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1شلمزاریمحمودخلیلیان

چکیده
بـر   هـای کـاربردی مبتنـی    های مفاهیم دینی گام پیشین در سنجش و طراحـی بسـته   شناسایی مؤلفه و توصیف

های امید از آیات قرآن کـریم و تـدوین مـدل مفهـومی آن      هاست. هدف پژوهش حاضر استخراج مؤلفه آن
ده شـد.  های مفهوم امید از روش تحلیل محتوای کیفی اسـتفا  است. در این پژوهش به منظور استخراج مؤلفه

هاسـت   و مشـتقات آن « قنوط»و « یأس»، «رجا«  جامعة متنی پژوهش قرآن و نمونة متنی آیات با محتوای واژۀ
یابی به  های پژوهش نشان داد که امید آگاهی غیرقطعی در دست که به صورت هدفمند انتخاب شداند. یافته

اه بیرونی، احساس خوشایند کنونی است بر اعتماد به جایگ  اهداف مطلوب در آینده است و الزمة آن عالوه
کنـد. امیـد در آیـات قـرآن از      یابی به اهداف را تـأمین مـی   که انگیزۀ کافی در انجام اعمال الزم برای دست

« هـا  تـالش و تحمـل سـختی   »، و «اسـباب امیـد )مـادی و فرامـادی(    »، «گـاه  تکیه»، «هدف»چهار ویژگی مهم 
« سـاز  عاملیت سبب»، «عاملیت اعتمادزا»اند از:  شناختی امید عبارت های روان برخوردار است. همچنین، مؤلفه

شـناختی آیـات    ای از طریـق خـوانش روان   رشـته  این بررسی نشان داد با رویکـرد بـین  «. عاملیت نیروبخش»و 
 شناختی و مدل مفهومی است. قرآن، مفهوم امید دارای سه مؤلفة روان

 مید در قرآن، مدل مفهومی امید.های امید، ا امید، مؤلفه :هایکلیدیواژه
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Abstract 

Describing and identifying the components of religious concepts is the first step in 

measuring and designing application packages based on them. The purpose of this 

study is to extract the components of hope from the verses of the Holy Quran and to 

develop a conceptual model. In this study, in order to extract the components of the 

concept of hope, the method of qualitative content analysis was used. The statistical 

population of the research is the text of the Holy Quran and the textual sample of 

verses with the content of the words "Raja", "Yas" and "Qanoot" and their 

derivatives that have been purposefully selected. Findings showed that hope is an 

uncertain awareness in achieving the desired goals in the future and it requires, in 

addition to trust in the external position, the current pleasant feeling that provides 

sufficient motivation to take the necessary actions to achieve the goals. Hope in the 

verses of the Quran has four important characteristics: "purpose", "support", "means 

of hope (material and metamaterial)", and "effort and endurance of hardships". The 

psychological components of hope include "trusting agency", "causal agency" and 

"invigorating agency". This study showed that with an interdisciplinary approach 

through psychological reading of Quranic verses, the concept of hope has a 

definition, three psychological components and a conceptual model. 

Keywords: components of hope, conceprual model of hope, hope, hope in 

the Holy Quran 
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مقدمه
زجملــه الهیــات، اخــال  و شــامل رویکردهــای مختلفــی ا 1«امیــد»نظــر درمــورد  ةارائــ ةدامنـ 
ایفا کرد،  2آگوستین ةنقش مهمی در نظری امید بار مفهوم شود. شاید نخستین شناسی می روان

منزلة یکی از سه فضیلت الهیاتی ـ ایمان، امید و محبت ـ نمایان شد )فلیـپ    به  یعنی جایی که
حیثیت )جهت  کند که موضوع امید از یک بیان می وی(. 1386فریامنش،  ةاستراترن، ترجم

یـاری الهـی اسـت     (حیثیـت علـت فـاعلی   )سعادت ابدی است و به جهت دیگر  (علت غایی
4و خلقی 3(. در رویکرد اخالقی، امید به ارادی55، ص 1379)امینی، 

شـود.   بنـدی مـی   طبقـه  
5کانت

اخالقی خود در طرح اصول موضـوعه، بـرای امیـد ارادی جایگـاهی ویـژه       ةدر نظری 
هایی معرفـی   امید را نوعی آمادگی برای استعال جستن از موقعیت 6قائل شد. همچنین مارسل

کننـد. از سـوی دیگـر امیـد      کرد که آدمی را به تسلیم شـدن در برابـر نومیـدی وسوسـه مـی     
امید را مرتبط با حسرت و اشتیا  نسبت  7بلوخ که چنانخلقی، حالت امیدوار بودن است. هم

8بینـی  کنـد. امـا بایـد میـان حالـت امیـدوار بـودن بـا خـوش          به اتوپیا )آرمانشهر( فرض می
و  

ای از عـدم قطعیـت    بینـی، متضـمن درجـه    خالف خوشرتمایز قائل شد. امید ب 9آرزواندیشی
رسـد، مـاهیتش    ود مـی وقتی امید به اوج خ»کند:  اشاره می 10است. در این خصوص دکارت

 (.1386)فلیپ استراترن، « تعبیر کرد اعتماد یا یقینتوان به  کند و از آن می تغییر می
( امید را حالت تعادل میـان  22، ص 1380) 11شناختی، اریک فروم در مطالعات روان

 ( امیـد را 1377) 12ای متناقض و فرانکل منزلة پدیدهبه  انتظار انفعالی و عدم توجه به واقعیات
 کننـد.  زنـدگی معرفـی مـی    شـدن  معنـادار  و رنـ   از رهـایی  باعـ   و ، پیچیـده  انسانی ةتجرب

هـای اصـولی    روان و یکـی از پایـه    های سالمت عتقد است امید از نشانهم 13همچنین رابینسون
کنـد   توازن و قدرت روانی است. او امید را توانایی باور یک احساس بهتر از آینده تلقی می

                                                                                                                                        
1.  Hope 

2.  Augustine 

3.  intentional 

4.  dispositional 

5.  Kant 

6.  Marcel 

7.  Ernst Bloch 

8.  optimism 

9.  thinking wishful 

10.  Descartes 

11.  From 

12.  Frankle 

13.  Rabenson 
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و او را به سطح بـاالیی از عملکردهـای روانـی و     دارد میکه انسان را به تالش و کوشش وا 
 ای ناآگاهانـه  شـناختی  رامید را رفتا 1(. کارپنیتو1373نسب،  کند )اسالمی رفتاری نزدیک می

 و شـود  مـی  هـدف منجـر   بـه  یـابی  دسـت  بـرای  عمـل  بـه  و دهد می انرژی فرد به داند که می
شـود   مـی  انگیزشـی  سیسـتم  تحریک سبب و کند می تبدیل رشد برای فرصتی به را ها بحران

)اعتمـاد   2تحول اجتمـاعی اریکسـون   ةدر اولین مرحله از نظری (.1373محمدی شاهبالغی، )
شود و براساس  امید و انتظار در دوران شیرخواری بنیان نهاده می ۀدر برابر عدم اعتماد(، ساز

 (.1382گیرد )کرین،  اولین تجارب اعتماد و امنیت شکل می
پـردازی امیـد بیشـتر     ها در مفهـوم  گرا، عمق بررسی شناسی مثبت با ظهور جنبش روان

اهـدافی را بـرای    (1شناختی است و در این فراینـد افـراد    ی، امید فرایند3شد. از نظر اسنایدر
بـرای اجرایـی کـردن     (3برای رسیدن به آن اهداف راهکارهـایی را خلـق و    (2خود تعیین، 

بـه   الگـوی امیـد،   هکنند. این سه مؤلف مسیر ایجاد می ةالزم را در ابتدا و ادام ۀراهکارها انگیز
شـوند )اسـنایدر،    )عامـل( شـناخته مـی   5کارگزارو تفکر 4منزلة اهداف، تفکرگذرگاه )مسیر(

 و همـــکاران  7کـ(. اما شرانـ 2009 موئی، رـگیاـم ،2007، 6زـوپـ؛ اسنایدر و ل2002، 1994
گیـری دسـتیابی و    انگیزشی با جهت یمعتقدند تعریف اسنایدر امید را عمدتاا مفهوم (2008)

 73( با مـرور  2020) 8است. از سوی دیگر اُلسمن کردهتالش برای رسیدن به هدف محدود 
 فکـری  مکتب طور کلی دوبه  چند بُعدی است. ۀپژوهش مروری دریافت که امید یک ساز

 ،1994)اسنایدر،  هدف گیری جهت بر تمرکز با بُعدی یک سازی مفهوم شامل امید درمورد
 ای، رابطـه  احساسی، ایاجز از ترکیبی که چندبعدی مفهوم و (2007؛ اسنایدر و لوپز، 2002
و  10امیـراو ـ    ای و زمـانی )ردلـی    (، زمینـه 2006، و همکـاران  9معنـوی )آرنـائرت   و رفتاری

هـا( و   آوری )تحمل سختی آینده(، تاب ة(، یا سه شکل انتظار )ارزیابی نتیج2018همکاران، 
 .کند می منعکس ( را2020میل )بیان معنا( )اُلسمن، 
توجـه قـرار   مورد شـناختی  رویکردهای الهیاتی، اخالقـی و روان تنها در  مفهوم امید نه

                                                                                                                                        
1.  Carpenito 

2.  .Erikson 

3.  Snyder 

4.  pathway thinking 

5.  agency thinking 

6.  Lopez 

7.  Schrank 

8.  Olsman 

9.  Arnaert 

10.  Redlich‐Amirav  
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شـناختی فراوانـی بـرای آن ذکـر شـده       بلکه در بررسی مناب  اسالمی آثار روان ،گرفته است
هـا و تقویـت    سان شـدن سـختی  ، آ(110: )کهف صدور اعمال صالح ،کریم قرآناست. در 
از  (،110؛ کهـف:  218 :بقـره  ) در انسـان  زایـی  بخشی و تـالش  تحرک(، 104)نساء:  روحیه

معرفی شده است. همچنـین قـرآن بـه     منانؤمدر زندگی های امید به خداوند ر و کارکرداثآ
نسـبت بـه    را عامل طغیان و سرکشی انساننومیدی موضوع ناامیدی و عواقب آن پرداخته و 

کفــر بــه خــدا و . در ایــن کتــاب مقــدس (21: فرقــان ؛11: )یــونس دانــد مــیخــدا و قــوانین 
 ؛63: )زمـر  خداونـد مدد و یاری  ،رحمت نسبت به عدم انتظار( و 87: های او )یوسف نعمت
شـود   ( از نتای  و پیامدهای طبیعی نومیدی است. بنـابراین کسـی کـه نومیـد مـی     87: یوسف

 همچنـین  بـازد.  ( و در برابر مشـکالت خـود را مـی   104: )نساء شود میدچار سستی و ضعف 
 اهـداف  هیـابی بـ   نتیجه عـدم دسـت  ر( و د21: )فرقان کند طرح میمهای نامعقولی را  خواسته

دست بـه خودکشـی بزنـد     فرد شود تا افسردگی فزاینده موجب می .دشو دچار افسردگی می
بـه هـر حـال در    . (11: آیـد )یـونس   شـمار مـی  بـه   که مصداقی از طغیان بر خدا و رحمت او

ی بـرای دوری  عتالش و زنـدگی و مـان   ،نگرش و بینش قرآنی امید عاملی مهم برای تحرک
ــه  .(1387، منصــوری) خودکشــی و طغیــان اســت ،از افســردگی طــور کلــی آثــار متعــدد ب

ــناختی روان ــت  ذکر ش ــرآن، حکای ــات ق ــده در آی ــتای     ش ــ  در راس ــن منب ــت ای ــر ظرفی گ
 پردازی امید است. مفهوم

م دینـی  کـردن مفـاهی  به عملیاتی  شناسی نسبت پژوهشگران روان ةاز سوی دیگر عالق
هـای   ایـن مفـاهیم، بررسـی ویژگـی     کردنچه بخشی از فرایند عملیاتی شود. اگر مشاهده می

شناسـی ایـن حـوزه )خـدایاری      که برخی از مطالعات آسیب طور هماناما  ،سنجی است روان
تنهـا ضـعف در بررسـی     دهـد نـه   ( نشان مـی 1390آبادی،  لطف ؛1390؛ رحیمی، 1390فرد، 

هـای طراحـی شـده؛ بلکـه فقـدان مـدل منسـجم         یـاس زارهـا و مق سـنجی اب  های روان ویژگی
موضوعات و  کردنترین نقاط ضعف در فرایند عملیاتی  مبانی نظری اسالمی از مهم بر مبتنی
شـناختی از   های دینی است. در ایـن راسـتا معناشناسـی مفـاهیم دینـی بـا خوانشـی روان        سازه

ندیده که برخی از پژوهشـگران )پسـ   ورط همانآید. اما  های این عرصه به حساب می اولویت
اند همیشه پژوهش در مفاهیم اسالمی با معناشناسـی   ( بیان کرده125 ، ص1390، و همکاران

های  بلکه ورای تعریف، ممکن است پرسش ،یابد آوردن یک تعریف، پایان نمی  دستبه  و
وضوع را مشـخص  های آن م نیازمندیم مؤلفه ها آن دیگری نیز مطرح باشد که برای پاسخ به

 کنیم.
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هـای   پـژوهش  ۀاین مقاله در بررسی ادبیـات پـژوهش نشـان داد عمـد     ۀتالش نویسند
ادیـانی،   بـین  ةگرفته با رویکرد اسالمی به بررسی آثار امید و عمدتاا با رویکرد مقایس صورت

ــه اســت )انصــاری و میرشــاه   ــی صــورت گرفت و  ؛ خــاکرور1389جعفــری،  اخالقــی و تربیت
( در پرتـو  1391(. محققیـان و پـرچم )  1394نـژاد،   و احمری و غالمحسـین  1392، همکاران

کنند گرچه امید، ماهیتی مثبت و پسندیده  دقت در معنا و مفهوم امید در قرآن کریم بیان می
ۀ آن، ممکن است ماهیتی حقیقـی  زنند اما از آنجا که عوامل پدیدآورنده و موان  برهم ،دارد

توان امید را به دو قسم امید صـاد  )حقیقـی( و کـاذب )مجـازی(      یا کاذب داشته باشند، می
این پژوهش نشان داد امید حقیقی در ارتباط بـا خداونـد اسـت و در پرتـو      ة. نتیجکردتقسیم 

شناخت هدف اصلی زندگانی، آشنایی با افکارِ مـان  و مبـارزه بـا آمـال و آرزوهـای واهـی       
ابقای آن امیدوار بود. همچنین این پژوهش نشـان داد هـر یـک از ادیـان     توان به حفظ و  می

کننـد.   اسالم و مسیحیت راه و روش مخصوصی را برای القا و تحکیم امیـد آدمـی ارائـه مـی    
ــرچم )    ــان و پ ــر محققی ــی دیگ ــین در پژوهش ــی( 1390همچن ــر مبتن ــریم   ب ــرآن ک ــات ق آی

مراهـی بـا خـوف و اعتـدال در     جویی و نیـت صـادقانه، همراهـی بـا عمـل صـالح، ه       حقیقت
. خـاری  کردنـد های شناخت امید حقیقی از امیـد کـاذب معرفـی     منزلة شاخصهبه  آرزوها را

هـای پـژوهش محققیـان و     ( با هدف مفهوم شناسی امیـد، بـر یافتـه   1394) و همکاران آرانی
نگـری را از آثـار    و فعالیـت هدفمنـد، معرفـی الگـو، آرامـش و آینـده       تأکید( 1391پرچم )

 .کردتربیتی امید معرفی 
 و همکـاران  امید اسنایدر، در یک بررسـی تطبیقـی پـرچم    ةپی ظهور و بروز نظریدر

اســنایدر و قــرآن  ة( بــه تعیــین میــزان اشــتراک و افتــرا  میــان مفهــوم امیــد در نظریــ1392)
پسـند قـرآن، هماننـد امیـد در     ژوهش نشان داد امیـد مطلـوب و مورد  این پ ةاند. نتیج پرداخته

اسـنایدر،   ةهای امیـد در نظریـ   اسنایدر و دارای ابعادی شناختی ـ رفتاری است و مؤلفه  ةینظر
( با هدف تبیین وجـوه تشـابه   1389)معانی قرآنی است. همچنین بهشتی و همکاران  منطبق با

گـرا نشـان دادنـد کـه امیـد در       شناسی مثبت و تفاوت امید از دیدگاه قرآن و روایات با روان
شناسـی   بـه روان  بیشـتری نسـبت   ۀاز دیدگاه قرآن و روایات، جامعیت و گستر تعلیم و تربیت

گرا دارد. اگر چه این پـژوهش بـه بررسـی وجـوه تشـابه و تمـایز امیـد براسـاس منـاب            مثبت
امـا بـا توجـه بـه آنچـه در عنـوان        ،گـرا پرداختـه اسـت    شناسی مثبت اسالمی و رویکرد روان

هـای امیـد براسـاس منـاب  اسـالمی نشـده        خراج مؤلفهپژوهش آمده، موفق به شناسایی و است
 است.
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شـناختی مفهـوم    ای اسـالمی ـ روان   رشـته  ( با رویکرد بـین 1390مظاهری و پسندیده )
اند. این پژوهشـگران در راسـتای توصـیف     بررسی قرار دادهمناب  دینی مورد امید را براساس

ن در سـطح فـردی، بـه معرفـی سـه      منظور طراحی نظری ساختار ایمابه  انسان با خدا و ةرابط
پرداختنـد. در ایـن سـاختار منظـور از     « محبت به خـدا »و « امید به خدا»، «ترس از خدا» ۀساز

یا نیل به موقعیت خوشـایند و  آوردن چیزی   دستبه  امید به خدا این است که فرد، با هدف
کنـد   فیض( پیروی مـی ای، با پیامد مثبت از دستورها و اوامر خداوند )یعنی منب   شده خواسته
رفتار از طریق تشویق و تطمیـ   « فعال کردن»امید به خدا در افراد  ة(. همچنین نتیج114)ص 

فرد به عبادت و انجام دادن آنچه خدا خواسته یا فرمان داده است و نیز اجتناب از آنچه خدا 
 من  و نهی کرده است.

 اسـالمی  رویکـرد  بـا  گرفتـه  صـورت  هـای  از بررسی پیشینه مشخص شد که پـژوهش 
اند؛ حال آنکه به اعتقاد برخی  هکردشناختی مفهوم امید را بررسی  گیری روان تر با جهت کم

امیـد در قـرآن تحقیـق و     ۀ( اگر کسی بخواهد دربار2، ص1387از پژوهشگران )منصوری، 
های دیگر آن توجه  شناسی امید بیش از جنبه روان ۀبایست به حوز پژوهشی را انجام دهد می

( و پیچیـدگی مفهـوم امیـد    2013، 1کند. از سوی دیگر عدم وضـوح تعریـف )پلـور و هـود    
منظـور تعریـف بهتـر    بـه   ای رشـته  بـین  ة(، همچنـین مطالعـ  2018و همکاران،  امیراوـ   )ردلی 

پـردازی   ( ضـرورت مطالعـه و مفهـوم   2015و همکاران،  2امید )پیچینلی ۀدهند عناصر تشکیل
شـناختی و شناسـایی    حاضـر تعریـف روان   ةهـدف مقالـ   ،رو ایـن ازکنـد.   امید را ایجـاب مـی  

سـاخت و   ةیابی به ایـن هـدف زمینـ    آیات قرآن است. دست بر مبتنیهای مفهومی امید  مؤلفه
هـای   های آن و تدوین و طراحی پروتکل ابزارهای مناسب جهت سنجش دین و سازه ةتوسع

کند. بنابراین. بـا توجـه بـه فقـدان      م میرا فراه ها آن ای متناسب با های مداخله درمانی و بسته
نظر گرفتن گستردگی مفهوم امید در بر مناب  اسالمی همچنین در مبتنیمدل مفهومی منسجم 

شـده بـرای آن، ضـرورت دارد بـا خوانشـی      ذکر شناختی مناب  دین اسالم و آثار متعدد روان
ررسـی قـرار گیـرد.    بمناب  اسـالمی مورد  صورت مبسوط براساسبه  شناختی این مفهوم روان

شـناختی، در   رو در این مقاله قابلیت بازنمایی امید به صورت مفهوم روان پیش ةلئبنابراین مس
االت زیـر  ؤگـویی بـه سـ    ها و مدل مفهومی براساس آیات قرآن و در صدد پاسخ قالب مؤلفه

 است.

                                                                                                                                        
1.  Pulvers & Hood 

2.  Piccinelli  
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 شناختی برخوردار است؟ براساس آیات قرآن امید از چه تعریف روان :1 سؤال
 هایی است؟ مدل مفهومی امید براساس آیات قرآن شامل چه مؤلفه :2 سؤال
 

روشتحقیق
پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی است و از روش تحلیل کیفی محتوای متـون دینـی بـا    

کند. روش نحلیل کیفی محتـوای متـون دینـی     تمرکز بر توصیف، تبیین و تحلیل استفاده می
عمل آمـده در فهـم متـون    به  هایی های معنایی و تالش زهحو ةشناسی، نظری از مطالعات زبان
شود. هدف اصلی تحلیل کیفی محتوای متون دینی این اسـت کـه پژوهشـگر     دینی مشتق می

شناختی دسـت یابـد.    های روان های متون دینی به فهم و استنباط سری مفاهیم و گزاره از یک
صـورت اسـتقرای کیفـی انجـام     بـه   هـا  در تحلیل کیفی محتوای متون دینی گـردآوری داده 

بـه سـوی کـل بـوده و اشـتراک در یـک ویژگـی         ءگیرد؛ بنابراین، فرایند تحلیـل از جـز   می
 در (.1399ها در یک حوزه شود )شـجاعی،   ها و گزاره بندی واژه تواند عاملی برای طبقه می
 و بـودن  چگونـه  دالیل تبیین و تشریح به هست آنچه تصویرسازی بر عالوه محقق روش این

متنـی پـژوهش کتـاب مقـدس قـرآن و       ةجامعـ . پـردازد  می آن ابعاد و مسئله وضعیت چرایی
ست که به ها آن و مشتقات« قنوط»و « یأس« »رجا«  ۀمتنی پژوهش آیات با محتوای واژ ةنمون

منظـور  بـه   آوری اطالعـات  جمـ   ۀصورت هدفمند انتخاب شـداند. بـر ایـن اسـاس در شـیو     
هـای:   هـای قـرآن )کتـاب    د از ابزار کتب لغت با تمرکز بر واژهمعناشناسی واژه و تعریف امی

بـه   ( استفاده شـد. همچنـین  الکریم القرآن کلمات التحقیق فیو  القرآن غریب فی المفردات
هـای   مراجعـه بـه آیـات قـرآن ابتـدا پایـه       های مفهومی امید بـا  منظور تعریف و کشف مؤلفه

 سـازی براسـاس   شد تا از طریـق تصـویر   های آن شناسایی اساسی این مفهوم و سرس ویژگی
 تبیینـی  ةنهایـت بـا ارائـ   کشف و مورد تحلیـل قرارگیـرد. در  امید  یها ، تعریف و مؤلفهها آن

 امیـد  مفهـوم  از گرافیکـی  مدلی شده، های کشف مستدل از چرایی استنباط هر یک از مؤلفه
 .شد ارائه
 

هایافته
معناشناسیامیددرلغت

اسـت   یـأس است که در آن همزه منقلب از واو و نقیض  «رجو» ۀماداز « رجا»عربی در لغت 
کار بـرده شـده   به  ( که به معنای آرزو، خواستن و ترس310، ص14  ، ج 141، )ابن منظور
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الحصـول، از قبیـل خیـر اسـت و      دست آوردن امر ممکنبه  رجو به معنای انتظار ۀماد 1.است
خالف خـوف  ( و بـر 79، ص 4ج  ،1360، )مصـطفوی حسـن   2گرایش به سـمت خیـر دارد   
دست آوردن و تحقق بخشیدن بـه  به  یافتن به خیر است که برای  حالت تمایل و انتظار دست

دانـد کـه مقتضـی     (. راغب اصفهانی امید را ظنـی مـی  80 )همان، ص 3شود آن فرد آماده می
(. براین اساس 346  ، ص1412) 4حاصل شدن امری است که در آن مسرت و شادی است

انتظـاری   الـف(  :اساسـی اسـت   ةشده در کتب لغت، امید شامل سه پای توجه به مطالب بیانبا 
 موجب مسرت و شادی. ج(ظنی و  ب(شدنی،  واق 
 

هایاساسیمعنایامیددرآیاتپایه
در قرآن کریم مشخص شـد   ها آن با تمام مشتقات« قنوط»و « یأس»، «رجا»با بررسی مفاهیم 

با مستندات قرآنی بیـان   ها آن که معنای امید شامل سه پایه اساسی است. در ادامه هر یک از
 :پروردگـار )کهـف   امید بـه لقـای   نگری که با تعبیراتی چون: هدفمندی و آینده (1شود.  می
؛ 368: بـوت (، امیـد بـه روز قیامـت )عنک   57 :؛ عنکبوت216 :؛ فرقان15 ،11، 7: یونس؛ 1105

منزلـة  بـه   ( بیان شده است. در این آیات مالقات با خداونـد 1310و  9 6 :ممتحنه ؛21 :احزاب
ه در آینـده نصـیب افـراد    لکـ ب ،هدف معرفی شده و زمان این مالقات در حال حاضر نیسـت 

مفهوم ایمان )مفهوم ایمان در برخی آیات به صورت صریح و در برخـی دیگـر    .2 ؛شود می
 من /کافر استفاده شده است( که بـا تعبیراتـی چـون:   ؤمد غیرو افرا« شرک»از مفهوم مخالف 

                                                                                                                                        
. و يستعمل بمعنى الخوف ألنّ الراجي يخاف انّه ال ..رجو : رجوته أرجوه رجوّا على فعول: أملته و أردته.  1

 يدرك ما يترجّاه.

 هو توقّع لما يمكن حصوله من خير و الميل اليه..  2
 الرجاء خالفه و هو حالة تمايل و توقّع لحصول خير فيتهيّأ لتحصيله و تحقّقه..  3

 الرَّجَاءُ ظنّ يقتضي حصول ما فيه مسرّة.و .  4

 رَبِّهِ. لِقاءَ يَرْجُوا  .5
 لِقاءَنا. يَرْجُونَ  .6
 اللَّهِ. لِقاءَ يَرْجُوا  .7
 الْآخِرَ. الْيَوْمَ ارْجُوا وَ  .8
 الْآخِرَ. الْيَوْمَ وَ اللَّهَ يَرْجُوا  .9

 الْآخِرَةِ. مِنَ يَئِسُوا  .10
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هر کس به لقای  (،2181: )بقره به رحمت خدا امیدوارند ها آن اند ... کسانی که ایمان آورده
، جـز  (1102 :)کهـف .. در پرستش پروردگـارش شـریک نسـازد    پروردگار خود امید دارد .

یوس أهـا تواناسـت، کسـی از رحمـت خـدا مـ       کسانی که باور ندارنـد خـدا بـر زدودن رنـ     
ر کرده و به معاد و لقای خداوند کف(، کسانی که آیات الهی را انکار 873 :شود )یوسف نمی

ان شده است و همچنین تعبیراتـی  ( بی234: اند )عنکبوت اند، از رحمت من نومید شده ورزیده
 ؛ایمان در افراد امیدوار اشـاره دارد  ةآمده بر جنب 6رعد ۀسور 31و  5سوره مائده 3 ةکه در آی

که با تعبیراتی چون: پس هر کس به لقای پروردگار خـود امیـد دارد بایـد     . انگیزش عمل3
کنید، ... زیرا شـما  (، در دستیابی به گروه مشرکان سستی م1107 :)کهفکاری شایسته کند 

، بروید و از یوسف و برادرش (1048 :امید ندارند )نساء ها آن چیزهای از خدا امید دارید که
جو کنید و از رحمت خدا ... ناامید نشوید، زیرا حقیقت این اسـت کـه جـز کسـانی      و جست

شـود   یوس نمـی أهـا تواناسـت، کسـی از رحمـت خـدا مـ       که باور ندارند خدا بر زدودن رن 
کهـف بیـان    110 ةکه عالمه طباطبـایی در ذیـل آیـ    طور همان( بیان شده است 879 :)یوسف

بعـد انگیزشـی امیـد بـرای انجـام       بیـانگر  ل بر امید به لقای پروردگارکند متفرع بودن عم می
 (.558 ص ،13 ج ،1374 ،)طباطبایی استاعمال 

 

 هایامیددرآیاتقرآنویژگی
های آن کارگشاست. از بررسـی آیـات قـرآن     شف مؤلفههای یک مفهوم در ک بیان ویژگی

شود:  و مشتقات آن چهار ویژگی برای مفهوم امید استخراج می« رجا«  ۀکریم با محتوای واژ
کند: انسان  که صدرالمتالهین بیان می طور همانتالش.  (4اسباب،  (3گاه،  تکیه (2هدف،  (1

                                                                                                                                        
 يَرْجُونَ. أُولئِكَ ... آمَنُوا الَّذينَ إِنَّ  .1
 رَبِّهِ. بِعِبادَةِ يُشْرِكْ ال ... رَبِّهِ لِقاءَ يَرْجُوا كانَ فَمَنْ  .2
 إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ  .3
 يَئِسُوا أُولئِكَ لِقائِهِ وَ اللَّهِ بِآياتِ كَفَرُوا الَّذينَ وَ  .4
 كَفَرُوا الَّذينَ يَئِسَ الْيَوْمَ  .5
 آمَنُوا الَّذينَ يَيْأَسِ فَلَمْ  .6
 فَلْيَعْمَلْ. .. يَرْجُوا كانَ فَمَنْ  .7
 يَرْجُونَ ال ما اللَّهِ مِنَ تَرْجُونَ وَ تَأْلَمُونَ كَما يَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ. .. الْقَوْمِ ابْتِغاءِ فِي تَهِنُوا ال  .8
 نَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اِ.. فَتَحَسَّسُوا اذْهَبُوا  .9
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 (از حیوانـات ) انسـان ی است که غیراست دارای خصوصیاتاز آنجایی که دارای نفس مجرد 
هـا   های اختصاصی انسـان  چنین خصوصیاتی را ندارند. ایشان امید به آینده را یکی از ویژگی

رو در تبیـین هـر یـک از ایـن      ایـن (؛ از433، ص1381 داند )صدرالدین محمـد شـیرازی،   می
 شود. شناسی امید می کوتاهی به انسان ۀها اشار ویژگی

 

مندیهدفویژگیاول:
 هسـتند بینی الهی هی  تردیدی نیسـت کـه موجـودات جهـان هسـتی دارای هـدف        در جهان

های اخالقی بـا توجـه بـه هدفمنـدی انسـان، ویژگـی        (. در نظام113، ص 1381)ابراهیمیان، 
گیـرد و   شود چرا که انسـان مختـار، هـدفی را در نظـر مـی      گیری می مختار بودن انسان نتیجه

، ص 1380دهـد )مصـباح یـزدی،     خود را برای رسیدن به آن انجام مـی  های اختیاری فعالیت
بـه   (. با توجه به ویژگی هدفدار بودن انسان، امید نیازمند موضوع است. اینکه انسـان 25 ـ 21

خواهـد بـه آن دسـت پیـدا کنـد. چـرا کـه         ست که در آینده مـی چیزی امید دارد به این معنا
رو تحقـق اهـداف در آینـده، موضـوع      ایناز است.نگری در خود هدف مندرج  اساساا آینده

و  11،  3یـونس  7، 2عنکبـوت  ۀسـور  5،  1کهـف  ۀسور 110در آیات  که چنان؛ هماستامید 
منزلة هدف آینـده مطـرح شـده و موضـوع امیـد قـرار گرفتـه        ی پروردگار به لقا 4یونس 15

دف حـق  پردازی امید مـورد توجـه هسـت کـه آن هـ      است. در آیات قرآن هدفی در مفهوم
( بشارت به حق، دلیل امیدوار بودن قلمداد شـده  555 :که در آیات ناامیدی )حجر، چراباشد
 است.
 

6گاهامیدویژگیدوم:تکیه
 49آیـة   کـه  چنـان (. از سـوی دیگـر   28در تفکر قرآنی انسان موجودی ضعیف است )نساء: 

                                                                                                                                        
 رَبِّهِ لِقاءَ يَرْجُوا كانَ فَمَنْ  .1
 اللَّهِ لِقاءَ يَرْجُوا كانَ مَنْ  .2
 الدُّنْيا بِالْحَياةِ رَضُوا وَ لِقاءَنا يَرْجُونَ ال الَّذينَ إِنَّ  .3
 لِقاءَنا يَرْجُونَ ال الَّذينَ  .4
 الْقَانِطِينَ مِنَ تَكُنْ فَلَا بِالْحَقِّ بَشَّرْنَاكَ قَالُوا  .5
نيازمنرد    از سوی نويسنده بررای ويگگري  « گاه اميد تكيه»در اين مقاله با بررسي آيات قرآن كريم تعبير .  6

 شود. كار برده ميبه  بودن اميد به متعلق بيروني
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ه بـاالترین مراحـل   یابی بـ  کند انسان تنها موجودی است که توان دست سورۀ فصلت بیان می
نهایت فراهم است. قرآن کریم انسان  زندگی را دارد. بنابراین برای انسان قدرت تعالی تا بی

کند کـه هـی  چیـز جـز پیونـد و اتصـاف بـا         طلبی معرفی می نهایت را موجود نامحدود و بی
یژگی (. توجه به دو و37، ص 1381کند )ابراهیمیان،  نهایت مطلق او را سیر و راضی نمی بی

طـور مسـتقل در   بـه   طلب بودن انسان نشانگر این حقیقت است که انسـان  نهایت ضعیف و بی
رو نیازمنـد منبـ  قـدرتی اسـت      شود، ازاین یابی به اهداف واالی خود دچار مشکل می دست

 در المیـزان  تفسـیر  های انسان او را مورد ترحم قرار دهد. صاحب پوشی از ضعف که با چشم
 امید[ گاه تکیه] خداوند ناحیة از مؤمنان که آنجایی از کند می بیان 1نساء سورۀ 104آیة  ذیل
 خـود  عمل در است؛ مؤمنین ولی خداوند طرفی از و دارند مغفرت و ظفر فتح، به یابی دست
 را هدف به آنان رسیدن که نیست کسى و ندارند موالیی چون کفار اما هستند؛ نشاط دارای
 برای  دلگرمی مایة بخواهد که ندارند حمایت و امید ای ناحیه هی  از رو ازاین بکند. ضمانت

 در طباطبایی، عالمه برداشت با مطابق(. 103 ،102 صص ،5 ج ،1374 ی،طباطبای) شودها  آن
 شود. در تأیید این برداشت می معرفی مؤمنان برای امید گاه تکیه منزلةبه  خداوند مذکور آیة

گـاه بـرای امیـد را در روایـات متعـددی )تمیمـی آمـدی،         هضرورت داشتن تکی )ع(امام علی 
گاه  منزلة تکیهبه  ایشان قرار گرفتن افراد که چنانکند،  ( بیان می2511، 4127، حدی  1366

در موضوع امیـد نیـاز بـه    . کند گاه معرفی می داند و خداوند را تنها تکیه امید را نکوهیده می
رجـاء ماننـد حـب،    »کنـد:   سورۀ نحل چنین بیان می 52متعلق را عالمه طباطبائی در ذیل آیه 

کند و اگر متعلق رجا در خارج یافت نشود هرگـز   اراده و جذب بدون متعلق وجود پیدا نمی
رده شود، پس وجود امید دلیل است بر وجود کسی که به او امید بـ  رجایی بالفعل محقق نمی

منزلـة  بـه   جایگـاهی بیرونـی   (. بر این اسـاس وجـود  394، ص12، ج1374ی، )طباطبای« شود
گـاه   های الزم برای ایجاد امید است. با بررسی آیـات قـرآن کـریم تکیـه     گاه از ویژگی تکیه

 برخوردار است.« مهربان بودن»و « آگاه بودن»امید از دو خصوصیت 
 

گاهآگاهبودنتکیه
م بـودن معرفـی   علیم و حکی گاه امید با ویژگی منزلة تکیهبه  نساء خداوند ۀسور 104 ةدر آی

                                                                                                                                        
 وَ يَرْجُرونَ  ال مرا  اللَّهِ مِنَ تَرْجُونَ وَ تَأْلَمُونَ كَما يَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ تَأْلَمُونَ تَكُونُوا إِنْ الْقَوْمِ ابْتِغاءِ فِي تَهِنُوا ال وَ  .1

 حَكيماً عَليماً اللَّهُ كانَ
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گـاه امیـد را نتیجـه     توان علیم و حکیم بودن تکیه و با توجه به صدر و ذیل آیه می شده است
مشـرکان،   گـروه  بـه  دسـتیابی  ، به سستی نکـردن در 1ابتدای آیه ةگرفت و گفت علت توصی

منزلـة منبـ  امیـدبخش، علـیم و حکـیم اسـت.       بـه   کند خداوند که بیان می 2انتهای آیه است
بـه   بر صفت علیم بودن، سمی  بـودن را بـرای خداونـد    عالوه 3عنکبوت ۀسور 5 ةآیهمچنین 
حکـیم و سـمی  بـودن     با توجه به ویژگـی صـفات علـیم،   کند.  گاه امید مطرح می منزلة تکیه

گـاه   تـوان گفـت کـه تکیـه     مـی  گاه امید در آیات، به تکیه خصوصیت نسبت خداوند و القای
تا بتواند به نیازهای فرد آگاهی داشـته   ة معرفتی استین مرتبلحاظ شناختی در باالتربه  امید،
 باشد.
 

گاهمهربانبودنتکیه
گـاه   های تکیـه  منزلة ویژگیبه  دو صفت غفور و رحیم بودن خداوند را 4بقره ۀسور 218 ةآی

گاه، به ضعف وجودی و امکـان خطـا    کند. برای تبیین این ویژگیِ تکیه امیدبخش معرفی می
یابی به اهـداف   (؛ در دست28 :از آنجا که انسان ضعیف است )نساءشود.  در انسان اشاره می

ان سـت؛ امکـ  الخطا شـود؛ از سـوی دیگـر چـون انسـان ممکـن       با قصور و کوتاهی مواجه می
ارتکاب خطا را دارد؛ بنابراین با توجه به ضعف وجودی و امکان خطـا، افـراد انسـانی بـرای     

بگـذرد. چـرا کـه درپـی      هـا  آن گاهی هستند که از قصـور و خطـای   امید داشتن نیازمند تکیه
و در غیر ایـن صـورت از رحمـت     شوندتواند امیدوار  چشم پوشی از قصور و خطا، افراد می

قـرار   تأکیـد مـورد   5زمـر  ۀسور 53 ةاین مطلب در آی که چنانشود.  مید مییوس و نااأالهی م
 کند: در تبیین این آیه بیان می تفسیر المیزانگرفته است. صاحب 

دارد کـه تمـامى    نهى از نومیدى را تعلیـل نمـوده و اعـالم مـى    « إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاا»جملة 
اللَّـه  « اى بندگان من از رحمت من نومید نشوید»گوید  سى که مىاند. آن ک گناهان قابل آمرزش

گویـا فرمـوده: از رحمـت    «. رحیم»و « غفور»است که اسمایى حسنى دارد که از آن جمله است 

                                                                                                                                        
 الْقَوْمِ ابْتِغاءِ فِي تَهِنُوا ال وَ  .1

 حَكيماً عَليماً اللَّهُ كانَ وَ يَرْجُونَ ال ما اللَّهِ مِنَ تَرْجُونَ  .2
 الْعَليمُ السَّميعُ هُوَ وَ لَآتٍ اللَّهِ أَجَلَ فَإِنَّ اللَّهِ لِقاءَ يَرْجُوا كانَ مَنْ  .3

 رَحيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ وَ اللَّهِ رَحْمَتَ يَرْجُونَ أُولئِكَ اللَّهِ سَبيلِ  في جاهَدُوا وَ هاجَرُوا الَّذينَ وَ آمَنُوا الَّذينَ إِنَّ  .4

 الْغَفُورُ هُوَ إِنَّهُ جَميعاً الذُّنُوبَ يَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ رَحْمَةِ مِنْ تَقْنَطُوا ال أَنْفُسِهِمْ  عَلى أَسْرَفُوا الَّذينَ عِبادِیَ يا قُلْ  .5
 الرَّحيمُ
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آمـرزم، چـون اللَّـه غفـور و رحـیم       من نومید مشوید، چون که من اللَّه هستم، همة گناهان را مـى 
 (.425، ص 17، ج 1374است )طباطبایی، 
 23، 1زمـر  ۀسور 9زمر( و همچنین آیات  53بقره و  218شده )ة ذکربا توجه به دو آی

گاه امید نسبت به فرد امیـدوار   توان نتیجه گرفت تکیه می 3حجر ۀسور 56و  2عنکبوت ۀسور
 پوشی از قصور و خطا را دارد. ویژگی چشم
 

ویژگیسوم:اسباب
( بـرای رسـیدن بـه اهـداف خـود، بـه اسـبابی        28 انسان چون موجودی ضعیف است )نسـاء: 

یوسف این اسباب در موضوع امید به دو نوع اسـباب   ۀسور 87 ةشود. براساس آی متوسل می
شـود وقتـی بـرادران یوسـف بـا       شود. در این آیه بیان مـی  مادی و اسباب فرامادی تقسیم می

 ،4یوس شـدند أیامین ممتوسل شدن به اسباب مادی )تهمت زدن و التماس کردن( از نجات بن
کـه  ، چرااما حضرت یعقوب سالم اهلل علیه ناامید از نجات بنیامین نبود ،به نزد پدر خود رفتند

بـه اسـباب فرامـادی     را نسـبت  هـا  آن رو توجه اینفرامادی این اتفا  باور داشت؛ ازبه اسباب 
کنیـد و از  جـو   و ای پسران من، بروید و از یوسف و بـرادرش جسـت  »و فرمود:  کردترغیب 

کنـد ناامیـد نشـوید، زیـرا حقیقـت ایـن        ها عطا می رحمت خدا و آسایشی که پس از سختی
ها تواناست، کسـی از رحمـت خـدا     است که جز کسانی که باور ندارند خدا بر زدودن رن 

بـه   نسـبت بـه   7بقـره  ۀسـور  218 ةو آیـ  6فـاطر  ۀسـور  29 ةهمچنـین آیـ  «. 5شـود  یوس نمـی أم
نماز، انفا  در راه خدا، جهـاد در راه خـدا و    ة)تالوت قرآن، اقام کارگیری اسباب فرامادی

 کنند. می تأکیدگیری امید  هجرت در راه خدا( در شکل

                                                                                                                                        
يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِی الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَ قائِماً .  1

 الَّذينَ ال يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ.
 لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ.وَ أُولئِكَ   وَ الَّذينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ لِقائِهِ أُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتي.  2

 قالَ وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِالَّ الضَّالُّونَ. .  3
 مِنْهُ اسْتَيْأَسُوا فَلَمَّا  .4
 الْقَروْمُ  إِالَّ اللَّهِ رَوْحِ مِنْ يَيْأَسُ ال إِنَّهُ اللَّهِ رَوْحِ مِنْ تَيْأَسُوا ال وَ أَخيهِ وَ يُوسُفَ مِنْ فَتَحَسَّسُوا اذْهَبُوا بَنِيَّ يا  .5

 الْكافِرُونَ

 تَبُورَ لَنْ تِجارَةً يَرْجُونَ عاَلنِيَةً وَ سِرًّا رَزَقْناهُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا وَ الصَّالةَ أَقامُوا وَ اللَّهِ كِتابَ يَتْلُونَ الَّذينَ إِنَّ  .6

 اللَّهِ رَحْمَتَ يَرْجُونَ أُولئِكَ اللَّهِ سَبيلِ  في جاهَدُوا وَ هاجَرُوا الَّذينَ وَ آمَنُوا الَّذينَ إِنَّ  .7
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بینینبودناسبابفرامادیقابلپیش
، از سوی دیگر انسـان وقتـی   استانسان از علم کم  ۀکند که بهر اسراء بیان می ۀسور 85 ةآی

بینـد و نسـبت بـه     به این نعمـت را در اسـباب ظـاهری مـی     یابی دست ةرسد ریش به نعمتی می
بنابراین انسان  .(36 :روم ؛11و  10، 9 :هود ؛83 :شود )اسراء اسباب فرامادی نعمت غافل می

های اسباب  حل بینی تمام راه داند و قدرت پیش های رسیدن به اهداف را به تمامه نمی حل راه
بینـی نبـودن رسـیدن بـه      ییـد قابـل پـیش   أدر ت )ع(نین امیرالموم که چنانفرامادی را ندارد. هم

 بـدان  آنچـه  از بـاش  امیدوارتر نداری، را امیدش آنچه به» :اهداف در موضوع امید فرمودند
 ولـی  برگیـرد،  آتش اش  خانواده برای که رفت عمران علیه السالم  بن   موسی زیرا داری؛ امید
 ةملکـ . بازگشـت  پیـامبر  کسوت در سرس و درآمد سخن به او با عزّوجلّ خداوند( آنجا در)

 بـرای  فرعـون  جـادوگران . شـد  مسـلمان  سـلیمان  بـا  ولـی  آمـد،  بیرون خود کشور از نیز سبأ
(. 84، 5، ج1365)الکلینــی، « برگشــتند مــؤمن ولــی آمدنــد بیــرون فرعــون قــدرت تقویــت

آمـده و درخواسـت وامـی از آن     )ع(یید این مطلب مـردی نـزد امـام صـاد      أهمچنین در ت
امروز چیزی نزد ما نیست، ولی فردا برای ما رنگ و حنـایی  »حضرت کرد، حضرت فرمود: 

ای بـه مـن    ، آن مرد گفت: وعـده «رسد و به تو خواهیم داد انشاءاهلل آورند و به فروش می می
میـد آن  آنچه اکنون ابه  ات بدهم در صورتی که من بدهید. حضرت فرمودند: چگونه وعده

« / فـروش کـاال[  را دارم ]اسباب مادی چه امید آن را ندارم ]اسباب فرامادی[ امیدوارترم از آن
  بینـی  توان نتیجه گرفت که توجه به قابل پـیش  شده می (. با توجه به مطالب بیان9)همان، ص 

 های امید است. نبودن اسباب فرامادی در رسیدن به هدف یکی از ویژگی
 

شویژگیچهارم:تال
، تـالش  4زمر ۀسور 9، 3فاطر ۀسور 29، 2بقره ۀسور 218، 1کهف ۀسور 110با توجه به آیات 

بقره افـرادی بـه رحمـت     ۀسور 218 ةایجاد امید است. در آی ةیابی به هدف الزم برای دست
انـد. یعنـی کسـانی کـه در راه      هکردخداوند امید دارند که در راه خدا مهاجرت و مجاهدت 

                                                                                                                                        
 فَلْيَعْمَلْ رَبِّهِ لِقاءَ يَرْجُوا كانَ فَمَنْ  .1

 اللَّهِ رَحْمَتَ يَرْجُونَ أُولئِكَ اللَّهِ سَبيلِ  في جاهَدُوا وَ هاجَرُوا الَّذينَ  .2

 يَرْجُونَ عاَلنِيَةً وَ سِرًّا رَزَقْناهُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا وَ ةَالصَّال أَقامُوا وَ اللَّهِ كِتابَ يَتْلُونَ الَّذينَ إِنَّ  .3

 رَبِّهِ رَحْمَةَ يَرْجُوا وَ الْآخِرَةَ يَحْذَرُ قائِماً وَ ساجِداً اللَّيْلِ آناءَ قانِتٌ هُوَ أَمَّنْ  .4
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توانند به رحمت خداوند امید داشته باشند. همچنـین در   اند، می کردهش رسیدن به هدف تال
نمـاز   ةپایان امیـد دارنـد کـه تـالوت کتـاب و اقامـ       فاطر، افرادی به تجارت بی ۀسور 29 ةآی

کنند. یعنی جایی امید وجود دارد که تالش در راستای هدف هـم باشـد و    و انفا  می دارند
رو براساس آیـات، تـالش    اینقیقی پدید نیامده است؛ ازاد  و حدر غیر این صورت امید ص

ییـد ایـن ویژگـی، عالمـه     أهـای امیـد اسـت. در ت    یابی به هدف از ویژگی مناسب برای دست
کنـد کـه انجـام عمـل صـالح در ایـن آیـه         کهف اشاره می ۀسور 110 ةطباطبایی در ذیل آی

دهـد و اگـر عمـل     متفرع بر امید شده است یعنی فردی که امید دارد عمل صـالح انجـام مـی   
 (.558، ص 13 ، ج1374صالحی از او سر نزند امید حقیقی ندارد )طباطبایی، 

قالب تحمل سازی امید در  در برخی از آیات قرآن، ویژگی تالش در راستای مفهوم
کنـد کـه اگـر رحمتـی را بـه انسـان        هـود بیـان مـی    ۀسـور  9ها مطرح شده است. آیه  سختی

همـان   11 ةشـود؛ امـا در آیـ    نومیـد مـی   ن را از وی قط  کنیم، انسان قطعاابچشانیم و سرس آ
هنـد، از  د و عمل نیکـو انجـام مـی    کنند میها صبر و تحمل  سوره، افرادی که در برابر سختی

ها، به انجـام عمـل نیکـو     شوند. یعنی افرادی که با صبر و تحمل سختی می مستثنیاین قاعده 
 شوند. پردازند ناامید نمی می

 

گیریبحثونتیجه
اشناسی امید سه پایة اساسـی در  های معن اول پژوهش براساس یافته سؤالدر راستای پاسخ به 

موجب مسـرت و شـادی( و   لغت )الف( انتظاری واق  شدنی، ب( ظنی بودن امید و ج( امید 
نگـری، ب( مفهـوم ایمـان و ج(     سه پایه اساسی در آیات قـرآن )الـف( هدفمنـدی و آینـده    

امیـد آگـاهی غیرقطعـی در    »شـود:   امیـد چنـین تعریـف مـی     مفهـوم انگیـزش عمـل( مفهـوم    
آن اعتماد به جایگاه بیرونـی اسـت کـه     ةیابی به اهداف مطلوب در آینده است و الزم دست

یـابی   جوی مسیرهای الزم و انگیزۀ کافی در انجام اعمال برای دستو اد و جستتوانایی ایج
کند. همچنـین مـالزم بـا پدیـدآیی امیـد، در فـرد احسـاس خوشـایند          مین میأبه اهداف را ت

هـا   های مختلفـی از باورهـا و نگـرش    از آنجا که ایمان ابتدائاا به شکل«. شود کنونی ایجاد می
(، امید اساسـاا آگـاهی اسـت. سـنخ آگـاهی امیـد بـه        2015نکاسو، اشاره دارد )میلرپرین و م
ویژگــی ظنــی بــودن امیــد بیــانگر غیرقطعــی بــودن آن اســت.  بلکــه ،صــورت یقینــی نیســت

 امیـد  هـای  ویژگـی  از« نگری آینده»و « حق بودن هدف»ها مقاله نشان داد  که یافته طور همان
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. ورد توجه تعریف قـرار گرفتـه اسـت   م« مطلوبیت اهداف در آینده»است. بنابراین  آیات در
(، 24، ص1388آزاد،  از آنجا که امری حق است مطابق با واق  است )خسـروپناه و پنـاهی  

ایـن یافتـه منطبـق بـر ویژگـی دوم       کننـد.  اهدافی که واقعی نباشند امید حقیقی ایجاد نمـی 
ژوهش هـا در پـ   ( است. آن2008اهدافِ امید براساس نتای  پژوهش شرانک و همکاران )

گانة اهداف امیـد را، واقعـی بـودن اهـداف معرفـی       های سه مروری خود، یکی از ویژگی
شـمرد. همچنـین    های امید بـر  ( مطلوبیت را یکی از ویژگی2015که اُلسمن ) کردند. چنان

هـای جـادویی یـا     که براساس خواسـته  2( از امید کاذب2009) 1این یافته با تعریف نرانس
هـای محققیـان و پـرچم     واقعیت اسـت هماهنـگ و بـا پـژوهش     خیالی و ناشی از تحریف

ــیم1391) ــورد تقس ــد  ( درم ــه امی ــد ب ــدی امی ــی) صــاد  بن ــاذب و( حقیق و  (مجــازی) ک
شـود،   و امیـد کـاذب مـی    3( از امید که شامل امید بالغ2009نراس ) گانة بندی هفت تقسیم

 همسوست.
ــه خیــر و نیــک بــودنِ موضــوع امیــد    ــا دیــدگاه آکوئینــاس نســبت ب ایــن تعریــف ب

اینکه امید نوعی آمـادگی بـرای اسـتعال    درمورد (، دیدگاه مارسل 5، ص2006، )آکوئیناس
 ة، ترجمـ فلیـپ اسـتراترن  هاست و عـدم قطعیـت امیـد در دیـدگاه دکـارت )      در برابر سختی

یژگی احتمالی و غیرقطعی بودن امید از نگاه ( و و2000، 1994) ( و اسنایدر1386 فریامنش،
شـده در تعریـف بـا     بخشـی ارائـه   ست. همچنین ویژگی انگیزههمسو (8، ص 2015) 4اُلسمن

گیری تـالش و کوشـش در انسـان     بخشی امید برای شکل تعریف رابینسون نسبت به تحرک
( 2008)و همکـاران   (، جزء رفتاری مفهـوم امیـد کـه توسـط شـرانک     1373نسب،  )اسالمی

 الزم ۀشـود و توجـه بـه خصوصـیت انگیـز      معرفی شده و شامل مواردی ازجمله انگیزش می
همخـوانی   (211، ص1385)کـار،  نظر در تعریـف اسـنایدر   ها مورد برای استفاده از گذرگاه

برخـی از   ةشناختی است و مطابق با نظری ای امید مقوله ةاولی ةشده ریش در تعریف ارائهدارد. 
شناســان همچــون  ( و برخــی از روان404، ص1380اندیشــمندان مســلمان )مصــباح یــزدی، 

لـوپز،   ( و اسـنایدر )اسـنایدر و  2007نقـل از اسـنایدر و لـوپز،    بـه   1990) و همکاران 5اوریل
 ةشـناختی، جنبـ   ةبر جنب ای شناختی است. عالوه ند امید سازه( است که معتقد201، ص2007

                                                                                                                                        
1.  Neraas 

2.  False Hope 

3.  Mature Hope 

4.  Olsman 

5.  Averill 
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 ةساس خوشایند کنونی( در تعریف موردتوجه قرار گرفته و همسو بـا نظریـ  هیجانی امید )اح
شناسـان غربـی ازجملـه     ( و برخـی روان 1379برخی از اندیشمندان مسلمان )فیض کاشـانی،  

نقـل از مـک ایـنس و     ( )به1994) 4پایرو ،(1986) 3ارنست بالچ ،(2005) 2و ماله 1بروینکس
 ای هیجانی است. امید سازه اند ( است که قائل12 ،10، ص 2006هان، 

در راستای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، با تحلیـل آیـات قـرآن کـریم، سـه مؤلفـة       
بـرای سـازۀ امیـد کشـف و     « عاملیت نیروبخش»و « ساز عاملیت سبب»، «زا عاملیت اعتماد»

گـاه در ایجـاد    آمده از آیات، ویژگی تکیه های به دست شود. با توجه به یافته استخراج می
د نقش مهمی دارد. متناسب با این ویژگی مؤلفة اول امیـد دربرگیرنـدۀ اعتمـاد فعاالنـة     امی

فرد به جایگاه بیرونی است که منشـأ پدیـدآیی احسـاس توانمنـدی در فـرد بـرای ایجـاد،        
یابی به هدف است. البته اعتماد به جایگاه بیرونی از  جو و پیگیری مسیرهای دستو جست

لفة نوظهور سازۀ امید در این مقاله است. این یافته بـا نتـای    اجزاء اختصاصی تعریف و مؤ
امیـد بـه   »هـای تجربـة امیـد را     ( کـه یکـی از اسـتعاره   2009و همکـاران )  5فراترکیب هامر

( کـه بیـان کردنـد افـراد     2015) و همکـاران  6معرفی کرد و بـا گزارشـات سـیولی   « چیزی
نـگ اسـت. ایـن یافتـه همچنـین بـا       کننـد، هماه  امیدوار به اعتقادات معنوی خود تکیه مـی 

( با موضوع امید بیماران سرطانی که نشان 2015) و همکاران 7های پژوهش پروسرپیو یافته
کنند،  داد افراد مبتالی امیدوار، به خدا، فرزندانشان، تحقیقات علمی و پزشکان اعتماد می

 همسوست.
 شـود. بـا   افراد مشخص میهای  ثیر نظام ارزشی و نگرشأت تعیین جایگاه بیرونی تحت

 اعتمـاد فعاالنـه بـه جایگـاهی واال بــا     توحیـد،  اصــل درمـورد  اسـالمی  ةاندیشـ  گیـری  جهـت 
شود.  ایمان میافراد باگیری امید در  موجب شکل« مهربان بودن»و « بودن  اهآگ»های  ویژگی

سـکوالر اسـت کـه براسـاس آن منـاب  مـادی        ةگیری مغایر با نظام ارزشـی اندیشـ   این جهت
اعتماد فرد در راستای رسیدن به اهداف هسـتند.   ۀکنند یرونی )همچون ثروت و مقام( تامینب

 زیربنای الهی اسماء تجلی اینکه بر مبنی( 1389)بهشتی و همکاران  پژوهش نتای  با یافته این

                                                                                                                                        
1.  Bruiniks 

2.  Malle 

3.   Ernest Bloch 

4.  Pieper 

5.  Hammer 

6.  Scioli  

7.  Proserpio  
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ییـد متفـاوت بـودن نظـام     أ. همچنـین در ت اسـت اسـت، هماهنـگ    اسالمی بینی جهان در امید
های سـیولی و   توان به یافته کوالر در ایجاد اعتماد توسط جایگاه بیرونی میارزشی دینی و س

. این پژوهشگران در توصیف امیدِ برخاسته از نیاز به تسلط، بـه  کرد( اشاره 2015همکاران )
مین نیـرو  أد و معتقدنـد تـ  نـ کن شده اشاره می پیوند با منب  نیرو یا حضور خارجی درک ةتجرب

 تواند باشد. معنوی میدو شکل معنوی یا غیر درتوسط جایگاه بیرونی 
 مسـیرهای شـخص هسـتند کـه     ۀشد درک های تواناییساز(  دوم )عاملیت سبب ةمؤلف

کنـد. بـا توجـه بـه      جـو مـی  و را تولیـد و جسـت  شـده   برای اهداف خواسـته مادی و فرامادی 
دو شکل از شده از آیات درمورد دو نوع اسباب مادی و اسباب فرامادی،  های استخراج یافته

بــه  درک و ةمســیرهای مــادی و فرامــادی بــرای رســیدن بــه اهــداف وجــود دارد. خمیرمایــ
و  1وایکـرت  کـه  چنـان کارگیری اسباب فرامادی، ایمان بـه مـاوراء مـاده و معنویـت اسـت؛      

 و مـرتبط بـا معنویـت اسـت اذعـان داشـته و سـیولی        ای ( به اینکه امید جنبه2021همکاران )
 ایمـان  معتقدانـد  امـا  ،نـدارد  دینی ماهیت لزوماا ایمان کنند می بیان هاگرچ( 2015) همکاران

 .است امید ۀکنند حفظ ایمان مناب  و امید نیاز پیش
، کـرده اسـت  اسنایدر درمورد تفکر گذرگاه مطرح  ةدوم با آنچه نظری ةچه مؤلفاگر

 ةاسـنایدر مؤلفـ   ةاما از جهاتی دیگر با یکـدیگر تفـاوت دارنـد. در نظریـ     ،هایی دارد شباهت
کنـد )اسـنایدر و    یابی به هدف اشـاره مـی   مسیرهای دست 2تفکر گذرگاه به توانمندی تولید

تنهـا بـه توانمنـدی     سـاز براسـاس آیـات قـرآن نـه      (؛ اما عاملیـت سـبب  189، ص 2007لوپژ، 
جو و کشف مسـیرهای مـادی و فرامـادی در    و بلکه به توانمندی جست ،پدیدآوردن مسیرها

تفکر گذرگاه فرد تنها  ةاسنایدر با مؤلف ةبراین در نظری هدف اشاره دارد. عالوه یابی به دست
سـاز   (؛ حـال آنکـه عاملیـت سـبب    2002قادر به ایجاد مسیرهای عینی مادی است )اسـنایدر،  

بلکـه شـامل    ،تنها شامل توانایی تفکر در ایجاد مسیرهای عینـی مـادی   براساس آیات قرآن نه
شـود. همسـو بـا     کردن مسیرهای فرامادی هم مـی  جو و پیداو جست توانایی باورهای فرد در

( و 1392) و همکـاران  هـای پـرچم   های این مقاله درمورد شمول اسباب فرامادی، یافتـه  یافته
( است که در تبیین ابعاد امیـد، بـه رحمـت الهـی و امـداد غیبـی در       1390محققیان و پرچم )

 3اند. همچنـین برنـاردو  کردهمیدبخشی اشاره یابی به اهداف و نقش عوامل معنوی در ا دست
بـرای رسـیدن بـه اهـداف، افـراد       کـرد امیـد بیـان    ة( با هـدف گسـترش نظریـ   2014 ،2010)

                                                                                                                                        
1.  Wikert  

2.  Generate 

3.  Bernardo 
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گیرنـد و   کاربه  )مانند خانواده، همساالن، و معنویت( را 1توانند عوامل داخلی یا خارجی می
و دو موقعیـت داخلـی و   را ایجاد کننـد. در ایـن توسـعه برنـارد     2مسیرهای داخلی یا خارجی
نـی در راسـتای   جایگـاه درو  3. در موقعیت امید داخلی، خودکردخارجی برای امید طراحی 

شـود و در موقعیـت خـارجی امیـد، اعضـای خـانواده،        نظر گرفته مـی یابی به هدف در دست
 همساالن، یا یک نهاد و نیروی معنوی عامل و مسیرهای رسیدن به هدف هستند.

آمـده از   دستبه  اساسی ةآمده انگیزش عمل سومین پای دستبه  های با توجه به یافته
سوم )عاملیت نیـروبخش( شـخص    ةمفهومی مؤلف ةآیات در این مقاله است. براساس این پای

ها بـه دنبـال پیگیـری هـدف از طریـق دنبـال        سختی ةسازد با تالش و تحمل فعاالن را قادر می
ــا توصــیف فلکمــن   بخشــی و  ( درمــورد انــرژی2010) 4کــردن اســباب باشــد. ایــن مؤلفــه ب

( و حالـت انگیزشـی مثبـت    2015سازی امید، با سطح پنجم مدل سیولی و همکـاران )  انگیزه
 ست.( همسو2002نایدر )مرتبط با هدف اس
ة بـه  اسـنایدر، مؤلفـ   ةتفکـر عامـل در نظریـ    ةو مؤلف سوم ةمیان مؤلف ةمقایس ةدر ناحی

کـه در فراینـد امیـد،    تری برخـوردار اسـت، چرا  بخشـی بیشـ   دست آمده، از ظرفیت انگیزش
پذیری در اسـباب فرامـادی بسـتر     بینی اعتماد فرد به جایگاه معتبر بیرونی و ویژگی عدم پیش

یابی بـه هـدف را    برای دستمناسب جهت افزایش انگیزه درمورد پیگیری راهکارهای الزم 
شـود   ر بیرونی موجب افزایش انتظارات در فرد مـی بتمعکند. اعتماد فرد به جایگاه  فراهم می

کننـد سـطح انتظـارات، رشـد و تکامـل امیـد را        که لوپز و همکارانش بیـان مـی   طور همانو 
و  5نکة شـرا پـذیری یافتـ   بینـی  (. درمورد ویژگی عدم پـیش 2000دهد )اسنایدر،  افزایش می
منتظـره کـه   ة غیر( از بررسـی تحقیقـات کیفـی امیـد نشـان داد ایجـاد تجربـ       2011) همکاران

هـا بـرای القـای امیـد در افـراد بیمـار اسـت. همچنـین          بینی نـدارد یکـی از روش   قابلیت پیش
امید اسنایدر افزایش تفکر گذرگاه، یکـی از راهکارهـای تقویـت و افـزایش      ةبراساس نظری

راهکارهـا در   ۀ(. بنابراین بـا توجـه بـه اینکـه گسـتر     2000 ،1994نایدر، اشتفکر عامل است )
شود، این شـمول موجـب    رسیدن به هدف براساس آیات قرآن شامل اسباب فرامادی نیز می

 شود. تقویت و افزایش عاملیت نیروبخش می
 

                                                                                                                                        
1.  internal or external agents 

2.  internal or external pathways 

3.  Self 

4.  Folkman 

5.  Schrank 
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 های مفهومی امید براساس آیات قرآن کریم بعدی مؤلفه مدل تک 1شکل
 

بودن مناب  تحلیلی با رویکـرد اسـالمی، محـدود شـدن مطالعـه بـه آیـات قـرآن           کم
فـردی،   های مانند روابط میان کریم، تمرکز بر ماهیت مفهوم امید فارغ از بررسی ابعاد و جنبه

در این مقاله اسـت. بـر ایـن اسـاس پیشـنهاد      رو  های پیش ای از محدودیت معنابخشی و زمینه
طـور مسـتقل مفهـوم    بـه   دست آمده،به  مدل ةمنظور توسعبه  های بعدی شود در پژوهش می

. همچنـین بـا توجـه بـه تـوازن      شـود امید در سایر منـاب  اسـالمی خصوصـاا روایـات بررسـی      
ــاب  اســالمی پیشــنهاد مــی   مطــرح ــان خــوف و رجــا در من ــن دو  شــده می در  شــود تعامــل ای
هـای   سازی مورد توجه قرار گیرد. از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه نقـش امیـد در حـوزه         مفهوم

گـذاری امیـد در منـاب  اسـالمی شناسـایی      اثرشود ابعاد  همچون سالمت و درمان پیشنهاد می
 شده انجام گیرد. شود تا تمرکز مداخالت دینی براساس ابعاد شناسایی
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