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 چکیده
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ی  لایببنلپببژویشلرشبب نلایو.لی ف بب پ دا  بب 

Abstract 

The goal of the present research is to 

extract and present a conceptual model 

based on Islamic resources explaining the 

behavioral approach and inhibition inter-

active system based on the quality of 

relationship between the two states of fear 

and hope. For this purpose the religious 

propositions in the Islamic resources have 

been described and analyzed as a quali-

tative method, and then terminology, 

function recognition, and the way of 

relationship and interaction between the 
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«لامصد»ی  لاسالم ،لدیدلب لاس سل ما  م 

دولارهصببز لدروربب لیدبب ندلیبب لدرل«لظبب س»ول

رم (لایا ن،لجرتلولشدتلیکدیه لرالظنمبصول

لیب   ما  لا لگب و لایبنلینند.لبنب ب این،م 

لظ سبصول بب الشد لاس ن دل رر لب لی لاسالم 

لولظب سلظعب د لرم (لظبصصنلدرلمبرام لمدو 

ینبد.لبب لاسب سلایبنلمبد ،للم لیب یتلامصد

ظااردلبد نلظ ماس  ت،لامصدلی ذ لولظ سلم 

س  وی ری  ل ادف یب لم ظبیلبب ل نلرالمرب رل

یندلولامصدوار لرصزلظب سلمبب طلولم هب لرال

دیببدلول نلرالببب لسببطملی ر مببدلولیبب یشلم 

لرس رد.س وولم 

 ور لرف بب ر ،لامصببد،لظبب س،لرو لها:اژهکلیاادو

لب  دار لرف  ر ،لارهصز .

two states of hope and fear have been 

addressed. The findings of this research 

shows that on the basis of Islamic 

teachings "hope" and "fear" are two 

internal motivations that adjust the 

orientation and intensity of each other in 

the faith system. Therefore, this group of 

Islamic teachings that have been cited, 

suffice to present such a model. Based on 

this model, fear can control as same as a 

thermostat the false hope and the 

mechanisms of self-deceit related to it. The 

hope decreases the excessive and morbid 

fear and let it reach the efficient and sound 

level. 

Keywords: hope, fear, behavioral approach, 

behavioral inhibition, motivation. 

 مقدمه

هگیزشای شدن رففار را در بار دارد و در هظاام اشناالفی است سه فکالوضکیفی روان 1آوریروی
دهنااده رففااار اسااتن در حالاات دهنااده و جهتشااودن ایاا  هظاااما اهرتیالوشااایند پدیاادار می

سنناده  واهاد فکالدهدا بلکه هشاهه پادا  هام میها پاسخ می نها به پادا آوریا فرد ههروی
 آوری ار بااط دارد امیاد بارای رسایدن باهیکی ا  حااال ی ساه باا روی (ن1۹۸۰ا 2)فاولزرففار باشد 

حاالفی اسات شاامل اهفظاار و اایع و هفاایم مطلاو ؛  3وضکیت مطلو  و الوشایند استن امید
دسات  هاای مشدصای باههمدنی  اطمینان هکبی به اینکه دنی  هفاای ی باه دهباال  ال 

                                                      
1. approach 

2. Fowles, D. C 

3. hope 
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هاای فکالیت  واهادآیندن ای  اهفظار احکاس امید و در پی آنا شادی را به دهباال دارد و میمی
آوری اماا مکائله ایا  اسات ساه گااهی روی ن(۴۲۰۰ا 1یگم و سال یفرسون)پ هدهدفمندی را براهگیزا

اففد و احفماال  هه بر بینی و امیدواری سوگیراهه به آینده ا فاق میرففاری مبفنی بر هوعی الو 
های غلااه یااا گیریدادن بااه هفی ااهدادن بااه پاداشاای وا کاایا بلکااه هاشاای ا  پاسااخاثاار پاسااخ

شناسای هشاان داده اسات ساه در گیردن  حقیقات رواندا  صورت میهای غیروا کِی پاهشاهه
هاا افراد برای اداره اطالعات منفی و رسیدن به احکااس مثباتا ا  راهبردهاای ای  مو کیت

راهبردهای الودفریبی برای مقابله باا  ن(۴1۹۹و  1۹۸۸ا 3و براون یلور) سنند اسففاده می 2الودفریبی
روهاد و شاامل بیناهاه ا  جهاان باه ساار میر باا دیاد الو برالی اطالعاات وحشافناک و میاای

سا وسارهای دفاعی ن (۴۲۰۰ا 6)رن کن سارهکفند  5و الطاهای ادراسی مثبت 4سا وسارهای دفاعی
اففند  ا وضکیت بهفر ا  آهده وا کا  وجود دارد ادراک شودن و الطاهای ادراسی مثبت به سار می

 سندنر می ای  پدیده  حمل وضکیت دشوار را آسان
هاای اساس به آینده و هگراهی بایش ا  حاد دربااره الاود و  واهاییا  سوی دیگرا بدبینی بی

در هظام اهگیزشای آ ارهاده  7 واهد من ر به با داری مفرط و مرضی شودن با داری رففارالودا می
ند و های الاصی موجود باشها یا محرکاففد سه عالمتهایی ا فاق می رار دارد و در مو کیت

شدن رففار و هشان دهند سه برو  رففار )پاسخ( الاصی پیامدهای منفی الواهد داشتن الامو 
باه هقال ا  آ ادفاال ا  1۹۹1ا 8ی)گار هاای ایا  هظاام اسات اجفنا  منفکالهه دو هموهه مهم ا  سنش

شاودن و فای هظاام باا داری شادن هظاام باا داری من ار مییا اضطرا  به فکال 9 رسن (1۳7۹
                                                      

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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هاای یاباد و  وجاه موجاود  هاده را باه محرکشاودا اهگیدفگای افازایش میکال میرففاری ف
اماا همدنان مکئله ای  است سه گاه با داری رففاری  (ن1۳۸۴ا 1)فراهک سند محیطی مکطو  می

اففد سه ها ا فاق میمبفنی بر هوعی  رس افراطی و بدبینی سوگیراهه به آیندها الود یا  واهمندی
 سندنیابی به پادا  و هفی ه هاامید میگیرد و او را ا  دستا  فرد می فکالیت مفید را

آوری و باا داری ساا وساری شناالفی اهکان برای  کادیل و  نظایم دو حالات رویهظام روان
در  کاارض بای   (1۹۹1)گاریا  شاناالفیمفمایز و مشدص داردن بارای مثاالا ا  دیادگاهی روان

شناالفی اهکان به اهفدا  شناالفی در هظام روانساری عصبآوری و با داری رففاریا سا و روی
آوری و با داری در  کامل با یکدیگر سند و در حقیقتا دو حالت رویگیری مبادرت میو  صمیم

ا  دیدگاه منابع اسالمی )آیاات  ارآن و روایاات(ا ساا وسار  (ن1۳7۹آ ادفال ا  نک:)شوهد  نظیم می
)رجااء( و « امیاد»هاای رففاری بر اساس هظام  کااملی حالت آوری و با داریسننده روی نظیم

آوری و باا داری هاای رویباه عناوان اهگیز   ارس و پذیر استن امیاد)الو (  بیی «  رس»
 یکادیگر جهت و شدت های االال ی ال م استگیری فضیلتسنند و به منظور شکلعمل می

 ددی مکرفی شده اساتا ا  جملاه امااممدل  کاملی  رس و امید در روایات مفکن سنند  نظیم را
: است هور دو دلش در آهکه مگر هیکت مسمنی بنده هیچ سه اهدسرده هقل پدرشان ا  ۷صادق

: 1۴۰7 سلینایا) هیاباد فزوهای دیگاری بر سنی و ن را آهها ا  ین هر اگر سه امیدا هور و  رس هور

ن فضایلت هار یان مطار  داهشمندان علم االالق هیاز رابطاه الاو  و رجااء را در بیاا(ن ۶7ف۲
 داشاف  الاو  یاففاه فارد غلباه بار او به میرورشدن و الدا مکر ا  ایمنی حالت اهد سه اگرسرده

اسات  افضل داشف  رجاء شده دیره او بر الداوهد رحمت ا  هومیدی و ییس اگر و استا افضل
شااهی ا   کامال در ههایاتا بیاان فایض سا (ن7: ج1۴17؛ فایض ساشااهیا 1۳ ا: ج)برای مثالا غزالیا بی

شاود و )= امیاد( می موجب باه بارآمادن رجااء ثنب )=  رس(   رس و امید ای  است سه الو 
 بنندا رجاای و عنکف رجاء: است  کم دو هیز رجاءن شوددیگر می موجب الو  عنن ض الو 

ات رابطه سه شودمی باع  را ثابفی الو  رجاء عاسف سه  رجااء باادی و سنادمی  قویات را محب،
ت را حیا و  قصیر و ع ز اهل رساد اما باه هظار می ن(۲۸۴ف7: 1۴17)فیض ساشاهیا بدشد می صح،

                                                      
1. Franken, R. E 



 ۹۴ زمستان/ سال اول / شماره اول/  140

 

1۴۰ 

سننادا گذارهد و اثر یکدیگر را  کادیل میاینکه دگوهه دو حالت امید و  رس بر یکدیگر  یثیر می
روا پووهش حاضار در پای آن شناالفی هیا  به بررسی بیشفری داردن ا  ای ویوه ا  لحاظ روانبه

دگوهگی ار باط حاالت  رس و امید را بار اسااس مناابع اساالمی  وضای  دهاد و بار است سه 
 امیاد و  ارس حالات دو ار بااط مبفنی بر را رففاری با داری و آوریروی  کاملی اساس آن هظام

ایمن شناسی دو حالت امید و  رس در منابع اسالمی پرداالفاهمنظورا به مفهومسندن بدی   بیی 
هاای اساالمی سارسردهاای امیاد و  ارس را بررسای  حلیلی در گزاره ا یس   با رو   وصیف

ایمن در ادامه دگوهگی ار باط دو اهگیز  امید و  رس  بیی  شده و در ههایت هظام  کامل سرده
  رس و امید مکرفی شده استن

 شناسی. مفهوم۱

ال م است بررسای  پیش ا  اینکه رابطه دو حالت  رس و امید را در منابع اسالمی بررسی سنیما
مبفنی بار فهام مفااهیمی « امید»و «  رس»د یقی ا  دیکفی آهها داشفه باشیمن فهم دیکفی 

 سنندناهد و بر ای  دو حالت داللت میاست سه در منابع اسالمی به سار رففه

 . مفهوم امید۱ ـ ۱

(ن ۶۲ف۳: 1۳71شایا ا مااده رجااء؛  ر 1۳7۲دهداداا  نک:)است « رجاء»مکادل امیدا در  بان عربی واته 

ن همدنای ا واته (۲۰7ف۲: 1۳۶7اثیار جازریا )اب  1واته رجاء با أمل )= آر و( و  و اع مفاراد  اسات
بااه دلیاال میاازان داللاات مفهااومی و  (ن۴۲5ف۳: 1۴۰۴فااارسا )اب سنااد باار آن داللاات می« طمااع»

م؛ با ای   وضای  ایساررففه در ای  پووهشا به بررسی مفهوم رجاء پرداالفهاسفکمال در منابع به
را  شاادی به رسیدن  مینه داشف  به دیزی است سهدر اصطال ا به مکنای گمان« رجاء»سه 

باه عباارت دیگارا رجااء باه مکناای حالات اهفظااِر  (ن۳۴۶: 1۴1۲)راغاب اصافهاهیا  2سندفراهم می
های مشدصای احکااس موضو  مطلوبی است ساه باه آن عال اه داریام و بار اسااس هشااهه

شناسای ایا  در روان (ن۳۰۴: 1۴1۲راغاب اصافهاهیا ) 3ه ا  رسیدن به هد  حکایت داردشود سمی
                                                      

ع واْلمل. »1 وق  َجاء بمعنی الت   «.الرَّ
ة. »2 َجاُء ظن  یقتضی حصول ما فیه مسر   «.والرَّ
ع محبوب عن أمارة مظنونة، أو معلومة. »3 جاء والطمع توق   .«أن  الر 
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 هااا اساات: فکاارسناادن امیاادواری شااامل ایاا  ویوگیمفهااوم باار حالاات امیاادواری داللاات می
 سردن درباره آیناده؛ اهفظاار دربااره اینکاه و اایع و هفاایم مطلاو  ا فااق الواهناد اففااد؛ عمال

 داریام هفاای ی را باه باار الواهاد آورد و در هفی اها احکااس شاادیای سه باور سردن به شیوه
 اهگیزاهادهاای هدفمناد را برمیهاا فکالیتگوهاه حالترا در این ا و اسنون به دهبال دارد و ای 

بنادی بنابرای ا احکاس امید در هی اهات مثبات طبقهن (۲۰۰۹ا 1؛ ادوارد ۴۲۰۰ یگم او سل یفرسون)پ
 سندنآوری عمل میا  هظام اهگیز  روی شود و به عنوان بدشیمی

 . مفهوم ترس۲ ـ ۱

باا « الاو »واته  (ن۳1۲ف۲: 1۳71) رشایا است « الو »مکادل  رس )= بیم( در  بان عربی واته 
اماا به ( 1۴۰۹فراهیدیا  نک:) های مشفرسی داردالشیها وجلا رهبه و رعب ا  هظر مفهومی مسلفه

اهفدا  « الو »اسالمی مر به با موضو  مقالها واته  دلیل میزان داللت و اسفکمال در منابع
در اصطال ا به مکنای اهفظار امری هاالوشاایند در آیناده اسات؛ « الو »و بررسی شده استن 

ق اهفظاار باشاد یاا ا  روی احفماال الواه ای  امر هاالوشایندا ا  روی یقی س  )راغاب اصافهاهیا  2مفکلَّ

شود اهکان  بل ا  و وِ  امری هولنااک ب میالو  به عنوان هوعی احکاس موج(ن ۳۰۳: 1۴1۲
 رسای ساه در مفاون  (ن۲۸5ف۲۰: 1۴۰۴الحدیادا أبی)اب  3)ماهند م ا ات عمل(ا با الطر مقابله سند

شدن  هدیدها و پیامدهای هاالوشاایند رففارهاا اسات ساه ممکا  االال ی آمدها  رس ا  عملی
و سیفر اعمال و اماوری ا  ایا   بیال  است در آینده اهکان با آهها مواجه شودن  رس ا  م ا ات

بنابرای ا  رسای ساه در این اا ماد هظار اساتا ساارسرد  (ن1۳۸۸)پکندیدها هیز به همی  مکنا است 
های هابهن ار و مرضی مففاوت استن در روایاتا ا   رس هابهن ار به گیراهه دارد و با  رسپیش

در حاالی ساه (ا ۴۶۹: 1۴1۴شریف رضایا ) 4یاد شده است« الُ ب »عنوان عیب و ساسفی و با واته 
                                                      

1. Edwards. M. L 

ع مکروه عن أمارة مظنونة، أو معلو. »2 مة،... و یضاد  الخوف اْلمن، و یستعمل ذلک فی اْلمور الدنیویة توق 
 «.واْلخرویة

[ عن الفرق بین الغم والخوف فقال الخوف مجاهدة اْلمر المخوف قبل وقوعه والغم ما ۷و سئل ]امیرالمؤمنین. »3
 «.یلحق االنسان من وقوعه

 «.: الُجبُن َمْنَقصة۷االماُم علی. »4
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هاای دهاد  اا ا  مو کیتداری ماهند  ها الطرا باه اهکاان هشادار می رس مفید در الویشف 
 الطردار اجفنا  سندن

 های درونی. ترس و امید در نقش انگیزه۲

شوهدن ای  فرآینادها یاا ا  هامیده می 1دهند اهگیز فرآیندهایی سه به رففارا اهرتی و جهت می
های محیطی هکفند سه فارد شوهد یا ا  بیرونن رویدادهای بیروهیا مشوقرون فرد هاشی مید

هاا ا  ها و هی انسنندن عالوه بر ای ا هیا هاا شناالترا به عمل الاصی جذ  یا ا  آن دفع می
های جاذ  یاا دفاع فارد را های دروهی گرایشجمله   ربیات دروهی هکفند و با عنوان اهگیزه

پاردا یم ساه در ادامه به ای  موضو  می (ن7: 1۳۹۳)ریوا دهند نند و بدان هیرو میسمشدص می
شاوهد محکاو  می« وضکیت هی اهی» رس و امید در هظام اهگیزشی مسثرهد و ا  آه ا سه دو 

 سنندنهقش اهگیزه دروهی را در هظام اهگیزشی ایفا می
سناد: شاکل اولا هظاام مال میهظام اهگیزشی اهکان ا  هظر سارسرد به دو شکل مفماایز ع

های مثبات پاساخ آوری باه مشاوقاهگیزشی الوشایند است سه بر اساس طلب پاادا  و روی
 هاای الوشاایند را بار عهادهسردن رففاار بارای مو کیتدهدن ای  هظام هم مکئولیت فکاالمی

)فااولزا سردن رففار برای اجفنا  فکال ا  پیامدهای منفی و  نبیه اسات دارد و هم مکئول فکال

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

ز  های هی اهی مثبت ساه بارای اهگیایکی ا    ربه ن(۶۸-۸7ا صص۲۰۰۳ا 3م یتو وا یرای)مفئوسا د
امیدا وضاکیفی شاناالفیا  ن(1۳7۹به هقل ا  آ اد فال   1۹۸7)فاولزا رود امید است الوشایند به سار می

دهاد و حااسی ا  اهفظارسشایدن بارای و اایع و هی اهی و اهگیزشی به سوی آینده را هشاان می
ای ای باار  ااوان امیااد را اهگیاازهروا میا  ایاا ن (۲۰۰۴ یگم او ساال یفرسااون)پهفااایم مطلااو  اساات 

 آوری به پادا  و آسودگی برای دورماهدن ا   نبیه داهکتنروی
                                                      

1. motivation 

2. Watson, D. & Clark, L. A 

3. Matthews, G., Deary, I. J. & Whiteman, M. C 



 143 بر اساس تعامل... یرفتار  یو بازدار  آورییاز نظام رو یینیتب

 

1۴۳ 

شکل دوم اهگیز  در هظام اهگیزشی هاالوشایند  رار داردن هظام اهگیزشی هاالوشایند ا  ین 
 ارار دارد و ا  ساوی دیگارا باا عواطاف  1در هظاام باا داری رففاار (1۹7۰)سو طبق هظریه گری 

هظاام  ن(۶۸-۸7: ۲۰۰۳ م ایاتو وا یارای)مفئاوسا دمطابق است  (۸1۹۸)وا کون و سالرک در هظریه  2منفی
دهدن ای  هظام های آ ارهده پاسخ میاهگیزشی هاالوشایند بر اساس اجفنا  ا   نبیها به محرک

های با داری و الاموشی رففاار باه دهی به آن را در مو کیتسردن رففار و جهتمکئولیت فکال
های الاصی موجود باشند و هشان دهند ساه بارو  ا محرکها یعهده داردن هنگامی سه عالمت

اففادن رففار الاصی پیامدهای منفی الواهد داشتا هظام با داری یا الاموشی رففاار باه ساار می
 رس یاا اضاطرا  مکماوال  باه  ن(1۹۸۰)فاولزا های مهم ای  هظاما اضطرا  است یکی ا  ویوگی

شودا اهگیدفگی با داری رففاری فکال می شودن و فی هظامشدن هظام با داری من ر میفکال
 (ن1۳۸۴فاراهک ا سناد )های محیطی مکطو  مییابد و  وجه موجود  هده را به محرکافزایش می

ای بارای باا داری رففااری و اجفناا  ا  پیامادهای  وان  رس و هگراهی را اهگیازهروا میا  ای 
 آ ارهده  لقی سردن

 وان امیاد را باه عناوان سال یاا د سه بر اساس آن میسنای  مطالب ا  شواهدی حکایت می
آوریا و  رس را هیز به عنوان سال یاا بدشای ا  هظاام اهگیزشای بدشی ا  هظام اهگیزشی روی

با دارهده  لقی سردن اماا ای   لقی به بررسی دو وضکیت امید و  رس هیا  دارد سه در ادامه بدان 
هاای اساالمی در آمو ه« الاو »و « رجااء»مفهاوم پردا یمن ای  بررسی بر اساس  بیی  دو می

 آوری و با داری عرضه الواهد شدن)آیات  رآن و روایات( و  وضی  هقش آهها در روی

 آوری. امید و روی۱ ـ ۲

دهد سه امید های دینی درباره امیدواری و هکبت آن با پیامدهای مثبت هشان میبررسی گزاره
ای دروهای باعا  حرسات ارد: اول اینکه به عنوان اهگیازهآوری دو سارسرد عمده ددر هظام روی

 دهدنهای عمل را  وسکه میشود؛ و دوما ظرفیت  حمل سدفیمی
                                                      

1. Behavioral inhibition system (BAS) 

2. negative Affect (NA) 
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1۴۴ 

درباره اهمیات امیاد فرماود:  ۹رسول الدا شود:ساز است و باعث حرکت میامید انگیزه
شایر  امید و آر و رحمفی است ا  سوی الدا بارای امات ما ا اگار آر و هباود ماادر هاو اد  را»

های الاوِد فاردا در امید داشافه(ن ۲1: 1۴۰۸)حلاواهیا  1«ساشتداد و باغبان هیچ درالفی همیهمی
هشااهه فارد  ۷گرایی و  واهایی رسیدن به هد ا عامل حرست و پویایی استن علیاعم ا  هد 

یکای ا   ۷و اماام صاادق (۳۴۳ف۲: 1۴۰7)سلینایا  2ساردن داهکافهبودن و ارادهامیدوار را طالاب
 :1۴۰7)سلینایا  3سنادهای رففاری امید وا کی را طلب و حرست به سوی هد  مکرفای میاهههش

اهگیزد سه اهدا  ار شمند وا کی را طلابا و بنابرای ا امید وا کی هیرویی را در فرد برمی ن(۶۸ف۲
ای هدارهدن اماا دگوهاه امیاد جا دنی  ویوگیسندن در مقابلا آر وهای بیبه دهبالش حرست می

 شود؟ی  حرسفی را باع  میدن
های مثبت محصول پیگیری اهدا  در هگرا هی انشناسی مثبتطبق هظریه امید در روان

ها و های منفی هاشی ا  شککتاهد و هی انها در ای  پیگیریافکار شدص و با  ا  موفقیت
ی مثبات باعا  هااامیاد باا ای ااد هی ان ن(۲۰۰۹ا 4موله – یار)مگهای ای  فرآیند هکفند هاسامی

  واهدمی اینکه درباره است فرد ادراک شامل شودن امیدسردن و حرست به سوی هد  میطلب
روا مقاصاد یاا هقااط پایااهی  ه یاره اعماال بهنای در فرآیناد ا  ای  نبرسد مطلوبش اهدا  به

هد  طباق  حقیقاات اسانایدرا  به دسفرسی شوهدن ای  فرآینددسفرسی به هد  محکو  می
  هیه سه  فکر مکیرهای .1شود: گرففه می هظر با دو مسلفه در همواره (۲۰۰۲) 5سیگمون راهد و
 یاافف  و حفاظ سه گراهد   فکر عامل ن۲ دارهد؛ عهده به اهدا  به رسیدن برای را هاییطر 

 نشودمی شامل را اهدا  پیگیری برای ال م اهرتی
میاد باا  ایمی  اهارتی باه افازایش رساد ابه هظار می دهد:امید ظرفیت تحمل را توسعه می

                                                      
َمُل َما َأْرَضَعْت ُأمٌّ َوَلدا  َو ال َغَرَس َغاِرٌس َشَجرا۹َو َقاَل . »1

َ
ِتی، َو َلْو ال اْْل مَّ

ُ
َمُل َرْحَمٌة ِْل

َ
 «.: اْْل

 «.یُقوُل ِإیاکْم َو اْلکِذَب َفِإنَّ کلَّ َراٍج َطاِلٌب َو کلَّ َخاِئٍف َهاِرب ۷کاَن َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن . »2
ْن َذکَره َعْن َأِبی َعْبِد اهّٰلل. »3  «.ٍء َهَرَب ِمْنهُ ... ِإنَّ َمْن َرَجا َشیئا  َطَلَبُه َو َمْن َخاَف ِمْن َشی ۷َعمَّ

4. Magyar-Moe, J. L 

5. Snyder, C. R., Rand, K. L., & Sigmon, D. R 
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سناادن باارای ایاا  مطلاابا دالیلاای را ا  ادبیااات اسااالمی بساار سردن سماان میظرفیاات عماال
 و امیادواریم»: گفات «ایاد؟دگوهه شاما»: فرماود ماردی به ۷سنیما ا  جمله اینکه علیمی

 سکای و آیادبرمی وجویشجکت در بکفه امید دیزی به سه سکی»: فرمود حضرتن «بیمناک
 مواجاه شاهو ی باا ساه سکای بیم و  رس داهمهمی م ن گریزدآن می ا  دارد  رس دیزی ا  هس

باه  ساه مردی امید داهمهمی و! دارد؟ مفهومی ده سشدهمی دست آن ا   رس اثر در و شودمی
شاکبه حراهایا )اب  1«است! امیدی دگوهه سندهمی صبر آن بر ای  امیدا با و شودمبفال می بالیی

 اوان باال و سادفی را  حمال سارد در امیدی سه به واسطه آن همی در ای  روایتا (ن۲1۳: 1۴۰۴
 وان هفی ه گرفات ساه امیاد وا کای  حمال روا میبرابر امید وا کی  رار داده شده استن ا  ای 

دهاد افارادی ساه امیاد شناساان هشاان میدهادن  حقیقاات روانسدفی و باال را افازایش می
 رهاد و در مکایر  حقاق اهدافشاان بیشافر اهال مباار ه و امیادها پراهرتیبیشفری دارهد ا  سم

ها هکفندا عزت هف  بیشفری دارهد و مفکی به الودهدن در مقابال افارادی مواجهه با دشواری
بار ایا   ن(۲۰۰۹مولاها  – یاار)مگسه امید سمی دارهد در پیگیری اهدا ا افکار منفی بیشفری دارهد 

ای ا  دادن مراحال درمااهی دیگار  واهکافه م موعاهیی بدون اه اام نهااساسا ای اد امید به
  یییرات مثبت را باع  شودن

 . ترس و بازداری۲ ـ ۲

دهد ساه باه طاور سلای الاو  ا  دو مکایر در هگاهی اجمالی به آیات  رآن و احادی  هشان می
ن ۲شاود؛ مای فارد در  فکار و  وجاه مکا ا ن موجاب1گذارد: هظام اهگیزشی با داری  یثیر می

 شودنمی  هدیدآمیز مو کیت ا  اجفنا  موجب
هر سا  »فرمود:  ۷امام صادق شود:ترس موجب مکث، توجه و تفکر در فرد می

: 1۴۰7سلینیا ) 2«سندپیدا می«  ثبت»داهد ا  عا بت سار بفرسد هنگام ورود در آهده همی

ها در رساایشااودن بر سنااد و باادون  فکاار وارد همی؛ یکناای بااا  وجااها مکاا  می(۲7ف1
                                                      

َمْن َرَجا َشیئا  َطَلَبُه َو َمْن َخاَف َشیئا  َهَرَب ِمْنُه َما َأْدِری َما َخْوُف  ۷ِلَرُجٍل کیَف َأْنُتْم َفَقاَل َنْرُجو َو َنَخاُف َفَقاَل  ۷َقاَل . »1
 «.ِمْنُه َو َما َأْدِری َما َرَجاُء َرُجٍل َنَزَل ِبِه َباَلٌء َفَلْم یْصِبْر َعَلیِه ِلَما یْرُجو َرُجٍل َعَرَضْت َلُه َشْهَوٌة َفَلْم یَدْعَها ِلَما َخاَف 

ِل فیما ال یعَلُم، وَمن َهَجَم َعلی أمٍر ِبَغیِر ِعلٍم َجَدَع أنَف َنفِسه. »2 َوغُّ َت َعِن التَّ  «.َمن خاَف العاِقَبَة َتَثبَّ
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1۴۶ 

شاناالفی اهکاان ای ااد دهد  رس یا اضاطرا  در هظاام روانشناسی هیز هشان میروان
استن و فی دسفگاه  1سند و در اصل هاشی ا  فکالیت دسفگاه با داری رففاریبا داری می

یاباد و  وجاه موجاود  هاده را باه شودا اهگیدفگی افزایش میبا داری رففاری فکال می
رسد ایا  دسافگاه بارای محافظات ا  سندن به هظر میو  میهای محیطی مکطمحرک

)فاراهک ا  شاودای ساالفه شده سه من ر به آسایب او میموجود  هده در مقابل  هدیدهای بالقوه

شاناالفی باه صاورت اهفکاالی و اگرده سانش مکا  و  و اف در ساط  باا داری عصب(ن 1۳۸۴
هظام با داری  رس ا  عا بت سارا باه  به مکنای  و ف و  فکر در«  ثبت»دهدا هاهشیار رخ می

اففاادن بااه هاار حااالا بااه دلیاال ار باااط  نگا نااا دو هظااام صااورت فکااال و هشاایار ا فاااق می
 شناالفیا هر ین در سارسرد با داری به هحوی مسثرهدنشناالفی و روانعصب

درک پیامادهای هاالوشاایند و دردآور  شود:ترس موجب اجتناز از موقعیت تهدیدآمیز می
شادن اضاطرا  هیاز باعا  براهگیدفه شاودنشدن  رس و اضطرا  میر موجب براهگیدفهرففا
در  ۷الکابادی شود برای دوری ا   هدید ا دام سنیم و ا  منباع  هدیاد بگریازیمن اماام  ی می

احکاس  ارس ا  ]عادل[ الادا را در دل »فرماید:  بیی  هقش  رس در مهار و  نظیم رففار می
های هیکویی ساه بارای اعماال صاال  وعاده داده اسات و همدنای  ا الود ای اد سنید و پاد

سند و اگر عذابی سه شما را ا  آن  رساهده به یاد آوریدن هر س  ا  دیزی بفرسد ا  آن پرهیز می
پرهیز و  رک دو هموهه ا  با داری  (ن7۴ف۸: 1۴۰7)سلینیا  2«سندا  دیزی پرهیز سند آن را  رک می

گوهه سه  ابال  اشااره شادا شودن همانی فکال مهم  رس محکو  میهارففار است و ا  سنش
هاا یاا اففاد ساه عالمتدر هظام اهگیزشی آ ارهده  رار دارد و هنگامی ا فااق می 3با داری رففار

های الاصی موجود باشند و هشان دهند سه برو  رففار الاصی پیامدهای منفای الواهاد محرک
صاورتا  ارس اهکاان را در رعایات احفیااط باه بدی ن (1۳7۹ا به هقل ا  آ ادفال  1۹۹1 یا)گر  داشت

 رساهدنهنگام غفلت و  حرین شهوت یاری می
                                                      

1. behavioral inhibition system (BIS) 

َفکْم ِمْن َشِدیِد َو َأْشِعُروا ُقُلوَبکْم َخْوَف اهّٰلل َو َتَذکُروا َما َقْد َوَعَدکُم اهّٰلل ِفی َمْرِجِعکْم ِإَلیِه ِمْن ُحْسِن َثَواِبِه ک. »2 َما َقْد َخوَّ
ُه َمْن َخاَف َشیئا  َحِذَرُه َو َمْن َحِذَر َشیئا  َتَرکهُ   «.اْلِعَقاِب َفِإنَّ

3. behavioral inhibition 
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 . تعادل خوف و رجاء در نظام انگیزشی ایمان۳

طبق برالی روایاتا همراهی  رس و امید ا  شرایه ایمان شمرده شاده اساتن ا  جملاه اینکاه 
 یان هار اگر سه امیدا هور و  رس هور: ستا هور دو دلش در آهکه مگر هیکت مسمنی بنده هیچ

دگوهگی ار باط ایا  دو هاور در (ن ۶7ف۲: 1۴۰7)سلینیا  1هیابد فزوهی دیگری بر سنی و ن را آهها ا 
 را  او امید آن سه با  امیدوار الداوهد به روایفی دیگر به ای  صورت بیان شده است سه طوری

 هاامیاد االهی بیکران رحمت ا  را  و  رس آن سه با   رسان او ا  دندان هکشاهد و مکصیت به
هیافف  هور الو  بر امید و هور امید بر الو  ا  ین سوا فزوهی (ن۳۰۴: 1۴۰۴)اب  شکبه حراهیا  2هکند

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

« ایماان»داردن هفی ه ای   یثیر مفقابلا  نظایم دو حالات  ارس و امیادواری اسات و در هظاام 
بر  شودن بر ای  اساسا در هظام اهگیزشی مبفنی بر ایمانا  رس و امید در سا وساریمحقق می

دن بارای  بیای  ایا  ساا وسار ابفادا سنناگذارهاد و همادیگر را  کادیل میروی یکدیگر  ایثیر می
 سنیمندگوهگی رابطه  رس و امید را بررسی می

 شناختی در تعامل ترس و امید. چهار منطقه روان۱ ـ ۳

دهد امید و  رس دو هیروی اهگیزشی هکافند ساه شادت و های پووهش حاضر هشان مییاففه
شکِل ین هشان داده شده استن  سنندن  یثیر مفقابل ای  دو هیرو درجهت یکدیگر را  نظیم می

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

ی ا ام  ا  رس»ن محور 1 در ای  محور  رس در ین سوی پیوسفاری  ارار دارد ساه «:   ر،
دهادن ور ی(  شکیل میرا حالت   ری )= جرلتهقطه میاهه آن را حالت ام  و هقطه مقابلش 

                                                      
ُه َلیس ِمن َعبٍد مؤمٍن إال  و فی َقْلبِه ُنوراِن: نوُر ِخیَفٍة و نوُر َرجاٍء، َلو ُوِزَن  ۷: کاَن أبی۷عن أبی عبداهّٰلل. »1 یقوُل: إن 

 «.هذا َلم یِزْد علی هذا، و َلو ُوِزَن هذا َلم یِزْد علی هذا
یک َعَلی . »2 یُسک ِمْن َرْحَمِتهِ اْرُج اهّٰلل َرَجاء  اَل یَجرِّ  «.َمْعِصیِتِه َو َخْفُه َخْوفا  اَل یْؤ
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و ا  سوی دیگرا الو  ( ۳۰۳: 1۴1۲)راغب اصفهاهیا  1 یرا ا  ین سوا مفضاد الو  حالت ام  است
و بنا بر حدی ا هقطاه مفضااد ( 1۴5ف۳: 1۳۶۸)مصطفویا  2است« رهبه»با سمی  فاوت مفراد  با 

شود فارد ا ادام باه عمال سنادن ا  میسه موجب  (۲1ف1: 1۴۰7)سلینیا  3رهبه حالت جرلت است
: 1۳۶7)طریحایا  4سردن مبافال هکا شود سه الدایا مرا به جرلِت بار گنااهروا در دعا بیان میای 

ا  آن بنابرای ا سه حالت  رسا ام  و جرلت بر روی پیوسفاری  رار دارهد سه هار هقطاه  (ن۸۴ف1
 هشان دهدن«   ری ا  ام ا الو » واهد مکان افراد را در هکبت با سه حالت می

در ای  محورا امید در ین سوی پیوسفاری  رار دارد سه هقطه «: امید ا اسفیناء ا ییس»ن محور ۲
                                                      

 «.و یضاد  الخوف اْلمن. »1
: فهو الرهب ... والفرق بین الخوف والرهبة: أن  الرهبة طول الخوف و استمراره. »2  «.إذا أدام الخوف و استمر 
ُه الُجرَأةَ . »3 هَبُة و ِضدَّ  «.َوالرَّ

 «.َأِة َعَلی َمَعاِصیکال َتْبَتِلیِنی ِباْلُجْر . »4
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هیا ی= عدم طمع و امید( و هقطه مقابلش را حالات هاامیادی  شاکیل میاهه آن را حالت اسفیناء )بی
رود باا الت امیدواری به سار میبرای ح« طمع»و « رجاء»دهدن با ای   وضی  سه در لیتا دو واته می

 باه هفا  و  مایال (۴۲5ف۳: 1۴۰۴فارسا )اب  1سننده امید  وی به دیزی استای   فاوت سه طمع بیان
باارای هقطااه  (ن5۲۴: 1۴1۲)راغااب اصاافهاهیا  2دهاادرا هشااان می آ مناادی و شاادید آر وی روی ا  دیاازی

طباق حادی  جناود عقال و  3اساتنبیاان شاده  « نوط»و « ییس»مفضاد حالت امیدواری دو واته 
و در برالای سفاب  (۲1ف1: 1۴۰7)سلینایا  4جهلا هقطه مفضاد امیدا  نوط )= هاامیادی( اسات

ا   (ن۲۳۹ف۸: 1۴1۴منظاورا )اب  5بیاان شاده اسات« طماع»لیتا برای مفضاد ییس واته 
)مصطفویا  6هیا ی( هیز هقطه مقابل امید داهکفه شدهسوی دیگرا واته اسفیناء )= بی

بندیا باید آن را هقطه میااهی محاور امیاد ا یایس در هظار سه در جمع (11۹ف7: 1۳۶۸
هیا ی حالفی است سه فرد به دیزی طماع هادارد و امیادوار باه دیازی گرفتن  یرا بی

 هم هیکتن
شاناالفی دهاار منطقاه روان« ییسا اسفیناء  ا امید»و «   ری ا ام  ا الو »ا   قاطع دو محور 

 سنند:سدام بدشی ا  رابطه دو اهگیزه  رس و امید را  بیی  می آید سه هرپدید می
شناالفی الو  ا امید؛ سه مبفنی بر هظاام اهگیزشای ایماان اسات و ن منطقه روان1

دهادن افارادی ساه در ایا  منطقاه  ارار حالت  کادل میان الو  و رجااء را هشاان می
 سشااهد وهمی مکصایت  اری و  باه را آههاا امیاد ای امیدوارهاد ساه آندارهد به گوهاه

 7سناادهمی هاامیااد االهای بیکااران رحمات ا  آههااا را  اارسا آن ساه اهد رسااان دنادان
                                                      

 «.ءطمع: أصل واحد صحیح یدل  علی رجاٍء فی القلب قوی للشی. »1
فِس إلی الشی. »2 َمُع: نزوُع الن   «.ء شهوة  لهالطَّ

، اْْلیاُس ِمْن َرْحَمِة اهّٰلل َتَعاَلی»اند: گونه اشاره کردهاین« یأس»و « قنوط». برخی به تفاوت 3 مِّ فیومی، « )الُقُنوط: ِبالضَّ
« اْلُقُنوُط: الیأس من الخیر»(؛ ۴/113: 13۶7اثیر جزری، )ابن« ءو هو أشد  الیأس من الشی»(؛ 2/۵18: 1۴1۴

 (.۶8۵: 1۴12)راغب اصفهانی، 

ُه الُقنوط. »4 جاُء و ِضدَّ  «.َوالرَّ

َمُع: ِضدُّ الیْأِس . »5  «.الطَّ
ة، هو ما یقابل اال. »6  «.ستغناء فی النفسالرجا: أن  اْلصل الواحد فی الماد 
یُسک ِمْن َرْحَمِتهِ . »7 یک َعَلی َمْعِصیِتِه َو َخْفُه َخْوفا  اَل یْؤ  «.اْرُج اهّٰلل َرَجاء  اَل یَجرِّ
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در بدش بکدی سا وسار حفظ  کادل در ای  منطقه  بیی   (ن۳۰۴: 1۴۰۴شکبه حراهیا )اب 
 الواهد شدن

  ری؛ ساه هشاان ا  احکااس امنیات در مواجهاه باا  ا شناالفی امیدن منطقه روان۲
پیاماادهای منفاای عماال اسااتن افاارادی سااه در ایاا  منطقااه  اارار دارهااد بااه الطرهااا و 

هماایی و درو  مبفال هکفندن طبق برالای روایااتا غیروا ع« بیناههبینی غیروا عالو »
شاودن باه اماام بینی غیروا اع بیناهاه میهای امید است سه موجب الاو ا  جمله آفت

و هماواره  اا «! مید داریاما»گویند سنند و میعرض شد گروهی مکصیت می ۷صادق
 ساه هکافند مردمای ایناان»آالر عمر در همی  حال هکفندن حضرت در پاسخ فرماود: 

گری واروهاه ای  حالت امید هیکات بلکاه جلاوه«ن سنندمی الو  جابی آر وهای به دل
 ساه هار هیکافندا  یارا امیادوار استن اینان درو  وا کیت است سه طبق فرمایش اماما

)سلینایا  1رودبه دهبالش می و سوشدسندا برای آن میطلب می را آن ردرا دا دیزی امید

 اوان در طبق ای  حدی  و احادی  مشابها هفی ه امیدواری سااب  را می ن(۶5ف۲: 1۴۰7
ن ۲داشااف  باار  کاادی و مکصاایت؛ ن جرلت1بناادی ساارد: دو گوهااه ا  رففااار هاسااالم طبقه

آوری رففااری در ایا  صاورتا رویالیالی در الصوص  کلیافن در و بی« ساریاهمال»
بینی ساوگیراهه باه مبفنای بار هاوعی الاو  هادادن  کلیافامکصیت و آرامش در اه ام

دادن باه هاوعی هشااهه وا کاِی مبفنای بار اففد و احفماال  هه بر اثار پاساخآینده ا فاق می
های غلااه یااا گیریدادن بااه هفی ااهماهدن ا  پیاماادهاا بلکااه هاشاای ا  پاسااخمصااون

 گیردنهای غیروا کی صورت میهههشا
 هاماباااوه افااراد سالاویااهاان ا  آن دارد سااه مااردما باشااای هااساااناشای رواناهااشاووهاپ

 هگریثبتا  مارای ایادن بانافا  هکایابو اود الاده و الانااا آیایاه دهاه باراهایاوگاای سهاوهاگ
اینکه  ؛2بیناهه به الوداه مثبت غیروا عدگن دی1شود: غیروا ع بیناهها مکموال  سه شیوه دهبال می

                                                      
ْن َذکَره. »1 ی َقاَل: ُقْلُت َلُه َقْوٌم یْعَمُلوَن ِباْلَمَعاِصی َو یُقوُلوَن َنْرُجو َفاَل یَزاُلوَن  ۷َعْن َأِبی َعْبِد اهّٰلل َعمَّ کَذِلک َحتَّ

ُحوَن  َماِنی کَذُبوا َلیُسوا ِبَراِجیَن ِإنَّ َمْن َرَجا َشیئا  َطَلَبُه َو َمْن َخاَف ِمْن  یْأِتیُهُم اْلَمْوُت َفَقاَل َهُؤاَلِء َقْوٌم یَتَرجَّ
َ
ِفی اْْل

 «.ٍء َهَرَب ِمْنهُ َشی

2. Unrealistically Positive Views of the Self (Self-Aggrandizing) 
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های منفی الویش بیشفر و ار قایاففه گذشفه و صفات شدصی الود را هکبت به جنبه رففارهای
 واهناد ا  بد رشادن سنناد می؛ اینکه مردم فکار می1ن الطای ادراسی در سنفرل امور۲بینند؛ می

باه آیناده؛ هاوعی  2بیناهاهغیروا ع بینین الاو ۳سارها جلوگیری سنند و آهها را بهبود بدشاند؛ 
 ر ا  آن دیزی الواهد بود ساه بیناهه سه بر اساس آن آینده امیدبدشاساس الو احکاس بی

و  یلاور) گویندا در حالی سه شواهد وا کی حاسی ا  ا فا ات هااگوار در آیناده اسات ها میوا کیت

 واهاد ا  پیاماد رففارهاای ی میراحفمثال  ممک  است فاردی فکار سناد باه ن(1۹۹۴و  1۹۸۸براونا 
شده و غیروا کی باه بزهکاراهه جلوگیری سند و وضکیت را بهبود بدشدا دراسه به طور  حریف

ای بیندا یا به آینده باه گوهاههای الود امیدوار استا یا الود را بیش ا  حد وا کی مثبت می واهمندی
رساایدن بااه احکاااس مثباات ا   بی  اسااتن افااراد باارای اداره اطالعااات منفاای واساااس الااو بی

گوهاه ساه گذشاتا ایا  همانن (1۹۹۴و  1۹۸۸و باراونا  یلاور) سنناد راهبردهای الاودفریبی اساففاده می
 سذ ( بیان شده استن« )= درو »راهبرد الودفریبی در ادبیات اسالمی با اصطال  

جفنا  شناالفی الو  ا هاامیدی؛ سه هشان ا  افراط در  رسا هاامیدی و ان منطقه روان۳
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 

های الود مبفال هکفند؛ سکاهی سه در رابطه با الداوهد  رسشان ماهع ا  امیدواری  واهمندی
دادن باه احفماال  ای  با داری هه بر اثر پاساخ (ن۳۰۴: 1۴۰۴)حراهایا  3د استبه رحمت الداوه

های غیروا کای های غلاه یاا هشااههگیریدادن به هفی ه نبیهی وا کیا بلکه بر اثر پاسخ
 گیردن نبیه صورت می

شناالفی   ری ا هاامیدی؛ سه هشان ا  احکاس امنیت در مواجهه با الطرها ن منطقه روان۴
دهای منفی یا جرلت در عمل است؛ در عی  حاال فارد احکااس هاامیادی داردن در ایا  و پیام

 های دینی هداردنایم؛ دراسه  بیی  منک می در گزارهبارها فقه به مکرفی بکنده سرده
                                                      

1. Illusions of Control 

2. Unrealistic Optimism 

یُسک ِمْن َرْحَمِتهِ . »3 یک َعَلی َمْعِصیِتِه َو َخْفُه َخْوفا  اَل یْؤ  «.اْرُج اهّٰلل َرَجاء  اَل یَجرِّ
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 . اثر متقابل ترس و امید۲ ـ ۳

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

دهندن منحنی موجود در همودارا بنا بار یاففگی دو اهگیز   رس و امید هشان میسا مان
دهدن طباق یاففگی را هشان میشودا ای  سا مانهای اسالمی اسفنباط میآهده ا  آمو ه

 ه الود فرا ر رودا اهکان را مییوس الواهد سرد و طبیکی است ای  منحنیا اگر  رس ا  اهدا
سه اهکان مییوس دلیلی برای حرست و رففار مثبت هداردن همدنی ا اگر امید ا  اهدا ه الود 

شااود و اهکااان مف ااری ا  دیاازی باااک هاادارد و عاماال فرا اار رودا بااه   ااری سشاایده می
داشتن در حالی ساه هقطاه مفکاادل ای برای منع او ا  عمل  شت وجود هدواهد با دارهده

ای است سه  رسش با امید و امید  با  رس  نظیم اهکان در هکبت با  رس و امیدا هقطه
 گیردنراست  رار می ـ  شود و در میاهه ُبکد باالمی

دار مثبفای را  واهد هیروی جهتبه هر حالا پرور   رس و امید در  رسیبی مفکادل می
داشف  به با داری رففاری  یمی  سندن ای  وضکیت به واسطه  وجهآوری و برای  نظیم روی

 اوجهی باه پیامادهای سارهااا فرآیناد آیدن بیپیامدهای مثبت و منفی سارها به دست می
سناد و بارای پاادا  سندن در ای  صورتا فرد امیاد سااب  پیادا میسن ش را مدفل می

دهاد و باه علات را ا  دسات میشود سه امیاد  سندا یا دنان ددار  رس میحرست همی
 سندنهاامیدی ا  پادا  عمل همی

 کنندگی متقابل ترس و امید در نظام ایمان. سازوکار تعدیل۳ ـ ۳

 یاا دماپاا سنیمن  رموسافاتاساففاده مای 1برای  بیی  ای  سا وسار ا  اصطال   رموسافات
 باه مشادصا ایمحدوده در ساماهه ین دمای داشف سه به منظور هگه است دسفگاهی

سندا دراسه ای  دسفگاه ا  باالرفف  دمای محیه ا  حدی مکی  جلوگیری می نرودمی سار
هاپاذیری وارد سنادن در ایا  دمای باال ر ا  آن حد ممک  است باه دسافگاه صادمه جبران

                                                      
1. thermostat 
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ای برای  نظایم امیادواری ا  طریاق بح ا ا  هام و سارسرد ای  دسفگاه به عنوان اسفکاره
های دینی موجاود در مناابع اساالمیا راجاع باه ا  م مو  گزاره نسنیممی رس اسففاده 

شود ساه  ارس ماهناد  رموسافات های ایمانا اسففاده میهمراهی الو  و رجاء در هشاهه
سندن و فی امیدواری با الطاهای شناالفی گوهه عمل میبرای امید است و امید هیز همی 

آوری  رس )= الو ( در هظام ایمانا روی شوداو سا وسارهای دفاعی هاسالم مددو  می
سااری در  کلیاف ور ی منفای در مکصایت و اهمالمفَرط و آرامش ساب  را سه به جرلات

 واهاد  ارس سنادن در مقابالا امیادواری میدهاد و  نظایم میشودا سااهش میمن ر می
 مفرطی را سه موجب ییس و اجفنا  ا  عمل اساتا مهاار سنادن در این ااا دگاوهگی ایا 

 دهیم: نظیم را بر اساس دند حدی   وضی  می
 هاور دو دلاش در آهکاه مگار هیکات ماسمنی بناده هایچ»هقل شده سه  ۷صادق ن ا  امام1
)سلینایا  1«هیاباد فزوهی دیگری بر سنی و ن را آهها ا  ین هر اگر سه امید هور و  رس هور: است

فنی بر ایمانا  ادرت امیاد بار دهد سه در هظام اهگیزشی مبای  حدی  هشان می (ن۶7ف۲: 1۴۰7
 یابد و بالکک ؛ درت  رس فزوهی همی

 آن ساه باا  امیادوار الداوهاد باه طوری»آمده است:  ۷ن در روایفی دیگر ا  امام صادق۲
 بیکاران رحمات ا  را  او  ارس آن ساه با   رسان او ا  دندان هکشاهد و مکصیت به را  و امید

آید سه اگار امیاد باه ا  ای  حدی  دنی  برمی (ن۳۰۴: 1۴۰۴ شکبه حراهیا)اب  2«هکا د هاامید االهی
 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؛
در  فکایر  ۷سات؛ ا  اماام صاادقن بنا بر حدیثی دیگرا  رس عامل با داری ا  مکصیت ا۳
 گویاد آهداه و بینادمی را او الادا بداهاد ساه سکی»است  سوره ها عات هقل شده ۴1و  ۴۰آیات 

او  داردامای باا   شات سارهاای ا  را او همای  داهدامی سندمی بدی و هین سار هر و شنودمی
                                                      

ُه َلیس ِمن َعبٍد مؤمٍن إال  و فی َقْلبِه ُنو ۷: کاَن أبی۷أبی عبداهّٰلل عن. »1 راِن: نوُر ِخیَفٍة و نوُر َرجاٍء، َلو ُوِزَن یقوُل: إن 
 «.هذا َلم یِزْد علی هذا، و َلو ُوِزَن هذا َلم یِزْد علی هذا

یُسک ِمْن َرْحَمِتهِ . »2 یک َعَلی َمْعِصیِتِه َو َخْفُه َخْوفا  اَل یْؤ  «.اْرُج اهّٰلل َرَجاء  اَل یَجرِّ
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 1«اسات داشافه باا  هوس ا  الویش ضمیر و  رسیده پروردگار  مقام ا  سه است همان سکی
ای  حدی  شامل  یثیر الاو  )=  ارس( بار باا داری ا  مکصایت اسات و  (ن7۰ف۲ : 1۴۰7)سلینیا 

 وان هفی ه گرفات ساه  ارس بکاان  رموسافات میازان دناهده به حدی  دوم  وجه سنیما می
سنندگی امید بر  رس و د ت سندن همی  هفی ه با بذل  وجه به اثر  کدیلامیدواری را  نظیم می

سنندگی مفقابل  ارس و امیاد در شاکل دو هشاان شدهی استن اثر  کدیلر الصوص آن  بیی د
 داده شده استن

 : چگونگی تأثیر متقابل ترس و امید در تعدیل یکدیگر۲شکل 

                                                      
ْعَمال َفَذِلکَمْن َعِلَم َأنَّ اهّٰلل یَراُه َو یْسَمُع . »1

َ
 َما یُقوُل َو یْعَلُم َما یْعَمُلُه ِمْن َخیٍر َأْو َشرد َفیْحُجُزُه َذِلک َعِن اْلَقِبیِح ِمَن اْْل

ِذی هِ  َمقامَ  خاَف  الَّ ْفَس  َنَهی َو  َربِّ  «.اْلَهوی َعِن  النَّ
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شود  رس بکان  رموسفاتا امید را هکبت به   اری و گوهه سه در شکل مشاهده میهمان
شاادها هفی ااه ساااهش   ااری و افاازایش ی  کدیلاهمااال در وظیفااه  نظاایم ساارده و امیاادوار 

 اوان حکاسیت به وظیفه استن ای  سا وسار را برای  نظیم  ارس باا  رموسافات امیاد هیاز می
 صویر سردن به ای  صورت سه  رس ساب ا سه ییس و اجفنا  اهفکالی را به دهباال داردا  حات 

نا  فرد ا  حرست ساهش یاففاها شودن در ای  صورتا اجف یثیر امیدواری فرد مهار و  کدیل می
 هاور دو دلش سندن در هفی ها مسم  دردادن وظیفه افزایش پیدا میرغبفش به فکالیت و اه ام

 هیابدن فزوهی دیگری بر سنی و ن را آهها ا  ین هر اگر سه امید هور و  رس هور: است

 نتیجه

دو اهگیزه دروهی  ارس و هایی هکفند سه واته« رجاء»و « الو »اسالمیا  هایآمو ه اساس بر
  نظیم را یکدیگر شدت و جهت اهگیزشی ایمانا هظام سنندن الو  و رجاء درامید را حکایت می

شناسی دو مفهوم الو  و رجاء هشان داد سه الاو  یان ساوی محاوری  ارار مفهومن سنندمی
ا  اسفیناء ا  رجاء »دارد سه میاهه آن ام  و هقطه مقابل آن   ربی است و رجاء هیز بر روی محور 

شااود سااه شااناالفی همایااان میدهااار منطقااه روان محااور ایاا  دو  قاااطع  اارار داردن ا « یاایس
الو   شناالفیروان دهنده وضکیت افراد در هکبت با دو حالت الو  و رجاء است؛ منطقههشان

 است و حالت مفکادل دو اهگیزه الو  و رجاء را هشان ایمان اهگیزشی هظام بر مبفنی سه امید ا 
در  بیناهاه و امنیاتبینی غیروا عالاو  احکااس ا  هشاان ساه   اری امید ا  دهد؛ منطقهمی

دادن است سه ای  حالتا   ری و اهمال در اه اام عمل منفی پیامدهای و مواجهه با الطرها
 و هاامیادی  ارسا در افاراط ا  هشاان ساه ا  هاامیادی  الاو  شود؛ منطقاهوظیفه را من ر می

 ا  هشان سه هاامیدی   ری ا   هدگی استا و منطقه در پویایی و حرست رایب منفکالهه اجفنا 
اساتن در هظاام  عمال در جرلات یاا منفای پیامادهای و الطرهاا در مواجهه با امنیت احکاس

سناد ساه در آن  ارسا بکاان اهگیزشی ایمانا هحوه  کامل الو  و رجاء سا وساری را  ولید می
شاده و اهمال در وظیفه  نظیم سرده و امیادواری  کدیل  رموسفاتا امید را در هکبت با   ری

سنادن ایا  ساا وسار را  مینه را برای ساهش   ری و افزایش حکاسایت باه وظیفاه فاراهم می
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 وان برای  نظیم  رس با  رموسفات امید هیز  صویر سردن به ای  صورت سه  رس ساب ا سه می
شودن در ای  ثیر امیدواری فرد مهار و  کدیل میییس و اجفنا  اهفکالی را به دهبال داردا  حت  ی

دادن وظیفاه افازایش صورتا اجفنا  فرد ا  حرست ساهش یاففها رغبفش به فکالیت و اه اام
 مفهومی مدلی  رسیم برای موضو  ای  در اسالمی هایآمو ه م موعه سندن بنابرای اپیدا می

 نسند می سفایت امید و  رس  کادل هظام  بیی  در
آوری و باا داری رففااری در ساا وساری های علمای دربااره  نظایم رویهفی ه باا یاففاهای  
شناالفی اهکان برای  کدیل و ده اینکه هظام روان ن(1۹۹1 یا)مثال  گر سو است شناالفی همعصب

ای ساه در آوری و باا داری ساا وساری مفماایز و مشادص دارد؛ باه گوهاه نظیم دو حالت روی
شاناالفی شاناالفی در هظاام روانی و باا داری رففااریا ساا وساری عصبآور  کارض بای  روی

آوری و باا داری سند و در حقیقتا دو حالات رویگیری مبادرت میاهکان به اهفدا  و  صمیم
سنندگی رسد در هظام  کدیلبه هظر می (ن1۳7۹)هن: آ ادفال ا شوهد در  کامل با یکدیگر  نظیم می
 شناالفی هیز در سط  بدن پشفیبان استن رس و امیدا سا وساری عصب

 اوان گفات پارور   ارس و امیاد در  رسیبای ای سااربردی میدر ههایتا به عناوان هفی اه
آوری و با داری رففاری  یمی  سندن دار مثبفی را برای  نظیم روی واهد هیروی جهتمفکادل می

آیاادن بااه دساات میداشااف  بااه پیاماادهای مثباات و منفاای سارهااا ایاا  هااد  بااه واسااطه  وجه
هکردن به پیامدهای اعمالا ای  فرآیند سان ش را مدفال ساردها فارد را باه راهبردهاای  وجه

سناد؛ یاا بارای پاادا  سشاهدن در ای  صورتا فرد امید ساب  پیدا میالودفریبی امیدواری می
ا  رفات سندا یا ا  پیامد منفی سکفی و اهمال الود احکااس امنیات داردن راه برونحرست همی

ای  وضکیتا افزایش  رس و حکاسیت فرد در مواجهه با الطرهای موجود یا پیامدهای منفای 
اهگیز افراطایا فارد را باه وضاکیت هاامیادی ا  عمل الویش استن ا  سوی دیگرا الگوی  رس

رفت ا  ای  وضکیت هیز افازایش سندن راه برونسکب پادا  و اجفنا  ا  فکالیت مفید وادار می
دادن سه موجب ساهش اجفنا  منفکالهه و افازایش رغبات باه عمال و اه اام امیدواری است

 شودنوظیفه می
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