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مقدمه

رویآوری 1وضکیفی روانشناالفی است سه فکالشدن رففار را در بار دارد و در هظاام اهگیزشای
الوشااایند پدیاادار میشااودن ای ا هظاااما اهرتیدهنااده و جهتدهنااده رففااار اسااتن در حالاات
رویآوریا فرد هه نها به پادا ها پاسخ میدهدا بلکه هشاهه پادا

هام می واهاد فکالسنناده

رففار باشد (فاولز2ا )1۹۸۰ن یکی ا حااال ی ساه باا رویآوری ار بااط دارد امیاد بارای رسایدن باه
وضکیت مطلو و الوشایند استن امید 3حاالفی اسات شاامل اهفظاار و اایع و هفاایم مطلاو ؛
همدنی اطمینان هکبی به اینکه دنی هفاای ی باه دهباال ال هاای مشدصای باه دسات
1. approach
2. Fowles, D. C
3. hope

1۳7
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می آیندن ای اهفظار احکاس امید و در پی آنا شادی را به دهباال دارد و می واهاد فکالیتهاای
هدفمندی را براهگیزاهد (پیفرسون و سالیگم

1ا )۲۰۰۴ن اماا مکائله ایا اسات ساه گااهی رویآوری

رففاری مبفنی بر هوعی الو بینی و امیدواری سوگیراهه به آینده ا فاق میاففد و احفماال هه بر
اثاار پاسااخدادن بااه پاداشاای وا کاایا بلکااه هاشاای ا پاسااخدادن بااه هفی ااهگیریهای غلااه یااا
کی پادا
هشاهههای غیروا ِ

صورت میگیردن حقیقات روانشناسای هشاان داده اسات ساه در

ای مو کیت هاا افراد برای اداره اطالعات منفی و رسیدن به احکااس مثباتا ا راهبردهاای
الودفریبی 2اسففاده میسنند ( یلور و براون3ا  1۹۸۸و )1۹۹۴ن راهبردهای الودفریبی برای مقابله باا
برالی اطالعاات وحشافناک و میاایر باا دیاد الو بیناهاه ا جهاان باه ساار میروهاد و شاامل
سا وسارهای دفاعی 4و الطاهای ادراسی مثبت 5هکفند (رن کن سار6ا )۲۰۰۴ن سا وسارهای دفاعی
و الطاهای ادراسی مثبت به سار میاففند ا وضکیت بهفر ا آهده وا کا وجود دارد ادراک شودن
ای پدیده حمل وضکیت دشوار را آسان ر میسندن
ا سوی دیگرا بدبینی بیاساس به آینده و هگراهی بایش ا حاد دربااره الاود و واهاییهاای
الودا می واهد من ر به با داری مفرط و مرضی شودن با داری رففار 7در هظام اهگیزشای آ ارهاده
رار دارد و در مو کیتهایی ا فاق میاففد سه عالمتها یا محرکهای الاصی موجود باشند و
هشان دهند سه برو رففار (پاسخ) الاصی پیامدهای منفی الواهد داشتن الامو شدن رففار و
اجفنا منفکالهه دو هموهه مهم ا سنشهاای ایا هظاام اسات (گاری8ا  1۹۹1باه هقال ا آ ادفاال ا
)1۳7۹ن رس 9یا اضطرا به فکالشادن هظاام باا داری من ار میشاودن و فای هظاام باا داری
1. Peterson, C. & Seligman, M.E.P
2. self-deception
3. Taylor, S. & Brown, J
4. defense mechanism
5. positive illusions
6. Carr. A
7. behavioral inhibition
8. Gray, J. A
9. fear
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رففاری فکال میشاودا اهگیدفگای افازایش مییاباد و وجاه موجاود هاده را باه محرکهاای
محیطی مکطو میسند (فراهک 1ا )1۳۸۴ن اماا همدنان مکئله ای است سه گاه با داری رففاری
مبفنی بر هوعی رس افراطی و بدبینی سوگیراهه به آیندها الود یا واهمندیها ا فاق میاففد سه
فکالیت مفید را ا فرد میگیرد و او را ا دستیابی به پادا و هفی ه هاامید میسندن
هظام روانشناالفی اهکان برای کادیل و نظایم دو حالات رویآوری و باا داری ساا وساری
مفمایز و مشدص داردن بارای مثاالا ا دیادگاهی روانشاناالفی (گاریا  )1۹۹1در کاارض بای
رویآوری و با داری رففاریا سا وساری عصبشناالفی در هظام روانشناالفی اهکان به اهفدا
و صمیمگیری مبادرت میسند و در حقیقتا دو حالت رویآوری و با داری در کامل با یکدیگر
نظیم میشوهد (نک :آ ادفال

ا )1۳7۹ن ا دیدگاه منابع اسالمی (آیاات ارآن و روایاات)ا ساا وسار

نظیمسننده رویآوری و با داری رففاری بر اساس هظام کااملی حالتهاای «امیاد» (رجااء) و
« رس» (الو ) بیی پذیر استن امیاد و ارس باه عناوان اهگیز هاای رویآوری و باا داری
عمل میسنند و به منظور شکلگیری فضیلتهای االال ی ال م است شدت و جهت یکادیگر
را نظیم سنندن مدل کاملی رس و امید در روایات مفکددی مکرفی شده اساتا ا جملاه اماام
صادق ۷ا پدرشان هقل سردهاهد سه هیچ بنده مسمنی هیکت مگر آهکه در دلش دو هور است:
هور رس و هور امیدا سه اگر هر ین ا آهها را و

ن سنی بر دیگاری فزوهای هیاباد (سلینایا :1۴۰7

۲ف)۶7ن داهشمندان علم االالق هیاز رابطاه الاو و رجااء را در بیاان فضایلت هار یان مطار
سردهاهد سه اگر حالت ایمنی ا مکر الدا و میرورشدن به او بار فارد غلباه یاففاه داشاف الاو
افضل استا و اگر ییس و هومیدی ا رحمت الداوهد بر او دیره شده داشف رجاء افضل اسات
(برای مثالا غزالیا بی ا :ج1۳؛ فایض ساشااهیا  :1۴17ج)7ن در ههایاتا بیاان فایض ساشااهی ا کامال
رس و امید ای است سه الو (= رس) ثنب موجب باه بارآمادن رجااء (= امیاد) میشاود و
الو عنن ض موجب الو دیگر میشودن رجاء هیز دو کم است :رجاء عنکف و رجاای بنندا
سه رجاء عاسف الو ثابفی را باع میشود سه رابطه ،
محبات را قویات میسناد و رجااء باادی
اهل ع ز و قصیر و حیا را ،
صحت میبدشد (فیض ساشاهیا 7 :1۴17ف)۲۸۴ن اما باه هظار میرساد
1. Franken, R. E
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اینکه دگوهه دو حالت امید و رس بر یکدیگر یثیر میگذارهد و اثر یکدیگر را کادیل میسننادا
بهویوه ا لحاظ روانشناالفی هیا به بررسی بیشفری داردن ا ای روا پووهش حاضار در پای آن
است سه دگوهگی ار باط حاالت رس و امید را بار اسااس مناابع اساالمی وضای دهاد و بار
اساس آن هظام کاملی رویآوری و با داری رففاری را مبفنی بر ار بااط دو حالات ارس و امیاد
بیی سندن بدی منظورا به مفهومشناسی دو حالت امید و رس در منابع اسالمی پرداالفاهایمن
س

با رو

وصیفی ا حلیلی در گزارههاای اساالمی سارسردهاای امیاد و ارس را بررسای

سردهایمن در ادامه دگوهگی ار باط دو اهگیز

امید و رس بیی شده و در ههایت هظام کامل

رس و امید مکرفی شده استن
 .۱مفهومشناسی

پیش ا اینکه رابطه دو حالت رس و امید را در منابع اسالمی بررسی سنیما ال م است بررسای
د یقی ا دیکفی آهها داشفه باشیمن فهم دیکفی « رس» و «امید» مبفنی بار فهام مفااهیمی
است سه در منابع اسالمی به سار رففهاهد و بر ای دو حالت داللت میسنندن
 ۱ـ  .۱مفهوم امید
بان عربی واته «رجاء» است (نک :دهداداا 1۳7۲ا مااده رجااء؛ رشایا ۳ :1۳71ف)۶۲ن

مکادل امیدا در
واته رجاء با أمل (= آر و) و و اع مفاراد اسات( 1اب اثیار جازریا ۲ :1۳۶7ف)۲۰7ن همدنای ا واته
«طمااع» باار آن داللاات میسنااد (اب فااارسا ۳ :1۴۰۴ف)۴۲5ن بااه دلیاال میاازان داللاات مفهااومی و
اسفکمال در منابع بهساررففه در ای پووهشا به بررسی مفهوم رجاء پرداالفهایم؛ با ای وضای
سه «رجاء» در اصطال ا به مکنای گمانداشف به دیزی است سه مینه رسیدن به شاادی را
اهفظاار
فراهم میسند( 2راغاب اصافهاهیا )۳۴۶ :1۴1۲ن باه عباارت دیگارا رجااء باه مکناای حالات
ِ
موضو مطلوبی است ساه باه آن عال اه داریام و بار اسااس هشااهههای مشدصای احکااس
میشود سه ا رسیدن به هد حکایت دارد( 3راغاب اصافهاهیا )۳۰۴ :1۴1۲ن در روانشناسای ایا
َّ « .1
الر َجاء بمعنی التوقع واْلمل».
َّ « .2
والر َج ُاء ظن یقتضی حصول ما فیه مسرة».
« .3أن الرجاء والطمع توقع محبوب عن أمارة مظنونة ،أو معلومة».
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مفهااوم باار حالاات امیاادواری داللاات میسناادن امیاادواری شااامل ای ا ویوگیهااا اساات :فکاار
سردن درباره آیناده؛ اهفظاار دربااره اینکاه و اایع و هفاایم مطلاو ا فااق الواهناد اففااد؛ عمال
سردن به شیوهای سه باور داریام هفاای ی را باه باار الواهاد آورد و در هفی اها احکااس شاادی
را در این ا و اسنون به دهبال دارد و ای گوهاه حالتهاا فکالیتهاای هدفمناد را برمیاهگیزاهاد
(پیفرسون و سلیگم ا ۲۰۰۴؛ ادوارد 1ا )۲۰۰۹ن بنابرای ا احکاس امید در هی اهات مثبات طبقهبنادی
میشود و به عنوان بدشی ا هظام اهگیز رویآوری عمل میسندن
 ۱ـ  .۲مفهوم ترس

مکادل رس (= بیم) در بان عربی واته «الو » است ( رشایا ۲ :1۳71ف)۳1۲ن واته «الاو » باا
الشیها وجلا رهبه و رعب ا هظر مفهومی مسلفههای مشفرسی دارد (نک :فراهیدیا  )1۴۰۹اماا به
دلیل میزان داللت و اسفکمال در منابع اسالمی مر به با موضو مقالها واته «الو » اهفدا
و بررسی شده استن «الو » در اصطال ا به مکنای اهفظار امری هاالوشاایند در آیناده اسات؛
س َّ
الواه ای امر هاالوشایندا ا روی یقی مفکلق اهفظاار باشاد یاا ا روی احفماال( 2راغاب اصافهاهیا
)۳۰۳ :1۴1۲ن الو به عنوان هوعی احکاس موجب میشود اهکان بل ا و و ِ امری هولنااک
(ماهند م ا ات عمل)ا با الطر مقابله سند( 3اب أبیالحدیادا ۲۰ :1۴۰۴ف)۲۸5ن رسای ساه در مفاون
االال ی آمدها رس ا عملیشدن هدیدها و پیامدهای هاالوشاایند رففارهاا اسات ساه ممکا
است در آینده اهکان با آهها مواجه شودن رس ا م ا ات و سیفر اعمال و اماوری ا ایا بیال
هیز به همی مکنا است (پکندیدها )1۳۸۸ن بنابرای ا رسای ساه در این اا ماد هظار اساتا ساارسرد
پیشگیراهه دارد و با رسهای هابهن ار و مرضی مففاوت استن در روایاتا ا رس هابهن ار به
عنوان عیب و ساسفی و با واته «ال ُ ب » یاد شده است( 4شریف رضایا )۴۶۹ :1۴1۴ا در حاالی ساه
1. Edwards. M. L

« .2توقع مکروه عن أمارة مظنونة ،أو معلومة ...،و یضاد الخوف اْلمن ،و یستعمل ذلک فی اْلمور الدنیویة
واْلخرویة».
« .3و سئل [امیرالمؤمنین ]۷عن الفرق بین الغم والخوف فقال الخوف مجاهدة اْلمر المخوف قبل وقوعه والغم ما
یلحق االنسان من وقوعه».
َ
االمام علیُ :۷
ُ « .4
الج ُبن َم ْنقصة».

1۴1
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رس مفید در الویشف داری ماهند ها الطرا باه اهکاان هشادار میدهاد اا ا مو کیتهاای
الطردار اجفنا سندن
 .۲ترس و امید در نقش انگیزههای درونی

فرآیندهایی سه به رففارا اهرتی و جهت میدهند اهگیز  1هامیده میشوهدن ای فرآینادها یاا ا
درون فرد هاشی میشوهد یا ا بیرونن رویدادهای بیروهیا مشوقهای محیطی هکفند سه فارد
را به عمل الاصی جذ یا ا آن دفع میسنندن عالوه بر ای ا هیا هاا شناالتها و هی انهاا ا
جمله ربیات دروهی هکفند و با عنوان اهگیزههای دروهی گرایشهای جاذ یاا دفاع فارد را
مشدص میسنند و بدان هیرو میدهند (ریوا )7 :1۳۹۳ن در ادامه به ای موضو میپاردا یم ساه
رس و امید در هظام اهگیزشی مسثرهد و ا آه ا سه دو «وضکیت هی اهی» محکاو میشاوهد
هقش اهگیزه دروهی را در هظام اهگیزشی ایفا میسنندن
هظام اهگیزشی اهکان ا هظر سارسرد به دو شکل مفماایز عمال میسناد :شاکل اولا هظاام
اهگیزشی الوشایند است سه بر اساس طلب پاادا

و رویآوری باه مشاوقهای مثبات پاساخ

میدهدن ای هظام هم مکئولیت فکاالسردن رففاار بارای مو کیتهاای الوشاایند را بار عهاده
دارد و هم مکئول فکالسردن رففار برای اجفنا فکال ا پیامدهای منفی و

نبیه اسات (فااولزا

)1۹۸۰ن هظام اهگیزشی الوشایندا ا ین سو طبق هظریه گری ( )1۹7۰در هظام فکالسننده رففار
رار دارد و ا سوی دیگرا با عواطف مثبت در هظریاه وا کاون و ساالرک )1۹۸۸( 2مطاابق اسات
(مفئوسا دیرای و وایتم

3ا ۲۰۰۳ا صص)۸۶-۸7ن یکی ا

ربههای هی اهی مثبت ساه بارای اهگیاز

الوشایند به سار میرود امید است (فاولزا  1۹۸7به هقل ا آ اد فال

)1۳7۹ن امیدا وضاکیفی شاناالفیا

هی اهی و اهگیزشی به سوی آینده را هشاان میدهاد و حااسی ا اهفظارسشایدن بارای و اایع و
هفااایم مطلااو

اساات (پیفرسااون و ساالیگم

رویآوری به پادا

ا )۲۰۰۴ن ا ای ا روا می ااوان امیااد را اهگیاازهای باارای

و آسودگی برای دورماهدن ا نبیه داهکتن
1. motivation
2. Watson, D. & Clark, L. A
3. Matthews, G., Deary, I. J. & Whiteman, M. C
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در هظام اهگیزشی هاالوشایند رار داردن هظام اهگیزشی هاالوشایند ا ین

سو طبق هظریه گری ( )1۹7۰در هظاام باا داری رففاار 1ارار دارد و ا ساوی دیگارا باا عواطاف
منفی 2در هظریه وا کون و سالرک ( )1۹۸۸مطابق است (مفئاوسا دیارای و وایاتم

ا )۸۶-۸7 :۲۰۰۳ن هظاام

اهگیزشی هاالوشایند بر اساس اجفنا ا نبیها به محرکهای آ ارهده پاسخ میدهدن ای هظام
مکئولیت فکالسردن رففار و جهتدهی به آن را در مو کیتهای با داری و الاموشی رففاار باه
عهده داردن هنگامی سه عالمتها یا محرکهای الاصی موجود باشند و هشان دهند ساه بارو
رففار الاصی پیامدهای منفی الواهد داشتا هظام با داری یا الاموشی رففاار باه ساار میاففادن
یکی ا ویوگیهای مهم ای هظاما اضطرا

است (فاولزا )1۹۸۰ن

رس یاا اضاطرا مکماوال باه

فکالشدن هظام با داری من ر میشودن و فی هظام با داری رففاری فکال میشودا اهگیدفگی
میسناد (فاراهک ا )1۳۸۴ن

افزایش مییابد و وجه موجود هده را به محرکهای محیطی مکطو

ا ای روا می وان رس و هگراهی را اهگیازهای بارای باا داری رففااری و اجفناا ا پیامادهای
آ ارهده لقی سردن
ای مطالب ا شواهدی حکایت میسند سه بر اساس آن می وان امیاد را باه عناوان سال یاا
بدشی ا هظام اهگیزشی رویآوریا و رس را هیز به عنوان سال یاا بدشای ا هظاام اهگیزشای
با دارهده لقی سردن اماا ای لقی به بررسی دو وضکیت امید و رس هیا دارد سه در ادامه بدان
میپردا یمن ای بررسی بر اساس بیی دو مفهاوم «رجااء» و «الاو » در آمو ههاای اساالمی
(آیات رآن و روایات) و وضی هقش آهها در رویآوری و با داری عرضه الواهد شدن
 ۲ـ  .۱امید و رویآوری

بررسی گزارههای دینی درباره امیدواری و هکبت آن با پیامدهای مثبت هشان میدهد سه امید
در هظام رویآوری دو سارسرد عمده دارد :اول اینکه به عنوان اهگیازهای دروهای باعا حرسات
میشود؛ و دوما ظرفیت حمل سدفیهای عمل را وسکه میدهدن
)1. Behavioral inhibition system (BAS
)2. negative Affect (NA
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امید انگیزهساز است و باعث حرکت میشود :رسول الدا ۹درباره اهمیات امیاد فرماود:
« امید و آر و رحمفی است ا سوی الدا بارای امات ما ا اگار آر و هباود ماادر هاو اد

را شایر

1
الاود فاردا
همیداد و باغبان هیچ درالفی همیساشت» (حلاواهیا )۲1 :1۴۰۸ن در امید داشافههای ِ

اعم ا هد گرایی و واهایی رسیدن به هد ا عامل حرست و پویایی استن علی ۷هشااهه فارد
امیدوار را طالاببودن و ارادهساردن داهکافه( 2سلینایا ۲ :1۴۰7ف )۳۴۳و اماام صاادق ۷یکای ا
هشاهههای رففاری امید وا کی را طلب و حرست به سوی هد

مکرفای میسناد( 3سلینایا :1۴۰7

۲ف)۶۸ن بنابرای ا امید وا کی هیرویی را در فرد برمیاهگیزد سه اهدا ار شمند وا کی را طلابا و
به دهبالش حرست میسندن در مقابلا آر وهای بیجا دنی ویوگیای هدارهدن اماا دگوهاه امیاد
دنی حرسفی را باع میشود؟
طبق هظریه امید در روانشناسی مثبتهگرا هی انهای مثبت محصول پیگیری اهدا در
افکار شدص و با ا موفقیتها در ای پیگیریاهد و هی انهای منفی هاشی ا شککتها و
هاسامیهای ای فرآیند هکفند (مگیار – موله4ا )۲۰۰۹ن امیاد باا ای ااد هی انهاای مثبات باعا
طلبسردن و حرست به سوی هد میشودن امید شامل ادراک فرد است درباره اینکه می واهد
به اهدا مطلوبش برسدن ا ای روا مقاصاد یاا هقااط پایااهی ه یاره اعماال بهنای در فرآیناد
دسفرسی به هد محکو میشوهدن ای فرآیند دسفرسی به هد طباق حقیقاات اسانایدرا
راهد و سیگمون )۲۰۰۲( 5همواره با دو مسلفه در هظر گرففه میشود .1 :مکیرهای فکر سه هیه
طر هایی را برای رسیدن به اهدا به عهده دارهد؛ ۲ن عامل فکر هد گرا سه یاافف و حفاظ
اهرتی ال م برای پیگیری اهدا را شامل میشودن
امید ظرفیت تحمل را توسعه میدهد :به هظار میرساد امیاد باا ایمی اهارتی باه افازایش
ٌ ُ
َْ ُ َ َ ْ ُ َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َْ ُ
َ « .1و قال :۹اْل َمل َر ْح َمة ِْل َّم ِتیَ ،و ل ْو ال اْل َمل َما أ ْرض َعت أ ٌّم َولدا َو ال غ َر َس غ ِار ٌس ش َجرا».
ْ ْ
َ َ ْ
َ
ُ ُ
َّ َ
َ َّ َّ
کذ َب ف ِإن کل َراج ط ِال ٌب َو کل خ ِائ ٍف َه ِارب».
یاکم َو ال
« .2کان أ ِم ُیر ال ُم ْؤ ِم ِن َین ۷یقول ِإ
ِ
َ َ َ ٍ
َ
َ
َ َ
َّ
َ « .3ع َّم ْن َذ َ
کره َع ْن أ ِبی َع ْب ِد اهّٰللِ ... ۷إن َم ْن َر َجا شیئا طل َب ُه َو َم ْن خاف ِم ْن شی ٍء َه َر َب ِم ْن ُه».
4. Magyar-Moe, J. L
5. Snyder, C. R., Rand, K. L., & Sigmon, D. R
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ظرفیاات عماالسردن سماان میسناادن باارای ایا مطلاابا دالیلاای را ا ادبیااات اسااالمی بساار
میسنیما ا جمله اینکه علی ۷به ماردی فرماود« :شاما دگوههایاد؟» گفات« :امیادواریم و
بیمناک»ن حضرت فرمود« :سکی سه به دیزی امید بکفه در جکتوجویش برمیآیاد و سکای
سه ا دیزی رس دارد ا آن میگریزدن م همیداهم رس و بیم سکای ساه باا شاهو ی مواجاه
میشود و در اثر رس ا آن دست همیسشد ده مفهومی دارد؟! و همیداهم امید مردی ساه باه
بالیی مبفال میشود و با ای

امیدا بر آن صبر همیسند دگوهه امیدی است!»( 1اب شاکبه حراهایا

)۲1۳ :1۴۰۴ن در ای روایتا امیدی سه به واسطه آن همی اوان باال و سادفی را حمال سارد در
برابر امید وا کی رار داده شده استن ا ای روا می وان هفی ه گرفات ساه امیاد وا کای حمال
سدفی و باال را افازایش میدهادن حقیقاات روانشناساان هشاان میدهاد افارادی ساه امیاد
بیشفری دارهد ا سمامیادها پراهرتی رهاد و در مکایر حقاق اهدافشاان بیشافر اهال مباار ه و
مواجهه با دشواریها هکفندا عزت هف

بیشفری دارهد و مفکی به الودهدن در مقابال افارادی

سه امید سمی دارهد در پیگیری اهدا ا افکار منفی بیشفری دارهد (مگیاار – مولاها )۲۰۰۹ن بار ایا
اساسا ای اد امید به نهایی بدون اه اامدادن مراحال درمااهی دیگار واهکافه م موعاهای ا
یییرات مثبت را باع شودن
 ۲ـ  .۲ترس و بازداری

هگاهی اجمالی به آیات رآن و احادی هشان میدهد ساه باه طاور سلای الاو ا دو مکایر در
هظام اهگیزشی با داری یثیر میگذارد1 :ن موجاب مکا ا وجاه و فکار در فارد مایشاود؛ ۲ن
موجب اجفنا ا مو کیت هدیدآمیز میشودن
ترس موجب مکث ،توجه و تفکر در فرد می شود :امام صادق ۷فرمود« :هر سا
ا عا بت سار بفرسد هنگام ورود در آهده همی داهد « ثبت » پیدا می سند » ( 2سلینیا : 1۴۰7
1ف )۲7؛ یکناای بااا وجااها مکاا می سنااد و باادون فکاار وارد همی شااودن بررساای ها در
َ
َ َ َ
َ َ َ
َ َ ُ ََ َ
َ َ
َ ُ
َ َْ ََ َ َ
« .1قالِ ۷ل َر ُجل کیف أن ُت ْم فقال ن ْر ُجو َو نخاف فقالَ ۷م ْن َر َجا شیئا طل َب ُه َو َم ْن خاف شیئا َه َر َب ِم ْن ُه َما أ ْد ِری َما خ ْوف
ٍ
َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ٌ ََ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َْ َ َ َ ُ َ ُ ََ َ ََ ٌ ََ ْ ْ َ
یص ِب ْر َعل ِیه ِل َما ْیر ُجو».
رجل عرضت له شهوة فلم یدعها ِلما خاف ِمنه و ما أد ِری ما رجاء رجل نزل ِب ِه بالء فلم
َ َ َ َ َّ َ َ َّ َ ُّ
َُ َ َ َ َ َ ٍ َ
َ ٍ َ
َ َ َ َ َ
فسه».
ن
أنف
ع
د
ج
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ع
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غ
ب
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لی
ع
م
ج
ه
ن
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ال
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روان شناسی هیز هشان می دهد رس یا اضاطرا در هظاام روان شاناالفی اهکاان ای ااد
با داری می سند و در اصل هاشی ا فکالیت دسفگاه با داری رففاری 1استن و فی دسفگاه
با داری رففاری فکال می شودا اهگیدفگی افزایش می یاباد و وجاه موجاود هاده را باه
محرک های محیطی مکط و می سندن به هظر می رسد ایا دسافگاه بارای محافظات ا
موجود هده در مقابل هدیدهای بالقوهای ساالفه شده سه من ر به آسایب او میشاود (فاراهک ا
)1۳۸۴ن اگرده سانش مکا و و اف در ساط باا داری عصبشاناالفی باه صاورت اهفکاالی و
هاهشیار رخ میدهدا « ثبت» به مکنای و ف و فکر در هظام با داری رس ا عا بت سارا باه
صااورت فکااال و هشاایار ا فاااق میاففاادن بااه هاار حااالا بااه دلیاال ار باااط نگا نااا دو هظااام
عصبشناالفی و روانشناالفیا هر ین در سارسرد با داری به هحوی مسثرهدن
ترس موجب اجتناز از موقعیت تهدیدآمیز میشود :درک پیامادهای هاالوشاایند و دردآور
رففار موجب براهگیدفهشدن رس و اضطرا میشاودن براهگیدفهشادن اضاطرا هیاز باعا
می شود برای دوری ا هدید ا دام سنیم و ا منباع هدیاد بگریازیمن اماام ی الکابادی  ۷در
بیی هقش رس در مهار و نظیم رففار میفرماید« :احکاس ارس ا [عادل] الادا را در دل
الود ای اد سنید و پادا های هیکویی ساه بارای اعماال صاال وعاده داده اسات و همدنای
عذابی سه شما را ا آن رساهده به یاد آوریدن هر س

ا دیزی بفرسد ا آن پرهیز میسند و اگر

ا دیزی پرهیز سند آن را رک میسند»( 2سلینیا ۸ :1۴۰7ف)7۴ن پرهیز و رک دو هموهه ا با داری
رففار است و ا سنشهای فکال مهم رس محکو میشودن همانگوهه سه ابال اشااره شادا
با داری رففار 3در هظام اهگیزشی آ ارهده رار دارد و هنگامی ا فااق میاففاد ساه عالمتهاا یاا
محرکهای الاصی موجود باشند و هشان دهند سه برو رففار الاصی پیامدهای منفای الواهاد
داشت (گریا  1۹۹1به هقل ا آ ادفال

ا )1۳7۹ن بدی صاورتا ارس اهکاان را در رعایات احفیااط باه

هنگام غفلت و حرین شهوت یاری میرساهدن
)1. behavioral inhibition system (BIS

َ
َ َْ ُ ُُ َ ْ َ ْ َ
َْ
کم إ َلیه م ْن ُح ْسن َث َوابه ک َما َق ْد َخ َّو َف ْ
ْ
َ ََ ُ َ َْ َ َ َ ُ
کم ِم ْن ش ِد ِید
ِ ِِ
«ْ .2و َأش ِعروا قلوبکم خوف اهّٰلل و تذکروا ما قد وعدکم اهّٰلل ِفی مر ِج ِع ِ ِ ِ
َ َّ ُ َ ْ َ َ
اف َشیئا َحذ َرُه َو َم ْن َحذ َر َشیئا َت َر ُ
که».
اب ف ِإنه من خ
ِ
ِ
ال ِعق ِ

3. behavioral inhibition
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 .۳تعادل خوف و رجاء در نظام انگیزشی ایمان

طبق برالی روایاتا همراهی رس و امید ا شرایه ایمان شمرده شاده اساتن ا جملاه اینکاه
هیچ بنده مسمنی هیکت مگر آهکه در دلش دو هور است :هور رس و هور امیدا سه اگر هار یان
ا آهها را و ن سنی بر دیگری فزوهی هیابد( 1سلینیا ۲ :1۴۰7ف)۶7ن دگوهگی ار باط ایا دو هاور در
روایفی دیگر به ای صورت بیان شده است سه طوری به الداوهد امیدوار با
به مکصیت هکشاهد و دندان ا او رسان با
هکند( 2اب

سه آن امید او را

سه آن رس و را ا رحمت بیکران االهی هاامیاد

شکبه حراهیا )۳۰۴ :1۴۰۴ن فزوهیهیافف هور الو بر امید و هور امید بر الو ا ین سوا

و ا سوی دیگرا وصیه به نظیم امیدواری در حدی سه فرد به مکصیت سشاهده هشود و نظیم
رس در حدی سه ا رحمت االهی هاامید هشودا هشان ا یثیر مفقابل دو اهگیز

رس و امیاد

داردن هفی ه ای یثیر مفقابلا نظایم دو حالات ارس و امیادواری اسات و در هظاام «ایماان»
محقق میشودن بر ای اساسا در هظام اهگیزشی مبفنی بر ایمانا رس و امید در سا وساری بر
روی یکدیگر ایثیر میگذارهاد و همادیگر را کادیل میسننادن بارای بیای ایا ساا وسار ابفادا
دگوهگی رابطه رس و امید را بررسی میسنیمن
 ۳ـ  .۱چهار منطقه روانشناختی در تعامل ترس و امید

یاففههای پووهش حاضر هشان میدهد امید و رس دو هیروی اهگیزشی هکافند ساه شادت و
شکل ین هشان داده شده استن
جهت یکدیگر را نظیم میسنندن یثیر مفقابل ای دو هیرو در ِ

برای اینکه دگوهگی یثیر مفقابل دو هیروی رس و امید را بیی سنیم آهها را در ین ساوی دو

محور مفقاطع فرض میسنیمن

1ن محور « رس ا ام ا ،ری» :در ای محور رس در ین سوی پیوسفاری ارار دارد ساه

هقطه میاهه آن را حالت ام و هقطه مقابلش را حالت ری (= جرلتور ی) شکیل میدهادن
َ
ُ ۷ َ ۷
َ
نور خ َیفة و ُ
یقول :إن ُه َلیس من َعبد مؤمن إال و فی َق ْلبه ُنورانُ :
جاء ،لو ُو ِزن
« .1عن أبی عبداهّٰلل  :کان أبی
نور َر ٍ
ٍ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َ ُ َ
ْ
هذا لم ِیز ْد علی هذا ،و لو و ِزن هذا لم ِیزد علی هذا».
َْ َ َ
َ
ْ « .2ار ُج اهّٰلل َر َجاء َال َ
یج ِّریک َعلی َم ْع ِص ِیت ِه َو خف ُه خ ْوفا ال ْیؤ ُیسک ِم ْن َر ْح َم ِت ِه».
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یرا ا ین سوا مفضاد الو حالت ام است( 1راغب اصفهاهیا  )۳۰۳ :1۴1۲و ا سوی دیگرا الو
با سمی فاوت مفراد با «رهبه» است( 2مصطفویا ۳ :1۳۶۸ف )1۴5و بنا بر حدی ا هقطاه مفضااد
رهبه حالت جرلت است( 3سلینیا 1 :1۴۰7ف )۲1سه موجب میشود فارد ا ادام باه عمال سنادن ا
جرلت بار گنااهسردن مبافال هکا
ای روا در دعا بیان میشود سه الدایا مرا به ِ

( 4طریحایا :1۳۶7

1ف)۸۴ن بنابرای ا سه حالت رسا ام و جرلت بر روی پیوسفاری رار دارهد سه هار هقطاه ا آن

می واهد مکان افراد را در هکبت با سه حالت «الو ا ام ا ری» هشان دهدن

۲ن محور «امید ا اسفیناء ا ییس» :در ای محورا امید در ین سوی پیوسفاری رار دارد سه هقطه
« .1و یضاد الخوف اْلمن».
« .2إذا أدام الخوف و استمر :فهو الرهب  ...والفرق بین الخوف والرهبة :أن الرهبة طول الخوف و استمراره».
َّ ُ ُ َ
َ َّ َ ُ
الجرأ َة».
هبة و ِضده
« .3والر
ْ ُ َْ ََ
َ
َ
َ
َْ
اصیک».
« .4ال تبت ِل ِینی ِبالجرأ ِة علی مع ِ
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میاهه آن را حالت اسفیناء (بیهیا ی= عدم طمع و امید) و هقطه مقابلش را حالات هاامیادی شاکیل
میدهدن با ای وضی سه در لیتا دو واته «رجاء» و «طمع» برای حالت امیدواری به سار میرود باا
ای فاوت سه طمع بیانسننده امید

وی به دیزی است( 1اب

فارسا ۳ :1۴۰۴ف )۴۲5و مایال هفا باه

دیاازی ا روی آر وی شاادید و آ مناادی را هشااان میدهااد( 2راغااب اصاافهاهیا )5۲۴ :1۴1۲ن بارای هقطااه
مفضاد حالت امیدواری دو واته «ییس» و « نوط» بیاان شاده اساتن 3طباق حادی جناود عقال و
جهلا هقطه مفضاد امیدا نوط (= هاامیادی) اسات( 4سلینایا  1 : 1۴۰7ف  ) ۲1و در برالای سفاب
لیتا برای مفضاد ییس واته « طماع » بیاان شاده اسات

5

(اب

منظاورا  ۸ : 1۴1۴ف ) ۲۳۹ن ا

سوی دیگرا واته اسفیناء (= بی هیا ی) هیز هقطه مقابل امید داهکفه شده

6

(مصطفویا

 7 : 1۳۶۸ف  ) 11۹سه در جمع بندیا باید آن را هقطه میااهی محاور امیاد ا یایس در هظار
گرفتن یرا بی هیا ی حالفی است سه فرد به دیزی طماع هادارد و امیادوار باه دیازی
هم هیکتن
ا قاطع دو محور «الو ا ام ا ری» و «امید ا اسفیناء ا ییس» دهاار منطقاه روانشاناالفی
پدید میآید سه هر سدام بدشی ا رابطه دو اهگیزه رس و امید را بیی میسنند:
 1ن منطقه روان شناالفی الو ا امید؛ سه مبفنی بر هظاام اهگیزشای ایماان اسات و
حالت کادل میان الو و رجااء را هشاان می دهادن افارادی ساه در ایا منطقاه ارار
دارهد به گوهاه ای امیدوارهاد ساه آن امیاد آههاا را باه اری و مکصایت همی سشااهد و
دنادان رسااان اهد ساه آن اارسا آههااا را ا رحمات بیکااران االهای هاامیااد همی سنااد

7

رجاء فی القلب قوی للشیء».
« .1طمع :أصل واحد صحیح یدل علی ٍ
َّ
ُ
فس إلی الشیء شهوة له».
« .2الط َم ُع :نزوع الن
ِ
ْ
ََ َ
ُ
َّ
ْ
 .3برخی به تفاوت «قنوط» و «یأس» اینگونه اشاره کردهاند« :الق ُنوط :بالض ِّم ،اْل ُ
یاس ِم ْن َرح َم ِة اهّٰلل تعالی» (فیومی،
ِ
ُْ ُ ُ
)۵18/2 :1۴1۴؛ «و هو أشد الیأس من الشیء» (ابناثیر جزری)113/۴ :13۶7 ،؛ «القنوط :الیأس من الخیر»
(راغب اصفهانی.)۶8۵ :1۴12 ،
َّ ُ
الر ُ
َ « .4و َّ
جاء و ِضد ُه القنوط».
َّ َ ُ ُّ ْ
« .5الطمعِ :ضد الیأ ِس».
« .6الرجا :أن اْلصل الواحد فی المادة ،هو ما یقابل االستغناء فی النفس».
َْ َ َ
َ
ْ « .7ار ُج اهّٰلل َر َجاء َال َ
یج ِّریک َعلی َم ْع ِص ِیت ِه َو خف ُه خ ْوفا ال ْیؤ ُیسک ِم ْن َر ْح َم ِت ِه».
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شکبه حراهیا ) ۳۰۴ : 1۴۰۴ن در بدش بکدی سا وسار حفظ کادل در ای منطقه بیی

الواهد شدن
 ۲ن منطقه روان شناالفی امید ا ری؛ ساه هشاان ا احکااس امنیات در مواجهاه باا
الطرهااا و پیاماادهای منفاای عماال اسااتن افاارادی سااه در ای ا منطقااه اارار دارهااد بااه
«الو بینی غیروا ع بیناهه» مبفال هکفندن طبق برالای روایااتا غیروا ع هماایی و درو
ا جمله آفت های امید است سه موجب الاو بینی غیروا اع بیناهاه می شاودن باه اماام
صادق ۷عرض شد گروهی مکصیت می سنند و می گویند «امید داریام»! و هماواره اا
آالر عمر در همی حال هکفندن حضرت در پاسخ فرماود« :ایناان مردمای هکافند ساه
دل به آر وهای بی جا الو می سنند»ن ای حالت امید هیکات بلکاه جلاوه گری واروهاه
وا کیت است سه طبق فرمایش اماما درو استن اینان امیادوار هیکافندا یارا هار ساه
امید دیزی را دا رد آن را طلب می سندا برای آن می سوشد و به دهبالش می رود( 1سلینایا
۲ :1۴۰7ف)۶5ن طبق ای حدی و احادی مشابها هفی ه امیدواری سااب را می اوان در
دو گوهااه ا رففااار هاسااالم طبقه بناادی ساارد 1 :ن جرلت داشااف باار کاادی و مکصاایت؛ ۲ن
«اهمال ساری» و بی الیالی در الصوص کلیافن در ایا صاورتا روی آوری رففااری در
مکصیت و آرامش در اه ام هادادن کلیافا مبفنای بار هاوعی الاو بینی ساوگیراهه باه
کای مبفنای بار
آینده ا فاق می اففد و احفماال هه بر اثار پاساخ دادن باه هاوعی هشااهه وا ِ
مصااون ماهدن ا پیاماادهاا بلکااه هاشاای ا پاسااخ دادن بااه هفی ااه گیری های غلااه یااا
هشاهه های غیروا کی صورت می گیردن
پاووهاشه ااای روانشانااس اای هاش ااان ا آن دارد سااه مااردما باهوی ااوه افااراد سالاماب ااه
گاوهاهای ساوگایاراهاه باه دهایااا آیاناده و الاود الاو بایا هکافانادن بارای ایا ماثبتهگری
غیروا ع بیناهها مکموال سه شیوه دهبال میشود1 :ن دیدگاه مثبت غیروا عبیناهه به الود2؛ اینکه
ََ ُ َ َ
ُ ُ َ َ
َ َ ُْ ُ َُ ٌَْ ْ َ ُ َ َْ َ
َ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ
اصی َو یقولون ن ْر ُجو فال َیزالون کذ ِلک َح َّتی
ْ« .1عمن ْذکره عن أ ِبی ع َب ِد اهّٰلل ۷قال :قلت ل ْه َقوم یعم َلون َ ِبالمع ِ
َ َ َ
ُ ََ َ
َ
َ َ
ُ ُ َ َ َّ
َ
ین ِإن َم ْن َر َجا شیئا طل َب ُه َو َم ْن خاف ِم ْن
یأ ِت ُیه ُم ال َم ْوت فقال َه ُؤال ِء ق ْو ٌم َیت َر َّج ُحون ِفی اْل َم ِانی کذبوا لیسوا ِبر ِاج
َ
شی ٍء َه َر َب ِم ْن ُه».

)2. Unrealistically Positive Views of the Self (Self-Aggrandizing
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رففارهای گذشفه و صفات شدصی الود را هکبت به جنبههای منفی الویش بیشفر و ار قایاففه
میبینند؛ ۲ن الطای ادراسی در سنفرل امور1؛ اینکه مردم فکار میسنناد می واهناد ا بد رشادن
سارها جلوگیری سنند و آهها را بهبود بدشاند؛ ۳ن الاو بینی غیروا عبیناهاه 2باه آیناده؛ هاوعی
احکاس بیاساس الو بیناهه سه بر اساس آن آینده امیدبدش ر ا آن دیزی الواهد بود ساه
وا کیتها میگویندا در حالی سه شواهد وا کی حاسی ا ا فا

ات هااگوار در آیناده اسات ( یلاور و

براونا  1۹۸۸و )1۹۹۴ن مثال ممک است فاردی فکار سناد باهراحفی می واهاد ا پیاماد رففارهاای
بزهکاراهه جلوگیری سند و وضکیت را بهبود بدشدا دراسه به طور حریفشده و غیروا کی باه
واهمندیهای الود امیدوار استا یا الود را بیش ا حد وا کی مثبت میبیندا یا به آینده باه گوهاهای
بیاساااس الااو بی اسااتن اف اراد ب ارای اداره اطالعااات منفاای و رساایدن بااه احکاااس مثباات ا
راهبردهای الاودفریبی اساففاده میسنناد ( یلاور و باراونا  1۹۸۸و )1۹۹۴ن همانگوهاه ساه گذشاتا ایا
راهبرد الودفریبی در ادبیات اسالمی با اصطال «درو » (= سذ ) بیان شده استن
۳ن منطقه روان شناالفی الو ا هاامیدی؛ سه هشان ا افراط در رسا هاامیدی و اجفنا
منفکالهه برای حرست و پویایی در هدگی استن افرادی سه در ای منطقاه ارار دارهادا باه
با داری رففااری مبفنای بار هاوعی ارس افراطای و بادبینی ساوگیراهه باه آینادها الاود یاا
واهمندی های الود مبفال هکفند؛ سکاهی سه در رابطه با الداوهد رسشان ماهع ا امیدواری
به رحمت الداوهد است( 3حراهایا )۳۰۴ :1۴۰۴ن احفماال ای با داری هه بر اثر پاساخ دادن باه
نبیهی وا کیا بلکه بر اثر پاسخ دادن به هفی ه گیری های غلاه یاا هشااهه های غیروا کای
نبیه صورت می گیردن
۴ن منطقه روانشناالفی ری ا هاامیدی؛ سه هشان ا احکاس امنیت در مواجهه با الطرها
و پیام دهای منفی یا جرلت در عمل است؛ در عی حاال فارد احکااس هاامیادی داردن در ایا
بارها فقه به مکرفی بکنده سردهایم؛ دراسه بیی منک می در گزارههای دینی هداردن
1. Illusions of Control

َْ َ َ
َ
ْ « .3ار ُج اهّٰلل َر َجاء َال َ
یج ِّریک َعلی َم ْع ِص ِیت ِه َو خف ُه خ ْوفا ال ْیؤ ُیسک ِم ْن َر ْح َم ِت ِه».
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 ۳ـ  .۲اثر متقابل ترس و امید

همان گوهه سه گذشتا قاطع دو محور « رس ا ام ا ری» و « امید ا اسفیناء ا یایس»
دهااار منطقااه روان شااناالفی ای اااد ساارده اساات سااه وضااکیت احفمااالی افااراد را ا هظاار
سا مان یاففگی دو اهگیز

رس و امید هشان می دهندن منحنی موجود در همودارا بنا بار

آهده ا آمو ه های اسالمی اسفنباط می شودا ای سا مان یاففگی را هشان می دهدن طباق
ای منحنیا اگر رس ا اهدا ه الود فرا ر رودا اهکان را مییوس الواهد سرد و طبیکی است
سه اهکان مییوس دلیلی برای حرست و رففار مثبت هداردن همدنی ا اگر امید ا اهدا ه الود
فرا اار رودا بااه ااری سشاایده می شااود و اهکااان مف ااری ا دیاازی باااک هاادارد و عاماال
با دارهده ای برای منع او ا عمل شت وجود هدواهد داشتن در حالی ساه هقطاه مفکاادل
اهکان در هکبت با رس و امیدا هقطه ای است سه رسش با امید و امید
می شود و در میاهه ُب کد باال ـ راست رار می گیردن

با رس نظیم

به هر حالا پرور رس و امید در رسیبی مفکادل می واهد هیروی جهت دار مثبفای را
برای نظیم روی آوری و با داری رففاری یمی سندن ای وضکیت به واسطه وجه داشف به
پیامدهای مثبت و منفی سارها به دست می آیدن بی اوجهی باه پیامادهای سارهااا فرآیناد
سن ش را مدفل می سندن در ای صورتا فرد امیاد سااب پیادا می سناد و بارای پاادا
حرست همی سندا یا دنان ددار رس می شود سه امیاد را ا دسات می دهاد و باه علات
هاامیدی ا پادا عمل همی سندن
 ۳ـ  .۳سازوکار تعدیلکنندگی متقابل ترس و امید در نظام ایمان

برای بیی ای سا وسار ا اصطال رموسافات 1اساففاده مای سنیمن رموسافات یاا دماپاا
دسفگاهی است سه به منظور هگه داشف دمای ین ساماهه در محدوده ای مشادصا باه
سار می رودن ای دسفگاه ا باالرفف دمای محیه ا حدی مکی جلوگیری می سندا دراسه
دمای باال ر ا آن حد ممک است باه دسافگاه صادمه جبران هاپاذیری وارد سنادن در ایا
1. thermostat
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بح ا ا هام و سارسرد ای دسفگاه به عنوان اسفکاره ای برای نظایم امیادواری ا طریاق
رس اسففاده می سنیمن ا م مو گزاره های دینی موجاود در مناابع اساالمیا راجاع باه
همراهی الو و رجاء در هشاهه های ایمانا اسففاده می شود ساه ارس ماهناد رموسافات
برای امید است و امید هیز همی گوهه عمل می سندن و فی امیدواری با الطاهای شناالفی
می شودا رس (= الو ) در هظام ایمانا روی آوری

و سا وسارهای دفاعی هاسالم مددو
َ
مفرط و آرامش ساب را سه به جرلات ور ی منفای در مکصایت و اهمال سااری در کلیاف
من ر می شودا سااهش می دهاد و نظایم می سنادن در مقابالا امیادواری می واهاد ارس
مفرطی را سه موجب ییس و اجفنا ا عمل اساتا مهاار سنادن در این ااا دگاوهگی ایا
نظیم را بر اساس دند حدی

وضی می دهیم:

1ن ا امام صادق ۷هقل شده سه «هایچ بناده ماسمنی هیکات مگار آهکاه در دلاش دو هاور
است :هور رس و هور امید سه اگر هر ین ا آهها را و

ن سنی بر دیگری فزوهی هیاباد»( 1سلینایا

۲ :1۴۰7ف)۶7ن ای حدی هشان میدهد سه در هظام اهگیزشی مبفنی بر ایمانا ادرت امیاد بار
درت رس فزوهی همییابد و بالکک ؛
۲ن در روایفی دیگر ا امام صادق ۷آمده است« :طوری باه الداوهاد امیادوار باا
امید و را به مکصیت هکشاهد و دندان ا او رسان با
االهی هاامید هکا د»( 2اب

ساه آن

ساه آن ارس او را ا رحمات بیکاران

شکبه حراهیا )۳۰۴ :1۴۰۴ن ا ای حدی دنی برمیآید سه اگار امیاد باه

دری فزوهی یابد سه فرد را به مکصیت بکشاهدا ال م است ا میزان امید سم شود و اگار ارس
به حدی برسد سه فرد را ا حرست وادارد ال م است ا میزان رس ساسفه شود؛
۳ن بنا بر حدیثی دیگرا رس عامل با داری ا مکصیت اسات؛ ا اماام صاادق ۷در فکایر
آیات  ۴۰و  ۴1سوره ها عات هقل شده است «سکی ساه بداهاد الادا او را میبیناد و آهداه گویاد
میشنود و هر سار هین و بدی میسند میداهدا همای او را ا سارهاای شات باا مایداردا او
َ
ُ ۷ َ ۷
َ
نور خ َیفة و ُ
یقول :إن ُه َلیس من َعبد مؤمن إال و فی َق ْلبه ُنورانُ :
جاء ،لو ُو ِزن
« .1عن أبی عبداهّٰلل  :کان أبی
نور َر ٍ
ٍ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َ ُ َ
ْ
هذا لم ِیز ْد علی هذا ،و لو و ِزن هذا لم ِیزد علی هذا».
َْ َ َ
َ
ْ « .2ار ُج اهّٰلل َر َجاء َال َ
یج ِّریک َعلی َم ْع ِص ِیت ِه َو خف ُه خ ْوفا ال ْیؤ ُیسک ِم ْن َر ْح َم ِت ِه».
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همان سکی است سه ا مقام پروردگار

رسیده و ضمیر الویش ا هوس باا داشافه اسات»

1

(سلینیا ۲ :1۴۰7ف)7۰ن ای حدی شامل یثیر الاو (= ارس) بار باا داری ا مکصایت اسات و
دناهده به حدی دوم وجه سنیما می وان هفی ه گرفات ساه ارس بکاان رموسافات میازان
امیدواری را نظیم میسندن همی هفی ه با بذل وجه به اثر کدیلسنندگی امید بر رس و د ت
در الصوص آن بیی شدهی استن اثر کدیلسنندگی مفقابل ارس و امیاد در شاکل دو هشاان
داده شده استن

شکل  :۲چگونگی تأثیر متقابل ترس و امید در تعدیل یکدیگر

َْ
ََ
َْ
َ
َ « .1م ْن َعل َم َأ َّن اهّٰلل َیر ُاه َو ْیس َم ُع َما ُیق ُول َو ْیع َل ُم َما ْیع َم ُل ُه م ْن َخیر َأ ْو َش در َف ْ
یح ُج ُز ُه ذ ِلک َعن الق ِبیح ِم َن اْل ْع َمال فذ ِلک
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
خاف َم َ
قام َر ِّب ِه َو ن َهی َّالنف َس َعن ال َهوی».
ال ِذی
ِ
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همانگوهه سه در شکل مشاهده میشود رس بکان رموسفاتا امید را هکبت به اری و
اهمااال در وظیفااه نظاایم ساارده و امیاادواری کدیلشاادها هفی ااه ساااهش ااری و افاازایش
حکاسیت به وظیفه استن ای سا وسار را برای نظیم ارس باا رموسافات امیاد هیاز می اوان
صویر سردن به ای صورت سه رس ساب ا سه ییس و اجفنا اهفکالی را به دهباال داردا حات
یثیر امیدواری فرد مهار و کدیل میشودن در ای صورتا اجفنا فرد ا حرست ساهش یاففاها
رغبفش به فکالیت و اه امدادن وظیفه افزایش پیدا میسندن در هفی ها مسم در دلش دو هاور
است :هور رس و هور امید سه اگر هر ین ا آهها را و ن سنی بر دیگری فزوهی هیابدن
نتیجه

بر اساس آمو ههای اسالمیا «الو » و «رجاء» واتههایی هکفند سه دو اهگیزه دروهی ارس و
امید را حکایت میسنندن الو و رجاء در هظام اهگیزشی ایمانا جهت و شدت یکدیگر را نظیم
میسنندن مفهومشناسی دو مفهوم الو و رجاء هشان داد سه الاو یان ساوی محاوری ارار
دارد سه میاهه آن ام و هقطه مقابل آن ربی است و رجاء هیز بر روی محور «رجاء ا اسفیناء ا
یاایس» اارار داردن ا قاااطع ای ا دو محااور دهااار منطقااه روانشااناالفی همایااان میشااود سااه
هشاندهنده وضکیت افراد در هکبت با دو حالت الو و رجاء است؛ منطقه روانشناالفی الو
ا امید سه مبفنی بر هظام اهگیزشی ایمان است و حالت مفکادل دو اهگیزه الو و رجاء را هشان
میدهد؛ منطقه امید ا

اری ساه هشاان ا احکااس الاو بینی غیروا عبیناهاه و امنیات در

مواجهه با الطرها و پیامدهای منفی عمل است سه ای حالتا ری و اهمال در اه اامدادن
وظیفه را من ر میشود؛ منطقاه الاو

ا هاامیادی ساه هشاان ا افاراط در ارسا هاامیادی و

اجفنا منفکالهه برای حرست و پویایی در هدگی استا و منطقه ری ا هاامیدی سه هشان ا
احکاس امنیت در مواجهه با الطرهاا و پیامادهای منفای یاا جرلات در عمال اساتن در هظاام
اهگیزشی ایمانا هحوه کامل الو و رجاء سا وساری را ولید میسناد ساه در آن ارسا بکاان
رموسفاتا امید را در هکبت با ری و اهمال در وظیفه نظیم سرده و امیادواری کدیلشاده
مینه را برای ساهش ری و افزایش حکاسایت باه وظیفاه فاراهم میسنادن ایا ساا وسار را
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می وان برای نظیم رس با رموسفات امید هیز صویر سردن به ای صورت سه رس ساب ا سه
ییس و اجفنا اهفکالی را به دهبال داردا حت یثیر امیدواری فرد مهار و کدیل میشودن در ای
صورتا اجفنا فرد ا حرست ساهش یاففها رغبفش به فکالیت و اه اامدادن وظیفاه افازایش
پیدا میسندن بنابرای ا م موعه آمو ههای اسالمی در ای موضو برای رسیم مدلی مفهومی
در بیی هظام کادل رس و امید سفایت می سندن
ای هفی ه باا یاففاههای علمای دربااره نظایم رویآوری و باا داری رففااری در ساا وساری
عصبشناالفی همسو است (مثال گریا )1۹۹1ن ده اینکه هظام روانشناالفی اهکان برای کدیل و
نظیم دو حالت رویآوری و باا داری ساا وساری مفماایز و مشادص دارد؛ باه گوهاهای ساه در
کارض بای رویآوری و باا داری رففااریا ساا وساری عصبشاناالفی در هظاام روانشاناالفی
اهکان به اهفدا و صمیمگیری مبادرت میسند و در حقیقتا دو حالات رویآوری و باا داری
در کامل با یکدیگر

نظیم میشوهد (هن :آ ادفال

ا )1۳7۹ن به هظر میرسد در هظام کدیلسنندگی

رس و امیدا سا وساری عصبشناالفی هیز در سط بدن پشفیبان استن
در ههایتا به عناوان هفی اهای سااربردی می اوان گفات پارور

ارس و امیاد در رسیبای

مفکادل می واهد هیروی جهتدار مثبفی را برای نظیم رویآوری و با داری رففاری یمی سندن
ایا هااد بااه واسااطه وجهداشااف بااه پیاماادهای مثباات و منفاای سارهااا بااه دساات میآیاادن
وجه هکردن به پیامدهای اعمالا ای فرآیند سان ش را مدفال ساردها فارد را باه راهبردهاای
الودفریبی امیدواری میسشاهدن در ای صورتا فرد امید ساب پیدا میسناد؛ یاا بارای پاادا
حرست همیسندا یا ا پیامد منفی سکفی و اهمال الود احکااس امنیات داردن راه برونرفات ا
ای وضکیتا افزایش رس و حکاسیت فرد در مواجهه با الطرهای موجود یا پیامدهای منفای
عمل الویش استن ا سوی دیگرا الگوی رساهگیز افراطایا فارد را باه وضاکیت هاامیادی ا
سکب پادا

و اجفنا ا فکالیت مفید وادار میسندن راه برونرفت ا ای وضکیت هیز افازایش

امیدواری است سه موجب ساهش اجفنا منفکالهه و افازایش رغبات باه عمال و اه اامدادن
وظیفه میشودن
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