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Abstract
Hope is one of the greatest divine blessings and motivates man
to achieve his desires and aspirations. Hope also brings vitality to life and growth that is accompanied by awareness, and
hope guarantees the evolution and progress of human societies. In the Holy Qur'an, there are instructions for creating hope,
and paying attention to them helps to strengthen and enrich
hope. The present study has categorized the teachings of the
Qur'an about hope in a descriptive-analytical manner using
Quranic verses and has analyzed and studied them based on
the thoughts of Javadi Amoli and Allameh Tabatabai. The results show that believing in the oneness of God, resurrection,
prophecy and the appearance of the savior of the apocalypse
are among the epistemological strategies of the Qur'an for creating hope in human beings. The Holy Qur'an also enumerates
factors such as remembrance of God, repentance, migration
and jihad, and patience in order to instill hope in a person in
the field of behavior.
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نوع مقاله :پژوهشی

امیدآفرینی در قرآن با تکیه بر اندیشههای
جوادی آملی و عالمه طباطبایی(ره)
(تاریخ دریافت - 1400/07/12 :تاریخ پذیرش)1401/02/25 :

نفیسه زارعی
سمیه خوشوقت

1
2

چکیده
امید یکی از بزرگترين نعمتهاي الهی و محرک انسان برای رسیدن به آمال
و آرزوهایش اســت و نیز مالزم روانی زندگانی و رشــد است که بااحساس و
آگاهی ،همراه و تضمینکننده تکامل و پیشرفت جوامع بشری است .در قرآن
کریــم برای ایجاد آن ،گزارههای اعتقادی و رفتاری متعددی مطرحشــده که
توجه به آنها ،ضمن ایجاد امید ،به تحکیم و غنیسازی آن نیز کمک میکند.
پژوهــش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با اســتفاده از آیات گرانبهای
قرآنی ،این گزارهها را طبقهبندي نموده و با تکیهبر اندیشههای جوادی آملی و
عالمه طباطبایی (ره) به تحلیلو بررسی آنها پرداخته است .یافتهها نشان داد
که اعتقاد به یگانگی خدا ،معاد ،نبوت و ظهور منجی آخرالزمان از راهکارهای
معرفتی قرآن برای امیدآفرینی در انســان اســت .همچنین قرآن کریم جهت
القــای امید در آدمی ،در حــوزه رفتاری ،عواملی چون ذکــر و یاد خدا ،توبه،
هجرت و جهاد و صبر و بردباری را برشمرده است.
کلیدواژهها :قرآن کریم ،امید ،امیدآفرینی ،جوادی آملی ،عالمه طباطبایی(ره).

هر(ییابطابط همالع و یلمآ یداوج  یاههشیدنا رب هیکت اب نآرق رد ینیرفآدیما
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
امید یکی از نیازهای اساســی زندگی بشر است که ریشه در سرشت انسانی دارد .امید
در حقیقت ،موتور محرکه زندگی و اصلیترین عامل پیشــرفت تمدن بشــر و تکامل
جامعه انسانی اســت که همواره موردتوجه ادیان آسمانی بوده است؛ امید در قرآن این
نسخهی شفابخش الهی نیز موردتوجه قرارگرفته است .در قرآن کریم به کرّات از امید
به شیوههای مختلف سخن رفته است .خداوند متعالی در این کتاب مقدس ،بارها انسان
را به امید و امیدواری ترغیب و تشــویق نموده و از یأس و ناامیدی برحذر داشته است؛
نمونهی بارز آن بیان سرگذشــت انبیاء الهی و حوادث تلخ و مرارت بار زندگی آنهاست
که میتواند همچون سرمشق و الگویی برای بشریت باشد که با رجوع به آن سرگذشت
دریابد در پرتو امید و رحمت الهی ،شکستهای انسان به عرصهی تجربه برای موفقیت
در آینده تبدیل میگردد.
گســتره امیدبخشــی قرآن ،محدود به زندگی دنیوی نبوده ،بلکه زندگی اُخروی را نیز
شامل میشــود که آیات بشارت به نعمتهای بهشتی نمونهای از آن است .در ساختار
قرآنی ،اســاس و زیربنای امید به نوع رابطه انسان با خداوند که شکلدهنده جهانبینی
و مبنای عقیدتی او به شمار میآید ،برمیگردد ،ازاینرو ،امید در اصول اعتقادی زندگی
انســان جای میگیرد .همچنین؛ در بیان قرآنی جایــگاه و نقش امید در زندگی ،امری
بدیهی دانسته شده است و ضرورت رویآوری به آن از ضرورت توجه به زندگی و جدی
گرفتن آن ناشی میشود چنانکه ،کسی که زندگی را جدی و دارای هدف واال میداند
از ناامیدی حذر میکند.
درباره پیشــینه موضوع میتوان گفت :امید در قرآن ،موضوعی است که از خلقت آدمی
بنیان نهاده شده اســت و همواره موردتوجه اندیشمندان و مفسران اسالمی بوده است
لکن ،تاکنون کتاب مســتقلی در این زمینه نگاشــته نشده است و تنها مفسران قرآنی،
ذیل برخی آیات مرتبط با این موضوع ،در تفاســیر مطالبی را بیان داشــتهاند .در کتاب
اخالقی نیز مطالبی تحت عنوان رجاء مطرحشده است که از این میان میتوان به ُکتب
«مبــادی اخالق در قرآن» و «مراحل اخالق در قرآن» از عبداله جوادی آملی؛ «معراج
السعاده» از مال احمد نراقی؛ «بهشــت اخالق در قرآن» از مهدی نیلیپور اشاره کرد.
در بین مقاالت کار شــده نیز میتوان به مقالهی «راهکارهای شــناختی افزایش امید
(امیدآفرینی) در قرآن کریم با تکیه بر اندیشــههای آیت اهلل جوادی آملی» از حســین
جاللی نوبری؛ «راههای امیدآفرینی در قرآن و موانع آن» از حمیداله شریفی؛ «ساختار
معنایی امید در آیات قرآن کریم» از مرتضی مهری پور و مسعود آذربایجانی؛ «بررسی
مفهوم امید در قرآن و روایات و نقش آن در تربیت انسان» از مجید خاری آرانی و زهرا

 -1ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎﺳﻰ
قبل از ورود به بحث اصلی ،الزم اســت کلیدواژههای پژوهش مورد بررسی قرار گیرد،
از این رو ،در ادامه به مفهومشناسی امید در قرآن پرداخته میشود.
 -1-1اﻣﯿﺪ در ﻟﻐﺖ و اﺻﻄﻼح

امید به معنای آرزو ،اســتواری ،اعتماد ،توقع ،چشمداشت و انتظار است (معین:1384 ،
 .)312/1انتظار برای چیزهای خوب ،توقع و چشم نیکی از مردم و از هر چیزی داشتن،
مقابل بیم که انتظار شر است (دهخدا )3384/3 :1365 ،و در لغت عرب ،به معنای ظن
و گمان ،وقوع خیری ممکنالحصول در آینده که با شــادی و مسرّت همراه باشد ،آمده
است (راغب اصفهانی.)346 :1412 ،
امید در اصطالح عُرفا ،دل بســتن به چیزی دلخواه که در آینده حاصل خواهد شــد و
مایه لذت و خوشی دل است ،معنا شده است (قشیری .)260-259 :1387 ،در اصطالح
علم اخالق ،امید بــه راحتی و لذتی که از انتظار تحقق امری محبوب ،در قلب حاصل
میشود ،گفتهشده است (مؤمنی.)27 :1397 ،

)هر(ییابطابط همالع و یلمآ یداوج یاههشیدنا رب هیکت اب نآرق رد ینیرفآدیما

علیاکبر زاده آرانی اشاره کرد.
در این مقاله درصدد بررســی «امیدآفرینی در قرآن با تکیهبر اندیشههای جوادی آملی
و عالمه طباطبایی» اســت .روش پژوهش در ایــن مقاله ،توصیفی– تحلیلی بوده و با
تکیهبر اندیشــههای دو مفسر بزرگ قرآنی عالمه طباطبایی و جوادی آملی ،گزارههای
حاصل از آیات قرآنی در موضوع امید و امیدآفرینی موردبررسی قرارگرفته است .روش
گردآوری اطالعات کتابخانهای و اسنادی بوده است و بیش از همه از خود قرآن ،ظواهر
آیات و ترجمهها و تفاسیر آن استفادهشده است.

 -2-1اﻣﯿﺪ در ﻗﺮآن

موضوع امید در بسیاری از آیات قرآن کریم با مشتقات متعددی چون رجاء ،أمل ،طمع،
عســی ،لعل ،خوف ،تمنی ،خشیت ،رغبت ،انتظار ،بشارت و انذار بهکاررفته است که در
زیر به تبیین معنای آنها پرداخته میشود.

 -1-2-1رﺟﺎء

در قرآن کریم  28بار در  21آیه ،امید با لفظ «رجاء» از ریشه «ر ج و» بهکاررفته است.
رجاء در لغت به معنای امید داشــتن (معلوف :1387 ،ماده رجا) و انتظار حصول خیر و
میل در آن است (مصطفوی )84/4 :1416 ،و حقیقت آن عبارت است از حالت نفسانی
و شــادمانی دل که منتظر فرمان محبوب خویش است و زمانی تحقق مییابد که فرد
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امیدوار در تهیهی تمام اســباب و شــرایط رسیدن به امر مورد انتظار ،کوشش و تالش
جدی نماید.
در زبان عربی «رجاء» معانی متفاوتی یافته است ،بهعنوان مثال؛ برخی پنج وجه برای
َ
َ ْ ََ ُ ََ ُ َ َ َ ُ
ََ
{وي ْر ُجون َرحته َويخافون عذ َابه} (اسراء)57 :؛ خشیت {ف َمن
رجاء بیان کرده است :طمع
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ َ
ْ ْ َ َ ُ
ک َن َي ْر ُجوا ِلق َاء َر ِّب ِه} (کهف)110 :؛ حبس {قالوا أر ِجه وأخاه}(کهف)111 :؛ طرف و ناحیه
ََْ ُ َ َ َ
َ َ َ ََ
َ ََ
ُ
ُ ْ
َ
ُْ
{ َواللک ع أ ْر َج ِائا} (الحاقه )17 :و ترک {ت ْرجي من تش ُاء ِمنه َّن َوتؤوي إل ْيک من تش ُاء}
ِ ِ
ِ
(احزاب( )51 :دامغانی.)363-362/1 :1416 ،
َ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ
الل ما ل يرجون وکن
رجاء و امیدواری به مؤمنین نسبت دادهشــده است{ :وترجون ِمن ِ
َّ ُ َ ً َ
ک ًامي} (نســاء)104 :؛ با اين تفاوت که شما از خدا اميد پاداش داريد و آنان
الل ع ِلامي ح ِ
ندارند و علم و حکمت کار خدا و صفت اوســت ».امام سجاد در مناجات الراجین
از مناجات خمســه عشر ،امید به خدا و رحمت بیانتهای الهی را به تصویر میکشد .در
دعای جوشــن کبیر یکی از اسماء الهی «منتهی الرجایا» یعنی نهایت امیدها بیان شده
اســت .در مباحث اخالقی ،رجا بیشتر با «خوف» همراه است ،خوف در مقابل رجا این
است که انسان از یک طرف خائف و از طرف دیگر امیدوار باشد ،یعنی خوف به گونهای
نباشــد که زمینهی یأس را فراهم کند ،بلکه به گونهای باشــد که احتمال «عدم زوال
مطلوب» یا احتمال «عدم حدوث نامطلوب» در ذهن ظهور کند که در نتیجه ،زمینهی
رجاء را فراهم آورد (جوادی آملی.)281/11 :1385 ،
 -2-2-1أﻣﻞ
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حقیقت لغوی واژه «أمل» به معنای آرزو و امید است ،ولی آرزویی که انتظاری طوالنی
در آن وجود دارد؛ یعنی امکان حصول و دســتیابی به آن ،دور و بعید است (مصطفوی،
 :1360ذیل واژه أمل) .برخی لغت شناســان أمل و رجا را از جهت معنا نزدیک به هم
دانســتهاند و أمل را به معنای امید ،آرزو و درنگ و انتظار گرفتهاند (فراهیدی:1410 ،
الراجین امام ســجاد نیز
134؛ ابن فارس .)272/1 :1404 ،در طلیعهی مناجات
ِ
«أمل» به معنای امید به کار رفته است (مصباح یزدی.)272/1 :1390 ،
واژه «أمل» تنها در دو آیهی زیر بهکار رفته است:
ْ
َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
{ذره يأکلوا ويمتعوا ويل ِه ِهم المل فســوف يعلمون} (حجر)3:؛ رهايشان کن بخورند
و سرگرم بهرهگيري از لذتها باشند و آرزوها به خود مشغولشان کند که بزودي خواهند
فهميد».
« َْ
الم َُل» در این آیه به معنای انتظار و آرزوی امری بیهوده و به دور از دسترس است
(مصطفوی :1360 ،ذیل ریشه کلمه).
َْ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ
َ ِّ َ َ َ ً َ َ ْ َ َ ً
ُّ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ ل َح ُ
ــةا ل َح َ
ــر عنــد َربــک ثوابــا وخ ٌ
ــات َخ ْ ٌ
ِ
{الــال َوال َبنــون زين
ا
الص
ــات
ي
اق
ب
ال
و
ــا
ي
ن
الد
ــاة
ي
ــر أمل}
ِ
ِ
ِ
ِ

(کهف)46:؛ مال و فرزندان زيور زندگي اين دنيا است و کارهاي شايسته نزد پروردگارت
ماندني و داراي پاداشــي بهتر و اميد آن بيشــتر استَ ْ « ».
الم َُل» در این آیه به معنای
امری نیکو و پسندیده و امید برای دستیابی به آن است (همان).
 -3-2-1ﺗﻤﻨﻰ
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«تمنی» از ماده «منی» بر وزن «مشــی» به معنی تقدیر (اندازهگیری) و فرض است.
راغب در مفردات ،معنای «منی» و «تمنی» را نزدیک به هم دانسته است که اغلب به
تصورات باطل و چیزهایی که حقیقت ندارد ،اطالق میشــود (راغب اصفهانی:1412 ،
.)779
طباطبایی «تمنی» را آرزوهایی میداند که انســان تحقق آنها را دوســت دارد؛ اعم
از اینکه ممکن باشــد یا ممکن نباشد ،مثل کســی که فرزندی ندارد و آرزوی داشتن
فرزندی میکند یا انســانی که آرزوی فناناپذیری و جاودانگی میکند و یا داشــتن دو
بــال برای پرواز را آرزو میکند (طباطبایــی .)552/14 :1417 ،جوادی آملی ،تمنی را
داشتن آرزوی قلبی در ابتدای کار دانسته که هنوز مقدمات کار فراهم نشده است ،مانند
کشاورزی که بدون شیار کردن زمین و بذرافشانی در آن ،منتظر محصول باشد (جوادی
آملی .)302/11 :1379 ،در قرآن این واژه و مشــتقات آن  21بار و بیشــتر در معنای
ُُْْ
َ َ َ َ َ ْ
ْ ُْ
َ َ َّ َ َ َّ
ن أ ِّم ُّيــون ل ي ْعل ُ
آرزوهای نکوهیده بهکاررفته استَ { :و ِم
ون
اب إل أمان َوإن ه
کت
م
ال
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ ُ ُّ َ
ون} (بقره)78:؛ و پارهاي از ايشان بيسوادهایی هستند که علمي به کتاب ندارند
إل يظ ن
ِ
و از يهوديگري نامي بجز مظنه و پندار دليلي ندارند».

 -4-2-1ﻃﻤﻊ

طمــع در لغت به معنای انتظار ،امید ،چشمداشــت و توقع و حــرص (دهخدا:1365 ،
 )1533/10و آز و تمایل نفس بهسوی چیزی از روی عالقه را گویند (راغب اصفهانی،
 .)524 :1412برخی آن را مترادف با «أمل» دانســتهاند (فیومی ،بیتا :ذیل ریشــهی
کلمه) .واژهی «طمع» همراه با مشتقاتش در  12آیه از قرآن به کار رفته است .حقیقت
لغوی آن در مقابل بینیازی و اغنای نفس اســت ،به طوری که به دو نوع پســندیده و
ناپسند تقسیم شده است:
الف -طمع نیکو و پسندیده

َّ
َْ ُ َ َْ
َ َ َ ْ َ ِّ
الدين } (شــعراء)82:؛ و کســي که طمع دارم روز
َ«وال ِذي أط َمع أن يغ ِف َر ل خ ِطيئ ِتي يم
ِ
َ ِ
ْ َ ِّ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ
َ
َ َ َ َ ُ ْ ُ َّ َ
ب
ن
م
ؤ
ن
ل
ا
ن
ل
ا
م
{و
ـﭑلل َوما َج َاءنا ِم َنا لحــق َونط َمع أن يد ِخلنا
و
بيامرزد».
رســتاخيز گناهم را
ِ ِ ِ
ُّ َ
َْ
َّ لح َ
َربــا َم َــع الق ْــوم الصا ِ ِ ــن} (مائده)84 :؛ چه خواهد بود براي ما اگر ايمان به خدا و بانچه
ِ

از حق به سوي ما نازل شده بياوريم که خداوند ما را در سلک مردم صالح در آورد!»
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ب  -طمع زشت و ناپسند

َ
َ
ْ َ َ ْ َ َّ
َ
ِّ
َّ َ ُ َّ َ َ ْ َ
ٌ
َْ َ
َ ن َس َ َّ ِّ ُ َّ َ َ ِّ
{يا ِ اء الن
ب ل ْست کأح ٍد م َن الن َس ِاء إن اتق ْيت فل تخض ْع َن بـﭑلق ْول ف َيط َمع ال ِذي ف قلب ِه م َرض
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ً
َ ُ ْ َ َ ْ ً ِ َّ
ْ
ُ
وقلن قول معروفا} (احزاب)32:؛ اي زنان پيامبر ! شــما مثل احدي از ساير زنان نيستيد،

البته اگر تقوي پيشــه سازيد ،پس در سخن دلربايي مکنيد که بيمار دل به طمع بيفتد،
و سخن نيکو گوييد».

َ
َ َ ْ
َ
ِّ
َ
ِّ ْ ُ ْ
َّ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ
َ َ ْ ُ ُ ُّ ْ
الش َ
ين * أيط َمع کل امرئ من
ــمال ِعز
ين کف ُروا ِق َبلک م ِط ِعني * عن ال َي ِمني َوعن
{ف َمال ال ِذ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ُ ْ ِ َ َ َّ َ َ
ــل َجنــة ن ِعــم} (معارج)38-36 :؛ ( با اينکه خداي تعالي مقدر فرمود که کفار را با
أن يدخ
ٍ

بهشــت خود گرامي ندارد ) اين کفار را که در پيرامون تواند چه ميشود که چشم از تو
برنميدارند( .و در عين اينکه با همند) از چپ و راســتت متفرق ميشوند .آيا هر يک از
آنها طمع آن دارند که تقدير الهي را بر هم زده داخل بهشت نعيم شون د؟».

 -2راﻫﮑﺎرﻫﺎى اﻣﯿﺪآﻓﺮﯾﻨﻰ در ﻗﺮآن
اميدآفرين معادل اميدبخش است ،مايهي اميدواري (اکبری و همکاران ،بیتا)574/1 :
و اميدبخشي به معناي اميدبخشنده ،كسي يا چيزي كه اميدوار مي كند ،اميدوار كننده.
(دهخدا.)224 :1365 ،
منظور از اميدآفريني يك حالت رواني هيجاني و شناختي است كه فرد حالت پيشبيني
و انتظار وقوع رويداد خوب را دارد و ضمن احســاس كارآيي و ثمر بخشي ،فرد به این
باور میرســد که میتواند بهتر از قبل به کارهایش رسیدگینماید و گرایشات رفتاری
ســازگار با حاالت مثبت فــوق را از خود بروزدهد (شــریفی .)1393 ،در قرآن کریم،
گزارههای اعتقادی و رفتاری متعددی برای افزایش امید و امیدآفرینی در انســان تعبیه
شده است که در ادامه به بررسی این راهکارها پرداخته می شود.
 -1-2اﻣﯿﺪآﻓﺮﯾﻨﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ

منظور از امیدآفرینی معرفتی ،گزارههایی هســتند که در حوزه شــناختی انسان پدیدار
میشود که عبارت است از:
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 -1-1-2اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﻰ ﺧﺪا

بررسی آیات قرآنی نشــان میدهد هرگاه امید به اصل مبدأ تعلق گیرد نه خصوصیت،
در این صورت امید به قرینه مقام به اعتقاد و ایمان اســت (جوادی آملی)44 :1389 ،؛
بنابراین شناخت و معرفت مبدأ به عنوان مقدمه و شرط الزم در پیدایش حالت «امید»
نقش دارد .قرآن کریم در این رابطه میفرماید:
َ
َ َ ً
َ ْ
ْ َ
ْ َ ً َ لً َ ُْ ْ
َ
َّ َ َ ُ ُ ْ َ ٌ َ ٌ َ َ َ َ
و
ـه
ل
إ
م
ک
ـه
ل
إ
ا
ن
{أ
احد ف َمن کن ي ْر ُجوا لق َاء َر ِّب ِه فل َي ْع َمل ع َمل صا ِ حا َول يشرک ب ِع َباد ِة َر ِّب ِه أحدا}
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

(کهف)110:؛ که خداي شــما يگانه است پس هر که اميد دارد که به پيشگاه پروردگار

َ ٌ َّ
َ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ ً َ َ َ َ َّ ُ ُ ُّ َ
َ َُ ُ ُْ ْ
َ ُ
َ
{ولتدعمع
اللإلـــها َءاخ َرلإلـــهإله َوکلش ْي ٍءهالکإل َو ْجههلها لحک ُم َوإل ْي ِهت ْر َج ُعون}
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ

(قصص)88:؛و با خدا معبود ديگري مخوان که جز او معبودي نيست همه چيز هالک پذير
است مگر ذات پاک او ،حکم خاص اوست و به سوي او برميگرديد ».به همین دلیل ،قرآن
کریم بارها انسان را به توحید و وحدت معبود فراخوانده است (طباطبایی.)594/1 :1417 ،
َ َ ُ ُ ْ َ ٌ َ ٌ َّ َ َ َّ ُ َ َّ ْ َ
ح ُ
ـــن َّ
احد ل إلـه إل هو الر
الر ِح ُمي} (بقره)163:؛ و معبود شما معبودي است
{و ِإلـــهکم ِإلـــه و ِ
ِ ِ
يگانه جز او معبودي نيســت او رحمان و رحيم است ».و آن را راه فطرت نامیده است؛

َ
ْ
َ ً ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َلخ ْ َّ َ َ ِّ
َ ْ َ ْ َ َ ِّ
الد ُ
ين ال َق ِّ ُ
ي
الل ذالک
ق
ل
يل
د
ب
ت
ل
ا
ه
ي
ل
ع
اس
الن
ر
ط
ف
ي
ت
ال
الل
ة
ر
ط
ف
يفا
ن
ح
ين
د
ل
ک
ه
ج
و
م
ق
أ
ِ ِ
{ف ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ َ َّ َ ْ
َ َ َّ ِ َ َ ْ َ ُ َ
ـــکن أکــر الناس ل يعلمــون} (روم)30:؛ پس روي خود به سوي دين حنيف کن که
ول ِ
ِ

)هر(ییابطابط همالع و یلمآ یداوج یاههشیدنا رب هیکت اب نآرق رد ینیرفآدیما

خويش رود بايد عمل شايسته کند و هيچکس را در عبادت پروردگارش شريک نکند».
عالمه در تفســیر آیه بیان میدارد« :اين آيه ،آخرين آيهی ســوره است كه غرض از
بيان ســوره را خالصه مىكند و در آن اصول سهگانهی دين را كه توحيد ،نبوت و معاد
اســت» (طباطبایی.)556/13 :1417 ،«يَرْجُواْ» در آیه حالتی است از نوعی معرفت و
خداشناســی که در نفس آدمی پدیدار گشته و منشــأ آثار عملی میشود .درواقع ،امید
به لقاء خدا و ناامیدی از آن ،پس از شــناخت و معرفت که طبعًا ریشهدارتر و مبناییتر
اســت ،بهعنوان علت و اساس دست زدن به اعمال زشــت و زیبا و براساس صالح و
فســاد انســان و نهایتًا عامل وصول به پاداش و کیفر اُخروی مطرح میشود (مصباح
یــزدی، .)404-403 :1390از این رو ،قرآن کریم یکی از مبانی اصلی امید را اعتقاد و
باور به خدای متعالی میداند و اینکه او در همه جای هســتی حضور دارد و قادر است
به انسان درمانده و وامانده از همه جا ،اما در عین حال خداباور ،امید ادامه حیات داده و
به زندگی او معنا بخشد .این باور میتواند انسان را در تنهاترین لحظات زندگی امیدوار
سازد و بر کوشش و تالش او در پیوستن به لقاء اهلل بیفزاید.
به همین علت اســت کهدر تالش و کوشــش آدمی در جای جای پهنهی هستی در
ورای هر هدفی که دنبال میکند ،امیدی نهفته است .انسانها هر یک به امید نفعی در
حرکتند خواه این بهره ،بهرهای حیوانی باشد خواه معنوی و متعالی .نفع انسان نیز در این
اســت که تالشهای خود را هماهنگ با سایر مخلوقات گیتی ،در جهت کمال متمرکز
ْ َ
کند ،چرا که همه چیز به سوی کمال مطلق میرودَ { :س َّب َح َّل َما ف َّ
ات َوال ْرض
الس َم َاو
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ُ ْ ُ ْ
يزا ل َح
َوه َو ال َعز
ک ُمي} (حدید)1 :؛ به نام خداي رحمان و رحيم .آنچه در آسمانها و زمين
ِ
ِ
است براي خدا تسبيح ميگويند به خاطر اينکه او عزيز و حکيم است».
از آنجا که هدف تمامی آفریدگان ،خداوند قادر و داناست؛ تنها آن دسته از فعالیتهایی
کــه در جهت اهلل و هماهنگ با ســایر اجزاء خلقت برنامهریزی شــدهاند ،ســودمند و
نتیجهبخش خواهند بود و کوششهایی که چنین نیستند ،محکوم به فنا میباشند:

The sixty year
Second number
Consective 12
Autumn & Winter
2021 - 2022

217

مطابق فطرت خدا است ،فطرتي که خدا بشر را بر آن فطرت آفريده و در آفرينش خدا
دگرگونگي نيست ،اين است دين مستقيم ،ولي بيشتر مردم نميدانند».
آیتاهلل جوادی آملی دراینباره میفرمایند« :فطرت در انســان ،نوعی هدایت تکوینی
در قلمرو شــناخت و احساس اســت و در سطح حیات عقالنی انســان تبلور مییابد.
ازاینرو مالک انســانیت انسان به شمار میرود .انسان در پرتو فطرت حقایقی را شهود
میکنــد و به حقایقی نیز تمایــل و گرایش دارد .در همین راســتا ،یکی از اموری که
انســان بهطور فطری بدان گرایش دارد ،خداباوری است .ازنظر فطری ،تمامی انسانها
خداجو و خداخواه هســتند و هیچکس از حقیقت رویگردان نیســت و همه فطرتًا به او
عشــق میورزند ،هرچند ممکن است در مقام عمل دچار انحراف گردند و چیزی را که
واقعًا کمال مطلق نیســت به جای آن بنهند و آن را معشوق خود برگزینند .وجود چنین
احساسی در انسان دلیل بر واقعیت داشتن کمال مطلق است و مقصود از خدا نیز ،چیزی
جز کمال و جمال مطلق و الیتناهی نیست (جوادی آملی:1388 ،.)50
فطرت توحیدی در نهاد همهی انسانها وجود دارد ،چنانکه خداوند میفرماید:

ُ
َ َ َ َ ُ ْ
َ َ ْ َ ِّ
َ َ َّ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ َ َّ ُ َّ ِّ َ
ين َو ُمنذر َ
ني ُم َب ِّشــر َ
يــن َوأنزل م َعه ُ
ب
الن
الل
ــث
ع
ب
ف
د
اح
و
ة
م
أ
{کن النــاس
ــاب بـﭑلحق
کت
م
ي
ال
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ََُْ ْ
َ َِ ْ َ َ َ ِ َّ َّ ِ َ ُ ُ
ل َي ْ ُ َ َ ْ َ َّ
َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ِّ َ ُ
ُ
ِ حکم بي الن ف
يه وما اختلف ف
يه إل ال ِذين أوته ِمــن بع ِد ما جاءت البينات
اس ِ َّــم اختلفوا ِفْ ِ
ِ ِِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ ْ ًَْ َ ُ ْ
ن َف َه َدى َّ ُ
ين َء َامنوا لَا اخ َتلفوا فيه م َنا ل َح ِّق بإذنه َو َّ ُ
الل الذ َ
الل َ ْيدي َمن يش ُاء إل ص َ
بغيا بي
اط
ر
ِ ِ ِ
ِ ٍ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّم ْس َت ِقمي} (بقره.)213 :
ٍ
در آغاز همهی افراد بشــر ،امت واحدی بودند و جز توحید در میان آنها آیین دیگری
َ
ًَ
ُ ً
َّ
نبود «ک َن الن ُاس أ َّمة َو ِاحد» .این فطرت توحیدی در ابتدا دســت نخورده بود ،با گذشت
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زمان بر اثر افکار کوتاه و گرایشهای شــیطانی ،دســتخوش دگرگونی شد ،گروهی از
جادهی توحید منحرف شــدند و به شرک روی آوردند .به همین دلیل جامعهی انسانی
به دو گروه مختلف تقســیم شد ،گروهی موحد و گروهی مشــرک ،بنابراین شرک در
واقع یک نوع بدعت و انحراف از فطرت است ،انحرافی که از مشتی اوهام و پندارهای
بیاساس سرچشمه گرفته است (طباطبایی1417 ،.)111/2 :
از سوی دیگر؛ امید به قدرتی برتر در لحظههای خطر، خود دلیلی بر وجود این گرایش
فطری اســت؛ چراکه؛ «وقتی توحید در جان انسان رسوخ کند ،بسته به مراتب آن او را
دارد .از این رو غمگین و وحشت زده نیست و قهرًا هیچ چیز نمیتواند موجب دلهره و
یأس او شود ،چون معتقد به مبدئی است که اول و آخر نظام هستی است:
ْ
َّ
ْ َّ َ َ
َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُّ ُ ُ ُ ُ
ْ َّ
الل َت ْط َمئ ُّن ال ُق ُل ُ
ــوب} (رعد)28 :؛ همان
ک
ذ
ب
ل
أ
الل
ک
ــذ
ب
وب
ل
ق
ن
ئ
م
ط
ت
و
ــوا
ن
ام
ء
يــن
ذ
ال
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
{ ِ
کســانی که ایمان آوردهاند و دلهایشــان به یاد خدا آرام میگیرد ،آگاه باش که با یاد
خدا دلها آرامش می یابد».

 -2-1-2اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد

اعتقــاد به معاد و قیامت ،یکی دیگر از مبانی اساســی امید از نگاه قرآن کریم اســت.
براســاس نگرش قرآنی ،دنیا محل رسیدن انسان به تمام اهداف زندگی نیست؛ چراکه
اهداف دست نیافتهی بسیاری برای بشر در این دنیا وجود دارد که با عبور از عالم ماده
و گذر از دنیای فانی ،انسانها به آنها خواهند رسید؛ لذا ،حرکت به سوی زندگی پایدار و
دستیابی به اهداف واالتر ،نیازمند موتور محرکه امید میباشد .از این رو؛ اعتقاد به معاد
و جهان پس از مرگ ،تأثیر شــگرفی در روحیهی انســان دارد .چنانکه خداوند متعالی
یاد مرگ و تمنای آن را ،یکی از ویژگیهای مؤمنان واقعی و کســانی که دارای ایمانی
ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ ْ َ َ َ ُ َ َّ َ
ً ِّ
الل خال َصة من
راســتین و ثابتاند ،معرفی میکند{ :قل إن کنت لکم الدار الئا ِخرة ِعند
ِ ِ
ِ
َّ
َ
ُ
ُ ُْ َ
َ َ َ َّ ُ ْ ْ َ ْ َ
ني} (بقــره)94:؛بگو اگر خانه آخرت نزد خدا در
اد ِق
دون الن
ــاس فتمنــوا الــوت ِإن کنت ص ِ
ِ
ِ
حالي که از هر ناماليمي خالص باشــد ،خاص براي شــما است و نه ساير مردم و شما
در اين دعوي خود ،راست ميگوئيد پس تمناي مرگ کنيد تا زودتر بان خانه برسيد».
امید به آینده برای انســان موحد ،ثمرات بهتر و صحیحتری دارد .در آیات قرآنی برای
بیان اعتقاد به معاد از عبارت امید به معاد استفاده شده است:
ْ
ْ ْ
َ َ َ َ َْ ْ ُ ْ
وا َّ َ
{فقال يا قوم اع ُبد
الل َو ْار ُجوا ال َي ْو َم ال َئ ِاخ َر} (عنکبوت)36 :؛ ای قوم من ،خدا را بپرستید
ِ
و به روز قیامت امیدوار باشــید و پیامبر اســام  را برای کسانی که به خدا و روز
قیامت امید دارند».

)هر(ییابطابط همالع و یلمآ یداوج یاههشیدنا رب هیکت اب نآرق رد ینیرفآدیما

«توحید و ایمان به خدا با اطمینان دل مالزماند ،یعنی وقتی انســان موحد واقعی است
که با یاد خدا به آرامش راه یابد ،پس اثر توحید ،اطمینان و آرامش دل اســت .انســان،
همتی جز تحصیل ســعادت و خوفی جز ترس ،شقاوت و نقمت ندارد و زمام سعادت و
خیر به دســت خداست و ایمان به خداوند ،انسان را به ایمنی میرساند» (جوادی آملی،
.)563 :1385
ازنظر عالمه طباطبایی نیز ،ایمان عبارت اســت از؛ جایگیر شدن اعتقاد در قلب؛ مانند
اینکه شخصی با ایمان ،به کسی که به درستی و راستی و پاکی وی اعتقاد پیدا کرده،
امنیــت میدهد ،یعنی بــه او چنان دل گرمی و اطمینان میدهــد که هرگز در اعتقاد
خویش دچار شک و تردید نمیگردد ،چرا که آفت اعتقاد و ضد آن ،شک و تردید است
(طباطبایی1417 ، .)4/1 :به همین دلیل ،انســانی که به خدای متعالی ایمان آورده ،در
درونش به واســطهی این ایمان ،چنان اطمینان و دلگرمی حاصل میشود که در برابر
تمامی نامالیمات زندگی ،مقاومت و صبر مینماید و نه تنها احســاس یأس و ناامیدی
نمیکند ،بلکه به دلیل اینکه خدا را همواره مالزم و همراه با خود میداند ،برای رسیدن
به آیندهای بهتر و سرشار از موفقیت ،تالش افزونتری مینماید.
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توجه به این نکته حائز اهمیت اســت که گرچه امید بستن به روز قیامت ،از امید بستن
به خداوند ،جدا نیست ،لیکن چون انتظار روز رستاخیز ،روز تعیین سرنوشت است ،قیامت
و معاد ،مستق ً
ال از متعلقات امید شمرده شدهاند (طباطبایی1417 ، .)126/16 :از سویی
دیگر خداوند در آیهی  110ســورهی کهف ،پیروی از دین را مشروط به رجا و امید به
معاد نموده ،نه یقین به معاد ،به این دلیل که تنها احتمال بودن معاد و امید به فرارسیدن
چنین روزی ،کافی اســت که آدمی را به پیروی از دین وادار ســازد ،چرا که دفع ضرر
احتمالی واجب است (همان.)405/13 :
خداوند متعال در سوره ممتحنه نیز میفرماید:

ْ
ْ
ْ
ُْ ْ َ ٌ َ َ ٌ َ َ َ َ ُ ْ
ََ َْ َ َ ُ
وا َّ َ
الل َوال َي ْو َم ال َئاخ َر َو َمن َ َي َو َّل َفإ َّن َّ َ
الل ُه َو ال َغ ُّ
ک ْم فهي أســوة ح َســنة لن کن ي ْ
ج
ر
ن
{لقد کن ل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ا ل َح ِم ُيد} (ممتحنه)6:؛ از ميان شــما آنهايــي که اميدوار به خدا و روز جزايند همواره در

ابراهيم و يارانش الگو داشتهاند و اما آنهايي که از شما هنوز هم کفار را دوست ميدارند
خداي تعالي بينياز و ستوده است».
در آیهی فوق که سخن از ابراهیم و همراهان او ،به عنوان پیشوای بزرگ و مورد
احترام همه اقوام ،اســت ،منظور از امید به خدا ،امید ثواب خدا در برابر ایمان اوســت و
منظور از امید آخرت ،امید به پاداشهایی است که خداوند وعدهی آن را به مومنان داده،
از این رو امید به آخرت کنایه است از ایمان به آخرت (همان.)233/19 :
لذا ،در آیات قرآنی حقیقت امید به آخرت ،ایمان به آخرت معرفی شده است؛ در واقع در
بینش قرآنی از امید ،ایمان تعبیر شده است و کسی که ایمان دارد ،اعتقاد و امید راسخ
نیز دارد .در چنین فردی ،ناامیدی هرگز نمیتواند نفوذ نماید.
 -3-1-2اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﺒﻮت
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یکــی دیگر از اصول اعتقادی که نقــش مهمی در رفتار آدمی و افزایش روحیهی امید
و امیــدواری در او دارد ،موضــوع نبوت و اعتقاد به حقانیت انبیا و اولیای الهی اســت.
انبیای الهی با نوید رحمت و بشارت رســتگاری برای تمامی انسانها { ُّر ُس ًل ُّم َب ِّشر َ
ين
ِ
َو ُمنذر َ
ين} (نســاء)165:؛ بسترســاز اصلی صلح و برادری در پرتو رهانیدن انســان از
ِ ِ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ً
ْ
َ
َ
َ َ َ ََ َ ْ ُ
َ ُّ َ َّ ُ َّ َ ْ َ ِّ
ُ
اســارتها و بردگیهای دنیوی {يا أيــا الناس إنــا خلقناک مــن ذک وأثنى وجعلناک شــعوبا
ِ
َ
َْ َ ُ
ٍ
َ
َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َّ ْ َ َ ُ ْ َ َّ
اک إ َّن َّ َ
الل أتق ْ
ک
م
ک
أ
وقب ِائل لتعارفوا إن
ند
ع
الل َع ِل ٌمي خب ٌري} (حجرات)13:؛ هان اي مردم ما
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شما را از يک مرد و يک زن آفريديم و شما را تيرههايي بزرگ و تيرههايي کوچک قرار
داديم تا يکديگر را بشناسيد نه اينکه به يکديگر فخر کنيد و فخر و کرامت نزد خدا تنها
به تقوي است و گراميترين شما باتقويترين شما است که خدا داناي با خبر است».
همچنین وســیلهی مناســبی برای افزایش روحیهی امیدواری میان انسانها بودهاند.
پیشرفت و تکامل جوامع بشری حاصل همین امیدپروری انبیاء بوده است.

به مدد وجود انبیاء و وحی بر آنان ،اختالفات جوامع بشــری مرتفع و حجیت خداوند بر
مردم اتمام یافته است:

ُ
َ َ َ َ ُ ْ
َ َ ْ َ ِّ
َ َ َّ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ َ َّ ُ َّ ِّ َ
ين َو ُمنذر َ
ني ُم َب ِّشــر َ
يــن َوأنزل م َعه ُ
ب
الن
الل
ــث
ع
ب
ف
د
اح
و
ة
م
أ
{کن النــاس
ــاب بـﭑلحق
کت
م
ي
ال
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ََُْ ْ
َ َ ْ َ َّ
َ ُ
ِلي ْحکــم بــن الناس ِفمي اختلفوا ِفيهــا} (بقره)213:؛ مردم قبل از بعثت انبياء همه يک امت
ِ

)هر(ییابطابط همالع و یلمآ یداوج یاههشیدنا رب هیکت اب نآرق رد ینیرفآدیما

بودند خداونــد به خاطر اختالفي که در ميان آنان پديد آمد انبيائي به بشــارت و انذار
برگزيد و با آنان کتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در ميان مردم و در آنچه اختالف
کردهاند حکم کنند اين بار در خود دين و کتاب اختالف کردند»
عالمه طباطبایی در ذیل آیه میگوید« :نوع بشــر به مقتضای طبیعتش مدنی اســت
و برحســب غریزه فطری ناگزیر اســت که به طور اجتماعی زندگی کند .در این طریق
زندگــی بود که دریافت هــر صاحب حقی باید به حق خود رســد و این همان عدالت
اجتماعی اســت که تنها در پرتو دین میســر میگردد ،چرا که دین ،عقاید و اخالق و
رفتار بشر را اصالح میکند .بنابراین در چنین موقعیتی ،بشر تشنهی قوانین و تعلیمات
انبیاء و هدایتهای آنان گشــت تا به اختالفات خود پایــان دهد ،چرا که تنها راه رفع
اختالفهــای آدمیان منحصر در تفهیم الهی از راه وحــی و نبوت بود .به همین دلیل
خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را به ســرای باقی و نعمتهای بیبدیلش بشارت
دهنــد و از عذابهای اخروی انــذار کنند و در میان مردم در آنچه اختالف داشــتند،
َ ْ َُ ْ
ْل َح ِّ ل َي ْ ُ َ َ ْ َ َّ
ي الناس ِفمي اخ َتلفوا ِف ِيه} و به این ترتیب ،ایمان به انبیاء
حکومت کنند {بـﭑ ق ِ حکم ب
ِ
ِ
و تمســک به تعلیمات آنها و کتب آسمانی آنان ،آتش اختالفات را مهار کرد .به بیانی
دیگر ،رهنمودهای انبیاء بر توفیق انســان برای یافتن راه راست میافزاید و آنها را از
اختالفات و مشــاجرات دنیاپرســتان بیایمان برکنار میدارد و آرامش روح و اطمینان
خاطر و ســامت جسم و جان به آدمی میبخشــد و روح فسردهی او را دوباره زنده و
او را برای ادامه زندگیای سرشــار از طراوت و امید به آینده ،آماده و مهیا میگرداند»
(طباطبایی1417 ،.)111-109/2 :
انبیاء الهی نه تنها امیددهنده به دیگران ،بلکه خود از برترین امیدواران به خداوند متعال
بودهاند.
َ َ
الهی همواره امید به یاری و امداد خداوند در مواجهه با مصائب و مشکالت{قال
انبیاء
َ َ ْ َ َْ َ ْ ُ
َّ ِّ َ َ ْ َ ْل َح َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ َّ ُ
َ
َُُْْ َ
يا قوم ِل تســتعجلون بـﭑلســيئ ِة قبلا ســن ِة لول تســتغ ِفرون الل لعلکــم ترحون}(نمل)46 :؛
ِ
ِ
ِ
گفت :اي قوم چرا شتاب داريد که حادثه بد پيش از حادثه خوب فرا رسد ،چرا از خداي
مورد لطف و رحمت خدا قرار گيريد».
يکتا آمرزش نميخواهيد ،شايد
َ
َ ْس َتج ْ َ َ ُ
و نیز به استجابت دعایشان {فـﭑ بنا له} (انبیاء )90 :از سوی پروردگار امیدوار بودند.
ََ ْ ُ ْ
امید ابراهیم به استجابت دعای خویش و بی پاسخ نماندن آن از سوی پروردگار{وأدعوا
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ِّ

َ َ

َ

َْ َ

ً

َ َ
ُْ َ َ
َْ
ُ ِّ
َرب
ــان ِص ْد ٍق َع ِل ّيــا } (مریم)50-48 :؛و پروردگارم را
...و َوه ْبنــا لم من َّرح ِتنا َو َج َعلنا لم لس
ِ
ميخوانم شايد در مورد دعاي پروردگارم کم اطالع نباشم ...و از رحمت خويش به آنها
عطا کرديم و ذکر خير بلند آوازهاي به ايشان داديم».
نیز امیدواری پیامبر گرامی اســام به رحمت الهی و گشــایش رزق و روزی به همراه
َ َ ُ َ َ ُ َّ َ ً
ً
َّ ُ َ َ ْ ُ ُ َ
ْ َ ِّ
کوشش{ َوإما ت ْعرض َّن عن ْاب ِتغ َاء َرح ٍة من َّر ِّبک ت ْرج
وها فقل ُل ْم ق ْول َّم ْي ُسورا }(اسراء)28 :؛
ِ
ِ
و چنانچه از ارحام و فقيران ذوي الحقوق مذکور چون فعال نادار هستي ولي در آتيه به
لطف خدا اميدواري ،اکنون اعراض ميکني و توجه به حقوقشان نتواني کرد باز به گفتار
خوش و زبان شــيرين ،آنها را از خود دلشاد کن ».تنها بخشی از جلوههای امیدواری
انبیاء به فضل و رحمت الهی است.
اعتقــاد به نبــوت و الگوگیری از زندگــی و روش رفتاری پیامبــران الهی به عنوان
شخصیتهای کامل انسانی ،میتواند سبب تکامل آدمی و ایجاد امید در زندگی فردی
و اجتماعی انسان گردد.

 -4-1-2اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻮد آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن
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یکی از آرزوهای دیرینهی بشــر ،گسترش عدالت به معنای واقعی در جهان است .این
امیــد در ادیان الهی به صورت اعتقاد تجلی یافته اســت ،پیروان ادیان الهی معتقد به
ظهور و تجلی منجی آخرالزمان بوده که جهان را به سوی صلح و صفا حرکت میدهد.
آنان به فرارسیدن روزی امید دارند که متقیان و صالحان بر دنیا حکومت کنند:
َ
َ ََ ْ ََ َْ
َّ ُ
ِّ ْ َّ ْ َ ْ َ
َ َّ ل ُح َ
ض َير ُ َثا ع َ
ون} (انبیاء)105 :؛در
ــادي الص ِا
ب
ر
ال
ن
أ
{ولقــد کتبنا ف الزبر ِمن َب ْع ِد الــذک
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
زبور از پي آن کتاب )تورات( چنين نوشــتيم که زمين را بندگان شايسته من به ميراث
ميبرند».
در آموزههای اسالمی نیز ،خداوند به مؤمنان در زمینهی پیروزی حق بر باطل و ایمان
بر کفر بشــارت داده اســت که نمونهی آن ،ظهور حکومت حق و عدالت در تمام کره
زمین به وسیله حضرت مهدی (عج) است:
َ
ْ َ
َْ َ ُ َ ً َْ َ ُ ْ
َ َّ
ْ ُ ْ
َ
َُ ُ
َ
َ
يد أن َّ ُن َّن َع الذ َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ْ
ج
ن
ج
ن
{ونر
ين ْاس ُتض ِعفوا ِفال ْر ِضو علهمأ ِئمةو علهمالو ِار ِثني}(قصص)5 :؛
ِ
ِ
ما در برابر او خواســتيم بر آنان که در زمين ضعيف شــمرده شدند منت نهاده ايشان را
پيشوايان خلق کنيم و وارث ديگران قرار دهيم ».این آیه از جمله آیاتی است که به روشنی
بشــارت ظهور چنین حکومتی را میدهد و شکی نیست که هرگاه ارادهی الهی بر تحقق
امری تعلق گیرد ،آن مسئله قطعًا عملی خواهد شد و هیچ مانعی نمیتواند سدّ آن گردد.
ْ
َ
َ
َّ َ
َ َ
ُ ُ َ
ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ
ُ َّ ُ َ ُ َ ْ َ
الل بأ ْف َواهه ْم َو َيــأ َب َّ ُ
ر
ن
ــوا
ئ
ف
ط
ي
ن
أ
همچنین در آیات {يريــدون
الل إل أن يــم نره ولو که
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ َّ ِ َ
ِ
َ َ
َ َِ
ْ
ِّ ُ ِّ
ْ َ
ُ َ
ْ َ َ َ ُ َ ُ ُْ
َ
ا ل َح ِّ ُ ْ َ ُ
ـﭑل َدى َ
ب
ه
ــول
س
ر
ــل
س
ر
أ
ــرون  ،ه َو ال ِذي
الک ِاف
يــن
د
و
ــه َول ْو که
ل
ک
ين
الد
ع
ه
ــر
ه
ظ
ي
ل
ق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ْ ُ
الُشــرکون} (توبــه)33-32 :؛ ميخواهند نور خدا را با دهنهاي خود خاموش کنند و خدا
ِ

)هر(ییابطابط همالع و یلمآ یداوج یاههشیدنا رب هیکت اب نآرق رد ینیرفآدیما

نميگذارد و دســت برنميدارد تا آنکه نور خود را به کمال و تماميت برســاند ،هر چند
کافران کراهت داشته باشند .اوست که پيغمبرش را با هدايت و دين حق فرستاده تا آن
را بر همه دينها غلبه دهد اگر چه مشرکان کراهت داشته باشند».
نیز عینًا و با همین الفاظ در آیهی  9سورهی صف آمده است و با تفاوت مختصری در
آیهی  28ســورهی فتح نیز تکرار شده ،خداوند سبحان خبر از واقعهی مهمی میدهد و
آن جهانی شدن اسالم و عالم گیر شدن این آیین است و خداوند به وسیلهی سیاق آیه
که دائر بر این است که تالشهای مذبوحانه دشمنان اسالم به جایی نمیرسد ،تکمیل
میکنــد و از این رهگذر روحیهی امیدواری را در کالبد جامعه میدمد ،چرا که ارســال
رســول همراه با هدایت و دین درست را ناظر به پیروزی منطقهای و محدود گرفتهاند
که در عصر پیامبر و یا زمانهای بعد از آن برای اسالم و مسلمین صورت گرفت،
ولی با توجه به مطلق بودن آیه ،مفهوم آن پیروزی همه جانبهی اسالم بر همهی ادیان
جهان اســت ،هم از نظر منطق و اســتدالل و هم از نظر نفوذ ظاهری و طبق روایات
مختلف ،تکامل این برنامهی هنگامی خواهد بود که حضرت مهدی (عج) ظهور کند و
به برنامهی جهانی شدن اسالم تحقق بخشد (طباطبایی1417 ،.)9/16 :
انتظار فرج در آیات متعدد دیگری نیز در قرآن مطرح شــده اســت (نور55 :؛ یونس:
 13و 14؛ اعراف 137 :و )...اهتمام اســام به این معنای عام از انتظار و امید به آینده
تا بدان حد بوده که از یک ســو امید به فرارسیدن گشایش از سوی خداوند ،در زمرهی
برترین اعمال شــمرده شده و از سوی دیگر یأس و ناامیدی از رحمت خداوند از جمله
گناهان کبیره به شمار آمده است.
آیت اهلل جوادي آملی دربارهی فلسفهی این امیدواری میگوید« :انتظار فرج در انسان
منتظر ،امید به آینده ایجاد خواهد کرد و همین امید نقش بزرگی در ســعی و کوشــش
ایفــا میکند .انتظار فــرج از آن رو مورد تأکید و توصیهی اهل بیت (علیهم الســام)
قرار گرفته اســت که در انســان منتظر ،امید به آینده ایجاد خواهد کرد و همین امید،
نقش بزرگی در ســعی و کوشش ایفا میکند» امیرمؤمنان و امام عارفان توصیه
میفرمایند که انتظار فرج و گشــایش از جانب خدا داشــته باشید و از رحمت او ناامید
نباشــید که محبوبترین اعمال نزد خداوند عزوجل ،انتظار فرج و گشایش است و باز
در همین زمینه ســید ساجدان میفرمایند« :انتظار فرج داشتن خود از بزرگترین
فرجهاست».
ســرّش آن است که اگر اندیشه کسی این باشــد که هیچ کوششی براي اصالح امور
ثمر ندارد و به نتیجه نمیرســد ،انگیزهاي براي مبارزه با طاغوتیان و مقاومت در برابر
دشواريها نخواهد داشت.
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اما اگر کســی به آینده امیدوار باشــد و بداند که دیر یا زود حکومت زمین به صالحان
خواهد رسید ،امور جامعه اصالح خواهد شد ،حق به صاحبانش خواهد رسید ،ظلم و ستم
و بیداد رخت خواهد بست  ....براي رسیدن به چنین جامعهاي نه تنها خودسازي خواهد
کرد ،بلکه تالش میکند با دگرســازي ،زمینهی تشکیل آن دولت کریمه را فراهم کند
(جوادی آملی.)1398 ،
 -2-2اﻣﯿﺪآﻓﺮﯾﻨﻰ رﻓﺘﺎرى

منظــور از امیدآفرینی رفتاری ،گزارههایی هســتند که در حوزهی روشهای رفتاری و
عملی فرد بروز کرده و سبب افزایش امید در او میشود که عبارت است از:
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ذکر و یاد خدا ســبب میشود که فرد به خالق یکتا متصل گردد .این ذکر گاه در قالب
الفاظ متبلور میشــود و گاه در دل که البته ذکر قلبی و یاد درونی مرتبهای باالتر است
و نتیجه آن نیز آرامش جان است:
َ َ ُّ ُ
الق ُل ُ
ــوب} (رعــد)28 :؛ هر قلبی با ذکر خــدا اطمینان مییابد و
بــذرک ِاهلل تطم ِئــن
{اال ِ
اضطرابش تسکین پیدا میکند»؛ عالمه طباطبایی گوید این معنا حکمی است عمومی
که هیچ قلبی مستثنا نیست ،مگر اینکه کار قلب به جایی برسد که در اثر از دست دادن
بصیرت و رشدش ،دیگر نتوان آن را قلب نامید که چنین قلبی از ذکر خدا گریزان و از
نعمت طمأنینه و سکون محروم خواهد بود (طباطبایی1417 ،.)483/11 :
هرکــس از ذکر خداوند اعــراض نماید ،در زندگانی دنیوی دچــار ناآرامی و اضطراب،
تشویش و افسردگی میگردد و در زندگانی اُ
خروی نیز ،کور و نابینا محشور میشود:
ً َ
َ
َ
ْ
َ َ ْ
َ َ
ُ
َ ً َ
ْ
َ َ ْ ْ َ َ
ض َعن ِذکي ف ِإ َّن ل ُه َم ِعيشــة ضنکا َون ْحش ُــر ُه ْيم ال ِق َي َام ِــة أع َمى} (طه)124:؛ و
{ومن أعر
ِ
هــر کس از کتاب من روي بگرداند وي را روزگاري ســخت خواهد بود و او را در روز
قيامت کور محشور کنيم»
در دستورهای دینی نیز آمده است ،اگر سیّئهای مرتکب شدید ،فورًا حسنهای انجام دهید
تا آن را جبران نماید؛ زیرا با متراکم شدن سیّئه ،چرک و غبار در جان ایجاد و انسان بیمار
میشود؛ از اینرو ،یاد دائمی خداوند توصیه شده اس 
ت (جوادی آملی.)41 :1387 ،
اســاس تنگی زندگانی دنیوی نیز ،بیشــتر به دلیل کمبودهای معنوی و نبودن غنای
روحی ،عدم اطمینان و ناامیدی به آینده ،ترس از نابود شدن امکانات موجود و وابستگی
بیش از حد به جهان ماده اســت .اگر آدمی مقام پروردگار خویش را بشناسد و به یاد او
افتد و در همهی مراحل زندگــی او را فراموش نکند؛ زندگی دنیوی در مقابل زندگانی
اُخروی برایش رنگ میبازد و دلش به آنچه خداوند برایش تقدیر کرده قانع می شود و

 -2-2-2ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاوﻧﺪ

یکی دیگر از عواملی که ســبب افزایش روح امید در آدمــی میگردد ،امید به مغفرت
و آمرزش الهی از طریق توبه و بازگشــت به پیشــگاه اوســت .توبه ،راهی اســت که
خداوند برای رهایی انســانها از یأس و ناامیدی قرار داده اســت تا همگان بدانند که
آفریدگارشان پذیرنده افراد عاصی است:
ُ َّ
َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ
َّ ِّ َ
َ
الس
ات} (شوری)25؛ و همو است خدايي که
ئ
ي
ن
ع
وا
ف
ع
ي
و
ه
اد
ب
ع
ن
ع
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ب
و
الت
ل
ب
ي
ذ
ال
{وه َو
ق
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
توبه را از بندگانش ميپذيرد و از گناهان عفو ميفرمايد ،و به آنچه ميکنيد دانا است».
انســان گنهکاری که با گناه خویش دچار عصیان شــده و امید خویش را در زندگی از
دست داده است با انابه میتواند ،امید حقیقی را در خویش بازسازی نماید .در قرآن نیز،
انابهکنندگان کسانی معرفی شدهاند که از نظر بینش به خدا ایمان داشته و دلهایشان
نسبت به ذکر و یاد خدا به اطمینان رسیده است و تحت تربیت الهی در یک نوع آرامش
ُُ ُ ُ
َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ْ
َ َ
بینشی و نگرشــی قرار گرفتهاند؛
ین َءامنــوا َو تط َمئن قلوب
{و هی ِدی إِلیه من أَنــاب * ال ِذ
ِ
ْ
ِبذکِ َّالل}( .رعد 27 :و ( )28جوادی آملی.)170 :1387 ،
عالمه طباطبایی توبه را عامل استحقاق هدایت برشمرده و بیان میدارد خداوند متعالی
تنها کســانی را هدایت میکند که به ســویش توبه کنند .توبه همان ایمان و اطمینان
قلب به وسیله ذکر خداوند است .از این رو ،ایمان آورندگان واقعی که دلهایشان با یاد
و ذکر خداوند آرام میگیرد ،به مقام انابه میرســند و تنها این گروهاند که مورد هدایت
الهی قرار میگیرند (طباطبایی1417 :.)352/11 :

)هر(ییابطابط همالع و یلمآ یداوج یاههشیدنا رب هیکت اب نآرق رد ینیرفآدیما

معیشتش هر چه باشد ،برایش فراخ گشته و از نگرانیها در امان می ماند ،چرا که ذکر
خداوند ،مایهی آرامش جان و سکون خاطر است و اعراض از ذکر او مایهی اضطراب و
ترس و نگرانی است (طباطبایی1417 ،225/14 :؛ مکارم شیرازی.)327/13 :1374 ،
عالمه طباطبایی ،نماز را از مهمترین مصادیق ذکر و یکی از راههای تقویت و پرورش
روحیهی امید در امیدواران دانسته است (طباطبایی )177 / 15 :1417 ،که در سرلوحهی
دعوت همهی پیامبران الهی بوده است تا به مدد آن ،آدمی امید اصلی خود را از دست
َ
َ
َ
َّ َ َ
َّ َ ْ َّ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ ْ
نداده ،یاد او از دل و جانش زدوده نشــود{ :إنن أنا
الصلوة
الل ل إلـــه إل أنا فـﭑع ُبدن َوأ ِقم
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ
ِل ِذکي} (طه)14:؛ من خداي يکتايم ،معبودي جز من نيســت ،عبادت من کن و براي
ِ
ياد کردن من نماز به پا کن».
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تسلیم عوامل یأس و ناامیدی نخواهند ش د (جوادی آملی.)307 :1387 ،
صبر نیروی مثبت و نشاطانگیزی در انسان مؤمن ایجاد میکند که با تبدیل دشواریها
به پلکان رشد و ترقی ،در جهت معرفت بیشتر پروردگار و موفقیت در کارها گام برداشته،
ایمانش مستحکمتر میشود( .موسوی الری 249 :1386 ،ـ  )252تحمل مشکالت و
مقاومــت در برابر عوامل یأسآور ،به پیروزی میانجامد و این همان توصیهی حضرت
یعقوب به فرزندانش اســت َ َکه به آنان میفرماید« :شکیبا باشید و از فرج بعد از
َ َ
َ َ َ َْ ُ ْ
ْ
ْ
َّ َّ ُ
َ
وا من َّر ْ
وا من ُي ُسف َ
{يا َب َّ
ــي ْاذ َه ُبوا فت َح َّس ُ
الل إنه}
ح
و
س
أ
ت
ل
و
يه
خ
أ
و
س
شدت غافل نشوید»:
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
(یوسف.)87 :
هيچ صاحب ايمانى نمىتواند و نبايد از روح خدا مايوس و از رحمتش نااميد شود ،زيرا ياس
از روح خدا و نوميدى از رحمتش در حقيقت محدود كردن قدرت او ،در معنا كفر به احاطه
و سعهی رحمت اوست ،هم چنان كه در آنجا كه گفتار يعقوب را حكايت مىكند
َ
َّ َّ ْ َ ُ ْ
ُ َ
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 -4-2-2ﻫﺠﺮت و ﺟﻬﺎد

ِ

قرآن کریم از هجرت و جهاد به عنوان عوامل امید به رحمت الهی یاد کرده است:
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َغ ُف ٌ
ور َّر ِح ٌمي} (بقره)218:؛ کساني که ايمان آوردند و کساني که مهاجرت کردند و در راه
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خدا جهاد نمودند آنان اميدوار رحمت خدا باشند که خدا غفور و رحيم است».
بر طبق آیهی فوق مؤمنان ،مهاجــران و مجاهدان همگی به رحمت الهی امیدوارند و
این نشانی آن است که امید به رحمت الهی به مهاجران و مجاهدان اختصاص ندارد٬
َّ
ُ ْ
َّ َ َ َ ْ
وا» به «الذ َ
ين َء َامنوا» نشان می
بلکه همهی اهل ایمان چنین هستند .عطف «ال ِذين هاج ُر
ِ
دهد ٬هم مؤمنان اهل هجرت و جهاد به رحمت الهی امیدوارند و هم مؤمنانی که توفیق
هجرت و جهاد نیافتهاند.
براین اساس ،امیدواران به رحمت الهی مراتبی دارند :مؤمنان اهل هجرت و جهاد در راه
خدا در مرتبهای واالتر از رجای واثق و رحمت خاص برخوردارند و مؤمنان غیرمهاجر و
مجاهد در مرتبهی متوســط یا ضعیف از رجا و رحمت قرار دارند (جوادی آملی:1389 ،
.)37-36/11
عالمه طباطبایی نیز کلمه «رحمت» را دارای مفهوم وســیعی میداند که هر گونه خیر
و برکت و ســعادتی را در این جهان و جهان دیگر در بر میگیرد؛ بنابراین با فریضهی
هجــرت و جهاد ،میتوان به دریافت رحمت الهــی و زندگی در جوار قرب او ،منتظر و
امیدوار بود (طباطبایی.)338/9 :1417 ،
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نتیج ه
با بررسی و تحلیل موضو ِع «امیدآفرینی در قرآن با تکیه بر اندیشههای جوادی آملی و
عالمه طباطبایی (ره)» چنین حاصل میشود که امید؛ به معنای آرزو ،استواری ،اعتماد،
توقع ،چشم داشت و انتظار است که در بسیاری از آیات قرآن کریم با مشتقات متعددی
چون رجا ،أمل ،طمع ،عسی ،لعل ،خوف ،تمنی ،خشیت ،رغبت ،انتظار ،بشارت و انذار به
کار رفته است .در قرآن کریم گزارههای اعتقادی و رفتاری متعددی برای افزایش امید
و امیدآفرینی در انســان تعبیه شده و هر کدام از این دو مفسر ،به نوعی به این مباحث
در اندیشههای تفسیری خود اشاره داشتهاند.
از جملــه گزارههای اعتقادی میتوان اعتقاد بــه خدا و یگانگی او ،معاد ،نبوت و ظهور
منجی برشــمرد .اعتقاد به توحید و وحــدت معبود که بهصورت فطری در نهاد تمامی
انسانهاست ،اساسیترین و مهمترین مسئله در ایجاد امید در آدمی است و امید واقعی
و حقیقی نیز ،امیدی اســت که همواره خداونــد ،وجود او و حاضر و ناظر بودن او را به
آدمی گوشزد مینماید.
اعتقاد به معاد و جهان پس از مرگ ،تاثیر شــگرفی در روحیهی انســان دارد ،چنانکه
خداوند متعالی ،یاد مرگ و تمنای آن را ،یکی از ویژگیهای مؤمنان واقعی و کســانی
که دارای ایمانی راستین و ثابتاند ،بر میشمارد .اعتقاد به نبوت و الگوگیری از زندگی
و روش رفتاری پیامبران الهی به عنوان شخصیتهای کامل انسانی ،نیز میتواند سبب
تکامل آدمی و ایجاد امید در زندگی فردی و اجتماعی انسان گردد.
انتظار فرج در انســان منتظر ،امید به آینده ایجاد خواهد کرد و همین امید نقش بزرگی
در سعی و کوشش ایفا می کند.
همچنین قــرآن کریم جهت القای امید در آدمی ،در حــوزهی رفتاری زندگانی آدمی،
عواملی چون ذکر و یاد خدا؛ توبه و بازگشت بهسوی خداوند؛ هجرت و جهاد و صبر و
بردباری را برشــمرده است که توجه به آنها ،ضمن ایجاد امید ،به تحکیم و غنیسازی
آن نیز کمک میکند.
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