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 ديو راهكارهاي پيدايش آن در اسالم و عهدجد يانديش هاي مثبت تحليلي از مباني و مؤلفه

 

 **يجانيمسعود آذربا *انيزهرا محقق

 

 چكيده

. شود یم انیاد روانیپ نیب بیو تقر یستیصلح و همز جادیاست که موجب ا ییها از راه یکیان،یاد نیب یقیمطالعات تطب ،یکنون یایدر دن

 نیدر ا. به نقاط مشترک باشد یابیها و دست تفاهم جهت رفع سوء یا نهیو زم یاله عیشرا یاساس گفتگو تواند یمشترک م میمفاه افتنی

پرداخته و   تیحیدر متون دینی اسالم و مس ،یشیاند مفهوم مثبت یبه بررس ،یلیتحل یفیراستا، نوشتار حاضر برآن است که به روش توص

در راستای تفاهم  انیاد میتعال ییبه تعارف مبنا له،یوس نیتا بد دیدو حوزه را در موضوع فوق کشف نما نیمشترک و مورد اختالف ا یمبان

شده و سپس  انجام تیحیدر اسالم و مس یشیاند تمفهوم مثب یشناس هدف، ابتدا واژه نیبد لین یبرا. دباش ها کمک کرده آن روانیپ

در  یشیاند از آن است که مفهوم مثبت یپژوهش حاک یها افتهی. است دهیگرد یفوق، بررس انیاد کیآن، در هر تیو تقو جادیا یراهکارها

اسالم، خداوند  یدیتوح نشیدر ب د،یام نیا یاست که متعلق اصل یریگیقابل پ دیام دواژهیاز راه کل تیحیاسالم و مس یِدیتوح انیاد

سرچشمه  حیمس ز،ین وحنایدر تفکرات . ملکوت است دنیپولس، وعده فرارس میتعال زیو ن( مرقس و لوقا ،یمت)گانه سه لیسبحان و در اناج

وجود دارد اما  یفوق، اختالفات انیآن، در اد تیتقو یو راهکارها دیام نیبه ا یابیدست تیفیک رامونیالبته گرچه پ. دیآ یشمار م به دیام

از آثار و . است واقع شده یآدمیاخرو یزندگان یبشر بوده و در راستا اتیح یدر دو حوزه فوق، مرتبط با هدفمند د،یام ،یطور کل به

 .است نیریروح محبت و احسان به سا تیتقو ز،یآن ن یکارکردها

 

 هاي کليديواژه

 .هدف د،یجد قرآن، عهد د،یام ،یشیمثبت اند
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 مقدمه

 یو داشتن نگرش یشیاند های اخیر، مثبت در سال

 قاتیو تحق افتهیرواج  اریبس نده،ینسبت به آ دوارانهیام

در حوزه . است آن انجام گرفته رامونیپ یاریبس

 گاهیگرا از جا رویکرد روانشناسی مثبت ،یروانشناس

 یشناس از محققان روان یاریبرخوردار بوده و بس یا ژهیو

 یها ادراک ایصرف به تجارب  وجهت یجا نگر، به مثبت

 ،یکنترل چون خود ییها سازه یرسافراد به بر یمنف

مبارزه با  یبرا... و  یشیاند مثبت ت،یمعنو ،یآور تاب

 نهیزم نیدر ا( 1: 4930 ،یبهار.)اند پرداخته یدیناام

بوده و معتقد است خوشبختی  نیریسا گام شیپ گمن،یسل

یا همان زندگی کامل، شامل سه نوع زندگی است که 

بخش که به  زندگی شاد و لذت( الف: عبارتند از

های مثبت در گذشته، حال و آینده معطوف  هیجان

ها و  زندگی با اشتیاق که به توانمندی( شود؛ ب می

زندگی با معنا که در ( های آدمی مربوط است؛ ج فضیلت

. شود قصد و هدف و معنایی برای زندگی منظور میآن 

که وجود این سه نوع زندگی،  استسلیگمن معتقد 

موجب افزایش خشنودی و رضایت از زندگی و شادی و 

شادکامی و در نهایت سبب سعادت و خو شبختی فرد 

، ترجمه فروزنده 4909و همکاران،  گمنیسل.)شود می

 (45: داورپناه

 اریبس ینگر ندهیآ ز،ین یتماعپژوهشگران اج انیم در

خود اختصاص  را به یاریبس قاتیبوده و تحق تیحائز اهم

ها توسط  ای از انسان عدالتیِ عده ظلم، ستم و بی. است داده

ای دیگر، همواره خرد انسانی را مشغول این فکر  عده

است که آیا وضعیت بر همین منوال خواهد بود؟  کرده

خ به فراخور خرد و دین همواره در طول تاری اه انسان

اند که باالخره این  خود، در انتظار و آرزومند این بوده

شاید نتوان در میان ادیان و . ابدی یپایان م یمسائل، روز

ای را یافت که از امید به آینده و  های موجود، نمونه آیین

تحوالت آن تهی باشد و مستقیم یا غیرمستقیم به اصالح و 

ای دور یا  های وی در آینده آرمان وضع بشر و تحقق بهبود

از زمره مشترکات ادیان . باشد نزدیک، نظر نداشته

منزله نقطه  است که به یروز دنیبه فرارس دیابراهیمی، ام

که  یروز. گردد یم یخواهانه بشر تلق آرمانی و عدالت

نجات و  شدن ریشکل فراگ حق بر باطل، به ییغلبه نها

 مدار نیاست که انسان د دیام .شود یم دهید ها نسانا ییرها

 یو گسترش عدالت در زندگ یکوکاریبه ن قیرا تشو

و  یرخواهیخ یها نهیو زم دینما یم یو اجتماع یفرد

 .دهد یرا در جوامع بسط م یدواریام

اساس  تواند یمشترک م میمفاه افتنیگر،ید ییسو از

ها و  تفاهم جهت رفع سوء یا نهیو زم یاله عیشرا یگفتگو

تفاهم،  نیبه ا دنیرس. به نقاط مشترک باشد یابیدست

ساخت  یبرا یاله انیتالش مشترک معتقدان اد یبنا سنگ

برقرار  یقیاست که در آن صلح و آرامش حق یبهتر یایدن

ن رهگذر، پژوهش حاضر بر آن است که در یاز ا. است

 دیجد و عهد میکر در قرآن دیمعنا و مفهوم ام یپرتو بررس

مشترک و مورد اختالف  یها، مبان بط با آنمرت ریتفاس زیو ن

را در موضوع فوق کشف نموده تا  تیحیاسالم و مس

تفاهم  یدر راستا انیاد میتعال ییبه تعارف مبنا لهیوس نیبد

پژوهش،  نیاست ا دیام. کمک کرده باشد انیاد روانیپ

را  نهیبه هدف فوق باشد و زم یابیدست یبرا ییراهگشا

 .دینما در دو حوزه فوق، فراهم قاتیتحق ریسا یبرا

 

 يشناس واژه -1

از راه  میدر قرآن کر یشیاند مفهوم مثبت یکل طور به

رحمت، بشارت،  ،ینیب خوش د،یهایى همچون ام کلید واژه

 است؛ یریگیموارد قابل پ ریو سا یبهشت یها جلوه فیتوص

و  تیجامع لیبه دل ،«دیام»واژه  دیکل ان،یم نیاما از ا

با  یشتریواژگان، تناسب ب ریآن نسبت به سا تیشمول

داشته و عالوه بر حوزه اعتقادات و  یشیاند ثبتمفهوم م
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 53/ دیو راهکارهای پیدایش آن در اسالم و عهدجد یاندیش های مثبت تحلیلی از مبانی و مؤلفه

 

 زیفرد ن یبه حوزه رفتارها و عملکردها ،یآدم یباورها

 یشیاند نوشتار حاضر، مفهوم مثبت نیبنابرا. مرتبط است

 «دیام»واژه  دیاز راه کل ،یدیتوح انیاز اد کیرا در هر

 .دینما یم یریگیپ

. است ترجمه شده« رجا»به کلمه  ،ی، در زبان عرب دیام 

 دهیمحبوب و پسند یداشتن و انتظار امر امید یعنی، «رجا»

ابن منظور، )محقق باشد ز،یکه اکثر اسباب و موجبات آن ن

 (. کلمه شهیر لی؛ ذ4913: ؛ ابوفارس4141

آرزو و انتظار  یدر قاموس کتاب مقدس، امید به معنا 

هاکس، )است ی چیزهای نیک و مقاصد پسندیدهاز برا

به  ز،یدر اصطالح علم اخالق ن(. دیعنوان ام لیذ: 4944

راحتى و لذتى که از انتظار تحقق امرى محبوب، در قلب 

 (456: ق4909 ،ینراق.)گویند شود امید مى حاصل مى

 دی، با کل(ی مثبت و منفی در الیه)دیمفهوم ام البته

 یآرزو ینفس از رو لیتما)عهمچون طم یگریواژگان د

که  ییآرزو)، أمل(خارج از دسترس انسان یزیبه چ دیشد

به حصول  لیم)یو تمن( دارد در آن وجود یطوالن یانتظار

مرتبط  ز،ین( آن یریو اندازه گ ریهمراه با تقد یامر

 زیتما انیکه در ب( کلمه شهیر لیذ: 4913 ،ابو فارس)است

است که فرد « رجا»تنها در واژه : گفت توان یها م آن

کند و  امیدوار در راه رسیدن به امیدش، کار و تالش می

در  آورد یم به امر محبوب را فراهم دنیموجبات رس

به امر  دنیرس دیتنها ام گر،یدر سه واژه د که یصورت

حصول به آن،  یخود را برا که نیمحبوب را دارد، بدون ا

: 4944 ،یبدی؛ م911و  5: 4940 ب،یط)گرداند ایآماده و مه

 (. 914، 9: ق4131 ه،ی؛ مغن9،163

 دیدر نوشتار حاضر، ام یشیاند منظور از مثبت نیبنابرا

به  دنیرس یرا به کار و تالش برا یاست که آدم یمطلوب

 .داردیهدف وام

 اميد در عهدجديد و يشياند مثبت -2

 یتوجه خاص یشیاند مقدس به مفهوم مثبت کتاب

 ینقش خاص ،یحیفرد مس کییآن در زندگ یو برا نموده

در کتاب مقدس، از دو کلمه امید و انتظار . است قائل شده

بلی برای )استفاده شده یشیاند برای رساندن مفهوم مثبت

باید به امید، شخم نماید  کننده می ما مکتوب است که شخم

در امیدِ یافتن قسمت خود  دیبا ز،یخرمن ن دهکنن و خورد

با امید و  یشیاند مثبت نیبنابرا(. 40:3 انیقورنت 4)(باشد

آید، انتظاری که سرمنشأ برکاتی است که  انتظار بدست می

برکاتی که هم در دنیا و هم . دارد آرامش و نجات را در پی

 .است یدر آخرت با آدم

از هفت  یحیمس دانان یمتکلمان و اله گرید ییسو از

و  یانسان لتیچهار فض: اند نام برده یاصل لتیفض

و سه ( اعتدال و عدالت ،یبردبار ،یشیاند مصلحت)یعیطب

 لتیسه فض نیکه ا( و محبت دیام مان،یا)یاتیاله لتیفض

(. 41: 4930،یقربان)است دیجد مستند به عهد یاتیاله

از سه  ییک یحیمس اتیدر اله یشیدمثبت ان نیبنابرا

 لیو خداپسندانه را تشک یشخصیت مسیح یعنصر اصل

و  دیام مان،یا: خواهد ماند یباق شهیهم زیسه چ)هدد یم

 (.49: 49انیقورنت4()محبت

آن است که ما  دیدر عهدجد یمحور دیاز عقا یکی

باور و  مان،یکه به خداوند، ا میا شده ها فراخوانده انسان

و  میبه او اعتماد بورز م،یکن هیبر او تک م،یباش داشته دیام

باور به خداوند  قت،یدر حق. میباش داشته نانیتنها به او اطم

و  یالقاخ یبه او همراه با عمل به رفتارها نانیو اطم

انسان  یبهبود اوضاع زندگ یبرا ینیتضم ،یعقالن

اگر (. رجا لیذ: م4306لیون دوفر الیسوعى، )شود یم شمرده

طبعا  صورت، نیاعتماد کند، در ا یبه فرد یشخص

 دهد، یاو را انجام م یها خواسته رد،یپذ یاو را م یها گفته

 مچش دوارانهیام کند، یم ازیمختلف با او راز و ن یبه انحا

... و کند یاتحاد با او را تجربه م دوزد، یم شیها به وعده

آن اعتماد  یواقع یهمه، تجلّ نیو ا( 99: 4904 نجا،یپالنت)

 د،یعهدجد دگاهیدر د: گفت توان یم رو نیاز ا. بود خواهد
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و اعتماد به خداوند دارد و وصول  نمایدر ا شهیر دیام

 لیسوعى،لیون دوفر ا.)بدان مشروط به صبر و محبت است

 رایز د؛ینما ینسبتا دشوار م یکه امر( رجا لیذ: م4306

هنگامی که محبت، مبدأ احساسات نفسانی گردید و در 

باطن آدمی عمیقاً ریشه دوانید، تمایل خاصی را بر 

انگیزاند که فرد، داوطلبانه با عالقه و شور فراوان برای  می

. شود یانجام کارهای نیک و خدمت به اجتماع آماده م

دیگر، عناد و بدخواهی و طغیان و سرکشی، همچنین 

شود،  دار نمی میدی و افسردگی در افراد ریشهناا ،ینیبدب

چیز بهتر از  بلکه متزلزل و ناپایدار خواهد بود؛ زیرا هیچ

های نفس،  قدر برای از بین بردن پلیدی ی گران این سرمایه

 .توانایی ندارد

در اعتماد به  شهیکه ر یا یشیاند تنها مثبت نیبنابرا

انسان  یو زندگ اتیبه کل ح تواند یخداوند دارد، م

سعادتمند  یا ندهیآ یسو بخشد و او را به  ییایتحرک و پو

سوق  شوند، یآن خوانده م یبسو تیبشر یکه تمام

 د،یکن نیاگر چن رایز د؛ییخود را حفظ نما مانیا)دهد 

 دیخواه کینزد یا پدر و فرزندش، رابطه یبا خدا شهیهم

شما  بیکه او وعده داده است، نص دیجاو یداشت و زندگ

 ( 31-35: 3وحنای4()خواهد شد

باشد،  نگر یو منف نیبدب نده،یاگر شخص نسبت به آ اما

و او را دچار  کنند یدر کانون جانش نفوذ م یعوامل ناراحت

بوده و از  نیکه بدب یکس. سازند یم یو خودباختگ أسی

 عتیندارد، در برابر عوامل نامساعد طب یا بهره دیام هیسرما

 یا نداشتن پشتوانه لیاست و بدل ریپذ بیآس یراحت به

 یو محکوم قوا عتیطب ریخود را اس مان،یمحکم چون ا

صحنه نبرد با مصائب و  نیو اگر در نخست داند یقهار آن م

نکند، سرانجام در نقطه مخوف  ینینش عقب ها یدشوار

حمله امواج خروشان حوادث روزگار، در گرداب ژرف و 

محبت به  یهرگز برا یفرد نیچن. رفت خواهد فرو یقیعم

رفع  یبرا یتالش چینخواهد داشت و ه یا زهیانگ گران،ید

در  یو بزود کند ینم گرانید یها ینواقص و کمبود

. شد سرنگون خواهد یشگیهم یِو افسردگ یدیباتالق ناام

با استمداد  است، دیبه ام یبوده و متک شیاند که مثبت اما آن

 اریخارج از اخت یها است رنج معتقد مانش،یا یرویاز ن

قلب و  ریتطه یانسان، از جانب پروردگار مهربان و برا

هرگز اجازه  لیدل نیهم به ده،یروحش مقدر گرد بیتهذ

او را فلج  یکه مصائب و مشکالت، قدرت روح دهد ینم

متانت خود را همچنان حفظ  یطیکنند، بلکه در هر شرا

با  یا در هر حادثهوجود خود را  یخواهد کرد و کشت

ساحل آرامش و صفا و  ،بهیاله زالیال یرویاستمداد از ن

ها،  بار رنج ینیبا سنگ یو حت رساند یو سعادت م تیموفق

. افتی خواهد شیاو افزا یروح یها و لذت ها یابیکام

مردم و تالش  انیم یکیبا گسترش محبت و ن یفرد نیچن

و با  دهد یرا رشد م دیها، نفس ام آن یخوشبخت یبرا

 .بخشد یم را اعتال آن یو عمل یو برکات اخالق راتیخ

و داشتن نگرش مثبت به  یشیاند مفهوم مثبت البته

با مفاهیم و اصطالحات دیگری نظیر  د،یجد در عهد نده،یآ

و  «یدگیآمرز» ،«یرستگار»، «نجات»، «ملکوت»

ای که هنگام  گونه است؛ به پیوند یافته ز،ین« گرایی منجی»

خواه ناخواه از دیگر مفاهیم  ،یشیاند ر زمینه مثبتبحث د

پژوهش،  شیآید که بنا به گنجا میان می هنیز، سخن ب

در واقع، زمینة . است دهیگرد نییاز مباحث فوق، تب کیهر

خواهی  وجه روحی و آرمان  هم به ،یشیاند اصلی مثبت

هایی که در متون  گردد و هم به تعالیم و آموزه بشر باز می

 .است انعکاس یافته یدینی ادیان اله

و  دیجد اصلی ما در این قسمت، متن عهد استناد

است که در  برخی از آثار معتبر محققان غربی در این زمینه

 ،یمت)سه گانه لیاناج: اند دهیبخش مجزا ارائه گرد چهار

پولس و  یها شهیاند وحنا،ی، تفکرات (مرقس و لوقا

 نیعلت ا. متأخر یعلما شهیو اند تیحیمس یها فرقه

به ( دیعهد جد)مجموعه نیاست که ا زآنین یبند میتقس
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مجموعه دو  نیواقع، از ا در. ستین کنواختی،یاتیلحاظ اله

 اتیاله: برداشت کرد توان یکامال متفاوت را م یاتینظام اله

نوا خوانده  هم لیمرقس و لوقا که اناج ،یمت لیسه انج

همسو با  یهمگ گر،ید یها از نوشته یبرخ زیو ن شوند یم

 ،یسیبخش، ع نیدر ا. است میقد و عهد تیهودیمیتعال

انسان صرف است که از  کیمخلوق خدا و بنده او و 

 نیامطابق . است مبعوث شده یامبریطرف خداوند به پ

و  تیبه هدا ینداده، آدم رخ یجا که سقوط بخش، از آن

از  گریاما در بخش د. یآسمان یدارد نه منج ازین ییراهنما

است که حتما به  یا گونه به یآدم تیوضع د،یجد عهد

و خود را فدا  دیایب نیدارد که به زم ازین یآسمان یموجود

 نیدر ا نیبنابرا. دینما لیاو تسه یکند تا نجات را برا

است  یمخلوق و ازل ریو غ یاله یموجود ،یسیبخش، ع

اسفبار  تیکه جسم گرفته تا با رنج خود، انسان را از وضع

: 4900 د،یاست)دینما جادیرا در او ا دیدهد و ام خود نجات

433 .) 

 

 (مرقس و لوقا ،يمت)ديد گانه هم اناجيل سه( الف

 یحاو( مرقس و لوقا ،یمت)نوا سه گانه یا هم لیاناج

و نگرش مثبت،  دیروح ام یالقا رامونیپ( ع)یسیع میتعال

محور  نیتر یاساس. مردم است انیدر م ندهینسبت به آ

که در  م،یتعال نیدر ا یشیاند مثبت یمتعلق اصل ایدبخشیام

وعده  باشد، یم زین هودیعتیشر دیام لیتکم یراستا

بشر  اتیح یملکوت است که مرتبط با هدفمند دنیفرارس

: آمده یمت لیدر انج. اوست یاخرو یزندگان یو در راستا

خاطر من، شما را ناسزا گفته و آزار رسانند و به  هرگاه به)

 د؛یینما یو شاد یخوش ،یبل. دیشما تهمت زنند، شاد باش

 ییدر جا(. 44-43: 5یمت()است کیملکوت نزد رایز

شمرده  مانیا شیآزما ها، یکه سخت آن رعالوه ب گر،ید

شرکت در رنج و زحمت  یبودن، نوع دواریام شود، یم

و  ها شیاز آزما! زانیعز یا: )گردد یم یتلق حیمس

و متعجب  رانیشماست، ح ریگ بانیکه گر ییها یسخت

بر شما واقع شده  بیغر یکه امر دیو فکر نکن دینباش

. شماست مانیا شیآزما یمصائب برا نیا رایاست؛ ز

در رنج و زحمت  دیتوان یم قیطر نیا که به دیباش دواریام

و در روز بازگشت پرجالل  دیشو کیشر ح،یمس

(. 49: 1پطرس4()شما کامل خواهد شد دی، ام(ملکوت)او

یکی از اهداف رسالت خود را ( ع)عیسی لیدل نیهم به

دارد و از مردم  بشارت به قرب ملکوت اعالم می

 نیبد یابیخواهد که برای وارد شدن به ملکوت و دست می

 .واال، تالش کنند دیام

تکرار شده،  اریگانه، بس ملکوت که در اناجیل سه نیا

: 1 ،یمت)شود و از آن خداست گاه به خداوند اسناد داده می

ملکوتِ  زیو گاه ن( 9: 5 ،یمت)، گاه ملکوت آسمان(44

البته ملکوت، (. 30: 46 ،یمت)خود عیسی مسیح است

ارتباط با عرش و  یعنیآسمان، : دارد یگوناگون یمعان

: 46 ،یمت)حیمس ی، رجعت ثانو(43-44: 5 ،یمت)یمألاعل

است و تنها  یروحان یقتیجا که حق اما از آن.... و( 34

لیون دوفر الیسوعى، )دیبدان رس توان یم مانیواسطه ا به

 لیبخش عمده معنای آن، در اناج رو نی، از ا(944: 4306

گانه، واقع در عالم غیب است که تنها با بصیرت قابل  سه

 (.439: 4900 د،یاست)مشاهده است

و مفهوم  دیمسئله مهم در شناخت روح ام اما

توجه به وقایع ملکوت در اناجیل است که  ،یشیاند مثبت

و شامل جدایی خوبان  اند دهیگرد انیبیشتر به زبان تمثیل ب

و ( 96-19: 49؛ 90-31: 49متی، )از بدان در آخرالزمان

-39: 40متی، )شانیها مطابق با اعمال ا دادن جزای انسان

وقوع ملکوت در وجود  یها از نشانه. شود یم( 95

بود که توسط او  ی، معجزات(33- 93: 44لوقا ()ع)یسیع

دنبال آن، تسلط  زیرا به داد؛ یها، رخ م آن نشانه انیهمراه ب

متی، )اند شده پاک خارج میرفته و ارواح نا ابلیس از بین می

پس وظیفه یک شخص مسیحی است که (. 30-34: 43
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مرقس، .)و ایمان داشته باشد تا هدایت شود دیبدان ام

4:45) 

و در ( ملکوت)دیام نیبه ا دنیرس یدر بیان چگونگ اما

مردم جهت وقوع آن، حضرت  یساز آماده انیجر

خواهد این است که  اولین چیزی که از مردم می( ع)عیسی

از گناهان )از گناهان گذشته توبه و بسوی خدا باز گردند

خود توبه کنید و نزد خدا بازگشت کنید، زیرا ملکوت 

 نیآثار چن گرید(. 44: 1متی، ()خدا نزدیک شده است

، (4: 1، پطرس4)شتنیخو یساز پاک: عبارتند از ینگرش

: 4؛ پطرس، 5: 40 ،یمت)از گناهان زیو پره یدار شتنیخو

به  ی، عدم دلبستگ(1: 40 ،یمت)ی، تواضع و فروتن(41-49

از شهوات و  یی، رها(39: 43 ،یمت)یویدن یمظاهر زندگ

از  یمند ، بهره(43: 3طوس، یت)آلود گناه یها یگذران خوش

( 1: 4پطرس، () ع)یسیحضرت ع یصفات و مظاهر اله

و داشتن نگرش مثبت به  بودن دواریام نیهمچن... . و

؛ 4-3: 5 عقوب،ی)صبر یسو را به یآدم نده،یو آ یزندگ

 زیو ن( 46: 5 عقوب،ی()دعا)، ارتباط با خالق(43: 5 ،یمت

؛ 4-3: 1پطرس، )دهد یسوق م( محبت)ارتباط با خلق

است که  یهمچون لنگر یآدم یبرا رو نیاز ا(. 95: 6لوقا، 

او را ثابت و  ،یزندگ نیسهمگ یها به هنگام هجوم طوفان

در  دیروح ام تیو تقو جادیو در پرتو ا دارد یاستوار نگه م

سراسر  ن،یو راست قیعم ینهاد انسان، نشاط و طراوت

خداوند به ما وعده : )ردیگ یرا در بر م یآدم یزندگان

ما پس . است خورده زیکمک داده و در مورد آن، قسم ن

 دیدو عامل، وعده و قسم، ام نیدر مورد ا میتوان یم

 یبرا م،یکه ما به نجات خود دار یکامل دیام... میباش داشته

که به هنگام  رومندیاست ن یجان ما همچون لنگر

و رابطه ما را با خدا حفظ  دارد یها ما را ثابت نگه م طوفان

شده تا در  گاهیجا نیجلوتر از ما وارد ا حیمس... کند یم

ما شفاعت  یملک صادق، برا هیمقام کاهن اعظم، همپا

 (.40-30: 4عبرانیان، () کند

نگرش مثبت  يتعاليم يوحنا پيرامون اميد و القا( ب

 ندهينسبت به آ

از  یکیاو  یسو به خداوند و انتظار بازگشت به دیام

و خلق نگرش  دیروح ام یجهت القا وحنایمیتعال نیتر مهم

خاطرتان آسوده )مردم است انیدر م ندهیمثبت نسبت به آ

داشته  دیام زیبه من ن دیدار دیشما که به خدا ام. باشد

تا  روم یمن م. است ارینزد پدر من خدا، جا بس. دیباش

آماده شد، باز  زیهمه چ یشما آماده کنم وقت یرا برا اج آن

که من هستم،  ییبرد تا جا خواهم گشت و شما را خواهم

همواره  وحناینیبنابرا(. 9: 41 وحنا،ی()دیباش زیشما ن

مردم،  انیدر م دیروح ام تیتقو قیتا از طر کوشد یم

آن  یایاز مزا یو برخوردار دیجاو یرا به زندگ شانیا

آن  وحنایمیدر تعال تیاما نکته حائز اهم. سازدرهنمون 

است و هرکس به  دیام جادیعامل ا ح،یاست که مس

در . داشته باشد دیام زین حیبه مس دیدارد، با دیخداوند ام

 نیخواست خداوند چن: )آمده نیاو چن لیاز انج یبخش

 دیآورد و ام مانیو به او ا دیاست که هرکس فرزند او را د

و من در روز  ابدیب دیجاو یبست، از همان وقت زندگ

عبارت  نیا(. 93-10: 6وحنای()او را زنده کنم امتیق

تمام  یبرا دیسرچشمه ام ح،یکه مس رساند یم وحنای

 یبه او، زندگ دداشتنیموجودات زنده است چراکه با ام

 دایهو یآدم یاز همان لحظه برا یو آرامش ابد دیجاو

و  اتیاو به ما ح هاست ک نیشهادت خداوند ا)گردد یم

 یسیدر فرزند او، ع اتیح نیعطا کرده و ا دیجاو یزندگ

را دارد به  حیپس روشن است که هرکس، مس. است حیمس

را  حیدارد اما هرکه مس یاکنون دسترس از هم ات،یح نیا

-49: 5وحنای4()بهره خواهد ماند یب اتیح نیندارد، از ا

به  حیحیات بخشی مس قتیدر حق(. 9: 4943 لر،یم()44

تمام موجودات به مفهوم فدا و واقعه رستاخیز او از 

نجات مردم، به صلیب آویخته  ید که برامردگان اِتکا دار

، 1:3اول یوحنا)شد و مجازات گناهان بشر را تحمل نمود
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 نیا(. 30: م4359 لر،ی، م5:4، اول قرنتیان 5:0رومیان 

 بهاو، نوعی تقارن و توازن با حیات بخشیدن  یفداکار

والوورد، )دارد شانیدوباره در ا دیام جادیایمان داران و ا

 (.464: بی تا

 تیتقو ،یو نگرش دیام نیچن یاز آثار و کارکردها اام

اگر به خداوند : )است نیریروح محبت و احسان به سا

 زیحکم او را ن دیبا م،یدار یو او را دوست م میدار دیام

 گریکدیبوده که به  نیو حکم او از ابتدا ا میاطاعت کن

که به  یکس لیدل نیبه هم(. 6: وحنای3()مییمحبت نما

تر  و کامل شتریب ز،ین نیریدارد، محبت او به ساد یام حیمس

 ن،ینه تنها بدب ،یو در روز داور( 43: 9وحنای) شود یم

 دیسرشار از ام یو شرمنده نخواهد بود بلکه با روح دیناام

در ( 44-1:40وحنای4)او حاضر خواهد شد شگاهیدر پ

 نینگر و بدب یندارند و منف دیکه به او ام یکسان کهیحال

ندارند،  دیهستند، چون به خداوند که فرستاننده اوست ام

و  برند یبسر م یکیو تار تیاکنون در محکوم نیاز هم

: 9وحنای4)نخواهند داشت یدیو ناام یجز تباه یفرجام

41.) 

 

نگرش مثبت  يتعاليم پولس پيرامون اميد و القا( ج

 ندهينسبت به آ

 زیو ن میتعال یتمام یپولس، محور اساس میتعال در

ملکوت و  دنیفرارس ،ینگر و روح مثبت دیام یمتعلق اصل

 نیجاودان است با ا اتیو ح یبه آرامش ابد یابیدست

تفاوت که در کالم پولس، مالکیت ملکوت تنها از آنِ 

باشد، بلکه  خداوند نیست، چنانکه از آنِ مسیح هم نمی

یعنی خداوند و مسیح  و،ملکوت برای هر د

به آن،  دیام لیدل نیبه هم(. 410: تا یب ن،یاسی محمد)است

 .گردد یم محسوب یتنها راه نجات آدم

گونه بیان  ملکوت را بدین یستیپولس ماهیت و چ اما

هدف زندگی ما مسیحیان، خوردن و آشامیدن : )کند می

شدن از نیکی، آرامش و شادی است  مند نیست، بلکه بهره

 رو نیاز ا (.44: 45رومیان، ()کند القدس عطا می که روح

ملکوت مکانی است که خدا آن را برای کسانی که 

ملکوت را در خود رشد دهند،  ارثینها و صفات و ویژگی

های  در واقع آنچه را که پولس از ویژگی. است آماده نموده

کند، همان صفات بهشتی  ملکوت به عنوان مکان ذکر می

است که خداوند برای بندگان مؤمن خود آماده 

شاید معنای اصلی ملکوت در کالم پولس،  .است ساخته

و عیسی  اوندهمان مُلک و مملکت باشد که از آن خد

است و از دیگر معانی ملکوت که در اناجیل ( ع)مسیح

 .آورد نمی ذکر شده، سخنی به میان

از منظر پولس، خداوند که سرچشمه  گر،ید یسو از

نجات انسان  یبرا( 44: 49 ان،یقرنت)هاست دیام یتمام

جز آنکه  دیند یا ناهکار و دخول او در ملکوت، چارهگ

به  مایمجسم کند تا بتواند مستق یسیصورت ع خود را به

ها را  آن دیها همت گمارد و خانه ام و ارشاد انسان تیهدا

 یندیهدف، فرا نیبه ا دنیالبته رس. کند یزیر هیاز نو پا

 یط ریمراحل ز دیدارد و با یا ژهیاست که نظم و روش و

طبق نظر پولس، خداوند به سبب : یدگیبرگز -4: شود

از مردم را جدا ساخته  یبندگان، برخ یکیمحبت خود نه ن

واتسون و )است فرموده نیمع یابد اتیح یها را برا و آن

او همه فاسد و  شگاهیدر پ رای؛ ز(494: 4330 گران،ید

 ن،یسیت()6-4: 44 ان،ی؛ روم39-31: 9انیروم)گناهکارند

است که  نیا یهدف از دعوت اله: دعوت -3(. 315: تا یب

و به ( 90: 3اعمال، )میها از گذشته خود توبه کن ما انسان

 دیو تنها به او ام( 3: 40ان،یروم)میاوریب مانیا گانهییخدا

 یدو، اصالح شده، کارها نیا هیتا در سا میداشته باش

خداوند . میبرس یو به نجات و رستگار میخوب انجام ده

را که در  ینجات خواهد یخود، از مردم م ضیف پر با عمل

 کند، یاو از همه دعوت م. قبول کنند مانیاست با ا حیمس

 ،یکیخاچ)رندیپذ یآن را نم یا که عده داند یاگرچه م
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و  یبا قبول دعوت اله: اتیح دیدتج -9(. 39: م4303

القدس در  و نگرش مثبت نسبت به او، روح دیداشتن ام

و ( 54: 45 ان،یقرنت4)دمد یرا م یینو اتیقلب انسان ح

نفس  یعنی، (03: 4964هورن، )دهد یرخ م اتیح دیتجد

به قداست  ،یبه شرارت و بد لیتما یبعد از آن، به جا

 لوردر او متب یاله اتیگشته، ح لیمتما

و عادل شمرده ( 990، 3: م4000 ،یرکانیاالم)گردد یم

شخص عضو  جه،یدر نت(. 364: تا یب ن،یسیت)شود یم

خانواده خدا و فرزند او  یاز اعضا یدیجد

و با ( 03: 4964 ،ی؛ فرال34: م4303 ،یکیخاچ)گردد یم

 یبدن)است ینرفتن نیو از ب ریتازه که فناناپذ یجسم

 یستگیو شا شود یم دوارد ملکوت خداون( یآسمان

و از ( 50: 45 ان،یقرنت4)کند یم دایرا پ دیجاو یزندگ

 ،ی؛ فرال349: تا یب سن،یت)دینما یبرکات آن استفاده م

خدا از نو  ضیواسطه ف ها به تا انسان نیبنابرا(. 03: 4964

ملکوت خدا را مشاهده  توانند یمتولد نشوند، نم

 ( .65-66: م4303 ،یکیخاچ)کنند

دخول در ملکوت، تحقق  ندیفرا توان یم رو، نیا از

 دیرا، طبق عقا یبه آرامش ابد دنیو رس یحیمس دیام

ـ  یرستگار ینقشه خدا برا: شکل نشان داد نیپولس بد

ـ  اتیح دیـ تجسد ـ دعوت ـ تجد یدگیبرگز

 اتیـ برخوردار شدن از ح یخواندگ فرزند ،یشمردگ عادل

دن به آرامش یدخول در ملکوت و رس)یجاودان

در مسیحیت، امید  نیبنابرا(. 44-45: 4909 ان،یآزاد()یابد

داوند به اراده خود به الهی همراه است که خ با فیض

و  یشیاند مثبت ،یدیام نیاست چن یهیبد. دهد ها می انسان

 یرا در وجود آدم ندهیداشتن نگرش مثبت نسبت به آ

 .گرداند یو متبلور م جادیا

از اعتقادات پولس در مقابل  گرید یکی نیهمچن

و  یرستگار یرا برا حیتنها به مس مانِیکه ا ونیحوار

از حدّ بر  شیو ب دانستند ینم یبه آرامش کاف دنیرس

است  مانیبود که تنها ا نیداشتند، ا دیتأک عتیشر یاجرا

 نیهم به. به همراه عمل مانیدنبال دارد نه ا که آرامش را به

گمان که از راه  نیار تالش نمود تا آنان را از ایبس لیدل

 قتیدر حق. در آورد شود، ینجات حاصل م عتیاعمال شر

 کند؛ یم فیرا ناکارآمد توص عتیاعمال شر حایپولس صر

طور کامل  به تواند یدر مقام عمل نم یمعتقد است آدم رایز

به آرامش  دنیرا ادا کند و آنچه موجب رس عتیحق شر

 عتیشر یاست نه ادعا عتیکامل به شر لعم است، یابد

طور کامل اجرا  به ز،ین عتیجا که احکام شر و از آن

ها  آن تواند ینم چکسیو ه( 40-49: 9 ان،یغالط)شود ینم

از راه عمل  کس چیرو ه نیاز ا. دیرا بطور کامل اجرا نما

است که  مانیو تنها در پرتو ا دیرس به آرامش نخواهد

 مانیا حیهرکه به مس)گردد یم فراهم یو راحت شیآسا

(. 44: 40ان،یروم()نخواهد شد دیداشته باشد، هرگز ناام

پولس، مذهب را به  دگاهیاز د عتینجات از راه شر شهیاند

برای کسی که )چون کند یم لیتجارت و داد و ستد تبد

کند، مزدش نه از راه فیض، بلکه از راه طلب  عمل می

-40: 4960 درن،هور()1: 9 ان،یروم()شود محسوب می

44 ) 

نگرش پولس و آنچه سبب  نیمشوّق و محرک ا اما

خاطر  و به ادآوردنیبه  گردد، یآن در انسان م میتحک

محبت خود را در ما )هاست به انسان حیداشتن محبت مس

که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم،  کند از این ثابت می

پس چقدر بیشتر اآلن که به خون او . مسیح در راه ما مرد

وسیله او از غضب نجات خواهیم  عادل شمرده شدیم، به

وساطت  یافت؛ زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم، به

مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر 

وساطت حیات او نجات  بعد از صلح یافتن به

یافت و نه همین فقط، بلکه در خدا هم فخر  خواهیم

وساطت او  مسیح که به وسیله خداوند ما عیسی به. کنیم می

با در نظر گرفتن (. 0-44: 5رومه، ()ایم االن صلح یافته
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آمال و  ری، سا(ها به انسان حیمس محبت)یمحبت نیچن

 دهند یارزش و اعتبار خود را از دست م یویدن یآرزوها

را به  بود، آن اما آنچه مرا سود می)ندارند یارزش چیو ه

کردم و  انبلکه همه چیز را زی. خاطر مسیح زیان دانستم

و ( 4-0: 9 ،یپیلیف()فضله شمردم تا مسیح را دریابم

اکنون در نهاد انسان شکل  نیآرامش مورد انتظار از هم

 یبه زندگ یابیدست دیو با ام( 40: 9 ان،یقرنت3)ردیگ یم

قابل تحمل  ایها فراموش و  رنج یتمام د،یجاو

نشاط و  د،یام  در کل چنان(. 40: 1 ان،یقرنت3)شوند یم

 زیچ چیکه با ه گردد یم جادیانسان ا یدر زندگ یوتطرا

است پاداشش را از  دواریام  یآدم رایز ست؛ین سهیقابل مقا

و  میا افتهینجات  دیما با ام)نیبنابرا. کند افتیدر حیمس

 یپس وقت. میکه هنوز ندار یزیچ افتیانتظار در یعنید،یام

نداده، به خداوند  که هنوز رخ یزیچ افتیدر یبرا

 ان،یروم()میبا صبر و حوصله منتظر آن بمان دیبا م،یدواریام

0 :35-31 .) 

و داشتن  دیام یپولس، متعلق اصل میطبق تعال پس

 اتیبه ح یابیملکوت و دست نده،یمثبت نسبت به آ نگرش

انتظار، صبر و  ح،یبه مس مانیواسطه ا جاودان است که به

و آنچه  دیام نیمشوق و محرک ا. ابدی یحوصله تحقق م

لطف  یادآوریگردد، یم یآن در درون آدم میسبب تحک

 .ها است به آن حیها و محبت مس به انسان یاله

 

 يپيرامون اميد و القا يتفكرات انديشمندان مسيح( د

 ندهيمثبت نسبت به آ نگرش

 میواسطه تعال به نده،یبه آ دیو ام یشیاند مثبت مفهوم

و  تیحیمس یها اعتقادات پولس، در فرقه زیو ن یسیع

متفاوت ظهور  ییها گونه ها به آن یعلما یها شهیاند

 جادیو ا یدگیآمرز ک،یمحققان کاتول یبرخ. است کرده

 شتریشدن و ب عادل یدوباره در بشر را، به معنا دیام

شمردن  عادل یرا به معنا آن انمحققان پروتست

تبرئه اشاره  یکه به نوع یرونیحالت ب ینوع یعنیدانند، یم

عدالت  یکه به مفهوم اخالق یدرون یژگیو یدارد نه نوع

: 4905؛ مفتاح، 360 :4906 ن،یل یتون)باشد اشاره داشته

90.) 

 دیبازگو شد، ام زیمبحث ن نیا یکه در ابتدا گونه همان

 ،یاتیاله لتیاز سه فض یکیبه عنوان  یحیمس اتیدر اله

 یاز سه عنصر اصل یاست و یک یمحور ینقش یدارا

سه : )دهد یم لیو خداپسندانه را تشک یشخصیت مسیح

 ایو محبت  دیام مان،یا: خواهد ماند یباق شهیهم زیچ

 هیاز نظر جیتدر به اتیگرچه اله(.49: 49 ان،یقرنت4()عشق

نقش مهمى  بار نیبراى نخست دیشده، اما ام کیاخالق تفک

که  ىیجا عنىیکرد ،  فایا  نیاخالق اگوست هیرا در نظر

بنا به گفته . شد انینما اتىیاله لتیاز سه فض کىیعنوان  به

اى  است و رابطه مانیفقط فرع بر ا دیام لتیفض ن،یآگوست

و  ستین دیعشقى بدون ام چیه عنىی: دارد شقبرابر با ع

 کدام چیه د،یو عشق و ام ستیبدون عشق ن دىیام چیه

(. 40: 4905استراترن، )باشند توانند ینم مانیبدون ا

که  نیدر تفکر آگوست یاز موضوعات اساس یکینیهمچن

سقوط  باشد، یم زیپولس ن یبرگرفته از تفکرات انحراف

که بشر  است شهیاند نیانگر ایانگاره سقوط، ب. بشر است

و  یدیخود سقوط کرده و در ناام هیپاک اول گاهیاز جا

 ز،یو به مدد ابزارها و امکانات خود ن برد یسر م به أسی

بن  نیخدا در حلّ ا رو نیاز ا. دهد خود را نجات تواند ینم

و از سر عشق به بشر، خود را در  کند یبست، دخالت م

بخشد و  ییتا او را رها دهد یم قرار حیمس یسیشخص ع

 نیبنابرا. کند یزیر هیرا در او پا دیخانه ام گریبار د

 ندیاست و خداوند، آغازگر فرا یاله یموهبت د،یبازخر

مک گراث، )است یدر آدم دیخانه ام انگذاریو بن یرستگار

4901 :69-61  ) 

 ها، کیکاتول انیدر م یحیمس دانان یاز اله ناس،یاکو

بر نقش اراده در حرکت به  ،یدر آدم دیام جادیا یبرا
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 یدیو انتقال از حالت گناه و ناام مانیا لهیوس خدا به یسو

 یرا عامل اصل یدارد و لطف اله به حالت عدالت توجه

اراده  ن،یاو همانند آگوست. داند یم یدر آدم دیام جادیا

و  داند ینم فیضع شیدر خو دیام جادیا یرا برا سانان

که انسان بتواند از راه عمل به دستورات  ستیمنکر ن

جا به عدالت  و از آن دیام جادیبه ا ق،یعت عهد یاخالق

آن را  ،یموهوب یدگیبا آمرز سهیدر مقا یکند ول دایپ دست

 یموهوب یدگیو بر لطف و آمرز داند ینم بخش نانیاطم

: 4905؛ مفتاح، 341- 340: 4906 ن،یل یتون)ورزد یم دیتأک

90.) 

. شد کیتفک اتیدر عصر روشنگرى، اخالق از اله اما

کمترى در علم اخالق  تیاز اهم ز،ین دیام لیدل نیبه هم

 شیگرا نیوصف، سه استثنا بر ا نیبا ا. برخوردار گشت

کانت ، ارنست بلوخ  و  مانوئلیا: خورد مى چشم عام به

به مانند  شانیاز ا کیدر مکتوبات هر . مارسل  لیگابر

از  مانیو ا نیو د سو کیو اخالق از  دیام انیم ن،یآگوست

 .وجود دارد قیربطى وث گر،یسوى د

و اخالقى ارنست بلوخ و  اسىیهاى س نگاشته در

 «دیام»بلوخ، . کند مى فاینقشى اساسى ا دیمارس، ام لیگابر

( ناکجا آباد/  آرمانشهر )ایبه اتوپ اقیرا با حسرت و اشت

را همچون نوعى  «دیام»داند، حال آنکه مارسل  مربوط مى

داند که  مى ىیها تیجستن از موقع آمادگى براى استعال

در نزد . کنند وسوسه مى یدیشدن به ناام میآدمى را به تسل

 انیارتباط م ن،یهمانند آگوست سندگانینو نیهر کدام از ا

به قوت خود  گرید و عشق از سوى مانیو ا سو کیاز  دیام

حال، کانت و بلوخ، مقوالت فوق را  نیبا ا. است باقى

کوشند تا آن مقوالت را  دانند، بلکه مى مخالف عقل نمى

 (.40: 4905استراترن، )ل عقل بگنجانندیذ

اصول  هیاخالقى خود با طرح نظر هیکانت در نظر

 دهیبه عق. شد قائل ژهیو گاهىیجا دیى امموضوعه، برا

 دیبلکه ام ست،یبه وصال خداوند ن دیام ى،یغا دیکانت ام

اعلى است که مستلزم قانون اخالقى  ریخ لیبه تحص

 (. همان)است

که تأثیر عمیقی  دیام لسوفیبلوخ، ملقب به ف ارنست

و  نىید دیبر مکتب فرانکفورت داشت، ام زین

ملکوت  حىیخاصه آرمانشهر مس نى،یآرمانشهرهاى د

 هیعل انیظهور ناخشنودى و عص نیتر خداوند را، عالى

 شهیبلوخ در اند قتیدر حق. داند یوضع موجود م

دور، از ذات  یا ندهیکه انتظار دارد در آ است یا یمنج

آن است که در جهت  یآدم فهیبرون جهد و وظ یهست

را گرد آورد و خود را از  شیروهاین ،یمنج نیکمک به ا

معتقد است  ز،یمارسل ن. برهاند تیچنگ واقع

از تنگناهاى  ییراهى براى رها د،یو ام یشیاند مثبت

و نجات از ...( غربت و بندگى و ى،یمرض، جدا)زندگى

ها، خود  تنگناها و رنج نیاست، چراکه ا نآ یها یسخت

ره در چنب یهستند و آدم یدیبالقوه ناام زهیعلت و انگ

فرو  یباف یو منف یدیورطه ناام بازد و به ها، خود را مى آن

 (. همان)افتد یم

در درون بشر قرار  د،یام جادیراه ا وس،یپالگ دگاهید از

را  دیآن را دارند که ام تیاز افراد بشر قابل کیدارد و هر

. داده و خود را رستگار سازد و پرورش جادیدر خود ا

افتاده باشند،  یدیکه آنان در دام گناه و ناام ستین نیچن

 زمخود ال یرستگار یرا که برا یزیهر چ توانند یبلکه م

چراکه  ند،ینما تیرا تقو شیخو دیاست، انجام دهند و ام

کامل دارد و سقوط آدم، تنها در خودش  یانسان، آزاد

در نگاه (. 34: 4960هوردرن، )گرانیداشت نه در د ریتاث

واسطه  به ،یبه آرامش ابد دنیو رس یتگاررس وسیپالگ

خواسته خداوند از بشر  نیو هم دیآ یبدست م کیاعمال ن

را در  دیروح ام ک،یواسطه اعمال ن به دیبا یآدم واست 

کارتاژ  یدر شورا دهیعق نیاما ا. دینما تیتقو شیخو

 (.66-65: 4901گراث،  مک)محکوم شد 140درسال

 ز،یمذهب پروتستان ن گذار انیلوتر، بن نینگاه مارت در
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مراد لوتر . است دیو ام مانیاز راه ا یبه آرامش ابد دنیرس

. شود یمربوط م مانیاو از ا فیبه تعر مان،یاز آموزه ا

زاده شد و  حینکته که مس نیاعتقاد به ا یعنیمان،یا

 گرینمود و د جادیرا در بشر ا دیواسطه عمل نجات، ام به

خداوند که  یدهایها و ام اعتماد به وعده یعنیمان،یا که نیا

گراث،  ؛ مک96 -94: 4945براون، )بخشد یمعترفان را م

آموزه، اساس و محور نهضت  نیا(. 391 -390: 4901

 انیهمراه با پولس ب گفت یاو م. او بود ینیاصالح د

و به  میشو یعادل شمرده م مان،یا لهیوس که به میکن یم

. محبت ایعتیشر لهیوس نه به میگرد ینائل م یابد شآرام

 لیبلکه به دل م،یباش کیمعنا که منکر اعمال ن نیالبته نه بد

 یتون)میبرحذر دار طانیخود را ازش میتوان یآنکه ما نم

 یبه معنا مان،یتوسط ا یعادل شمردگ(. 360: 4906 ن،یل

داشت  دیام توان یم ح،یمس بیاست که بر اساس صل نیا

 کو،ین یکارها یول م،یتوانا گرد کوین یکه به انجام کارها

او  یاز سو شدن رفتهیو پذ یاله دییبه منظور کسب تأ

فرزندان خدا  زیآم بلکه واکنش داوطلبانه و محبت ست،ین

 یاما بعدها شورا(. 366: همان)دیآ یشمار م نسبت به او به

 کیکاتول یسایکل یجهان یشورا نیترنت  که نوزدهم

 ژهیو به ینیدر واکنش به نهضت اصالح د شود، یم یتلق

 یمسأله را تکرار نمود که کس نیاظهارات لوتر، بارها ا

خوش  بدون تالش، دل یشیاند تنها و مثبت دیبه ام دینبا

 راثیمحض، به م مانیو ا دیکه تنها با ام دیکند و گمان نما

 یوعده محض و مطلق زندگ لیانج ییگو. دیرس خواهد

 ن،یل یتون)احکام بوده است تیارع شرطبدون  ،یابد

4906 :960-943.) 

و محبت را سه حالت  دیو ام مانیا  نگریل نیمارت

جهان آخرت  گر،یو دلبستگى انسان به عالم د لیمتفاوت م

. قائل است اى ژهینقش و د،یبراى ام انیم نیداند و در ا مى

معناست که زندگى انسان  نیبد دیام لتیاو، فض شهیدر اند

 مندى تینامتناهى و رضا(قتیحق)که به  میرا سفرى بدان

 ىیشرط که امکاناتى که در توانا نیانجامد بد مى ىابد

فقط پس از مرگ، بلکه  نه  تیغا نیبد. ابدیماست، تحقق 

گرچه در دوره کنونى  افتی توان دست زندگى مى نیدر هم

جهان بدان وصول  نیزندگى بشر، تنها عده اندکى در هم

 (.40: 4905استراترن، )ابندی مى

به  دیو ام یشیاند مفهوم مثبت یمتعلق اصل نیبنابرا 

 میتعال زیو ن( مرقس و لوقا ،یمت)گانه سه لیدر اناج نده،یآ

است که مرتبط با  ملکوت دنیپولس، وعده فرارس

 یزندگان یبشر و در راستا اتیح یهدفمند

صلی ملکوت در کالم پولس، البته معنای ا اوست، یاخرو

از آن خداوند و  ههمان مُلک و مملکت است ک

است و از دیگر معانی ملکوت که در ( ع)مسیح عیسی

 نیهمچن. آورد شده، سخنی به میان نمی گانه ذکر اناجیل سه

خدا از نو  ضیها به واسطه ف پولس، تا انسان میدر تعال

. ه کنندملکوت خدا را مشاهد توانند یمتولد نشوند، نم

دارد نه  دنبال است که آرامش را به مانیتنها ا ن،یبنابرا

 لیاز منظر اناج که یدر حال. صالح به همراه عمل مانیا

 ،ی؛ مت4-3: 5 عقوب،ی)صبر یسو را به یآدم د،یگانه  ام سه

ارتباط  زیو ن( 46: 5 عقوب،ی()دعا)، ارتباط با خالق(43: 5

 .دهد یسوق م( محبت)با خلق

به خداوند و انتظار بازگشت  دیام زین وحنای میتعال در

روح  یجهت القا میمفاه نیتر از مهم یکیاو  یسو به

 دیام یعامل القا ح،یمس. مردم است انیدر م یشیاند مثبت

 دینگرش مثبت است و هرکس به خداوند ام کننده جادیو ا

از آثار و . باشد داشته دیام زین حیبه مس دیدارد، با

روح محبت و احسان به  تیتقو ،یدیام نیچن یهاکارکرد

 .است نیریسا

 

 کريم قرآن يها در آموزه يشياند مفهوم مثبت -3

در  ندهیمثبت نسبت به آ داشتن نگرش مسئله

 انیهای مختلف، ب  طور مکرر و به شیوه به م،یکر قرآن
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شفابخش  هنسخ نیو قرآن، ا است دهیگرد

: زمر)یرحمت اله فیتوص قی، بارها از طر(54:یونس)یاله

مژده  ای( 495: عمران آل)گناهان دنی، بشارت به بخش(59

های  ، شرح جلوه(49-41: زمر)ورود به بهشت

و  بیترغ یشیاند انسان را به مثبت( 45: محمد)یبهشت

 نیقرآن، ما را به ا یها تفکر در قصّه. است نموده قیتشو

 نیا انیاز اهداف ب یکیکه  سازد یرهنمون م قتیحق

در دل اهل  دیمثبت و تحکیم روح ام نگرش یها، القا هقصّ

الرُسُلِ مَا نُثَبِّتُ  باءِکُالً نَقُصُ عَلَیکَ مِن أَن و»است بوده مانیا

 نیا یزندگ انیب قیو خداوند از طر( 430: هود)«بِهِ فُؤَادَک

 یاله یکوین ینمونه، که مظهر کامل و تام اسما یها انسان

 تیو تقو دیام ةی، به پرورش روح(ایالرجا یمنته)باشند یم

 میکر قرآن یبخش دیالبته ام. پردازد یافراد بشر م ریآن در سا

را  یبلکه آخرت آدم شود؛ یمحدود نم ایدن رةیدا رتنها د

است که  یدیبشارت به بهشت، ام. ردیگ یم فرا زین

و  سازد یجاودان آخرت مطرح م یزندگ یبرا میکر قرآن

به آن  دنیرس یجزئیّات آن، شوق مؤمنان را برا انیبا ب

اگر از دوزخ هم سخن (. 34-33: توبه)کند یم شتریب

به  دنیرس یها برا که انسان است نآ یبرا آمده، انیم به

سفر آخرت  یبهشت تالش کنند و زاد و توشة الزم را برا

 ینگر یو منف أسییرگیکه ت آن یبرا میکر قرآن. آورند فراهم

چون  یبزرگ امبریاز زبان پ دیرا از دل مؤمنان بزدا

 یَاْیَسُولَا تَاْیْسُواْ مِن رَوْحِ اللَهِ إِنَهُ لَا »: دیفرما یم( ع)عقوبی

 (. 04: وسفی)«مِن رَوْحِ اللَهِ إِلَا الْقَوْمُ الْکَافِرُون

 میدر قرآن کر یشیاند و مفهوم مثبت دیام یبنا ریز اما

 یدر راستا ز،ین دیسو ام گریاز د. است هللدر ارتباط با ا

سوی  تکامل از منظر قرآن، به نیاست که ا تکامل انسان

وَ إِذْ قَالَ »است نیزم یخدا در رو ینیو جانش یالله فهیخل

، از (90: بقره)خَلِیفَهم رْضِجَاعِلٌ فىِ الْأَ یِرَبُکَ لِلْمَلَئکَهِ إِن

الهی  صفت نینیز، در راستای تجلی ا یرو امید واقع این

است  موظف یو آدم باشد ینهادینه شده، در وجود بشر م

و  ها دیام ریبه سا ن،یراست دیام نیبه ا یابیدست یدر راستا

 نیتنها در ا. آورد یرو( یویدن)شیاهداف خو

انگیز  و هراس از وحشت یایدن نیاست که در ا صورت

فراوان شیطانى و امروز و در کشاکش عوامل و موانع 

محقق  ،یواقع اتیو ح دیآ یم دیپد ینفسانى، آرامش واقع

 .گردد یبه تکامل سهل و آسان م دنیو راه رس

از  یبه برخوردار دیدر قرآن، ام دیاز متعلقات ام یکی

خدا و مجاهدان در راه  یایاول امبران،یپ. است یرحمت اله

إِنَ »اند دوخته دیچشم ام یحق، همواره به رحمت اله

سَبیلِ اللَهِ أُولئِکَ   هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فی الَذینَ آمَنُوا وَ الَذینَ

 ری، چراکه خداوند خ(340:بقره)« یَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَه

و گستره رحمت او  است االطالق یعل  اضیمحض و ف

 نیهم به. است انسان ینجات و رستگار یبرا یا لهیوس

 لَا»دینشو دیکرده که از رحمت او ناام ارشبارها سف لیدل

و همواره در انتظار آن ( 93: زمر)«تَقْنَطُواْ مِن رَحْمَه اهلل

ها  آنچه که انسان یاز تمام داوندچراکه رحمت خ د،یباش

لَمَغْفِرَهٌ مِنَ اللَهِ »برتر و باالتر است کنند یخود جمع م یبرا

و تنها ( 454: عمران آل)«وَ رَحْمَهٌ خَیرٌ مِمَا یجْمَعُون

یَقْنَطُ مِن  ومَن»دندیگمراهان و کافران از رحمت او ناام

 نیچن د،یکه بدون ترد( 56: حجر)« رَحْمَهِ رَبِهِ إِلَا الضَالُون

: عنکبوت)رشان استدردناک در انتظا یعذاب یافراد

خداوند مؤمنان را با صفت امیدوارى به رحمت خود (.39

ستاید و ناامیدى از رحمت خدا را به کافران نسبت  مى

 (. 04: یوسف)دهد مى

موهوم  یدر قرآن، آرزوها دیاز متعلقات ام گرید یکی

در گرداب لذات  یاست که در پرتو انداختن آدم یالیو خ

خداوند سبحان . شوند یاو به کمال م دنیمانع رس ،یویدن

آرزوها پرداخته و با  نیاز ا یا هود به ذکر گوشه  در سوره

 الُواْقَ)کند یرا از داشتن آن منع م یآدم شان،یسرانجام ا انیب

دَ مَا »یَاصَالِحُ قَدْ کُنتَ فِینَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَئنَا أَن نَعْبُ

مِمَا تَدْعُونَا إِلَیْهِ    إِنَنَا لَفِى شَکٍ یَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا وَ
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؛ مکارم 949، 40: 4144 ی،یطباطبا()63:هود)«مُرِیب

 (. 455، 3: 4941شیرازی، 

موارد در  یتنها در برخ میکر در قرآن دیام یطورکل به

 یمواقع، آخرت آدم شتریو در ب شود یمحدود م ایدن  رهیدا

بر اساس آفات آن، داراى مراتبى  رو نیاز ا. ردیگ یرا فرا م

است و کسانی که  ینفسان یآن، رجا نیتر نییاست که پا

شان به خداوند بسیار ضعیف است در این  نسبت معرفتی

های ایشان نیز  درخواست. دارند و مرتبه قرار مرحله

 یشهوات نفسان اییویزاهدانه و از خدا جز مناصب دن

اشند از بهشت و خواهند و اگر درخواستی داشته ب نمی

کند، اما کسانی که خداوند  از دوزخ تجاوز نمی ییرها

. اند، سوز آنان از فراق اوست سبحان را به عظمت شناخته

 ینمود دارد، شوق لقای خدا و رجا انچه در آن آن

 .اوست دارید

 نیبه ا توان یبا توجه به موارد گفته شده، م نیبنابرا

در  یشیاند که گرچه مفهوم مثبت افتی نکته دست

در  زین دیشده و ام انیب دیواژه ام دیواسطه کل به میکر قرآن

جا که  دارد؛ امّا از آن دهیماهیّتى مثبت و پسند م،یکر قرآن

و موانع به هم زننده آن، ( متعلقات)عوامل پدیدآورنده آن

کاذب داشته باشند،  ایو  یقیاست ماهیّتى حق ممکن

 : پرداخت ریتوان به تقسیم آن به صورت ز مى

نوع، مربوط به  نیا: یامید مطلوب، صادق و حقیق( 4

و هماهنگ با  یاله یاست که در جهت رضا یامور

انسان است و به دو گونه در قرآن مطرح  یوجود تیواقع

از رحمت  یبه آخرت و برخوردار دیام: دهیگرد

مؤمنان، به آخرت و رحمت الهی امید  عموم»یاله

خاص و  مؤمنان»دابه لقای خ و امید( 340: بقره)«دارند

: کهف)«کامل، امیدشان به لقای الهی است یها انسان

440.) 

نوع مربوط به  نیا: یامید نامطلوب، کاذب و مجاز( 3

و  گردد یدر آن لحاظ نم یاله یکه رضا است یامور

 یامور. است طانیالقائات ش اینفس  یها حاصل وسوسه

: ؛ نور63: هود)یویهمچون آرزوها و تصورات موهوم دن

60 .) 

و صادق و  دمطلوبیام یجهت القا میکر قرآن اما

 ،یآدم دوارانهینگرش ام نمودن یو غن تیتقو یکل طور به

 انیطور مختصر ب ارائه نموده که به زیرا ن ییراهکارها

 :گردند یم

 

آن در  تياميد و راهكارهاي پيدايش و تقو. 3-1

 ميکر قرآن يها آموزه

 تیو تقو جادیجهت ا میکر قرآن یاز راهکارها یکی

 یالقا ،یدر آدم صادق یشیاند و مثبت نیدراستینگرش ام

 ان،یب گرید به. هدف، است بیتعق یالزم برا یروان یانرژ

 یِروان یمشخص، انرژ یبه هدف یابیدست یاگر برا

وجود  به یمناسب طیباشد، شرا وجود داشته یرومندین

 یها آوردن راه بدست یآمد تا انسان در تالش برا خواهد

باور )یروان یانرژ نیا. دیوصول به هدف برآ یبرا یدرست

را انجام  یبا توکل بر خداوند کار توانم یمن م که نیبه ا

قرآن . است و اعتقاد کامل به خداوند مانیدر قرآن، ا( دهم

کامل داشتند و از  مانیکه به خداوند ا یدرباره افراد

إِنهَمْ فِتْیَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ وَ »:دیفرما یم دند،یدشمنان نهراس

به سبب  تیو افزودن هدا( 49: کهف)«زِدْنَاهُمْ هُدًى

است و خداوند در قرآن،  شانیا یمعنو هیداشتن روح

 (. 33: مجادله)است کرده دییتا یبارها مؤمنان را به روح اله

 یاست که آدم نیقرآن، ا اتیطبق آ ت،یحائز اهم نکته

و  دیاو ناام یبیغ یو امدادها یاز رحمت اله دینبا گاه چیه

و از رحمت خدا : وَ لَا تَاْیْسُواْ مِن رَوْحِ اهلل»گردد وسیمأ

به فتح « روح»فوق،  یهیدر آ(. 04: وسفی)«نومید مباشید

 شیارحمت، فرج و گش یراء و سکون واو، به معنا

که منسوب به خداست، همان فرج بعد  یاست و روح کار

او صورت  تیاست که به اذن خدا و مش تاز شد
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طبق  ان،یب گریبه د(. 395، 44، 4144 ،ییطباطبا)ردیگ یم

ها، باز و  ها و گذرگاه همواره راه م،یکر قرآن اتیآ

از  یدیناام یها که نوع انگاشتن آن است و بسته متعدد

 نیتر از زمره بزرگ گردد، یم بمحسو یرحمت اله

: حجر)«وَ مَن یَقْنَطُ مِن رَحْمَهِ رَبِهِ إِلَا الضَالُون»گناهان است

فراتر از مادّه  ییرویکه معتقد به ن یانسان لیدل نیهم به(. 56

 یو حت یویاز امور دن یزیدادن چ از دست گاه چیباشد، ه

و  ردهبه هدف، او را افس یابیدست یها شدن راه مسدود

صبر و توکل،  یرویاتکا بر ن بلکه با کند، ینم نیغمگ

نسبت به مشکالت به خود  یشتریحالت تهاجم ب

و با تأمل و ( 903-930، 44: 4144 ،ییطباطبا)ردیگ یم

به  دنیرس یها گذرگاه ریسا افتنییتالش برا یتعقل به سو

ثُمَ  هُالَذِینَ قَالُواْ رَبُنَا اللَ إِنَ»کند یم یریهدف جهت گ

اسْتَقَمُواْ تَتَنزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَئکَه أَلَا تخَافُواْ وَ لَا تحَزَنُواْ وَ 

 نیهم به(. 90:فصلت)«أَبْشِرُواْ بِالجْنَه الَتىِ کُنتُمْ تُوعَدُون

رسد که در پرتو ایمان و  جایى مى به شانیکار ا لیدل

را که  ىلهگردند و پیام ا استقامت، فرشتگان بر او نازل مى

: همان)دارند است به او اعالم مى سراسر لطف و مرحمت

 (.90و  14

خداوند سبحان هم از  م،یکر در قرآن نیهمچن

گفته و هم از  سخن( رجا)مثبت زشیانگ

 یفراخوان انیمعنا که در جر نیبد(. خوف)یمنف زشیانگ

 یمعنو تیجهت ترب د،یو توح یپرست گانهییسو مردم به

 ختنیاو، در امر برانگ یشانیو رفع پر دیام شیانسان و افزا

 یها بردن از نعمت مردم به بهره قیتنها بر تشو زه،یانگ

، بلکه همزمان (رجا ایمثبت  زشیانگ)کند ینم هیتک یبهشت

با آن، بر امر ترساندن مردم از عذاب دردناک آتش دوزخ 

دالّ بر  اتیآ(. خوف اییمنف زشیانگ)کند یم هیتک ز،ین

 کند، یم فیرا توص یبهشت یها مثبت که نعمت زشیانگ

در مسلمانان  اها ر نعمت نیبه ا یابیبه دست دیام

که موجب  ییها را به انجام کارها و آن زدیانگ یم بر

که  دیبه آن ام دارد یوام شود، یم امبرشیخدا و پ یخشنود

که عذاب دوزخ را  یاتیآ. رندیگ قرار انیدر زمره بهشت

عذاب دردناک را که در  نیترس از ا کند، یم فیتوص

 داوندانتظار کافران و منافقان و متمردان از اوامر خ

ها را به  مسئله آن نیو هم زدیانگ یاست، در آنان بر م متعال

چه که موجب  و گناهان و هر آن یاز ارتکاب معاص زیپره

که  دیبه آن ام دارد، یوام شود، یخشم خدا و رسول او م

 نیبنابرا. بخشد ییا از عذاب دوزخ رهار شانیخداوند، ا

هستند  گریکدیکه مکمل  رومندین ی زهیدو انگ نیاحساس ا

انسان را در  باشند، یهماهنگ با هم م زیو در هدف ن

و  امبریاطاعت همه جانبه از خدا و پ یکامل برا یآمادگ

که از  ییها تیو مسئول فیتکال ی مثبت به همه دادن پاسخ

از (. 460، 0: 4144،ییطباطبا)دارد یاو خواسته شده، نگه م

کردن  داریخود ضامن ب د،یترس و ام ی زهیآم نیرو، ا- نیا

 یدر مسلمانان است تا به هدف اصل رومندین یا زهیانگ

 ی قرآن، دو واژه اتیدر آ لیدل نیهم به. شوند خود نائل

ال تُفْسِدُوا  وَ»قرار گرفته اند گریکدیخوف و رجا در کنار 

: اعراف)«فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْالحِها وَ ادْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعا

56  .) 

 دیام تیقرآن جهت تقو یتیترب یها وهیاز ش گرید یکی

لَقَدْ کاَنَ لَکمْ »است یقرآن یها و اقتدا به اسوه یانسان، تأس

، چراکه (6: ممتحنه)« فِیهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن کاَنَ یَرْجُواْ اهلل

دنبال الگو و  به دیبه مطلوب خود، با یابی دست یبرا یآدم

و سرشار از  یواقع یدیام نده،یبه آ دیباشد تا ام یا نمونه

که  یاله یایو اول ایانب انیم نیجلوه کند که از ا قتیحق

الگو  نیمصداق بهتر روند، یشمار م کامل به یها انسان

الَذینَ هَدَى اللَهُ فَبِهُداهُمُ  أُولئِکَ»شوند یشمرده م

 یتیشخص یها یژگیهر کدام از و(. 30: انعام)« اقْتَدِه

گردد و  یآدم دیام تیتواند سبب تقو مى گواران،بزرنیا

 شانیبعد از ا. دینما یغن ندهیمثبت او را نسبت به آ نگرش

گرچه ()ع)از امامان و ائمه معصوم یریبه الگوگ یآدم ز،ین
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 44/ دیو راهکارهای پیدایش آن در اسالم و عهدجد یاندیش های مثبت تحلیلی از مبانی و مؤلفه

 

سفارش ( دارند گونه امبریپ یاما حضور ستند،ین امبریپ

 (.50: 4900 ،یآمل یجواد)است شده

پیروان ادیان الهى  م،یکر از منظر قرآن گر،ید ییسو از

هاى کتب آسمانى، معتقد به ظهور منجى  براساس داده

سوى صلح و صفا در حرکت  ده و جهان را بهها بو انسان

رسیدن روزى امید دارند که متقیان و  بینند و به فرا مى

مِن بَعْدِ  رِوَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَبُو»صالحان بر دنیا حکومت کنند

در (. 405: ایانب)«الذِکْرِ أَنَ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَالِحُونَ

از تعالیم نورانى  یریالهام و الگوگراستا شیعه با  نیا

، به فرا رسیدن روزى امیدوار است که جهان (ع)معصومین

یافته و از  از ظلم و بیداد رهایى( عج)با ظهور حضرت قائم

عدل و داد پرشود؛ زمین، برکات خود را ظاهر کند و 

تهیدستى یافت نشود و این، همان تحقق معناى سخن 

( 09« قصص)متقیان استاست که عاقبت از آن  خداوند

رفتنى و حق پایدار و ثابت است  چنان که باطل از بین

روشن، تالش  یا ندهیچنان آ میترس گمان یب(. 44: رعد)

نخواهد  گاه چیو ه کند یم نمؤمنان را در وصول به آن افزو

در . خاموش گردد انیعیش یها در دل دیگذاشت بارقه ام

 یسپرده و قلب نیانتظار راست نیآنان که دل به ا قتیحق

 ایریکه د دانند یبه ظهور امام زمان دارند، م دیمملو از ام

بود، حق به صاحبانش  خواهند نیزود، صالحان حاکمان زم

امر جامعه اصالح و  داد،یو ب مو با محو ست گردد یم باز

 شتنیخو ،یا جامعه نیبه چن دنیرس یبرا رد،یپذ یسامان م

 کوشند یم ز،یر اصالح جامعه خود نرا اصالح نموده و د

. آورند را فراهم مهیآن دولت کر لیو تشک جادیا نهیتا زم

 نیو منتظر راست یقیحق دواریکه ام اساس، آن نیبر هم

با اقتدا به  یکس نیچن. صلحاست و هم م است، هم صالح

: خواهد یم نیسبحان چن یاز خدا ش،یخو یموال یدعا

إِلَیْکَ فِی دَوْلَه کَرِیمَه تُعِزُ بِهَا الْإِسْلَامَ وَ  اللَهُمَ إِنَا نَرْغَبُ»

أَهْلَهُ وَ تُذِلُ بِهَا النِفَاقَ وَ أَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِیهَا مِنَ الدُعَاه إِلَى 

 (.409: 4900 ،یآمل یجواد)«وَ الْقَادَه فِی سَبِیلِک تِکَطَاعَ

 یگاهیاز چنان جا د،یام م،یکر از منظر قرآن نیهمچن

از  یدیو ناام أسییعنیمقابل آن،  ی است که نقطه برخوردار

از  أسیشمرده شده است، چراکه  رهیگناهان کب  جمله

محدود کردن قدرت و  قتیرحمت خداوند، در حق

 میکر قرآن. اوست کردن احاطه و وسعت رحمت پنهان

جامع به  یمورد اعتماد، با نگاه یانیعنوان تنها منبع وح به

همچون  یعوامل ش،یوجود تیاو و ظرف یازهایانسان و ن

را از  رهیصدر و غ و فقدان شرح یتیظرف احساس گناه، کم

در  دیو کاهش روح ام ینگر یجمله موارد مهم جهت منف

 ،یانسان نیچن(. 454، 40: ق4144،ییطباطبا)داند یم یآدم

را  شیپشت سر خو یها پلیکه تمام کند یاحساس م

 رو نیاز ا. وجود ندارد یراه بازگشت چیکرده و هخراب 

و با تصور  دهد یجبران از دست م یخود را برا ی زهیانگ

اى مبهم و  و آینده ستیمبارزه با مشکل ن یبرا یراه که نیا

 یو افسردگ أسیاست، به گرداب  یتاریک در انتظار و

سقوط و غرق شدن  یبیو در سراش افتد یم یروان

: حجر)«مَن یَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِهِ إِلَا الضَالُون وَ»رود یم شیپ

 نیچن ،یافسردگ جادیاز ا یریجلوگ یبرا رو نیاز ا(. 56

به آنان  یبتیهستند که هر گاه مص یمؤمنان کسان: دیفرما یم

 هِإِنَا لِلَهِ وَ إِنَا إِلَیْ»:ندیگو یبرسد، متوجه خداوند شده و م

 نیو القاء ا انیبا ب بیترت نیو بد( 456: بقره)«رَاجِعُون

 ی را از افتادن به ورطه زده بتیدستورالعمل، انسان مص

، 4: 4144،ییطباطبا)دهد ینجات م یاضطراب و افسردگ

بِذِکْرِ اللَهِ  أَلَا»انیبا ب ز،یدر صورت بروز اضطراب ن(. 959

آرامش و دور شدن از  بهاو را ( 30: رعد)«تَطْمَئنُ الْقُلُوب

که معتقد  یشخص لیدل نیهم به. کند یاضطراب دعوت م

 یزیدادن چ از دست گاه چیفراتر از مادّه باشد، ه ییرویبه ن

 .کند ینم نیاو را افسرده و غمگ یویاز امور دن

 افتینکته راه  نیبد توان یطبق موارد فوق، م نیبنابرا

جهت  یاعتقاد ییعالوه بر ارائه راهکارها م،یکر که قرآن

 مانیو ا کتایبه خالق  دیام)یدر آدم دوارانهینگرش ام یالقا
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از  یبه برخوردار دی، ام(401: نسا()دیاصل توح)به او 

از  رواسطه عبو او به یلقا زیدر جوار او و ن یرحمت اله

و  ایاز انب یریو الگوگ( 440: کهف()اصل معاد)یجهان ماد

اصل نبوت و )یمنج دنیبه رس دیو ام یاله یایاول

چه در  ،یرفتار یی، به ارائه راهکارها((6: هیجاث()امامت

 میو تحک تیحوزه فرد و چه در حوزه اجتماع، جهت تقو

 یامور. است پراخته زیدر خود و جامعه ن دیروح ام

، (33: فاطر)قرآن و و انس با آن اتیآ وتهمچون تال

، (3: زمر)یدار ، تهجد و شب زنده(همان)اقامه نماز

، هجرت و جهاد در راه (33: فاطر)، انفاق(19: بقره)زکات

صالح و  اعمال هیانجام کل یکل طور و به( 340: بقره)خدا

مهم اشاره دارند که جهت  نیبه ا( 440: کهف)خداپسند

. دیها اکتفا گرد تنها به ذکر آن الم،از اطاله ک یریجلوگ

 ،یکتاب اله نیتر عنوان کامل به میکر قرآن نیهمچن

 یشیاند و مثبت یقیحق دیشناخت ام یبرا یهای صهشاخ

ارائه نموده  نیدروغ یشیاند کاذب و مثبت دیاز ام یواقع

انگیزه : اشاره نمود ریبه موارد ز توان یطور مختصر م که به

: فاطر)با عمل صالح ی، همراه(440:کهف)الهى و خدایى

: 4144 ،ییطباطبا()54: اسرا)، همراه بودن با خوف (33

 نیکه در خالل مطالب فوق، به هرکدام از ا( 105، 49

 .موارد، اشاره شد

 یقیحق دیام تواند یم م،یکر قران اتیتوجه به آ نیبنابرا

صادق،  یشیاند مطلوب جادیواسطه ا و به جادیا یرا در آدم

 .دهد قرار شیخو یو واقع یقیحق تیترب ریاو را در مس

 

 نتيجه 

 جهینت نیبد توان یپژوهش م نیا یها افتهیبا توجه به 

اسالم و  یدیتوح انیدر اد یشیاند که مفهوم مثبت دیرس

 دیاست؛ البته ام یریگیقابل پ دیام دواژهیاز راه کل تیمسح

دو نوع مطلوب و نامطلوب بوده که تنها  یخود دارا ز،ین

 نیکه مدنظر ا یقیصادق و حق دیام یعنی)نوع مطلوب آن

در  یعنی؛ در ارتباط با خدواند است، (هست زین وشتارن

و  تیشدن در عبود انسان به خداوند و غرق دنیرس

 یشیاند و مثبت یواقع دیام نیپرستش او نهفته؛ بنابرا

و  جادیا یبه خداوند و عشق به او در آدم مانیبا ا یقیحق

 تیصفات او در بشر تقو یو تجل یواسطه رحمت اله به

 یزندگان یو شناخت هدف اصلدر پرت نیهمچن. گردد یم

با افکار مانع و مخرب و مبارزه با آمال و  ییو آشنا

. بود دواریآن ام یبه حفظ و ابقا توان یم یواه یآرزوها

راه و روش  ت،یحیاسالم و مس انیالبته هرکدام از اد

و  یشیاند روح مثبت میالقا و تحک یرا برا یمخصوص

 . اند دهدا ارائه ینمودن آدم دواریام

در  دیام جادیا یبرا نیو د یوح م،یکر منظر قرآن از

و  یویو سعادت دن یجسم -یبشر آمده تا به تکامل روح

و  مانیتوسط ا دیام نیا. ندینما  او کمک یاخرو

و  3: توبه)یاز ارتکاب معاص زیپره نیصالح و همچن عمل

و  یقیحق دیچراکه از منظر قرآن، ام شود، یمحقق م( 44

تالش و  یسو را به یاست که آدم آن یواقع یشیاند مثبت

 یمحل ظهور اسما ،یآدم لهیوس نیبد. حرکت سوق دهد

در  دنیمنزل گز یعنین،یو راست یقیحق دیشده و به ام یاله

اهداف )اهداف ریسا. گردد ینائل م ،یجوار قرب ربوب

 . باشنذ لیهدف اص نیبه ا لین یدر راستا دیبا زین( یویدن

 یآدم م،یکر قرآن اتیآ زیگانه و ن سه لیاناج دگاهید از

به خداوند و  مانیواسطه ا که به باشد دواریام تواند یم

 اتیخدا، به ح یو اطاعت محض از نب عتیاز شر یرویپ

تفاوت که  نینائل گردد با ا یجاودان و آرامش ابد

سخن گفته و مؤمنان را  اریبس یاخرو اتیاز ح م،یکر قرآن

هیچ یک از اعمال  یاخرو یندگانسازد که در ز امیدوار مى

: غافر)شود از صفحه هستى پاک نمى شانیا یوینیک دن

جاودان با نام ملکوت  اتیگانه، از ح سه لیاما در اناج( 93

 یاریگوناگون و متعلقات بس یمعان یشده که دارا ریتعب

واسطه  است که تنها به یروحان یقتیاست، اما چون حق
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از آن،  یتنها بخش رو، نیاز ا د،یبدان رس توان یم مان،یا

 .واقع در عالم غیب است

 یو علت اصل دیسرچشمه ام حیمس وحنا،یتفکرات  در

 دِیاست و ام حیملکوت، از آن مس. است یآدم یشیاند مثبت

 . اوست زیواسطه واقعه رستاخ داران به او، به مانیا

دنبال انگاره سقوط بشر و  به دیام ز،یمنظر پولس ن از

 نیا ی جهیدر نت. شد جادیا حیمس زیمفهوم فدا و رستاخ

باشند که  داشته دیام توانند یبه او، م داران مانیا ح،یعمل مس

مشوق و محرک . ندینما شرکت دیجاو یدر برکات زندگ

. است ها به انسان حیمحبت مس یادآوریز،ین دیام نیا

. است صبر و انتظار یبه معنا دیدر نگاه پولس، ام نیابرابن

 تیحیرا در مس یمختلف یها دگاهیو د ریتفکر او، تفاس نیا

 .بود یهم نظر با و نیاگوست ان،یم نیدنبال داشت که از ا به

 ینقش( ع)یسیگرچه ع ت،یحیدر مس یکل طور به

 یآدم یقیحق یشیاند مثبت میو تحک جادیدر ا یمحور

 یمتفاوت یها دگاهید ک،یآموزه درکنار اعمال ن نیدارد؛ اما ا

 که ینموده است؛ درحال جادیا یسیطرفداران ع انیرا در م

صالح و انجام  و عمل مانیدر کنار ا م،یکر در قرآن

محض از  تیو تبع ایبه تمام انب مانیا عت،یدستورات شر

و نگرش  دیروح ام یبقا زیو ن تی؛ راه القا، تقو(ص)امبریپ

و  تیوال نیا عهیش دگاهیاست که در د یآدمدوارانهیام

 .ابدی یم ادامه عهیامامان ش تیمحبت، با حبّ و وال

 

 منابع

 قرآن کریم. 

 4335)جدید قدیم و عهد کتاب مقدس شامل عهد ترجمة 

  .مقدس المللی کتاب ، انگلستان، انجمن بین(م

 لسان العرب (ق4141) منظور، محمد بن مکرم ابن ،  ،

 .دار صادر، چاپ سوم:  بیروت،

 ،(ق 4101)ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا ابوفارس ،

 .االسالمی اللغه، دمشق، مکتب االعالم معجم مقاییس

 ،مسعود : ترجمه د،یام اتی، اله(4905)پیلیف استراترن

 .روزنامه جوانتهران، : دائره المعارف راتلج امنش،یفر

 باستان،  تیحی، فلسفه در مس(4900)نفریستیکر د،یاست

قم، مرکز مطالعه و  ،یاردستان یمانیسل میترجمه عبدالرح

 .و مذاهب انیاد قاتیتحق

 علم  یف می، نظام التعل(م4000)انس مسیج ،یرکانیاالم

 .یرکانیمطبعه االم روت،یب م،یالالهوت القو

 یخداوند در رستگارنقش »، (4909)یمصطف ان،یآزاد 

 .40مجله معرفت، ش ،«تیحیانسان از نظرگاه اسالم و مس

 اسالم  نیب یقیتطب سهیمقا مان؛یا)، (4901)یمصطف ان،یآزاد

 .45-44، صص00، مجله معرفت، ش (تیحیو مس

 ،علم و دین، ترجمه بهاء الدین (4963)ایان باربور ،

 .خرمشاهی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی

 ،جدید، دارالتالیف و نشر   ، تفسیر عهد(تا بی)ولیم بارکلی

 .االدنی کلیسا و مجمع کلیسای شرق

 ،طاطه وس  ،یحیمس مانی، فلسفه و ا(4945)نیکال براون

 .یو فرهنگ یتهران، انتشارات علم ان،یلیکایم

 ،نادر : ترجمه د،یو ام کیالکتی، د(4930)ارنست بلوخ

 .تهران، انتشارات رشد ،یچ فتوره

 ،ترجمه ر،یو اساط حی، مس(4900)رودلف بولتمان :

 .نا یتهران، ب ا،یمسعودعل

 بهناز : ترجمه مان،ی، عقل و ا(4904)نیالو نجا،یپالنت

 .قم، اشراق ،یصفر

 ان،یکائلیم. ط: ترجمه ،یحیمس اتی، اله(تا یب)یهنر ن،یسیت 

 .یابد اتیتهران، انتشارات ح

 روبرت : ترجمه ،یحیتفکر مس خی، تار(4906)نیل یتون

  .تهران، نشر و پژوهش فرزان، چاپ سوم ان،یآسر

 موجود موعود، قم، مرکز نشر (4900)عبداهلل آملی، جوادی ،

 .اسراء، چاپ پنجم

 تهران، انتشارات  ت،یحی، اصول مس(م4303)سارو ،یکیخاچ

 .چاپ دوم ،یابد اتیح
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 ،المیزان فى (ق4144) حسین سید محمد طباطبایى ،

قم، دفتر انتشارات اسالمى جامعة مدرسین  ، القرآن تفسیر

 .، چاپ پنجم حوزه علمیه قم

 ،البیان، تهران،  ، اطیب(ق4940 )الحسین سید عبد طیب

 .انتشارات اسالم، چاپ دوم

 ،اهلل علیه و سلم  ، محمد صلى(م3004)سامی عامری

 .الکتب المقدسة، قاهره، دار النافذه فی

 ،مهرداد فاتحی، : رجمه، خلقت تازه، ت(4964)هارولد  فرالی

  .تهران، انتشارات آفتاب عدالت

 معجم (4306)دوفر الیسوعى، کنزافیه لیون ،

 .المشرق الکتابى، بیروت، دار الالهوت

 ،حقیقه ملکوت اهلل فی (تا بی)محمد محمدیاسین ،

 .المقدس الکتاب

 قاموس کتاب مقدس، تهران، انتشارات (4944)هاکس مستر ،

 .ریاساط

 ،الکاشف، تهران، (ق4131)ادجو محمد مغنیه ،

 .اإلسالمیه الکتب دار

 ،مانیازراه ا یدگیمفهوم آمرز»، (4905)رضا احمد مفتاح»، 

 .59-90، صص90مجله هفت آسمان، ش 

 ترجمه ،یحیمس اتی، درسنامه اله(4901)ستریآل گراث، مک :

 .انیاد قاتیقم، مرکز مطالعات و تحق ،یبهروزحداد

 ،(ق4944)رشیدالدین احمد بن ابى سعد میبدى ،

کبیر، چاپ  األبرار، تهران، انتشارات امیر األسرار و عدة کشف

 .پنجم

 تهران، چاپخانه  وحنا،یلیرانجی، تفس(4943)امیلیو لر،یم

 .میبروخ

 ،جامع السعادات، قم(ق4909)محمد مهدی،  نراقی ، :

 .دارالکتاب االسالمیه

 ،شرح (ق4330)میابراه د،یاندراس و سع واطسون ،

 .قاهره، دارالثقافه، چاپ چهارم مان،یاال اصول

 حسن کامشاد، : ترجمه ،یسی، ع(4941)کارپنتر ،یهامفر

 .تهران، طرح نو

 ،پروتستان، ترجمه اتیاله ی، راهنما(4960)امیلیو هوردرن :

  .یو فرهنگ یتهران، انتشارات علم ان،یلیکایطاطه وس م

 ،سارو : ترجمه ،یشناس ، نجات(4964)چارلز هورن

 .تهران، انتشارات آفتاب عدالت ،یکیخاچ
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