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چکیده
ي هدفمند آدمـی، یکـی از   هاتالشناامیدي و نداشتن نگرش مثبت و امیدوارانه، ضمن از بین بردن 

بـر نگر، اعتقادمثبتشناسیرواندرشود. یمموضوعاتی است که تضعیف سالمت روان انسان را سبب 
درهـا منتهـی گـردد. از ایـن رو    ند به ایجاد انواع بیماريتواناامیدي، میهمچونهاییسازهکهاستآن

امید، با تمرکز بر تفکر امیدوارانه بـه  ينظریهنامبهاينظریهدر پرتوشناسانرواناخیر،يدههدویکی
انـواع زدودندرفـرد هـر بینـی جهـان تـأثیر بـه توجـه دیگر، بـا سوییاز.انددرمان افسردگی پرداخته

.ماندزدودن ناامیدي غافلدردیننقشتوان ازینمها،بیماري
بازیابی آن تطبیقی ضمن بررسی ناامیدي در نظریه اسنایدر وروشدرصدد است بهحاضرپژوهش

در مفاهیم قرآن، به میزان هم پوشانی این دو حوزه در تبیین موضوع فوق دست یابد و در پایـان بـدین   
ر دو حوزه فوق، مشترکات بیش از مفترقـات اسـت و یافتـه هـاي     نکته راه یافته که در تطبیق ناامیدي د

هاسـت، از ایـن رو   ها و نیستبشري، بسیار شبیه داده هاي وحیانی است و چون علم اساساً بیان هست
ها و بایدها و نبایدهاي آن، نقش بسیار مؤثري در مقابله با ناامیدي دارد. ارتباط با معنویت در بیان ارزش

وت درباره اثربخشی بیشتر یا کمتر، مطالعات تجربی و عینی الزم است.البته جهت قضا

قرآن، آرامش.اسنایدر،ناامیدي، افسردگی،: هاواژهکلید
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مقدمه

سـریع فنـاوري،   يهـا شـرفت یدر عصر اطالعات و هزاره سوم، به رغم رشد تکنولوژي و پ
و یصوصاً جوانـان، افسـردگ  یکی از مشخصه هاي بارز و عینی در رفتار عموم مردم جامعه مخ

روشن است. دانشمندان، متفکران و مصلحان بشـري  يو فردااتینسبت به زندگی، حيدیناام
قبول و مؤثر، انسان را از اضطراب و مییهااند تا از طریق راه حلمتمادي تالش نمودهيهاسال

حـاکم نماینـد. ایـن    دلهره، احساس پوچی و یأس پرهیز دهند و امید و آرامش را بر زندگی او 
ها به نتایجی منتهی شده است، اما هنوز بیشتر جوامع انسانی ها گرچه تنها در برخی زمینهتالش

، بیش از هر زمان رت سبب گردیده اندیشمندان عصر حاض. این واقعیمحرومنداز رفاه و امنیت 
موجود را بشکند يهابستجدیدي باشند که بتواند بنيهاو راه حلهاامیدیگر شیفتۀ شنیدن پ

که علم به لحاظ ماهیت خود با مرزهاي تجربه مادي محصور شده حال آنکه بـراي تعیـین   چرا
الزم است از تمسک به دین بهره گرفته شده و خط سیري را تعقیب نمود ،اهداف غایی تربیتی

گونـه  که بینش الهی آن را مشخص ساخته است. بینشی عمیق، فراگیـر، روشـن و عـاري از هر   
شخصـیت انسـان را روشـنگر اسـت و هـیچ      افتـۀ بهم ه ابهام که تمامی زوایا و ابعاد مشابه و ب

). بـه  3/و جهان از برابر نگاه او مخفی نیست (سباناي از نقاط گوناگون روان انسان و جانقطه
ر همین دلیل از جمله موضوعات اساسی و مهم که یادآوري آن به افراد، مخصوصاً جوانان، بسیا

ییسـتا یطـور طبیعـی بـه ا   ه است که بیدر زندگيدیو ناامأسییبیضرورت دارد، نقش تخر
. دیگردواهدخیمنتهشیخویروح و بازداشتن آن از حرکت تکامل

ژهیبـو یروانـ يهايماریجهت درمان ب،یشناسان علوم انسانروانانیقرن گذشته، ممیندر
بـا عنـوان روان   یجنبشـ ، )6، يقـرن) (بهـار  یوانـ ريمـار یبنیرتری(فراگیو افسردگيدیناام

یمعرفـ يدیـ درمـان ناام يبـرا دیـ همچـون ام ییهـا شده کـه در آن سـازه  جادیشناسی مثبت ا
و دیـ اميو مؤلفـه هـا  یاسـ ، اصول اسهاهیفرضانیپس از بدریفوق، اسناهی. در نظرانددهیگرد
ـ ناامیبـه بررسـ  ،یمختلـف زنـدگ  يهـا هآنها در دوريریشکل گقهیطر علـل و عوامـل   ،يدی

ریـ مبارزه با آن پرداخته است که در پژوهش حاضر، تنها به بخش اخيراهکارهازیو نشیدایپ
شده است.ستهی) نگريدی(ناامیعنیهینظرنیا

بـه  ییپاسـخگو فـه یوظش،یخـو یجـا کـه اسـالم در رسـالت جهـان     از آنگر،یدییاز سو
محمدباقر دیهمچون شهیاسالمشمندانیاندیبرخدارد، زمان و رفع شبهات روز رااتیمقتض
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ـ ، باانددهیمطرح گردنیبشر که در دازیصدر معتقدند که موضوعات مورد ن واقـع  يایـ در دندی

کمـک رسـانند (الصـدر،   يبشـر يهـا افتـه یو هـا شـه یانديسـاز یتـا بـه غنـ   شـوند یبررس
ایـ مفسـر  ان،یـ بگـر یده ). بـ 38التفسیرالموضوعی و الفلسفه االجتماعی فی المدرسـه القرانیـه،   

فعـال و  یابیـ و با هدف پاسخ انهیپرسشگرایبا نگاهش،یخويهاافتهیدر پرتو دیباگرلیتحل
يهـا افتـه یو جینص آن بـا نتـا  سهیمقاانیقرآن را از مدگاهیقرآن نشسته و ديروه بروا،یپو
نیقـرآن دربـاره عنـاو   هیـ صـدر، نظر دی). از منظر شـه 11د (همان،ینماافتیدريبشرشهیاند

مجموعه تجـارب  قیو از طردیآیمدیزمان پدشرفتیبا پیو جهانیاجتماع،يمختلف اعتقاد
بـا آن،  يگـو و شده از علوم روز جامعه، در تبادل اطالعات با قـرآن و محـاوره و گفـت   افتهی

را پاسـخ داد و  يو سؤاالت بشر متمدن امروزازهایآنها، نابتوانیکه مگرددیمحاصلیجینتا
). 14ظاهر نمود (همان،يطور آشکارتره قرآن را در بطن جامعه بقیعممیمفاهبیترتنیبد

و ضـبط و  يزی(به منظور شناخت، برنامه ریجا که پژوهش در علوم انساناز آنقتیحقدر
ه اسـت و اسـتفاد  ریانکارناپذیبشر، ضرورتیسعادت واقعي) در راستایانسانيهادهیمهار پد

واقـع  ،ییایـ پویشـرط اساسـ  ،ینـ یو عیتجربيدر کنار داده هایانیوحياز عقل و آموزه ها
نیـ الیـ دلنیبـه همـ  ؛)5،یهـ یهـا در هـر جامعـه اسـت (فق    پژوهشگونهنیاییو کارآیینما
را یدانشمندان علوم انسانقاتیو تحقهاافتهی،یموضوعات قرآنریقصد دارد در تفسشمندیاند

سؤاالت و شبهات روز بپـردازد  ییاز آنها، به پاسخگويریو ضمن بهره گدیه نمابر قرآن عرض
آن را دارد تیـ دارد و قابليانـه یاستفاده بهيبشريهاافتیکه رهاستصورت نیو تنها در ا

سوق داده و در مقابل موانع و عوامل شیخويبه سمت تکامل معنویکه بشر را در بعد معرفت
بخشد.تیبازدارنده، مصون

کیـ شـه یدرصـدد اسـت اند  ش،یخـو شیبه فراخور گنجـا زیپژوهش ننیراستا، انیادر
ـ ناامیعنـ یاز موضـوعات مطـرح در جامعـه    یکیدر قیرا (با تحقعهیدانشمند بزرگ ش و يدی

ـ تا روشن شود کـه آ دیو قرآن) دنبال نمایاز منظر روان شناسیافسردگ از یبرخـ تـوان یمـ ای
بـه  يهـا افـت ینمود و سـپس ره یبررسیرا در علم روان شناسيزمرومشکالت بشر متمدن ا

نمود و نظر قرآن را در آن امور، استخراج کرد؟ مشـترکات و  سهیدست آمده را با متن قرآن مقا
یمنتهـ یاسـت و بـه راه حـل مناسـب    دیـ تا چه حد راهگشا و مفقیتطبنیمفترقات حاصل از ا

؟شودیم
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سی در درمان ناامیديتاریخچه مذهب و روان شنا-1

تواند کیفیت زندگی آدمی را ، یک مشکل جدي براي سالمت عمومی است که می1ناامیدي
نیز به مشکل دچار کند. از این رو شناسایی راه مبازره با آن، ضـروري اسـت. از سـویی دیگـر،     

اامیدي تـأثیر  تواند بر نها و تحقیقات بسیاري، معنویت را به عنوان یک منبع بالقوه که میتئوري
) چـرا کـه آمـوزه هـاي دینـی بـا فـراهم نمـودن یـک          48-47فقیهـی، (اندگذارد، معرفی کرده

کند تا معنایی بـراي زنـدگی خـویش بـه دسـت      چهارچوب اخالقی روشن، به آدمی کمک می
دهـد آورده و با ایجاد احساس هدفمندي براي انسان، حمایت عاطفی و امید را به او هدیه مـی 

).5،صالحی خواه(
بـر  1930تـا  1880هـاي  درباره رابطه بین معنویت و ناامیدي بـه سـال  سرچشمه تحقیقات

بسیاري از روانشناسـان همچـون ویلهـم    ، توسط20گردد؛ اما بررسی علمی آن به پایان قرنمی
شود که در طـی تحقیقـات خـویش    مربوط می5، کارل یونگ4، استنلی هال3، ویلیام جیمز2ونت

سیدند که بیماران مبتال به ناامیدي و افسردگی، باید به شدت از مذهب براي مقابلـه  این نتیجه ر
دربـاره  در تحقیقات جامع خـود 6). روبرت40عزیزي ابرقویی،(با بیماري خویش استفاده کنند

را قرن معنویت خواند و بهتـرین راه تصـفیه   21نیازهاي اعتقادي بیماران افسرده و ناامید، قرن 
وس و ناامید را، رابطه با خداوند معرفی کرد. او همچنین تأکید نمود که تیم درمان یک ذهن مأی

، 7هاي مختلف آگاهی داشته باشـد (وسـت  باید از اهمیت نیازهاي روحانی و معنوي در فرهنگ
شود بلکه ). امروزه باورهاي دینی و معنوي مراجعان، نه تنها ناکارآمد و غیرمنطقی تلقی نمی15

شـود. مضـاف بـه اینکـه در     نظر گرفته مـی بعی قدرتمند براي بهبود و درمان نیز دربه عنوان من
بسیاري موارد، مشکل مراجعان با مسائل مذهبی آمیخته گردیده و بدون مداخله معنوي، درمـان  

). از این رو ارتبـاط  134ص،35ششود (اعتمادي، فصلنامه تازه هاي روان درمانی،کامل نمی
رکت در مجالس مذهبی، راهی براي رشد فردي و رهایی از ناامیـدي اسـت  شبا معنویت، حتی

).29، 8سیمون دین(

1 .Demoralization.

2 .Wilhelm  wudnt.

3 .William  james.

4. Stanley hall.

5 .Carl jung.

6 .Robert.

7 .Vest.

8 .Simon dein.
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روان شناسی مثبت نگـر نیـز شـروع بـه     21و اوایل قرن 20از سویی دیگر، در اواخر قرن 

هایی همچون امید براي درمان افسـردگی، تقویـت   کم روح زمان، نسبت به سازهرشد کرد و کم
هـاي  قان روان شناسی مثبت، به جاي توجه صرف بـه تجـارب یـا ادراك   شد و بسیاري از محق

کنترلی، تاب آوري، معنویت، خـوش بینـی و امیـد    -هایی چون خودمنفی افراد به بررسی سازه
را بـا نظریه خود 1990نیز در سال 1). اسنایدر15براي مبارزه با ناامیدي پرداختند (عالالدینی، 

) و در آن روش درمانی تازه اي براي مبازره با ناامیدي 4(اسنایدر، عنوان نظریه امید مطرح کرد
).195(بهاري، و افسردگی ارائه نمود

دربـاره شناسـان بسـیاري  به طور کلی، همان گونه که در قبل نیز اشاره رفت، تـاکنون روان 
نظریـه نهـا کـه ت جـا آنازامـا اند،و راهکارهایی ارائه کردهنمودهاظهارنظرناامیديوافسردگی

دارد و او نیز در نظریه خویش، نسـبت بـه معنویـت و رویکـرد     جامعیتزمینهایندراسنایدر
سعی دارد (در حد گنجایش خویش) تنهـا در  حاضرپژوهشدلیلهمینبهدینی ساکت است،

و غنی نمودن آن با تعالیم قرآن، راهکاري تازه براي مبارزه با ناامیديپرتو بررسی نظریه او و با
23الزم به ذکر است که اسـنایدر  .بگشایدگستردهتحقیقاتیبرايراراهوافسردگی ارائه نماید

.استامیددرباره نظریۀآنها،ازمورد6کهرساندهچاپبهمثبتشناسیروانزمینهدرکتاب
یین سعی نوشتار بر این است تا پس از معرفی نظریه اسنایدر در روان شناسی و تبادامه،در

شناسان جهت درمان افسردگی بپردازد.مؤلفه هاي امید در آن، به روش درمانی روان

نظریۀ اسنایدر و قرآن کریمناامیدي در-2
طبق نظریه اسنایدر، ناامیدي حالت تکان دهنده اي است که با احساسـی از نـاممکن بـودن    

). طبـق ایـن نظریـه،    1994،115(اسنایدر،شودعالقگی به زندگی آشکار میامور، ناتوانی و بی
فرض بر این است که شکست در رسیدن به اهداف، به صورت مکرر و فراگیر، تفکـر عامـل و   

دهد و این، اولین مرحلۀ ایجـاد افسـردگی اسـت. از ایـن     گذرگاه و در نتیجه امید را کاهش می
افسـرده، هـم   دیدگاه، امید پایین، ممکن اسـت زیـر بنـاي افسـردگی را فـراهم کنـد. در افـراد        

یابنـد.  فرایندهاي شناختی (تفکر هدف و تفکر گذرگاه) و هم انگیزش (تفکر عامل) کاهش می
این افراد، احتمال کمتري دارد که بتوانند مسائل خود را به طور مؤثر حـل کننـد. تـالش بـراي     

و درمان افسردگی با تمرکز بـر تفکـر امیدوارانـه، احتمـاالً باعـث بهبـود ظرفیـت حـلِ مسـئله          

1 .Snyder.



3/87شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسالمی88
).  93هاي عاطفی خواهد شد (بهاري/نشانه

دربـارة ناامیـدي، الزم اسـت ابتـدا تعریـف امیـد و نیـز        اما جهت تبیین بیشتر ایـن نظریـه  
هاي آن را از منظر اسنایدر بیان نمود تا از آنجا بتوان به درمان ناامیدي روي آورد.مؤلفه

يلغـو قـت یحقي قـرآن اسـت.   و از مفـاهیم کلیـد  »رجـاء «امید مترادف بادر قرآن کریم، 
،آناکثر اسباب و موجباتی است که انتظار امر محبوبو در اصطالح امید داشتن است ، »رجاء«

کـه چیـزى آنکنـد قرآن کریم، حالتی است که آدمی یقین مینیز از منظرناامیديمحقق باشد. 
کلیـد راهو از) 5/145؛ طبرسی، 10/156(طباطبایی،یافتنخواهدتحققداردراانتظارشوامید
ناامیـدي از رسـیدن بـه    (امیدها) و قنوطوآرزوهاشدنبریدهوقطع(یأسهایى همچونواژه

ذیل ریشه کلمه) ابن منظور؛ راغب اصفهانی؛ مصطفوي؛ابو فارس؛(استگیرىپىقابلهدف)
بیـان درنیـز  مفسرانذیل ریشه کلمه).مصطفوي؛العسکري؛(که واژة یأس اعم از قنوط است

شـیرازي، مکـارم ؛426/ 17طباطبـایی،  (انـد  دانسـته معنىیکبهرادوهربعضىفوق،تفاوت
برخـی ). 7/44برسـوي،  حقی(استزیادترقنوطدرناامیديشدتاینکهبهمضاف؛)20/321

آنسـاختن ظـاهر معنىبهرا) قنوط(و قلبدروندرناامیدىوجودمعناىبهرا) یأس(دیگر
درنیـز طبرسـى مرحـوم ). 25/4آلوسـی، ؛27/137رازي،فخـر  (انـد دانستهعملدروهچهردر

ازناامیـدى قنـوط وخیـر ازناامیـدى یـأس کهگذاشتهفرقچنیندواینمیاندرالبیانمجمع
).9/18طبرسی،(استرحمت

بیـره کگناهانجملهازکهاستبرخوردارجایگاهیناامیدي از چنانودر قرآن کریم، یأس
. شـود ناامیدرحمت خداازنبایدوتواندنمیایمانیصاحباست. از این رو، هیچشدهشمرده

واحاطـه کـردن پنهـان قـدرت و کـردن محدودحقیقتدررحمت خداوندازیأساز این رو
ازرازدهمصـیبت انسـان دسـتورالعمل، ایـن القـاء وبیانباکریمقرآناوست.رحمتوسعت
لَـا أَ(بیاننیز، بااضطراببروزصورتدردهد.مینجاتافسردگیواضطرابطۀوربهافتادن
کنـد  مـی دعوتاضطرابازشدندوروآرامشبهرا)، او28رعد/()الْقُلُوبتَطْمئناللَّهبِذکْرِ

نیرویـی بـه کـه به همین دلیل شخصی. )7/335طیب،؛7/37؛ امین اصفهانی،11/354(طباطبایی،
غمگـین وافسـرده رااودنیويامورازچیزيدادندستازگاههیچباشد،ماده معتقدازفراتر
منیقْنَطُمنو(داندمینوعی گمراهیراالهیرحمتازناامیديکریم همچنینکند. قرآننمی

ا اللَّهروحِمنلَاانَّه(: استکافرانشایسته) که تنها56حجر/ ()الضَّالُّونإِلَّاربهرحمه إِلـَّ
مرُونالْقَواسـت کـه نبایـد هنگـام وقـوع      کردهتأکید بسیار ). به همین دلیل87یوسف/ ()الْکَاف
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رُّ مسهإِنوالْخَیرِْدعاءمنالْانسنُلَّا(: و مشکالت از رحمت حق ناامید شدهاسختی الشـَّ
ُوسنومیـد ] و[مأیوسرسداوبهآسیبىچونوشودنمىخستهخیردعاىازنسان(ا)قَنُوطفَی

امیـدوار باشـد،   ونـد انسان باید در هر شرایطى به رحمت خدا). بنابراین49فصلت/ ) (گرددمى
ثَ  و(شود زیرا گاهى در اوج ناامیدى رحمت حق شامل حال بندگانش مى نَزِّلُ الْغَیـي یالَّذ وه

 دعن بما قَنَطُوا وتَممحنشُرُ رنومیـد ] مـردم [آنکـه ازپـس -رابـاران کـه کسىاوست(و)هی
؛17/58طباطبــایی،) (28شـوري/ ) (گسـترد مــىراخـویش رحمـت وآورد،مــىفـرود -شـدند 

).11/78؛ طیب،9/47طبرسی،
مؤلفه هاي اساسی در نظریه اسنایدر و تطبیق آنها با آموزه هاي قرآن-2-1

ونه که در قبل نیز اشاره رفت، جهت بررسی بهتر ناامیدي در نظریـه اسـنایدر، الزم   همان گ
آشنا شد:است ابتدا با امید و مؤلفه هاي اساسی در شکل گیري آن، از منظر اسنایدر

از نظر اسنایدر، امید یعنی انتظار مثبت براي دستیابی بـه اهـداف و انتظـار مثبـت داراي دو     
. در ادامه، به طور جداگانـه  )13بهاري/) (امید=گذرگاه+عامل(است 2و عامل1مؤلفه گذرگاه
ها پرداخته شده است:یک از مؤلفهبه تعریف هر

یـک بـه دستیابیسمتبهدهد،میانجامفردیککهآنچهتمامیتقریباً: 3هدفالف) تفکر
راآنویابـد دسـت بـه آن اسـت مایلفردخودکهاستچیزيهرشاملهدف،. استهدف
بـراي سـاده حرکـت یـک دامنۀدرتوانندمیاهداف،. کندایجادیاوتجربهراآنیادهدانجام

پیچیـدگی بـه گـاهی وهواپیمایکازبخشیتعمیرتاساعتزنگشنیدنهنگامبهبیدار شدن
).  40بهاري/(باشندداشتهقراردانشگاهیمدركیککسب

ی در جهت گیري زندگی آدمی دارد. به همین دلیل طبق بینش قرآن نیز، هدف، نقشی اساس
ا (الهى معرفی کرده است رحمتدریافتوپذیرشآفریدگان را،تمامیهدفخداوند ن إِلـَّ مـ

محکربروکذَالملآدمـی موظـف  و) 5/311؛ طبرسـی، 11/62طباطبایی،) (119هود/()خَلَقَه
دنیـوي) بپـردازد و  (یف سایر اهـداف خـویش  تحقق این هدف اصیل، به تعرراستايدراست

والُکم ماو(بدین وسیله با بهره گیري صحیح از آنها در راه کمال و قرب الهی قدم بردارد  أَمـو
چیـزى فرزنـدانتان واموالو()صالحاعملَوءامنَمنْإِلَّازلْفَىعندنَاتُقَرِّبکمبِالَّتىِأَولَادکملَا
کـرده شایسـته کاروآوردهایمانکهکسانىمگرگرداند،نزدیکماپیشگاهبهراشماکهستنی

1 .Agency.

2 .Parthway.

3 .Goal thinking.
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). بنابراین تفکر هدف از دیدگاه قرآن کریم، یعنی انتخـاب  16/385طباطبایی،) (37سبأ/) (باشند

اهدافی که ضمن قرار دادن آدمی در مسیر تکامل، موجب تعهد نسبت به زندگی دنیـا و ایجـاد   
گردند.با حفظ اصول و ارزشهاي الهی میآرامش در او،امید و
رسید که در هـر دو حـوزه، تعیـین و انتخـاب     نتیجهاینبهتوانمیتفکر هدف،بررسیاز

اسـنایدر، نظریـه درهدف، نقشی اساسی در جلوگیري از بروز ناامیدي دارد با این تفـاوت کـه  
جهـان بهنسبتانساننگرشوبینشبههتوجباوفرد یا به کمک درمانگرخودتوسطاهداف

گردند. اما از نظر قرآن، اساساً هدف اصلی زندگی آدمی موجود میتعیین) معناگرایاگرامادي(
و ثابت است و تا زمانی که سایر اهداف دنیوي و مادي آدمـی نیـز، در ارتبـاط بـا ایـن هـدف       

امیدي و افسـردگی دچـار نخواهـد    خدامحوري نه انسان محوري) باشد، هیچ گاه به نا(اساسی
.شد

فـرد شـدة ادراكتفکر گـذرگاه، توانـایی  ) :(مسیرهاي رسیدن به هدف1ب) تفکر گذرگاه
هـا نقشـه وهاطرحازبرخیکهجا آناست. ازهدفسمتبهمسیرهاییایجادوشناساییبراي

احتمـالی، موانـع بـا همقابلمنظوربهباال،امیددارايافرادشوند،مواجهشکستبااستممکن
).49بهاري/(گیرندمینظربراي رسیدن به هدف درمسیر راچندین

هـاي آدمـی جهـت نیـل بـه      از کلیه تـالش استاین نوع تفکر از منظر قرآن کریم، عبارت
ن (امـور  انجـام دراخـالص ورعایت تقواالبته با فرض(اهداف دنیوي و اخروي خویش فَمـ

ــواْکــاَنَ رْجیــاء ــهلقَ بــلْر معافَلْیحــال لًاصمعــاو ــرِكلَ ــادهیشْ ببِعــه بــداًر 110کهــف/()أَح (
کـه کارهـایی کلیـۀ انجـام به طـور کلـی  )) و8/114طیب،،6/770طبرسی،؛13/405طباطبایی،(

هـر  وگناهـان ومعاصـی ارتکابازپرهیزهمچنین. شودمیپیامبرشوخداخشنوديموجب
أْمرُونَ (گردد میاورسولوخداخشمموجبکهآنچه یـ رُوفعبِـالْمنَ وو نْهـنِ ی نْکَـرِ عـالْمو

سایر آیات مشابه.  ) و114(آل عمران/)الصالحینَمنَأُولئکوالْخَیراتفییسارِعونَ
راهمسـیر ردفـرد، آوردنِدرحرکتبهجهتانگیزشیبعديعامل،: تفکر2تفکر عامل) ج
عنـوان بـه تنهانهرا،عاملتفکراسنایدر،. استهدفبهرسیدنبرايشدهگرفتهنظردرهاي

هـدف، بـه دسـتیابی دربـودن مصـمم احسـاس عنوانبهبلکههدف،برمتمرکزروانیانرژي
مـن «همچـون جمالتـی درهـدف، بـر متمرکـز انگیزةنوعایناو،نظرازاست.کردهتعریف

1 .parthway thinking.

2 .agency thinking.
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واسـنایدر (شـود مـی نمایـان و غیره»رسیدخواهمآنبهمن«،»دهمانجامراکاراینتوانممی

بـا هـدف، اینکـه بـه بـاور اضافهبهاستشبیه انگیزهبهبسیارمفهوماین). 1991،53همکاران،
).49بهاري/(استدست یافتنیفرد، قابلو تواناییتالش

ر زدودن روح ناامیـدي دارد چـرا کـه اگـر     از منظر قرآن نیز، داشتن انگیـزه نقشـی مهـم د   
اي نیرومند وجود داشته باشد، شرایط مناسبی به وجود خواهد آمـد تـا انسـان در تـالش     انگیزه

بـاور بـه   (براي به دست آوردن راه هاي درستی براي وصول به هدف برآید. این انرژي روانـی 
ر قرآن، ایمـان و اعتقـاد کامـل بـه     دهم) دانجامتوانم با توکل بر خداوند کاري را اینکه من می

ایمان کامل داشـتند و از دشـمنان نهراسـیدند،    خداوند است. قرآن درباره افرادي که به خداوند
) و افـزودن هـدایت بـه سـبب     13کهـف/  ()هديزِدنَاهموبِرَبهِمءامنُواْفتْیۀٌإِنهُم(فرماید:می

) و خداوند در قرآن، بارهـا مؤمنـان را بـه    13/250بایی،طباط(داشتن روحیه معنوي ایشان است
هاي دوزخ نیـز  ). همچنین توصیف نعم بهشتی و عذاب22مجادله/(روح الهی تأیید کرده است

).19/196طباطبایی،(به نوعی در تقویت این انگیزه و انرژي روانی مؤثر است
یک دیگر اثر متقابـل  ه امید (برطبق نظریۀ امید اسنایدر و نیز آیات قرآن کریم، این سه مؤلف

).  84بهاري/(دارند و براي حفظ تفکر امیدوارانه یا تخریب آن، باهم تعامل دارند

تشخیص افسردگی بر مبناي نظریه اسنایدر و قرآن-3
تمام نشانه هاي افسردگی، نشانه هاي مهمی در نـاتوانی تعیـین و تعقیـب اهـداف هسـتند     

ها را بر مبناي مؤلفه امید تبیین کرده است:نشانهیک از این ) هر254بهاري/(
ایـن نشـانه، هـم بـا     اند: الف) کاهش عالقه نسبت به فعالیتهایی که قبالً لذت بخش بوده

کنـد، توانـایی الزم   تفکر عامل و هم با تفکر هدف در ارتباط است. زمانی که فرد احساس مـی 
یابـد. ایـن   ها کاهش مینسبت به آن فعالیتها را ندارد، عالقه اوبراي حرکت در مسیر گذرگاه

نشانه، همچنین تا حدودي با مسدود شدن اهداف در ارتباط است. مسدود شدن هدف، باعـث  
شود که افراد داراي امید پایین، عالقه خود نسبت بـه فعالیتهـاي مسـدود شـده را از دسـت      می

).116/بدهند. (بهاري
کم ظرفیتی و فقدان شرح صدر است کـه  فسردگی،قرآن نیز، یکی از عوامل زمینه ساز ادر

گردد، بلکه این، نه تنها موجب کاهش انگیزه و سلب تواناییهاي فرد در برخورد با مشکالت می
توانـد از خوشـیها،   ستاند. از این رو چنین انسانی نمیقدرت استفاده از نعم الهی را نیز از او می
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گـردد.  مـی عالقهبیاند،بودهبخشلذتقبالًکهییهافعالیتانجامبهلذت کافی ببرد و نسبت

فراموشی قـدرت خداونـد، خـود را گـم     چنین انسانی، همچنین هنگام برخورد با مشکالت، با
کند که او همـان انسـان سـابق اسـت    گردد که آدمی باور نمیکند و چنان بیچاره و زبون میمی

ایـن بـه زیبـایی بـه زیـر آیـه )4/356میبدي،؛7/15طیب،؛5/220طبرسی،؛10/156طباطبایی،(
ه منَّاالْانسنَأَذَقْنَالَئنو(: استکردهاشارهحقیقت مـحر ا ثُـم نَاهـنَزَع نْـهم ه )کَفُـور لَیُـوس إِنـَّ

.19-20؛ معارج/49/ فصلتو سایر آیات مشابه همچون)11/9/هود(
نـاتوانی در  (انگیزه) پایین است: فقدان انرژي، یک تجربه اصیل از عاملب) خستگی و

تواند تا برانگیختن خود و احساس خستگی، با فقدان انگیزه مترادف است. این فقدان عامل، می
حدي باشد که فرد احساس کند انرژي الزم براي خوردن یا رفتن به رختخواب را نـدارد. ایـن   

باشد. همۀ افـراد بـه هنگـام    تواند با مسدود شدن هدف، رابطه داشتهفقدان انرژي همچنین می
کاهش انگیزه را تجربه خواهنـد کـرد زیـرا آن را نشـانه بـی ارزش بـودن       مسدود شدن هدف،

عامـل تفکـر کهزمانی. داردنقشنشانهایندرنیز،پایینکنند. اما عاملتالش خود، تفسیر می
برطـرف ود،خـ واقعـی ومعمـول حـد ازبیشمنفیرویدادهايوهدفموانعشود،میمختل

وجـود موانـع کـردن برطـرف برايراهیکهباور،اینوجودهمچنین. رسندمینظربهنشدنی
).118بهاري/(شودمنجر میافسردهخُلقایجادبه) پایینگذرگاهتفکر(ندارد

در بینش قرآن نیز احساس گناه همراه با ناامیدي از بخشش خداونـد، باعـث از بـین رفـتن     
کنـد  دد چرا که انسان گناهکار که از گناهان خویش پشیمان است، گمان مـی گرانگیزه آدمی می

دهـد  که خداوند هرگز او را نخواهد بخشید. از این رو انگیزه خود را براي جبران از دست مـی 
تاریـک در انتظـار وي   ومـبهم اىو با تصور اینکه راهی براي مبارزه با مشکل نیست و آینـده 

بی سـقوط و غـرق شـدن پـیش     افتـد و در سراشـی  ردگی روانی میاست، به گرداب یأس و افس
؛ 8/52؛ طیـب، 17/278طباطبـایی، ) (56(حجر/ )الضَّالُّونإِلَّاربهرحمۀِمنیقْنَطُمنو (رود: می

شوند و این ). همچنین، وسوسه هاي شیطان نیز باعث کاهش انگیزه می11/101مکارم شیرازي،
یطَانُ ذَلکُـم إِنَّما(که راهی براي برطرف کردن موانع وجود نداردورندآباور را به وجود می الشـَّ

فیخَُوهاءیلىمایـه کهوسوسه ايگونه). از این رو هر4/65طباطبایی،) (175(آل عمران/ )أَو
ه بِیؤْمنْفَمنْ(است شیطانىبا مشکالت گردد،آدمی در مبارزهو کاهش انگیزهیأسترس، رَبـ

ات قـرآن، احسـاس   ). بنابراین طبق آی20/45طباطبایی،) (13(جن/ )رهقاًالوبخْساًیخاففَال
هاي شیاطین، از طریق پـایین آوردن انگیـزه و نیـز تفکـر گـذرگاه در آدمـی،       گناه و نیز وسوسه
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شوند.ساز بروز ناامیدي در فرد میزمینه

اي نظریه اسنایدر و قرآنعوامل زمینه ساز افسردگی بر مبن-4
کنـد. ایـن عوامـل    از نظر اسنایدر عواملی وجود دارد که فرد را مستعد ابتال به افسردگی می

عبارتند از :
از نظر اسنایدر، هدف باید حـداقل اهمیـت   الف) مسدود شدن یک هدف مهم یا اساسی: 

ي هیجـانی تـأثیر بگـذارد.    هارا داشته باشد تا بتواند بر تفکر عامل و گذرگاه و همچنین واکنش
براي مثال، فراهم کردن صبحانه، هدفی است که اهمیت نسبتاً کمی دارد و بـرآورده نشـدن آن،   

کند. اما اگر هدف مهمی مثل ازدواج محقق نشود، تأثیر هاي هیجانی زیادي را ایجاد نمیواکنش
ی رابطـه دارد کـه بـراي    تري خواهد داشت. افسردگی با تحقق نیافتن اهدافهیجانی بسیار عمیق

که میزان اهمیت هدف نیز، بر اساس نـوع شخصـیت فـرد و ارزیـابی     فرد اهمیت زیادي دارند
).119شود (بهاري/ذهنی او مشخص می

افراد پس از برخورد با مـانع در راه رسـیدن بـه    ب) از دست رفتن عامل با انسداد هدف: 
کننـد. در  ر جهت خواستۀ خود را رها مـی انگیزه)، فعالیت د(هدف، به دلیل کاهش تفکر عامل

هـاي بیشـتري   هاي تازه هستند و نگرانـی چنین شرایطی، کمتر به دنبال روابط جدید یا پیشرفت
هاي خود دارند. از طرف دیگر، در برخی افراد، عامل هاي زندگی و تواناییدر مورد محدودیت

ند خود را براي رسیدن به اهـداف  توانبه طور همیشگی پایین است. چنین افرادي، به سختی می
پردازان امید، این خستگی به سـه  کنند. از دید نظریهبر انگیزانند و همواره احساس خستگی می

دلیل مسئله ساز است: اول اینکه چنین افرادي کمتر احتمال دارد بـه تعقیـب اهـداف بپردازنـد،     
ارند. دوم اینکه، حتّی اگر بر اثر زیرا انرژي جسمانی و روانی الزم براي دنبال کردن هدف را ند

شانس به هدف مطلوب خود دست یابند، فاقد عامل الزم براي ارزش گذاري هـدف هسـتند و   
توانند از حرکت در مسیر اهدافشان لذت ببرند. پس رابطه عامـل  سوم اینکه، چنین افرادي نمی

و افسـردگی، عامـل   دهدو افسردگی دو طرفه است. عامل پایین، خطر افسردگی را افزایش می
).120بهاري/(دهدموجود را کاهش می

ناتوانی در ایجاد مسیرها و گـذرگاه هـاي کـافی    ج) ناتوانی در ایجاد گذرگاه هاي کافی: 
ناامیدي و افسردگی ساززمینهبراي رسیدن به هدف نیز، طبق نظر اسنایدر یکی دیگر از عوامل

ن به هدف خویش، علی رغـم وجـود انگیـزه،    است؛ بدین معنا که فرد بعد از شکست در رسید
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ها براي رسیدن به هـدف، از توانـایی واقعـی خـود     توانایی خود را براي جبران و ایجاد گذرگاه

).125بهاري/(شودیابد و همین، مانع از حرکت او به سوي هدف میپاببن تر می
افسـردگی منتهـی   در بینش قرآن، سه عامل فوق در نزد مؤمن واقعی، هرگز بـه ناامیـدي و   

شود زیرا تا زمانی که شخصیت مسلمان در ارتباط با هدف عبادي است یعنـی تنهـا هـدف    نمی
دانـد  زندگانی خویش را رسیدن به مقام خلیفه اللهی از طریق عبـادت و پرسـتش خداونـد مـی    

زه وقوع ناامیدي به دلیل انسداد هدف و از آنجا از بین رفـتن انگیـ  ()، چنین حالتی56(ذاریات/ 
یا ناتوانایی در انتخاب راه هاي جدید براي رسیدن به هدف) بـه او دسـت نخواهـد داد. بـراي     

نمـاز یـا روزه کامـل    انجامنمونه در دایره رفتار فردي، اگر فرض کنیم بیماري، فقر یا بال، مانع 
شود، باز در این صورت گناهی بر وي نیست، همان گونـه کـه در دایـرة رفتـار اجتمـاعی اگـر       

کنیم وي به هر دلیل به تحقق اهداف خود موفق نشـود، بـاز در ایـن صـورت مـذمت و      فرض
نکوهشی بر او نیست زیرا در حساب وي، هدف عبادت اهمیت دارد. اما موفق شدن یا نشـدن،  

ه «خود مسئلۀ دیگري است و به اصل عبادي خاصی یعنی اصل نیت مربوط اسـت:   یـنِ نؤْم الْمـ
). بنـابراین  218بسـتانی، () که انسان را به حرکـت وامـی دارد  67/189(مجلسی،عمله منْخَیرٌ

طبق بینش قرآن، انسان مؤمن هنگام دست نیافتن به اهداف دنیوي، به دلیل وجود روح ایمان و 
انَکُفْـرَ فَلَامؤْمنٌهووالصالحاتمنَیعملْفَمن(نیز اعتماد به خداوند در ثبت و ضبط اعمال 

یِهعسلإِنَّاوونلَهببه ناامیدي و افسردگی دچار نخواهد شد و انگیـزة خـویش را   ) 94انبیا/()کَت
براي رسیدن به هدف و جبران شکست از دست نخواهد داد.

هدف، یک پیامد مطلوب است کـه احتمـال   د) انتخاب اهدافی که رضایت بخش نیستند:
درصد است. در غیر از ایـن مـوارد، احتمـال افسـردگی     100کمتر ازوقوع آن، بیش از صفر و
درصد براي رسیدن به هدف وجود داشته باشد، این پیامـد، واقعـاً   100وجود دارد. اگر شانس 

در فرد ایجـاد کنـد. همچنـین    تواند عاطفه مثبت و احساس موفقیتیک هدف نیست زیرا نمی
تواند به تجربه افسردگی منجر شـود.  نیز میانتخاب هدفی که احتمال دستیابی به آن صفر باشد 

شـود  بنابراین تعیین اهدافی که بسیار دشـوار یـا غیـر ممکـن اسـت، بـه افسـردگی منجـر مـی         
).126(بهاري/

در بینش قرآن نیز، انتخاب و تعیین هـدف، نقشـی بسـیار اساسـی در جلـوگیري از وقـوع       
خَلَقْـت مـا و(دمی را تعیین نموده ناامیدي دارد. به همین دلیل خداوند هدف اصلی زندگانی آ

) و با تعریف اهداف مطلوب (اهدافی که آدمـی را بـه   56ذاریات/()لیعبدونإِالَّالْإِنْسوالْجِنَّ
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)) و نامطلوب (اهـدافی کـه حاصـل القائـات     110کهف/ (سوي خداوند و معنویت سوق دهند

)لَـأُمنِّینَّهم و(طـوالنی و دور و دراز آرزوهـاي (گردنـد شیطانند و گمراهی را سبب آدمی مـی 

که آدمی موظف است در راستاي تحقق این هدف اصـیل بـه   )) بسیار گوشزد نموده119نسا/ (
سایر اهداف دنیوي خویش بپردازد و بدین ترتیب عالوه بر تأکید بر انتخاب اهداف صـحیح و  

نماید. و نیز جلوگیري میتعهد نسبت به زندگانی دنیوي، از بروز حالت ناامیدي در ا
یکی از عوامل افسـردگی، طبـق نظریـۀ امیـد، انتظـار      ه) انتظار تعمیم یافته براي شکست:

تعمیم یافته براي شکست است. از دید اسنایدر، فرایند و نتیجه نهایی تعقیب هدف، بر ادراکات 
ساده تر، اگـر افـراد   گذارد. به بیانهاي خود، تأثیر میبعدي فرد در مورد ارزش هدف و قابلیت

به اهداف خود دسـت یابنـد، ادراك آنهـا از اینکـه هـدف بـه راسـتی ارزشـمند اسـت و آنهـا           
بـه نشـود، موفـق هـدف بـه دسـتیابی شود و اگر فـرد در هاي الزم را دارند، تقویت میقابلیت

ه همـین  برد. بمیسؤالزیرموفقیتبرايراخودتواناییو یاکردهشروع هدفسازيارزندهنا
تواند به اهداف مطلـوب خـود در   گیرد که هرگز نمیدلیل انتظار تعمیم یافته اي در او شکل می

دهـد زندگی، دست یابد و این انتظار تعمیم یافته، فرد را در معرض خطر افسـردگی قـرار مـی   
).126بهاري/(

همـان گونـه   کند که این گروه، قرآن نیز، نشانۀ فوق در مورد افراد کم ظرفیت صدق میدر
که در قبل نیز بـدان اشـاره شـد، افـرادي هسـتند کـه زمـان فراوانـی نعمـت، غـرور و غفلـت            

گردند. از این رو به راحتـی در  گردد و زمان بروز مشکالت به ناامیدي دچار میدامنگیرشان می
ه إذا*هلُوعاًخُلقَالْإِنْسانَإِنَّ(گیرند معرض خطر افسردگی قرار می ســ م إِذاو*جزُوعـاً رُّالشَّ

هسرُمنُوعاًالْخَیدر حالی کـه خداونـد   10/228میبدي،؛20/17طباطبایی،) (19-21(معارج/ )م (
هاي زندگی و نیز شکست در رسیدن بـه اهـداف دنیـوي را نـوعی     بارها، نامالیمات و ناگواري

ءبِشَـی لَنَبلُـونَّکُم و(خوانـد  آزمون و ابتالي الهی معرفی کرده و پیوسته آدمی را به صبر فرا می
رِ والثَّمراتوالْأَنْفُسِوالْأَموالِمنَنَقْصٍوالْجوعِوالْخَوفمنَ ابِرینَ بشـِّ 155(بقـره/  )الصـ (

).1/346طبرسی،؛1/352طباطبایی،(
میـدي در نظریـه   توان بدین نکته راه یافت کـه علـل و عوامـل ناا   با توجه به موارد فوق می

بر آموزه هاي قرآن انطباق پذیر هستند. از این رو در تطبیق موضوع فـوق، مشـترکات   اسنایدر،
بیش از مفترقات است. اما از آنجا که بشر به حقیقت وجود خویش و به اسـرار درون درونـش   

ا را هاي مهلک روانی و طرق پیشگیري از آنهـ شناخت کامل ندارد و تمامی عوامل دردها و رنج
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داند، از این رو نتوانسته است به تمامی عوامل مؤثر در بـروز ناامیـدي و افسـردگی اشـاره     نمی

ونفـس واسـت آدمـی گـر درمـان بهترینمتعال، به عنوان خالق انسان،خداوندنماید اما چون
اسـت آگـاه معنـا، تمامبهآنعیوبوآفاتبهو)25شناسد (اسرا/میبه طور کاملرااوروان

)وانَخَلَقْنَالَقَدالْانسولَمانَعموِسستُوهبِهنَفْسْنُونحأَقْرَبهنْإِلَیلِمبرِیـد ح16/ ق()الْو (
وراغـب دنیـوي حظـوظ وهـا هوسبهخودطبیعیسرشتطبقبرانسانینفسکهداندمیو

یگري را نیز معرفی نموده تا آدمی بتوانـد  )، افزون بر موارد فوق، علل د79نسا/ (استعالقمند
ایـن  تـرین هایی همچون یأس و ناامیدي جلـوگیري نمایـد. مهـم   با شناخت آنها، از بروز حالت

عوامل عبارتند از:
داند چون کـافران و منافقـان،   ترین عامل ناامیدي را کفر میقرآن کریم مهم) کفر و نفاق:1

آورند. بـه  کرده، به ابزارهاي مادي سست و بی بنیان روي میراه اصلی و پناهگاه واقعی را رها 
همین دلیل از رسیدن به اهداف اخروي خویش و تقرب به خداوند ناامیدند. طبق آیـات الهـی   

ذینَ و(کفّارنـد محرومنـد، ومـأیوس الهىىگستردهرحمتازکهنیز، تنها گروهى کَفَـرُواْ الـَّ
اتبَِایاللَّهوقَائهللَئکواْأُوئسنیتىِممحرولَئکأُوُملهذَابیمعاز سویی ).23(عنکبوت/ )أَل

)87یوسـف/  ()الْکـافرُون الْقَومإِالَّاللَّهروحِمنْییأَسالإِنَّه(است کفرنشانهدیگر یأس نیز،
وروحازبنابراین یـأس .استهشدتمامخداقدرت: گویدمىخوددروندرشدهمأیوسزیرا

. اسـت خداونـد رحمـت سعهواحاطهبهبی اعتقاديوکفرمعناىبهکبیرهالهى، گناهرحمت
شــودناامیــدومــأیوسخــدارحمــتازنبایــدوتوانــدنمــىایمــانىصــاحببنــابراین هــیچ

).8/438؛ طبرسی،11/235طباطبایی،(
قی است کـه آدمـی هرچـه بیشـتر در آن گـام      گناه مانند زمین باتالها و گناهان: ) لغزش2

گناهـان  انجـام رود. در این حالت انسان گناهکـار پشـیمان، کـه از    آن فرو میگذراد، بیشتر در
بیند و روزنه امیدي خویش سرافکنده و شرمنده است و پرونده خود را جز آلودگی به گناه نمی

کنـد کـه هـیچ راه بازگشـتی     ساس میافتد و احیابد، به گرداب یأس و افسردگی روانی مینمی
الُّون إِلَّاربهرحمهمنیقْنَطُمنو(افتدوجود ندارد و بدین ترتیب در وادي گمراهی می )الضـَّ

). در چنین مواقعی، اسالم به یاري انسان گمـراه شـتافته و ضـمن هشـدار، او را بـه      56حجر/ (
قُـلْ (گذارددهد و راه توبه را فرا روي او میمید میخواند و به او ارحمت بیکران الهی فرا می

ىادباعینَیرَفُواْالَّذأَسلىعهِمنتَقْنَطُواْلَاأَنفُسهممحإِنَّر اللَّهرُاللَّهغْفیاالذُّنُوبیعمج ه و إِنـَّ هـ
یمالْغَفُور17/278طباطبایی،) (53(زمر/ )الرَّح.(
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کند؟امید، از افراد در مقابل خطر افسردگی حمایت میچگونه-5

هاي افراد امیدوار، طبق نظریه اسنایدر، که از آنها در مقابل افسردگی حمایـت  برخی ویژگی
کند، عبارتند از:می

کنند. داشـتن  : افراد داراي امید باال، اهداف بیشتري براي خود تعیین میالف) اهداف بیشتر
کنـد کـه انسـداد هـدف تـأثیر منفـی       یک زمان، این اطمینان را ایجاد میبیش از یک هدف در 

تواند با مسدود شـدن یکـی از   کمتري، داشته باشد و وقتی فرد چندین هدف متفاوت دارد، می
).128بهاري/(آنها، انرژي خود را صرف تحقق اهداف دیگر کند 

خـود را بـاور دارنـد، عامـل و     افراد امیدوار، عالوه بر اینکه ها و عامل بیشتر: ب) گذرگاه
گذرگاه کافی براي دنبال کردن اهداف مطلوب را نیز دارند، این گـروه نسـبت بـه افـراد کمتـر      

توانند تفکر عامل خود را در طـی مسـیر   کنند و بهتر میگذرگاه هاي بیشتري تولید میامیدوار،
افسـردگی منجـر   حفظ کنند. براي چنین افـرادي، برخـورد بـا مـانع و شکسـت، بالفاصـله بـه       

توانند در برخورد با مانع، گذرگاه هاي جانشـین تعیـین کننـد و تفکـر عامـل      شود، زیرا مینمی
).129(بهاري/خود را حفظ کنند

هـاي کامـل و مؤمنـان راسـتین    نادر بینش قرآن نیز، امیدواران حقیقی به عنوان مصداق انس
رَ یضیعالاللَّهأنَّ(با در نظر گرفتن منتهی الرجایا)، با انتخاب اهداف مناسب و مطلوب و ( أَجـ

)، پس از مسـدود شـدن هـدف، بـه سـراغ سـایر اهـداف خـویش         171(آل عمران/ )الْمؤْمنینَ
هاي و انتخاب راهاي براي عملخود انگیزهپاداش،تضمینىروند. در حقیقت همین وعدهمی

.دیگر براي رسیدن به هدف یا انتخاب اهداف جدید است
توانـد بـه   همان طور که تعمیم انتظار بـراي شکسـت مـی   ج) تعمیم انتظار براي موفقیت:

تواند در مقابل چنین کاهش نشانه هاي افسردگی منجر شود، تعمیم انتظار براي موفقیت نیز می
هایی از فرد حمایت کند. افراد داراي امید باال، باور دارنـد کـه بـه اهـداف شـان خواهنـد       نشانه

ا با تعمیم انتظار براي موفقیت، موانع را به عنوان یک عقـب نشـینی موقـت، در نظـر     د. آنهیرس
کننـد. از نظـر آنهـا موانـع صـرفاً      گیرند، بنابراین انسداد اهداف را، یک شکست تلقـی نمـی  می

داننـد کـه بـه هـر    کنند. آنها مـی تجاربی براي یادگیري در مورد راهکارهایی است که عمل نمی
).131بهاري/(به سمت هدف مورد نظر، با موانعی مواجه خواهند شدحال در طی مسیر 

یکی از راهکارهاي قرآن براي مبارزه با ناامیدي، توصیه به صبر است که نتیجه همان تعمیم 
هـاي مـؤمن و موحـد، در برابـر نامالیمـات و      انتظار براي موفقیت است. به همین دلیل انسـان 
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کنند، طریقۀ صـبر و توکـل بـر خداونـد را پـیش      ا ایفا میهاي زندگی که نقش موانع رناگواري

پیـروزي را  انجامگیرند چرا که تحمل مشکالت و مقاومت در برابر عوامـل یـأس آور، سـر   می
نصیب آدمی خواهد کرد و این همان توصیه حضرت یعقوب به فرزندانش است؛ آن جا که بـه  

ن لَاو(فل نشوید فرماید: شکیبا باشید و از فرج بعد از شدت غاآنان می حِمـوه ر )اللـَّ

و نشـاط انگیـزي تولیـد   مثبـت ). در حقیقت صبر در درون انسـان مـؤمن، نیـروي   87یوسف/(
بـراي ترقّـی ورشـد پلکـان راآنبلکهنکند؛نشینیعقبهادشواريبارویاروییدرتاکندمی

خـود ایمـان اسـتحکام برطریقاینازوددهقرارکارهادرموفقیتوپروردگاربیشترمعرفت
إِنَّ(فرمایـد:  ). همچنین خداوند در وصف مؤمنان راسـتین نیـز مـی   17/389بیفزاید (طباطبایی،

الَّتـىِ شرُواْأَبوتحْزَنُواْلَاوتخََافُواْأَلَّاالْملَئکَهعلَیهِمتَتَنزََّلُاستَقَمواْثُماللَّهربنَاقَالُواْالَّذینَ
ونکُنتُمدبنابراین هرگاه انسان، صـبر در برابـر مشـکالت زنـدگی، مصـائب      30(فصلت/)تُوع .(

روزگار، اذیت و دشمنی مردم و نیز صبر و پشتکار در عبادت و اطاعت خداوند و مقاومـت در  
موزد، انسـانی بـا شخصـیت    برابر شهوات و امیال نفسانی خود و پشتکار در کار و تولیـد را بیـا  

یافته، متعادل، کمال یافته و تولیدکننده و فعال خواهد بود. چنین انسانی از نگرانی بـه دور  رشد
نجــاتی، ترجمــه عبــاس (هــاي روانــی مصــونیت خواهــد داشــتاســت و در برابــر اضــطراب

).401-403ص،1386عرب،
تعیـین هـدف بـراي آینـده، بـه      افراد امیدوار به هنگـام  هاي گذشته:تمرکز بر موفقیت) 4

گیرنـد. ایـن فراینـد دو مزیـت     ها فاصله میهاي گذشته خود نزدیک شده و از شکستموفقیت
تواننـد شکسـت را بـه عنـوان یـک تجربـه       هـا، مـی  دارد: اول اینکه با فاصله گرفتن از شکست

طریق این فراینـد،  آموزنده براي دنبال کردن اهداف آینده مورد استفاده قرار دهند؛ دوم اینکه از 
توانند تجارب را به عنوان شکست در نظر بگیرند بدون اینکه خودشان را به عنوان یک فـرد  می

کند تا این تجارب را ناپایـدار،  شکست خورده تصور کنند. در واقع این فرایند به آنها کمک می
ایـت کننـد  بیرونی و اختصاصی در نظر بگیرند و از خود در مقابل نشـانه هـاي افسـردگی حم   

).132، بهاري(
طبق آیات قرآن نیز خداوند جهت زدودن روح ناامیدي از مسلمانان صدر اسالم، از همـین  

هـاي خداونـد یـا امـدادهاي غیبـی او در      شیوه استفاده نموده است. دستور به یادآوري نعمـت 
) نمونه اي از روش قرآن 3فاطر/ ()علَیکُماللَّهنعمتاذْکُرُواالنَّاسأَیهایا(هاي حساس صحنه

بـه دشـمن، سـپاهیان انبـوه در این امر است. زمانی که مسلمانان در میدان احـد بعـد از دیـدن   
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بـدر نبـرد درخـود سـابق هـاي لطـف یادبهراآناندچار شدند، خداوندناامیدي و افسردگی

درخداونـد فرمـان بـه نیـز مالئکـه حتیحساس،مواقعگوشزد نمود که درآنانبهوانداخت
امـدادهاى نکنیـد چـرا کـه   فراموشراغیبىامدادهاىگیرند. از این رومىقرارمؤمنانخدمت

مکـارم  ؛2/829طبرسی، ؛4/9طباطبایی،(طبیعیعواملنهکند،مىمعینراجنگسرنوشتالهى
درٍ اللَّهنَصرَکُملَقَدو() 3/78شیرازي، بِبـو أَنْـتُم ه ه فَـاتَّقُوا أَذلـَّ تَقُـولُ إِذْ*تَشْـکُرُونَ لَعلَّکُـم اللـَّ
نَ آالفبِثَالثَهربکُمیمدکُمأَنْیکْفیکُملَنْأَللْمؤْمنینَ مـ کَـهالئنْـزَلینَ الْملـى *مبِرُوا إِنْب تَصـو

جعلَـه مـا و*مسومینَالْمالئکَهمنَآالفبِخَمسهمربکُیمددکُمهذافَورِهممنْیأْتُوکُموتَتَّقُوا
شْرىإِالَّاللَّهبلَکُمنَّوئتَطْملکُمقُلُوببِهاورُمنْإِالَّالنَّصمنْدعزیزِاللَّهکیمِالْعخدایقیناًو()الْح
کـه باشـد کنیـد، پـروا خـدا ازپـس، . کردرىیا-بودیدناتوانآنکهبا-بدر] جنگ[درراشما

شماپروردگارتان،کهنیستبسراشماآیا: «گفتىمىمؤمنانبهکهگاهآن. نماییدسپاسگزارى
بـا ونماییـد، پرهیزگـارى وکنیـد صـبر اگرآرى،»کند؟یارىآمده،فرودفرشتههزارسهبارا

فرشـته هـزار پـنج بـا راشماوردگارتانپر] همان گاه[بتازند،شمابر] خروشو[جوشهمین
هاي گذشته، براىبنابراین یادآوري موفقیت).123-126/ عمرانآل()کردخواهدیارىنشاندار

گردد.است چرا که باعث افزایش امید او میضرورىانسان
توان بدین نکتـه راه یافـت کـه راهکارهـاي ارائـه شـده در روان       با توجه به موارد فوق می

، بر آموزه هاي قرآن نیز انطباق پذیر است. از این رو در تطبیـق راهکارهـاي مبـارزه بـا     شناسی
ناامیدي، مشترکات بیش از مفترقات است. همچنین همان گونه که در قبل نیز اشاره شد، چـون  
آدمی به تمامی اسرار درونش شناخت کامل ندارد، از این رو، نظریه اسنایدر نتوانسته اسـت بـه   

آفریدگار، به طبیعـت و  کارهاي مؤثر جهت مبارزه با افسردگی اشاره نماید. اما چونتمامی راه
) 14ملـک/  ()اللَّطیفهووخَلَقَمنْیعلَملَاأَ(اسرار آفرینش مخلوق خود داناتر است 

هـاي  افزون بـر مـوارد فـوق، راهکار   است، به همین دلیل آگاهآثارشواووجودجزئیاتبهو
ترین آنها عبارتند از: دیگري را نیز ارائه نموده که مهم

توجه بـه اصـول اعتقـادي دیـن اسـالم و آمـوزه هـاي        تأکید بر عوامل امید بخش: ) الف
گـردد. از طریـق آمـوزه هـاي     رفتاري قرآن کریم، به زدودن روح ناامیدي در آدمی منتهـی مـی  

زه با ناامیدي و افسردگی پرداخت چرا که انسانتوان به مباراعتقادي (توحید، نبوت و معاد) می
راخـود اجتمـاعی فـردي و زنـدگی دربه طور طبیعیکهاستشخصیتیدارايسالم و کامل،

مأیوس و ناامید باشد، در جهت دادن جامعـه  از نظر شخصیتیاگردهد، به همین دلیلمینشان
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بـودن یگانـه وتوحیـد بـه اعتقادبه سمت ناامیدي و افسردگی نیز بی تأثیر نیست. در حقیقت

خـویش زنـدگی درمؤثرمتعددعواملبهپیوستهانسان،آنکهبه جايشودمیموجبخداوند،
چشـم واحـد و ملجـأیی مرجـع بهببندد،امیدآنهابهیاودادهراهدلبهبیمآنهاازوبیندیشد

بـردن بـه خداونـد را درك    از مجراي توحید است که انسـان پنـاه   . )17/258طباطبایی،(بدوزد
ذینَ (نماید. چنین انسانی همواره به یاد خدا بوده و قلبش کامالً آرام است چرا که می ءامنُـواْ الـَّ
ئنومتَطْمهکْرِقُلُوببِذکْرِأَلَااللَّهبِذئناللَّه28(رعد/)الْقُلُوبتَطْم.(

از ایشـان،  الگـوگیري الهـی و پیـامبران شـجاعانه اعتقاد به اصل نبوت و توجه بـه زنـدگى  
جلـوگیري از بـروز   بـراي )21ممتحنـه/  (مخصوصاً پیامبر بزرگوار اسالم به عنوان اسوه حسنه

هـا را  تـرین آمـوزه  زندگی مهـم نامالیماتوحوادثبابرخوردهنگامآدمی،حالت ناامیدي در
درراحتـی وخاطرآسودگیهمچنین اعتقاد به اصل معاد و نگرش مثبت نسبت به مرگ،.دارد

بـا شایسـته و امیـدواران حقیقـی،   انسـآنهاي چرا کهداردپیدررادنیويمشکالتبابرخورد
) .223/ بقره()الْمؤْمنینبشِّرِوملَاقُوهأَنَّکُماعلَمواْو(رسند میخداوندمالقاتبهمرگ

، امر به معروف و نهی از منکر، بخشش با عمل به آموزه هاي اجتماعی قرآن (انفاق، احسان
آخـرت،  ودنیـا دروبماندباقیخودالهیرنگوصبغهتواند برها) نیز آدمی میو سایر آموزه

به دیگر بیان، اهتمام به این امور و سعی .کندحفظطبیعیامريعنوانبهراامید و آرامش خود
در نفس و تقویت آن به ایثـار و رعایـت   نوع دوستی آن از یک سو باعث رشد عاطفهانجامدر 

هاي انفعالی شود و از سوي دیگر، موجبات تضعیف حالتمنافع مردم و به طور کلی جامعه می
(همچون کبر، نفرت، انگیزه هاي ظلم، تجاوز، تمایل به حب ذات و گرفتاري در دام آرزوهـاي  

سـازد. بـراي نمونـه،    اهم مـی شوند) را فرنفسانی و واهی که جز به افسردگی و یأس منجر نمی
وجود روح انفاق در میان تک تک افراد جامعه، عالوه بر اینکه موجبات تطهیر و تزکیه نفس را 

نْ خُـذْ (آورد فراهم مـی  مـ الهِِمو أَمـ قَهد صـ مرُه تُطَهـو آن را از 103(توبـه/ )بهَِـا تُـزَکِّیهِم و (
گردانـد، موجـب از   وت نسبت به فقرا پاك میهایی همچون بخل، آز، خودخواهی و قساپلیدي

گـردد  هـاي ناشـی از فقـر و فاصـلۀ طبقـاتی نیـز مـی       هاي اجتماعی و افسردگیبین رفتن تنش
توان به مقابله با یـأس و  ها، می). بنابراین با تأکید بر هر یک از این اصول و آموزه379(نجاتی،

فرد و اجتماع پرداخت.  ناامیدي و افسردگی و نیز تقویت روحیۀ امیدواري در
هـا و  در برخورد با عوامل یأس آفرین، تنظـیم توانـایی  ب) برخورد با عوامل یأس آفرین: 
تحـرك و کند، بلکـه ها، نه تنها امید آدمی را تقویت میامکانات موجود با مشکالت و شکست
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کریم امـور زیـر   ناامیدي، قرآننشاند. به منظور رهایی ازتالش را به جاي سستی و ایستایی می

را توصیه نموده است:
ها و تمایالت را در سطح تواناییهاي خود تنزل دهد و بلند پرواز نباشد چرا خواسته)1-ب

که داشتن آرزوهاي دور و دراز، نتیجه اي جز ناامیدي، افسردگی و پشیمانی نخواهـد داشـت و   
هـر بـه آرزوجـویى ویـال خبادهـاى آرزوهایش، همراهپاىبهپامؤمنکههم نیستشایسته
هاي اخروي نیز، تقوا و جلوگیري از بلند پروازي اسـت  رود. شرط برخورداري از نعمتسویى

)لْکتاررَهالدلُهاالْآخعینَنَجلَّذونَاللرِیدایلُوی ع ضِ فـالْـأَرفَسـاداً الوه و بـینَ الْعاق تَّقـلْمل(

).16/81طباطبایی،) (83(قصص/
بلکـه تـالش   ها و مشکالت ناامید کننده، ناتوان نشمردخود را براي مقابله با سختی)2-ب

) و بـه یـاد داشـته    28رعـد/ (الْقُلُـوب تَطْمئنُّاللَّهبِذکْرِگیرد أَالآرامنماید که با یاد خدا، قلبش
گیرند (آل مىرارقمؤمنانخدمتدرخداوندفرماننیز بهمالئکهباشد در مواقع حساس، حتی

).  123-126عمران/ 
هــا و مشــکالت را عــادي و طبیعــی بشــمارد زیــرا زنــدگی مجموعــه اي از تلخــی)3-ب
و وشَیئاًتَکْرَهواأَنْعسى(است. خداوندىارادهبهها، همهها و رنجهاست و شاديشیرینی هـ

ونَ الأَنْـتُم ویعلَماللَّهولَکُمشَرٌّهووشَیئاًتُحبواأَنْعسىولَکُمخَیرٌ لَمـاز 216(بقـره/  )تَع .(
شـوند  مىشناختهبازایمانمدعیانازایماناهلزندگى،هاىنشیبوفرازسویی دیگر تنها در

)لْکتامنَنُداوِلُهاالْأَییالنَّاسِبولَمعیلنُواالَّذینَاللَّهآمتَّوذَیخنْکُمداءمروزهـا ایـن ما(و)شُه
کسـانى خداوندو] گیرندپندآنانتا[گردانیممىنوبتبهمردممیانرا] پیروزيوشکستى[
) . 140آل عمـران/  ) (بگیـرد گواهـانى شمامیانازوبدارد،معلوماندآوردهایمان] واقعاً[کهرا

گرچـه دهد؛مىدستورمابهنهایتبىعلماساسبرهکباشیمخدایىفرمانبنابراین باید تسلیم
).164-16/165طباطبایی،) (216(بقره/ )تَعلَمونَالأَنْتُمویعلَماللَّهو(ندانیمراآندلیلما

گذشته است. براي آینده نیـز نگـران نباشـد، چـون     به گذشته نیندیشد؛ چون زمان،)4-ب
هـاي  یکی از ویژگیبلکه به وظیفه و تکلیف امروز خود بپردازد.شودداند در آینده چه مینمی

م الوعلَـیهِم خَـوف الاللَّهأَولیاءإِنَّأَال(مخلص و امیدواران حقیقی نیز چنین استمؤمنان هـ
ی الْبشْـرى *لَهمیتَّقُونَکانُواوآمنُوا*الَّذینَیحزَنُونَ یـاه فـنْیا الْحالـدی و رَه فـدیلَ الالْـآخ تَبـ
ماتکَللاللَّهکذلوهزالْفَوظیم62-64یونس/ ()الْع.(
از نگاه به دست مردمان متمکن بپرهیزد و به خداونـد اعتمـاد کنـد و او را پشـتیبان     )5-ب
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ان ها که خدا به برخی از بندگان خـود داده، تنهـا بـه سـبب امتحـ     خود بداند چرا که این نعمت

دنَّ الو() 14/238ایشان است و تنها زیور دنیاست و هیچ ارزشی ندارد (طباطبایی، تَمـ ک نَیـیع
).131طه/ ()أَبقىوخَیرٌربکرِزقُوفیهلنَفْتنَهمالدنْیاالْحیاهزهرَهمنْهمأَزواجاًبِهمتَّعناماإِلى

انسان در هر مـوقعیتی کـه قـرار گیـرد، داراي وظـایفی      به مسائل: ج) نگاه تکلیف گرایانه
است. آنچه مهم است، عمل به وظایف است نه زانوي غم به بغل گرفتن به هنگـام ناکـامی. در   

پـردازد. از جملـه   آیات بسیاري نیز، خداوند به مذمت افرادي که داراي ویژگی فوق هستند، می
اسرا/ ()عریضٍدعاءفَذُوالشَّرُّمسهإِذاوبِجانبِهنَأىوأَعرَضلْإِنْسانِاعلَىأَنْعمناإِذاو(آیۀدر
ایـن بلکهشوندنمىمأیوسمشکالتبرخورد باباتنهانهحق و امیدواران حقیقی. اولیاى)51

بـه نسـبت بیشتري تهاجمحالتخدا،بهاتکاءبه دلیلوافزایدمىاستقامتشانمیزانبرحوادث
-13/259طباطبـایی، (نیسـت راهـى وجودشـان دررایأسکهچراگیرندمىخودبهمشکالت

آنانبرفرشتگاناستقامت،وایمانپرتودرکهرسدمىبه جایىایشان). به همین دلیل کار258
اعـالم آنـان بـه اسـت مرحمـت ولطـف سراسـر کـه راامید بخش الهىپیاموگردندمىنازل
شـما هرگـز هستیم،آخرتدرودنیازندگىدرشمامددکارانویارانماگویند:میودارندمى
تـا نمـاییم مـى حفظراشماهالغزشازوکنیممىکمکشمابههانیکىدرگذاریم،نمىتنهارا

وأَنْفُسکُمتَشْتَهیمافیهالَکُموالْآخرَهفیوالدنْیاالْحیاهفیأَولیاؤُکُمنَحنُ(شوید بهشتوارد
ونَمافیهالَکُمع390-17/392طباطبایی،) (30(فصلت/)تَد.(

نتایج-6
تـوان کریم مـی قرآن و تطبیق آن با آموزه هاي دربارة ناامیدياسنایدرنظریهپس از بررسی

رفتـاري –ناختیشـ داراي ابعاداسنایدر،نظریههمانند،قرآنناامیدي در کهرسیدنتیجهاینبه
رفتارهاي خـود، اصالحوخویشتنبهنسبتشناختوآگاهیطریقازتواندمیآدمیواست

همچنـین در قـرآن بـه نشـانه هـاي      . بپـردازد در درون خـود مبارزه با ناامیدي و افسـردگی به
بـا ؛اند، اشاره شده استشدهتعریفاسنایدرنظریهدرکهآن،ساززمینهعواملافسردگی و نیز

از،قرآندراماکنندمیآنها را تعییندرمانگرکمکباومراجعشناسی،رواندرکهتفاوتاین
توجـه بایـد نیـز نکتـه اینبهالبته. اندگشتهتعریفوتعیینخداوندسويازبه طور کاملقبل

مـی بـه طـور کامـل   رااوروانونفسواستآدمیدرمانگربهترینمتعال،خداوندکهداشت
توجه به نظریه ناامیدي در قرآن، باروایناز).25/ ء(اسرا)نُفُوسکمفىِبِماأَعلَمربکم(شناسد
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ایمانشالوده مبارزه با ناامیدي در آن،واساسهدف خلقت بشر و در راستاي تکامل اوست و

ز روشی کـه در قـرآن   سبحان است. به دیگر بیان، ایمان به خداوند متعال و پیروي اخداوندبه
) و بـه  15براي انسان ترسیم شده، تنها راه رهایی انسان از اندوه و اضـطراب اسـت (ابومحمـد،   

شود. همچنان که فقدان ایمـان،  رهایی از حالت ناامیدي و رسیدن به امنیت و سعادت منتهی می
لبعضٍبعضُکُمجمیعاامنْهاهبِطَاقَالَ(جام به اندوه و اضطراب و بدبختی منجر خواهد شد انسر

فَـإِنَّ ذکْـرِى عنأَعرَضمنْو*یشْقَىلَاویضلُّفَلَاهداىاتَّبعفَمنِهدىمنییأْتینَّکُمفَإِماعدو
یشَۀًلَهعضَنکاًموْشُرُهنحمویهمیىالْقم378-379نجاتی،) (124(طه/ )أَع.(

هـاي تـالش کـه یافـت دسـت نکتـه بـدین تـوان میپژوهشایننتایجبهتوجهبابنابراین
توانسـته چشـمگیري میـزان بـه وسـتایش شایستهوتوجهخوردراستتالشیشناسان،روان
ایـن درموجودیقرآنمفاهیمبانیزودهدقرارافراداختیاردررابهاییگراندستاوردهاياست
مشـترکات ،قـرآن ونظریـه اسـنایدر  درناامیـدي تطبیقدراز این رو،دارد.ي زیادشباهتباره

است. به همین دلیـل  یقرآنهايآموزهبهشبیهبسیاربشريهايیافتهواستمفترقاتازبیش
علـم روان شناسـی   توان برخی از مشکالت بشر متمدن امـروزي را (از جملـه ناامیـدي) در   می

ه دست آمده را با متن قرآن مقایسه نمـود و نظـر قـرآن را در آن    هاي برهیافتبررسی و سپس
دربـارة  تـر البته باید به این نکته نیز توجه نمود که جهت قضاوت صـحیح امور، استخراج کرد.

اثربخشی بیشتر یا کمتر، مطالعات تجربی و عینی الزمند تـا اثـرات تطبیـق فـوق، بهتـر آشـکار       
گردند.

:ازعبارتندحوزهدوایندر) يناامید(مشترکاتاما برخی
دارى،راانتظـارش وامیـد کـه چیـزى کنـى یقینکهاستحالتىازعبارتناامیدي
عالقگـی بـه   یافت که با احساسی از ناممکن بودن امور، احساس نـاتوانی و بـی  نخواهدتحقق

شود.زندگی آشکار می
ی براي رسیدن به هـدف  ناامیدي، ناتوانی در ایجاد مسیرهاي کافبروزعواملیکی از
نظر است.  مورد
جـا  شدن یک هدف مهم و اساسی و از آنیکی از عوامل زمینه ساز افسردگی، مسدود

از بین رفتن انگیزه فرد است.
        یکی از راه هاي مبارزه با ناامیدي، تعمـیم انتظـار بـراي موفقیـت اسـت یعنـی افـراد

ند رسید.به اهداف خویش خواهسرانجامامیدوار باور دارند که 
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هاي گذشته است.یکی از راه هاي مبارزه با ناامیدي، تمرکز بر موفقیت
.و سایر موارد
:  گرددمیمشاهدهحوزهدوایندرهاییتفاوتزیراموردرتنهاو
گـرا مـادي (فرد بینیجهاننوعبر اساساسنایدر،نظریهدرناامیديبناي مبارزه بازیر

.زیر بناي مبارزه با ناامیدي در قرآن کریم در ارتباط با اهللا استامادگردمیتعریف) معناگرایا
ترین علل و عوامل ناامیدي از منظر قرآن، فراموشـی خداونـد و محـدود نمـودن     مهم

قدرت و سعه رحمت اوست.
         روان شناسی یکی از شاخه هـاي علـوم انسـانی اسـت کـه پیگیـري امـر مطلـوب و

نایدر نیز در حوزه این علـم، هـیچ گونـه بحـث ارزشـی ارائـه       نامطلوب در آن وجود ندارد. اس
ننموده و به بایدها و نبایدها نپرداخته است. به همین دلیل آدمی جهت یافتن راهکارهایی مـؤثر  
و همیشگی جهت مبارزه با ناامیدي، باید به سراغ آموزه هاي دینی رود و تنها در ایـن صـورت   

شود.هاي روانی در او ایجاد مییب بیمارياست که نوعی مصونیت و پیشگیري از آس
یافته هـاي حاصـل از ایـن تطبیـق،     توان بدین نکته راه یافت کهبا توجه به موارد فوق می

تواند به واقع نمایی و کارآیی نظریه اسنایدر منتهی گردد چرا که همان گونه که در قبـل نیـز   می
ظور شناخت، برنامه ریزي و ضـبط و مهـار   به من(گفته شد، از آنجا که پژوهش در علوم انسانی

پدیده هاي انسانی) در راستاي سعادت واقعـی بشـر، ضـرورتی انکارناپـذیر اسـت، از ایـن رو       
استفاده از عقل و آموزه هاي وحیانی در کنار داده هاي تجربی و عینی، شـرط اساسـی پویـایی،    

همین دلیل غنی نمودن نظریـه  ها در هر جامعه است. به واقع نمایی و کارآیی این گونه پژوهش
موجب بهینه گشتن آن خواهد شد و قابلیـت آن  قرآن کریم،يبر آموزه هااسنایدر با عرضۀ آن 

را نامید حقیقی و راستیناامیدي را در زندگی آدمی براي همیشه نابود و زمینه رشدرا دارد که
بر و توکـل بـر خداونـد بـه     انسان مؤمن و موحد، از طریق صـ نماید. براي نمونه، فراهم در او 

، موانـع را  آدمی استهمراهومالزمهمواره،خداوندو با توجه به اینکهعنوان یک قدرت برتر
کنـد و  گیرد و انسداد هـدف را، یـک شکسـت تلقـی نمـی     یک عقب نشینی موقت، در نظر می

را جام پیـروزي  انمطمئن است که تحمل مشکالت و مقاومت در برابـر عوامـل یـأس آور، سـر    
اهـل زنـدگى، هاىنشیبوفراز). از سویی دیگر تنها در87یوسف/(نصیب آدمی خواهد کرد

در حالی که نظریـه اسـنایدر، بـه    ) 140آل عمران/ (شوندمىشناختهبازایمانمدعیانازایمان
دلیل آنکه هیچ گونه بحث ارزشی ارائه ننموده و به بایدها و نبایدها و معرفی امـور مطلـوب و   
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مطلوب نپرداخته، از تأثیر یاد خداوند در زدودن روح ناامیدي غافـل مانـده اسـت و در بیـان     نا

نکته فوق، ساکت است.
به طور کلی نتایج حاصل از بررسی مشترکات و مفترقات پژوهش حاضر عبارتند از:

     بررسی جامع نظریه امید و ناامیدي در روان شناسی و عرضه یافتـه هـاي بشـري بـر
حیانی جهت بررسی اعتبار این نظریه از دیدگاه قرآن کریم.آموزه هاي و

       تالش جهت گردآوري دیدگاه جامع قرآن کـریم نسـبت بـه امیـد و ناامیـدي کـه در
نهایت به نظریه پردازي و تدوین تئوري امید در اسالم منتهی خواهد شد.

 گـر درمـان از آنجا که قرآن کریم، از سوي خالق آدمی فرستاده شده و او نیز، بهتـرین
رو در تببین مفهوم ناامیـدي و طـرق مبـارزه بـا آن، راهکارهـایی را ارائـه و       اینازاست،انسان

تر از روانشناسان بشري، بـه زدودن روح ناامیـدي در آدمـی    معرفی نموده که بسیار بهتر و کامل
ـ پردازان روان شناسی یا از آن غافل مانـده نمایند. راهکارهایی که نظریهکمک می د یـا نسـبت   ان

بدان، ساکت اند.
اساس تعالیم قرآن کریم در باره ي ترین دستاورد پژوهش حاضر آن است که برمهم

هاي افزایش امید و غلبه بر ناامیـدي  امید و ناامیدي، بسته آموزشی کاربردي تحت عنوان (روش
طبق آموزه هاي اسالم) تدوین گردد.

مفترقات ناامیـدي در اسـالم و روان   پژوهش حاضر که در آن به بررسی مشترکات و
تـی، بـه   هـاي آ تکـاملی آن در پـژوهش  شناسی پرداخته، آغاز حرکت در این مسیر بوده و سیر

هاي میدانی و در نهایت، کاربردي کردن نظریه در کار با جام پژوهشتدوین نظریه اي قرآنی، ان
مراجعان مبتال به ناامیدي و افسردگی منجر خواهد شد.

هاد پژوهشپیشن-7
میـان عمـوم مـردم جامعـه     رشده، نشانه هاي ناامیـدي و افسـردگی د  انجامطبق تحقیقات 

بـه  هرچند کـه شـدت آن بـه حـدي نیسـت کـه       یافته است رواج مخصوصاً جوانان و نوجوان 
به شـکل خفیـف   اگرچه(با این حال، ناامیدي؛باشدنیازمندمتخصصان بهداشت روانیمداخلۀ

). موفقیـت در زنـدگی و بـه طـور کلـی رشـد و       14،(نویديتی انسان اسآن) مانع رشد طبیع
یـافتن راه حـل مناسـب    بنابراین ؛ وابسته استاوبه نشاط و شادابی انسان،شکوفایی شخصیت 

ـ  افـراد در براي گشودن گره مشکالت روانی همچـون ناامیـدي و افسـردگی    نظـر  ه ضـروري ب
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نه است.رسد که قرآن کریم، عامل مؤثري در این زمیمی

و تطبیـق  مبـارزه بـا آن   و راهکارهاي يامیددربارة نایغربشناسانرواننظریات کاوش در
ـ   ییافته هاي ایشان با تعالیم الهی و داده هاي وحیان ه (که آرمان اصلی این پژوهش نیـز بـود) ب

ست، بیانگر این نکته است که از آن جا که یافته هاي بشري بسیار شبیه داده هاي الهی اروشنی
ابتدا سیر تکاملی اندیشه در تحقیقـات اسـالمی را   آدمیپژوهش آن است کهپیشنهادواز این ر

چگـونگی اجـراي فراینـد   وسیلهبدینجو نماید تا و شناسی جستدر میان اندیشمندان روان
قـرآن  يتعالیم ایشان بر آمـوزه هـا  عرضۀدانشمندان فراگیرد، سپس با ازرا مبارزه با افسردگی

و در ایـن صـورت اسـت کـه مفترقـات و مشـترکات حاصـل از ایـن         م، آنها را غنی نمایدکری
رشـد امیـد   نابودي همیشگی ناامیـدي در زنـدگی و نیـز   پژوهش، راهگشا خواهد بود و زمینۀ

گردد.میفراهم در آدمی حقیقی و راستین
در آن راه باطـل وامید است با رهجویی از آیات قرآن کریم که همه قطعی و یقینی اسـت  

درو)، بتوان به تکوین شخصیت امیـدوار راسـتین و حقیقـی دسـت یافـت     42/(فصلتندارد
راراهتـا آمدپدیدمخلصانهوجديکوششییکبانوشتار،اینآرزویی،وامیدچنینگذرگاه

ناامیـدي در قـرآن کـریم،    نظریهبنیادواساسگزارشضمنوبگشایدگستردهتحقیقاتیبراي
.نمایدراهواقعیوحقیقیامیدبهراعالقمندانوققانمح
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