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:مقدمه-1
شخصیت او شکل میهاآنیريکارگبها انسان داراي قواي ظاهر و باطن است که ب

کت از ضعف به ، انسان در مسیر حردرواقع. باشدهدف غایی او قرب الی اهللا می. گیرد
او در فرایند . کمال و براي رسیدن به هدف نهایی خود نیاز به تربیت الهی یا وحیانی دارد

توفیق در این راه نیازمند هدایت، فعالیت، صبر، . شودائل فراوانی روبرو میتربیت الهی با مس
).1386:2، و همکارانسرشتپاك(توکل و امید است

عقیده به توحید، نبوت و معاد میتقادي اسالم ایمان واصول اعنیترمهمجاکهازآن
نی و انسانی که اعتقاد به تربیت دیاین اصول پایه دریافت اسالم را تشکیل داده و. باشد

دهد تا ناامیدي به سراغش بیاید و روح او را بیزار سازد بدین اخالقی دارد هرگز اجازه نمی
هاي رفتاري مؤمن در زندگی جب ادامۀ زمینهاو مورشیموردپذداوند ترتیب اعتقاد به خ

).1389:111محققیان، (شودمی
به انسان خود از موجودات، نسبتینترعالمعنوانبهیک شیوه تربیت خداوند عنوانبه
باید در وجود آدمی و به فرستادگان خود این مورد را بیان داشته که بهره جسته استامید 

قبول زحمت کرد ةاو را آمادباشد و با کشش این امید،فرینیدآامآورد که بشارتی بوجود
همواره بر آن هاآنکوشش ،اندبهره گرفتهقام مربی از این شیوه بسیار پیامبران هم در م

:زنده کنندرا در مخاطبان خود یدتا امبوده است
)36:عنکبوت (»م االخرَوالی مدینَ اَخاهم شُعیباَ فقالَ یا قَومِ اعبدوا اهللا وارجوا الیو«

.)1386:169باقري،(
متعدد و به شیوهدفعاتبهاز طرفی مسأله امید و امیدواري به آینده در قرآن و روایات 

خود، حیتصربهالهی که بنا شفابخشو قرآن این نسخه استدهیگردهاي مختلف، بیان 
مراض قلبیه استکتاب هدایت و راهنمایی سلوك انسانیت و مربی نفوس و شفاي ا

که با توجه به نموده استو امیدواري تشویق و ترغیب بارها انسان را به امید) 57:یونس(
اندهاي مبارکی که بر آن نهادهاین کتاب مقدس را با توجه به نامقرآن نیدآفریامآیات 

.)1392:5، و همکارانپرچم(توان نامیدنیز می»کتاب امید«
امید در هر مکتب تربیتی از شناخت و دیدگاه آن مکتب نسبت به يیرکارگبه،بنابراین

مثال اگر انسان را مقهور طبیعت و محیط طوربه، خواهد شدنسان و هدف تربیتی آن ناشی ا
دن به امید بازتاب رسیوقتآناجتماعی او بدانیم و جنبه عینی انسان یعنی رفتار بپردازیم، 

برندهیشپعنوانبهقطعی است در صورت تحقق غیربودکه-نتیجه در رفتار آدمی خواهد
شناختی، و اگر انسان را موجودي مشتمل بر ابعاد گوناگونخواهد کردآدمیان عمل 
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هاي مثبت در هاي مختلف، وقوع رویداده از روشتوان با استفادبدانیم، می... عاطفی و 
می معتقد هستیم تربیت اسالکهییازآنجاسالمت روانی او را افزایش داد و یجهدرنتآینده و 

، و همکارانبهشتی(گوي تمام نیازهاي انسان استپاسخشود بنابراین،از وحی ناشی می
ضروري تربیت انسانلذا بررسی مفهوم امید در قرآن و روایات و نقش آن در) 1389:158
نظرات جنبه رواند اما بیشتر ایناننمودهاظهارنظرلبته در مورد امید افراد بسیاري ا. است

و این افراد در نظریات خویش نسبت به معنویت و رویکرد دینی و داشته استشناسی 
در حد گنجایش (پژوهش حاضر سعی دارد. از آن جنبه تربیتی امید ساکت هستندترمهم
که در امید و نقشیتازه در زمینهبه بررسی راهکاري تنها در پرتو قرآن و روایات) خود

.سان دارد بپردازدتربیت ان
بیان مسأله-1-1

هاي مختلف زندگی بر عهده دارد؛ یکی از این العاده در جنبهامید نقش مهم و فوق
ها به کمال رساندن انسان است و با توجه به اینکه هدف امید در اسالم، تقویت روحیه جنبه

وم امید در بنابراین، بررسی مفهو ایجاد انگیزه براي رسیدن به سعادت حقیقی بشر است؛
که از شدهمطرحیک مساله پژوهشی عنوانبهانسان یتدرتر بقرآن و روایات و نقش آن 

شدخواهداساسی زیر پاسخ دادهسؤاالتطریق این تحقیق به 
مفهوم امید در آیات قرآن و روایات چیست؟-1
نقش امید در تربیت انسان از دیدگاه قرآن و روایات چیست؟-2

یقیشینه تحقپ-1-2
قشیري، (امید در اصطالح دل بستن به چیزي دلخواه که در آینده حاصل خواهد شد 

انتظار تحقق امري که جهیدرنتاحساس راحتی قلب فیض کاشانی امید را ).199: 1374
اکثر اسباب و موجبات آن امر محبوب محقق کهیدرصورتمحبوب و خوشایند است؛ البته 

).285: اتیبفیض کاشانی، ( داندمیباشد
هاي ؛ یکی توانایی طراحی گذرگاهدانداي شامل دو مؤلفۀ میسازهامید را ) 2004(کار

.هاگاهاستفاده از این گذرموانع موجود و دیگري کارگزار انگیزش براي رغمبهمطلوب 
).1385:181کار،(

ه نور بدان که چون عقل ب«:کندو بیان میداندرا از جنود عقل میامام خمینی امید 
کامل مطلق است یتعالحقفطرت و صفاي طینت خود، دریافت به ذوقِ معنويِ عرفانی که 
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راه -که از نقایص امکانی است-و در ذات و صفات و اسماء و فعل او تحدید و تقیید
رحمت آن ذات مقدس محدود به هیچ حد و مقید به هیچ قیدي نیست؛ ندارد، و جلوة

).130: 1380خمینی، (»و رحمت اوستحقبهق و امید کامل الزمه این معرفت، رجاء واث
بستبنرهایی از به -الف. کندرا بیان میاندیشیآثار امیدواري و مطلوبیحسین

.)60: 1383حسینی، (کاهش ترس و اضطراب-جافزایش انرژي روانی- ب، رسیدن
در امید م جهت ایجاد که دین مبین اسالرا هایی راه،امید در اسالمنیسانی در اثر خود

در اسالم ی امیدهاي فکري و عقیدتبه پایهاو. کرده استگیرد، بیانمن بکار میؤانسان م
او از مکتب ةو فکر و عقیدشدهتیتقوود انسان این ارکان در وجهکه چگونپرداخته است
).108: 1386نیستانی، (.گرددسیراب میامیدبا ۀوحی در رابط

تحقیقتیماهضرورت و -1-3
این مطلب هم مورد تأیید اسالم است و هم : پایه و اساس بودن امید براي انسان-1

براي نمونۀ، . آیدشواهد عینی و تجربی دارد؛ از دیدگاه اسالم در این زمینۀ، بدست می
کرده استتعبیر » گمراه و ضالون«قرآن، از کسانی که امید به رحمت خداوند ندارند، به 

یأس انسان از نجات، از روي قنوط یعنی «: فرمایدمی) ع(ضرت سجادو ح) 56:حجر(
).235: 1386صحیفه سجادیه، (» ناامیدي مطلق است که از گناهان کبیره است

ازنظردهد که انسانِ فاقد امید یا جوامعی که در آن امید نیست، تجربه هم نشان می
. انسان امید استيسازوکارهاروشن است که یکی از . مانده هستندعقبتکامل و پیشرفت 

.خواهد داشتايیژهوتحقیق دربارة چنین موهبتی، اهمیت بنابراین، 
امید را در : برتري نقش امید در تربیت انسان بر سایر انواع از قبیل خوف و مانند آن-2

تربیت انسان اگر نخواهیم پایه و اساس بدانیم ولی باید یکی از عوامل دخیل در تربیت 
گردد و از آمدن عواملی مانند شفاعت و توبه و انابه میبه وجودامید باعث . بدانیمانسانی

کهيطوربهشود سویی دیگر باعث برانگیزنده شدن انسان به کار و فعالیت و تالش می
االملُ رحمه المتی و لَو لَا االملُ ما رضَعت ولدها لَا غَرَ س غارس «:فرمایدرسول اکرم می

؛ امید براي امت من مایه رحمت است و اگر امید نبود هیچ مادري فرزندش را شیر »شجرا
).175: 74مجلسی، مکرر، ج (کاشت داد و هیچ باغبانی درختی نمینمی

افزون بر این، در حوزه اعتقادي توحید، معاد و نبوت امید نقش داشته و خداوند در 
:عنکبوت(» الْعلیماء اللَّه فَإِنَّ أَجلَ اللَّه الَت و هو السمیعمن کانَ یرْجوا لقَ«:فرمایدقرآن می
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) او فروگذار نکندباید در اطاعت فرمان(دارد ) و رستاخیز(اهللا ؛ کسى که امید به لقاء)5
.دانا استرسد، و او شنوا ومىزیرا زمانى را که خدا تعیین کرده سرانجام فرا

» کانَ یرْجوا اللَّه و الْیوم االَخرَ و ذَکَرَ اللَّه کَثیراًم فى رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَۀٌ لِّمنلَّقَد کانَ لَکُ«
ها که امید به ؛ براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نیکوئى بود، براى آن)21: احزاب(

شود که میاستفادهروینااز. کنندروز رستاخیز دارند، و خدا را بسیار یاد مىرحمت خدا و
.در مبانی دینی، امید نقش مهم، در تربیت انسان دارد

دایره تربیت شامل شکوفایی تمام استعدادهاي : ، براي تربیت درستسازيینهزمامید -3
انسان است اما مسلم است که بدون توجه به حالت امید نه مربی توانایی انجام کار تربیتی را 

از این نظر . داندمییدسترسقابلد مورد تربیت، تحقق چنین امري را کند و نه فرپیدا می
باید . امید استداشته باشدتواند در موفقیت تربیتی نقش ترین عواملی که مییکی از اساسی

و به اصالح باور کندآورد که عملی شدن تربیت را وجوددر فرد مورد تربیت حالتی به
.کندنا و مبانی عینی پیدا نمیخود امیدوار شود وگرنه تربیت مع

بحث-2
قرآن و روایاتمفهوم امید در آیات -2-1

معنی کاررفته استبهبار 28ت که در قران اس»رجاء«در زبان عربی امید مترادف با
لغوي رجاء امید داشتن و در اصطالح انتظار امر محبوبی است که بیشتر اسباب و موجبات 

).ذیل ریشه کلمه:1414ابن منظور، (آن محقق باشد
هاي گوناگونی اهیم کلیدي است که بارها به شیوهمفهوم امید در آیات و روایات از مف

مثبت و منفی يهیالمفهوم امید در یطورکلبهاستدهیگردآیات قرآن و روایات بیان در
و تعابیر همچون، رجاء، طمع، امل، تمنی از ریشه منی ییهادواژهیکلقرآن کریم، از راه در 

بررسی بهادامهاست که در يریگیپقابل...گوناگونی مانند احسان، انفاق، جهاد و
.شده استپرداختهمختصري از آن 

که بیشتر اسباب آن محقق باشدانتظار امري محبوب و پسندیده:رجا
از تمایل نفس از روي حرص، آرزوي شدید و آزمندي، به چیزي که خارج از :طمع

شده که میل و هواي درونی است، گفتهبه خاطران باشد و چون طمع ورزیدن، دسترس انس
آمده اکثر موارد استعمال طبق آنچه در کتاب لغت ) طبع، طبیعی است(یعنی ) الطمع طبع(

.داشته باشدادي براي رسیدن به هدف خود زمانی است که، فرد امید زیاین واژه
وجود دارد یعنی امکان حصول و دستیابی به آرزویی که انتظاري طوالنی در آن : اَمل

.)ذیل ریشه کلمه:1412راغب،(آن، دور است
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مصطفوي، (آنيریگاندازهعبارتنداز میل به حصول امري همراه با تقدیر و : منی
1360.(

رسیدن به امیدش تالش درراهتنها رجاء است که فرد امیدوار «هاي فوقاز میان واژه
در سه واژه کهیدرصورت، آوردیمیدن به امر محبوب را فراهم و موجبات رسکندیم

دیگر، فرد امیدوار تنها امید به رسیدن به امر محبوب را دارد، بدون اینکه خود را براي
).5:344ق، ج1378طیب، ( »حصول بدان، آماده و مهیا گرداند

رسیدن به امر ايواژه رجاء به معناي امیدواري بر«ابوهالل عسکري، معتقد است که 
بدین معنا که در چنین امیدي. که با شک و گمان نیز همراه باشداستدهیپسندمطلوب و 

علت وجود رجاء و امیدواري نیز .حالتی از ترس، به دلیل وجود شک و تردید، وجود دارد
. در حقیقت رجاء داراي سبب و علت است. گرددبه او برمیکرم مرجو یا عللی است که

بدون دهیپسنداي رسیدن به امري مطلوب و ان طمع و تمنی به معناي امید داشتن براما واژگ
:1353العسکري، (»باشدبه همین دلیل مذموم و ناپسند میاستوجود هیچ علت و سببی 

203.(
که متعلقات اصلی افتیدستتوان بدین نکته سی آیات مشتمل بر واژگان امید میبا برر

، )218:بقره(، رحمت الهی)110:کهف(از لقاي الهیاندعبارتم امید از منظر قرآن کری
).33:، احزاب3:حجر(، مال و مقام دنیوي)57:اسراء(مغفرت و بخشش الهی

یافت که گرچه امید توان به این نکته دستشده میبا توجه به موارد گفتهیطورکلبه
آن دآورندة آن و موانع به هم زنندةعوامل پدیازآنجاکهماهیتی مثبت و پسندیده دارد اما 

زیر صورتبهبه همه آن توانیمداشته باشنداست ماهیتی حقیقی یا کاذب ممکن
.پرداخت

امید مطلوب، صادق و حقیقی این نوع مربوط به اموري است که در جهت رضاي -1
اوالً: دگردرح میالهی و هماهنگ با واقعیت وجودي انسان است و به دو گونه در قرآن مط

عموم مؤمنان به آخرت و رحمت الهی امید : امید به آخرت و برخوردار از رحمت الهی
کامل، امیدشان به يهاانسانمؤمنان خاص و : امید به لقاي خداثانیاً).امید عمومی(دارند

چون رجاء ممدوح و طمع این نوع در قالب واژگانی هم).امید آرمانی(لقاي الهی است
.استدهشانیبممدوح 

در است که رضاي الهی این نوع مربوط به اموري: امید نامطلوب، کاذب و مجازي-2
: نساء(»الُمنِّینَّهم«گردد و حاصل وسوسه نفس و القائات شیطان استلحاظ نمیآن
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و محققیان(توان رجاء مذموم، طمع منفی، امل و تمنّی را بیان کرددر این نوع می).119
).1390:98،پرچم

، اشخاص امتیازاتی که براي ردیقرار گتواند موضوع امید انسان چیزهاي مختلفی می
تواند موضوع امید باشد امید دیگر میيزهایچیعی و بسیاري از انسان مطرح است، وقایع طب

بستن به کسی یا کسانی به چیزي یا چیزهاي همگی مصادیق امید هستند اما سؤال این است 
.کدام کاذب هستندکه کدام صادق و

شناس ماهر یادي بر زندگی آدمی دارد و انسانبدون تردید امید صادق و کاذب تأثیر ز«
به همین دلیل با استفاده ). 1378:29جوادي آملی،(»طلبد تا آن دو را از هم تمیز دهدرا می

-یاط مبراي امید حقیقی و کاذب استنبییهاشاخصهآیات قرآنی و کلمات معصومین از 
، همراهی با عمل صالح، ، نیت صادقانهییجوقتیحق: ازخالصه عبارتندطوربهکه . شود

بدیهی است که امید صادق در قرآن کریم . همراه با خوف و رعایت اعتدال در آرزوها
ضر و ناظر بودن او را به امیدي است که انسان را به یاد خدا انداخته و همواره وجود او و حا

. نمایده طرمخاآدمیاندیشۀ
نقش امید در تربیت انسان از دیدگاه قرآن و روایات -2-2

با ابعاد گوناگون است و تداوم حیات او به تعادل نسبی دهیچیپانسان موجودي بسیار 
گذارد مید نقش مؤثري در زندگی انسان میاعتقاد و ایمان به خدا و ا. این ابعاد بستگی دارد

لیم و تربیت آن نقش ندگی سالم و چگونگی تعگیري شخصیت و سبک زو در شکل
ایجاد، منظوربهکه کنندهیتهدااقدام هرگونهعنوانبهتعلیم و تربیت . کندمهمی ایفا می

ارتباط رادي و عملی و متربی در چهار حوزةابقاء و اکمال استعدادهاي ادراکی، میلی، ا
جهان بر مبناي قرآن، سنت و عقل، ، ارتباط با خود، ارتباط با دیگران و ارتباط با باخدا

).1389:17بهشتی، (شود هدف غایی قرب مطلق الهی انجام میيسوبه
اجتماعی و در مفهوم بهتر در فردي ویوزندگدر تعلیم و تربیت ايامید آثار سازنده

د توان به این موارمیازجملهگذارد که اط با خود، دیگران و جهان بجا میارتبيهاحوزه
:کردرهاشا
فعالیت هدفمند-2-2-1

طلبد؛ زیرا ندگی چنان روشن است که دلیلی نمیجایگاه و نقش تربیتی امید در ز
دارد؛ را به تحرك، تالش و پویایی وامیاوخودخودبهفروزانی روح امید در دل آدمی، 

د امی«:آن را رحمت الهی یعنی منشاً حیات و تالش دانستند) ص(همچنان که رسول گرامی 
بود، هیچ مادري کودکش را و آرزو براي پیروان من رحمت است و اگر امید و آرزو ن
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، مکارم 173: 74مجلسی، مکرر، ج(»کردرس نمیو هیچ باغبانی درختی را هدادشیرنمی
)11:11، ج 1374شیرازي، 

د و همه در پرتو امی... ها، عشق مادران به فرزندان و ها، شب نخوابیها، مجاهدتتالش«
زندگی و تحرك و تالش که بنابراین؛.استبستهویی است که در جان آدمی نقش آرز
»امید چرخ زندگی و تربیت لنگ استهاي تربیتی هستند به امید بسته است و بدونجنبه

).1387:55آخوندي،(
امروز ما طاقت «: بل لشکر جالوت ایستادند، گفتندوقتی نیروهاي طالوت در مقا

یدار خداوند ایمان ولی شمار اندکی که به د»جالوت و سپاهیانش را نداریمبا جنگیدن
؛ بسا گروهی اندك )249:بقره(»بِإِذْنِ اللَّهکم من فئَۀٍ قَلیلَۀٍ غَلَبت فئَۀً کثیرَةَ«: داشتند گفتند

.که بر لشکر عظیم به اذن خدا پیروز شود
ثُم نُنَجى رسلَنَا و الَّذینَ ءامنُوا کَذَلک حقا «:نقطه امید و اتکاي امیدواران این آیه است

مؤمنان را از مشکالت و ؛ پس رسوالن خویش و)103:یونس(»الْمؤْمنینَی علَینَا نُنج
.رهانیم؛ زیرا بر ما واجب است که مؤمنان را نجات دهیمحوادث می

امید در فعالیت که نقش تربیتیاز قرآن و روایت معصومین بنگریم واقعهحال به دو 
هاي ضد اسالم با حزاب قبایل عرب، یهود و همه گروهدر جنگ ا: نمایاندهدفمند بیشتر می

فر با تمام تجهیزات، به شهر مشرکان همدست شده، با لشکري عظیم به استعداد ده هزار ن
رسید در شهر ر بیشتر نمیحمله کردند و مسلمانان را که تعدادشان به سه هزار نفمدینه
دشمن محاصرهو خارج آن در مشکالت و مدینهمسلمانان از درون . نمودندمحاصرهمدینه

و کارشکنی منافقان و تهدیدات قبایل یهود مدینهلشکر احزاب در بیرون . بودندقرارگرفته
ها ه چشمشرایط چنان دشوار بود ک. بودکردهضعیف را مقیم مدینه از داخل، روحیه آنان

. کردندتلقی مینابودشدهفقان اسالم را منا. بودرسیدهها به گلو چرخید و جانترس میاز 
در این موقعیت گروهی که ایمان به خدا و به نصرت و امداد الهی امید داشتند، با روبرو 

سست نشدند بلکه ایمان، استقامت و تالششان تنهانهشدن با مشکالت و لشکر احزاب 
خدا و رسول خداست و زاب را دیدند گفتند این همان وعدةر احوقتی لشک. افزون گشت

و امداد الهی، لشکر اسالم ) ع(مؤمنانامیرنجام نیز با فداکاري و تالش ما پیروزیم و سرا
نقطه امید و اتکاي این رزمندگان : سؤال اینجاست. پیروز و لشکر احزاب شکست خورد

حوادث نشدند و امید خود را از دست در میان کوه مشکالت، تسلیم کهبودمؤمن چه 
بینی ت که اینان و همه مؤمنان با جهانپاسخ این اس).111: 1389محققیان، (ندادند؟

انتهاي خداي عزیز میجهان آفرینش را در دست قدرت بی. کنندتوحیدي، زندگی می
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دي و بینند و همه حوادث و مشکالت فراو میسويبهها را دانند و حرکت همه آفریده
دانند میکهچون. کنندتوحیدي تفسیر میبینیجهاناجتماعی را در مسیر حرکت الی اهللا و 

ولَنَبلُونَّکُم «در زندگی، آزمون الهی است، آیه همه مصائب و رخدادهاي تلخ و شیرین 
ینَ و لیمحص اللَّه الَّذ«آویزه گوششان است و شعار »آزماییمبا چیزي میشمارایء؛ بِشَ

گرداند و کافران را ؛ و تا خدا مؤمنان را خالص)141:عمرانآل(»ءامنُوا و یمحقَ الْکَفرِینَ
امید در رحمت الهی و بخشروحآري چنان نسیم . نقش بسته استدرجانشان«نابود سازد 

اش به آنان تنگ شود و همه دشمنان نشسته که اگر همۀ دنیا با تمام گسترههایشاندل
هايجنگ، هامحاصرههم دهند تا نابودشان سازند و زیر فشار مشکالت، دستبهدست

هاي دهند جز به رحمت و وعدهیفتند تمام تالش خود را انجام میبنفسنفسبه ... روانی و 
ز غم و ناراحتی و فشار روانی دریغ خداوندي خود را ابندند و جز با فیض بیالهی امید نمی

و من یتَوکلْ على «: این استهاآنروبخش و امیدآفرین شعار نیکالمیکدر. رهانندنمی
وفَه اللَّههسب3:طالق(»ح .(

زنند و به مانند، درجا نمینمیشوند، از کار و تالش بازخسته نمیگاههیچامیدواران 
اشد و دیروزشان بکوشند گامی به جلو بردارند و امروزشان بهتر از می. گردندنمیعقب باز

.و از حرکت بازشان داردشودچیرهتواند بر عزم راسخ آنان مانع و مشکلی نمیگاههیچ
).1387:59آخوندي، (نداردوجودیأس و ناامیدي در قاموسشان 

: گویدهمین بس که حضرت مسیح می»امید«هدفمنديتالش آوردر واقعه دوم 
از خداوند زد،کرد و زمین را شخم میمین کار میزيخودروبیل که باپیرمردي را دیدم

روي زمین بیل را ترك کردناگهان دیدم آن پیرمرد،را از دل او برگیرد،دخواستم که امی
ناگهان از خداوند خواستم که امید را به دل او بازگرداند،دراز کشید، پس از لحظاتی،

در این موقع از او پرسیدم که چرا،،دیدم پیرمرد برخاست و با بیل خود مشغول کار گردید
وي در پاسخ من گفت من کار خود را ترك کردي و بار دیگر به کار خود بازگشتی،

کرد و دیگر پیرمرد کارخواهمناگهان بر قلبم خطور کرد که تا کی مشغول کار بودم
دم و با ناگهان فکر دیگري کربیل را ترك گفتم و دراز کشیدم،جهتنیازاام فرتوتی شده

جهتنیازاروزي هم از عمرم باقی بماند باز به معاش نیازمندم هرچند: خود گفتم که
).329: 14مجلسی، مکرر، ج(شدمکاربهدستدومرتبه

استانساندر زندگیامید دارهدفتربیتی تالش آوري گر موقعیتاین جریان ترسیم
اي نمائی است که در گوشهمرده است و اگر هم نمیرد زنده و انسان فاقد امید،

والدة بولدها االمل المتی و لوال االمل ما رضعت«: ندپیامبر گرامی فرمودجهتنیازا.دافتمی
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نه امید و آرزو بر امت من مایه رحمت است و اگر آرزو نبود،»و ال غرس غارس شجرا
: 74مکرر، جمجلسی، (دکرباغبانی درختی را غرس میدارد و نه مادري فرزندي را شیر می

173.(
آرامش-2-2-2

اراده یعنی اینکه انسان در قصد و ) طمأنینه(آرامش . امید راه رسیدن به آرامش است
قرآن .اضطراب و نگرانی به خود راه ندهدگونهچیهو داشته باشدخود استقرار و آرامش 

برترین عنوانبهها، امید به خدا و ذکر او را ها و اضطرابکریم در میان امواج نگرانی
ر آن را از خواص ایمان کند و پروردگامعرفی میها قلبشفادهندهو بخشآرامشداروي 

؛ آگاه )2:رعد( »اال به ذکر اهللا تطمئن قلوب«شمرده استهاي بزرگ خود و از نعمت
.شودها مهار میو اضطرابهایناآرامگیرد و ها آرام میباشید که با یاد خدا دل

انسان مؤمن کسی است که شخصیت سالم، آرامش و امنیت دارد و نسبت قرآنازنظر
- هد و تعلیم و تربیتی که از مطالعۀ اسرار شگفتد- گذشته، غم و اندوه به دل راه نمیبه 

ز عشق، گیرد؛ قلب را لبریز اا همان ارتباط با جهان سرچشمه میانگیز این جهان پهناور ی
آزاد ان در پرتو بندگی خداوند از قید بندگی غیر از اوانس. کندنشاط، آرامش و اطمینان می

شود گردد جز او در نظرش کوچک میبا آن وجود الیتناهی آشنا میکهیهنگامشود و می
دچار توفان اضطراب و نگرانی و به این خاطر، هرگز از دست دادن چیزي، روح او را

.کشاندهدف غایی قرب الهی میيسوبهرا کند و اونمی
هایی نورانی و درخشان با امنیت و آرامش در همسایگی در آخرت، مؤمنان با چهره

ؤمنان اي روشن تالش مترسیم چنان آینده. ان خواهند بودپیامبران و امامان در بهشت جاود
ها خاموش ه نخواهد گذاشت بارقه امید در دلگاکند و هیچرا در وصول به آن افزون می

.شود
کهیدرحالند شوو اهل والیت ما محشور میدر روز دوستداران «: فرمودمؤمنانریام
و آرامش بر آنان حاکم استدهیپوشهایشان درخشان و نورانی است و بدنشانیهاچهره

مردم کهیدرحالاند و هراسغمیبآنان آرام و . ن استاست و مشکالت قیامت بر آنان آسا
به آنان امنیت و . اندزدهوحشتمردم کهیدرحالندارند ترس و وحشتی . اندهراسناك

).68:116مجلسی، مکرر، ج(استشدهدادهآرامش و امان 
اجتماعی و زندگی فردي و امید دریتربیتآثاریکی ازعنوانبهایجاد آرامش ،بنابراین

تربیت داراي اثراتی درنیزخود، دیگران و جهانارتباط بايهاحوزهدر مفهوم بهتر در 
:ازعبارتندکهباشدمینانسا
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دعاي شریف کمیل نیز از در ). 1382:492پاینده، (»شفاء القلوباهللا«: شفاي قلب-1
: 1380رسولی محالتی، (»یا من اسمه دواء و ذکره شفاء«خوانیم زبان امیرالمؤمنین می

از و کند که قلب ااس امیدواري مییابد و احسبدیهی است زمانی انسان آرامش می).205
ست و اینجالب شفا گرفته باشدقاصطالحبهو شدهپاكهاي روحی و روانی یتمام ناراحت

جهیدرنتگیردمیود و جز صفات ثابت وجودي او قرارشمینهینهادکه امید در وجود انسان 
کشانی و میر شاه جعفري، (شودمحقق میتربیتیهدف کلیعنوانبهرسیدن انسان به کمال

1388:393.(
،حیات انسان در ایمان و عمل صالح است و خداوند و انبیا هم: هادلبخشاتیح-2

خداوند به و هر کس عمل صالح انجام دهد، ) 24:انفال(اندکردهمردم را به همان دعوت 
. از سویی دیگر امید، نیز، مصداقی از عمل صالح است) 14:نحل(بخشد او حیات تازه می

آدمی است و از طریق خارج نمودن دل از وجاندلبخشاتیحند امید به خداو،بنابراین
به آرامشدر حقیقت . شودمییحالیبیی آن از مردگی و تاریکی و کدورت، سبب رها

دو گروهر و کردار شده و بر رفتابخشجانو کنندهتیو تقوجادکنندهیاعامل منزلۀ
، به مرتبهباشند و با توقف در این میخود به فکر امور روزمرةکهیکساناول : گذارداثرمی

شوق در چنین افرادي شده استکه موجب آرامش امید.ندفکر رسیدن به کمال باالتر نیست
این افراد به سمت کمال درحرکتدهد و افزایش میهاآنتر را در حرکت بیشتر و سریع

ها کردن این است؛ دومین گروه کسانی هستند که از درس و مدرسه ناامیدند رمؤثرتر
چیزي جز دلسردي بیشتر به همراه ندارد و فهیوظانجامبرايهاآنفشار آوردن به ایو گروه 

باعث هاآن، آرامش در رونیازا. حتی ممکن است به ترك تحصیل در این افراد منجر شود
).1388، کشانی و میرشاه جعفري(عالیت استامیدوار به ف

س است، هرکنهفتهبی در فطرت و نهاد هر انسان ین طلانس و همنش: باخداینینشهم-3
مردان و زنان با امید بیشتر انس را . خواهد با محبوب خود مأنوس و مجانس باشدمی

اللهم : فرمایدحضرت علی می. داننداو را آنس االنسین میچراکهند، خویش داريباخدا
سولی محالتی، ر(توکلینَ علیکانک انس االنسین ال ولیائک و احضرُهم با الکفایه للم

با ینیهمنشانس و هرحالبه. خواهد شدها تصور موجب آرامش انساناین). 1380:195
با ینیهمنشرا به از سویی دیگر او نیز بندگان. پروردگار فقط در پرتو امید او میسر است

شمارا) دعاى(ا مرا بخوانید ت؛ )60:غافر(»ادعونى أَستَجِب لَکم«کرده استخود دعوت 
توجه به خداوند یک اثر تربیتی دارد که از هرگونه؛ بدون شک )152:بقره(یا .اجابت کنم
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شود و بهترین و مؤثرترین عامل، در میپرتوافکناوند در وجود انسان طریق یاد خد
آیدکه در ایجاد امید بسیار مؤثر نی و هجوم فشار روانی به شمار میپیشگیري از نگرا

بود، زیرا خداوند یکی از مصادیق عمل صالح است و عمل صالح نیز از سوي انسان خواهد 
، بنابراین. گیردیا پیوستن به القاي او انجام میبه دلیل امید به دریافت رحمت و پاداش الهی

یجاد گونه یاد خداوند، عالوه بر ایجاد آرامش و نشاط روح و روان انسان سبب اهر
.گرددیز میامیدواري در نهاد او ن

نگريآینده-2-2-3
و توجه به سرنوشت نگري م یکی از خصوصیات انسان را آیندهدر تعلیم و تربیت اسال

داند و این هم ناشی از مسأله خوف و رجاء و حس کنجکاوي اوست که خود و جامعه می
رساند از به او ضرر میآیندهی اگر احساس کرد که چیزي در مخصوص انسان است یعن

ازجملهامید . بنددست به آن امید و دل میخوف و بیم دارد و اگر چیزي را مناسب دانآن 
وامیدواريبهراانسانهموارهخداوندکهچنان.باشدمیاسالمدرمهمهايمقوله

کندمیترسیماوبرايراروشنیآیندهوکردهدعوتزندگینظامبهبودنبینخوش
قلمدادکبیرهگناهدومینراآنشمرده،زشتوقبیحیاربسراناامیديویأسبرعکس،

الهیپایانبیقدرت و کرمبهنداشتناعتقادورحمتلطف،ازیأسسببزیراکند؛می
رحمتازگمراهانجزکسىچه«:گفت:استآمدهکریمقرآندر. شودمی

گروهجززیرا،مباشیدنومیدخداو از رحمت«. )56:حجر(»شودمىنومیدپروردگارش
)87:یوسف(»شودنمینومیدخدااز رحمتکسىکافران

گردد؛میگناهانجمیعبرجرأتسببهمچنینخداوند،مغفرتازناامیديویأس
لذایذازراخودچراپس. گرفتخواهدقرارعذابموردکهاستباوراینبرفردزیرا

.نمایدمحرومدنیاشهواتو
زمان در از نهیبهبراى استفاده .استفاده کردهالحظهتقویت آن باید از و د امیدبراى ایجا

نگاه به گانهسهتقسیم ) (ع(مشهور پیشنهادى امام صادق ةتوان از شیواین جهت، مى
که از تجربه گذشتگان درصورتنیبد. بهترین استفاده ممکن را برد) گذشته، حال و آینده

) 12:221ج مکرر،،مجلسی(گر شوداى روشن، جلوههدزمان حال، استفاده کنیم تا آین
. استه و نگرانى همیشگى به خاطر آیندهغُصه خوردن براى گذشتيجابهاین، 

اللّهم انی وجـدت فیمـا انزلـت مـن کتابـک و      «: فرمایدمیبارهدراین) ع(حضرت سجاد
اهللاناهللارحمـۀ مـن طـوا التقنانفسهمعلیاسرفواالّذینعباديیاقلتبشّرت به عبادك ان 

دعـاي بـه رابنـدگانت وفرسـتادي فروکهتودر کتابمن! خدایابار؛»جمیعاًالذنوبیغفر 
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از وکـرده اسرافخودهاينفسبرکهمنبندگاناي: »ايفرمودهکهیافتمداديمژدهآن
مـی رانگناهـا همـۀ خـدا کـه نشـوید نومیدخدابخششورحمتازاید،نمودهتجاوزحد

کـه درحـالی شـوم، نمینومیدتواز »الیکبۀالتوبابلیفتحتقدومنکأیأسال«.آمرزد
.ايگشودهرویمبهراخودتسويبهبازگشتدر

نبوداگرپس»بیدياللقیتشئکلّشملالّذيعفوكمناُملالّتیواقفالمفلوال«
-میدستازراخود،گیردفرامیراچیزيهرکهگذشتوعفوازامیدوارمکهجاهایی

).ساختممیتباهوهالكو(انید ره
بهغلتیدنفروازرااوگذشت،ونعمترحمت،بهبشارتومتربیدرامید ایجاد
اینکارگیريبهالبته،کندمیمتوجهدست و آیندهفرابهوداردمیبازگذشتهو فرودست

درافراط.داردباز»گريمعامله«ازراافرادکهپذیردصورتمهارتیچنانبابایدروش
آیندهدرپاداشیبهرسیدنبهايبهجزراعمل،آوردهبار»تاجرمآب«را متربیروش، این

راآنکهاینبدونبرد؛مییادازراعملرسدنعمتوپاداشبهچونودادنخواهدانجام
روانیظرفیتبامتناسببایددهیامیدۀ ، دامنبنابراین. باشدساختهنهادینهخویش نهاددر

تأثیردهیامیدباشد،بیشترمتربیدرونیو روانیظرفیتچههر؛شودگرفتهنظردرمتربی
باشدداشتهغیرماديجنبۀبیشترهاامیداستبهترخاطرهمینبه.داشتخواهدتريمطلوب

خود«نوعیمستلزم،امیدوسیلۀبهتربیتمسیردرحرکت. بگذاردماندگاراثرمتربیبرتا
تأثیر امیدباشدنگرترآیندهونگهدارترخودکسهرلذااست؛»نگريآیندهونگهداري

ترکوتاهکودکانبرايبایدامیددامنۀدلیلهمینبهبود،خواهدترمستحکموبیشتراوبر
متغیر و زودگذر و عواطفواحساساتخاطربهخردسالمتربیانزیرا؛شودگرفتهنظردر
برخوردارندمحدودترينگري آیندهو نگهداريخوداز زمان، از صحیحدرك عدمنیز

).1389:112انصاري و میرشاه جعفري، (
يریگجهینتو يبندجمع-3

، ضبط و مهار يزیربرنامهشناخت، منظوربه(پژوهش در علوم انسانیجاکهازآن
رونیازاناپذیر است دت واقعی بشر، ضرورتی انکاري سعادر راستا) هاي انسانیپدیده

و عینی شرط اساسی پویاییيهاتجربهوحیانی در کنار يهاآموزشاستفاده از عقل و 
مید در قالب تعلیم و به همین دلیل پرداختن به ا. استجامعهپژوهش در گونهنیاکارایی 

ن خواهد شد و قابلیت آن را گشتن آنهیبهقرآنی موجب يهاآموزشبر آن تربیت و عرضۀ
تحقیقات از طرفی .دارد تا زمینه رشد امید حقیقی و راستین را در زندگی آدمی فراهم کند

شناختی داشته است تا اینکه بعد تربیتی آن را بیشتر جنبه رواندر مورد امیدشدهانجام
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ان به نکات زیر در تویبا توجه به مطالبی که بیان شد، مبنابراین؛قرار دهندیموردبررس
:افتیدستمورد امید 

واژه امید را معادل، واژگان رجاء، طمع، امل، تمنی در آیات و روایات دانست) الف
عوامل پدیدآورنده آن و ازآنجاکهگرچه امید ماهیتی مثبت و پسندیده دارد اما ) ب

آن همهوان به تد میکاذب داشته باشنموانع به هم زننده آن ممکن است ماهیتی حقیقی یا
:زیر پرداختصورتبه

این نوع مربوط به اموري است که در جهت رضاي الهی و هماهنگ : امید مطلوب-1
با واقعیت وجودي انسان است و شامل امید به آخرت و برخوردار از رحمت الهی و امید به 

شدهانیبرجاء ممدوح و طمع ممدوح این نوع در قالب واژگانی همچون . لقاي خدا است
.است
-لحاظ نمیدر آناست که رضاي الهی این نوع مربوط به اموري: امید نامطلوب-2

توان رجاء مذموم، طمع در این نوع می.نفس و القائات شیطان استۀگردد و حاصل وسوس
.منفی، امل و تمنّی را بیان کرد

در اجتماعی و در مفهوم بهترفردي ویوزندگامید آثاري در تعلیم و تربیت ) ج
توان به مواردي میازجملهگذارد که اط با خود، دیگران و جهان بجا میارتبيهاحوزه
و دستورات دهایتأکاز طرفی از .نگري اشاره کردون فعالیت هدفمند، آرامش و آیندههمچ
توان فهمید،اي تربیتی که در آن وجود دارد میهري که درباره رجا و آثار و داللتبیشت

. تربیت بر پایه امید استتعلیم واساس
سـان در  ابعاد انپروردگار باعث توجه به پرورش همۀضرورت وجود امید مطلوب به) د

آموز با آرامش با توجه به توانایشان بـه وظیفـه   مربی و دانش،شود بنابراینتعلیم و تربیت می
اه به آینـده  تربیتی خود با نگحرکت براي دستیابی به اهدافدر جهتکنند و خود عمل می

.بازبمانندکوشند نه اینکه منزوي شوند و از حرکت می

:منابعفهرست 
هاکتاب
.کریمقرآن-1
.سید هاشم رسولی محالتی. غرو الکلم و درالکلم). 1380. (عبدالواحدآمدي، -2
.نشر فرهنگ اسالمی:تهران
.دار صادر:بیروت.لسان العرب). ق1414(.ابن منظور،محمد بن مکرم-3
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انتشارات :تهران.نگاهی دوباره به تربیت اسالمی). 1386(.خسروي،باقر-4
.مدرسه

نشر :تهران. فلسفی در تعلیم و تربیتتاًمالت).1389. (بهشتی، سعید-5
.المللیینب

احه مجموعه کلمات قصار حضرت نهج الفص).1389(.پاینده، ابوالقاسم-6
.دنیاي دانش: تهران. رسول

.انتشارات اسراء:قم. حکمت عبادت). 1387(.جوادي آملی، عبداهللا-7
مؤسسه :تهران. شرح حدیث جنود عقل و جهل). 1385. (اهللاروح، خمینی-8

تنظیم و نشر آثار امام خمینی
ها و نظریهیرفتاردرمانغییر رفتار و ت)1385. (لشاد تهرانی، مصطفید-9

.دانا:تهرانها،روش
. ات فی غریب القرآنالمفرد). ق1412. (راغب اصفهانی، حسین بن محمد- 10

.دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:قم
. سین انصاریانحترجمه .البالغهنهج).1378. (سید رضی، محمد بن حسین- 11
.پیام آزادي:تهران

دفتر :قم.تفسیر القرآنالمیزان فی ).ق1417. (ینمحمدحسطباطبایی، - 12
.انتشارات اسالمی

.انتشارات اسالمی:تهران. اطیب البیان). ق1378(. طیب، سید عبدالحسین- 13
:قم. ياقمشهترجمه مهدي الهی . صحیفه سجادیه).1386. (علی بن حسین- 14

.گلستان ادب
ترجمه محمد علوي مقدم و .فروق فی اللغه). ق1353(.العسکري، ابوهالل- 15

.مکتب بصیرتی:قم. قیابراهیم الدسو

: قم. اکبر غفارتصحیح علی. جه البیضاءالمح). تایب. (فیض کاشانی، مال محسن- 16
.انتشارات اسالمی

الزمانیعبدتصحیح . رساله قشیریه). 1374. (بن هوزانیمعبدالکرقشیري، - 17
.یفرهنگیعلمانتشارات : تهران. فروزانفر
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جعفر شریفی،حسن پاشاترجمه. مثبتیشناسروان). 1385. (کار، آالن- 18
.شارات سخنانت: تهران. باقر ثناییوزندینجف
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دو مثابهبهورجاخوف).1388(.جعفري، ابراهیمشاهریمی، مهدیه، کشان- 19
انتشارات موسسه :قم. مجموعه مقاالت همایش تربیت دینی. رویکرد در تربیت دینی

.آموزشی و پژوهشی امام خمینی
.انتشارات مکتبه االسالمیه:قم. بحاراالنوار). مکرر(.باقرمجلسی، محمد- 20
ترجمه :تهران. التحقیق فی کلمات القرآن کریم). 1360. (حسنمصطفوي،- 21

.و نشر کتاب
الکتب انتشارات دار: تهران. تفسیر نمونه). 1374. (مکارم شیرازي، ناصر- 22

.االسالمیۀ
، نشدهچاپکارشناسی ارشد پایان نامۀ: امید در اسالم). 1386. (نیستانی، ناصر- 23

.دانشگاه امام صادق
نشریات:ب

سال . مربیانفصلنامه. »هاجایگاه امید در پویایی انسان«) 1387. (مصطفیآخوندي،- 24
.74-51، صص 19ششم، شماره 

ایمان و امید سازوکارتأملی بر «)1389. (جعفري، ابراهیمشاهیرمانصاري، مریم، - 25
مطالعات اسالم و فصلنامه. »در زندگی و تأثیر آن بر سالمت روان انسان

.142-123صص، 6شماره. یشناسروان
ومعنا«). 1389. (آرانی، زهرازادهاکبریعلبهشتی، سعید، خاري آرانی، مجید، - 26

. دانشور رفتار. »گرامثبتشناسیروانواسالمیمتوندرامیدوارييهامؤلفه
.170-157، صص45شماره

). 1386. (، رستمی نسب، عباسعلی، صفایی مقدم، مسعودمحمدجعفر،سرشتپاك- 27
شناسی دانشگاه شهید چمران یتی و روانعلوم ترب.»بیتی ائمه اطهاری ترشناسروش«

.26- 1، صص3شماره . اهواز

نظریه امید ۀابعاد سه گان«). 1392. (پرچم، اعظم، فاتحی زاده،مریم،محققیان، زهرا- 28
. دو فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث.»اسنایدر و تطبیق آن با دیدگاه قرآن

.29-1، صص 19شماره
، 87شماره. مجله معرفت. »شناخت درمانی در منابع اسالمی«). 1383.(ینی، داودحس- 29

.66-57صص
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