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 چکيده
اميد و جهان تجلّى  ونوعان و... آفريده اشتن به همخداوند آدمى را نيازمند به تغذيه، امنيت، تعلق د

ن کرده و عوامل و نتايج آن را بصورت شفاف بيان يبی تبيوکريم مساله اميد را به خقرآن .استو آرز

اره اميد در يم درباگر بخواهاستوار کرده است.  «خداوند» نظريه اميد را بر هسته اصلی ونموده 

اي است که ؛ زيرا اميد مسالهنمودتوجه  نيزبه حوزه روان شناسی  بايد يمقرآن پژوهشی انجام ده

در چند دهه اخير به بررسی اين موضوع  شناسانروانرد، داشناسی ارتباط تنگاتنگی با حوزه روان

اند. اين مقاله با روش توصيفی تحليلی به بررسی تطبيقی پرداخته و نظرات موثري را ارايه داده

اميد به چه ، تعريف مفهوم اميد، انواع اميد بهو روانشناسی معاصر پرداخته و  قرآنمفهوم اميد در 

براي ايجاد و افزايش اميد، نظريات مختلف اميد در  قرآنکارهاي ه، راگيردچيزهايی تعلق می

 پرداخته است. دو ديدگاه يهابه بررسی نقاط مشترک و تفاوت سپس وروانشناسی معاصر 

 معاصرکريم ، روانشناسی  قرآن اميد، :يديکل واژگان
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 همقدم. 1

نوعان و... آفريده است. جهان تجلّى آرزوهاست؛ ساخت و سازهاى داشتن به هم خداوند آدمى را نيازمند به تغذيه، امنيت، تعلق

که نااميدى موجب قطع ريشه زندگى و در اغلب موارد مايه خودکشى يا وجود آمدن تكنولوژى عظيم و... ارمغان اميدهاست؛ چنانمدرن، به

دارى و ها و مادران را به بچّهدارد، دانش پژوه را به تحمّل رنجى... وا مىانزواى اجتماعى است. اميد است که کشاورز را به بذر افشانى و آبيار

اند که باالخره اين شود. انسانها همواره در طول تاريخ به فراخور فكر و خرد و دين خود در انتظار و آرزومند اين بودهنوازى رهنمون مىفرزند

اين اميد و آرزو و انتظار در اديان مختلف به اشكال وتعابير گوناگونی  .اد خواهد دادي خود را به عدل و دمسائل پايان يافته، ظلم و ستم جا

 (.1389)نعمت الهی،بيان گرديده و اميد به ظهور منجی و روز آخر يا روز داوري در تمام اديان و مذاهب وجود داشته است

ولى در کنار اين دستاوردها، در ميان عموم  ،يافتهورى و صنعت دست آگيرى در زمينه فنهاى چشمبشر در قرن اخير به پيشرفت

بر درمان کمبودها و  شناسانروانمردم، بخصوص جوانان، اميد به آينده و فرداى روشن رو به کاهش است. در نيم قرن اخير، همواره تالش 

ها ندارد، بلكه بيشتر به دنبال ها و ضعفارىنگر، تنها تمرکز بر بيمشناسى مثبتها بوده است، اما امروزه جنبش نوظهور روانرفع ناتوانى

خطر  لى را کسب نكرده باشد، در معرضيهاى الزم براى مقابله با چنين مساافزايش شادى و سالمت روانى افراد است؛ چراکه اگر فرد، مهارت

 (.1391،عزيزى ابرقويى)بيشترى براى ابتال به اختالالت روانى از جمله افسردگى است

اى داشته باشد، به تعبير فالسفه، بايد مبادى اراده، يعنى حاالتى روحى و انجام کارهاى اختيارى خود حتماً بايد انگيزه انسان براى

 نمايد، ترک را امورى يا و دهد انجام را کارى انسان تا شودمى باعث که اىانگيزه ترينقلبى در فرد پديد آيد تا وادار به انجام کارى شود. مهم

 با را کار آن شد، خواهد فراهم برايش لذتى احساس خاص کار يك انجام با که باشد داشته اطمينان انسان اگر. است درد و تلذ احساس

ى در امان ماندن از ناراحتى و درد و رنج، يك سرى کارها را ترک خواهد کرد. اين حالت، برا برعكس، و دهدمى انجام اميدوارى و انگيزه

 (.1388)مصباح يزدي،باشدحيوان و هر موجودى است که داراى قدرت اراده و اختيار مىمشترک بين انسان و 

هاي دهد. فلسفهيكی از مهمترين نيازهاي روانی انسان اميد به آينده است. اميد به آينده به انسان انگيزه، شادابی و نشاط می

توانند کند. اين اديان الهی هستند که میاميد يا نااميدي را القا میساخت ذهن بشر، زاينده ذهن محدودي هستند که بدون آگاهی از آينده، 

تواند به باشند. تنها آفريننده از آينده خبر دارد و تنها اوست که میمیاري و عمل صالح کنويدبخش اميد به آينده در سايه ايمان، پرهيز

مؤمنان بشارت اميد به آينده و به کافران انذار دهد. مشيت الهی بر اين قرار گرفته که کسانی که در مسير الهی قرار دارند، پيروزي و 

در  شود.زيرا لذت پرستی در نهايت به پوچی منجر می به آينده باشد،اند نويد بخش اميد تونمیدنياپرستی رستگاري را اميد داشته باشند اما 

ی ييأس از جنود شيطان است. آن کس که به خدا اعتماد کند و تكيه گاه خود را خدا قرار دهد، پيروز نهااهلل و  اميد از جنودی، قرآن هانديش

به مؤمنان  به خوبی جلوه گر شده و در آيات متعددي قرآندر اميد به آينده است و هرکس به غير خدا دل ببندد، زيانكار خواهد بود. 

الن و پرهيزگاران اميد و بشارت داده شده است. توجه به قوانين هستی، تصوير ذهنی از خدا، ارتباط با خدا و خود، صالحان، صابران، متوک

تاکنون  .سعادت و رستگاري انسان خواهند شدتوجه به آفرينش انسان ذکر و تزکيه عواملی هستند که موجب تقويت اميد به آينده و 

نقيى على)اندتواند بر افزايش اميد آدمى تأثير گذارد، معرفى کردهها و تحقيقات بسيارى، معنويت را به عنوان يك منبع بالقوّه که مىنظريه

ر طى تحقيقات خويش به اين نتيجه د يونگکارل ل و استنلى ها، ويليام جيمز ،همچون ويلهم ونت شناسانروانبسيارى از  .(1390،فقيهى

 (.1391،عزيزى ابرقويى)رسيدند که آدمى بايد از مذهب براى افزايش اميد خويش استفاده کند

 روش پژوهش :

اي است. به منظور بررسی مفهوم اميد به روش روش پژوهش حاضر توصيفی تحليلی است و روش گردآوري اطالعات کتابخانه

مختلف، کتب و مقاالت مرتبط با موضوع استفاده شده است . اطالعات پس از  شناسانروانکريم، ديدگاه  قرآناي از آيات و تفاسير کتابخانه

 گردآوري، بررسی، طبقه بندي و دسته بندي گرديد.
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  مفهوم شناسی (1

همراه با باور به امكان و احتمال تحقق آن. چند معنا براي اميد آمده است: اشتياق به روي دادن يا انجام امري  :عریف اميدت( 1/1

و همچنين « چشمداشت، توقع و انتظار»، «آرزو، رجا»را به « اميد»در فرهنگ معين . (1383انوري، )توقع و انتظار روي دادن امري خوشايند

 (.1385معين،)معنا نموده اند« اعتماد و استواري»

امرى محبوب و پسنديده است که اکثر اسباب و موجبات آن امر محبوب نيز  ، به معناى انتظارقرآناميد در لغت عرب و فرهنگ 

  (.1352)مصطفوي،است« رجاء»، واژه ي «اميد»واژه ي  عربیمعادل  محقق باشد.

شده براى راکشده براى توليد مسيرهايى به سمت اهداف مطلوب و انگيزه ادشناسى عبارت است از: ظرفيت ادراکاميد در روان

 (.2000)اسنايدر،اين مسيرهاحرکت در 

قرار « أمل»و « طمع»شده و رجاء بين  معنا« انتظار وقوع خيري که امكان وقوع دارد.»: التحقيق رجاء رد: رجاء تعریف ( 2/1

در مواردي است که حصول آن احتمال زيادي « طمع»می شودکه حصول آن بعيد است و  نيز بيشتر در مواردي استعمال« أمل»دارد. 

« رجاء»هميشه با شك و ترديد همراه است. « رجاء»چنين  هم ،س استأمخالف ي« رجاء»در کتب لغت آمده که  (.1383حسن انوري،)دارد

 .(1371،منظور ابن)به عبارتی حالت تمايل و توقع حاصل شدن خير است خالف خوف )ترس از مواجهه با ضرر( است و

  کریم قرآناميد در  (2

بار  22رجاء و مشتقات آن  هاى مختلف، بيان گرديده است.به دفعات متعدد و به شيوه قرآنمسئله اميد و اميدوارى به آينده، در 

 اميدوار که است شده توصيه هاانسان به ،« عدم قنوط»کريم، با تعابير ديگري غير از رجاء، همچون  قرآندر ت. کريم به کار رفته اس قرآندر 

هايى همچون رجاء )انتظار امرى کريم، از راه کليدواژه قرآنه طور کلى، مفهوم اميد در اليه مثبت و منفى، در ب. 1بپرهيزند نوميدي از و باشند

محبوب و پسنديده که اکثر اسباب آن محقق باشد(، طمع )تمايل نفس از روى حرص و آرزوى شديد، به چيزى خارج از دسترس(، أمل 

از ميان  گيرى آن( قابل پيگيرى است.)آرزويى که انتظارى طوالنى در آن وجود دارد( و تمنى )ميل به حصول امرى همراه با تقدير و اندازه

کند و موجبات رسيدن به امر محبوب را فراهم است که فرد اميدوار در راه رسيدن به اميدش، کار و تالش مى« رجاء»واژگان فوق،  واژه 

  آورد.مى

  ( انواع اميد :1/2

رو اميد، ماهيتى مثبت و پسنديده دارد، اما از آن توان بدين نكته دست يافت که گرچهبا بررسى آيات مشتمل بر واژگان اميد، مى

توان به تنويع و تقسيم آن است ماهيتى حقيقى و يا کاذب داشته باشند، مىزننده آن، ممكنهمکه عوامل پديدآورنده آن و موانع به

 :زير پرداختصورتبه

اين نوع اميد، مربوط به امورى است که در جهت رضاى الهى و هماهنگ با واقعيت وجودى  الف( اميد مطلوب، صادق و حقيقى:

مطرح گرديده: اميد به آخرت و برخوردارى از رحمت الهى که عموم مؤمنان چنين اميدى دارند، و اميد به  قرآنانسان است و به دو گونه در 

ارند. اين نوع در قالب واژگانى همچون رجاء ممدوح و پسنديده، و طمع مثبت و هاى کامل، از آن برخوردلقاى خدا که مؤمنان خاص و انسان

 پسنديده بيان شده است.

هاى گردد و حاصل وسوسهاين نوع، مربوط به امورى است که رضاى الهى در آن لحاظ نمى ب( اميد نامطلوب، کاذب و مجازى:

( اين نوع اميد در قالب واژگان رجاء مذموم و ناپسند، طمع منفى و ناپسند، أمل، و 119 آيه،نساء«)وأَلُمَنِّيَنَّهُمْ.»نفس يا القائات شيطان است: 

  .(1389)پرچم و محققيان،گرديده استتمنّى بيان

                                                           
 53،آیهسوره زمر 1
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 : کریم قرآناز منظر  اهميت و ارزش اميد در زندگی (2/2

تحليل آثار و کارکردهايی است که موضوعی ر در زندگی بشر، بررسی و وترين راه براي شناخت ارزش و اهميت امبهترين و ساده

ها و تقويت روحيه انسان می داند. به ترين اثر و کارکرد اميد در زندگی بشر را آسان شدن سختی، مهمقرآنی بشر به جا می گذارد. در زندگ

مند نيز وري و بهرهبايست اميد به بهرهمی ،اي داشته باشد و هر چه کار سخت و دشوارتر باشدانگيزهبايد اين معنا که انسان براي هر عملی 

بيشتر باشد. نقش عواطف و احساسات در زندگی بشر گاه بيشتر از عقل و خرد است. به اين معنا که اگر عقل و خرد حكم کند که کاري هر 

تا انسان به کاري اقدام کند ؛ زيرا  شودمیآورد؛ ولی اين به تنهايی موجب نچند سخت و دشوار در زندگی او مفيد خواهد بود به آن روي می

 د.اتنگی با عواطف و احساسات وي دارروحيه انسانی ارتباط تنگ

اين در  .تا روحيه شخص از نظر روحی و روانی تقويت شود و عاملی براي انجام کارهاي سخت و دشوار گردد شودمیاميد موجب 

شدن کارها براي شخص شود. کسی که با انجام کاري اميد به پاداش در خور و  راستا توجه به پاداش بزرگ نيز می تواند عاملی براي آسان

 104به اين مساله با بيان مصداقی در آيه  قرآن .کندمیو هر سختی را بر خود تحمل  کندمیشايسته داشته باشد به آسانی به کار اقدام 

که اميد به ديدار خدا داشته و از وي اميد پاداش دارند، آسان  و می فرمايد که چگونه سختی جنگ براي کسانی کندمیسوره نساء اشاره 

ها واکنش شود و شخص در برابر سختیروحيه شخص با اميد به رسيدن به هدف تقويت می .خردها را به جان میو همه سختی شودمی

به اهدافی  يابیدستتا با تحمل آن به مقصد خويش دست يابد. در حقيقت اميد به پاداش و  شودمیو اميدوار  دهدمیمثبتی از خود نشان 

نداشته باشد، هرگز به تالشی دست نخواهد زد و  يابیدستتا انسان تالشی را صورت دهد. اگر انسان اميدي به  شودمیخاص موجب 

يَا َبنِیَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا  »:دهدمیکوششی براي رفع و برداشتن مشكالت از خود بروز و ظهور ن

ز شويد که از رحمت خدا جيَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ پسرانم! برويد و از يوسف و برادرش تفحص کنيد، و از رحمت خدا مايوس ن

 (.87يوسف آيه )«دشونقوم کافر مايوس نمی

به عنوان نمونه کسی که اميد به اجابت دعا نداشته باشد هرگز دست به دعا بر نخواهد داشت و در پيشگاه خدا انابه و تضرع 

که شخص اين سختی و رنج را بر خود تحميل کند و به اشكال مختلف و راه هاي گوناگون به  شودمی. اميد به استجابت دعا موجب کندمین

 (.186دعا بپردازد و از خدا براي رهايی از مشكالت زندگی و دردهاي روحی و جسمی و برآورد نيازهايش دعا کند)بقره آيه 

کند ولی اگر اميدوار باشد که شايد اين کار تاثيري انجام آن نمیاگر کسی به اين باور باشد که کارش هيچ تاثير نداشته باشد اقدامی به 

همين اساس است که شخص به آموزش و پرورش خطاکاران و بزهكاران اقدام  بر ورزد.به اين کار اقدام می يابیدستخواهد گذاشت به اميد 

 / 64تحت آموزش و پرورش درست اصالح گردند)نساء آيه که شايد اين اشخاص بزهكار و خطاکار  دهدمی؛ زيرا اين اميد را به خود کندمی

 (.106و  102توبه آيه 

و مانعی می گردد تا جلوي فساد ظالمان و  دهدمیاميد به رسيدن به پيروزي است که شخص را در برابر مستكبران قرار 

ايم؛ زيرا به خوبی و نقش آن در زندگی نيز رسيده از اين جا به اهميت و ارزش اميد و .(3عنكبوت آيه  / 21مستكبران را بگيرد)فرقان آيه 

  .کندروشنی اثبات شد که اميد تا چه اندازه در زندگی انسان نقش سازنده و مثبتی را ايفا می

 اميد به چه چيزهایی تعلق می گيرد؟( 3/2

کريم به امور گوناگونى تعلق  قرآناميد در  ؟چه چيزهايی تعلق می گيرد به  قرآنکه اميد در  شودمیحال اين سوال مطرح 

 :گرفته است

 :اميد به اهلل ( 1/3/2

 آمده است.« يَرْجُوا اللَّه»با لفظ   قرآندر دو آيه از « اهلل»اميد به 

 «مسلّماً براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق  :رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ لَقَدْ کانَ لَكُمْ فی

به کسانی معنا  «يَرْجُوا اللَّهَ»در تفاسير  (.21 ،احزاب) «نيكويى بود، براى آنها که اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز دارند.
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نيز  سوره ممتحنه 6مشابه اين جمالت در آيه ي  .(1352)طباطبايی، خداست و از او توقع خير دارند شده اند که اميدشان به

خدا، اميد به ثواب خدا در برابر ايمان به او د اند که منظور از اميگفته آمده است. مفسران راجع به معناي آيه

. می توان گفت که (1377،قرشى) ذکر شده است« اميد به ثواب».  در برخی تفاسير نيز تنها معناي (1352)طباطبايی،است

خداوند به عنوان يكی از صفات مومنان بيان شده است. يعنی مومنان هميشه انتظار رسيدن خير و در اين آيه اميد به رحمت 

 .خوبی را از جانب خداوند به خودشان دارند و اميدشان به خداوند است

 تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ کَما َتأْلَمُوَن وَ ال تَهِنُوا فِی ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ »:بيان شده است  خداوند اميد مومنان به مددي ديگري در آيه

بينيد، آنها نيز همانند ؛ و در راه تعقيب دشمن، )هرگز( سست نشويد! )زيرا( اگر شما درد و رنج مى«وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ما ال يَرْجُونَ

مرتبط است و  اين آيه با بحث اميدواري(.104 ،آيهنساء)«دارند.بينند ولى شما اميدى از خدا داريد که آنها نشما درد و رنج مى

مزيت و برتري مومنان بر کافران و دشمنان دين نام برده  اشاره به اميد مومنان به خداي متعال دارد و از اين اميد به عنوان يك

 .است

 تعبير با آيه در معنا اين. نيستيد قائل عظمت خداوند براي چرا که فرمايدمی آنان به و کندمی توبيخ را افرادي خداوند نيز ايآيه در 

)نوح،آيه  «شما براى خدا عظمت قائل نيستيد؟! ؛ چرا«ما لَكُمْ ال تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقارا» .است شده بيان «خداوند وَقار به نداشتن اميد»

 در مورد خداوند؛ ثبوت و« وقار»و منظور از  است« اعتقاد»آيه  در اين« رجاء»می گويد منظور از  (1352)بايیطعالمه طبا (.13

معناي خوف  را به« رجاء»برخی نيز  .نداشتند گويد آنها اعتقاد به ثبوت ربوبيت در خدااستقرار او در ربوبيت است و آيه می

 . (1372،طبرسى)اندگرفته

 :زندگی در سایه اميد( 2/3/2

انسان از زمان مرگ خويش آگاه بود به کاري دست نمی زد. اگر می  ترين انگيزه در زندگی انسان است. اگراميد داشتن مهم

. ناآگاهی از کندمیو تنها به امور و مسايل روزانه خويش بسنده  کندمیگزيند و کاري را آغاز نميرد، جفتی بر نمیدانست چند سال ديگر می

بزرگ را آغاز کند و يا ازداوج نمايد و خانه و خانواده تشكيل  زمان مرگ و اميد به زندگی است که وي را وامی دارد تا درس بخواند، کاري

که اميد است که وي را به سوي کاري و يا عملی سوق  کندمیاميد را عاملی مهم در حرکت و زندگی بشر بر می شمرد و بيان  قرآن .دهد

( و 186يه ،آ.)بقرهشودمینگيزه براي دعا و طلب از او که اميد به پاسخ گويی از سوي خداوند علت و ا کندمی. به عنوان نمونه بيان دهدمی

تا باورها و کنش ها و واکنش هاي خويش را تصحيح کند و به بازسازي و  شودمیاميد به آينده برتر در اين دنيا و يا آخرت است که موجب 

  (.8و  7اصالح اعمال و رفتار خود بپردازد)يونس آيه 

 : اميد عامل حرکت( 3/3/2

و روايات اميد، عامل حرکت انسان به سوى کمال است، هرکس به چيزى اميد داشته باشد، براى رسيدن به  قرآنبر اساس تعاليم 

وَاحِدٌ فَمَن کَانَ  لهٌإِ إِلهُكُمْ أَنَّمَا إِلَیَّقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى »  :انجام اعمال مناسب و پرهيز از امور منافى نشانه اميد است کوشد.آن مى

بگو: من فقط بشري هستم مثل شما؛ )امتيازم اين است که( به من وحی ؛  يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

اميد دارد، بايد کاري شايسته انجام دهد، و هيچ کس را در شود که تنها معبودتان معبود يگانه است؛ پس هر که به لقاي پروردگارش می

بنابراين، تنها کسى که از گناهان پرهيز و به وظيفه خود عمل کرده و اسباب اميد را  (.110کهف،آيه )«عبادت پروردگارش شريك نكند!

جهاد را عوامل اميد به رحمت حق دانسته  کريم ايمان، هجرت و قرآنکه فراهم کند، شايسته است به فضل الهى اميد داشته باشد، چنان

 :است

کسانی که ايمان آورده و کسانی که ؛  رَّحِيمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ اللَّهِ رَحْمَتَ يَرْجُونَ ئِكَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ أُول»

 (.218بقره،آيه)«، آنها اميد به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است.اندهجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده
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 : امور عادى و دنيوى( 4/3/2

يعقوب)عليه السالم( اميد داشت خداوند همه فرزندان وى را نزد او جمع  گاهى اميد، به امرى دنيوى تعلق گرفته است، چنان که

 :آورد

هواي( نفس شما، »)گفت:  يعقوب؛ .لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن َيأْتِيَِنی بِِهمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيُم الْحَكِيمُقَالَ بَلْ سَوَّلَتْ » 

ند؛ چرا نها را به من بازگرداکنم، صبري زيبا )و خالی از کفران(! اميدوارم خداوند همه آمسأله را چنين در نظرتان آراسته است! من صبر می

 إِنِّی لِأَهْلِهِإِذْ قَالَ مُوسَى  » :موسى)ع( اميد داشت آتشى بياورد تا خانواده وى خود را گرم کنند (.111)يوسف،«که او دانا و حكيم است! 

من آتشی از »به خاطر بياور هنگامی را که موسی به خانواده خود گفت: ؛ تَصْطَلُونَ لَّعَلَّكُمْ قَبَسٍ بِشِهَابٍ آتِيكُم أَوْ بِخَبَرٍ مِّنْهَا سَآتِيكُم نَارًا آنَسْتُ

 .(7نمل،آيه«)آورم، يا شعله آتشی تا گرم شويد.دور ديدم؛ )همين جا توقف کنيد؛( بزودي خبري از آن براي شما می

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّی وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ »  و همسر فرعون اميد داشت موسى)ع( براى وى و فرعون سودى داشته باشد

همسر فرعون گفت: نور چشم من و توست! او را نكشيد شايد براي ما مفيد باشد، يا او را ؛  يَشْعُرُونَ لَا وَهُمْ وَلَدًا نَتَّخِذَهُ أَوْ يَنفَعَنَا أَنعَسَى 

 )9قصص،آيه«)فهميدند!نمی بعنوان پسر خود برگزينيم! و آنها

 : امور معنوى و الهى ( 5/3/2

 :در آيات فراوانى اميد به امور معنوى و الهى تعلق گرفته است؛ مانند

و ما بسوي ؛ فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِينَا تَعْثَوْ وَلَا الْآخِرَ الْيَوْمَ وَارْجُوا اللَّهَ اعْبُدُوا قَوْمِ يَا فَقَالَ شُعَيْبًا أَخَاهُمْ مَدْيَنَوَإِلَى »:  اميد به آخرت-

مدين، برادرشان شعيب را فرستاديم؛ گفت: اي قوم من! خدا را بپرستيد، و به روز بازپسين اميدوار باشيد، و در زمين فساد 

 (.85اعراف،آيه«)نكنيد!

ممكن است خداوند، آنها را مورد عفو قرار دهد؛ و ؛ ا غَفُورًاعَفُو   اللَّهُ وَکَانَ عَنْهُمْ يَعْفُوَ أَن اللَّهُ عَسَى ئِكَفَأُول» :اميد به عفو الهى-

 (.99نساء،آيه)«خداوند، عفو کننده و آمرزنده است.

بدهيد، و رسول و نماز را برپا داريد، و زکات را ؛ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» :اميد به رحمت حق-

 (.56نور،آيه)«)خدا( را اطاعت کنيد تا مشمول رحمت )او( شويد.

اما کسی که توبه کند، و ايمان آورد و ؛ الْمُفْلِحِينَ مِنَ يَكُونَ أَنفَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى »:  اميد به رستگارى-

 (.67قصص،آيه)«باشد!عمل صالحی انجام دهد، اميد است از رستگاران 

 عَنكُمْ يُكَفِّرَ أَن رَبُّكُمْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى :  اميد به پوشاندن گناهان و وارد کردن به بهشت-

اي خالص؛ اميد است ايد بسوي خدا توبه کنيد، توبهاي کسانی که ايمان آورده؛ ...  الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا مِن تَجْرِي جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

 (.8تحريم،آيه «)...پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغهايی از بهشت که نهرها از زير درختانش جاري است وارد کند

مَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آ»: اميد به هدایت یافتگى-

کند که ايمان به خدا و روز قيامت آورده و نماز را برپا دارد و زکات را مساجد خدا را تنها کسی آباد می:  ن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَأَ أُولئِكَ

 (.18آيهتوبه،)«يافتگان باشند.پردازد و جز از خدا نترسد؛ اميد است چنين گروهی از هدايتب

اي مردم! پروردگار خود را پرستش کنيد؛ ؛  أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ »: به تقوا اميد-

 (.21آيهبقره،)«شما، و کسانی را که پيش از شما بودند آفريد، تا پرهيزکار شويد.آن کس که 
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 الشَّهْرَ  مِنكُمُ شَهِدَ فَمَن وَالْفُرْقَانِهُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى  قرآنشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْ»: اميد به شکرگزارى-

 هَدَاکُمْ مَاالْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى  وَلِتُكْمِلُوا الْعُسْرَ  بِكُمُ يُرِيدُ  وَلَا الْيُسْرَ بِكُمُ اللَّهُ يُرِيدُ أُخَرَ أَيَّامٍ مِّنْ فَعِدَّةٌ سَفَرٍ  عَلَى أَوْ مَرِيضًا کَانَ وَمَن فَلْيَصُمْهُ

هاي هدايت، و فرق ميان حق و ، براي راهنمايی مردم، و نشانهقرآن رمضان است؛ ماهی که روزه، در چند روز معدودِ( ماهِ)؛  تَشْكُرُونَ  وَلَعَلَّكُمْ

باطل، در آن نازل شده است. پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد! و آن کس که بيمار يا در سفر است، روزهاي 

خواهد، نه زحمت شما را! هدف اين است که اين روزها را تكميل کنيد؛ و خدا می ديگري را به جاي آن، روزه بگيرد! خداوند، راحتی شما را

 (.185بقره،آيه)«را بر اينكه شما را هدايت کرده، بزرگ بشمريد؛ باشد که شكرگزاري کنيد!

شايد شما درک کنيد )و  نازل کرديم،ی عربی قرآنما آن را ؛  ا عَرَبِي ا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَقرآنإِنَّا أَنزَلْنَاهُ »: اميد به تعقّل-

 (.2يوسف،آيه)«بينديشيد(

لِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ أَيَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن کُ»: اميد به تفکّر-

آيا کسی از شما دوست دارد که باغی از درختان ؛ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمُ اللَّهُ يُبَيِّنُ  لِكَعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيِه نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ کَذوَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُ 

اي وجود داشته باشد، در حالی که به خرما و انگور داشته باشد که از زير درختان آن، نهرها بگذرد، و براي او در آن )باغ(، از هر گونه ميوه

در آن آتش )سوزانی( است، به آن برخورد کند سن پيري رسيده و فرزندانی )کوچك و( ضعيف دارد؛ )در اين هنگام،( گردبادي )کوبنده(، که 

کنند.( اين چنين خداوند آيات طور است حال کسانی که انفاقهاي خود را، با ريا و منت و آزار، باطل میور گردد و بسوزد؟! )همينو شعله

 (.266بقره ،آيه)«)و با انديشه، راه حق را بيابيد(سازد؛ شايد بينديشيد خود را براي شما آشكار می

 وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا نُكَلِّفُ لَا بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانَ الْكَيْلَ وَأَوْفُوا أَشُدَّهُ يَبْلُغَوَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِی هَِی أَحْسَنُ حَتَّى  »: اميد به تذکّر-

و به مال يتيم، جز به بهترين صورت )و براي اصالح(، ؛ عَلَّكُمْ تَذَکَّرُونَلَ بِهِ وَصَّاکُم ذلِكُمْ أَوْفُوا اللَّهِ وَبِعَهْدِ قُرْبَى ذَا کَانَ وَلَوْ فَاعْدِلُوا قُلْتُمْ وَإِذَا

و  -کنيمهيچ کس را، جز بمقدار تواناييش، تكليف نمی-نزديك نشويد، تا به حد رشد خود برسد! و حق پيمانه و وزن را بعدالت ادا کنيد! 

گوييد، عدالت را رعايت نماييد، حتی اگر در مورد نزديكان )شما( بوده باشد و به پيمان خدا وفا کنيد، اين چيزي که سخنی می هنگامی

 (152انعام آيه)«کند، تا متذکّر شويد!است که خداوند شما را به آن سفارش می

 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ الْعَرْشِ عَلَىاللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى »: اميد به یقين پيدا کردن به لقاى الهى-

ی است که آسمانها را، بدون ستونهايی که خدا همان کس؛  وَالْقَمَرَ کُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَم ى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاِء رَبِّكُمْ ُتوقِنُونَ

براي شما ديدنی باشد، برافراشت، سپس بر عرش استيال يافت )و زمام تدبير جهان را در کف قدرت گرفت(؛ و خورشيد و ماه را مسخّر 

د؛ شايد به لقاي پروردگارتان نمايکند؛ آيات را )براي شما( تشريح میکارها را او تدبير می!ساخت، که هر کدام تا زمان معينی حرکت دارند

 (.2رعد،آيه)«يقين پيدا کنيد!

 الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَکْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ»:  اميد به تسليم-

هايی؛ و ها پناهگاههايی براي شما قرار داده؛ و از کوهو )نيز( خداوند از آنچه آفريده است سايه؛ تُسْلِمُونَ لَعَلَّكُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ  يُتِمُّ  لِكَبَأْسَكُمْ کَذ

ونه کند؛ و پيراهنهايی که به هنگام جنگ، حافظ شماست؛ اين گبراي شما پيراهنهايی آفريده، که شما را از گرما )و سرما( حفظ می

 (.81نحل،آيه)«کند، شايد تسليم فرمان او شويد!نعمتهايش را بر شما کامل می

فَقَاتِلْ فِی سَبِيِل اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن  »:رساندن به مؤمناناميد به منع کافران از آسيب-

در راه خدا پيكار کن! تنها مسؤول وظيفه خود هستی! و مؤمنان را )بر اين کار،( تشويق ؛ کَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًايَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ 

کتر نما! اميد است خداوند از قدرت کافران جلوگيري کند )حتی اگر تنها خودت به ميدان بروي(! و خداوند قدرتش بيشتر، و مجازاتش دردنا

 (.84نساء،)«است.

ن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن أَفَتَرَى الَّذِينَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى  »:اميد به پيروز کردن مؤمنان-

بينی که در ولی( کسانی را که در دلهايشان بيماري است می؛) نَادِمِينَ أَنفُسِهِمْ فِی أَسَرُّوا مَايَأْتَِی بِالْفَتْحِ أَْو أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبُِحوا عَلَى 

« اي براي ما اتفاق بيفتد )و نياز به کمك آنها داشته باشيم!(ترسيم حادثهمی»گويند: گيرند، و می، بر يكديگر پيشی می()دوستی با آنان
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)به نفع مسلمانان( پيش بياورد؛ و اين دسته، از آنچه در دل پنهان داشتند، پشيمان شايد خداوند پيروزي يا حادثه ديگري از سوي خود 

 (.52ده،آيهئما)«گردند!

قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَْأتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ  »: اميد به نابود ساختن دشمنان و جانشين کردن مؤمنان در زمين-

گفتند: پيش از آنكه به سوي ما بيايی آزار ديديم، )هم اکنون( ؛  تَعَْملُونَ کَيْفَ  فَيَنظُرَ الْأَرْضِ فِی وَيَسْتَخْلِفَكُمْ عَدُوَّکُمْ يُهْلِكَ أَن رَبُّكُمْ عَسَى

ما را در زمين بينيم! )کی اين آزارها سر خواهد آمد؟( گفت: اميد است پروردگارتان دشمن شما را هالک کند، و شپس از آمدنت نيز آزار می

 (.129اعراف،آيه«)کنيد!جانشين )آنها( سازد، و بنگرد چگونه عمل می

 لَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌوَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن َيتُوبَ عَلَيْهِمْ ِإنَّ ال»:  اميد به توبه الهى-

رود که خداوند توبه آنها را بپذيرد؛ به يقين، يگر، به گناهان خود اعتراف کردند؛ و کار خوب و بد را به هم آميختند؛ اميد میو گروهی د

 (.102توبه،آيه)«خداوند آمرزنده و مهربان است!

مگر اينكه خدا :  رَشَدًا هذَا مِنْ لِأَقْرَبَ رَبِّی يَهْدِيَنِ أَنإِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْکُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى »: اميد به هدایت الهى-

اميدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشنتر از اين دگارت را به خاطر بياور؛ و بگو: بخواهد! و هرگاه فراموش کردي، )جبران کن( و پرور

 (.24کهف،آيه«)هدايت کند!

 فَتُصْبِحَ  السَّمَاءِ مِّنَ حُسْبَانًا عَلَيْهَا وَيُرْسِلَ جَنَّتِكَ مِّن خَيْرًا يُؤْتِيَنِ  أَن رَبِّیفَعَسَى »: اميد به برخوردارشدن از نعمتهاى خداوند-

اي که آن را به زمين فرستد، بگونه اي از آسمان بر باغ تو فروشايد پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد؛ و مجازات حساب شده ؛زَلَقًا صَعِيدًا

 (40کهف،آيه)«اي مبدّل کند!گياه لغزندهبی

عَسَى اللَّهُ أَن َيجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ »: اميد به ایجاد دوستى بين مؤمنان و دشمنانشان-

مشرکين که با شما دشمنی کردند )از راه اسالم( پيوند محبّت برقرار کند؛ خداوند اميد است خدا ميان شما و کسانی از  ؛وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

 (7ممتحنه،آيه)«تواناست و خداوند آمرزنده و مهربان است.

 ؛قَامًا مَّحْمُودًاعَثَكَ رَبُّكَ مَيَبْ أَنوَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى  »:رسيدن ایشان به مقام محمود که مقام شفاعت است-

)و نماز( بخوان! اين يك وظيفه اضافی براي توست؛ اميد است پروردگارت تو را به مقامی در خور  قرآنو پاسی از شب را )از خواب برخيز، و( 

 (.79اسراء،آيه)«ستايش برانگيزد!

 :براى ایجاد و القاى اميد قرآنکارهاى اعتقادى )معرفتى( راه( 4/2

هاى شناختى براى افزايش و تقويت اميد در آدمى است که به ديدگاه و اعتقاد فرد نسبت به کارهاى اعتقادى، روشراهمقصود از 

 پردازد و از سوى ديگر، تأثير آن را در افزايش يا کاهش اميد صادق و حقيقى درهستى، آغاز و فرجام جهان و نقش انبيا و اولياى الهى مى

 د.دهمىآدمى، مورد ارزيابى قرار 

شود به جاى آنكه انسان اعتقاد به توحيد و يگانه بودن خداوند، موجب مى ( اعتقاد به توحيد و تأثير آن در ایجاد اميد:1/4/2

شم پيوسته به عوامل متعدد مؤثر در زندگى خويش بينديشد و از آنها بيم به دل راه داده و يا به آنها اميد ببندد، به مرجع و ملجأى واحد چ

پرستى است که عناصر نفس و روان آدمى را همبستگى بخشيده و روند قواى فكرى او را براى دريافت و به ديگر بيان، توحيد و يگانه بدوزد.

ند. بعكس، گرداسازد و از اين رهگذر، يك اثر ترکيبى سازنده در شخصيت انسان بارور مىشناخت به طرف يك منبع، متحد و هماهنگ مى

پاشيدگى روان انسانى و تفرق و تقسيم قدرت  شرک و يا به عبارت ديگر تعدّد منابع ترس و نفع و ضرر، منجر به تشتّت و ازهم هه والتعدّد 

نمايد. چنين انسانى بنابراين، از مجراى توحيد است که انسان مسئله پناه بردن به خداوند را درک مى شود.آگاهى او به جهات متعدد مى

کريم، اميد  قرآنرو، در (از اين28 ،آيه)رعد.« الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللّهِ... »بوده و قلبش کامالً آرام است:  همواره به ياد خدا

تكامل انسان  به ديگر بيان، اميد در راستاى وجود ندارد. قرآناى جداى از خدا، در است؛ چراکه هيچ مفهوم عمده« اللّه»حقيقى در ارتباط با 

( و مظهر تجلّى اسماى 30 ،آيهبقره«)وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْماَلَئِكَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی األَرْضِ خَلِيفَةً»اللّه: ، به سوى خليفهقرآناست و تكامل انسان در 
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هاى تواند از آشفتگىو آدمى بدين وسيله مى باشدرو، اميد نيز در راستاى تجلّى صفات الهى نهادينه شده در وجود بشر مىالهى است. از اين

 (.1389)پرچم و محققيان، هاى فكرى رهايى يابد.روانى و نابسامانى

بشر براى داشتن زندگى سالم در اين دنيا، به فرستادگانى از جانب خالق  ( اعتقاد به نبوت و تأثير آن در تحکيم اميد:2/4/2

اين آموزه  اللّه است،رو که انسان مظهر خليفهنيز از همين رهگذر ميسر است. به ديگر بيان، از آنيكتا نيازمند است و اميد به حيات اخروى 

از  يابد.( و از اين طريق، تربيت اسمايى بشر تحقق مى31 ،آيه)بقره« وَعَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاء»گردد: در پرتو رهنمودهاى انبيا به آدمى القا مى

تواند با پيروى از اين الگوهاى بشرى و بخصوص از دهد که مىيا و اولياى الهى به آدمى اين اميد را بشارت مىرو، اعتقاد به نبوت انباين

لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِی »طريق اسوه حسنه، به طور کامل مظهر اسماء و تجلّى صفات پروردگارى قرار گيرد و به اميد حقيقى خويش راه يابد: 

( پس بر کسى که مدعى اميد حقيقى است، واجب است از فرستادگان او پيروى کند تا اين 21 ،آيهاحزاب)«سَنَةٌ.ولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَرَسُ

عد از انبيا ( ب31 ،آيهعمرانآل«)قُلْ إِن کُنُتمْ تُِحبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ» اش، به اميد راستين منتهى شود:پيروى

آغاز و به ( ع)گونه دارند، سفارش شده که اين پيروى از امام على السالم که حضورى نبىنيز، آدمى به پيروى از امامان و ائمّه معصوم عليهم

و آشنايى با سيره و  ج(ع)يابد. در عصر حاضر نيز، شناخت وجود مبارک امام زمان ادامه مى( عج)بن الحسن حجه وصياءاالوجود مبارک خاتم

هاى گاه نخواهد گذاشت بارقه اميد در دلترديد معبر و گذر از جاهليت به سوى حياتى معقول و باورى اميدبخش است و هيچرفتار او، بى

 (.1389)پرچم و محققيان، شيعيان خاموش گردد.

هاست، ها را که آفت جان انسانها و نااميدىايمان به معاد، ريشه يأس ( اعتقاد به معاد و تأثير آن در تحکيم اميد:3/4/2

هايش در اين دنيا، شود و مصائب و ناکامىيك از اعمال نيك او از صفحه هستى پاک نمىسازد که هيچسوزاند و انسان را اميدوار مىمى

د، بلكه انسان پس از مرگ، زندگى گردپاسخ نخواهند ماند. شخص معتقد به معاد عقيده دارد که زندگى به اين جهان ماده خالصه نمىبى

نيز، حيات باقيه و زندگانى جاويد  قرآناز نظر  شود.ها و آرزوهاى مناسب خود نايل مىديگرى در پيش دارد و در آنجا به بسيارى از خواسته

گونه رو، هيچاز اين. (127آيهانعام،ر.ک.)و در آنجا آسايش، آرامش و امنيت مطلق وجود دارد(39غافر،آيهر.ک.)و سعادت ابدى در آخرت است 

گردد؛ هاى عالم آخرت بر طرف مىکند، با يادآورى نعمتگردد و اگر هم انسان در اين دنيا محروميتى احساس مىکمبودى احساس نمى

 (.1389)پرچم و محققيان،هاى الهى برخوردار شودچراکه شخص مؤمن، اميدوار است که در آن جهان از نعمت

 :انسان براى افزایش و تقویت اميد در  قرآنکارهاى رفتارى راه( 5/2

کارهايى که به رفتار و عملكرد آدمى هاى عملى براى افزايش و تقويت اميد در آدمى است؛ راهکارهاى رفتارى، روشمقصود از راه 

اند تا آدمى عالوه بر فردى و اجتماعى مطرح گرديده ، در دو قالبقرآنکارها در فرهنگ پردازد.اين راهبراى افزايش اميد صادق و حقيقى مى

 :ايش اميد در جامعه نيز کمك نمايدغنى ساختن اميد در درون خويش، به افز

 کارهاى فردى:راه (1/5/2

طور کلى روح هاى روانى و روحى انسان معاصر، غفلت از ياد خداست. به ها و آشفتگى: علت اصلى اضطرابالف( ذکر خداوند 

آيد و برقرار گيرد. پيوند روح و دل انسان با خدا، به وسيله ذکر خدا پديد مىو تا با خدا پيوند نداشته باشد، آرام و قرار نمى انسان، ربّانى است

ايى اتصال خود را با در سايه اين پيوند، آدمى شيرينى و گوار. (152 ،آيه)بقره« فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ.»ماند؛ پيوندى ناگسستنى و استوار: مى

هاى نفسانى هاى نادرست برهد و قوانين طبيعت و خواستهيابد که از عادات نامأنوس و خلق وخوىکند و توانايى آن را مىخداوند، حس مى

( به همين دليل، براى آرامش 201 ،آيه)اعراف« مُبْصِرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَکَّرُواْ فَإِذَا هُم»را مقهور خود سازد: 

 (28 آيه)رعد« أاَلَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.»دل بايد به ذکر و ياد خدا روى آورد: 

ورزد که آدمى بايد تنها از او بترسد و اين ترس همواره )ترس اميدآفرين(: خداوند در آيات بسيارى تأکيد مى ب( ترس از خدا

(؛ چراکه اين نوع ترس، در صورت نفوذ در ژرفاى درونِ 175 ،آيهعمران)آل« فَالَ تَخَافُوهُْم وَخَافُونِ إِن کُنتُم مُؤْمِنِينَ»بايد در او موجود باشد: 

دارد و در حقيقت، ترسى است اميدآفرين که را از ارتكاب اعمال مهلك باز داشته و به کار نيك و پيشتازى در عرصه فضيلت وامىانسان، او 
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گردد. به همين دليل، در بسيارى از آيات مربوط به اميد، اين نوع ترس در کنار واژه طمع استفاده هاى اميد در آدمى مىسبب تحكيم پايه

 .(57راف: اع )ر.ک.شده است.

ها قرار داده است تا از يأس و توبه و انابه به سوى پروردگار، راهى است که خدا در برابر انسان ج( توبه و انابه به سوى خداوند:

( از 25 آيه،)شورى« نِ السَّيِّئَاتِ.وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَ »نااميدى بپرهيزند و بدانند آفريدگارشان پذيرنده افراد عاصى است: 

تواند آرامش خود را باز يابد و اميد رو، انسان گنهكار که با انجام گناه دچار عصيان گرديده و اميدش را در زندگى از دست داده، با انابه مىاين

 (28ـ27 ،آيه)رعد«  قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللّهِ.يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ»خويش را تحكيم نمايد: 

دارى زندهخوانده و نماز شب و شب« اميدوار»داران و متهجّدان را زنده ، شب«زمر»خداوند در سوره  دارى:زندهد( تهجّد و شب

(؛ چراکه در دل 9 ،آيه)زمر« بِّهِ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدا وَقَائِما»را از عوامل اميدبخش معرفى کرده است: 

شب و به هنگام فرو نشستن غوغاى زندگى مادى و آرامش روح و جسم انسان پس از قدرى استراحت، حالت توجه و نشاط خاصى به انسان 

ن و اميدبخش است. در چنين زمانى، اميدواران حقيقى با تمام وجود، آفريپرور، تكاملالعاده روحنظير بودن، فوقدهد که در عين بىدست مى

 خوانند.سايند و با بيم و اميد او را مىآورند و سر بر آستان معشوق مىرو به درگاه معبود مى

« يلِ اللّهِ أُوْلَـئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِإِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِی سَبِ»طبق آيه  ( هجرت و جهاد در راه خدا:ـه

(، اميد به لطف و رحمت پروردگار، مشروط به ايمان، هجرت و جهاد است و مكلفى که بر پايه معرفت دينى، از ايمان به خدا و 218 ،آيه)بقره

اش، از ديار کفر به سرزمين ايمان، ود و خانوادهروز قيامت برخوردار شده و براى حفظ دين و تبليغ آن و مصونيت دادن به سالمت معنوى خ

رو، هجرت و جهاد در هجرت نموده است و با مال و جان به جهاد در راه خدا برخاسته، شايسته رحمت خدا، مغفرت و آمرزش اوست. از اين

ساز طلوع رحمت و مغفرت از آدمى، زمينههاى اميدى پايدار و پويا هستند و در پرتو افزايش روح اميد و اميدوارى در راه خداوند، سرچشمه

 باشند.افق زندگى انسان مى

به خدا داشته باشد، مشكالت  توان توکل به خدا دانست. زمانی که فرد توکلکار رسيدن به اميد را می: اولين راه توکل به خداو( 

تر از ديگران بداند، با توکل نظر مالی و يا معنوي خود را پايين اگر از شود.بست زندگی او را از پاي درنياورده و دچار ياس و نااميدي نمیو بن

گويند اگر خداوند به افراد موفق نعمت و برتري داده است ، پس همان خداوند به ما هم دهند و میبر خدا تالش و کوشش خود را ادامه می

 برتري خواهد داد.

 باشد، نداشته زندگی براي ايبرنامه و هدف که فردي. ندارد هم زندگی به اميد ندارد، هدفی خود زندگی در که فردي  :هدف ز(

خود ندارد و زندگی براي او به اتمام رسيده است و دچار ياس و  آينده براي ريزي برنامه هيچ و نداده انجام او به رسيدن براي تالشی هيچ

شود که هدف، بزرگ کردن آن فرزند است هدفی براي او مشخص میکند، مثالً زمانی که خداوند به زنی فرزندي اعطا می نااميدي می شود.

 شود؛ زيرا هدف او مشخص شده است.و نسبت به آن کودک وابستگی و تعهد دارد. در نتيجه زندگی براي فرد شيرين می

آيد. چه بسا افرادي که در رفاه زندگی و جزء فردي که دست از کار و کوشش بردارد، نااميدي به سراغ او می  کار و کوشش :ح( 

اقشار پردرآمد جامعه هستند، هيچ اميدي نسبت به اين زندگی ندارند؛ زيرا خود را براي به دست آوردن آن شی و يا خانه و ماشين به 

دهند. اکثر گويد: ديگر بهتر از اين زندگی وجود ندارد و اميد خود را از دست میرسد و میمی اندازد و زندگی آنها به بن بستزحمت نمی

لقد خلقنا االنسان فی کبد؛ همانا انسان را » فرمايدخداوند می قرآنزنند، از اقشار مرفع جامعه هستند. در آنهايی که دست به خودکشی می

به زندگی اميدوار باشيد »وري زندگی کنند که همانطور که در آيات و احاديث اشاره شده است افراد معموال بايد ط«.در رنج وسختی آفريديم

 «سال ديگر زنده هستيد و اعمال خود و حساب آخرتمان را طوري انجام دهيد که گويا فردا خواهيد مرد.100که گويا 

  کارهاى اجتماعى:اهر( 2/5/2

هاى ناشى از فقر است؛ چراکه انفاق خالصانه هاى اجتماعى و افسردگىز بين بردن تنشترين آثار انفاق، ا: يكى از مهمانفاق( الف

( و نه تنها نفس انسان را از پليدى بخل و 103 ،آيهتوبه«)خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّيهِم بِهَا»سبب تطهير و تزکيه نفس است: 

گرداند، بلكه سبب رشد آن و اعتال بخشيدن خيرات و برکات اخالقى و فضايل انسانى در درون آدمى خودخواهى نسبت به فقرا پاک مى
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( و 265 ،آيه)بقره« ثْبِيتا مِنْ أَنفُسِهِمْء مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَا»گردد: شود تا جايى اين صفات در درون جان تثبيت مىمى

شود. اما افرادى که انفاقشان، همراه با اذيت و يا از روى ريا و خودنمايى است، دايم در حال آرامش حقيقى و ثبات روحى بر آدمى حاکم مى

 .264: بقره: ر.ک برندثباتى، ناآرامى، نگرانى، اضطراب و تضاد روحى به سر مىبى

: امر به معروف و نهى از منكر، نشانه عالقه به سالمتى جامعه و وجود روح نشاط و اميدوارى ب( امر به معروف و نهى از منکر

ميان مردم جامعه است. به واسطه امر به معروف و نهى از منكر، اجتماع از صورت يك جامعه مُرده و فاقد تحرک بيرون آمده، به يك جامعه 

و کفر نيز يكى از علل نااميدى و يأس (  78ـ77ر.ک: مائده:  )ساز کفر استگردد. همچنين ترک امر به معروف، زمينهو پويا تبديل مىزنده 

و تقويت روحيه اميد در خود و ( بنابراين، براى افزايش 23 ،آيه)عنكبوت« ئِسُوا مِن رَّحْمَتِی.وَالَّذِينَ کَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُوْلَئِكَ يَ»باشد: مى

 کن نمود.ساير افراد، بايد به اين فريضه مهم پرداخت تا يأس و نااميدى را ريشه

هاى او. از ، شخص محسن و نيكوکار، انسانى است اميدوار به لطف و عنايت خداوند و معتقد به وعدهقرآناز نظر  ج( احسان:

 (.56ر.ک: اعراف: )، بايد نيكوکار گرددباشدرو، هر کس اميدوار به رحمت الهى مىاين

( و رحمت 13 ،آيهمائده«)فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»عفو و صفح، از مصاديق احسان است:  د( عفو و گذشت:

پرورانند، به محسنين و دن به آن را در دل مىو آرزوى رسي (218ر.ک: بقره:  )دبرنخداوند که مؤمنان همواره در اميد و انتظار آن به سر مى

( بنابراين، مؤمنان و اميدواران به رحمت الهى از طريق عفو و 56 ،آيه)اعراف« بٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِي»نيكوکاران نزديك است: 

باشد، دست يابند و به آرامش حقيقى هاى او مىو پاداش توانند به اميد و آرزوى خود، که همان دريافت رحمت الهىبخشش ديگران، مى

 نايل شوند.

ها و خصوصيات افراد باايمان را، که در پرتو اميد به لقاى الهى، بهشت را به کريم، يكى ديگر از ويژگى قرآن ( وفاى به عهد:ـه

وقوع روز جزا اميد دارد و فرارسيدن آن را در دل آرزو بديهى است انسانى که به  .(8ر.ک: مؤمنون:  )داندبرند، وفاى به عهد مىارث مى

 ).34ر.ک: اسراء: (کند، همواره به اين مهم توجه دارد و آن را در سرلوحه زندگانى خويش قرار خواهد داد.مى

 «کنيد تجربه را چيز همه توانيدنمی وقت هيچ شما »:فرمايدمی )ع(علی امام هاي دیگران :استفاده از تجربيات و اندوختهو( 

در نتيجه افراد بايد از  .کند می کسب را هايیتجربه خود زندگی جريان در خود نوبه به فرد هر کنندو می تجربه انسانها همه را چيز همه

ديگران را تجربه اند و از راهكارهاي تجربه و اندوخته ديگران استفاده و بداند که ديگران چه کارهايی را انجام داده که شكست و يا پيروز شده

انسانهاي موفق را الگوي خود قرار داده و انسانهاي ناموفق را به عنوان الگوي ناموفق و تجربه تلخ بداند.به دست آوردن تجربه  خود قرار دهند.

 کند .از طريق ديگران، راه و روش زندگی را مشخص کرده و اميد انسان را زياد می

 موانع اميدواري( 6/2

  :آيدست که در ذيل میا و اميدوار شدن داراي موانعی اميدواري

 راه حقّباشد زيرا وقتی انسان بكلّی از می گمراهینمايد يكی از موانعی که از اميدوار شدن افراد جلوگيري می:  گمراهی الف(

 ).341ص ،تفسير روشن)پيدا نخواهد کرد  فيوضات إلهیگشت، اميدي براي هدايت و رسيدن به رحمت و درک  گمراهمنحرف و 

 "قنوط". (56آيه ،حجر)«شود؟جز گمراهان، چه کسی از رحمت پروردگارش مأيوس مین؛ وقالَ وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّ »

  .باشدشديد و نااميدي تمام، در حقيقت قنوط از آثار و نتايج گمراهی می يأسعبارتست از 

است و صفت اميد،در ذات اوست و  رحمتء ااست، چون خداوند متعال، مبد کفرديگري که سر راه اميد قرار دارد  مانع : کفرب( 

او محروم سازند و اين چيزي جز کفر  لطفکند، مگر آنكه ديگران خودشان را از أنوار ا از رحمت خود مأيوس نمیهرگز بندگان خود ر

 )87آيه ،يوسف)«.شوند، از رحمت خدا مأيوس میکافراننها گروه ت؛ال يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُون».نيست
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باشد، چرا که انسانهاي تربيت نشده که قلبشان، نور معرفت الهی يكی از موانع اميدواري،بروز مشكالت می : وقوع مشکالتج( 

 .    (49آيه فصلت، «)وَ إِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوط»:دربارة آنها فرموده قرآنگردند،که مايوس می دنيارا درک نكرده، به هنگام پشت کردن 

 : ءخوف و رجاد( لزوم همراهی 

بندگانم را آگاه کن که من بخشنده مهربانم! و )اينكه( عذاب و ؛ * وَأَنَّ عَذَابِی هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُنَبِّئْ عِبَادِي أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ »

تر حمت الهى و آيه دوم انذار به عذاب دردناک است. جالبآيه اول بشارت به مغفرت و ر «(.49حجر،آيهکيفر من، همان عذاب دردناک است)

يَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ »:از آيه ياد شده در اين باره اين آيه ي سوره ي آل عمران است

بيند؛ و آرزو روزي که هر کس، آنچه را از کار نيك انجام داده، حاضر می؛  وَيُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا

)در عين  دارد؛ وخداوند شما را از )نافرمانی( خودش، برحذر می .کند ميان او، و آنچه از اعمال بد انجام داده، فاصله زمانیِ زيادي باشدمی

 (.30آل عمران،آيه«)حال،( خدا نسبت به همه بندگان، مهربان است.

 مُّنِيبٍ  بِقَلْبٍ وَجَاءَ بِالْغَيْبِ نَمَّنْ خَشِیَ الرَّحْم» :فرمايداست؛ آنجا که مى« ق»سوره  33تر از آيات پيشين آيه و لطيف

زيرا خوف و خشيت، به رحمان که بيانگر رحمت «. محضر او حاضر شود!آن کس که از خداوند رحمان در نهان بترسد و با قلبی پرانابه در 

 الَّذِينَ  ئِكَأُول :اى نيز به خوف و رجاى اولياى الهى، تصريح شده استدر آيه .الهى است معلق شده تا دربردارنده خوف در متن امنيت باشد

خوانند، کسانی را که آنان می؛  حْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ کَانَ مَحْذُورًارَ  وَيَرْجُونَ أَقْرَبُ أَيُّهُمْ الْوَسِيلَةَ رَبِّهِمُ إِلَى يَبْتَغُونَ يَدْعُونَ

ترسند؛ چرا اي هر چه نزديكتر؛ و به رحمت او اميدوارند؛ و از عذاب او میجويند، وسيلهاي )براي تقرب( به پروردگارشان میخودشان وسيله

راز لزوم همراهى بيم و اميد اين است که تقويت يك جانبه روح  (.57اسراء،آيهذاب پروردگارت، همواره در خور پرهيز و وحشت است!)که ع

افران رهايى اميد در انسان آفاتى در پى دارد؛ بر پايه روايتى اميد و بيم همواره بايد توأم باشد، تا انسان با داشتن اميد از خطر ورود در زمره ک

 .افته و با دارا بودن بيم، خود را از مكر الهى در امان نبيندي

 شناسىاميد در روان (3

گيرى در زمينه فناورى و صنعت دست يافته است، ولى در کنار اين دستاوردها در ميان هاى چشمبشر در قرن اخير به پيشرفت

بر درمان  شناسانروانعموم مردم، بخصوص جوانان، اميد به آينده و فرداى روشن رو به کاهش است. در نيم قرن اخير، همواره تالش 

ها ندارد، بلكه بيشتر به ها و ضعفنگر، تنها تمرکز بر بيمارىشناسى مثبتها بوده است، اما امروزه جنبش نوظهور روانکمبودها و رفع ناتوانى

باشد، در هاى الزم براى مقابله با چنين مسائلى را کسب نكرده دنبال افزايش شادى و سالمت روانى افراد است؛ چراکه اگر فرد، مهارت

ها و تحقيقات بسيارى، معنويت را به عنوان يك تاکنون نظريه. خطر بيشترى براى ابتال به اختالالت روانى از جمله افسردگى استمعرض

و بررسى  1930تا  1880هاى اند. سرچشمه اين تحقيقات به سالتواند بر افزايش اميد آدمى تأثير گذارد، معرفى کردهمنبع بالقوّه که مى

همچون ويلهم ونت، ويليام جيمز، استنلى هال، کارل يونگ مربوط  شناسانروان. بسيارى از گرددبرمى علمى آن به پايان قرن بيستم

)پرچم و شودکه در طى تحقيقات خويش به اين نتيجه رسيدند که آدمى بايد از مذهب براى افزايش اميد خويش استفاده کندمى

 .(1389محققيان،

سازى کرد که در تمام رويكردهاىروان درمانى (، اميد را فرايندى مفهوم1975-1968پيش، اثر جروم فرانك ) سال 40بيش از 

 شناسانروانسخنرانى در محفل  شناسى آمريكا، اولين بار در يك( نيز، به عنوان رئيس انجمن روان1959مشترک است. کارل منينجر )

تر نقش اميد در فرايند درمان جويان، همكارانش را تشويق کرد که به بررسى جدىقوت در درمانبه عنوان نقطه « اميد»آمريكا، با اشاره به 

 .(1389)پرچم و محققيان،بپردازند و قدرت اميد به خود و قدرت اميد به بيمارانشان را در فهم و درمان بيمارى روانى به رسميت بشناسند

هايى در مورد اميد ارائه نمودند شناسى( نظريهلف )از پرستارى گرفته تا روانهاى مختدر همين دوره، بسيارى از محققان در رشته

رو، يك ديدگاه واحد يا نظريه منسجم دهد.( اين افراد از کار يكديگر آگاه نبودند. از اينگونه که اغلب در مورد يك حيطه جديد رخ مى)همان

نيز از جمله افرادى بود که به درخواست منينگر  ،شناس آمريكايىروان،ايدر وجود نداشت تا در مورد آن تحقيق و بررسى صورت گيرد. اسن

را مطرح کرد و پس از آن، اين سازه مورد « نظريه اميد»نظريه خود تحت عنوان  1990وى در سال  مورد بررسى علمى قرار داد. اين سازه را

رو اند، اما از آنپردازان بسيارى پيرامون موضوع اميد، اظهارنظر نمودهنظريهتاکنون  الزم به ذکر است توجه محققان و متخصصان قرار گرفت.
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 که نظريه اسنايدر در اين زمينه، از جامعيت بيشترى برخوردار است، اين پژوهش تنها به بررسى نظريه او پرداخته است.از سوى ديگر، روبرت

راه ايجاد اميد را، رابطه با  ويكم را قرن معنويت خواند و بهترينن بيستها، قردر تحقيقات جامع خود پيرامون نيازهاى اعتقادى انسان

خداوند معرفى کرد. امروزه نيز، باورهاى دينى و معنوى مراجعان، نه تنها کارآمد و غيرمنطقى و به عنوان راهكارى ضعيف در ايجاد و 

قدرتمند براى بهبود و درمان بيماران نااميد نيز در نظر گرفته  شوند، بلكه به عنوان منبعى تأثيرگذار وسازى اميد آدمى تلقّى نمىغنى

 شود.شوند. عالوه بر اينكه در بسيارى موارد، مشكل مراجعان با مسائل مذهبى آميخته گرديده و بدون مداخله معنوى، درمان کامل نمىمى

ختالالت روانی از جمله اضطراب، افسردگی، يأس و نااميدي کند که علم روانشناسی در طول قرن بيستم عمدتاً به امارتين سليگمن اشاره می

توجه کرد و از توجه به عواطف مثبت انسان غافل شد. بنظر او انسان داراي نيمه مثبت و نيمه منفی است و اکنون هنگام آن است که به 

دهاي انسان نيز توجه شود. در محور اين نيمه ها و استعداها به توانمنديپذيريهاي مثبت وجود انسان توجه شود و عالوه بر آسيبجنبه

 مثبت، اميد به آينده قرار دارد.

 :  اسنایدر نظریه اميد( 1/3

با  فرد تعامل از ناشی و است راهيابی و پايوري حس بر مبتنی که است مثبت انگيزشی حالت يك اميد( 2000)2 نظر اسنايدر از

در چارچوب نظريه اميد حتی کسی که قصد خودکشی دارد براي هدفی البته بسيار منفی در حال نقشه  :اسنايدر می نويسد محيط است.

 کشيدن) برنامه ريزي( است يعنی او با تمام اميد می کوشد خودش را بكشد.

شده براى ادراکشده براى توليد مسيرهايى به سمت اهداف مطلوب و انگيزه ظرفيت ادراک»از نظر اسنايدر، اميد عبارت است از 

است. «گذرگاه»و «عامل»داراى دو مؤلفه  يابى به اهداف. انتظار مثبترو، اميد يعنى: انتظار مثبت براى دستاز اين« حرکت در اين مسيرها.

جام دهد يا در حقيقت، در نظريه اميد اسنايدر، سه مؤلفه وجود دارد: تفكر هدف )هر چيزى که خود فرد مايل است بدان دست يابد، آن را ان

شده براى رسيدن به هاى درنظر گرفتهتجربه يا ايجاد کند(، تفكر عامل )يك مؤلفه انگيزشى براى به حرکت در آوردنِ فرد، در مسير راه

 (.2000)اسنايدر،شده فرد براى شناسايى و ايجاد مسيرهايى به سمت هدف(هدف( و تفكر گذرگاه )توانايى ادراک

شود و اين انگيزه برانگيخته شده، به نوبه اثر متقابل دارند. تعيين اهداف مهم، منجر به افزايش انگيزه مىاين سه مؤلفه بر يكديگر 

خود ممكن است به يافتن گذرگاه کمك کند. براى داشتن تفكر اميدوارانه، بايد ياد بگيريم که چطور با موانع برخورد کنيم. به طور کلى، 

هاى جانشين و جديد براى رسيدن به هدف يا استفاده از اهداف جانشين، ورد با موانع به دليل ايجاد راهافراد داراى اميد باال، هنگام برخ

روند يا بر پذير بوده و به دنبال هدف ديگرىمىبه اين ترتيب، هنگام مواجهه با مانع، انعطاف دهند.هاى هيجانى سازگارترى ارائه مىپاسخ

 (.2002)اسنايدر و همكاران،کنندهاى زندگى خود تأکيد مىديگر حيطه

هاى مربوط به تعقيب اهداف، طراحى شده و از دو مرحله اصلى سازى فعاليتاميددرمانى، به منظور افزايش تفكر اميدوارانه و غنى

 يا تحكيم اميداميديابى و پيوند  باشند. مرحله اول، القاى اميد است که مشتمل بر دو گامتشكيل گرديده است که هريك شامل دو گام مى

 (.1389)پرچم و محققيان،باشدو ابقاى اميد مى اميد سازىباشد و مرحله دوم، افزايش اميداست که آن هم مشتمل بر دو گام غنىمى

در اين ديدگاه اميد هنگامی موثر و الزم است که اوال از هدف ارزشمندي برخوردار باشد و ثانيا احتمال دستيابی به هدف در ميان 

جود بوده و موانع چالشی موجود ، الينحل نباشند. به اين ترتيب در جايی که فرد در رسيدن به هدف مطمئن است اميد غيرضروري مدت مو

 (2006آالن،  وچرا که در اين صورت مانعی وجود ندارد و در اين شرايط فرد عمال نااميد قلمداد می گردد)کار ، است 

يد در موقعيتی خاص بيان داشته که اگر هدف ارزشمند باشد ، رفتار هدفمند و اميد بخش نظريه اسنايدر در باب فرآيند تجربه ام

 براي رسيدن به آن از همراهی سه عامل ، تعيين خواهد شد :

 که به هدف داده می شود. یميزان ارزشالف ـ 

 در دستيابی به هدف. هاي معطوف به هدف و انتظارات موجود از ميان تاثير آنها نقطه نظرها در مورد گذرگاهب ـ 

                                                           
2Snyder  
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  (.2006آالن، و تفكرات در مورد منابع فردي و اينكه فرد در عبور از گذرگاهها تا چه اندازه نقش موثر ايفا می کند)کارج ـ 

گروه اسنايدر معتقد است اميد در دوران نوزادي ، کودکی و نوجوانی رشد کرده و همگام با کسب مهارتهاي هردوره فرد قادر می 

يك از دو مولفه ي سازه ي اميد را در خود متجلی سازد. مثال در پايان سال اول زندگی ، کسب مهارت اشاره کردن به کودک اين  گردد هر

امكان را می دهد که هدف هاي خود را نشان دهد و اين خود مقدمه اي است براي نزديك شدن به دو مولفه اول سازه و در پايان سال دوم 

از سه تا شش سالگی با کسب مهارتهاي زبان و  هدفمندي را براي پی گيري گذرگاههاي منتهی به هدف انجام دهد.می  آموزد فعاليتهاي 

نوجوانی با کسب  تفكر شهودي و قدرت پيش بينی امور روزمره کودک امكان رشد بيشتر در طراحی گذرگاه هاي اميد را خواهد يافت.

هاي پيچيده در راستاي اهداف ارزشمند پرداخته و به اقدام در يك بافت اجتماعی با در نظر مهارت خواندن و تفكر منطقی به برنامه ريزي 

 (.2006آالن، و گرفتن خواسته هاي ديگران چون والدين ، آموزگاران ، همكارارن و ... دست خواهد زد)کار

برنامه ريزي بدون تصور داشتن ، ی ( در تاييد نظريه اميد اسنايدر می گويد که تصور داشتن قدرت راهياب2005)3ورثينگتون

 است معتقد او حال، اين با. دهدمین و تصور داشتن قدرت اراده بدون تصور قدرت رهيابی، معناي اميد را  قدرت اراده ، اميدي در پی ندارد

خداشناس مسيحی، اميد ، فيلسوف و 4پشتكار است. به گفته مارسل شامل و است موانع با کردن نرم پنجه و دست از بيش چيزي اميد که

  .شامل اين يقين است که خدا در شرايط سخت با ما است حتی وقتی که راهی را حول آن شرايط نشان نداده باشد

 نظریه ابعاد اميد :( 2/3

 اميد شامل شش بعد است و تغييرات آنها سبب بروز فرآيند اميدواري می گردد :

بعد شناختی : فرآيندي است که فرد طی آن آرزو ، درک ، تصور ، يادگيري و قضاوت در مورد موضوع اميد را عملی می سازد ـ 1

ي ، اين بعد شامل فرآيندي مثل تعريف موضوع اميد ، کشف واقعی بودن اميد ، تميز دادن عوامل ارتقاء دهنده اميد از موانع آن و تصوير ساز

له فرد به بررسی منابع و محدوديت ها پرداخته و توان و قوت خود را بررسی می کند و در صورت عدم توان کافی ، ذهنی است. در اين مرح

 .(1989،و همكاران5موضوع اميد را تعديل و تغيير ميدهد يا مورد جديدي  را انتخاب می کند)سان دين 

به و کشش يك پيامد خوب ، احساس نسبت به اهميت بعد عاطفی : بر احساسات و روحيات فرد داللت می کند و شامل جاذـ 2

در بر اميد ، اعتماد و يا عدم اطمينان می باشد . اين بعد بر تمامی فرآيند اميد نفوذ دارد و احساسات متفاوتی از دردناک بودن تا آرامش را 

 .(6،1985دوفالت)می گيرد

براي رسيدن به موضوع اميد انجام می دهداميد می تواند منجر  بعد رفتاري : اين بعد مشتمل بر اعمال و رفتاري است که فرد -3

 .(1989،روانی يا فرهنگی باشد)سان دين و همكارانی تواند فيزيولوژيك به افزايش انرژي براي انجام اعمال شود ، اين اعمال م

و  تماعی ، تقابل برخورد و امنيتحكم می کند و شامل تعامل اج بعد نسبی : اين بعد بر احساس وابستگی و ارتباط با ديگران -4

 .(1985،دوفالت)ارتباط با موجودات ، افراد و خداوند می  باشد

بعد زمانی : اين بعد بر تجربيات گذشته ، حال و آينده توجه دارد ، اميد اگر چه به آينده است اما گذشته و حال بر فرآينده ـ 5

و گاه اختصاص به زمان خاصی ندارد ، برخی کوتام مدت و برخی طوالنی تر می  اميد موثر است. موضوع اميد گاه متوجه زمان خاصی است

 .(1985،دوفالت)طلبد

                                                           
3 Worthington  
4 Marcel  
5 Sun Dane   
6 Dufault  
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بعد زمينه اي:  که مربوط به موقعيت زندگی فرد است که بر اميد موثر است . بعضی موقعيت ها منجر به بروز نااميدي و يا  -6

اهی و تجارب فردي بنا می شود و زمينه ها و شرايطی هستند که فرصت اميد اميد بر اساس آگ. (1989،اميد می شوند)سان دين و همكاران

 .(1985،دوفالت)هاي جسمی،ناتوانی عملی وارتباطات و امنيت مالیآورند مثل فقدانرا پديد می

  : ظریه شادمانین( 3/3

بلكه بايستی به اين موضوع نيز نه تنها علم درمان است شناسی روان(  2000) 7هالی يمسيكزنت بر اساس نظريه سليگمن و 

يكزنت سدگی را ارزشمند می سازد بگمارد. با رخدادهاي منفی زندگی کنار آمد و نيز به درک آن چيزهايی که زن دبپردازد که چگونه باي

ش هاي مادي به مهالی سوالی را مطرح می کند که اگر ما ثروتمند هستيم پس چرا شاد نيستيم ؟ و در پاسخ به آن می گويد : زيرا پادا

تنهايی براي شادمانی ما کافی نيستند بلكه ساير شرايط مثل زندگی خانوادگی ارضا کننده و دوستان همدل و حتی زمان کافی براي انجام 

اشند ، همزمان وجود داشته بو عاليق گوناگون با شادمانی افراد رابطه دارد.در اين نظريه دليلی براي اينكه پاداش هاي مادي و معنوي باهم

 .( 1382حسينی،  ووجود ندارد) نادري 

 نظریه خوش بينی :( 4/3

خوش بينی را نشانه ناپختگی يا ضعف منش تلقی کرده و ناشی از کمبود روانی می دانسته اند. همانگونه که  1970تا پايان دهه 

پاداش او در جهان ديگر اگر چه سبب می گردد تا غرايز ( ، مذهب  و اعتقاد به خالق مهربان پدرگونه و  1928در آثار قدمايی چون فرويد ) 

پرخاشگرانه و جنسی کنترل شوند اما اين يك خطاي ادراکی خوش بينانه است و فرآيند روان تحليلی به افراد کمك می کند تا افراد نسبت 

 (.2006آالن، و ربه اين خطا آگاهی يابند و به سطحی از پختگی روانی برسند که قادر به ديدن واقعيت شوند)کا

خصيتی قلمداد کنند ، آنرا يك سبك تبيينی معرفی می کنند. شخوش بينی را به جاي آنكه يك ويژگی  سليگمن و همكاران او

در اين ديدگاه افراد خوش بين رويدادهاي منفی را با نسبت دادن علت آنها به عواملی با سه مشخصه ي بيرونی بودن ، گذرا بودن و خاص 

د اوضاع و احوال حاکم تبيين می کنند. سليگمن و همكاران او معتقدند که خوش بينی با پديده به تاخير انداختن رضايتمندي مانن دن،بو

هاي ناشی از منافع زودگذر به اميد دستيابی  به اهداف بلند مدت ، رابطه دارد و احتمال می دهند که افراد خوش بين ايمان دارند که 

والدين قرار می گيرند . سبك تبيين خود  ترسی اند. در نظريه اخير ، افراد خوش بين و بدبين ، آنگاه که در جايگاهاهداف بلند مدت قابل دس

را به فرزندان نيز سرايت خواهند داد و شواهدي دال بر اينكه افراد خوش بين يا بدبين ، والدين خوش بين ويا بدبين داشته اند وجود 

 (.2006آالن، و دارد)کار

با رويكرد ديگري به خوش بينی می نگرد. او خوش بينی را يك انتظار فراگير می داند. انتظاري مبنی بر اين که حوادث  8رورکا

آينده مثبت خواهد بود. او آزمون جهت گيري زندگی را براي اندازه گيري خوش بينی تدوين می کند و خوش بينی و شادمانی را همبسته 

 .( 1382حسينی،  ومی داند) نادري 

 کریم : قرآنشناسى و بررسى تطبيقى اميد از دیدگاه روان (4

 اسنایدر : نظریه اميدکریم و  قرآنبررسى تطبيقى اميد از دیدگاه ( 1/4

شناسى، يك نظريه شناختى ـ رفتارى است؛ چراکه مراجع از طريق آگاهى و شناخت خويشتن، به اصالح نظريه اميد در روان

هاى اميد در اين نظريه عبارتند از: الف( تفكر هدف؛ب( تفكر گذرگاه: توانايى طراحى مؤلفه .پردازداهداف مى رفتارهاى خود براى رسيدن به

هاى مطلوب به رغم موانع موجود؛ ج( تفكر عامل: توانايى ايجاد انگيزه براى شروع و تداوم حرکت در اين هايى به سوى هدفگذرگاه

رفتارى است، مطرح گرديده؛ زيرا  -پسنديده، به عنوان يك نظريه جامع که داراى ابعاد شناختى  نيز، اميد مطلوب و قرآندر  ها.گذرگاه

اصالح رفتارهاى انسان  کارهاى رفتارى، درصددپردازد و از طريق راهکارهاى اعتقادى، به اصالح ديدگاه و اعتقاد فرد مىخداوند با بيان راه

                                                           
  7 Csikszentmihalyi 

  8 Carver    
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اللهى و مظهر تجلّى اسماء الهى بودن. ساير اهداف )دنيوى(، هاى اميد عبارتند از: الف( تفكر هدف: خليفهنيز، مؤلفه قرآنز منظر ا آيد.برمى

 بايد در ارتباط با اين هدف اساسى باشند. ب( تفكر عامل: انگيزه يا انرژى روانى الزم براى تعقيب هدف، ايمان و افزايش روح معنوى است.

هاى آدمى براى نيل به اهداف دنيوى و اخروى خويش؛ البته با فرض رعايت تقوا و اخالص در انجام امور و به ع تالشج( تفكر گذرگاه: مجمو

شود. همچنين پرهيز از ارتكاب معاصى و گناهان و هر آنچه که طور کلى، انجام کليه کارهايى که موجب خشنودى خدا و پيامبرش مى

 (.1389چم و محققيان،)پر گردد.موجب خشم خدا و رسول او مى

 کارهاى ایجاد اميد:راه (1/1/4

الف( گام اول. يافتن اميد: در اين گام، درمانگر به منظور کمك به مراجع براى درک اميدى که تاکنون دارا بوده و در گذشته آن 

 ترى نسبت به آينده خويش پيدا کند.بتاش را تعريف نمايد تا بدين ترتيب، ديدگاه مثخواهد داستان زندگىرا تجربه کرده است، از او مى

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ »هاى الهى در زندگى فردى و مسيرى که آدمى تاکنون پيموده دستور داده است: ، به يادآورى نعمتقرآن

هاى اميدبخش در زندگى آنان مسلمانان، به بيان داستان( عالوه بر آن، خود خداوند نيز به منظور پيدايش روح اميد در 3)فاطر: « عَلَيْكُمْ.

)پرچم و  (139عمران: )آلها و امدادهاى الهى در گذشته استرو، بهترين راه براى يافتن اميد، يادآورى نعمتاز اين پرداخته است.

 (.1389محققيان،

پردازد و بدين ترتيب، تفكر عامل اميدوارانه مى ب( گام دوم. تحكيم اميد: در اين مرحله، درمانگر به الگوسازى تفكر و رفتار

کريم نيز براى تحكيم اميد انسان، او را به سوى اعتقاد به نبوت و معاد سوق  قرآن(. 42عالءالدينى،)دهد.افزايش مىرادرمراجعوگذرگاه

سفارش آدمى به الگوگيرى از انبيا و اولياى  کند. به ديگر بيان، عالوه بردهد و بدين ترتيب، به افزايش عامل و گذرگاه در او کمك مىمى

نمايد در پرتو اعتقاد به معاد و ايجاد نگرش مثبت نسبت به مرگ، خانه هاى کامل و اميدواران حقيقى، سعى مىالهى به عنوان مصداق انسان

هاى حيات اخروى، به تحكيم اميد در ىبه همين دليل، از طريق تقويت انديشه اعتقاد به معاد و بيان ويژگ اميد آدمى را استحكام بخشد.

، بدان حدّ است که کفر يا انكار آن، بستر مناسبى براى پيدايش ويروس قرآنپردازد. همچنين ميزان اعتبار انديشه اعتقاد به معاد در افراد مى

)پرچم و داندآخرت و يا انكار آن مى ترين عامل نااميدى و يأس را فراموشىکريم مهم قرآنيأس و نااميدى شمرده شده است. به ديگر سخن، 

 (.1389محققيان،

 کارهاى افزایش اميد:راه(  2/1/4

کارهايى که به ايجاد هدف، توسعه گذرگاه و شناسى از طريق ارائه راهسازى اميد: در اين مرحله، درمانگر روانگام اول. غنى

سازى کريم نيز براى غنى قرآن ( 77الءالدينى، و عارى، )بهپردازدمى سازى اميد مراجع خويششود، به غنىافزايش عامل در فرد منجر مى

 کارهايى رفتارى در حوزه فرد و اجتماع پرداخته است. اميد در انسان، به ارائه راه

شود که از طريق شناخت افكار هدف و افكار مانع، ضمن حفظ اميد، بتواند مرحله،مراجع ترغيب مىگام دوم. حفظ اميد: در اين

نيز خداوند براى حفظ و ابقاى اميد انسان، همواره از او  قرآندر  ؛128فرشاد بهارى، همان، ص  79خود، عامل افزايش اميد در خود باشد.

و از طريق شناسايى افكار مانع و مخرب، به مبارزه با آمال و  (115مؤمنون: )خواسته است به شناسايى هدف اصلى زندگانى خويش بپردازد

حاصل که حاصل هواهاى کريم درباره اين نوع افكار مانع و آرزوهاى بى قرآنسازند. رخيزد که او را از هدف اصلى خويش دور مىآرزوهايى ب

)پرچم و  (26 ،آيه)ص« وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ.»هاى شياطين است، چنين هشدار داده است: نفس يا وسوسه

 (.1389محققيان،

 ابعاد اميد :نظریه کریم و  قرآنبررسى تطبيقى اميد از دیدگاه ( 2/4

 ی آن را می آوريم :قرآن، در اين بخش هر بعد را مطرح و اشتراک شامل شش بعد است  در روانشناسی اميد ابعاد نظريه

بعد شناختی : فرآيندي است که فرد طی آن آرزو ، درک ، تصور ، يادگيري و قضاوت در مورد موضوع اميد را عملی می سازد ـ 1

ي ، اين بعد شامل فرآيندي مثل تعريف موضوع اميد ، کشف واقعی بودن اميد ، تميز دادن عوامل ارتقاء دهنده اميد از موانع آن و تصوير ساز
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 لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَبا عباراتی مانند:  يم بر بعد شناختی اميد تاکيد فراوان شده است و در حوزه تفكر ، تعقل و تذکر کر قرآندر ذهنی است. 

 انسان را اميدوار می کند. (152)انعام،آيهعَلَّكُمْ تَذَکَّرُونَلَ ،(266)بقره،آيهتَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ ،(2)يوسف/آيه 

بعد عاطفی : بر احساسات و روحيات فرد داللت می کند و شامل جاذبه و کشش يك پيامد خوب ، احساس نسبت به اهميت ـ 2

که اميد است که  کندمیاميد را عاملی مهم در حرکت و زندگی بشر بر می شمرد و بيان  قرآناميد ، اعتماد و يا عدم اطمينان می باشد . 

که اميد به پاسخ گويی از سوي خداوند علت و انگيزه براي دعا و  کندمی. به عنوان نمونه بيان دهدمیوق وي را به سوي کاري و يا عملی س

تا باورها و کنش ها و واکنش هاي  شودمی( و اميد به آينده برتر در اين دنيا و يا آخرت است که موجب 186يه ،آ.)بقرهشودمیطلب از او 

 (.8و  7آيه ،يونسصالح اعمال و رفتار خود بپردازد)خويش را تصحيح کند و به بازسازي و ا

خداوند در آيه  بعد رفتاري : اين بعد مشتمل بر اعمال و رفتاري است که فرد براي رسيدن به موضوع اميد انجام می دهد ـ 3

 بايدردگارش اميد بسته است فمن کان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمال صالحا؛ هر کسی که به ديدار و لقاي پرو»سوره کهف می فرمايد:  110

 «.انجام دهد صالحکارهاي نيكو و 

و  حكم می کند و شامل تعامل اجتماعی ، تقابل برخورد و امنيت بعد نسبی : اين بعد بر احساس وابستگی و ارتباط با ديگرانـ 4

کريم نيز به ارتباط با ديگران و اجتماعی بودن انسان تاکيد شده و راهكارهايی  قرآن. در آيات ارتباط با موجودات ، افراد و خداوند می  باشد

، (13و مائده 56)اعراف،آيه، احسان و گذشت نسبت به يكديگر (23)عنكبوت،آيه، امر به معروف و نهی از منكر( 103)توبه،آيهمانند انفاق

، شخص محسن و نيكوکار، انسانى است اميدوار به لطف قرآناز نظر شود. در اين بخش گنجانده می  (34)اسراء،آيه وفاي به عهد و امانتداري

 .(56ر.ک: اعراف:  )باشد، بايد نيكوکار گردد.رو، هر کس اميدوار به رحمت الهى مىهاى او. از اينو عنايت خداوند و معتقد به وعده

د اگر چه به آينده است اما گذشته و حال بر فرآينده بعد زمانی : اين بعد بر تجربيات گذشته ، حال و آينده توجه دارد ، اميـ 5

عملی شامل پيامبران و  : در بخش گذشته به ارايه الگوهاي شدهره اکريم در سه بخش به گذشته ، حال و آينده اش قرآندر اميد موثر است. 

عامل حرکت و هدفمندي بيان  اميديافتگی ،هدايت اميد به ،  اميد حال افراد را بر اساس  (21) احزاب،آيهاولياي الهی اشاره شده

رسيدن به مقام  اميد به، (67)قصص،آيهرستگارياميد به و در بخش اميد در آينده به مباحث مهمی مانند  (110)کهف،آيهنموده

 بيان شده است. (99)نساء،آيهو اميد به عفو الهی (2)رعد،آيهالهی ءيقين به لقااميد به ،  (79)اسراء،آيهدومحم

عد زمينه اي:  که مربوط به موقعيت زندگی فرد است که بر اميد موثر است . اميد بر اساس آگاهی و تجارب فردي بنا می بـ 6 

کريم به ابعاد فردي انسان اشاره نموده و با مفاهيمی مانند : اميد  قرآن. شود و زمينه ها و شرايطی هستند که فرصت اميد را پديد می آورند 

 است. به اين بعد پرداخته (81)نحل،آيه، اميد به تسليم در برابر حق (21)بقره،آيه،اميد به تقوا (102)توبه،آيهبه توبه

  : ظریه شادمانین کریم و  قرآنبررسى تطبيقى اميد از دیدگاه ( 3/4

به اين موضوع نيز نه تنها علم درمان است بلكه بايستی شناسی روان(  2000هالی )يمسيكزنت بر اساس نظريه سليگمن و 

کريم  قرآنبا رخدادهاي منفی  زندگی کنار آمد و نيز به درک آن چيزهايی که زندگی را ارزشمند می سازد بگمارد.  دبپردازد که چگونه باي

زشمند می ، رحمت الهی و پوشاندن گناهان توسط خداوند متعال را مطرح می نمايد . همچنين زندگی را ار یدر اين زمينه اميد به عفو اله

ا در اين دنيا و سراي آخرت داند که در آن گمراهی و کفر وجود نداشته باشد و انسان اميد به برخورداري از نعمتهاي الهی ر

 (40دارد)کهف،آيه

 نظریه خوش بينی :کریم و  قرآنبررسى تطبيقى اميد از دیدگاه ( 4/4

خصيتی قلمداد کنند ، آنرا يك سبك تبيينی معرفی می کنند. شخوش بينی را به جاي آنكه يك ويژگی  سليگمن و همكاران او

در اين ديدگاه افراد خوش بين رويدادهاي منفی را با نسبت دادن علت آنها به عواملی با سه مشخصه ي بيرونی بودن ، گذرا بودن و خاص 

بينی با پديده به تاخير انداختن رضايتمندي  مانند اوضاع و احوال حاکم تبيين می کنند. سليگمن و همكاران او معتقدند که خوش دن،بو

هاي ناشی از منافع زودگذر به اميد دستيابی  به اهداف بلند مدت ، رابطه دارد و احتمال می دهند که افراد خوش بين ايمان دارند که 
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ز مانند نظريه خوش بينی معتقد به کريم ني قرآنکريم می توان گفت  قرآندر تطبيق اين نظريه با نظر  اهداف بلند مدت قابل دسترسی اند.

به تاخير انداختن منافع زودگذر مادي در اين دنيا مانند گناهان و لذات و شهوات  به اميد دستيابی به لذتهاي ماندگارتر در سراي آخرت 

، برخورداري از از نعمتهاي  (8)تحريم،آيهو درگذشتن از گناهان انسان (56و نور،آيه 99)نساء،آيهمانند اميد به عفو و رحمت الهی

 و... می باشد .  (40)کهف،آيهالهی

 گيرىنتيجه (5

تالشهاي بسيار مفيد و موثري توسط اميد  مفهوم و تبيين،توصيف  تعريفگفت در  توانهاى اين پژوهش، مىبا توجه به يافته

 اين دو ديدگاه شده است.                                       اين مفهوم در نقاط اشتراک و افتراق  معاصر صورت گرفته که باعث تبيينشناسی روانی و دانشمندان قرآنعلماي 

 برخی از نقاط مشترک در اين دو ديدگاه شامل موارد ذيل می باشد : 

 يكی از مولفه هاي تاثيرگذار در زندگی انسان ، اميد در زندگی فردي و اجتماعی است .  -

 در زندگی باعث ايجاد بينش صحيح فرد نسبت به مشكالت  و سختی ها و نحوه مواجه شدن با آنها می شود.اميدوار بودن  -

براي ايجاد و روايت داستان هاي واقعی از سختی ها و مشكالت پيشينيان و چگونگی نجات آنان از مشكالت باعث ايجاد الگويی مناسب  -

  اميد در انسان می گردد . افزايش

 .شود، توجه به الگو سبب تحكيم اميد در فرد مىديدگاه  در هر دو -

 و بدون انجام عمل مناسب نوعی خود فريبی است. يابى به هدف همراه با تالش و عمل استاميد به معناى انتظار براى دست ـ 

 شود.مى انساناميد در  باعث ايجاد و افزايش ،اميد  انعوم و فاهداـ شناخت 

 .ارايه شده است راهكارهاي عملی و عينی براي اميدواري در هر دو ديدگاه  -

  می شود. و باعث ايجاد يك زندگی شاد ، پرنشاط و پويا است اميد عامل حرکت در زندگی انسان -

 : شامل موارد زير می باشد نيز ديدگاه دو اين هاىتفاوت 

 بر مبناي جهان بينی الهی است در حالی که در ديدگاه روانشناسی بر اساس جهان بينی فردي است . قرآنمفهوم اميد در ديدگاه  -

 داراي جهت گيري ارزشی است ولی در ديدگاه روانشناسی فاقد جهت گيري ارزشی است. قرآنمفهوم اميد در ديدگاه  -

 مادي فقط به جنبه شناسانروانوجه دارد در صورتی که ت ) مادي و معنوي(ساننکريم در مفهوم اميد به تمامی جوانب وجودي ا قرآن -

 . ان بی توجه هستندنسو نسبت به جنبه معنوي و الهی ا انسان اشاره می کنند

معاصر  شناسانروانولی  شماردداند و دنيا را پلى به سوى آخرت مىحيات اخروى را هدف و مقصود حيات دنيوى مىکريم  قرآن -

 دارند و مقصد را در همين دنيا جستجو می کنند. گراافراد مادىبينى جهانتوجه خاصی به 

می داند و نظريه اميد را بر اساس اين هسته استوار نموده است در حالی که ديدگاه « اهلل» کريم کانون توجه خود را  قرآن -

 در نظريه اميد است. « انسان » تاکيد بر  شناسانروان

، به کريم  قرآندر  ولیشود، راجع تعيين مىدرمانگر و با کمك متوسط با توجه به نوع طرح درمان  روانشناسیشده در کارهاى ارائهراه -

 شده است.طور کامل از سوى خداوند تعيين و تعريف 
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اند، در حالى که در شناسى، عمدتا جنبه فردى دارند و نسبت به جنبه اجتماعى ساکتشده در نظريه اميد در روانکارهاى ارائه راه -

کارهاى رفتارى در حوزه اجتماع نيز پرداخته است تا آدمى عالوه بر غنى کارهاى فردى، به ارائه راه، خداوند عالوه بر ارائه راهقرآن

 .ساختن اميد در درون خويش، به افزايش اميد در جامعه نيز کمك نمايد

ها و فعاليتهاي  ا اذعان به اين مطلب که تالشدر نهايت با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر می توان چنين نتيجه گرفت : ب

اميد  افزايش ايجاد و براى کريم قرآنکارهاى راهدر اين حوزه بسيار گسترده و نقش مهمی را در زندگی انسان ايفا می کند ولی  شناسانروان

  . شناسى در اين حوزه است کارهاى روانتر از راه، بسيار کاملانساندر 
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