
علمیـپژوهشیتحقیقاتعلومقرآنوحدیثدانشگاهالزهراۀفصلنامدو
13،پیاپی1931،1ۀسالدهم،شمار

 

 ابعاد سه گانه ی نظریه امید اسنایدر و تطبیق آن 

 با دیدگاه قرآن کریم
 

   اعظم پرچم

  زهرا محققیان،  زاده مریم فاتحی
11/7/93:تاریخدریافت

 11/9/39:تاریختصویب

 یدهچک

دنیای در امروزی، متمدن بهآدمی مرفه میبهظاهر بیشارسد؛نظر ازما
تنهاست،گذشته و ناامید امیدمثبتانشناسروان.افسرده، معتقدند نگر

از؛كندحمایتزندگیزایاسترسهایدادرویبرابردرافرادازتواندمی

بررسیهابیماریواعاندرماندرامیدنقشاخیر،ۀدهدویكیدری،اینرو
بیانكردهامیدۀنظرینامبهرااینظریهاسنایدرها،نتیجۀاینبررسیشدهودر

درمانوبهبوددرفردهربینیجهانتأثیربهتوجهبادیگر،سوییاز.است
.ماندغافلامیدپیدایشدردیننقشازتواننمیهابیماریانواع

تفكر)ابعادامیدنخست،روشتطبیقی، ز،بااستفادهاحاضرپژوهشدر
كردهوسپساسنایدربیانۀرادرنظری(هدف،تفكرعاملوتفكرگذرگاه

                                                           
 .دانشیارگروهالهیاتدانشگاهاصفهان.1

 .دانشگاهاصفهانۀدانشیارگروهمشاور.1

یمدرسدانشگاهآزاداسالمدانشجویدكتریگروهعلومقرآنوحدیثدانشگاهاصفهانو.9

z.mohaghegh89@yahoo.com



 ابعاد سه گانه ی نظریه امید اسنایدر و تطبیق آن با دیدگاه قرآن کریم/ 2

مطابقتومیزان،وازاینطریقایمیجستجوكردهادرمفاهیمقرآنهارآن
 بشریتالشاشتراکمفهومی دیدگاهراهای با قرآن درایم؛دریافتههای

نتیپایان این به رسیده، جه آایم خود، ارزشی نگاه در قرآن راكه دمی

امیدبه از و مطلوبسوقداده استهایواهیبازسمتامید داشته نتایج.
وكندرابیانمیهاهاوهستنیستعلماساساٌكهبیانگرآناست،پژوهش

رجوعبراین،؛عالوهبسیارمفیداست،برایبشر،شناساییامیدازاینطریق
نوعمطلوبسویهایآن،بشررابههاونبایدهاوبایدبیانارزشامیددربه

.دكنمینماییراهامید


 .هدفانگیزه،،قرآنشناسی،روانامید،نظریۀ:های کلیدی هواژ



 بیان مسأله.  

یبراهموارهودچارشدهبسیارىیهانگرانىبه،جهانایندرزندگىطولدر،طبیعىطورهببشر

استكوشیدههاآنپیدایشعواملبردنمیانازوهاآنبرپیروزی پیدایشهایفهدازیكى.

مبارزهوزندگىدرآسایشوآرامشبهیابىدستنیزبشراكتشافاتواختراعاتبزرگۀمجموع

.استبودهافسردگیوناامیدیبا

داشتنواندیشیمثبتانسانی،علومدانشمندانوغربیشناسانروانمیاناخیر،ۀدهدویكیدر

،روانیهایبیماریدرمانهایروشترینمؤثرازیكیعنوانبهزندگی،بهامیدوارانهنگرشی

توجهمورد،(6ص:ش1999بهاری،)(قرنروانیبیماریترینفراگیر)افسردگیوناامیدیویژههب

(1339) 1اسنایدرریچاردچارلزسوی،ازامیدۀنظرینامبهاینظریهآن،نتیجۀدروگرفتهقرارفراوان

 .استبیانشده

هاینیازآوردنبر،رسالتجهانیاسالمشهیدصدرمعتقداستنیزمیاناندیشمندانمسلماندر

بررسینیزدرعالمخارجدبایدیندرتوجههایموردی،موضوعازاینرو؛ستهاعشبههروزورف

                                                           
1. Charlz Richard Snyder 
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توپردرگرحلیلمفسریات،دراینشیوه.دشوبشریاستفادههایاندیشۀحلوراههاهربازتجتاوندش

اینوعخاموشتافقطشنوندهیازامانهنشستن؛نشیندمیقرآنرویروب،آیددستمیهنتایجیكهب

نشست؛تالشباشدبییوگزارشگرجامد ویاگرایپرسشبلكه اینباپویافعالواییابیپاسخنه

بشریۀشدهایتجربهشرووهااندیشهیندبرآآنبانصّمقایسۀطریقازراقرآنفكهدیدگاههد

هایموضوعۀدربارقرآنۀشهیدصدرمعتقداستنظری(.09و93:ش1963صدر،)دریافتكند

اعتقادی جهانی-گوناگون در،اجتماعیو ازشودروشنمیپیگذشتزمان ۀطریقمجموعو

بكهیهایتجربه علومروز ،استدستآمدههاز كهشودمینتایجیحاصل،قرآنگفتگوبادر

ونیازبرآورندۀ بهپاسخها السؤگوینده و است بشری های صحنقرآنواالیحقایق در را ۀی

(.01:ش1963صدر،)كندمیبهطورملموسآشكار،اجتماع

ازبعدتاگیردازنتایجعلومانسانیبهره،قرآنیهایتفسیرموضوعایناندیشمندقصددارددر

هایرفعشبههوهابهسؤالگویی،پاسخهادربارۀآنقرآندیدگاهفتندریاوقرآنهابرآنۀعرض

از،قرآنازعلومبشریومراجعهبهازاستفادهپسمسئلۀمهمدیگر،آناستكه.شودرمیسّروز

،قابلیتآنراشدهحاصلهایاندیشهتواناستفادهكرد؛زیرامیبهینهصورتی،بههایبشرییافتره

دارندهوازموانعوعواملبازدهندسمتتكاملمعنویسوقبه،عدمعرفتیدكهبشررادربُندار

.دنگیریكنجلو

مبزرگیکعالِۀاندیش،خویشتوانفراخوربهایمتاۀحاضركوشیدهمقالدرگذر،رهازاین

درشیعهر یكیازموضوعا آینده)نیازجامعههایموردبارۀ از(امیدبه منظرروان، قرآنشناسیو

ازهایبشرتوانبرخینیازكنیمتاروشنشودكهآیامیبررسی شناسیطریقعلمروانامروزرا

،قمشتركاتومفترقاتحاصلازاینتطبیتطبیقداد؛مفاهیمقرآنیباراوسپسآنجستجوكرد

.گشاومفیداستراهچقدر

 



 ابعاد سه گانه ی نظریه امید اسنایدر و تطبیق آن با دیدگاه قرآن کریم/ 4

 قرآن شناسی و روان در امید.  

ازامیدۀایداینكهبا.بودگرفتهقرارتوجهیبیموردها،سال1امیدبحثدربارۀ،شناسیروانحوزۀدر

پیشینهانسانزندگیدرآنعلمیبررسی،استداشتهوجودآدمیآفرینشآغاز چندان، ای

شكلرسمیو،امیدبه1369تا1309هایدرسال.بردسرمیبهطفولیتاندوردروطوالنیندارد

بهایننتیجهرسیدندكه9وسمینتون1وبرخیافرادمانندفرانکشدعلمیبررسییكردباروی

مثبتمانندیهایوانفرایندتشوند،میمیسببتضعیفسالمتهایمنفی،وهیجانهااندیشهاگر

انسانهاییبرایافزایشسالمتانمتغیرعنوبهیدراام ،شواهدینیزدراینراستا.كردبررسیها

جسمانیوروانی9زیستییابیوادراکمثبتازخود،برایكنترلبهحمایتازنقشافزایشارزدر

كمروحوكمرشدخودراآغازكردشناسیسالمتهمروان،دورهایندر.هاستآمددستهب

همچنینامیدوسازهبهتنسبزمان هرحوزۀدرمعموالًگونهكهآنهایمشابهآنتقویتشد؛

دهدرخمییجدید رشته، محققاندر روان)هایمختلفبسیاریاز پرستاریتا ...(وشناسیاز

دریكدیگرآگاهنبودند،هایپژوهشاینافرادازازآنجاكه.عرضهكردندامیدبارۀهاییدرنظریه

آنتحقیقصورتبارۀمنسجموجودنداشتتادرایواحدیانظریهیدیدگاهبحث،انمورددور

بررسیعلمیشكلبهاینسازهرا،6درخواستمنینگركهبهجملهكسانیبودازنیز0اسنایدر.دگیر

اینازآن،پسمطرحكرد؛«امیدۀنظری»عنوانباراخودۀنظریمیالدی،1339اینكهدرسالتاكرد

حوزۀدركتاب19اسنایدر(.9.:1999اسنایدر،)همحققانومتخصصانقرارگرفتتوجسازهمورد

 .اختصاصیافتهاستامیدیۀنظرها،ششكتاببهموضوعمیانآنوازنوشتهمثبتشناسیروان

گفتهشدهسخنآیندهبهامیدواریوامیددربارۀمختلف،هایشیوهبههاوبار،كریمقرآندر

)الهیبخششفااینكتابآیات.است یونسقرآن، تشویقامیدواریبهراهاانسانهابار،(07:

هاینامبهتوجهبا-رامقدسكتاباین،قرآنآفرینامیدآیاتبهتوجهباكهایگونهبهاند؛دهكر

                                                           
1 .Hope 

2 .Frank  

3. Simonton  
4. Well-Being  
5. Snyder  
6. Maninger  
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نامیدتوانمینیزامیدكتاب-اندنهادهآنبركهمباركی اینبهراما،قرآنهایهقصدرتفكر.

ایماناهلدلدرامیدروحتحكیمها،هصقاینبیانهاازفهدازكهیكیدشومینمونرهحقیقت

:؛یعنی«فُؤَادَك بِهِ نُثَبِّتُ مَا الّرُسُلِ أَنباءِ مِن عَلَيكَ نَقُّصُ كُّالً  و»:خوانیممیقرآنكهدر؛چناناستبوده

وبخشیمآرامشراقلبتآن،ۀوسیلبهتاكردیمبازگوتوبراىانبیاهاىشتگذسرازیکهرازما

كهنمونههایانساناینزندگیبیانطریقازمتعالخداوند.(119:هودقرآن،)دشوقوىاتاراده

پروردهوبشرافراددیگردرراامیدروحیۀ،هستند(الّرجایا منتهی)الهینیكویاسمایكاملمظهر

چانتقوی است؛ كرده حضرتت یعقوب،عزیزۀگشتگموخداصالحۀبند،(ع)یوسفكه

بهبودند،برافروختهنمرودیانكهآتشی؛(199:یوسفقرآن،)گشتبازپدرآغوشبه،انجامسر

ها،رنجهمۀكردنتحملازپسایوب؛(63:انبیاقرآن،)شدتبدیلحقرحمتولطفازگلستانی

 ؛(99:صقرآن،)یافتبازبارهیکرارفتهكفازهاینعمتدیگروآورددستبهثروتوسالمت

امید البته كریمبخشی زندگیتنهاقرآن نمیییدنیابه بلكهمحدود نیزآخرتشود؛ را آدمی

چنانگیردمیفرا دادنبشارتكه؛ استكه امیدی بهشت، كریمبه زندگیجاودانقرآن برای

آخرتمطرح بكرده بیانجزئیّاتو شا آن، برایرسیدنبه را جاشوقمؤمنان استبیشتر كرده

آنهدف،،گفتهشدهیسخنخازدوزدرجاییازاینكتابآسمانی،اگر(.11و11:توبهقرآن،)

.الزمرابرایسفرآخرتفراهمآورندۀهابرایرسیدنبهبهشتتالشكنندوتوشاستكهانسان

ازدلمؤمنانبزدایدناناشیازآنكهتیرگیبرایخداوندمتعال بزرگیزبانپیامبراز،امیدیرا

؛«الْكَافِّرُون الْقَوْمُ إِلَا اللَهِ ّرَوْحِ مِن یَاْیَسُ لَاإِنَهُ اللَهِ ّرَوْحِ مِن تَاْیَسُواْ لَا و»:فرمودهاست(ع)چونیعقوبهم

یعنی ناا: رحمتخدا ز جز زیرا نشوید؛ ناامید رحمتخدا از كسی نیستكافران قرآن،)امید

(.97:یوسف

 

 دامی ۀنظری.  

:پردازیمدراینبخش،بدینمباحثمی
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 شناسی ن روا در امید ۀنظری.  - 

كهگرددمیبر(م1363)9استوتلندو(م1339)9وچان1كاتلینآثاربه،1امیدۀنظریفكریبنایزیر 

خشی،بخدا)استشدهتعریفهدفشبهیابیدستدرموفقیتبرایفردانتظار،امید،هاآندر

ظرفیتازاستعبارتامیدشناسی،رواندرامیدۀنظریگذاربنیاناسنایدر،نظراز(.17:ش1999

درحركتبرایشدهادراکۀانگیزومطلوبهایفهدسمتبههاییمسیرتولیدبرایشدهادراک

.هافهدبهیابیدستبرایمثبتانتظاریعنیامید،یروایناز؛(9:م1999اسنایدر،)هامسیراین

خودمثبتانتظاراین بُعددارای، عامل0گذرگاهدو یعنیاست6و امید=گذرگاه+عامل:؛

(.19:م1999اسنایدر،)

سویهبهاییگذرگاهطراحیتوانایییكی:استدانستهبعددوشاملایسازهراامیداسنایدر

درحركتتداوموشروعبرایانگیزهایجادتواناییدیگریوموانعوجودبامطلوبهایهدف

(.191:ش1990كار،)هاگذرگاهاین

دیگرهب؛استشناختیاینظریهاساساًامیدۀنظری،استمشخص،تعریفایندركهطورهمان

هیجانییتبعاتكهاستشناختییفرایندامید،سخن م1999یدر،اسنا)دارد طبقاین،بنابر؛(9:

؛شودپدیدارزندگیتاریکهایلحظهدرتنهاكهنیستانفعالیهیجانیکامیداسنایدر،ۀنظری

هایشانفیافتنبههدبرایدستفعال،بهصورتآن،ۀوسیلهبافرادكهاستشناختییفرایندبلكه

كنندتالشمی ،دكنمیتعیینراخودهایفهددفر،آنطیكهاستفرایندیامید،اونظراز.

وایجادهاكارراهاینیاجرابرایراالزمۀانگیزودسازمیهاآنبهرسیدنبرایهاییكارراه

(.10تا19:1339اسنایدر،)كندمیحفظمسیرطولدر

 

 

 
                                                           

1. Hope Theory  
2. Katlin  
3. Chan  
4. Stotlend  
5. Agency  
6. Parthway  
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 قرآن کریمامید در  ۀنظری.  - 

قرآنكریمدر بنایامیدزیر، ازجداایعمدهمفهومهیچزیرا؛استدمتعالخداوندرارتباطبا

تكاملواستانسانتكاملراستایدرامیدازآنجاكهسخن،دیگرهب؛نداردوجودقرآندرخدا،

«خَلِيفَه الْأَّرْضِ فىِ جَاعِلٌ   إِنىّ لِلْمَلَئكَهِ ّرَبُكَ قَالَ إِذْ وَ»:استیاللهخلیفهمقامسویهب،قرآندرانسان

بقرهن،قرآ) صفاتتجلیراستایدرنیزامید،رودشمارمیبهالهیاسمایگاهتجلیانسان،و(99:

آنمنفیومثبتهایالیهدر)امیدمفهومامااست؛بشروجوددرشدهنهادینهالهی قرآندر(

واسباببیشتركهپسندیدهومحبوبامریانتظار)«ّرجا»همچونهایىواژهكلیدراهاز،كریم

كهچیزیبهآزمندیوشدیدآرزویحرص،رویازنفستمایل)«طمع»،(باشدقمحقَشموجبات

أمل»،(باشدانسانرسدستازخارج یعنی؛داردوجودآندرطوالنیانتظاریكهآرزویی)«

قابل(آنگیریاندازهباهمراهامریحصولبهمیل)«تمنی»و(استكمآن،بهفتنیادستحتمالا

1919منظور،ابن)استگیرىىپ ؛ق1997جوهری،تا؛بیزبیدی،ق؛1999فارس،ابوق؛

اصفهانی،راغب؛ق1919فراهیدی،تا؛بیفیومی،؛ق1999طریحی،؛ش1969مصطفوی،

تالشامیدشبهرسیدنبرایامیدوارفرد،«ّرجاء»ۀواژدرتنها،شدهیادواژگانمیاناز.(ق1911

فرددیگر،ۀواژسهدركهحالیدر؛آوردمیفراهمرامحبوبامربهیدنرسموجباتوكندمی

امیدمحبوبامربهرسیدنبرایتنهاامیدوار آنیافتندستبرایراخوداینكهبدون؛دارد، به

گنابادی،؛991/9:ق1919مغنیه،؛961/9:ق1971میبدی،؛999/0:ق1979طیب،)كندآماده

 (.99/9:ق1919البی،ثع؛193/1:ق1999

ومثبتتىماهیامید،كهبیانگرآناست،قرآنكریمدرامیدواژگانبرمشتملآیاتبررسی

تىماهیاستممكناشزنندههمبرموانعنیزوآن(متعلقات)آورندهپدیدعوامل؛ولیداردپسندیده

:دونوعتقسیمكردبرتوانمىدرا؛برایناساس،امیباشندداشتهكاذبیاحقیقی

والهیرضایجهتدركهاستمربوطاموریبهنوعاین:حقیقیوصادقمطلوب،امید(الف

وآخرتبهامیدیكی:اندشدهمطرحقرآندردوگونهبهواندانسانوجودیواقعیتباهماهنگ
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بهامیددیگریو(196:توبهقرآن،)ارندوامیدآنبه،مؤمنانعمومكهالهیرحمتازبرخورداری

.(119:كهفقرآن،)،بهآنامیدوارندكاملهایانسانوخاصمؤمنانكهخدالقای

الهیرضایها،آندركهاستمربوطاموریبهنوعاین:مجازیوكاذبنامطلوب،امید(ب

چنانشیطانالقاییانفسهایوسوسهحاصلودشونمیلحاظ اند؛ در ازقرآنكه یطانزبانش،

(.113:ءنساقرآن،)كردخواهمدرازودورهاىآرزودچارراآنان:؛یعنی«لَأُمَنِيَنَهُمْ وَ»:آمدهاست

معنایبهحالت،دوهردرامیدكهاستنتیجهبیانگراین،شدهیادۀدردوحوزامیدۀنظریبررسی

تفا؛استتالشباهمراههدف،بهیابیدستبرایانتظار این كهبا هستوت اساساً وعلم ها

،اسنایدرۀدرنظریی،ازاینرو؛وبحثارزشیدرمطالبومباحثشنداردكندرابیانمیهانیست

بشربراییافتنپاسخاینسؤالش،نیازمند،بههمیندلیلوامیدمطلوبونامطلوبوجودندارد

راهایكاذبآرزودین.كندمتمایزپرتوآن،امیدصادقراازامیدكاذبمكتبوحیاستتادر

جوادی)دهدنشانمیصادقرابهانسانامیدیافتنبهدستوراهكندجدامیصادقهایآرزواز

(.13:ش1991آملی،

 
 قرآن شناسی و روان منظر از امید ابعاد.  - 

:پردازیمدراینبخش،بهمباحثذیلمی


1هدف تفکر.  - - 

ابعادهدف،وشدهبناهافهدضرورتوتاهمییمبناربامیدنظریۀ نظریهاینكلیدییكیاز

،دهدمیانجامفردیکآنچهتمامتقریباً(.19:1997،الدینی ءعالازنقلبهم،1990،1ولز)است

بهآناستمایلفردخودكهاستچیزیهرشاملهدف،وایناستیهدفبهیابیدستسمتبه

كندایجادیاتجربهراآناینكهیادهدامانجراآنوبرسد رفتاریهرمحرکنیرویهاهدف.

هدامندرتوانندمیوهستند از زنگشنیدنهنگامدرشدنبیداربرایسادهیحركتایگسترده،

                                                           
1. Goal Thinking  
2. Wells  
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داشتهقراردانشگاهیمدرکیکكسبپیچیدگیبهگاهوهواپیمایکازبخشیتعمیرتاساعت

منبعهافهد،امیدۀنظریدر،طرفیاز(.10:ش1997الدینی،ءعالازنقلبهم،1990ولز،)باشند

؛استآنبهشدننزدیکتصوریاهدفبهیابیدستازناشیمثبت،هیجان.هستندهیجاناصلی

استآنازشدندورتصوریاهدفبهیابیدستدرشكستازناشیمنفی،هیجانكهحالیدر

ممكنمثبت،ۀعاطفوهدفبهیابیدستبینپیونداینوجودبهتوجهبا.(99:م1991اسنایدر،)

دارایافراداام؛استیافتنیدستوآسانهایهدفتعیینكار،راهبهترینكهرسدبنظرهباست

متوسطدشواریسطحیاوقطعیتعدمازمیزانیكههستندیهایفهددنبالبهمعموالً،زیادامید

:م1339اسنایدر،)باشندشانقبلیهایفهدازتردشواراندكیكهیهایفهدیعنی؛باشندداشته

هایفهد.كنندبهخودمشغولرافردهوشیارتفكرتاباشندداشتهكافیارزشبایدهاهدف(.11

هاآنبهیابیدستاحتمالكهیهایفهدوهستندقطعیتعدمازمقداریدارایامیدوارانه،

صفرهاآنبهیابیدستاحتمالكهیهایفهدازآنسوی،.نیستندامیدنیازمنداشد،بصددرصد

م1999اسنایدر،)نیستندامیدمستلزمنیزباشد هافهدبهتریننظریه،اینطبق،اینبنابر؛(39:

دقیقصورتهبكهیهایفهدیعنی؛باشندپایدارودهندافزایشرافردۀانگیزكههستندهاییآن

ولز،)پیوندندمیوقوعبهنزدیک،ایآیندهدرودارندمتوسطدشواریمیزانشوند،میمشخص

(.19:ش1997،الدینیءعالازنقلبهم،1990

  :قرآنتفكرهدفدر(الف

وهدفی،هاآنتالشهردروهاستانسانتالشوجوشوجنبۀعرصهستی،ۀپهنجایجای

درنفعاینخواه؛نداحركتدرنفعیامیدبههاانسانیکازهر.استنمایانامیدیهدفی،هردر

متعالیومعنویكمالیدرخواهوباشدحیوانیایبهره هایتالشكهاستنآدرنیزانساننفع.

شیرازی،)كندمتمركزكمالجهتدرگیتی،هایآفریدهدیگرباهماهنگراخود مكارم

م(93/7:ش1979 تمام زیرا )كنندحركتمیمطلقكمالسویهبوجودات؛ ؛(1:حدیدقرآن،

)داناستوقادرخداوندآفریدگان،همۀهدف،اینبنابر یسقرآن، ازدستهآنفقط،(99:

هاییكوششو(116/7:ق1917ی،طباطبای)بودخواهندسودمند،ندویاجهتدركههاییتفعالی

نمی،نیستندگونهاینكه ثمر یعنی«وَجْهَه إِلَا هَالِكٌءٍ  شىَ    كلُ»:رسندبه چیزهمهاوذاتجز:؛
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گذارندنمیجایربانسانبرای،پریشانیوماللجزاثریو(99:قصصقرآن،)استشوندهنابود

ابراهیمقرآن،) اهلل،لقاءاو،بهایمانویكتاخالقبهامیدمتعالخداوند،بههمیندلیل؛(11و11:

بیهودهكهتاآدمیبدانداستسخنگفتههاآناز،لزومحددروكردهمطرحرا...ولهیارحمت

اینهدفاصیل،خداییگانهتحقّقراستایدراستموظفو(10:منونؤمقرآن،)نشدهآفریده

عبادتكند را )«لِيَعْبُدُون إِلَا الْانسَوَ الجْنَ خَلَقْتُ مَا وَ»: ذاریاتقرآن، یعنی؛(06: راانسوجنّو:

بامطابقشبایدرفتار؛همچنین(996/19:ق1917ی،یطباطبا)بپرستندمراآنكهبراىجز؛نیافریدم

خویشهایفهددیگریابیبهاینهدف،بهراستایدستباشدودراوطرفازشدهمقررمبادی

عواملكشاكشدروامروزگیزاندردنیایهراس،ادراینصورتتنه.رویآورد(دنیوینوعاز)

قوراهرسیدنبهحیاتواقعیمحقّآید،نفسانى،آرامشواقعیپدیدمیوشیطانىفراوانموانعو

 .دشوآسانمی،تكامل

 تریتب، آنمطلوبهایفهد،كریمقرآنمنظرازبدین راهایی، آدمی همواره كه هستند

:هودقرآن،)اندشدهسویخداتعییناز،ازقبلدهندوسوقمیمتعالیمعنویتوخداوندسوهب

متعهددنیوی،زندگانیبهرااوهدفش،بهرسیدنبرایآدمیامیدافزایشبرعالوهتا(113و119

بیاموزندوكنند او ی،یطباطبا)گذردمیدنیامجرایاز،هدفاینبهیابیدستمسیركهبه

برایراخودپسند،خداوصالحاعمالانجامطریقازتادبكوشبایداوو(999و997/19:ق1917

 ّرَبِهِ بِعِبادَهِ یُشّْرِكْ ال وَ صالِحاً عَمَّالً فَلْيَعْمَلْ ّرَبِهِ لِقاءَ یَّرْجُوا كانَ فَمَنْ»:كندآمادهواالهدفاینبهرسیدن

كسهیچوبپردازدشایستهكاربهباید،داردامیدخودپروردگارلقاىبهكسهرپس:؛یعنی«أَحَداً

.(119:كهفقرآن،)دكننشریکپروردگارشپرستشدررا

ی،یطباطبا)اندشیطانهستندكهحاصلالقایهاییآن،نامطلوبهایف،هدقرآنكریممنظراز

ق1917 0: گم،(199/ سبب )شوندمیانسانراهی ءنساقرآن، سنگیهمچونو(113:

وغفلتباتالقدررااوبلكه؛دارندمیبازتالشوحركتازراآدمیتنهانه،شدهبستهپایبر

بنابركنندمیگرفتارنیزتخیلگرداب آدمیاین،؛ بر خویش،امیدحفظبرایفرضاستكه

ی،یطباطبا)كندحفظاشدرتمامدورانزندگیراخویشامیدبتواندتابشناسدهارافهدوعناین

.(199/9:ش1979مشیرازی،مكار؛199/0:ق1917
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 یعنیانتخابهدقرآنكریمدیدگاهتفكرهدفازبدینترتیب، دادنضمنقراریكههایف،

موجب تكامل، مسیر آرامایجادآدمیدر و امید ایجاد و زندگیدنیا به حفظشدرتعهد پرتو

.ندشوهایالهیوانسانیمیاصولوارزش

از،مشتركاتبیششدهیادۀدردوحوزاینموضوعدربارۀكهدهدنشانمیتفكرهدفبررسی

اینتفاوتكه؛مفترقاتاست بینشبهتوجهباوفردخودراهافهد،اسنایدرامیدۀنظریدربا

علم،شناسیوازآنجهتكهروانكندمیتعیینگرامعنایاگرامادیازنگاه،اعمّجهانبهخود

،تفكرهدفایننظریهدر،گویدنمیسخنهاهدفبودننامطلوبیامطلوببارۀدراستوعلم

،نگاهدین،انسانبرایرسیدنبهسعادتاخرویدرامارود؛شمارمیبهامیدكسببرایابزاریتنها

هایشیوهبههابار،قرآنكریم،دربههمیندلیل؛(171/9:ق1917ی،طباطبای)بهدنیاآمدهاست

گوناگون استكهیادهمچنینومعرفیشدهاصلیزندگیهایفهد، مزرعآوریشده ۀدنیا

است اصفهانی)آخرت ش1961،امین 3: آد(901/ زندگانی بهو جهان، این در پلیۀمثابمی

ییزندگیدنیاجو،بینشیکانسانخدادری،روازاین؛(93:غافرقرآن،)سویآخرتاستهب

(.197/19:ش1979مكارمشیرازی،)ستهانیوامیدهایتآرزونها


(های رسیدن به هدف مسیر)  تفکر گذرگاه.  - - 

هدفسمتبههاییمسیرایجادوشناساییبرایفردۀشدادراکتواناییعبارتاز،گونهتفكراین

افرادشوند،مواجهشكستباهاطرحبرخیاستممكنكهآنجااز(.93:م1339اسنایدر،)است

واسنایدر)گیرندمینظردرراگذرگاهچندیناحتمالی،موانعبامقابلهبرای،زیادامیدیدارا

م1339ران،دیگ شایان.(91:ش1997الدینی،ءعالازنقلبهم،1339ران،دیگو1ایروینگ؛09:

نتیجۀهبلك؛نیستهاگذرگاهایجاددرواقعیتواناییازناشیتنهاامید،سودمندآثاركهاستذكر

ران،دیگواسنایدر)كردتولیدراهاییگذرگاهچنینتوانمیلزومصورتدركهاستادراکاین

(.01:م1339

                                                           
1. Parthway Thinking  
2. Irving  



 ابعاد سه گانه ی نظریه امید اسنایدر و تطبیق آن با دیدگاه قرآن کریم/ 02

:قرآنكریممنظرتفكرگذرگاهاز(الف

ازاین تفكر نوع كریممنظر عبارتقرآن است، بهدستبرایهایآدمیتالشهمۀاز یافتن

اخرویخویشهایفهد البدنیویو با؛ قرآن،)امورانجامدراخالصورعایتتقوافرضته

طباطبای119:كهف ق1917ی،؛ 19: بو(996/ موجبكههاییكاردادنهمۀانجام،كلیطوره

وخداخشمموجبچههرومعاصیارتكابازپرهیزهمچنین؛شودمیپیامبرشوخداخشنودی

دشومیشرسول  وَ الْمُنْكَّرِ عَنِ یَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعّْرُوفِ یَأْمُّرُونَ بَعْض أَولِياءُ بَعْضَهُمْ مِنَاتُالْمُؤْ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ»:

ایمان،بازنانومردانو:؛یعنی«اهللُ سَيَّرْحَمُهُمْ أُولئِكَ ّرَسُولَهُ وَ اهللَ یُطِيعُونَ وَ الّزَكَاةَ یُؤْتُونَ وَ الّصّاَلَةَ یُقِيمُونَ

رانمازودارند،مىبازناپسندهاىكارازودارندمىواپسندیدههاىكاربهكهیكدیگرنددوستان

مشمول،زودىبهخداكهنداآنان.برندمىفرمانپیامبرشوخداازودهندمىزكاتوكنندمىپابر

.نیزبیانگرهمینمعناهستندآیاتمشابهدیگر.(71:توبهقرآن،)دادخواهدقراررحمتشان


 تفکر عامل.  - - 

این برایشدهگرفتهنظردرهایمسیردرفردآوردنِدرحركتبهبرایانگیزشییعدبُتفكر،گونه

برمتمركزروانیانرژیتنهانهراعاملتفكر(م1331)راندیگواسنایدر.استهدفبهرسیدن

اندكردهتعریفهدفبهیابیدستدربودنمصمماحساسبلكههدف، نوعاینها،آننظراز.

آنبهمن»،«دهمانجامراكاراینتوانممیمن»همچونهاییجملهدرهدف،برمتمركزۀانگیز

انگیزهبهشبیهبسیارمفهوماین(.09:م1331ران،دیگواسنایدر)شودمینمایان...و«رسیدخواهم

نقلبهم،1990ولز،)توانبههدفرسیدیمتواناییوتالشباكهمسئلهاینبهباوراضافۀبه؛است

عاملتفكردرمان،طولدرشناسی،رواندرامیدنظریۀهمچنینطبق؛(96:ش1997الدینی،ءعالاز

بیا:یابدمیافزایشمتفاوتۀشیودوبه،(انگیزه) بیاوگیردمیقرارهدفمستقیمطوره طوره

میتتقویگذرگاهتفكرافزایشبا،مستقیمغیر الدینی،ءعالازنقلبهم،1999اسنایدر،)شود

(.99:ش1997

                                                           
1. Agency Thinking  
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داردانتظاركهكنداقداممیرفتاریبهبدانسببآدمیمعتقدندشناسانروان،ازسوییدیگر

نامطلوبیدادرویازیاو(مثبتانگیزش)منجرشودنامهدفبهمطلوبیدادرویبه،رفتارآن

انگیزشبربیشترامید،نظریۀدرولی؛(131:ش1973،1ساپینگتون)(نفیمانگیزش)كندگیریجلو

.شودسخنیگفتهنمیمنفیانگیزشازوشودتأكیدمیمثبت

:قرآنتفكرعاملدر(الف

دیگرهبامیداست؛ابعاد،یكیدیگرازهدفرسیدنبهانرژیروانیالزمبرای،قرآنمنظراز

وضعیتیباشد،داشتهوجودانرژیروانیزیادیمشخص،هدفیبهیابیدستبرایاگر،نسخ

این.تالشكندشهدفبهرسیدنبرایدرستهایراهیافتنبرایانسانتاآیدپدیدمیمناسب

،قرآندر،«متعال،كاریراانجامدهمخداوندباتوكلبهتوانممنمی»كه،یعنیاینباورروانیانرژی

ازوایمانكاملداشتندۀافرادیكهبهخدادربارخداوندمتعال.ستهخدابواعتقادكاملایمان

 استدشمناننهراسیدند، یعنی«هُدًى زِدْنَاهُمْ وَ بِّرَبِهِمْ ءَامَنُواْ فِتْيَةٌ إِنهَُمْ»:فرموده بودندجوانانىآنان:؛

افزودنعلت.(19:هفكقرآن،)افزودیمهدایتشانبروبودندآوردهایمانپروردگارشانبهكه

بهروحالهیمؤهابار،قرآندرمتعالخداونداستوۀمعنویداشتنروحی،هدایت ییدتأمنانرا

است )كرده مجادلهقرآن، بهایمانوقتى.(11: وید،شومستقرآدمیدلدر،كاملصورت

معطوفنیزاجتماعوىسهب،(افزایشانگیزهوامیدفردی)خداعبادتوعبودیتبهتوجهبرعالوه

افرادنیازتادشومی راهای جبرانراهاكاستیوبرطرفاجتماع امید)كند و افزایشانگیزه

روانیۀ،انگیزتوكلبهخداوپرتوایماندر،بدینترتیب؛(11/3:ق1917ی،طباطبای)(اجتماعی

آدمی نیز ادیگرو بُعد در جامعه، اجتماعیافراد اینداشتن.یابدافزایشمیصالحاتفردیو

برایقهدفوتالشتحقّبرایپشتوانهواحساسقطعیدررسیدنبههدف،خودبهترینضامن

 (.136/13:ق1917ی،طباطبای)بداناستیافتندست

نبایدازرحمتالهیوامدادناستكهآدمیهیچآنكتۀمهم،قرآنآیاتاساسبر هایگاه

:یوسفقرآن،)!مباشیدنومیدخدارحمتازو:؛یعنی«اهلل ّرَوْحِ مِن تَاْیْسُواْ لَاوَ»:دشوغیبیاوناامید

«ّروح»معنایرحمتوگشایشكاراستو،به«و»وسكون«ر»بهفتح«ّروح»آیه،ایندر(.97

                                                           
1. Sopingtoon  
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،طباطبایی)گیردصورتمیخداومشیتاذنازشدتاستكهبههمانفرجبعدمنسوببهخدا

ق1917 11: ؛(190/ دیگر آیاتسخنبه طبق كریم، راهقرآن ، گذرگاهها وهموارههاو باز

انگاشتنآنوبستهمتعددند ترینبزرگشود،ازاامیدیازرحمتالهیمحسوبمیكهنوعینها

سیازرحمتالهیناامید،كراهانجزگم:؛یعنی«الضَالُون إِلَا ّرَبِهِ ّرَحْمَهِ مِن یَقْنَطُمَن وَ»:گناهاناست

دشونمی )« حجرقرآن، دلیل؛(06: همین انسانیبه اگر ماد، از فراتر نیرویی باشد،معتقد،هبه

ازهیچ حتیبستهدادندستگاه دنیویو امور راهچیزیاز رایابیبهایدستشدن او هدف، ه

غمگیننمی و توكل؛كندافسرده و نیرویصبر بر اتكا با دربلكه حالتمشكالتبرابر، بیشتر ،

سویتالشهب،تأملوتعقلوبا(939و993/17:ق1917،طباطبایی)گیردتهاجمیبهخودمی

 یافتن گذرگاهبرای هدفجهتدیگر به رسیدن میهای كندگیری  ثُمَ اللَهُ ّرَبُنَا قَالُواْ الَذِینَ إِنَ»:

یعنی«تُوعَدُون كُنتُمْ الَتىِ بِالجْنَه أَبْشِّرُواْ وَ تحَّزَنُواْ لَا وَ تخَافُواْ أَلَا لَئكَهالْمَ عَلَيْهِمُ تَتَنّزَّلُ اسْتَقَمُواْ ؛ حقیقت،در:

آیندمىفرودآنانبرفرشتگانكردند،ایستادگىسپس؛«خداستماپروردگار»:گفتندكهكسانى

گویندمىو] !باشیدشاد،بودیدیافتهوعدههكبهشتىبهومباشیدغمینومداریدبیم!هان»:[ قرآن،)«

فصلت برفرشتگاناستقامت،وایمانپرتودركهرسدمىجایىهبكارشان،دلیلهمینبه؛(99:

ندكنمىاعالمهاآنبه،استمرحمتولطف،سراسركهراالهىپیاموندشومىنازلهاآن

(.99:فصلتقرآن،)

ۀشیودر:یابدمیافزایشمستقیمغیرمستقیموۀشیودوبهملعاتفكرنیزكریمقرآنمنظراز

)نداردوجودقرآندرخدا،ازجداایعمدهمفهومهیچچون،اول قصصقرآن، مفهوم،(99:

قرآن،)استزمینرویبرخداوندجانشینی،یعنیمحضعبادیهدفیکبرمبتنیاساساًزندگی

وازدیادایمانوانرژیروانیاوآدمیاشتیاقافزایشباعثكهایانگیزهیاعاملتفكر.(99:بقره

واستاخرویهاینعمتوبهشتبهرسیدنیاالهیلقاید،شومیهدفاینبهرسیدنبرای

گذرگاه بوصالحاعمالنیزآنهایمسیروها كهاستهاییكارتمامدادنانجام،كلیطوره

)شودمیشرکازدورواخالصباهمراهالبته،پیامبرشوخداخشنودیموجب :كهفقرآن،

جهنمآتشازرهایییابهشتیهایتنعمازبرخورداریوخدارحمتدریافتانگیزۀ.(119

انسانبرخیبراییهدفتواندمی ها یطباطبای)باشد ق1917، 19: یحدیثدركهچنان؛(193/
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گروهی:شوندمیبندیدستهگروهسهبهگرانپرستش:استشدهنیزگفته(ع)علیامامازمشهور

كهگروهی؛ندكنمیعبادتبهشتشوقبهكهگروهی؛كنندمیپرستش،خدارادوزخترسازكه

طولیمراتببیانگر،بندیدستهاین(.99:ش1976،صدوق)نهندمیگاهسجدهبرسر،خداعشقبه

؛كنندمیجلوهناپسندبسیاردیگرعاملدو،(سومعامل)عشقعاملبهنسبتواستپرستشگران

نیزهدفعنوانبهاست،ابزارۀمنزلبهدوزخ،ازرهاییوبهشتبهرسیدنكهگونههمان،اینبنابر

انسانبرخیتوجهموردتواندمی برایانسانقرارگیرد؛ها كندومیعبادتعاشقانهكهكاملاما

استاهلللقاءمنتظر یعنی«الْمُؤْمِنِين بَشِّرِ وَ مُلَاقُوهُ أَنَكُم اعْلَمُواْ وَ اللَهَ اتَقُواْ وَ»: ؛ وكنیدپرواخداازو:

بهشتو.(119:بقرهقرآن،)دهمژده[دیداراینبه]رامؤمنانوكردخواهیددیداررااوكهبدانید

همانرضارحمتالهیبه یالهیوشوقعنوانیکهدفمتوسطمطرحاستوهدفواالتر،

.(139/19:ق1917،؛طباطبایی6:؛انشقاق71:توبهقرآن،)لقایاوست

افزایشباكهمعنانابددارد؛مستقیمارتباط،عاملتفكرباگذرگاهتفكرنیزدومۀشیوطبق

بهرسیدنهایمسیروهاانگیزههمیقرآنبینشدر.یابدمیافزایشنیزعاملتفكرگذرگاه،تفكر

اورحمتدریافتیاالهیلقایشوققدرهر؛بدینصورتكهدارندمستقیمارتباطهمبادف،ه

میبیشترصالحاعمالیابد،افزایشآدمیدر انجام  عَمَّالً فَلْيَعْمَلْ ّرَبِهِ لِقاءَ یَّرْجُوا كانَفَمَنْ»:دهدی

كاربهباید،داردامیدخودپروردگارلقاىبهكسرهپس:؛یعنی«أَحَداً ّرَبِهِ بِعِبادَةِ یُشّْرِكْ ال وَ صالِحاً

گاههر.(119:كهفقرآن،)دكننشریکپروردگارشپرستشدرراكسهیچوبپردازدشایسته

مكارمشیرازی،)دشومیزیاداودر،هدفبهرسیدنامیدنهد،افزایشبهیروانسانصالحاعمال

 مِمَا أَنْفَقُوا وَ الّصّاَلهَ أَقامُوا وَ اللَهِ كِتابَ یَتْلُونَ الَذینَ إنَِ»:بدیاافزایشمیاشتیاقشو(101/19:ش1979

وخوانندمىراخداكتابكهكسانىحقیقت،در:؛یعنی«تَبُوّرَ لَنْ تِجاّرَه یَّرْجُونَ عّاَلنِيَةً وَ سِّرًا ّرَزَقْناهُمْ

امیدتجارتىبهكنند،مىانفاقآشكاراونهانایم،دادهروزىبدیشانآنچهازودارندمىپابرنماز

(.13:فاطرقرآن،)پذیردنمىزوالهرگزكهاندبسته

منفیانگیزشازهموگفتهسخن(ّرجا)مثبتانگیزشازسبحانهم،خداوندكریمقرآندر

افزایشوانسانمعنویتربیتبرایتوحید،سویهبمردمفراخوانیجریاندركهمعنانبدا؛(خوف)

بهشتیهاینعمتازبردنبهرهبهمردمتشویقبرتنهاانگیزه،برانگیختندراو،پریشانیرفعوامید
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آتشدردناکعذابازمردمترساندنبهزمان،همبلكه؛كندنمیتكیه(رجایامثبتانگیزش)

بهشتیهایمتنعكهبرانگیزشمثبتدالّآیات.نیزمتوجهاست(خوفیامنفیانگیزش)دوزخ

نعمتاینبهیابیدستبهامیدد،نكنمیتوصیفرا آنودئانگیزمیبرمسلماناندرراها بهراها

آن؛شودمیپیامبرشوخداخشنودیموجبكهدارندمیواهاییكاردادنانجام كهامیدبه

گیرندقراربهشتیانۀزمردر عذاباینازسترد،نكنمیتوصیفرادوزخعذابكهآیاتی.

آناندراست،متعالخداوندهایفرمانازسركشانومنافقان،كافرانانتظاردركهرادردناک

آن،مسئلههمینودنانگیزمیبر كلی،وگناهانارتكابازپرهیزبهراها طور كاریبه هر

عذابازراایشانمتعالخداوندكهامیدبهآن؛شودمیشرسولوخداخشمموجبداردكهمیوا

انگیزدواینكردناحساس،اینبنابر؛بخشدرهاییدوزخ درویكدیگرندمكملكهنیرومندۀ

خداازجانبههمهاطاعتبرایكاملآمادگیحالتدرراانسان،اندهماهنگبایكدیگرنیزهدف

،طباطبایی)داردمیهانگشده،خواستهاوازكههاییمسئولیتوتكالیفۀهمپذیرفتنو،پیامبرو

خودامید،وترسۀآمیزاین،یروایناز؛(116/6:ش1979مكارمشیرازی،؛169/9:ق1917

،دلیلهمینبهبرسند؛خوداصلیهدفبهتااستمسلماناندرنیرومندایانگیزهكردنبیدارضامن

 بَعْدَ الْأَّرْضِ فِی تُفْسِدُوا ال وَ»:اندگرفتهقراریكدیگركناردر«ّرجا»و«خوف»ۀواژدو،قرآنآیاتدر

خداو.مكنیدفساد،استآمدهصالحبهكهگاهآن،زمیندر:؛یعنی«طَمَعا وَ خَوْفاً ادْعُوهُ وَ إِصّْالحِها

(.06:اعرافقرآن،)!بخوانیدامیدوبیمروىازرا

تفكروگذرگاهتفكرهدف،تفكر)امیدابعاد،قرآنكریمونیزآیاتامیداسنایدرۀطبقنظری

عامل دارندمتقابلاثریكدیگربر( اینوشودمیمنجرانگیزهافزایشبهمهم،هایفهدتعیین.

گذرگاهوعاملپس؛كندكمکگذرگاهیافتنبهاستممكنخودنوبۀبهشده،برانگیختهۀانگیز

یابدادامههدفتعقیبفرایندتاگذارندمیمتقابلاثر،همبروكنندمیتقویترایكدیگر

(.99:م1999اسنایدر،)
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شناسی دیدگاه روان از امید پرورش در موانع نقش.  - -4

شویمموانعباچطوربگیریمیادبایدامیدوارانهتفكرداشتنبرای منظوروروبرو بایدبدین

درمختلفرایهایگذرگاه ایجادموانعبرغلبهباوارانهامیدتفكر،دیگرعبارتبهبگیریم؛نظر

حتیشوندنمیحذفزندگیازلزوماً،موانعپس؛شودمی شدنترارزشمندباعثتوانندمیو

(.33:م1999اسنایدر،)شوندهدف

هیجانیهایواكنشممكناستبرخیهدف،بهرسیدنراهدرمانعبابرخورد،كلیطورهب

هنگام،زیادامیددارایافرادونیستیكسان،افرادهمۀدرهاواكنشایناما؛كندایجادرامنفی

هیجانیهایپاسخهدف،بهرسیدنبرایینگزیجاهایراهایجاددلیلبه،موانعبابرخورد

هایفهدازاصلی،هدفبهیابیدستبرایامكاننبودِهنگامهمچنین؛دهندمیتریسازگار

م1339در،اسنای)كنندمیاستفادهینگزیجا 69: آن(. خود،زندگیهایحیطهازهریکدرها

پذیرانعطافتوانندمیمانعبارویاروییهنگام،ترتیباینبهوكنندمیمشخصراهدفچندین

افرادكهحالیدر؛دكننتأكیدخودزندگیهایحیطهدیگربریابرونددیگریهدفدنبالبهوباشند

موانعباهنگامرویاروییوبرسندخودهایفهدبهبایدچطوردانندنمیروشنیبه،كمامیددارای

بهها،سختیكردنهتجربۀنتیجدرامیدوارافرادواقع،در(.191:م1999اسنایدر،)كنندعملچگونه

ایروینگ،)دهندوفقبالقوههایكاستیومشكالتباراخودتوانندمیكهاندرسیدهباوراین

.(91:ش1997الدینی،ءعالازنقلبهم،1339،1كروسونواسنایدر

رویارویی گذرندمیخاصیشناختیروانهایهحلمرازافرادموانع،باهنگام ۀهمدركه

خشمازخشم،سمتبهامیدازفردكلی،طورهباام؛شوندنمیایجادخاصیالگویطبق،هاانسان

م1339اسنایدر،)رودمیپیشاحساسییبسمتبهناامیدیازوناامیدیسمتبه خشم،(.67:

هافهدگیریپیبرایانرژیهنوزمرحله،ایندر.استمانعبارویاروییدرواكنشترینابتدایی

داردوجود نیستمؤثرلزوماًچهگر؛ متمركزخودهایفهدبرهنوزفردناامیدی،ۀمرحلدر.

كندمیاتوانیناحساسموانع،برغلبهبرایاام؛است ازافراد. احساسۀتجربجهتمختلف

وقوعهنگاممثالً؛شوندمیحالتایندچارآسانیبهبرخی:اندمتفاوتیكدیگرباناامیدی،

                                                           
1. Crowson  
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خودهمسرباكوتاهچندایهرهمشاجریاكلیددستهكردنگممانندضرر،بیظاهراًهایدادروی

شوندناامیدمی آن. دركفایتیبیاحساسایجادباعثكهكنندمیادراکاینهگوبهرامسائلها

آن آن،شناختیروانمنابعوشودمیها یافرادچنیناین،برعالوه؛دهدمیقرارتأثیرتحتراها

شوندنیزناامیدیدچارمسئله،حلچگونگیبرایالزمدانشیامهارتنداشتندلیلبهاستممكن

م1999اسنایدر،) 191: اینانجامرس(. میوقتیافرادگونه، خود به هایشانكوششۀهمكهآیند

بدینسبب،شدهمواجهشكستباهدف،بهرسیدنبرای ازوشوندمیاحساسیبیدچاراست؛

.(67:م1339اسنایدر،)مانندمیبازشانهایفهدۀهمگیریپی

نباتیمنفعلالتحیک،هیجانواحساستوجه،عالقه،نداشتنیعنیاحساسی،بی

میشاطرافیانوشودمیشخصتحولمانعكهاست1كنندهمراقبتغیر نگران كندرا نظراز.

صورتهبوخودلذتاحساسفردآن،دركهاستبارمصیبتایفاجعهاحساسی،بیاسنایدر،

م1999اسنایدر،)دهدمیدستازرادیگرانبابالقوهمشترکاحتمالگونههرتر،كلی (.199:

شدهمسدودهدفماهیتوفرد1امیدسرشتیمیزانبهاحساسی،بیتاامیدیازمسیردرحركت

(.67:م1339اسنایدر،)داردبستگی

:هاآنهایغلبهبروراهقرآندیدگاهنقشموانعاز(الف

دلیلبه،هایشفرسیدنبههدطبیعیممكناستدرراهطورهبشرب،دانیمكهمیگونههمان

سطحجامعهروبروشودكهدرگوناگونیهایبستباموانعوبن،(10:فاطر،نقرآ)فقرونیازمندی

برای.(91/17:ق1917،ییطباطبا)كنندمنفیدراوایجادیهایتوانندواكنشاندومیكنندهناامید

همدفجزئیوناچیزهیکدرناكامییحت،كمترنفسعزتدارایوترپذیرآسیبافرادبرخی

دادنانجامبرایراخودۀانگیزونندكیتلقناشدنیحلرامسئلهسببشودكهسادگیبهتواندمی

وامیدوارانحقیقی،،یكساننیستافرادۀدرهمهاامااینواكنش؛دنبدهدستازجدیدیكارهر

 موانعرویاروییافرادیهستندكههنگام گزین،یهایجاهمچونراهتلفیمخهایكارازراه،با

واعتقادبه(999/17:ق1917ی،طباطبای)تفویضامربهخالقیكتا،نهایتجانشینودرهایهدف

                                                           
1. Uncaring  
2. Dispositional  
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الهی مصلحت و )حكمت می(100:بقرهقرآن، گیرندبهره اینتوانندمیكهدانندمیآنان.

،پسموانعكنند؛ایجادخوددرراعالیتفحفظوشروعبرایالزمۀانگیزوبرندكارهبهاراكارراه

همچنین؛شوندهدفشدنترارزشمندباعثتوانندمیحتیوشوندنمیحذفزندگیازلزوماً

میانسانبرمتعالخداوندمرحمتوتفضلوالهیحكمت وموانعبارااوكهكنداقتضا

سطحدر،دشوننسیانوغفلتخوشدستوبرسدیقینومعرفتبلندایبهتابیازمایدهاگرفتاری

همینبه؛(91:محمدقرآن،)نباشدیكسانونشینهمآنانباونگیردقراررانوهوسراكدافراد

لطفازناشیالهییامتحانراهاآنزندگی،نامالیماتوموانعبارویاروییهنگاممؤمنفرددلیل،

متعال پیوستهامتحاناینبرایموفقیتدركهداندمیواجببرخودوكندمیقلمدادخداوند ،

مندبهرهالهیقربومحبتازتابكوشد ق1917،طباطبایی)شود 19: شیرازی،؛199/ مكارم

 (.991/11:ش1979

از كریممنظر مهماصلی،قرآن و موانع ترین آدمی دشمنان بهدستبرایترین یافتن

هایفهد شیطان هواینفسو ق1979طیب،)استش، 9: شیرازی،0/ مكارم ش1979؛ /19:

استفرساتوانمهاجمدوسویازهموارهآدمی،كلیطورهب(.199 محصورشده مهاجمیكی:

.كندمیتالشاوهالكتبرایش،توانتمامباوشناسدنمیروزازشب،اونابودیبرایكهبیرونی

:دداروجودجامعهسطحدرمختلفهایهگونبه،امروزهكهشیطاناستهمانبیرونیمهاجماین

؛یعنی«غُّرُوّرا الْقَوْلِ زُخّْرُفَ بَعْضٍ  إِلى بَعْضُهُمْ  یُوحی الْجِنِ وَ الْإِنْسِ شَياطينَ» وانسشیاطینازدشمنانى:

)كنندمىالقاآراستهسخنانیكدیگر،فریببراىكهدادیمقرارجن 111:انعامقرآن، مهاجم(.

دپردازناامیدیدرنهاداومیانسانوتزریقروحبهاغفالفریبنده،وزیبارتوكلماتپدربیرونی

) میآدمیدرونازدیگر،مهاجم.(19:حدید،193:ءنساقرآن، وحمله دادنجلوهزیباباكند

هوایهمانمهاجمدرونی،.دكنمیمشغولخودبهراانسانطوالنی،هایآرزوونفسانیتمایالت

:كشاندمیهابدیبهوكندمیمنحرفدرستمسیرازراآدمیپیوستهكهاستامارهنفسیانفس

یعنی«بِالسُوء لَأَمَاّرَةُ النَفْسَ إِنَ» ؛ )كندمىامربدىبهقطعاًنفس: 09:یوسفقرآن، مهاجماناین(.

حركتازراآدمیتاكوبندیمناامیدیطبلبرپیوستهآدمی،درحقیقیامیدبقایموانععنوانبه

هایواهیوآرزوهایامیدایجادطریقازنفسهوای.دارندبازخویشحقیقیامیدبهرسیدنبرای
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طریقوسوسه،وشیطاننیزاز(16:صقرآن،)آدمیروحدرپردازیخیالباهمراهامیددروغینیا

یعنیواهیهایوتقویتاینتصورآراستن زیستنعمر،جاویدبودنطوالنیچونهمهایىآرزو،

)...وبسیارثروتدایم،روایىفرماندنیا،در 19:اعراف،19:نملقرآن، وفسادبهراانسان(

زندمىدستكارىهربه،هاآنبهرسیدنبراىانسانكهایگونهبه؛كشانندمىانحراف

ق1917ی،طباطبای) 0: شیرازی،؛99/ ش1979مكارم 9: چنینانجامسر،شکبی.(199/

.نیستافسوسوناامیدیجزچیزیهایی،آرزو

 إِنَهُ بِاللَهِ فَاسْتَعِذْ نَّزْغٌ الشَيْطانِ مِنَ یَنّْزَغَنَكَ إِمَا وَ»:متعالفرماندادهاستخداوند،درچنینمواقعی

وببرپناهخدابهشد،تووجهمتشیطانىهاىوسوسهاگر:؛یعنی(199:اعرافقرآن،)«عَلِيمٌ سَمِيعٌ

ازوآگاهدرونتاسرارازوشنودمىراتوسخناوزیرا؛بخواهمددلطفشازوبسپاراوبهراخود

او؛استباخبرشیاطینهاىوسوسه توكلبر ؛«تَعْمَلُونَ عَمَا بِغافِلٍ ّرَبُكَ ما وَ عَلَيْهِتَوَكَلْ وَ»:سپسبا

،(119:هودقرآن،)نیستغافل،دهیدمىانجامآنچهازتوپروردگاروكنلتوكاوهپسب:یعنی

دروجودخویشوعبودیتبخشیدنقتحقّ،اولۀآن،دردرجهایمصداقترینوتوسلكهمهم

آن،پس ق1917ی،طباطبایازنقلبه،169/1:ش1967قمی،)(ع)معصومائمۀاز 19: (136/

خواهدنمایاننیزراهۀادام،خداخواستنازیپییاردر.بپردازدیشخوهایف،بهتعقیبهداست

شد یعنی«الْمُحْسِنِينلَمَعَ اللَهَ إِنَ وَ سُبُلَنَا مْلَنهَدِیَنهَ فِينَا جَاهَدُواْ الَذِینَ وَ»: ؛ ماراهدركهكسانىو:

قرآن،)استكاراننیكوباخداقت،حقیدرونماییممىآنانبرراخودهاىراه،یقینبهاند،كوشیده

(.63:عنكبوت

قرارآنانایمانراهسربركهموانعیبارویاروییهنگامامیدوارهایانساننیزقرآنطبقبینش

رسیدنوایمانحفظبراید،شوآنانامیدتضعیفیاایمانرفتندستازباعثاستممكنودارد

خویشعبادیهدفبه زیراكنندمیاستفادهینگزیجاهایراهاز، راهبسته؛ هایانگاشتن

 وَ»:دشوراهیوگناهمحسوبمیهایرسیدنبههدف،خودنوعیگمگذرگاهدیگرینوگزیجا

قرآن،)دشوكسیازرحمتالهیناامیدنمی،راهانجزگم:؛یعنی«الضَالُون إِلَا ّرَبِهِ ّرَحْمَهِ مِن یَقْنَطُ مَن

انسانكهاستینگزیجاهایراهاینازاینمونه،متعالخداوندراهدرجهادوهجرت.(06:حجر

دركهگونههمان؛جویدبهرهآنازخالقشبهرسیدنامیدبهوخودایمانحفظبرایتواندمی
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یالهرسالتدادنانجامامیدبهواسالمرفتپیشوحفظبرایاسالم،بزرگوارپیامبرنیزاسالمصدر

،قرآنآیاتدیگروزیرآیۀطبق.دكرمهاجرتمدینهبهواشجداشدخانوادهوقبیلهاز،خویش

استدستورصراحتبااسالم رانتوانستیددالیلیبهخاص،محیطىدراگركهداده وظیفۀخود

كنیدهجرتدیگرىامنۀمنطقومحیطبهدهید،انجام  الْأَّرْضِ فىِ یجَدْ هِاللَ سَبِيلِ فىِ یهُاجِّرْ مَن وَ»:

 اللَهِ عَلىَ أَجّْرُهُ وَقَعَ فَقَدْ المْوْتُ یُدّْرِكْهُ ثُمَ ّرَسُولِهِ وَ اللَهِ إِلىَ مُهَاجِّرًا بَيْتِهِ مِن یخَّرُجْ مَن وَ سَعَهً وَ كَثِيّرًا مُّرَاغَمًا

یعنی«ّرَحِيمًا غَفُوّرًا اللَهُ كاَنَوَ ؛ وفراوانهاىاقامتگاه،زمیندركند،هجرتخداراهدركههرو:

؛درآیدبهاشخانهازاو،پیامبروخداراهدرمهاجرت[قصدبه]كسهرویافتخواهدهاگشایش

(.199:ءنساقرآن،)استمهربانۀآمرزندخداوخداستبرقطعاًاوپاداشرسد،درمرگشسپس

میحقیقتاینازدیگریبیاننیزنحلۀسوردر )دیدتوانرا 91:نحلقرآن، كهاستروشن(.

هماناگر،مكانىوزمانهردربلكه؛استنبوده(ص)پیغمبرزمانمخصوصیحكم،هجرت

شیرازی،؛09/0:ق1917ی،طباطبای)نداهجرتبهموظفمسلمانانآید،پیشوضعیت مكارم

(.39/9:ش1979

رویاروییآدمیممكناستگاههمچنین موانعوهنگام هایفهدبهرسیدندرناكامیبا

گسترشمانعصفح،وعفوبهدادندستورباهابارمتعالخداونداما؛شودخشمگرفتارش،ادنیوی

كننظرصرفخوبىبهپس:؛یعنی«مِيلالجْ الّصَفْحَ فَاصْفَحِ»:استدهشهادرانسانعظیمنیرویاین

) طباطبایی90:حجرقرآن، ق1917،؛ 1: ز(109/ برعالوهخشم،بردنفرووصفح،عفویرا؛

هیجانتاشودمینیزافسردگیوناامیدیحالتبروزمانعغضب،نیرویرویپیشازگیریجلو

زمامونشاندفروراخودخشمبتواندكهكسیی،روایناز؛كندفروكشآدمیدرخشمنیروی

سویهبآنجاازوناامیدیسمتبههرگزگیرد،خودتصمیموارادهكفدررایورشگرشروان

بزرگیپاداششوند،غالبخویشخشمبركهافرادیبهمتعالخداوندرود؛زیرانمیاحساسیبی

حقوقبهنكردنتجاوز،خشمكردنمهاردیگر،سوییاز(.99:شوریقرآن،)استدادهراوعده

یقین،بهاو،باآرامشباهمراهونیکرفتارتداومومقابلطرفصفحوعفوعوض،درودیگران

این.یابدبازراشآرامشوآیدخودبهتاداردمیوارااوودشومینیزاودرآرامشایجادسبب

(03:ش1969،شرقاوی)شودمیآرامشوامنیتافزایشودوستیجلبسببشک،بدونمسئله
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نیزافراددرآیندهبهامیدروحافزایشبهانسانی،روابطحُسنبهكمکبرهعالو،كلیطورهبو

.(99:فصلتقرآن،)دشومیمنجر

ۀزیرچترعقلسلیمواندیشبایدۀاولهایآدمیدردرجوآرزوهافبدینصورت،همۀهد

دردستهااگرزمامآرزو؛زیراناپذیررهاشوندهاینفسانیسیریدرستقرارگیرندوازخواسته

قرارگیرند،بهموتوریمحرکوبینانههایانساندرمرزعقالنیتواقعدوآرزوعقلهدایتگربیفت

.شوندانسانمیسقوط،سببصورتدرغیراینندوشوبخشتبدیلمیحیات

همدرآیاتۀامیدوكههمدرنظریبیانگرآناست،شدهیادۀبررسینقشموانعدردوحوز

یبسیارمهمنقش،آدمیدردرتحكیمروحامید،هاباآنییرویاروچگونگی،موانعوقرآنكریم

هاغلبهبرآنبرایورابشناسیمبایدموانعخودروحامیددركردنبرایاستواری،ازاینرو؛دارد

.بكوشیم

 

 ناامیدی. 4

:پردازیمدراینبخش،بهمباحثذیلمی

 
 امید اسنایدر نظریۀدر  ناامیدی. 4- 

بهافبرایناستكهشكستدررسیدنبههدفرضامید،ۀدرنظری صورتمكرروفراگیر،ه،

.ایجادافسردگیاستۀدهدواین،اولینمرحلامیدراكاهشمی،نتیجهتفكرعاملوگذرگاهودر

این امیداز ممكناستزیركمدیدگاه، و، فراهمكند افرابنایافسردگیرا همدر افسرده، د

این.یابندكاهشمی(تفكرعامل)همانگیزشو(تفكرهدفوتفكرگذرگاه)تیاخهایشنفرایند

تالشبرایدرمانافسردگیباتمركزبر.طورمؤثرحلكنندهتوانندمسائلخودرابمیكمترافراد

باعث احتماالً امیدوارانه، نشانهمسظرفیتحلبهبودتفكر و ئله عاطفی اسنایدر،)شودمیهای

 (.39:م1339

:قرآنناامیدیدر(الف
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از،ناامیدییعنی،آنمقابلۀنقطكهاستبرخوردارجایگاهیچنانامیداز،قرآنكریممنظراز

میبهكبیرهگناهان خداوندازیأسزیرارود؛شمار وكردنمحدودواقع،در،رحمت قدرت

بااعتماد،موردوحیانیمنبعتنهاعنوانبهكریمقرآن.اوسترحمتوسعتواحاطهكردنپنهان

نیازانسانبهجامعنگاهی گناش،اوجودیظرفیتواوهایو احساس همچون ه،عواملی

داندانسانمیدركاهشروحامیدبرایمهمعواملجملهزراا...و،صدرشرحنداشتنظرفیتی،كم

ق1917،طباطبایی) 19: 3:ش1979مكارمشیرازی،؛107/ (91/ همۀكندفكرمیانسانیچنین.

خرابكردهسرهایپشتپل بازگشتیاستشرا هیچراه ندارد؛و اینروبرایشوجود ی،از

كهراهیبرایمبارزهبامشكلنیستواینتصوردهدوبادستمیۀخودرابرایجبرانازانگیز

تاریکدرومبهماىآینده است، وی رواانتظار افسردگی گردابیأسو میبه درنی و افتد

كسىچهو:؛یعنی«الضَالُون إِلَا ّرَبِهِ ّرَحْمَةِ مِن یَقْنَطُ مَن وَ»:رودشدنپیشمیاشیبیسقوطوغرقسر

)شود؟مىنومیدپروردگارشرحمتازراهانگمجز رو؛(06:حجرقرآن، این برایی،از

،برسدآنانبهمصیبتیگاههركههستندكسانیمنانمؤ:فرمودهاستافسردگیایجادازگیریجلو

سوىبهوهستیمخداآنازما:؛یعنی«ّرَاجِعُون إِلَيْهِ إِنَا وَ لِلَهِإِنَا»:گویندمیوشوندمیخداوندمتوجه

ازرازدهمصیبتانسانالعمل،دستوراینبیانبا،بدینترتیب؛(106:بقرهقرآن،)گردیممىبازاو

بروزصورتدر.(909/1:ق1917،یطباطبای)دهدمینجاتافسردگیواضطرابۀورطبهافتادن

یعنی«الْقُلُوب    تَطْمَئنِ اللَهِ بِذِكّْرِ أَلَا»بیانبانیزاضطراب آرامشهادل،خدایادباكهباشآگاه:؛

،بههمیندلیل؛كندمیدعوتاضطرابازشدندوروآرامشبهرااو،(19:رعدقرآن،)یابدمى

رااو،دنیویامورازچیزیدادندستازگاههیچباشد،معتقدهمادازفراترنیروییبهكهشخصی

 (.010/1:ش1979مكارمشیرازی،)كندنمیغمگینوافسرده

تخریبهایشودكهاثر،زمانیآشكارمیارزشكاملامیدوامیدواریبهآینده،طوركلیهب

زیراشوددرکناامیدی ریسمان؛ هریناامیدیهمچون استكه كسبدانچنگزند،پوسیده

ناامیدیهمیننكوهشدر.بخشدكهبهآدمیتحرکونشاطمیخالفامیدسقوطخواهدكرد؛بر

اندبسكهگفته كه،اینصفت: ازمحبتخدا هاست،ترینآنفضایلوباالهمۀۀریشآدمیرا

درچنان؛داردمیباز استروایتآمدهكه ص)روزیحضرترسول ندفرمودمی( بدانید»: اگر
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هابیرونخواهیدرفت،هاوصحرادانم،كمخواهیدخندید،بسیارخواهیدگریست،بهبیابانآنچهرامنمی

جبرئیلنازلشدو،دراینهنگام.«هایخودخواهیدزدوپناهبهپروردگارخویشخواهیدبردبرسینه

(.176/66:مكرر،مجلسی) «”!بندگانمراازمنناامیدمكن“:فرمایدپروردگارتمی»:گفت

 

گیری تیجهن. 5
پسندموردومطلوبامیدكهدهدنشانمیاسنایدرامیدۀنظریباآنۀمقایسوقرآندرامیدبررسی

طریقازتواندمیسانانواسترفتاری-شناختییدارایابعاد،اسنایدرۀنظریدرامیدهمانند،قرآن

بتواندبهایجادكندیاافزایشدهدتاخوددرراامیدخود،هایرفتاراصالحوخویشتنشناخت

ۀنظریدركهرا(گذرگاهتفكروعاملتفكرهدف،تفكر)امیددابعاهمچنینهایشبرسد؛هدف

میاندشدهتعریفامید معانی، اینشناسی،رواندركهاوتتفاینبامنطبقكرد؛یقرآنتوانبا

سویازكاملطورهب،قبلاز،قرآندراما؛شودمیتعییندرمانگركمکباومراجعسویابعاد،از

متعالخداوندكهكردتوجهبایدنیزنكتهاینبهالبتهشدهاست؛تعریفومشخصمتعالخداوند

نفس،(6:زمرقرآن،)راآفریدهاستاوزیرا؛(10:ش1997بستانی،)استآدمیگردرمانبهترین

قرآن،)استآگاهكامالًهایشبعیوهاتآفاز،(10:ءاسراقرآن،)شناسدمیكامالًراشروانو

وراغب،دنیویحظوظوهاهوسبهخودطبیعیسرشتطبقانسانینفسكهداندمیو(16:ق

واساسهدفخلقتبشربر،قرآنامیددرۀنظریی،روایناز؛(73:ءنساقرآن،)استمندهعالق

اطمینانچنانآن،ۀواسطهبكهاستسبحانخداوندبهایمان،آناساسوستاوراستایتكاملدر

زندگینامالیماتهمۀبرابردركه(19:رعدقرآن،)شودمیحاصلآدمیرواندرایگرمیدلو

خودهمراههموارهراخداكهدلیلاینبهبلكه؛دشونمیناامیدتنهانهودكنمیمقاومتوصبر

(.13:فاطرقرآن،)كندموفقیتبیشترتالشمیازسرشاروبهترایآیندهبهرسیدنبرایداند،می

شناساندرروانهایتالشكهیافتدرتوانمیپژوهشاینهاییافتهبهتوجهبا،كلیطورهب

در حوزه، یهایدستاورداستتوانستهزیادیمیزانبهاست،ستایششایستۀوتوجهخوراین

؛داردبسیارشباهتنیزحوزهایندرموجودیقرآنمفاهیمباودهدقرارداافراختیاردررابهاگران

اینرو واستمفترقاتازبیشمشتركات،قرآنواسنایدرنظریۀدرامیددابعاتطبیقدر،یاز
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حوزهدوایندرامیدمشتركاتبرخی.،شباهتبسیاردارندیرآنقهایآموزهبه،بشریهاییافته

:اندبدینشرح

.استعملوتالشباهمراههدفبهیابیدستبرایانتظارمعنایبهامید-

 .شودمیدوموانعآن،سببحفظامیدمیاهایفشناختهد-

وموانعوجودبامطلوب،هایسویهدفههاییبمسیرطراحیتوانایی:ندازاابعادامیدعبارت-

.هاگذرگاهایندرحركتتداوموشروعبرایانگیزهایجادتوانایی

هاییكارراهند،كمیتعیینراخودهایفهددفر،آنطیكهشناختیاستیفرایند،امید-

طولدرویجاداهاكارراهاینیاجرابرایراالزمۀانگیز،انجامسردوسازمیهاآنبهرسیدنبرای

 .دكن میحفظ،آنرامسیر

آنچهتمامتقریباًزیرا؛استقرآناسنایدرونیزآیاتدرنظریۀكلیدیدابعیكیازاهدف،-

 .استهدفیکبهیابیدستسمتبهدهد،میانجامفرد

انگیزه)عاملتفكر- یابدمیافزایشمتفاوتۀشیودوبه( بیا: قرارهدف،مستقیمطوره

 .شودمیتقویتگذرگاهتفكرافزایشبا،مستقیمغیریاوگیردمی

متقابل،(عاملتفكروگذرگاهتفكرتفكرهدف،)امیددابعا- صورت اثریكدیگربربه

 .گذارندمی

بایدمنظورروبروشویموبدینموانعباچطوربگیریمیادبایدامیدوارانهتفكرداشتنبرای-

 .بگیریمنظررادرمختلفیهایگذرگاه

وشوندنمیحذفزندگیازلزوماًموانع؛شودمیایجادموانعبرغلبهبا،امیدوارانهتفكر-

.شوندهدفشدنترارزشمندباعثتوانندمیحتی

راجدیدیوینگزیجاهایراهتوانندمیموانعبارویاروییهنگام،زیادامیددارایافراد-

نبودِهنگامافراداین.بدهندتریسازگارهیجانیهایپاسخوكنندجادایهدفبهرسیدنبرای

 .كنندمیاستفادهینگزیجاهایفهدازاصلی،هدفبهیابیدستامكان

:اندبدینشرححوزهدواینهایموجودمیانتفاوت
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تعریف(گرامعناایگرامادی)فردبینیجهاننوعاساسبرامیدبنایزیر،اسنایدرامیدۀنظریدر-

 .استخداوندمتعالدرارتباطبا،قرآنكریمنایامیددربزیراما؛دشومی

رآنگیریامرمطلوبونامطلوبدهایعلومانسانیاستكهپیشناسییكیازشاخهروان-

وبهدهدستندابهامیددربارۀایگونهبحثارزشیاینعلم،هیچۀحوزاسنایدرنیزدر.وجودندارد

نبایدباید و است؛ها نپرداخته همیندلیلها هایآموزهازبایدراستینیافتنامیدبرایآدمی،به

راازدرستهایمختلفامید،همچنینگزینشنوعهاونیزگونهفكمکبگیردوانواعهددینی

.بیاموزدوحیمكتب

بهتوانمیندارد،راههاآندرباطلودانیقینینوع،ازهمهكهكریمقرآنآیاتازجوییرهبا

راهتاهاستآمدپدیدحاضرنوشتارامیدی،چنینبا.یافتدستراستینامیدوارشخصیتتكوین

ومحققانی،قرآنامیدنظریۀبنیادگزارشضمنوبگشایدگستردههاییپژوهشبرایرا

.نمایدراهحقیقیامیدبهرامندانهعالق
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