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  امید؛ تماهی
  حیتیمس و اسالم بین تطبیقی ايمقایسه

پرچم / اعظم *محققیان زهرا**  

  چكيده
دارد؛  چیـز  همـه  کنـد می است، احساس به آینده امیدوار که کسی. است آدمی حیات اصلی امید، سرمایۀ

 کسی که از. است اندیشیمطلوب و آرامش، امید احساس در جاودان سعادت و واقعی خوشبختی چراکه
 قـدرت  اوج خواهانـه، در فـزون  هايوسوسه و خاطرروانی، دغدغه ناامنی ندارد، با ايبهره روان آرامش
  ي هم ندارد.ااندك توشه نیز مادي

 بـوده و  تهـی  آن تحوالت و آینده به امید از که یافت را اينمونه نتوان آسمانی، شاید ادیان تعالیم میان در
ـته  آینده نظري در وي هايآرمان تحقق و بشر وضع بهبود و اصالح به غیرمستقیم و یا طور مستقیمبه  نداش

 توجـه  معنا این به هاسایر آیین از تربسیار برجسته خصوص، این در وحیانی منشأ با و آسمانی ادیان. باشد
  .یابدمی ارتباط معنا این با آنها پیروان دینی معتقدات از بسیاري و اندداشته

 بـرآن  و پرداخته مسیحیت و اسالم دینی متون ، در»امید« مفهوم انعکاس نحوه به خاص طورهب نوشتار این
 ادیان بیشتر هرچه نزدیکی براي ايزمینه تا نماید ترسیم متون این در را آموزه این کلی مختصات که است

  آورد. را فراهم یکدیگر به
  جدید، هدف. امید، قرآن، عهد ها:کلیدواژه

                                            
  z.mohaghegh89@yahoo.com  ن و حدیث دانشگاه اصفهانآدانشجوي دکتري علوم قر *

 اصفهان دانشگاه ن و حدیثآعلوم قر گروه دانشیار **

 15/6/1391ـ پذیرش:  17/01/1391دریافت: 

۸      ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، زمستان  

  مقدمه
 بشـر . نیسـت  حاضـر  او نـزد  بالفعـل  کـه  جویدمی را چیزي و آینده دوخته است به چشم همواره آدمی

 و سـازد مـی  محروم ترروشن و بهتر عالمی موهبت از ار خود گویی. است سرخورده و آینده، مأیوسبی
 از ايعـده  عـدالتیِ بـی  و دیگـر، ظلـم، سـتم    سـوي  ماند. ازمی دور به آتی امکانات و استعدادها از عمالً
بـه   وضـعیت  آیـا  کـه  اسـت  کـرده  فکر این مشغول را انسانی خرد دیگر، همواره ايعده توسط هاانسان
 و انتظـار  خـود، در  دیـن  و خـرد  فراخـور  بـه  تـاریخ  طـول  در همـواره  هاانسان بود؟ گونه خواهدهمین

 و ادیـان  میان در نتوان شاید. یابدمی پایان مسائل و مشکالت آنان، روزي باالخره که اندبوده این آرزومند
 یـا  طـور مسـتقیم  بـه  و باشـد  تهـی  آن تحوالت و آینده به امید از که یافت را ايموجود، نمونه هايآیین

 نداشـته  نزدیک، نظـر  یا دور ايآینده در وي هايآرمان تحقق و بشر وضع بهبود و اصالح غیرمستقیم، به
 و آرمـانی  ۀنقطـ  منزلـه بـه  کـه  اسـت  روزي فرارسـیدن  بـه  ابراهیمی، امیـد  ادیان ازجمله مشترکات. باشد

هـا از  کـرد و انسـان  باطـل غلبـه خواهـد     بـر  سرانجام حـق  که گردد؛ روزيمی تلقی بشر خواهانهعدالت
 عـدالت  گسـترش  و نیکوکاري به تشویق را مداردین انسان که است امید همین. شوندمی ها رهاگرفتاري

  .دهدمی بسط جوامع در را امیدواري و خیرخواهی يهازمینه و کندمی اجتماعی و فردي زندگی در
 بـراي رفـع   ايزمینـه  و الهی شرایعوگوي گفت اساس تواندمی مشترك مفاهیم دیگر، یافتن سوي از

 معتقـدان  مشـترك  تـالش  بنايتفاهم، سنگ این به رسیدن. باشد مشترك نقاط به دستیابی وها سوءتفاهم
 ایـن  از. اسـت  برقـرار  حقیقـی  آرامـش  و صـلح  آن در کـه  اسـت  بهتـري  دنیاي ساخت براي الهی ادیان

 و جدیـد  عهـد  و کـریم  قـرآن  در امید مفهوم و معنا بررسی پرتو در که است آن بر رهگذر، این پژوهش
 کشـف  ایـن موضـوع   در را مسـیحیت  و اسـالم  اختالف مورد و مشترك ، مبانیهاآن با مرتبط تفاسیر نیز

  .باشد کرده کمک ادیان پیروان تفاهم راستاي در ادیان تعالیم مبنایی تعارف وسیله، بهبدین تا نموده

  شناسي. واژه۱
 در. اسـت  شـده  ترجمـه  »Hope«کلمـه  به انگلیسی زبان در و »رجا« با مترادف عربی زبان ، در»امید«

 موجبـات  و اسـباب  اکثر پسندیده، که و محبوب امري انتظار و داشتن امید یعنی »رجا«عربی،  زبان
 مقـدس، امیـد   کتـاب  قـاموس  . درکلمـه)  ریشـه  ؛ ذیل1404فارس، ن؛ اب1414منظور، ابن(باشد نیز، محقق آن
 در .)امید عنوان ، ذیل1377هاکس، (است پسندیده مقاصد و نیک چیزهاي براي از انتظار و آرزومعناي به

 شودمى حاصل قلب محبوب، در امرى تحقق انتظار از که لذتى و راحتىنیز به اخالق علم اصطالح
  .)156ق، 1383نراقی، (گویندمى امید
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 طمـع  همچـون  دیگـري  هـاى کلیـدواژه  راه ، از)منفی و مثبتۀ الی در( »امید« مفهوم کلی طوربه
 انتظـاري  کـه  آرزویـی ( ، أمل)انسان دسترس از خارج چیزي به شدید آرزوي روي از نفس تمایل(

 نیز قابل) آن گیرياندازه و تقدیر با همراه امري حصول به میل( تمنی و) دارد وجود آن در طوالنی
 فـرد  که است »رجا« واژه در فوق، تنها واژگان میان . در)کلمه ریشه ؛ ذیل1404، فارسناب(است گیرىپى

 فـراهم  را محبـوب  امر به رسیدن موجبات و کندمی تالش و امیدش، کار به رسیدن راه در امیدوار
 خـود  اینکـه  دارد، بدون را محبوب امر به رسیدن امید دیگر، تنها واژه سه در کهآورد. درصورتیمی
؛ مغنیـه،  462، ص3، ج1371، ؛ میبـدي 344، ص5، ج1378طیـب،  (گردانـد   مهیا و آن، آماده به حصول براي را

  .)341، ص3ج، 1424

  عهدجديد در . اميد۲
 قائـل  خاصـی  مسـیحی، نقـش   فرد یک زندگی آن در براي و نموده خاصی توجه »امید« به مقدس کتاب
اسـت:   شـده  اسـتفاده  امیـد  معناي رساندن براي »انتظار« و »امید«واژة  دو مقدس، از کتاب در .است شده

 در نیـز، بایـد   خـرمن  خوردکننده و نماید شخم امید به بایدمی کنندهشخم که است مکتوب ما براي بلی«
سرمنشـأ  کـه  آیـد؛ انتظـاري  می دستهب انتظار با . بنابراین، امید)10:9 قورنتیان(»باشد خود قسمت یافتن امید 

  است. آدمی با آخرت در هم و دنیا در هم که برکاتیدارد؛  پی در را نجات و آرامش که است برکاتی
 لتیانـد: چهـار فضـ   نـام بـرده   یاصـل  لتیاز هفت فضـ  یحیدانان مسیمتکلمان و الهدیگر،  سوي از
و  دیـ اممـان،  ی(ایاتیاله لتیاعتـدال و عـدالت) و سـه فضـ    ، يبردبار، یشیاند(مصلحت یعیو طب یانسان

 اتیـ در اله دیام، نی. بنابرا)14 ، ص1390، ی(قرباناست دیعهد جدمستند به ی، اتیاله لتیسه فض نیا. محبت)
 شـه یهم زیـ سه چ: «دهدمی لیو خداپسندانه را تشک یشخصیت مسیح یاز سه عنصر اصل ییکی، حیمس
  .)13: 13ورنتیان ق(»و محبت دیاممان، یخواهد ماند: ا یباق

خداوند،  به که ایمشده فراخواندهها انسان ما که است عهد جدید، این در محوري عقاید از یکی
.  باشیم داشته اطمینان او به تنها و بورزیم او، اعتماد کنیم، به تکیه او باشیم، بر داشته امید و ایمان، باور

 عقالنی، تضـمینی  و اخالقی رفتارهاي به عمل با همراه او به اطمینان و خداوند به حقیقت، باور در
 فردي به شخصی اگر. )رجا ، ذیل1986، (لیون دوفر الیسوعىشودمی شمرده انسان زندگی اوضاع بهبود براي

اشکال  دهد، بهمی انجام را او هايپذیرد، خواستهمی را او هايگفته صورت، طبعاً این کند، در اعتماد
 کندمی تجربه را او با دوزد، اتحادمی هایشوعده به چشم کند، امیدوارانهمی نیاز و راز او گوناگون با

 گفت: در توانرو، میازاین .بود خواهد اعتماد آن واقعی تجلّی همه این و )33 ، ص1381پالنتینجا، (...و
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 و صـبر  بـه  مشـروط  بدان دارد. وصول خداوند به اعتماد و ایمان در ریشه عهد جدید، امید دیدگاه
هنگامی که محبت،  نماید؛ زیرامی دشوار نسبتا امري ، که)رجا ، ذیل1986، (لیون دوفر الیسوعىاست محبت

 د کهانانگیزمبدأ احساسات نفسانی گردید و در باطن آدمی عمیقاً ریشه دوانید، تمایل خاصی را برمی
شـود.  مـی داوطلبانه با عالقه و شور فراوان براي انجام کارهاي نیک و خدمت به اجتماع آماده فرد، 
دار همچنین ناامیدي و افسردگی در افـراد ریشـه   ، عناد و بدخواهی و طغیان و سرکشی،اینکهدیگر 

زیرا هیچ چیز بهتر از این سرمایۀ گرانقدر براي از بـین  ؛ شود، بلکه متزلزل و ناپایدار خواهد بودنمی
  هاي نفس توانایی ندارد.بردن پلیدي

 زنـدگی  و حیات کل تواند بهبنابراین، تنها رجا و امیدي که ریشه در اعتماد به خداوند دارد، می
 آن سـوي بـه  بشـریت  تمـامی  کـه  سـعادتمند  ايآینده سويبه را او و بخشد پویایی و تحرك انسان

 پـدر  خداي با کنید، همیشه چنین اگر نمایید؛ زیرا حفظ را خود ایمان«دهد:  شوند، سوقمی خوانده
 شـما  اسـت، نصـیب   داده وعده او که جاوید زندگی و داشت خواهید نزدیک ايفرزندش، رابطه و

  .)24-25: 2یوحنا(»شد خواهد
کننـد و او را دچـار   بهره باشد، عوامل ناراحتی در کانون جـانش نفـوذ مـی   اما اگر شخص از امید بی

 عـت یندارد، در برابـر عوامـل نامسـاعد طب    يابهره میدا هیکه از سرما یکسسازند. یأس و خودباختگی می
و  عـت یطب ریخـود را اسـ  اي محکـم چـون ایمـان،    هدلیل نداشـتن پشـتوان  و به است ریپذبیآس یسختبه

نکنـد،   ینینشـ هـا عقـب  يصحنه نبرد با مصائب و دشوار نیاگر در نخست. داندقهار آن می يمحکوم قوا
فـرو خواهـد    یقیگرداب ژرف و عم درامواج خروشان حوادث روزگار،  ۀسرانجام در نقطه مخوف حمل

اي نخواهـد داشـت و هـیچ تالشـی بـراي رفـع       انگیزه. چنین فردي هرگز براي محبت به دیگران، رفت
زودي در بـاتالق ناامیـدي و افسـردگی همیشـگی سـرنگون      کند و بـه نواقص و کمبودهاي دیگران نمی

خـارج از   يهامعتقد است رنج، با استمداد از نیروي ایمانش، استامید به  یکه متککسی اما  خواهد شد.
بـه  اسـت،   دهیـ روحش مقـدر گرد  بیتهذ قلب و ریتطه ين و براانسان، از جانب پروردگار مهربا اریاخت
او را فلـج کننـد، بلکـه در هـر      یمشکالت، قدرت روحـ  دهد که مصائب وهرگز اجازه نمی، لیدل نیهم
بـا اسـتمداد از    ياوجود خود را در هر حادثه یمتانت خود را همچنان حفظ خواهد کرد و کشت یطیشرا

هـا،  بار رنج ینیبا سنگ یرساند و حتو سعادت می تیآرامش و صفا و موفقبه ساحل ، یاله زالیال يروین
. چنین فردي با گسترش محبت و نیکی میان مـردم  افتیخواهد  شیاو افزا یهاي روحها و لذتیابیکام

دهد و با خیرات و برکـات اخالقـی و عملـی آن را    و تالش براي خوشبختی آنها، نفس امید را رشد می
  .بخشداعتال می
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، »نجـات «، »ملکـوت « نظیـر  دیگـري  اصـطالحات  و مفـاهیم  جدیـد، بـا   عهـد  در »امید« مفهوم البته
امیـد،   زمینـۀ  در بحث هنگام در که ايگونهاست. به یافته پیوند »گراییمنجی« و »آمرزیدگی«، »رستگاري«

فـوق   مباحـث  از هریکپژوهش،  گنجایش به بنا که آیدمی میان به نیز سخن مفاهیم دیگر از ناخواهخواه
 بـه  هـم  و گرددمی باز بشر خواهیآرمان و روحی وجه به امید، هم اصلی درواقع، زمینۀ. اندگردیده ینیتب

  .است یافته انعکاس الهی ادیان دینی متون در که هاییآموزه و تعالیم
 اسـت  زمینـه  این در غربی محققان معتبر آثار برخی و جدید عهد اینجا، متن در ما اصلی استناد

یوحنـا،   ، تفکـرات )لوقـا  و متـی، مـرقس  (گانـه سه اناجیل: اندگردیده ارائه مجزا بخش چهار در که
 ایـن اسـت   بنـدي، تقسیم این علت. متأخر علماي اندیشه و مسیحیت يهافرقه و پولس يهااندیشه

 کـامالً  الهیـاتی  نظام دو مجموعه این درواقع، از. نیست الهیاتی یکنواخت لحاظ مجموعه به این که
 خوانـده  همنـوا  اناجیـل  لوقا، کـه  و متی، مرقس انجیل سه الهیات: کرد برداشت توانمی را متفاوت

 در. اسـت  قـدیم  عهـد  و یهودیت تعالیم با همسو دیگر، همگی يهانوشته از برخی نیز و شوندمی
 بـه  سـوي خداونـد   از کـه  اسـت  صـرف  انسـان  یـک  و او بنـده  و خدا ، مخلوقیبخش، عیس این

 و هـدایت  بـه  نـداده، آدمـی   رخ سـقوطی  بخـش، ازآنجاکـه   این مطابق. است شده مبعوث پیامبري
 ايگونـه بـه  آدمـی  جدید، وضعیت عهد از دیگر بخش در اما. آسمانی منجی دارد، نه نیاز راهنمایی

 بـراي  را نجـات  تا کند فدا را خود و بیاید زمین به که دارد نیاز آسمانی موجودي به حتماً که است
 کـه  اسـت  ازلـی  و غیرمخلـوق  و الهی ، موجوديبخش، عیسی این بنابراین، در. نماید تسهیل او

 ایجـاد  او در را امیـد  و دهـد  نجـات  خـود  اسـفبار  وضعیت از را خود، انسان رنج با تا گرفته جسم
  .)192، ص1380استید، (نماید

  گانه همسوسه الف. اناجيل

 تـرین اساسـی . اسـت  مـردم  در امیـد  روح القاي پیرامون عیسی تعالیم حاويهمسو،  گانه یاسه اناجیل
 نیـز  یهـود  شـریعت  امیـد  تکمیـل  راسـتاي  در تعـالیم، کـه   ایـن  در امید اصلی متعلق یا امیدبخش محور

 زنـدگانی  راسـتاي  در و بشـر  حیـات  هدفمنـدي  بـا  مـرتبط  کـه  است ملکوت فرارسیدن باشد، وعدةمی
 شـما  به و رسانند آزار و گفته ناسزا را من، شما خاطربه هرگاه«: آمده است متی انجیل در. اوست اخروي
 جـایی  در. )12ــ 11: 5متی(»است نزدیک ملکوت نمایید؛ زیرا شادي و بلی، خوشی. باشید زنند، شاد تهمت

 و رنـج  در شـرکت  شـود، امیدداشـتن، نـوعی   مـی  شـمرده  ایمان ، آزمایشهاسختی آنکه بر دیگر، عالوه
  :گرددمی تلقی مسیح زحمت
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 کـه  نکنیـد  فکـر  و نباشید متعجب و شماست، حیران گریبانگیر که ییهاسختی وها آزمایش از! عزیزان اي
 بـه  کـه  باشید امیدوار. شماست ایمان آزمایش براي مصائب این است؛ زیرا شده واقع شما بر غریب امري
 ، امیـد )ملکوت(او پرجالل بازگشت روز در و شوید مسیح، شریک زحمت و رنج در توانیدمی طریق این
  .)13: 4پطرس(شد خواهد کامل شما

 مـردم  از و داردمی اعالم ملکوت قرب به بشارت را خود رسالت اهداف از یکی دلیل، عیسی همین به
  کنند. تالش واال امید بدین دستیابی و ملکوت به شدن وارد براي که خواهدمی

شـود و از آن  اسـناد داده مـی  تکـرار شـده، گـاه بـه خداونـد       اریگانه، بسکه در اناجیل سهآموزه،  نیا
ـ ملکوت خود عیسـی مسـیح اسـت    زیو گاه ن )3: 5 ی(مت، گاه ملکوت آسمان)17: 4ی(متخداست . )28: 16ی(مت

ـ »یارتباط بـا عـرش و مألاعلـ    یعنیآسمان «دارد:  یگوناگون یالبته ملکوت، معان ، رجعـت  )19- 17: 5 ی(مت
 دیبـدان رسـ   تـوان یم مانیاست و تنها بواسطه ا یروحان یقتیکه حقو... اما ازآنجا )27: 16ی(متحیمس يثانو

گانه، واقع در عـالم غیـب اسـت و    سه لی، بخش عمده معناي آن، در اناج)371، ص1986(لیون دوفر الیسوعى، 
  .)193، ص1380د، ی(استتنها با بصیرت قابل مشاهده است

 بیـان  تمثیـل  زبان به بیشتر که است اناجیل در ملکوت وقایع به امید، توجه شناخت در مهم مسئله اما
هـا  انسـان  جزاي دادن و )36- 43: 13؛ 30- 24: 13متی، (آخرالزمان در بدان از خوبان جدایی شامل و اندگردیده
: 11 لوقـا (عیسـی  وجـود  در ملکـوت  وقـوع  يهانشانه از. شودمی )35- 23: 18متی، (ایشان اعمال با مطابق

 از ابلـیس  آن، تسـلط  دنبـال  بـه  داد؛ زیرامی ، رخهانشانه آن بیان همراه او توسط که بود معجزاتی، )29ـ32
 کـه  اسـت  مسـیحی  شخص یک پس، وظیفه. )28ـ27 :12 متی(اندشدهمی خارج ناپاك ارواح و رفتهمی بین
  .)1:15 مرقس(شود هدایت تا باشد داشته ایمان و امید بدان

آن،  بـراي وقـوع   مـردم  سـازي آمـاده  جریان در و) ملکوت( امید این به رسیدن چگونگی بیان در اما
 خـدا  سـوي بـه  و توبه گذشته گناهان از که است این خواهدمردم می از که چیزي اولین یعیس حضرت

متـی،  (»اسـت  شده نزدیک خدا ملکوت کنید، زیرا بازگشت خدا نزد و کنید توبه خود گناهان از«بازگردند: 

 از پرهیـز  و ، خویشـتنداري )7: 4پطـرس (سـازي خویشـتن  پـاك : از عبارتنـد  امیدي چنین آثار دیگر. )17: 4
 زنــدگی مظــاهر بــه دلبســتگی ، عــدم)4: 18متــی(فروتنــی و ، تواضــع)14ـــ13 :1؛ پطــرس5: 18 متــی(گناهــان
 و صـفات  از منـدي ، بهـره )12: 2تیطـوس (آلودگناه يهاگذرانیخوش و شهوات از ، رهایی)23: 19متی(دنیوي
: 5؛ متـی 9ــ 7: 5یعقـوب (صبر سويبه را امید، آدمی این همچنین... . و )4: 1پطـرس (عیسی حضرت الهی مظاهر

 .)35: 6؛ لوقـا 7- 9: 4پطـرس (دهدمی سوق) محبت( خلق با ارتباط نیز و )16: 5یعقـوب ()دعا(خالق با ، ارتباط)12
 و ثابـت  را زندگی، او سهمگین هايطوفان هجوم هنگام به که است لنگري همچون آدمی برايرو، ازاین
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راسـتین،   و عمیق طراوتی و انسان، نشاط نهاد در امید روح تقویت و ایجاد پرتو در و داردمی نگه استوار
  :گیردمی دربر را آدمی زندگانی سراسر

 دو ایـن  مـورد  در تـوانیم می ما پس. است خورده نیز آن، قسم مورد در و داده کمک وعده ما به خداوند
 همچـون  مـا  جـان  داریم، بـراي  خود نجات به ما که کاملی امید... باشیم داشته قسم، امید و وعدهعامل، 
... کنـد مـی  حفـظ  خدا با را ما رابطه و داردمی نگه ثابت را ما هاطوفان هنگام به که نیرومند است لنگري
کنـد   شفاعت ما صادق، براي ملک اعظم، همپایه کاهن مقام در تا شده جایگاه این وارد ما از جلوتر مسیح

  .)20ـ18: 7عبرانیان (

  اميد پيرامون يوحنا ب. تعاليم

 در امیـد  روح بـراي القـاي   یوحنـا  تعـالیم ترین مهم از او، یکی سويبه بازگشت انتظار و خداوند به امید
 پـدر  نـزد . باشید داشته امید نیز من امید دارید، به خدا به که شما. باشد آسوده خاطرتان«است:  مردم میان
 شد، بـازخواهم  آماده چیز همه وقتی کنم، آماده شما براي را آنجا تا روممی من. است بسیار خدا، جا من

 همـواره  بنـابراین، یوحنـا  . )3: 14یوحنـا (»باشـید  نیز هستم، شما من که جایی تا برد خواهم را شما و گشت
 مزایـاي  از برخورداري و جاوید زندگی به را مردم، ایشان میان در امید روح تقویت طریق از تا کوشدمی
 و اسـت  امیـد  ایجـاد  مسیح، عامـل  که است این یوحنا تعالیم در اهمیت زیحا نکته اما. سازد رهنمون آن

 :آمـده  چنـین  انجیـل  از بخشـی  در. باشـد  داشـته  امیـد  نیـز  مسـیح  بـه  دارد، باید امید خداوند به هرکس
 همـان  بسـت، از  امیـد  و آورد ایمـان  او بـه  و دیـد  را او فرزند هرکس که است چنین خداوند خواست«

 رساندمی یوحنا عبارت این. )40ــ 39: 6یوحنا(»کنم زنده را او قیامت روز در من و بیابد جاوید زندگی وقت
 و جاویـد  او، زنـدگی  بـه  امید داشتن با چراکه است؛ زنده موجودات تمام براي امید مسیح، سرچشمه که

 و حیـات  مـا  به او که است این خداوند شهادت«گردد: می هویدا آدمی براي لحظه همان از ابدي آرامش
هـرکس،   کـه  اسـت  روشـن  پس. است مسیح او، عیسی فرزند در حیات این و کرده عطا جاوید زندگی
 بهـره  بـی  حیـات  این ندارد، از را مسیح هرکه دارد، اما دسترسی اکنونهم حیات، از این به دارد را مسیح

 مفهـوم  به موجودات تمام به مسیح بخشی. در حقیقت، حیات)3 ، ص1319، ؛ میلر13ـ11: 5یوحنا(»ماند خواهد
 مجـازات  و شـد  آویختـه  صـلیب  مـردم، بـه   نجات براي که اتکا دارد مردگان از او رستاخیز واقعه و فدا

 بـا  تـوازن  و تقارن نوعی او، فداکاري این. )5:7 قرنتیان ؛ اول5:8 ، رومیان4:9یوحنا اول(نمود تحمل را بشر گناهان
  .)167تا، صوالوورد، بی(دارد ایشان در دوباره امید ایجاد و دارانایمان به بخشیدن حیات
 بـه  اگـر «: اسـت  سـایرین  بـه  احسـان  و محبـت  روح امیدي، تقویـت  چنین کارکردهاي و آثار از اما

 بـوده  ایـن  ابتدا از او حکم و کنیم اطاعت نیز را او حکم داریم، بایدمی دوست را او و داریم امید خداوند
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 سـایرین  بـه  او دارد، محبت امید مسیح به که دلیل، کسی همین به. )6: یوحنـا (»نماییم محبت یکدیگر به که
 بـا  بـود، بلکـه   نخواهـد  شـرمنده  و ناامیـد  تنهاداوري، نه روز در و )19: 3یوحنا(شودمی ترکامل و نیز بیشتر

 امیـد  او بـه  کـه  کسـانی  کـه درحـالی  )17_4:18یوحنا(شد خواهد حاضر او پیشگاه در امید از سرشار روحی
 بسـر  تـاریکی  و محکومیـت  در اکنـون هـم  ندارنـد، از  امید اوست فرستاننده که خداوند به ندارند، چون

  .)3:14یوحنا(داشت نخواهند ناامیدي و تباهی جز فرجامی و برندمی

  اميد پيرامون پولس ج. تعاليم

 بـه  دسـتیابی  و ملکـوت  امید، فرارسـیدن  اصلی متعلق نیز و تعالیم تمامی اساسی محور، پولس تعالیم در
 خداونـد  آنِ از تنها ملکوت ، مالکیتپولس کالم در که تفاوت این با است جاودان حیات و ابدي آرامش

 (محمـد اسـت  مسیح و خداوند دو، یعنی هر براي ملکوت باشد، بلکهنمی هم مسیح آنِ از کهنیست، چنان

  .گرددمی محسوب آدمی نجات راه آن، تنها به دلیل، امید همین . به)148 تا، صیاسین، بی
 و مسیحیان، خـوردن  ما زندگی هدف«: کندمی بیان گونهبدین را ملکوت چیستی و ، ماهیتپولس اما

رومیـان،  (» کنـد می عطا القدسروح که است شادي و نیکی، آرامش از شدن مندبهره نیست، بلکه آشامیدن
 ملکـوت  وارثـان  صفات وها ویژگی که کسانی براي را آن خدا که است مکانی ملکوترو، ازاین .)17: 15
عنـوان  بـه  ملکـوت  يهـا ویژگـی  از پـولس  که را درواقع، آنچه. است نموده دهند، آماده رشد خود در را

. اسـت  سـاخته  آمـاده  خـود  مؤمن بندگان براي خداوند که است بهشتی صفات کند، همانمی ذکر مکان
 مسـیح  عیسی و خداوند آن از که باشد مملکت و ملک ، همانپولس کالم در ملکوت اصلی معناي شاید
  آورد.نمی میان به شده، سخنی ذکر اناجیل در که ملکوت معانی دیگر از و است
 نجـات  ، بـراي )11: 13قرنتیـان (سـت هاامیـد  تمامی سرچشمه که ، خداوندپولس منظر دیگر، از سوي از
 تـا  کند مجسم عیسی صورتبه را خود اینکه جز ندید ايملکوت، چاره در او دخول و گناهکار انسان
 البتـه . کنـد  ریـزي پایـه  نـو  از راآنهـا   امید خانه و گمارد همتها انسان ارشاد و هدایت به مستقیماً بتواند

. 1: شـود  طـی  زیـر  مراحـل  بایـد  و دارد ايویـژه  روش و نظـم  کـه  است هدف، فرایندي این به رسیدن
 سـاخته  جدا را مردم از بندگان، برخی نیکی خود، نه محبت سبببه ، خداوندپولس نظر طبق: برگزیدگی

 همـه  او پیشـگاه  در ؛ زیـرا )137 ، ص1298واتسـون و دیگـران،   (است فرموده معین ابدي حیات براي راآنها  و
 ایـن  الهـی  دعوت از هدف: . دعوت2 .)245 تا، صتیسین، بی؛ 6ـ7: 11؛ رومیان24ـ23: 3رومیان(گناهکارند و فاسد
 و) 9: 10رومیـان (بیـاوریم  ایمـان  یگانـه  خداي به و )38: 2اعمال(کنیم توبه خود گذشته از هاانسان ما که است
 و نجـات  بـه  و دهـیم  انجـام  خـوب  شده، کارهاي دو، اصالح این سایه در تا باشیم داشته امید او به تنها
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 ایمـان  بـا  است مسیح در که را نجاتی خواهدمی مردم خود، از پرفیض عمل با خداوند. برسیم رستگاري
. )93 م، ص1982، خـاچیکی (پذیرنـد نمی را آن ايعده که داندمی کند، اگرچهمی دعوت همه از او. کنند قبول

 را نـویی  حیـات  انسـان  قلـب  در القـدس او، روح بـه  امیـد  و الهـی  دعـوت  قبـول  بـا : حیات . تجدید3
 جـاي  آن، بـه  از بعـد  نفـس  ؛ یعنـی )82، ص1361هـورن،  (دهدمی رخ حیات تجدید و )51: 15قرنتیـان (دمدمی

 م، ج1888االمیرکـانی،  (گـردد مـی  متبلور او در الهی گشته، حیات متمایل قداست بدي، به و شرارت به تمایل

 اعضـاي  از جدیـدي  عضـو  درنتیجـه، شـخص  . )261تـا، ص تیسـین، بـی  (شودمی شمرده عادل و )330 ، ص2
 فناناپـذیر  تازه، که جسمی با و )82، ص1361؛ فرالي، 97 م، ص1982خاچیکی، (گرددمی او فرزند و خدا خانواده

 )50: 15قرنتیـان (کندمی پیدا را جاوید زندگی شایستگی و شودالهی می ملکوت است، وارد نرفتنی بین از و
 واسـطه  بـه  هـا انسـان  بنـابراین، تـا   .)82، ص1361؛ فرالي، 273تا، صتیسن، بی(نمایدمی استفاده آن برکات از و

  .)66ـ65 م، ص1982خاچیکی، (کنند مشاهده را خدا ملکوت توانندنشوند، نمی متولد نو الهی از فیض
 را، طبـق  ابـدي  آرامـش  بـه  رسیدن و مسیحی امید ملکوت، تحقق در دخول فرایند توانرو، میازاین

 تجدیـد  ــ  دعـوت  ـ تجسد ـ برگزیدگی ـ رستگاري براي خدا نقشه: داد نشان شکل بدین پولس عقاید
 و ملکـوت  در دخـول ( جـاودانی  حیـات  از شـدن  برخوردار ـ شمردگی، فرزندخواندگی عادل ـ حیات
امید با فیض الهی همراه است کـه خداونـد   ، در مسیحیتبنابراین  .)1383آزادیان، ( )ابدي آرامش به رسیدن

  کند.اعطا میها به اراده خود به انسان
 رسـتگاري  بـراي  را مسیح به تنها ایمانِ حواریون، که مقابل در پولس اعتقادات از دیگر یکی همچنین

 تنهـا  کـه  بـود  داشتند، ایـن تأکید  شریعت اجراي بر حد از بیش و دانستندنمی کافی آرامش به رسیدن و
 آنـان  تـا  نمود تالش دلیل، بسیار همین به. عمل همراه به ایمان دارد، نه دنبال به را آرامش که است ایمان

صـراحت  بـه  پـولس حقیقت،  در. شود، درآوردمی حاصل نجات شریعت اعمال راه از که گمان این از را
 کامـل  طـور بـه  تواندنمی عمل مقام در آدمی است معتقد کند؛ زیرامی توصیف ناکارآمد را شریعت اعمال

 اسـت، نـه   شـریعت  بـه  کامـل  است، عمـل  ابدي آرامش به رسیدن موجب کند. آنچه ادا را شریعت حق
 کـس ، هـیچ )13ــ 10: 3غالطیـان (شـود نمـی  اجـرا  کامل طورنیز به شریعت احکام ازآنجاکه و شریعت ادعاي

 در تنهـا  و رسـید  نخواهد آرامش به عمل راه از کسهیچرو، ازاین کند. اجرا کامل طوربه راآنها  تواندنمی
ناامیـد   باشـد، هرگـز   داشـته  ایمـان  مسیح به هرکه« گردد:می فراهم راحتی و آسایش که است ایمان پرتو

و داد و  تجـارت  را بـه  مـذهب ، پولس از دیدگاه شریعت از راه نجات اندیشه. )11: 10رومیان(»شد نخواهد
 محسـوب  طلب راه از بلکه فیض راه از نه کند، مزدشمی عمل که کسی براي«کند؛ چون می تبدیل ستد
  .)11- 10 ، ص1368؛ هوردرن، 4: 3(رومیان »شودمی

۱۶     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، زمستان  

 گـردد، یـادآوري محبـت   می انسان در آن تحکیم موجب آنچه و پولس امید این محرك و مشوق اما
  :ستهاانسان به مسیح

کند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مـرد. پـس   محبت خود را در ما ثابت می
زیـرا اگـر   ؛ وسیلۀ او از غضب نجات خواهیم یافتبهچقدر بیشتر اآلن که به خون او عادل شمرده شدیم، 

ـ  ، وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیمهدر حالتی که دشمن بودیم، ب ـتر بعـد از   پـس چق در بیش
ـیم  بلکه در خـدا هـم فخـر مـی    ، و نه همین فقط وساطت حیات او نجات خواهیم یافتهصلح یافتن ب کن

  .)8- 11: 5رومه ( )ایموساطت او اآلن صلح یافتههوسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح که بهب
 دسـت  از را خـود  اعتبـار  و ارزش دنیـوي  آرزوهـاي  و آمـال  ها، سـایر انسان به مسیح مالحظۀ محبت با

بلکـه همـه چیـز را زیـان کـردم و      ، خاطر مسیح زیان دانستمبود، آن را بهآنچه مرا سود می اام«دهند: می
 شـکل  انسـان  نهاد در اکنون همین از انتظار مورد آرامش و )8ــ 7: 3 فیلیپی(»دریابمفضله شمردم تا مسیح را 

و یـا قابـل تحمـل     فرامـوش هـا  رنـج  جاویـد، تمـامی   زنـدگی  بـه  دستیابی امید با و )18: 3قرنتیان(گیردمی
 چیـز  هـیچ  با که گرددمی ایجاد انسان زندگی در طراوتی و امید، نشاط چنان کل . در)18: 4قرنتیان(شوندمی

 نجـات  امید با ما«بنابراین، . کند دریافت مسیح از را پاداشش است امیدوارآدمی  نیست؛ زیرا مقایسه قابل
 رخ هنـوز  کـه  چیزي دریافت براي وقتی پس. نداریم هنوز که چیزي دریافت انتظار یعنی امید و ایمیافته

  .)24- 25: 8رومیان(»بمانیم آن منتظر حوصله و صبر با امیدواریم، باید خداوند نداده، به
ـ   اسـت  جاودان حیات به دستیابی و امید، ملکوت اصلی ، متعلقپولس تعالیم طبق پس  واسـطه هکـه ب

 آن تحکـیم  سـبب  آنچه و امید این محرك و مشوق. یابدمی تحقق حوصله و انتظار، صبر مسیح، به ایمان
  است.آنه به مسیح محبت و هاانسان به الهی لطف گردد، یادآوريمی آدمی درون در

  اميد پيرامون مسيحي انديشمندان د. تفكرات

 يهـا اندیشـه  و مسـیحیت  يهـا فرقـه  ، درپـولس و نیز اعتقـادات   عیسی تعالیم واسطهبه »امید« مفهوم
و ایجاد امید دوبـاره   کاتولیک، آمرزیدگی محققان بیان شده است. برخی متفاوت ییهاگونهبه آنها علماي
 داننـد؛ یعنـی  مـی  شـمردن  عادل معنايرا به آن پروتستان و بیشتر محققان شدن عادل معنايرا، به در بشر
 عـدالت  اخالقـی  مفهـوم  به که درونی ویژگی نوعی نه دارد، اشاره تبرئه نوعی به که بیرونی حالت نوعی
  .)1385، ؛ مفتاح260 ، ص1386، لین تونی(باشد داشته اشاره

 نقشی الهیاتی، داراي فضیلت سه از یکیعنوان به مسیحی الهیات در گذشت، امید که گونههمان
 سـه «: دهـد می تشکیل را خداپسندانه و مسیحی شخصیت اصلی عنصر سه از یکی و است محوري

 از تدریج به الهیات گرچه .)13: 13قرنتیان(»عشق یا محبت و ایمان، امید: ماند خواهد باقی همیشه چیز



   ۱۷ قي بين اسالم و مسيحيتبياي تطماهيت اميد؛ مقايسه

 گوستینآ اخالق نظریه در را مهمى نقش بار نخستین براى امید است، اما شده تفکیک اخالق ۀنظری
 ، فضـیلت آگوستین گفته به. شد نمایان الهیاتى فضیلت سه از یکىعنوان به که جایى کرد؛ یعنى ایفا
 هیچ و نیست امید بدون عشقى هیچ دارد. یعنى عشق با برابر اىرابطه و است ایمان بر فرع فقط امید

. )18، ص1385استراترن، (باشند توانندنمی ایمان بدون کدامامید، هیچ و عشق و نیست عشق بدون امیدى
 پـولس ، کـه برگرفتـه از تفکـرات انحرافـی     آگوسـتین  تفکر در اساسی موضوعات از یکی همچنین

 خود اولیه پاك جایگاه از بشر که است اندیشه این سقوط، بیانگر انگاره. است بشر باشد، سقوطمی
 تواندنیز، نمی خود امکانات و ابزارها مدد به و بردمی سربه یأس و ناامیدي در و است کرده سقوط

 را بشر، خود به عشق سر از و کندمی بست، دخالتبن این حلّ در خدارو، ازاین .دهد نجات را خود
 ریـزي پایه او در را امید خانه دیگر بار و بخشد رهایی را او تا دهدقرار می مسیح عیسی شخص در

 در امیـد  خانه بنیانگذار و رستگاري فرایند آغازگر خدا و است الهی موهبتی بازخرید بنابراین،. کند
  .)64-63 ص ،1384گراث،  مک(است آدمی

 در اراده نقـش  آدمی، بر در امید ایجاد ، برايهاکاتولیک میان در مسیحی دانانالهی ازآکوئیناس 
 و دارد توجه عدالت حالت به ناامیدي و گناه حالت از انتقال و ایمان وسیلههب خدا سوي به حرکت

 بـراي  را انسـان  ، ارادهآگوسـتین  هماننـد  وي. داندمی آدمی در امید ایجاد اصلی عامل را الهی لطف
 دسـتورات  بـه  عمـل  راه از بتوانـد  انسـان  کـه  نیست منکر و داندنمی ضعیف خویش در امید ایجاد

 آمرزیـدگی  بـا  مقایسه در کند، ولی پیدا دست عدالت به آنجا از و امید ایجاد عتیق، به عهد اخالقی
، لـین  تـونی (ورزدمـی تأکیـد   موهـوبی  آمرزیـدگی  و لطف بر و داندنمی بخشاطمینان را موهوبی، آن

  .)1385، ؛ مفتاح214ـ210 ، ص1386
 در کمتـرى  اهمیـت  نیـز از  دلیل، امید همین به. شد تفکیک الهیات از روشنگرى، اخالق عصر در اما

 ایمانوئـل : خـورد مـى  چشـم  بـه  عـام  گرایش این بر استثنا حال، سه این با. گشت برخوردار اخالق علم
 ماننـد  بـه  ایشـان  از هریک مکتوبات در ).Gabrie Marcel(مارسل گابریل و )Bloch(بلوخ ارنست، کانت

  دارد. وجود وثیق دیگر، ربطى سوى از ایمان و دین سو، ویک از اخالق و امید ، میانآگوستین
. کنـد مـى  ایفـا  اساسـى  نقشـى  ، امیدلمارس گابریل و بلوخ ارنست اخالقى و سیاسى ىهانگاشته در
 مارسـل  آنکـه  دانـد. حـال  مـى  مربـوط » آباد آرمانشهر/ ناکجا« اتوپیا به اشتیاق و حسرت با را »امید« بلوخ

 شـدن  تسـلیم  به را آدمى که داندمى یىهاموقعیت از جستن استعال براى آمادگى نوعى همچون را »امید«
سـو،  یـک  از امید میان ، ارتباطآگوستین همانند نویسندگان این از هریک نزد. کنندمى وسوسه ناامیدي به

۱۸     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، زمستان  

 را فـوق  ، مقـوالت بلـوخ  و کانـت حـال،   این با. است باقى خود قوت دیگر، به سوى از عشق و ایمان و
  .)18، ص 1385استراترن، (بگنجانند عقل ذیل را مقوالت آن تا کوشندمى دانند، بلکهنمى عقل مخالف

 قائـل  ویـژه  جایگـاهى  امیـد  موضوعه، براى اصول نظریه طرح خود، با اخالقى نظریه در کانت
 امید کانت عقیده به. اندایمان متضمن عشق و امید که است باور این بر آگوستین مانندبه نیز او. شد

 اخالقى قانون مستلزم که است اعلى خیر تحصیل به امید نیست، بلکه خداوند وصال به غایى، امید
  .)18، ص1385(استراترن، است

 و دینـى  داشت، امیـد  فرانکفورت مکتب بر نیز عمیقی ثیرأت امید، که فیلسوف به ، ملقببلوخ ارنست
 عصـیان  و ناخشنودى ظهورترین خداوند را، عالى ملکوت مسیحى آرمانشهر دینى، خاصه آرمانشهرهاى

، دور ايآینـده  در دارد انتظـار  کـه  است ايمنجی اندیشۀ در بلوخحقیقت،  در داند.می موجود وضع علیه
 گـرد  را منجـی، نیروهـایش   این به کمک جهت در که است آن آدمی وظیفه و جهد برون هستی ذات از

  .)(همانبرهاند واقعیت چنگ از را خود و آورد
 بندگى و مرض، جدایى، غربت(زندگى  تنگناهاى از رهایی براى راهى امید است معتقد مارسل

 بـالقوه  انگیـزه  و خـود علـت  هـا،  چراکه این تنگناها و رنـج  هاي آن است؛و نجات از سختی...) و
 بـه  مارسـل افتـد.  بازد و به ورطه ناامیدي فرو میمى را آنها، خود چنبره در و آدمی هستند ناامیدي

 از جسـتن  اسـتعال  بـراى  راهکـاري عنوان به نگرد؛ یعنىنیز می انسانى منزلت ترجمان همچون امید
 اسـتعال  شخصـى  نفـع  از امیـد  اینجا در. بودن مشترك طرحى انتظار در و شخصى امیال و تمنیات

 ابـزارى  ام، ارتباطىبسته امید ایشان به دیگر، که) اشخاص یا( شخص با من ارتباط جوید؛ چراکهمى
 زمینـه  برابـر  در بیشتر را امیدى چنین مارسل. است جمع با مشترك و اخالقى ارتباطى نیست، بلکه

  .)18، ص1385استراترن، (دهدمى قرار خدا به ایمان
 استعداد ایـن را  بشر افراد از دارد. هریک قرار بشر درون امید، در ایجاد ، راهپالگیوس دیدگاه از
 دام در آنـان  که نیست چنین. سازد رستگار را خود و داده پرورش و ایجاد خود در را امید که دارد
 اسـت، انجـام   الزم خود رستگاري براي که را چیزي هر توانندمی بلکه باشند، افتاده ناامیدي و گناه

 خـودش  در آدم، تنها سقوط و دارد کامل آزادي انسان نمایند؛ چراکه تقویت را خویش امید و دهند
 آرامـش  به رسیدن و ، رستگاريپالگیوس نگاه در. )21 ، ص1368، هوردرن(دیگران در داشت، نه ثیرأت

 بایـد  آدمـی  و اسـت  بشـر  از خداونـد  خواسـته  آید. همـین می دستهب نیک اعمال واسطههابدي، ب
در  کارتـاژ  در شـوراي  عقیـده  ایـن  امـا . نماید تقویت خویش در را امید نیک، روح اعمال واسطههب

  .)66ـ65 ، ص1384، گراثمک(شد محکوم 418سال 
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 امیـد  و ایمان راه از ابدي آرامش به نیز رسیدن پروتستان مذهب ، بنیانگذارلوتر مارتین نگاه در
 ایـن  بـه  اعتقـاد  یعنـی  ایمـان . شودمی مربوط ایمان از او تعریف ایمان، به آموزه از لوتر مراد. است
ایمـان،   اینکـه  دیگـر  و نمـود  ایجاد در بشر را نجات، امید عمل واسطهبه و شد زاده مسیح که نکته
گـراث،  ؛ مـک 37ـ36 ، ص1375، براون(بخشدمی را معترفان که خداوند امیدهاي وها وعده به اعتماد یعنی

 بـا  گفـت: همـراه  مـی  او. بود او دینی اصالح نهضت محور و آموزه، اساس این. )238ـ234 ، ص1384
 نـه  گـردیم، مـی  نائل ابدي آرامش به و شویممی شمرده عادل ایمان وسیلهبه که کنیممی بیان پولس

 مـا  آنکـه  دلیـل  بـه  بلکـه  باشـیم،  نیک اعمال منکر که معنا بدین نه البته. محبت یا شریعت وسیلهبه
ایمـان،   توسـط  شـمردگی عـادل . )260 ، ص1386لـین،   تونی(برحذر داریم از شیطان را خود توانیمنمی

 توانـا  نیکـو  کارهـاي  انجام به که داشت امید توانمسیح، می صلیب اساس بر که است این معنايبه
 نیسـت، بلکـه   او سـوي  از شـدن  پذیرفتـه  و الهـی  ییدأت کسب منظور نیکو، به کارهاي ولی گردیم
امـا   .)266 ، ص1386، لین تونی(آیدمی شماربه او به نسبت خدا فرزندان آمیزمحبت و داوطلبانه واکنش

 بـه  ، در واکـنش شـود یم یتلق کیکاتول يسایکل یجهان يشورا نینوزدهمترنت، که  بعدها شوراي
 امیـد  بـه  نبایـد  کسی که مسئله را تکرار نمود این ، بارهالوتر اظهارات ویژهدینی، به اصالح نهضت

 رسـید. گـویی   خواهـد  میـراث  تنها با امید و ایمان محض بـه  که نماید کند و گمان خوشتنها، دل
  .)372-368 صهمان، (است بوده احکام رعایت شرط ابدي، بدون زندگی و مطلق محض وعده انجیل

 دیگر، جهـان  عالم به انسان دلبستگى و میل متفاوت حالت سه را محبت و امید و ایمان لینگر مارتین
 امیـد  او، فضـیلت  اندیشـه  در. اسـت  قائـل  اىویـژه  امیـد، نقـش   میـان، بـراى   ایـن  دانـد. در مى آخرت

انجامـد،  مـى  ابدى مندىرضایت و نامتناهى حقیقت به که بدانیم سفرى را انسان زندگى که معناستبدین
 در مـرگ، بلکـه   از پـس  نـه فقـط   غایـت  بدین. یابد تحقق ماست توانایى در که امکاناتى که شرط بدین
 جهـان  همـین  در انـدکى  عده بشر، تنها زندگى کنونى دوره در گرچه یافت دست توانمى زندگى همین
  .)18 ، ص1385(استراترن، یابندمى وصول بدان

 است ملکوت فرارسیدن ، وعدهپولسگانه و نیز تعالیم سه اناجیل در امید اصلی بنابراین، متعلق
 ملکـوت  اصلی معناي اوست. البته اخروي زندگانی راستاي در و بشر حیات هدفمندي با مرتبط که
 دیگـر  از و اسـت  مسـیح  عیسـی  و خداونـد  آن از کـه  مملکت است و ملک ، همانپولس کالم در

، پـولس آورد. همچنین در تعالیم نمی میان به شده، سخنی ذکر گانهاناجیل سه در ملکوت، که معانی
کنند. بنابراین،  مشاهده را خدا ملکوت توانندنشوند، نمی متولد نو از خدا فیض واسطهبه هاانسان تا
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کـه از منظـر   حـالی صـالح. در  عمـل  همـراه  به ایمان دارد، نه دنبال به را آرامش که است ایمان تنها
 و )16: 5یعقوب()دعا(خالق با ، ارتباط)12: 5؛ متی7-9: 5یعقوب(صبر سويبه را گانه امید، آدمیاناجیل سه

  دهد.می سوق) محبت( خلق با ارتباط نیز
مفـاهیم  تـرین  مهـم  از او، یکـی  سـوي بـه  بازگشت انتظار و خداوند به در تعالیم یوحنا نیز امید

 امیـد  خداوند به هرکس و است امید ایجاد است. مسیح، عامل مردم میان در امید روح القاي جهت
 و محبـت  روح امیدي، تقویـت  چنین کارکردهاي و آثار از .باشد داشته امید نیز مسیح به دارد، باید

  سایرین است. به احسان

  كريم قرآن در اميد - ۳
قرآن،  و گردیده گوناگون بیان يهاشیوه به کریم، بارها و قرآن در آینده به امیدواري و »امید« مسئلۀ

 نمـوده  تشـویق  و ترغیـب  امیـدواري  و امیـد  به را انسان ، بارها)57: یونس(الهی شفابخش نسخۀ این
 ایـن  بیـان  اهـداف  از یکـی  که سازدمی رهنمون حقیقت این به را قرآن، ما هايقصه در است. تفکر

ا  الرُّسلِ أَنباء من علَیک نَقُص کُالو«است:  بوده ایمان اهل دل در امید روح ها، تحکیمقصه مـ  نُثَبِّـت 
ك بِهتـام  و کامـل  مظهر نمونه، که يهاانسان این زندگی بیان طریق از خداوند و) 120هود: ( »فُؤَاد 

. پـردازد مـی  بشـر  افـراد  سایر در آن تقویت و امید روحیۀ پرورش باشند، بهمی الهی نیکوي اسماي
. گیردفرامی نیز را آدمی آخرت شود، بلکهنمی محدود دنیا دایرة در کریم، تنها قرآن امیدبخشی البته

 بیـان  با و سازدمی مطرح آخرت جاودان زندگی براي کریم قرآن که است بهشت، امیدي به بشارت
 سـخن  هـم  دوزخ از اگر. )22و21توبه: (کندمی بیشتر آن به رسیدن براي را مؤمنان آن، شوق تییاجز
 را الزم توشـۀ  و زاد و کننـد  تالش بهشت به رسیدن برايها انسان که این است آمده، براي میان به

 مؤمنـان  دل از را امیـدي نـا  و یـأس  تیرگـی  آنکـه  بـراي  کریم قرآن. آورند فراهم آخرت سفر براي
اْیس  لَـا  إِنَّه اللَّه روحِ من تَاْیسواْ ولَا«: فرمایدمی یعقوب چون بزرگی پیامبر زبان از بزداید، ن  یـ مـ 

  .)87یوسف: (»الْکَافرُون الْقَوم إِلَّا اللَّه روحِ
 تکامـل  راسـتاي  نیـز در  است. از سـوي دیگـر، امیـد    اهللا با ارتباط کریم، در قرآن در امید اما زیربناي

و «خلیفه اللهی و جانشینی خـدا در روي زمـین اسـت:     سويقرآن، به از منظر تکامل انسان است که این
لَئکَۀِ إِنىلْمل کبضِ  إِذْ قَالَ رلٌ فىِ الْأَراعیفَۀجتجلـی  راستاي نیز در واقعی امیدرو، ازاین ،)30بقره: (»خَل 

 امیـد  این به دستیابی راستاي در است موظف آدمی و باشدمی بشر وجود در شده نهادینه الهی این صفت
 دنیـاي  ایـن  در کـه  است صورت این در تنها. آورد دنیوي خویش روي اهداف وها امید سایر راستین، به
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 واقعـی  نفسـانى، آرامـش   و شـیطانى  فراوان موانع و عوامل کشاکش در و امروز انگیزهراس و زاوحشت
  گردد.می آسان و کمال سهل به رسیدن راه و محقق واقعی حیات و آیدمی پدید

 و خـدا  پیـامبران، اولیـاي  . اسـت  الهـی  رحمت از برخورداري به قرآن، امید در امید متعلقات از یکی
ذینَ  و آمنُـوا  الَّذینَ إِنَّ«اند: دوخته امید چشم الهی رحمت به هموارهحق،  راه در مجاهدان  و جرُواهـا الـَّ
 فیـاض  و محـض  خیـر  خداونـد  ؛ چراکـه )218(بقره: »اللَّه رحمت یرْجونَ أُولئک اللَّه سبیلِ فی جاهدوا

دلیـل،   همـین  بـه . اسـت  انسان رستگاري و نجات براي ايوسیله او گسترة رحمت و است االطالقعلی
 انتظـار  در همـواره  و )39زمـر:  (»اهللاۀرحم من تَقْنَطُواْ لَا«: نشوید ناامید او رحمت از که کرده سفارش بارها

اسـت   باالتر و کنند، برترمی جمع خود برايها انسان که آنچه تمامی از خداوند رحمت باشید؛ چراکه آن
»و نَ اللَّهرَةٌ مغْفونَ   لَم عـمجا ی مـرٌ مۀٌ خَیمحاو رحمـت  از کـافران  و گمراهـان  تنهـا  و )157عمـران:  آل(»ر 

 در دردنـاك  عـذابی  افـرادي  تردید، چنین، بی)56حجـر:  (»و منْ یقْنَطُ منْ رحمۀِ ربه إِالَّ الضَّالُّونَ« ناامیدند
 از ناامیـدى  و ستایدمى خدا رحمت به امیدوارى صفت با را مؤمنان خداوند .)23عنکبوت: (است انتظارشان

  .)87یوسف: (دهدمى نسبت کافران به را خدا رحمت
 در آدمـی  انـداختن  پرتـو  در که است خیالی و موهوم قرآن، آرزوهاي در امید متعلقات از دیگر یکی
 از ايگوشـه بیان به سورة هود در سبحان خداوند. شوندمی کمال به او رسیدن دنیوي، مانع لذات گرداب

الح  قَالُواْ«: کندمی منع آن داشتن از را ایشان، آدمی بیان سرانجام با و پرداخته آرزوها این اصـی  قَـد  کُنـت 
ه  تَدعونَا مما شَکّ لَفى إِنَّنَا و ءاباؤُنَا یعبد ما نَّعبد أَن أَتَنْهئنَا هذَا قَبلَ مرْجوا فینَا إِلَیـ ؛ 62هـود:  (» رِیـب م

  .)155 ، ص9ج، 1374شیرازي،  ؛ مکارم313 ، ص10، ج1417، طباطبائی
مواقـع،   بیشـتر  در و شـود می محدود دنیا دایرة در موارد برخی در تنها کریم قرآن در امید طور کلیبه

 آن، رجـاي تـرین  پـایین  کـه  است مراتبى آفات آن، داراى اساس بررو، ازاین .گیردفرامی را آدمی آخرت
 مرتبـه  و مرحلـه  ایـن  اسـت، در  ضـعیف  بسیار خداوند به آنان معرفتی نسبت که کسانی و است نفسانی

 نفسـانی  شـهوات  یـا  دنیـوي  مناصـب  جـز  خـدا  از و زاهدانـه  نیـز  ایشـان  يهـا درخواسـت . دارند قرار
 کسـانی  کند، امـا نمی تجاوز دوزخ از رهایی و خواهیبهشت باشند، از داشته درخواستی خواهند. اگرنمی
 دارد، شـوق  نمـود  آنـان  در آنچـه . اوسـت  فراق از آنان اند، سوزشناخته عظمت به را سبحان خداوند که

  ت.اوس دیدار رجاي و خدا لقاي
کـریم،   قـرآن  در امیـد  گرچـه  کـه  یافت دست نکته این به توانآنچه گذشت، می به توجه بنابراین، با

آن،  زننـده  هـم  بـه  موانـع  و) متعلقات( آن پدیدآورنده ملاعو ازآنجاکه دارد، اما پسندیده و مثبت ماهیتى
  پرداخت: زیر صورتبه آن تقسیم به توانباشند، مى داشته کاذب یا و حقیقی ماهیتى استممکن
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 حقيقي و مطلوب، صادق . اميد۱

 انسـان  وجـودي  واقعیـت  بـا  هماهنـگ  و الهی رضاي جهت در که است اموري به نوع امید، مربوط این
 عمـوم (الهـی  رحمـت  از برخـورداري  و آخرت به امید: گردیده است مطرح قرآن در گونه دو به و است

 يهـا انسـان  و خاص مؤمنان« خدا لقاي به امید و) )218: بقره( دارند امید الهی رحمت و آخرت مؤمنان، به
  .)110کهف: (» است الهی لقاي به کامل، امیدشان

 مجازي و نامطلوب، كاذب . اميد۲

 نفـس  يهـا وسوسه حاصل و گرددنمی لحاظ آن در الهی رضاي که است اموري به امید مربوط نوع این
  .)60؛ نور: 62هود: ( دنیوي موهوم تصورات و آرزوها همچون است؛ اموري شیطان القائات یا

 روانی انرژي القاي. است نموده ارائه نیز را آدمی، راهکارهایی امید تقویت و القا جهت کریم قرآن اما
مشخص،  هدفی به دستیابی براي عبارت دیگر، اگربه. راهکارهاست این از هدف، یکی تعقیب براي الزم

 بـراي  تـالش  در انسـان  تا آمد خواهد وجودهب مناسبی باشد، شرایط داشته وجود نیرومندي روانی انرژي
 کامل اعتقاد و قرآن، ایمان روانی در انرژي این. برآید هدف به وصول براي درستی هايراه آوردن دستبه
: فرمایدنهراسیدند، می دشمنان از و داشتند کامل ایمان خداوند به که افرادي دربارة قرآن. است خداوند به
» مۀٌإِنهتْینُواْ فامء هِمبِرَب و منَاهى زِددایشـان  معنوي روحیه داشتن سبب به هدایت افزودن و )13کهف: (» ه 

  .)22مجادله: (است کرده ییدأت الهی روح به را مؤمنان قرآن، بارها در خداوند و است
اسـت   قرآنـی  يهااسوه به اقتدا و انسان، تأسی امید براي تقویت قرآن تربیتی يهاشیوه از دیگر یکی

»کاَنَ لَقَد لَکم یهِمةٌ فونَۀٌ أُسسن حواْ  کاَنَ لِّم رْجـبـه  دسـتیابی  بـراي  آدمـی  )؛ چراکـه 6(ممتحنـه:   »اهللا ی 
 حقیقـت  از سرشـار  و واقعـی  آینـده، امیـدي   بـه  امید تا باشد اينمونه و الگو دنبال به خود، باید مطلوب

 الگـو  بهتـرین  رونـد، مصـداق  مـی  شمار به کامل يهاانسان که الهی اولیاي و میان، انبیا این کند. از جلوه
 ایـن  شخصیتی يهاویژگی ازهریک  .)90(انعام: »اقْتَده فَبِهداهم اللَّه هدى الَّذینَ أُولئک«شوند: می شمرده

 ائمـه  و امامـان  از الگوگیري به نیز آدمی ایشان پس از. گردد آدمی امید تقویت سبب تواندبزرگواران، مى
  .)58، ص1388آملی،  جوادي(است شده سفارش معصوم
 بـه  آسمانى، معتقد کتب هاىداده براساس الهى ادیان کریم، پیروان قرآن منظر دیگر، از سوي از
 رسـیدن  فـرا  بـه  و بیننـد مـى  حرکت در صفا و صلح سوى به را جهان و بوده هاانسان منجى ظهور
 أَنَّ الذِّکرِ بعد من الزَّبورِ فی کتَبنَا ولَقَد«کنند:  حکومت دنیا بر صالحان و متقیان که دارند امید روزى
ضا الْأَررِثُهی يادبونَ عحالنـورانى  تعـالیم  از الگوگیري و الهام با راستا، شیعه این در. )105انبیا: (»الص 
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 و ظلـم  از قـائم  حضـرت  ظهـور  با جهان که است امیدوار روزى رسیدن فرا ، بهنامعصوم
 نشـود  یافـت  تهیدستى و کند ظاهر را خود برکات شود، زمین پر داد و عدل از و یافته رهایى بیداد

 کـه . چنـان )83قصص: (»است متقیان آن از عاقبت« که است خداوند سخن معناى تحقق این، همان و
 روشن، تـالش  ايآینده چنان ترسیم گمانبی. )17رعد: (است ثابت و پایدار حق و رفتنىبین از باطل

نخواهـد   خـاموش  شیعیان يهادل در امیدبارقۀ  گاههیچ و کندمی افزون آن به وصول در را مؤمنان
 امـام  ظهـور  بـه  امیـد  سرشار از قلبی و سپرده راستین انتظار این به دل که حقیقت، آنان گشت. در

 بـاز  صـاحبانش  بـه  بـود؛ حـق   خواهنـد  زمین حاکمان زود، صالحان یا دیر که داننددارند، می زمان
 چنـین  بـه  رسـیدن  پـذیرد، بـراي  مـی  سـامان  و اصـالح  جامعه بیداد، امر و ستم محو با و گرددمی

 و ایجـاد  زمینـه  تـا  کوشـند مـی  نیـز  خـود  جامعه اصالح در و نموده اصالح را اي، خویشتنجامعه
 راسـتین  منتظـر  و حقیقـی  امیـدوار  اساس، آنکـه  همین بر. آورند فراهم را کریمه دولت آن تشکیل

 سـبحان  خـداي  خویش، از موالي دعاي به اقتدا با کسی چنین. مصلح هم و است صالح است، هم
ا  تُـذلُّ  و أَهلَه و الْإِسلَام بِها تُعزُّ ۀکَرِیم ۀدولَ فی إِلَیک نَرْغَب إِنَّا اللَّهم«: خواهدمی چنین النِّفَـاقَ  بِهـ و 
لَهأَه لُنَا وعا تَجیهنَ فا معإِلَى ةالد کتطَاع و ی ةالْقَادک فبِیل183 ، ص1388آملی، جوادي(»س(.  

 بـراي القـا   اعتقـادي  راهکارهـایی  ارائه بر کریم، عالوه قرآن که یافت راه نکته بدین توانبنابراین، می
 رحمـت  از برخورداري به ، امید)104: نسـاء (»)توحید او؛ (اصل به ایمان و یکتا خالق به امید«آدمی،  در امید
 انبیـا  از الگـوگیري  و )110کهـف:  ()معاد اصل( مادي جهان از عبور واسطهبه او لقاي نیز و او جوار در الهی

 رفتـاري، چـه   راهکارهایی ارائه ، به))6جاثیه: ()امامت و نبوت اصل(منجی  رسیدن به امید و الهی اولیاي و
 اختـه دپر نیـز  جامعـه  و خـود  در امیـد  روح تحکیم و اجتماع، براي تقویت حوزه در چه و فرد حوزه در

زمـر:  (داريزنـده  شـب  و ، تهجد)29فاطر: (نماز اقامهو آن  با انس، قرآن آیات تالوت همچون اموري. است

 اعمـال  کلیـه  انجـام  کلی طوربه و )218بقره: (خدا راه در جهاد و ، هجرت)29فاطر: (، انفاق)43بقره: (، زکات)9
 کتـاب تـرین  کامـل عنـوان  بـه  کـریم  قرآن دارند. همچنین اشاره مهم این ، به)110کهف: (خداپسند و صالح

 بـه  تـوان مـی  مختصـر  طـور به که نموده ارائه کاذب امید از حقیقی امید شناخت براي ییهاالهی، شاخصه
بـا   بـودن  ، همـراه )29فـاطر:  (صالح عمل با ، همراهی)110کهف: (خدایى و الهى انگیزه: نمود اشاره زیر موارد
 مـوارد، اشـاره   ایـن  از هرکـدام  فوق، به مطالب خالل در ، که)405، ص13، ج1417طباطبائی، ؛ 57: ءاسرا( خوف

 تربیـت  مسـیر  در را او و ایجـاد  آدمی در را حقیقی امید تواندکریم، می قران آیات به بنابراین، توجهد. ش
  .دهد قرار خویش واقعی و حقیقی
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  گيرينتيجه
 در اسـت؛ یعنـی  خداونـد   بـا  ارتبـاط  در حقیقـی  گفـت: امیـد   توانپژوهش، می این يهایافته به توجه با

 بـه  ایمـان  بـا  حقیقـت، امیـد   در. اوسـت  پرسـتش  و عبودیـت  در شدن غرق و خداوند به انسان رسیدن
ـ  و ایجـاد  آدمی در او به عشق و خداوند  تقویـت  بشـر  در او صـفات  تجلـی  و الهـی  رحمـت  واسـطه هب

 بـا  مبـارزه  و مخـرب  و مـانع  افکار با آشنایی و زندگانی اصلی هدف شناخت پرتو در همچنین. شودمی
مسـیحیت،   و اسـالم  ادیان از هریک البته. بود امیدوار آن ابقاي و حفظ به توانمی واهی، آرزوهاي و آمال
  .  اندداده ارائه آدمی امید تحکیم و القا براي را مخصوصی روش و راه

 و جسـمی  - روحـی  تکامـل  بـه  تـا  آمـده  بشـر  در امیـد  ایجاد براي دین و کریم، وحی قرآن منظر از
 از پرهیـز  همچنـین  و صـالح  عمـل  و ایمـان  توسـط  امیـد  این. نماید کمک او اخروي و دنیوي سعادت
 سـوي بـه  را آدمی که است آن حقیقی قرآن، امید منظر از شود؛ چراکهمی محقق )71: توبه(معاصی ارتکاب
 و حقیقـی  امیـد  بـه  و گـردد مـی  الهی اسماي ظهور آدمی، محل وسیلهبدین. دهد سوق حرکت و تالش

 دنیـوي نیـز   همچون اهـداف  اهداف سایر. شودمی ربوبی، نائل قرب جوار در گزیدن منزل راستین؛ یعنی
  د.باشن اصیل هدف این به نیل راستاي در باید

 و خداونـد  بـه  ایمـان  واسطهبه که باشد امیدوار تواندمی قرآن، آدمی گانه، همانندسه اناجیل دیدگاه از
 ایـن  گـردد. بـا   نائـل  ابـدي  آرامـش  و جاودان حیات خدا، به نبی از محض اطاعت و شریعت از پیروي
 زنـدگانی  در کـه  سـازد مى امیدوار را مؤمنان و گفته سخن بسیار اخروي حیات کریم، از قرآن که تفاوت
 اناجیـل  در . امـا )39: غـافر (شـود نمـى  پـاك  هسـتى  صفحه از ایشان دنیوي نیک اعمال از یکهیچ اخروي

اسـت.   بسـیاري  متعلقـات  و گوناگون معانی داراي که شده تعبیر ملکوت نام با جاودان حیات گانه، ازسه
 در آن، واقـع  بخشـی از  رسید، تنهـا  بدان توانایمان، می واسطههب تنها که است روحانی حقیقتی چون اما

  است. غیب عالم
او،  بـه  دارانایمـان  امیـد  و است مسیح آن از ملکوت. است امید سرچشمه یوحنا، مسیح تفکرات در

 رسـتاخیز  و فـدا  مفهوم و بشر سقوط انگاره دنبالبه ، امیدپولس منظر اوست. در رستاخیز واقعه واسطههب
 برکـات  در کـه  باشـند  داشـته  امید تواننداو، می به دارانمسیح، ایمان عمل درنتیجه، این. شد ایجاد مسیح

. سـت هاانسـان  بـه  مسـیح  محبـت  نیز یـادآوري  امید این محرك و مشوق. نمایند شرکت جاوید زندگی
 را مختلفـی  يهـا دیـدگاه  و او، تفاسیر تفکر این. است انتظار و صبر معنايبه ، امیدپولس نگاه بنابراین، در

  رأي بود.هم وي هم با اگوستینمیان،  این از که داشت دنبالبه مسیحیت در



   ۲۵ قي بين اسالم و مسيحيتبياي تطماهيت اميد؛ مقايسه

 کلیسـاي  در. داد محـوري  نقـش  ایمـان  بـه  ، فقـط پولس سخن ظاهر به اکتفا راستاي ، درلوتر مارتین
 امیـد  روح ایجـاد  و آدمـی  نجات اصلی عامل و معتبرند یکدیگر کنار در سنت و مقدس کاتولیک، کتاب

 داراي آمرزیـدگی  مـادي  ابزارهـاي عنوان به بخشفیض يهاآیین و نیک اعمال و است الهی او، لطف در
  .جایگاهند

 در آمـوزه  دارد. ایـن  ایشـان  امید تحکیم و ایجاد در محوري نقشی مسیحیت، عیسی در هرحال به
 و صـالح  عمـل  و ایمـان  کنار قرآن، در در کهتاباند. درحالیبرمی را متفاوتی يهانیک، دیدگاه اعمال کنار

 امیـد  بقـاي  نیز و القا، تقویت راه پیامبر از محض تبعیت و انبیا تمام به شریعت، ایمان دستورات انجام
  .یابدمی ادامه شیعه امامان والیت و حب محبت، با و والیت این شیعه دیدگاه در که است آدمی
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