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آنهارادرمفاهیمقرآنیجستجوكردهایموازاینطریق،میزانمطابقتو

دریافتهایم؛ در

تالشهای بشری را با دیدگاههای قرآن 
اشتراک مفهومی  
پایان ،به این نتیجه رسیدهایم كه قرآن در نگاه ارزشی خود ،آدمی را
بهسمت امید مطلوب سوق داده و از امیدهای واهی بازداشته است .نتایج
رابیانمیكندو

هاوهستها 

پژوهش،بیانگرآناستكهعلماساساٌ 
نیست
؛عالوهبراین،رجوع

شناساییامیدازاینطریق،برایبشر،بسیارمفیداست
هایآن،بشررابهسوی نوعمطلوب

امیددربیانارزشهاوبایدهاونباید

به 
میكند.
امیدراهنمایی 

روانشناسی،قرآن،انگیزه،هدف.
واژههای کلیدی:نظریۀامید، 

 .بیان مسأله
درطولزندگىدراینجهان،بهنگرانىهایبسیارىدچارشدهوهموارهبرای
بشربهطورطبیعى، 
آنها كوشیده است .یكى از هدفهای پیدایش
ازمیانبردن عوامل پیدایش  
آنها و  
پیروزی بر  
دستیابىبهآرامشوآسایشدرزندگىومبارزه
مجموعۀبزرگاختراعاتواكتشافاتبشرنیز 
بودهاست.
باناامیدیوافسردگی 
مثبتاندیشی و داشتن
روانشناسان غربی و دانشمندان علوم انسانی ، 
یكیدو دهۀ اخیر ،میان  
در  
بیماریهای روانی،

روشهای درمان 
مؤثرترین  
بهعنوان یكی از  
نگرشی امیدوارانه به زندگی ، 
بهویژه ناامیدی و افسردگی (فراگیرترین بیماری روانی قرن) (بهاری ،1999ش:ص ،)6موردتوجه
بهنامنظریۀامید،ازسویچارلزریچارداسنایدر)1339( 1
درنتیجۀآن،نظریهای 
فراوانقرارگرفتهو 
بیانشدهاست .
نیازهای
برآوردن 
درمیاناندیشمندانمسلماننیزشهیدصدرمعتقداسترسالتجهانیاسالم، 

ی،موضوعهایموردتوجهدردینبایددرعالمخارجنیزبررسی

روزورفعشبهههاست؛ازاینرو
1. Charlz Richard Snyder
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درپرتو
حلهایاندیشۀبشریاستفادهشود.دراینشیوه،مفسریاتحلیلگر 
شوندتاازتجربههاوراه 
نوعخاموشتافقطشنوندهای

مینشیند؛امانهنشستن 
یاز
دستمیآید،روبرویقرآن 

نتایجیكهبه
یپرسشگرایانه و پاسخیابیای فعال و پویا با این

بیتالش باشد؛ بلكه نشست
جامد وگزارشگری  
هایتجربهشدۀبشری

اندیشههاورو 
ش

ازطریقمقایسۀنصّآنبابرآیند
هدفكهدیدگاهقرآنرا 
دریافتكند (صدر ،1963ش: 93و.)09شهیدصدرمعتقداستنظریۀ قرآن دربارۀ موضوعهای
ازطریق مجموعۀ
درپی گذشت زمان روشن میشود و 
گوناگون اعتقادی -اجتماعی و جهانی ، 
تجربههایی كهازعلومروزبهدستآمده است ،درگفتگوبا قرآن ،نتایجی حاصل میشود كه
الهای بشری است و حقایق واالی قرآنی را در صحنۀ
پاسخگوینده به سؤ 
برآورندۀ نیازها و  
میكند(صدر،1963ش:.)01
اجتماع،بهطورملموسآشكار 
بعداز
ایناندیشمندقصددارددرتفسیرموضوعهای قرآنی ،ازنتایجعلومانسانیبهره گیرد تا 

عرضۀ  
آنهابرقرآن ودریافتن دیدگاهقرآن دربارۀآنها،پاسخگویی بهسؤالها و رفعشبهههای
پسازاستفاده ازعلومبشریومراجعهبهقرآن ،از
روزمیسّر شود .مسئلۀمهمدیگر،آناستكه  
حاصلشده،قابلیتآنرا

اندیشههای

میتواناستفادهكرد؛زیرا
یافتهایبشری،بهصورتیبهینه 
ره 

وازموانعوعواملبازدارنده

بهسمتتكاملمعنویسوقدهند
دارندكهبشررادربُعدمعرفتی ، 
جلوگیریكنند.

بهفراخور توان خویش ،اندیشۀ یکعالِمبزرگ
رهگذر ،در مقالۀحاضركوشیدهایمتا 
ازاین  
منظرروانشناسیوقرآن

هایموردنیازجامعه (امیدبهآینده) 
،از

شیعهرادربارۀیكیازموضوع
امروزراازطریقعلمروانشناسی

توانبرخینیازهایبشر


كنیمتاروشنشودكهآیامی
بررسی
جستجوكردوسپسآنرابامفاهیمقرآنیتطبیقداد؛مشتركاتومفترقاتحاصلازاینتطبیق،
چقدرراهگشاومفیداست.
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 .امید در روانشناسی و قرآن
بیتوجهیقرارگرفتهبود.بااینكهایدۀامیداز
مورد 
،سالها 
درحوزۀروانشناسی،بحثدربارۀامید 1

آغاز آفرینش آدمی وجود داشته است ،بررسی علمی آن در زندگی انسان ،پیشینهای چندان
،امیدبهشكلرسمیو

درسالهای1309تا1369

سرمیبرد.

طوالنینداردودردورانطفولیت 
به
بارویكردی علمیبررسیشد وبرخیافرادمانندفرانک1وسمینتون9بهایننتیجهرسیدندكه

وانفرایندهایی مثبتمانند

شوند،میت

وهیجانهایمنفی،سببتضعیفسالمت  
می

اندیشهها 

اگر
انسانهابررسیكرد.دراینراستا،شواهدینیز
انمتغیرهاییبرایافزایشسالمت  

بهعنو
امیدرا  
یابیوادراکمثبتازخود،برایكنترلبهزیستی9جسمانیوروانی


حمایتازنقشافزایشارز

در
روانشناسیسالمتهم رشدخودراآغازكرد وكمكمروح
بهدستآمدهاست.در این دوره ، 
امیدوسازههایمشابهآنتقویتشد؛همچنین آنگونهكهمعموالً در هرحوزۀ

تبه 
زماننسب 
جدیدی رخ میدهد ،بسیاری ازمحققاندررشتههایمختلف(ازپرستاری تا روانشناسی و)...
نظریههاییدربارۀامیدعرضهكردند.ازآنجاكهاینافرادازپژوهشهاییكدیگرآگاهنبودند،در

واحدیانظریهای منسجموجودنداشتتادربارۀ آنتحقیقصورت

انموردبحث ،دیدگاهی 

دور
كهبهدرخواستمنینگر ،6اینسازهرا بهشكل علمیبررسی
گیرد.اسنایدر0نیز ازجملهكسانیبود  
پسازآن،این
كردتااینكهدرسال1339میالدی،نظریۀخود راباعنوان«نظریۀامید»مطرحكرد؛ 
سازهموردتوجهمحققانومتخصصانقرارگرفت(اسنایدر،:.1999.)9اسنایدر19كتابدرحوزۀ
میانآنها،ششكتاببهموضوعنظریۀامیداختصاصیافتهاست.

روانشناسیمثبتنوشته 
واز

بهشیوههای مختلف ،دربارۀامید و امیدواری به آینده سخنگفتهشده
بارهاو  
در قرآن كریم ، 
است .آیات اینكتابشفابخش الهی (قرآن،یونس : ،)07بارها انسانها را به امیدواری تشویق
نامهای
امیدآفرینقرآن،اینكتابمقدسرا-باتوجهبه 
دهاند؛بهگونهایكهباتوجهبهآیات 
كر 
1 .Hope
2 .Frank
3. Simonton
4. Well-Being
5. Snyder
6. Maninger
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میتوان نامید .تفكر در قصههای قرآن ،ما را به این
مباركی كه بر آن نهادهاند -كتاب امید نیز  
رهنمونمیشودكهیكیازهدفهاازبیاناینقصهها،تحكیمروحامیددردلاهلایمان
حقیقت 
میخوانیم:«و كُّالً نَقُّصُ عَلَيكَ مِن أَنباءِ الّرُسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَك»؛یعنی:
بوده است؛چنانكهدرقرآن  
بهوسیلۀآن،قلبت راآرامشبخشیم و
شتهاىانبیابراىتوبازگوكردیم تا 
سرگذ 
هریکاز 
مااز 
انسانهای نمونه كه
ازطریق بیان زندگی این  
ارادهات قوى شود (قرآن،هود: .)119خداوند متعال  
مظهر كامل اسمای نیكوی الهی (منتهیالّرجایا) هستند ،روحیۀ امید را در دیگر افراد بشر پروردهو
گمگشتۀ عزیز یعقوب،
تقویت كرده است؛ چانكه حضرت یوسف (ع) ،بندۀ صالح خدا و  
سرانجام ،به آغوش پدر بازگشت(قرآن،یوسف:)199؛ آتشی كه نمرودیان برافروخته بودند ،به

رنجها،
تحملكردنهمۀ  

پساز
گلستانیازلطفورحمتحقتبدیلشد(قرآن،انبیا:)63؛ایوب 
بازیافت(قرآن،ص:)99؛
یکباره 
كفرفتهرا 
از 
نعمتهای 
بهدستآوردودیگر 
سالمتوثروت 
البته امیدبخشی قرآن كریم تنها به زندگی دنیایی محدود نمیشود؛ بلكه آخرت آدمی را نیز
بشارتدادن به بهشت ،امیدی است كه قرآن كریم برای زندگی جاودان

میگیرد؛ چنانكه 
فرا 

آخرتمطرحكردهو با بیان جزئیّاتش ،شوقمؤمنان را برایرسیدن به آنجا بیشتر كرده است
(قرآن،توبه:11و.)11اگردرجاییازاینكتابآسمانی،ازدوزخسخنیگفتهشده،هدف،آن
استكهانسانهابرایرسیدنبهبهشتتالشكنندوتوشۀالزمرابرایسفرآخرتفراهمآورند.

اززبانپیامبری بزرگ
خداوندمتعال برایآنكهتیرگی ناشیاز ناامیدیراازدلمؤمنانبزداید ، 
همچونیعقوب (ع) فرمودهاست :«و لَاتَاْیَسُواْ مِن ّرَوْحِ اللَهِ إِنَهُ لَایَاْیَسُ مِن ّرَوْحِ اللَهِ إِلَا الْقَوْمُ الْكَافِّرُون»؛
یعنی :از رحمت خدا ناامید نشوید؛ زیرا جز كافران كسی از رحمت خدا ناامید نیست (قرآن،
یوسف:.)97
 .نظریۀ امید
دراینبخش،بدینمباحثمیپردازیم:
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  .نظریۀ امید در روانشناسی1

9

9

میگرددكه
بر 
زیربنایفكرینظریۀامید،1بهآثاركاتلین وچان (1339م)واستوتلند (1363م) 

خدابخشی،
دستیابی به هدفش تعریف شده است ( 
آنها ،امید ،انتظار فرد برای موفقیت در  
در  
روانشناسی ،امید عبارت است از ظرفیت
بنیانگذار نظریۀ امید در  
ازنظر اسنایدر، 
1999ش:.)17 
فهایمطلوبوانگیزۀادراکشدهبرایحركتدر
بهسمتهد 
مسیرهایی 
ادراکشدهبرایتولید 

دستیابی به هدفها.
مسیرها (اسنایدر ،1999م:)9؛ از این روی ،امید یعنی انتظار مثبت برای  
این  
این انتظار مثبت ،خود دارای دو بُعد گذرگاه0و عامل6است؛ یعنی :عامل  +گذرگاه = امید
(اسنایدر،1999م:.)19
گذرگاههایی بهسوی

سازهای شامل دو بعد دانسته است :یكی توانایی طراحی 
اسنایدر امید را  
هدفهای مطلوب باوجودموانع و دیگری توانایی ایجاد انگیزه برای شروع و تداوم حركت در

اینگذرگاهها(كار،1990ش:.)191
همانطوركهدراینتعریف،مشخصاست،نظریۀامیداساساًنظریهایشناختیاست؛بهدیگر
بنابراین ،طبق
سخن ،امید فرایندی شناختی است كه تبعاتی هیجانی دارد (اسنایدر ،1999م :)9؛  
نظریۀ اسنایدر ،امید یک هیجان انفعالی نیست كه تنها در لحظههای تاریک زندگی پدیدار شود؛
فهایشان
برایدستیافتنبههد 

بلكهفرایندیشناختیاستكهافرادبهوسیلۀآن،بهصورتفعال،
میكند،
فهای خود را تعیین  
ازنظر او ،امید فرایندی است كه طی آن ،فرد هد 
میكنند . 
تالش 
كارها ایجاد و
راه 
میسازد و انگیزۀ الزم را برای اجرای این  
آنها  
راهكارهایی برای رسیدن به  
میكند(اسنایدر،:133919تا.)10
درطولمسیرحفظ 


1. Hope Theory
2. Katlin
3. Chan
4. Stotlend
5. Agency
6. Parthway
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 . -نظریۀ امید در قرآن کریم

عمدهای جدا از
زیربنایامید درارتباطباخداوندمتعال است؛ زیرا هیچ مفهوم  
درقرآنكریم، 
خدا،درقرآنوجودندارد؛بهدیگرسخن،ازآنجاكهامیددرراستایتكاملانساناستوتكامل
انسان در قرآن ،بهسوی مقام خلیفهاللهی است :«وَ إِذْ قَالَ ّرَبُكَ لِلْمَلَئكَهِ إِنىّ جَاعِلٌ فىِ الْأَّرْضِ خَلِيفَه»
درراستای تجلی صفات
بهشمارمیرود ،امید نیز  
(قرآن،بقره:)99و انسان ،تجلیگاه اسمای الهی  

الهی نهادینهشده در وجود بشر است؛ اما مفهوم امید (در الیههای مثبت و منفی آن) در قرآن
كلیدواژههایى همچون «ّرجا» (انتظار امری محبوب و پسندیده كه بیشتر اسباب و
ازراه  
كریم ، 
موجباتشمحقَقباشد)،«طمع»(تمایلنفسازروی حرص،آرزویشدیدوآزمندیبه چیزی كه
دسترس انسان باشد) ،«أمل» (آرزویی كه انتظاری طوالنی در آن وجود دارد؛ یعنی
خارج از  
اندازهگیری آن)قابل
همراهبا  
دستیافتن به آن ،كم است)و «تمنی» (میل به حصول امری  
احتمال  
بیتا؛ جوهری ،1997ق؛
ابنمنظور ،1919ق؛ ابوفارس ،1999ق؛ زبیدی ، 
ىگیرى است ( 
پ 
بیتا؛ فراهیدی ،1919ق؛ راغب اصفهانی،
مصطفوی ،1969ش؛ طریحی ،1999ق؛ فیومی ، 
ازمیان واژگان یادشده ،تنها در واژۀ «ّرجاء» ،فرد امیدوار برای رسیدن به امیدش تالش
1911ق) . 
میآورد؛ در حالیكه در سه واژۀ دیگر ،فرد
میكند و موجبات رسیدن به امر محبوب را فراهم  

دستیافتن بهآن
امیدوار تنها برای رسیدن به امر محبوب،امید دارد؛ بدون اینكه خود را برای  
آماده كند(طیب ،1979ق:/0999؛ میبدی ،1971ق:/9961؛ مغنیه ،1919ق:/9991؛ گنابادی،
1999ق:/1193؛ثعالبی،1919ق:/9.)99
بررسی آیات مشتمل بر واژگان امید درقرآنكریم ،بیانگرآناست كه امید ،ماهیتى مثبت و
زنندهاشممكناستماهیتى
هم 
بر 
پدیدآورنده(متعلقات)آنونیزموانع 
پسندیدهدارد؛ولیعوامل 
مىتوانبردونوعتقسیمكرد:
حقیقییاكاذبداشتهباشند؛برایناساس،امیدرا 
درجهترضایالهیو
ایننوعبهاموری مربوطاستكه 
الف)امیدمطلوب،صادقوحقیقی: 
هماهنگ با واقعیت وجودی انساناند و به دوگونه در قرآن مطرح شدهاند :یكی امید به آخرت و
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برخورداریازرحمتالهیكهعموممؤمنان،بهآنامیدوارند(قرآن،توبه:)196ودیگریامیدبه
لقایخداكهمؤمنانخاصوانسانهایكامل،بهآنامیدوارند(قرآن،كهف:.)119
آنها،رضای الهی
ایننوع به اموری مربوط است كه در  
ب)امید نامطلوب ،كاذب و مجازی: 
شیطاناند؛ چنانكه در قرآن ،اززبان شیطان

وسوسههای نفس یا القای 

لحاظ نمیشود و حاصل 
آمدهاست:«وَ لَأُمَنِيَنَهُمْ»؛یعنی:آنانرادچارآرزوهاىدورودرازخواهمكرد(قرآن،نساء:.)113
بهمعنای
هردوحالت، 
یادشده،بیانگرایننتیجهاستكهامیددر 
بررسینظریۀامیددردوحوزۀ 
همراهبا تالش است؛ با این تفاوت كه علم اساساً هستها و
دستیابی به هدف ، 
انتظار برای  
نیستهارابیانمیكندوبحثارزشیدرمطالبومباحثشندارد؛ازاینروی،درنظریۀاسنایدر،
امیدمطلوبونامطلوبوجودندارد و بههمیندلیل ،بشربراییافتنپاسخاینسؤالش،نیازمند
آرزوهایكاذبرا
مكتبوحیاستتادرپرتوآن،امیدصادقراازامیدكاذبمتمایزكند.دین 

نشانمیدهد(جوادی

دستیافتنبه امید صادقرابهانسان
جدامیكند وراه 

آرزوهای صادق 
از  
آملی،1991ش:.)13
 . -ابعاد امید ازمنظر روانشناسی و قرآن

دراینبخش،بهمباحثذیلمیپردازیم:

 . - -تفکر هدف1

فها بنا شده و هدف ،یكیازابعاد كلیدی این نظریه
نظریۀ امید برمبنای اهمیت و ضرورت هد 
میدهد،
است (ولز،11990م ،به نقل از عالءالدینی ،:1997.)19تقریباً تمام آنچه یک فرد انجام  
دستیابیبههدفیاستواینهدف،شاملهرچیزیاستكهخودفردمایلاستبهآن
بهسمت 

هدفها نیروی محرک هر رفتاری
برسد و آن را انجام دهد یااینكه آن را تجربه یا ایجاد كند . 
هستند و میتوانند در دامنهای گسترده ،از حركتی ساده برای بیدارشدن درهنگام شنیدن زنگ

1. Goal Thinking
2. Wells
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بهپیچیدگی كسب یک مدرک دانشگاهی قرار داشته
ساعت تا تعمیر بخشی از یک هواپیما و گاه  
باشند (ولز ،1990م ،به نقل از عالءالدینی ،1997ش:.)10از طرفی ،در نظریۀ امید ،هدفها منبع
نزدیکشدن به آن است؛

دستیابی به هدف یا تصور 
اصلی هیجان هستند.هیجان مثبت ،ناشی از  
دورشدن از آن است
دستیابی به هدف یا تصور  
در حالی كه هیجان منفی ،ناشی از شكست در  
دستیابی به هدف و عاطفۀ مثبت ،ممكن
(اسنایدر ،1991م:.)99با توجه به وجود این پیوند بین  
دستیافتنی است؛ اما افراد دارای
هدفهای آسان و  
است بهنظر برسد كه بهترین راهكار ،تعیین  
فهایی هستند كه میزانی از عدم قطعیت ویا سطح دشواری متوسط
بهدنبال هد 
امید زیاد ،معموالً  
قبلیشان باشند (اسنایدر ،1339م:
فهای  
فهایی كه اندكی دشوارتر از هد 
داشته باشند؛ یعنی هد 
فهای
هدفهابایدارزشكافیداشتهباشندتاتفكرهوشیارفردرابهخودمشغولكنند.هد 
.)11 
آنها
دستیابی به  
فهایی كه احتمال  
امیدوارانه ،دارای مقداری از عدم قطعیت هستند و هد 
دستیابی به آنها صفر
فهایی كه احتمال  
درصد باشد ،نیازمند امید نیستند.ازآنسوی ،هد 
صد 

فها
بنابراین ،طبق این نظریه ،بهترین هد 
باشد نیز مستلزم امید نیستند (اسنایدر ،1999م :)39؛  
فهاییكهبهصورتدقیق
آنهاییهستندكهانگیزۀفردراافزایشدهندوپایدارباشند؛یعنیهد 

میپیوندند (ولز،
بهوقوع  
آیندهای نزدیک ، 
مشخص میشوند ،میزان دشواری متوسط دارند و در  
1990م،بهنقلازعالءالدینی،1997ش:.)19
الف)تفكرهدفدرقرآن:
آنها ،هدفی و
جنبوجوش و تالش انسانهاست و در هر تالش  
جایجای پهنۀ هستی ،عرصۀ  

حركتاند؛ خواه این نفع در

هریکاز انسانها بهامید نفعی در
در هر هدفی ،امیدی نمایان است . 
تالشهای
بهرهای حیوانی باشد وخواه در كمالی معنوی و متعالی.نفع انسان نیز در آن است كه  
درجهت كمال متمركز كند (مكارم شیرازی،
آفریدههای گیتی ، 

خود را هماهنگ با دیگر 
1979ش : /7)93؛ زیراتمامموجودات بهسوی كمال مطلق حركت میكنند (قرآن ،حدید :)1؛
بنابراین ،هدف همۀ آفریدگان ،خداوند قادر و داناست (قرآن ،یس : ،)99فقط آن دسته از
فعالیتهایی كه درجهت اویند ،سودمند خواهند بود (طباطبایی ،1917ق:/7 )116و كوششهایی
اینگونه نیستند ،به ثمر نمیرسند :«كلُ شىَءٍ هَالِكٌ إِلَا وَجْهَه»؛ یعنی :جز ذات او همه چیز
كه  
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نمیگذارند
نابودشونده است (قرآن ،قصص:)99و اثری جز مالل و پریشانی ،برای انسان برجای  

لقاءاهلل،
(قرآن،ابراهیم: 11و)11؛ بههمیندلیل ،خداوند متعال امید به خالق یكتا و ایمان به او ، 
آنهاسخنگفتهاستتاآدمیبداندكهبیهوده
درحدلزوم،از 
رحمتالهیو...رامطرحكردهو 
درراستای تحقّق اینهدفاصیل،خداییگانه
آفریده نشده (قرآن،مؤمنون:)10و موظف است  
راعبادتكند:«وَ مَاخَلَقْتُ الجْنَ وَ الْانسَ إِلَا لِيَعْبُدُون» (قرآن،ذاریات:)06؛ یعنی:و جنّ و انس را
نیافریدم؛جزبراىآنكهمرابپرستند(طباطبایی،1917ق:/19)996؛همچنینرفتارشبایدمطابقبا
فهای خویش
باشدودرراستایدستیابیبهاینهدف،بهدیگر هد 

ازطرف او 
مقررشده  
مبادی  
ازنوعدنیوی)رویآورد .تنهادراینصورت ،دردنیایهراسانگیز امروز و در كشاكش عوامل
(
نفسانى،آرامشواقعیپدیدمیآید،حیاتواقعیمحقّقوراهرسیدنبه

وموانعفراوانشیطانىو
تكامل،آسانمیشود.
آنهایی هستند كه همواره آدمی را
فهای مطلوب ،
ازمنظر قرآن كریم ،هد 
بدین تریتب ، 
شدهاند(قرآن،هود:
ازسویخداتعیین 
سوقمیدهندو ازقبل ، 

بهسویمعنویتوخداوند متعال 
عالوهبرافزایشامیدآدمیبرایرسیدنبههدفش،اورابهزندگانیدنیوی،متعهد
119و)113تا 
میگذرد (طباطبایی،
دستیابی به این هدف ،از مجرای دنیا  
كنند و به او بیاموزند كه مسیر  
خداپسند،خودرابرای
ازطریقانجاماعمالصالحو 
1917ق:/19997و)999واوبایدبكوشدتا 
رسیدن به این هدف واال آماده كند:«فَمَنْ كانَ یَّرْجُوا لِقاءَ ّرَبِهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَّالً صالِحاً وَ الیُشّْرِكْ بِعِبادَهِ ّرَبِهِ

هركسبهلقاىپروردگارخودامیددارد،بایدبهكارشایستهبپردازدوهیچكس
أَحَداً»؛یعنی:پس 
رادرپرستشپروردگارششریکنكند(قرآن،كهف:.)119
شیطاناند(طباطبایی،

آنهاییهستندكهحاصلالقای
فهاینامطلوب، 
ازمنظرقرآنكریم،هد 

میشوند (قرآن ،نساء : )113و همچون سنگی
1917ق : /0 ،)199سبب گمراهی انسان  
میدارند؛ بلكه او را در باتالق غفلت و
باز 
نهتنها آدمی را از حركت و تالش  
پایبستهشده ، 
بر 

میكنند؛ بنابراین ،بر آدمی فرض است كه برای حفظ امید خویش،
گرداب تخیل نیز گرفتار  
درتمامدورانزندگیاشحفظكند(طباطبایی،

فهارابشناسدتابتواندامیدخویشرا
ایننوعهد 

1917ق:/0199؛مكارمشیرازی،1979ش:/9.)199
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فهاییكهضمنقراردادن
بدینترتیب،تفكرهدفازدیدگاهقرآنكریم،یعنیانتخابهد 
آدمی در مسیر تكامل ،موجب ایجاد تعهد به زندگی دنیا و ایجاد امید و آرامش درپرتو حفظ
هایالهیوانسانیمیشوند.

اصولوارزش
،مشتركاتبیشاز

یادشده
بررسیتفكرهدفنشانمیدهدكهدربارۀاینموضوعدردوحوزۀ 
فها را خود فرد و با توجه به بینش
مفترقاتاست؛ بااینتفاوتكه در نظریۀامید اسنایدر ،هد 
وازآنجهتكهروانشناسی ،علم

میكند 
معناگرا تعیین  
خود به جهان،اعمّازنگاهمادیگرا یا  
هدفها سخن نمیگوید،درایننظریه،تفكرهدف
نامطلوببودن  

استوعلم دربارۀ مطلوب یا 
درنگاهدین،انسانبرایرسیدنبهسعادتاخروی،
شمارمیرود؛اما 

تنهاابزاریبرایكسبامیدبه
بهشیوههای
بارها  
بهدنیاآمدهاست (طباطبایی ،1917ق:/9)171؛ بههمیندلیل،در قرآنكریم ، 
گوناگون ،هدفهای اصلی زندگی معرفی شده و همچنین یادآوری شده است كه دنیا مزرعۀ
آخرت است (امین اصفهانی ،1961ش : /3 )901و زندگانی آدمی در این جهان ،بهمثابۀ پلی
بینشیکانسانخداجو ،زندگیدنیایی

بهسویآخرتاست (قرآن،غافر:)93؛ازاین روی ، 
در
وامیدهانیست(مكارمشیرازی،1979ش:/19.)197

نهایتآرزوها

 . - -تفکر گذرگاه (مسیرهای رسیدن به هدف)

بهسمت هدف
اینگونهتفكر ،عبارتاز توانایی ادراکشدۀفرد برای شناسایی و ایجاد مسیرهایی  

طرحها با شكست مواجه شوند ،افراد
است (اسنایدر ،1339م:.)93از آنجا كه ممكن است برخی  
میگیرند (اسنایدر و
درنظر  
دارای امید زیاد ،برای مقابله با موانع احتمالی ،چندین گذرگاه را  
دیگران ،1339م:09؛ ایروینگ1و دیگران ،1339م ،به نقل از عالءالدینی ،1997ش: .)91شایان
گذرگاههانیست؛بلكهنتیجۀ

ذكراستكهآثارسودمندامید،تنهاناشیازتواناییواقعیدرایجاد
میتوانچنینگذرگاههاییراتولیدكرد(اسنایدرودیگران،
درصورتلزوم 
اینادراکاستكه 
1339م:.)01

1. Parthway Thinking
2. Irving
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الف)تفكرگذرگاهازمنظرقرآنكریم:
دستیافتن به
تالشهای آدمی برای  
ایننوع تفكر ازمنظر قرآن كریم ،عبارت است از همۀ  

فهای دنیوی و اخروی خویش؛ البته بافرض رعایت تقوا و اخالص در انجام امور (قرآن،
هد 
كارهایی كه موجب
انجامدادنهمۀ  
كهف :119؛طباطبایی ،1917ق:/19 )996و بهطور كلی ، 
هرچه موجب خشم خدا و
خشنودی خدا و پیامبرش میشود؛ همچنین پرهیز از ارتكاب معاصی و  
میشود :«وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِياءُ بَعْض یَأْمُّرُونَ بِالْمَعّْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَّرِ وَ
رسولش  

یُقِيمُونَ الّصَّالَةَ وَ یُؤْتُونَ الّزَكَاةَ وَ یُطِيعُونَ اهللَ وَ ّرَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَّرْحَمُهُمْ اهللُ»؛یعنی:و مردان و زنان باایمان،
مىدارند ،و نماز را
باز 
مىدارند و از كارهاى ناپسند  
وا 
دوستان یكدیگرند كه به كارهاى پسندیده  
آناناندكهخدابهزودى،مشمول
مىبرند. 
مىدهندوازخداوپیامبرشفرمان 
مىكنندوزكات 
برپا 

رحمتشانقرارخواهدداد(قرآن،توبه:.)71دیگرآیاتمشابهنیزبیانگرهمینمعناهستند.

 . - -تفکر عامل 

گرفتهشده برای
نظر 
در 
مسیرهای  
درآوردنِ فرد در  
حركت 

اینگونه تفكر ،بُعدی انگیزشی برای  
به

نهتنها انرژی روانی متمركز بر
رسیدن به هدف است .اسنایدر و دیگران (1331م)تفكر عامل را  
آنها ،ایننوع
ازنظر  
كردهاند . 
دستیابی به هدف تعریف  
مصممبودن در  

هدف ،بلكه احساس 
جملههایی همچون «من میتوانم این كار را انجام دهم» ،«من به آن
انگیزۀ متمركز بر هدف ،در  
میشود(اسنایدرودیگران،1331م:.)09اینمفهومبسیارشبیهبهانگیزه
خواهم رسید»و...نمایان 
یتوانبههدفرسید(ولز،1990م،بهنقل
بهاضافۀباوربهاینمسئلهكهباتالشوتواناییم 
است؛ 
درطولدرمان،تفكرعامل
ازعالءالدینی،1997ش:)96؛همچنینطبقنظریۀامیددرروانشناسی، 
میگیرد ویا به طور
مییابد :یا به طور مستقیم هدف قرار  
(انگیزه) ،به دو شیوۀ متفاوت افزایش  
میشود (اسنایدر ،1999م ،به نقل از عالءالدینی،
غیرمستقیم ،با افزایش تفكر گذرگاه تقویت  

1997ش:.)99

1. Agency Thinking
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اقداممیكند كه انتظار دارد

روانشناسان معتقدند آدمی بدانسبب به رفتاری 
ازسوییدیگر ، 
رویدادی نامطلوب
بهنامهدف منجرشود(انگیزش مثبت)ویا از  
رویدادی مطلوب  
آن رفتار ،به  
جلوگیریكند(انگیزشمنفی)(ساپینگتون،11973ش:)131؛ولیدرنظریۀامید،بیشتربرانگیزش

سخنیگفتهنمیشود.

تأكیدمیشودوازانگیزشمنفی

مثبت
الف)تفكرعاملدرقرآن:
ازمنظر قرآن ،انرژیروانیالزمبرایرسیدنبه هدف،یكیدیگرازابعاد امیداست؛ بهدیگر

دستیابی به هدفی مشخص ،انرژی روانی زیادی وجود داشته باشد ،وضعیتی
سخن ،اگر برای  
پدیدمیآید تا انسان برای یافتن راههای درست برای رسیدن به هدفش تالشكند .این

مناسب 
منمیتوانمباتوكلبهخداوندمتعال،كاریراانجامدهم»،درقرآن،

انرژیروانی،یعنیاینباوركه«
ایمانواعتقادكاملبهخداست .خداوندمتعالدربارۀافرادیكهبهخدا ایمانكاملداشتند واز
دشمناننهراسیدند،فرمودهاست :«إِنهَُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِّرَبِهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدًى»؛یعنی :آنان جوانانى بودند
كه به پروردگارشان ایمان آورده بودند و بر هدایتشان افزودیم (قرآن،كهف :.)19علت افزودن
بارهامؤمنانرابهروحالهیتأیید
هدایت ،داشتنروحیۀمعنویاستوخداوند متعال در قرآن، 
بهصورت كامل ،در دل آدمی مستقر شود ،وی
كرده است (قرآن ،مجادله : .)11وقتى ایمان  
عالوهبرتوجهبهعبودیتوعبادتخدا(افزایشانگیزهوامیدفردی)،بهسوىاجتماعنیزمعطوف

میشود تا نیازهای افراد اجتماع را برطرف و كاستیها را جبران كند (افزایش انگیزه و امید

درپرتوایمان و توكلبهخدا،انگیزۀ روانی
اجتماعی) (طباطبایی ،1917ق:/3)11؛ بدینترتیب ، 
مییابد .داشتن این
آدمی و نیز دیگر افراد جامعه ،در بُعد اصالحات فردی و اجتماعی افزایش 
پشتوانهواحساسقطعیدررسیدنبههدف،خودبهترینضامنبرای تحقّقهدفوتالش برای
دستیافتنبداناست(طباطبایی،1917ق:/13.)136

گاهنبایدازرحمتالهیوامدادهای


ناستكهآدمیهیچ
براساس آیاتقرآن ،نكتۀمهم آ

غیبیاوناامیدشود :«وَ لَاتَاْیْسُواْ مِن ّرَوْحِ اهلل»؛یعنی :و از رحمت خدا نومید مباشید!(قرآن،یوسف:
،بهمعنایرحمتوگشایشكاراستو«ّروح»
 .)97در این آیه،«ّروح» بهفتح«ر» وسكون«و» 
1. Sopingtoon
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صورتمیگیرد (طباطبایی،

منسوببهخدا همانفرجبعدازشدتاستكهبهاذن ومشیت خدا
گذرگاهها همواره باز و

1917ق : /11)190؛ به دیگر سخن ،طبق آیات قرآن كریم ،راهها و
بزرگترین

اامیدیازرحمتالهیمحسوبمیشود،از 

متعددند وبستهانگاشتنآنهاكهنوعین
گناهاناست:«وَ مَنیَقْنَطُ مِن ّرَحْمَهِ ّرَبِهِ إِلَا الضَالُون»؛یعنی:جزگمراهان،كسیازرحمتالهیناامید
نمیشود» (قرآن ،حجر :)06؛ به همین دلیل ،اگر انسانی به نیرویی فراتر از ماده ،معتقد باشد،

راههای دستیابی به هدف ،او را
دستدادن چیزی از امور دنیوی و حتی بستهشدن 
هیچگاه از 
افسرده و غمگین نمیكند؛ بلكه با اتكا بر نیروی صبر و توكل ،دربرابر مشكالت ،بیشتر حالت
تهاجمیبهخودمیگیرد (طباطبایی ،1917ق:/17 993و)939وبا تأملوتعقل ،بهسویتالش

برای یافتن دیگر گذرگاههای رسیدن به هدف جهتگیری میكند :«إِنَ الَذِینَ قَالُواْ ّرَبُنَا اللَهُ ثُمَ

درحقیقت،
اسْتَقَمُواْ تَتَنّزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئكَه أَلَاتخَافُواْ وَ لَاتحَّزَنُواْ وَ أَبْشِّرُواْ بِالجْنَه الَتىِ كُنتُمْ تُوعَدُون»؛ یعنی : 
مىآیند
كسانى كه گفتند:«پروردگار ما خداست»؛ سپس ایستادگى كردند ،فرشتگان بر آنان فرود  
مىگویند]:«هان! بیم مدارید و غمین مباشید و به بهشتى كه وعده یافته بودید ،شاد باشید!»(قرآن،
[و  
درپرتو ایمان و استقامت ،فرشتگان بر
مىرسد كه  
فصلت:)99؛ به همین دلیل ،كارشان بهجایى  
مىكنند
آنها اعالم  
مىشوند و پیام الهى را كه سراسر ،لطف و مرحمت است ،به  
آنها نازل  

(قرآن،فصلت:.)99
مییابد :در شیوۀ
غیرمستقیم افزایش  
ازمنظر قرآن كریم نیز تفكر عامل به دو شیوۀ مستقیمو  

عمدهای جدا از خدا ،در قرآن وجود ندارد (قرآن ،قصص : ،)99مفهوم
اول ،چونهیچ مفهوم  
برروی زمین است (قرآن،
مبتنیبر یک هدف عبادی محض،یعنیجانشینی خداوند  
زندگی اساساً  
بقره:.)99تفكرعاملیاانگیزهایكهباعثافزایشاشتیاقآدمیوازدیادایمانوانرژیروانیاو
نعمتهای اخروی است و
برای رسیدن به این هدف میشود ،لقای الهی یا رسیدن به بهشت و  
كارهایی است كه
انجامدادن تمام  
مسیرهای آن نیز اعمال صالح و به طور كلی ، 
گذرگاهها و  
میشود (قرآن ،كهف:
همراهبا اخالص و دور از شرک  
موجب خشنودی خدا و پیامبرش ،البته  
تهای بهشتی یا رهایی از آتش جهنم
 .)119انگیزۀ دریافت رحمت خدا و برخورداری از نعم 
چنانكه در حدیثی
میتواند هدفی برای برخی انسانها باشد (طباطبایی ،1917ق : /19)193؛  
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میشوند :گروهی
دستهبندی  
مشهور از امام علی (ع)نیزگفته شده است:پرستشگران به سه گروه  
میكنند؛گروهیكه
ازترسدوزخ،خداراپرستشمیكنند؛گروهیكهبهشوقبهشتعبادت 
كه 
دستهبندی،بیانگرمراتبطولی
مینهند(صدوق،1976ش:.)99این 
سجدهگاه 

بهعشقخدا،سربر

میكنند؛
نسبتبه عامل عشق (عامل سوم) ،دو عامل دیگر بسیار ناپسند جلوه  
پرستشگران است و  
بهعنوان هدف نیز
بهمنزلۀ ابزار است ، 
بنابراین ،همان گونه كه رسیدن به بهشت و رهایی از دوزخ ، 

میكندو
موردتوجه برخی انسانهاقرارگیرد؛ امابرایانسان كامل كه عاشقانه عبادت  
میتواند  

منتظر لقاءاهلل است :«وَ اتَقُواْ اللَهَ وَ اعْلَمُواْ أَنَكُم مُلَاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِين»؛ یعنی :و از خدا پروا كنید و
ده(قرآن،بقره:.)119بهشتو
بدانیدكهاورادیدارخواهیدكردومؤمنانرا[بهایندیدار]مژده 
رحمتالهیبه عنوانیکهدفمتوسطمطرحاستوهدفواالتر،همانرضایالهیوشوق

لقایاوست(قرآن،توبه:71؛انشقاق:6؛طباطبایی،1917ق:/19.)139
طبق شیوۀ دوم نیز تفكر گذرگاه با تفكر عامل ،ارتباط مستقیم دارد؛ بدان معنا كه با افزایش
مسیرهای رسیدن به
انگیزههاو  

مییابد.در بینش قرآنی هم 
تفكر گذرگاه ،تفكر عامل نیز افزایش  
هرقدر شوق لقای الهی یا دریافت رحمت او
هدف ،با هم ارتباط مستقیم دارند؛بدینصورتكه  
در آدمی افزایش یابد ،اعمال صالح بیشتری انجام میدهد :«فَمَنْ كانَ یَّرْجُوا لِقاءَ ّرَبِهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَّالً

صالِحاً وَ الیُشّْرِكْ بِعِبادَةِ ّرَبِهِ أَحَداً»؛یعنی:پس هركس به لقاى پروردگار خود امید دارد ،باید به كار
هرگاه
شایسته بپردازد و هیچ كس را در پرستش پروردگارش شریک نكند (قرآن،كهف: .)119 
میشود(مكارمشیرازی،
اعمالصالحانسانرویبهافزایشنهد،امیدرسیدنبههدف،دراوزیاد 
1979ش:/19 )101و اشتیاقش افزایشمییابد :«ِإنَ الَذینَ یَتْلُونَ كِتابَ اللَهِ وَ أَقامُوا الّصَّالهَ وَ أَنْفَقُوا مِمَا

مىخوانند و
درحقیقت ،كسانى كه كتاب خدا را  
ّرَزَقْناهُمْ سِّرًا وَ عَّالنِيَةً یَّرْجُونَ تِجاّرَه لَنْ تَبُوّرَ»؛یعنی: 
دادهایم ،نهان و آشكارا انفاق مىكنند ،به تجارتى امید
مىدارند و از آنچه بدیشان روزى  
برپا  
نماز  
نمىپذیرد(قرآن،فاطر:.)13
بستهاندكههرگززوال 
در قرآنكریم،خداوند سبحانهم از انگیزش مثبت (ّرجا) سخن گفته وهم از انگیزش منفی
(خوف)؛بدانمعناكهدرجریانفراخوانیمردمبهسویتوحید،برایتربیتمعنویانسانوافزایش
نعمتهای بهشتی
بهرهبردن از  
امید و رفع پریشانی او ،در برانگیختن انگیزه ،تنها بر تشویق مردم به  
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همزمان ،به ترساندن مردم از عذاب دردناک آتش
نمیكند؛ بلكه  
(انگیزش مثبت یا رجا) تكیه  
دوزخ (انگیزش منفی یا خوف) نیزمتوجهاست.آیات دالّبرانگیزشمثبت كه نعمتهای بهشتی
آنهارا به
میانگیزئد و  
بر 
نعمتهارا در مسلمانان  
دستیابی به این  
میكنند ،امید به  
را توصیف  
میشود؛ به آن امید كه
میدارند كه موجب خشنودی خدا و پیامبرش  
وا 
انجامدادن كارهایی  

میكنند ،ترس از این عذاب
درزمرۀ بهشتیان قرار گیرند .آیاتی كه عذاب دوزخ را توصیف  

فرمانهای خداوند متعال است ،در آنان
درانتظار كافران ،منافقان و سركشان از  
دردناک را كه  
آنها را به پرهیز از ارتكاب گناهان و به طور كلی ،هر كاری
میانگیزند و همین مسئله ، 
بر 

میشود؛بهآنامیدكهخداوندمتعالایشانراازعذاب
میداردكهموجبخشمخداورسولش 
وا 

دوزخ رهایی بخشد؛ بنابراین ،احساسكردن این دو انگیزۀ نیرومند كه مكمل یكدیگرند و در
هدفنیزبایكدیگر هماهنگاند،انسانرادر حالتآمادگیكاملبرایاطاعت همهجانبهازخدا
و پیامبر ،و پذیرفتن همۀتكالیف و مسئولیتهایی كه از او خواسته شده ،نگاه میدارد (طباطبایی،
1917ق:/9169؛ مكارمشیرازی ،1979ش:/6)116؛ از این روی ،این آمیزۀ ترس و امید ،خود
انگیزهاینیرومنددرمسلماناناستتابههدفاصلیخودبرسند؛بههمیندلیل،

ضامنبیداركردن
گرفتهاند:«وَ التُفْسِدُوا فِی الْأَّرْضِ بَعْدَ
دركنار یكدیگر قرار  
در آیات قرآن ،دو واژۀ«خوف» و «ّرجا»  

إِصّْالحِها وَ ادْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعا»؛یعنی:درزمین،آنگاهكهبهصالحآمدهاست،فسادمكنید.وخدا
ازروىبیموامیدبخوانید!(قرآن،اعراف:.)06
را 
طبقنظریۀامیداسنایدرونیزآیاتقرآنكریم،ابعادامید(تفكرهدف،تفكرگذرگاهوتفكر
میشود و این
فهای مهم ،به افزایش انگیزه منجر  
عامل)بر یكدیگر اثر متقابل دارند.تعیین هد 
بهنوبۀ خود ممكن است به یافتن گذرگاه كمک كند؛ پس عامل و گذرگاه
انگیزۀ برانگیختهشده ، 
میگذارند تا فرایند تعقیب هدف ادامه یابد
میكنند و بر هم ،اثر متقابل  
یكدیگر را تقویت  
(اسنایدر،1999م:.)99
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 . - -4نقش موانع در پرورش امید ازدیدگاه روانشناسی

برای داشتن تفكر امیدوارانه باید یاد بگیریم چطور با موانع روبرو شویم و بدین منظور باید
درنظر بگیریم؛ به عبارت دیگر ،تفكر امیدوارانه با غلبه بر موانع ایجاد
گذرگاههایی مختلف را  
ترشدن
میتوانند باعث ارزشمند 
نمیشوند و حتی  
میشود؛ پس موانع ،لزوماً از زندگی حذف  

هدفشوند(اسنایدر،1999م:.)33
واكنشهای هیجانی

بهطور كلی ،برخورد با مانع در راه رسیدن به هدف ،ممكناستبرخی 
واكنشهادر همۀ افراد ،یكسان نیست و افراد دارای امید زیاد ،هنگام

منفی را ایجاد كند؛ اما این 
پاسخهای هیجانی
یگزین برای رسیدن به هدف ، 
بهدلیل ایجاد راههای جا 
برخورد با موانع ، 
فهای
دستیابی به هدف اصلی ،از هد 
میدهند؛ همچنین هنگام نبودِ امكان برای  
سازگارتری  

آنها درهریک از حیطههای زندگی خود،
یگزین استفاده میكنند (اسنایدر ،1339م : .)69 
جا 
انعطافپذیر

میتوانند 
میكنند و به این ترتیب ،هنگام رویارویی با مانع 
چندین هدف را مشخص  
بهدنبالهدفیدیگربروندیابردیگرحیطههایزندگیخودتأكیدكنند؛درحالیكهافراد
باشندو 
فهایخودبرسندوهنگامرویاروییباموانع
نمیدانندچطوربایدبههد 
بهروشنی 
دارایامیدكم، 
درنتیجۀتجربهكردنسختیها،به
درواقع،افرادامیدوار 
چگونهعملكنند(اسنایدر،1999م:.)191 
میتوانند خود را با مشكالت و كاستیهای بالقوه وفق دهند (ایروینگ،
این باور رسیدهاند كه  
اسنایدروكروسون،11339م،بهنقلازعالءالدینی،1997ش:.)91
میگذرند كه در همۀ
روانشناختی خاصی  
هنگام رویارویی با موانع ،افراد از مرحلههای  
بهسمت خشم ،از خشم
نمیشوند؛ اما بهطور كلی ،فرد از امید  
انسانها ،طبق الگویی خاص ایجاد  
یاحساسی پیش میرود (اسنایدر ،1339م : .)67خشم،
بهسمت ب 
بهسمت ناامیدی و از ناامیدی  

پیگیری هدفها
ابتداییترینواكنشدر رویاروییبامانعاست.دراینمرحله،هنوز انرژیبرای 
فهای خود متمركز
گرچه لزوماً مؤثر نیست .در مرحلۀ ناامیدی ،فرد هنوز بر هد 
وجود دارد؛  
ازجهت تجربۀ احساس
میكند .افراد مختلف 
است؛ اما برای غلبه بر موانع ،احساس ناتوانی  
میشوند؛ مثالً هنگام وقوع
بهآسانی دچار این حالت  
ناامیدی ،با یكدیگر متفاوتاند :برخی  
1. Crowson
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ایهرچند كوتاه با همسر خود

دستهكلید یا مشاجره
گمكردن  
بیضرر ،مانند  
دادهای ظاهراً  
روی 

میكنند كه باعث ایجاداحساس بیكفایتی در
نهای ادراک  
بهگو 
آنهامسائل را  
ناامیدمیشوند. 

میدهد؛ عالوهبر این ،چنین افرادی
آنهارا تحت تأثیر قرار  
میشود و منابع روانشناختی ، 
آنها 

بهدلیلنداشتنمهارتیادانشالزمبرایچگونگیحلمسئله،دچارناامیدینیزشوند
ممكناست 
كوششهایشان

(اسنایدر ،1999م : .)191سرانجام ،اینگونه افراد وقتی به خود میآیند كه همۀ 
میشوند و از
بیاحساسی  
برای رسیدن به هدف ،با شكست مواجه شده است؛بدینسبب ،دچار  
میمانند(اسنایدر،1339م:.)67
باز 
فهایشان 
پیگیریهمۀهد 

بیاحساسی ،یعنی نداشتن عالقه ،توجه ،احساس و هیجان ،یک حالت منفعل نباتی

ازنظر
میشود و اطرافیانش را نگران میكند . 
مراقبتكننده1است كه مانع تحول شخص  


غیر
مصیبتبار است كه در آن ،فرد احساس لذت خود و بهصورت

فاجعهای 
بیاحساسی ، 
اسنایدر ، 
میدهد (اسنایدر ،1999م :.)199
ازدست  
هرگونه احتمال مشترک بالقوه با دیگران را  
كلیتر ، 

مسدودشده

بیاحساسی ،به میزان امیدسرشتی1فرد و ماهیت هدف 
حركت در مسیریاز امید تا  
بستگیدارد(اسنایدر،1339م:.)67
آنها:
الف)نقشموانعازدیدگاهقرآنوراههایغلبهبر 
بهدلیل
فهایش، 
كهمیدانیم ،بشربهطور طبیعیممكناستدرراهرسیدنبههد 

همان گونه 
درسطحجامعهروبروشودكه
بستهایی گوناگون 
فقرونیازمندی(قرآن،فاطر:،)10باموانعوبن 
ناامیدكنندهاندومیتوانندواكنشهاییمنفیدراوایجادكنند(طباطبایی،1917ق:/17.)91برای
عزتنفسكمتر،حتیناكامیدریک هدفجزئیوناچیزهم
پذیرترودارای 
آسیب 

برخیافراد
انجامدادن
حلناشدنی تلقی كنند و انگیزۀ خود را برای  
بهسادگی سببشودكه مسئله را  
میتواند  

ازدستبدهند؛امااینواكنشهادرهمۀافراد،یكساننیستوامیدوارانحقیقی،
هركارجدیدی 
یگزین،
ازراهكارهاییمختلف همچونراههای جا 
افرادیهستندكههنگامرویارویی باموانع ، 
جانشینودرنهایت،تفویضامربهخالقیكتا(طباطبایی،1917ق:/17)999واعتقادبه

هدفهای

1. Uncaring
2. Dispositional
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میدانند كه میتوانند این
حكمت و مصلحت الهی (قرآن ،بقره : )100بهره میگیرند .آنان  
راهكارهارابهكاربرندوانگیزۀالزمبرایشروعوحفظفعالیترادرخودایجادكنند؛پسموانع،
ترشدن هدف شوند؛ همچنین
ارزشمند 

نمیشوند و حتی میتوانند باعث 
لزوماً از زندگی حذف  
حكمت الهی و تفضل و مرحمت خداوند متعال بر انسان اقتضا میكند كه او را با موانع و
درسطح
گرفتاریهابیازماید تا به بلندای معرفت و یقین برسد و دستخوش غفلت و نسیان نشود ، 

همنشین و یكسان نباشد (قرآن،محمد :)91؛ به همین
افراد راكد وهوسران قرار نگیردو با آنان  
آنهاراامتحانیالهیناشیازلطف
دلیل،فردمؤمنهنگامرویاروییباموانعونامالیماتزندگی، 
میداند كه برای موفقیت در این امتحان ،پیوسته
میكند و برخود واجب  
خداوند متعال قلمداد  
بكوشد تا از محبت و قرب الهی بهرهمند شود (طباطبایی ،1917ق : /19199؛ مكارم شیرازی،
1979ش:/11.)991
دستیافتن به
ازمنظر قرآن كریم ،اصلیترین موانع و مهمترین دشمنان آدمی برای  

فهایش ،هوای نفس و شیطان است (طیب ،1979ق : /90؛ مكارم شیرازی ،1979ش :/19
هد 
توانفرسا محصورشدهاست:یكی مهاجم
ازسوی دو مهاجم  
 .)199بهطور كلی ،آدمی همواره  
میكند.
نمیشناسدوباتمامتوانش،برایهالكتاوتالش 
بیرونیكهبراینابودیاو،شبازروز 
درسطح جامعه وجود دارد:
این مهاجم بیرونی همان شیطاناست كه امروزه ،به گونههای مختلف  
«شَياطينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِ یُوحی بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخّْرُفَ الْقَوْلِ غُّرُوّرا»؛یعنی:دشمنانى از شیاطین انس و
جن قرار دادیم كه براى فریب یكدیگر ،سخنان آراسته القا مىكنند (قرآن،انعام :.)111مهاجم
ناامیدیدرنهاداومیپردازد

درپرتوكلمات زیبا و فریبنده ،بهاغفال انسانوتزریقروح
بیرونی  
جلوهدادن
(قرآن ،نساء : ،193حدید :19) .مهاجم دیگر ،از درون آدمی حمله میكند و با زیبا 
میكند.مهاجمدرونی ،همانهوای
تمایالتنفسانیوآرزوهای طوالنی،انسان رابهخودمشغول 
میكشاند:
بدیها 
میكندوبه 
نفسیانفسامارهاستكهپیوستهآدمیراازمسیردرستمنحرف 
مىكند (قرآن،یوسف :.)09این مهاجمان
«إِنَ النَفْسَ لَأَمَاّرَةُ بِالسُوء»؛یعنی:نفس قطعاً به بدى امر  
یكوبند تا آدمی را از حركت
بهعنوان موانع بقای امید حقیقی در آدمی ،پیوسته بر طبل ناامیدی م 

امیدهایواهیوآرزوهای
ازطریقایجاد 
بازدارند.هواینفس 
برایرسیدنبهامیدحقیقی خویش 
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وشیطاننیزازطریقوسوسه،

خیالپردازیدر روحآدمی(قرآن،ص :)16
همراهبا  
دروغینیاامید 
عمر،جاویدزیستن

آراستن وتقویتاینتصورهای واهی،یعنیآرزوهایى همچون طوالنیبودن 
فرمانروایى دایم ،ثروت بسیار و ...(قرآن ،نمل : ،19اعراف : )19انسان را به فساد و
در دنیا ، 
مىزند
آنها ،به هر كارى دست  
مىكشانند؛ به گونهای كه انسان براى رسیدن به  
انحراف  
سرانجام چنین
بیشک ، 
(طباطبایی ،1917ق : /099؛ مكارم شیرازی ،1979ش : /9 .)199 
آرزوهایی،چیزیجزناامیدیوافسوسنیست.

درچنینمواقعی ،خداوند متعالفرماندادهاست :«وَ إِمَا یَنّْزَغَنَكَ مِنَ الشَيْطانِ نَّزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَهِ إِنَهُ

سَمِيعٌ عَلِي مٌ»(قرآن،اعراف :)199؛یعنی :اگر وسوسههاى شیطانى متوجه تو شد ،به خدا پناه ببر و
مىشنودوازاسراردرونتآگاهواز
خودرابهاوبسپاروازلطفشمددبخواه؛زیرااوسخنتورا 
وسوسههاى شیاطین باخبر است؛ سپس باتوكل بر او :«وَ تَوَكَلْ عَلَيْهِ وَ ما ّرَبُكَ بِغافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ»؛
مىدهید،غافلنیست(قرآن،هود:،)119
یعنی:پسبهاو توكلكنوپروردگارتوازآنچهانجام 
قبخشیدن عبودیت دروجودخویشو
وتوسلكهمهمترین مصداقهای آن،دردرجۀ اول ،تحقّ 

پساز آن ،ائمۀ معصوم (ع) (قمی ،1967ش : /1 ،169به نقل از طباطبایی ،1917ق : /19)136

درپییاریخواستنازخدا،ادامۀراهنیزنمایانخواهد
فهای خویشبپردازد. 
است،بهتعقیبهد 
شد :«وَ الَذِینَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنهَدِیَنهَمْ سُبُلَنَا وَ إِنَ اللَهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِين»؛ یعنی :و كسانى كه در راه ما
است(قرآن،
درحقیقت،خدابانیكوكاران 
مىنماییمو 
بهیقین،راههاىخودرابرآنان 
كوشیدهاند، 

عنكبوت:.)63
طبقبینشقرآن نیز انسانهای امیدوار هنگام رویارویی با موانعی كه بر سر راه ایمان آنان قرار
دسترفتنایمانیاتضعیفامیدآنانشود،برایحفظایمانورسیدن
از 
داردوممكناستباعث 
بستهانگاشتن راههای
یگزین استفاده میكنند؛ زیرا  
به هدف عبادی خویش ،از راههای جا 
راهیوگناهمحسوبمیشود:«وَ

یگزینودیگرگذرگاههایرسیدنبههدف،خودنوعیگم
جا 

كسیازرحمتالهیناامیدنمیشود(قرآن،

مَن یَقْنَطُ مِن ّرَحْمَهِ ّرَبِهِ إِلَا الضَالُون»؛یعنی:جزگمراهان،
یگزیناستكهانسان
راههایجا 
نمونهایازاین 
حجر:.)06هجرتوجهاددرراهخداوندمتعال، 
بهامید رسیدن به خالقش از آن بهره جوید؛ همان گونه كه در
میتواند برای حفظ ایمان خود و  


دوفصلنامة علمی ـ پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا 20 /

انجامدادنرسالتالهی
بهامید 
پیشرفتاسالمو 
صدراسالمنیزپیامبربزرگواراسالم،برایحفظو 
خانوادهاشجداشدوبهمدینهمهاجرتكرد.طبقآیۀزیرودیگرآیاتقرآن،

خویش،ازقبیلهو
بهدالیلی نتوانستید وظیفۀ خود را
اسالم باصراحت دستور دادهاست كه اگر در محیطى خاص ، 
انجام دهید ،به محیط و منطقۀ امن دیگرى هجرت كنید:«وَ مَن یهُاجِّرْ فىِ سَبِيلِ اللَهِ یجَدْ فىِ الْأَّرْضِ
مُّرَاغَمًا كَثِيّرًا وَ سَعَهً وَ مَن یخَّرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِّرًا إِلىَ اللَهِ وَ ّرَسُولِهِ ثُمَ یُدّْرِكْهُ المْوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجّْرُهُ عَلىَ اللَهِ

هركه درراه خدا هجرت كند ،در زمین ،اقامتگاههاى فراوان و
وَ كاَنَ اللَهُ غَفُوّرًا ّرَحِيمًا»؛ یعنی :و  
بهدرآید؛
خانهاش  
درراه خدا و پیامبر او ،از  
بهقصد]مهاجرت  
هركس [ 
گشایشها خواهد یافت و  
دررسد،پاداش اوقطعاًبر خداستو خداآمرزندۀمهرباناست(قرآن،نساء:.)199
سپسمرگش 
در سورۀ نحل نیز بیانی دیگر از این حقیقت رامیتواندید(قرآن،نحل :.)91روشن است كه
هجرت ،حكمی مخصوص زمان پیغمبر (ص)نبوده است؛ بلكه در هر زمان و مكانى ،اگر همان
هجرتاند (طباطبایی ،1917ق : /009؛ مكارم شیرازی،

وضعیت پیش آید ،مسلمانان موظف به 
1979ش:/9.)39
همچنین گاه ممكناستآدمی هنگامرویارویی باموانع و ناكامی در رسیدن به هدفهای
دستوردادن به عفو و صفح ،مانع گسترش

بارها با 
دنیویاش ،گرفتار خشم شود؛ اما خداوند متعال  

صرفنظر كن

بهخوبى 
درانسانها شده است:«فَاصْفَحِ الّصَفْحَ الجْمِيل»؛یعنی :پس  

این نیروی عظیم 
فروبردن خشم ،عالوهبر
(قرآن ،حجر :90؛ طباطبایی ،1917ق : /1)109؛ زیرا عفو ،صفح و  
میشود تا هیجان
جلوگیری از پیشروی نیروی غضب ،مانع بروز حالت ناامیدی و افسردگی نیز  

فرونشاند و زمام
نیروی خشم در آدمی فروكش كند؛ از این روی ،كسی كه بتواند خشم خود را  
بهسمت ناامیدی و از آنجا بهسوی
روان یورشگرش را در كف اراده و تصمیم خود گیرد ،هرگز  
نمیرود؛زیراخداوندمتعالبهافرادیكهبرخشمخویشغالبشوند،پاداشیبزرگ
بیاحساسی 

تجاوزنكردن به حقوق

راوعده داده است (قرآن،شوری : .)99از سویی دیگر ،مهاركردن خشم ،
بهیقین،
همراهبا آرامش با او ، 
درعوض ،عفو و صفح طرف مقابل و تداوم رفتار نیک و  
دیگران و  
بازیابد .این
میدارد تا به خود آید و آرامشش را  
وا 
میشود و او را  
سبب ایجاد آرامش در او نیز  
میشود(شرقاوی،1969ش:)03
مسئلهبدونشک،سببجلبدوستیوافزایشامنیتوآرامش 
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عالوهبر كمک به حُسن روابط انسانی ،به افزایش روح امید به آینده در افراد نیز
و بهطور كلی ، 
میشود(قرآن،فصلت:.)99
منجر 
وآرزوهایآدمیدردرجۀاول باید زیرچترعقلسلیمواندیشۀ

فها 
بدینصورت،همۀهد 
اگرزمامآرزوهادردست

هاینفسانیسیریناپذیررهاشوند؛زیرا

درستقرارگیرندوازخواسته
هایانساندرمرزعقالنیتواقعبینانهقرارگیرند،بهموتوریمحرکو


دوآرزو
عقلهدایتگربیفت
بخشتبدیلمیشوندودرغیراینصورت،سببسقوطانسانمیشوند.

حیات
یادشده ،بیانگرآناست كههمدرنظریۀامیدوهمدرآیات
بررسینقشموانعدردوحوزۀ  
باآنها،درتحكیمروحامیددرآدمی،نقشیبسیارمهم
قرآنكریم،موانعوچگونگیرویارویی 
غلبهبرآنها

برایاستواركردنروحامیددرخودبایدموانعرابشناسیموبرای 

دارد؛ازاینروی،
بكوشیم.
 .4ناامیدی
دراینبخش،بهمباحثذیلمیپردازیم:
 .4-ناامیدی در نظریۀ امید اسنایدر

فها،بهصورتمكرروفراگیر،
درنظریۀ امید ،فرضبرایناستكهشكستدررسیدنبههد 
امیدراكاهشمیدهدواین،اولینمرحلۀایجادافسردگیاست.

تفكرعاملوگذرگاهودرنتیجه،

از این دیدگاه ،امید كم ،ممكن است زیربنای افسردگی را فراهم كند و در افراد افسرده ،هم
فرایندهایشناختی(تفكرهدفوتفكرگذرگاه)وهمانگیزش(تفكرعامل)كاهشمییابند.این
میتوانندمسائلخودرابهطورمؤثرحلكنند.تالشبرایدرمانافسردگیباتمركزبر
افرادكمتر 
میشود (اسنایدر،
تفكر امیدوارانه ،احتماالً باعث بهبود ظرفیت حل مسئله و نشانههای عاطفی  
1339م:.)39
الف)ناامیدیدرقرآن:
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ازمنظرقرآنكریم،امیدازچنانجایگاهیبرخورداراستكهنقطۀمقابلآن،یعنیناامیدی،از

درواقع ،محدودكردن قدرت و
گناهان كبیره بهشمار میرود؛ زیرا یأس از رحمت خداوند ، 
مورداعتماد ،با
بهعنوان تنها منبع وحیانی  
پنهانكردن احاطه و وسعت رحمت اوست .قرآن كریم  
وجودیاش ،عواملی همچون احساس گناه،

نگاهی جامع به انسان و نیازهای او و ظرفیت 
انسانمیداند

شرحصدر،و...راازجملهعواملمهم برای كاهشروحامیددر
كمظرفیتی،نداشتن  

فكرمیكند همۀ

(طباطبایی ،1917ق:/19107؛ مكارمشیرازی ،1979ش:/3.)91چنینانسانی 
هایپشتسرشراخرابكرده است وهیچراهبازگشتی برایشوجودندارد؛ از اینروی،


پل
دستمیدهدوبا اینتصوركهراهیبرایمبارزهبامشكلنیستو


ۀخودرابرایجبراناز
انگیز
درانتظار وی است ،به گرداب یأس و افسردگی روانی میافتد و در
آیندهاى مبهم و تاریک 
شدنپیشمیرود:«وَ مَن یَقْنَطُ مِن ّرَحْمَةِ ّرَبِهِ إِلَا الضَالُون»؛یعنی:وچه كسى


اشیبیسقوطوغرق
سر
گمراهان از رحمت پروردگارش نومید مىشود؟ (قرآن ،حجر :)06؛ از این روی ،برای
جز  
هرگاهمصیبتیبهآنانبرسد،
جلوگیریازایجادافسردگیفرمودهاست:مؤمنان كسانی هستندكه  

ازآن خدا هستیموبهسوى
میگویند:«إِنَا لِلَهِ وَ إِنَا إِلَيْهِ ّرَاجِعُون»؛یعنی:ما  
متوجه خداوند میشوند و  
مصیبتزده را از

دستورالعمل ،انسان 

گردیم (قرآن،بقره :)106؛ بدینترتیب ،با بیان این 

باز 
مى
او  
درصورتبروز
میدهد(طباطبایی،1917ق:/1.)909 
افتادنبهورطۀاضطرابوافسردگینجات 
دلها آرامش
اضطراب نیز با بیان «أَلَا بِذِكّْرِ اللَهِ تَطْمَئنِ الْقُلُوب»؛ یعنی :آگاه باش كه با یاد خدا ، 
مىیابد (قرآن،رعد : ،)19او را به آرامش و دورشدن از اضطراب دعوت میكند؛ بههمیندلیل،

دستدادن چیزی از امور دنیوی ،او را
از 
هیچگاه  
شخصی كه به نیرویی فراتر از ماده معتقد باشد ، 
نمیكند(مكارمشیرازی،1979ش:/1.)010
افسردهوغمگین 
،زمانیآشكارمیشودكهاثرهایتخریب

بهطوركلی،ارزشكاملامیدوامیدواریبهآینده
ناامیدی درک شود؛ زیرا ناامیدی همچون ریسمانی پوسیده است كه هركس بدان چنگ زند،
درنكوهشناامیدیهمین
كهبهآدمیتحرکونشاطمیبخشد. 

سقوطخواهدكرد؛برخالفامید

فضایلوباالترینآنهاست،

بسكهگفتهاند:اینصفت ،آدمیراازمحبتخداكهریشۀ همۀ 
میفرمودند :«اگر بدانید
میدارد؛ چنانكه در روایت آمده است روزی حضرت رسول (ص)  
باز 
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هاوصحراهابیرونخواهیدرفت،


دانم،كمخواهیدخندید،بسیارخواهیدگریست،بهبیابان

آنچهرامنمی

برسینههایخودخواهیدزدوپناهبهپروردگارخویشخواهیدبرد» .دراینهنگام ،جبرئیلنازلشدو

پروردگارتمیفرماید:“بندگانمراازمنناامیدمكن!”» (مجلسی،مكرر:/66.)176

گفت:«
 .5نتیجهگیری

بررسیامیددر قرآنومقایسۀآنبانظریۀامیداسنایدرنشانمیدهدكهامیدمطلوبوموردپسند
ازطریق
میتواند 
قرآن،همانندامیددرنظریۀاسنایدر،دارایابعادیشناختی-رفتاریاستوانسان 
شناخت خویشتن و اصالح رفتارهای خود ،امید را در خود ایجادكندیاافزایشدهدتا بتواندبه
هدفهایشبرسد؛ همچنین ابعاد امید (تفكر هدف ،تفكر عامل وتفكر گذرگاه) را كه در نظریۀ

روانشناسی ،این
،میتوانبامعانی قرآنی منطبقكرد؛ با این تفاوت كه در  
شدهاند 
امید تعریف  
ابعاد،ازسوی مراجع و باكمک درمانگر تعیین  
میشود؛ اما در قرآن ،از قبل ،بهطور كامل ازسوی
خداوند متعال مشخص و تعریف شدهاست؛ البته به این نكته نیز باید توجه كرد كه خداوند متعال
بهتریندرمانگرآدمیاست(بستانی،1997ش:)10؛زیرااوراآفریدهاست(قرآن،زمر:،)6نفس
بهایش كامالً آگاه است (قرآن،
تها و عی 
و روانش را كامالً میشناسد (قرآن،اسراء: ،)10از آف 
هوسهاو حظوظ دنیوی ،راغب و
میداند كه نفس انسانی طبق سرشت طبیعی خود به  
ق :)16و  
براساسهدفخلقتبشر و
عالقهمند است (قرآن،نساء :)73؛ از اینروی ،نظریۀ امیددر قرآن ، 
درراستایتكاملاوستواساسآن،ایمانبهخداوندسبحاناستكهبهواسطۀآن،چناناطمینان

دربرابرهمۀنامالیماتزندگی
میشود(قرآن،رعد:)19كه 
گرمیایدرروانآدمی حاصل 

و 
دل
نمیشود؛ بلكه به ایندلیل كه خدا را همواره همراه خود
نهتنها ناامید  
میكند و  
صبر و مقاومت  
میداند،برایرسیدنبهآیندهایبهتروسرشارازموفقیتبیشترتالشمیكند(قرآن،فاطر:.)13

روانشناساندر
میتوان دریافت كه تالشهای  
بهطور كلی ،با توجه به یافتههای این پژوهش  
دستاوردهایی

این حوزه ،درخور توجه و شایستۀ ستایش است ،به میزان زیادی توانسته است 
دراختیارافراد قراردهدوبامفاهیمقرآنیموجوددراین حوزهنیزشباهتبسیاردارد؛
گرانبهارا 
از این روی ،در تطبیق ابعاد امید در نظریۀ اسنایدر و قرآن ،مشتركات بیشاز مفترقات است و
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آموزههای قرآنی،شباهتبسیاردارند .برخی مشتركات امید در این دو حوزه

یافتههای بشری ،به 
بدینشرحاند:

همراهباتالشوعملاست.
بهمعنایانتظاربرایدستیابیبههدف 
امید فهایامیدوموانعآن،سببحفظامیدمیشود.
شناختهد سویهدفهایمطلوب،باوجودموانعو

مسیرهاییبه
ابعادامیدعبارتانداز:تواناییطراحی تواناییایجادانگیزهبرایشروعوتداومحركتدراینگذرگاهها.
راهكارهایی
فهای خود را تعیین میكند ، 
 امید ،فرایندی شناختیاست كه طی آن ،فرد هد درطول
كارهاایجادو 
سرانجام،انگیزۀالزمرابرایاجرایاینراه 
میسازدو 
آنها 
برایرسیدنبه 
مسیر،آنراحفظمیكند.
 هدف ،یكیازابعاد كلیدی درنظریۀ اسنایدرونیزآیات قرآن است؛ زیرا تقریباً تمام آنچهبهسمتدستیابیبهیکهدفاست.
میدهد، 
فردانجام 
مییابد :یا به طور مستقیم ،هدف قرار
 تفكر عامل (انگیزه) به دو شیوۀ متفاوت افزایش  غیرمستقیم،باافزایشتفكرگذرگاهتقویتمیشود.
میگیردویا 

 ابعاد امید (تفكرهدف ،تفكر گذرگاه و تفكر عامل) به صورت متقابل ،بر یكدیگر اثرمیگذارند.

 برای داشتن تفكر امیدوارانه باید یاد بگیریم چطور با موانع روبروشویموبدین منظور بایدرادرنظربگیریم.
گذرگاههاییمختلف 
میشود؛ موانع لزوماً از زندگی حذف نمیشوند و
 تفكر امیدوارانه ،با غلبه بر موانع ایجاد  ارزشمندترشدنهدفشوند.

میتوانندباعث
حتی 
یگزین و جدیدی را
میتوانند راههای جا 
 افراد دارای امید زیاد ،هنگام رویارویی با موانع  پاسخهای هیجانی سازگارتری بدهند .این افراد هنگام نبودِ
برای رسیدن به هدف ایجاد كنند و  
میكنند.
یگزیناستفاده 
دستیابیبههدفاصلی،ازهدفهایجا 
امكان 
تفاوتهایموجودمیانایندوحوزهبدینشرحاند:
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معناگرا)تعریف
جهانبینیفرد(مادیگرایا 
براساسنوع 
زیربنایامید 
درنظریۀامیداسنایدر، زیربنایامیددرقرآنكریم،درارتباطباخداوندمتعالاست.
میشود؛اما 

هایعلومانسانیاستكهپیگیریامرمطلوبونامطلوبدرآن


شناسییكیازشاخه
 روان
بهدستندادهوبه
گونهبحثارزشیایدربارۀامید 

اینعلم،هیچ

وجودندارد.اسنایدرنیزدرحوزۀ
بایدها ونبایدها نپرداختهاست؛ به همین دلیل ،آدمیبرای یافتنامیدراستین باید از آموزههای

دینیكمکبگیردوانواعهدفهاونیزگونههایمختلفامید،همچنینگزینشنوعدرسترااز
مكتبوحیبیاموزد.
آنها راهندارد،میتوانبه
یقینیاندوباطل در 
،ازنوع 
رهجوییازآیاتقرآنكریم كه همه 
با 
تكوینشخصیتامیدوارراستیندستیافت.باچنینامیدی،نوشتارحاضرپدیدآمدهاستتاراه
را برای پژوهشهایی گسترده بگشاید و ضمن گزارش بنیاد نظریۀ امید قرآنی ،محققان و
عالقهمندانرابهامیدحقیقیراهنماید.
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