  چ هفتم، ،شرح حديث جنود عقل و جهل ،2331 اهلل،روحسيد خمينى،موسوي 

 ، قم، هجرت.معراج السعاده، 2313نراقي، مالمهدي، 
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