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شاخصههای امید از منظر مقام معظم رهبری
*

سیـمحمـنوادراضلیاز 

مقدمه

مقام معظم رهبری در بیانیه ام دوم خطاب به جوانان عزیاز در ماورد چناد سار فصال
اساسی ،توصیههایی کرده است که عبارتناد از علام و پاژوهش ،معنویات و اخاالق ،اقتصااد،
عدالت و مبارزه با فساد ،استقالل و آزادی ،عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و نیز
سبک زند ی .معظمله به امید و نگاه خوشبینانه به آینده تأکید بسیاری کرده است
اکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد چند سرفصل اساسی توصیههایی میکنم ... .اماا
پیش از همه چیز نخستین توصیه من ،امید و نگاه خوشبینانه به آینده است .بدون ایان
کلید اساسی همه قفلها ،هیچ امی نمیتوان برداشت .آنچه می ویم یک امید صادق
و متکی به واقعیتهای عینی است .اینجانب هماواره از امیاد کااذب و فریبناده دوری
جستهام ،اما خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیاز بار حاذر داشاتهام و بار
حذر میدارم .در طول این چهال ساال ا و اکناون مانناد همیشاه ا سیاسات تبلیغای و
رسانهای دشمن و فعاالترین برناماههای آن ،مأیوسساازی ماردم و حتای مسائوالن و
مدیران ما از آینده اسات .خبرهاای دروغ ،تحلیلهاای مغرضاانه ،واروناه نشاان دادن
واقعیتها ،پنهان کردن جلوههای امیدبخش ،بازرگ کاردن عیاوب کوچاک و کوچاک
نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ ،برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصاویری و
اینترنتی دشمنان ملت ایران است؛ و البته دنبالاههای آناان در داخال کشاور نیاز قابال
مشاهدهاند که با استفاده از آزادیها در خدمت دشمن حرکت میکنناد .شاما جواناان
باید پیش ام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید .در خود و دیگران نهال امیاد باه
* کارشناس ارشد الهیات ومعار اسالمی.
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آینده را پرورش دهید .تارس و نومیادی را از خاود و دیگاران برانیاد .ایان ،نخساتین و
ریشهایترین جهاد شماست .نشانههای امیدبخش ا که به برخی از آنها اشاره شد ا در
برابر چشم شماست .رویشهای انقالب بسی فراتر از ریزشهاست و دست و دلهاای
امین و خدمتگزار ،به مراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسهدوختگان است .دنیا باه
جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهاای ایرانای ،در بسایاری از عرصاهها باا چشام
تکریم و احترام مینگرد .قدر خود را بدانید و باا قاوت خاداداد ،باه ساوی آیناده خیاز
بردارید و حماسه بیافرینید.
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این نوشتار بر اساس آیات و روایات اساالمی ،باه تبیاین فرازهاایی از ساخنان مقاام معظام
رهبری درباره امید و امیدواری میپردازد.
امید در قرآن

قرآن کریم امیدواری را موهبت الهی به مؤمنان میداند و باا مقایساه میاان مؤمناان و کفاار،
میفرماید هم شما از طر دشمن به رنج میافتید و هم دشمن از طر شما به رنج میافتد و از
این جهت مساوی هستید؛ اما برتری امیدبخش جبهه شما در مقابل دشمن این است که خدا باه
شما وعده پیروزی داده است ،در حالی که همواره به جبهه مخالف شما وعده هالکت و انقراض
داده است
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ون ِمن
وم ِإن تکونوا تألمون ف ِإنهم یألمون کما تألمون و ترج
ابت ِ
و ال ت ِهنوا ِفي ِ
ْاء الق ِ
َ ُ َ َ َ َّ
َّ
کان الل ُه َعلیما َحکیما؛ 2و نباید در کاار دشامن سساتی و کااهلی
الل ِه ما ال یرجون و

کنید که ا ر شما به رنج و زحمت میافتید ،آنها نیز (از دست شما) رنج میکشاند باا
این فرق که شما به لطف خدا امیدوارید و آنها امیادی ندارناد .و خادا داناا و حکایم

است (و امیدواران را محروم نمیسازد).

وعده خدا به هالکت و اضمحالل مستکبران در قرآن ،فراوان است که در اینجا به همین یک
آیه که هم دربردارنده شکست کفار و هام نویادبخش پیاروزی مؤمناان اسات ،اکتفاا مایکنیم
َ
ْ
ْ
ْ
ُ ُ ْ ُ َ َّ ْ ُ ُ ََّ ُ َ ْ ُ
یکم َو ُی ْخ ِز ِه ْم َو َین ُص ْر ُک ْم َع َل ْی ِه ْم َو َیش ِ ُص ُد َور ق ْوم ُمؤ ِم ِن َین؛ 3با آنان
قاتلوهم یع ِذبهم الله ِبأی ِد
« ِ
 .1بیانیه ام دوم انقالب امید کلید اساسی همه قفلها.139۷/11/22 ،
 .2نسام .104
 .3توبه .14
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بجنگید تا خداوند آنان را به دستهای شما عذاب کند و خوارشان سازد و شما را بر آناان پیاروز
کند و دلهای مؤمنان را تشفی و َم َرهم نهد».
در عرصه جهاد با دشمن ،ممکن است بعضی از مجاهدان در میاناه راه ،باه فایض شاهادت
نایل شوند و شاهد پیروزی نهایی صالحان و شکست دشمنان نباشند؛ اما این نیز عاین پیاروزی
است .آیا شهادت برای امثال شهید سلیمانی و دیگر شهدای انقالب و دفااع مقادس و مادافعان
ُ ْ َ ْ َ َ ََّ ُ َ َ ََّ
اون ِبناا ِإال
حرم ،کمتر از پیروزی ظاهری بر دشمن است؟ به تعبیر قرآن کریم «قال هال تربص
َ
ِإ ْح َدی ْال ُ ْسن َی ْی ِن؛ 1بگو آیا شما منافقان جز یکی از دو نیکویی (بهشت و یا فتح) چیزی میتوانید
بر ما انتظار برید».
امید و توحیدمحوری

هر انسان مؤمنی ممکن است خواسته و ناخواسته و در موقعیتهای مختلف ،رفتاار شارک
خفی شود و علل و اسباب زمینی را در کنار علت و سبب اصلی قرار دهد .باه افارادی متوسال و
امیدوار شود و یاا از عاواملی ترساان باشاد کاه در مقابال اراده الهای هایچ جایگااهی ندارناد.
َ ُ ُ َّ َ َ ُ ٰ َ َ َ ُ ُ َ ً
َ َّ
وُِأ َحدا ِِس َو ُاُِف ِإن ُه َِم َاِر َجلاِ
امیرمؤمنان در این باره فرموده است «اجعلواِک ِرجاِئكم ِِل ِلهِوَِلترج
َ َ ٰ َّ َ
اب؛ 2تمامی امید خود را به خدا متمرکز کنید و به احدی جز او امیدوار نباشید.
أ َحدِغي َرال ِله ِِإَلِخ َ ِ
به درستی که هیچ کس به غیر خدا امیدوار نشد ،مگر اینکه نا امید و ناکام شد».
توصیه موحد بودن در بیم و امید ،درباره مادیران سیاسای و میادانداران دیپلماسای اهمیات
بیشتری دارد تا به حکومتهای به ظاهر مقتدر نگاه افراطی نداشته باشاند ،در شارایط ناابرابر از
آنها حل مشکالت را طلب نکنند و بدانناد کاه خادا فاوق هماه قادرتها و سازاوار بیشاترین
امیدهاست .حضرت آیتالله خامنهای در بیان عبرتهای مهم از قضاایای اوکاراین خااطر
نشان کردند «عبرت اول برای همه دولتها ،این است که پشتیبانی قدرتهای غربی از کشورها
و دولتهای دستنشانده آنها ،یک سراب است و واقعیات نادارد» .ایشاان ،اوکاراین اماروز و
ِ
افغانستان دیروز را دو شاهد زنده برای دولتهای متکی به آمریکاا و اروپاا خواندناد و افزودناد
ِ
اری افغانساتان فتناد کاه ماا باه آمریکاا و
«هم رئیسجمهور اوکاراین و هام رئیسجمهاور فار ِ
3
دولتهای غربی اعتماد کردیم ،اما آنها ما را تنها ذاشتند».
 .1توبه .52
 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی ،تصنعف غررالحکم و دررالکلم ،ج  ،2ص .24۷
 .3سخنرانی تلویزیونی رهبر انقالب به مناسب عید مبعث.1400/12/10 ،
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امید به خدا ،موجب رویش امیدها و نتایج فزاینده میشود .چه بسیار امیدهای کوچکی که به
امیدها و اتفاقات بزرگ و مبارک تبدیل شدهاند و یا امیدهای بزر ی که نتاایج دیگاری هام در دل
خود داشتهاند؛ همچنان که یک کشاورز ندم میکارد ،اما محصاوالت دیگاری هام نصایب او
میشود.
َ
ــت ـــمیاکـــش 
ــرکــهکــاردَوـ ِ

در روایتی از امیرالمؤمنین

َ
ـــرتبـــ میآـــــش 1
کـــاه،خـــود،انـ

آمده است
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ان َِ،وِ
؛ِوِخ َر َجلت َِم ِلكلة َِس َلب ٍإِفأسلل َمتِ َمل َ ُِسللي َم َ ِ
فكلمهِاللهِعزِوِج ِوِرج ِن ِبيلا
َ
ونِالع َّزِلف َ
َخ َر َجتِِ َس َه َر ُةِف َ
رعو َن َِیط ُل ُب َ
رعو َنِ،ف َر َج ُعو ُ
ين؛ 2نسابت باه آنچاه امیاد
اِملؤ ِم ِن َ ِ
ِ
ِ ِِ
نداری ،امیدوارتر از آنچه به آن امید داری ،باش؛ زیارا موسای بان عماران از شاهر
خارج شد تا برای امتش از خدا طلب آتش کند ،خداوند با او سخن فت و باه عناوان
رسالت مراجعت کرد .ملکه سبأ نیز کاافر از شاهر خاارج شاد ،ولای نازد سالمیان
مسلمان شد و جادو ران فرعون برایش طلب عزت میکردند ،ولی خودشاان باا ایماان
باز شتند.

سید حسن نصرالله ،دبیر کل حزبالله لبنان می وید
یک بار همراه شورای حزبالله لبنان در محضار مقاام معظام رهباری باودیم .اوج
سختی و تنگنایی ما بود و خیلی به حزبالله سخت می ذشت .کنفارانس شرمالشایخ
هم صورت رفته و همه توطئه کرده بودند که حزبالله را نابود کنند .وقتای کاه ماا باا
رهبر معظم جهان اسالم دیدار داشتیم ،ایشان باه ماا امیاد داد و فرماود «شاما پیاروز
میشوید ،این چیزها زیاد مهم نیست».

3

امید و توکل

رهبر انقالب یکی از مایههای امید را توکل میدانناد «یکای از مایاههای امیاد عباارت
است از توکل به خدای متعال ،العاقبه للمتقین .وقتی شاما اهال تقاوا بودیاد ،پاکادامن بودیاد،
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=49673

 .1موالنا جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر دوم ،بیت .2223
 .2محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،۷1ص .134
 .3هادی حسینخانی نائینی ،اا و پرهای امام (ارشی از سعره مملی نمایندگان امام خمعنی در استانها) ،ص. 118
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رعایت امر و نهی الهی را کردید ،خدا با شماست .وقتی خدا با انسان اسات؛ یعنای پیاروزی باا
1
انسان است».
حافظ تکیه بر تقوا و دانش منهای توکل را نوعی کافری میداند
تكیهیرتقواودان درعرـقت،کارریاسـت 

را ــروتــرصـــ ــرداردتوکــلیاــــش 2





توکل ،از مفاهیمی است که میوه مبارک و شوقانگیز تعاالیم انبیاسات و جاای آن در تعاالیم
اکوالر فیلسااوفانه و علااوم انسااانی خااالی اساات .ایاان حاادیث شااریف کااه فتگااویی میااان
سا ِ
رسولخدا و جبرئیل است ،ابعاد مختلف توکل را بیان میکند

َ
َ
َّ َ َ َ
َ َ َّ ُّ ُ َ َّ
َ َ ُ
َِل َین َفل ُ َِو ََِل ُیعط َ
ليِوِ
اِالت َوک ِِ َعل ِالل ِه َِع َّز َِو َِج ِفقالِال ِع ُلم ِِبأ َّنِال َمخللوقَِل َیض ُّلر َِو ِ
وِم
ِ
َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ
ُ
ََل َیم َن ُ َِوِاست َ
عمالِال َيأ ِس ِِمنِالخل ِقِف ِإذاِکانِالعبدِکذ ِلكِلمِیعم ِِأح ٍد ِِسویِالل ِهِوِللمِ
ِ
َ
َ َّ َ َ
َ َّ َ َ َ ُ َ َّ َ ُّ
َ ُ َ َ ََ
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َ
َ
َ
فِسویِالل ِهِوِلمِیطمل ِفليِأح ٍلد ِِسلویِالل ِلهِفهلذاِللوِالتوکل ؛ پیاامبر
یرجِوِلمِیخ ِ
اکرم از جبرئیل سؤال کرد توکل بر خدا یعنی چه و چگونه اسات؟ جبرئیال فات
توکل یعنی یقین داشتن به اینکه مخلاوق ناه قادرت زیاان رسااندن و ناه قادرت ساود
رساندن دارد ،نه چیزی میدهد و ناه از چیازی جلاو یری میکناد و باه طاور کلای از
مخلوق مأیوس شده و هیچ امیدی به آنها نداشته باشای و هنگاامی کاه انساان چناین
حالتی پیدا کرد ،تمام کارهایش برای خدا خواهاد باود و هایچ عملای را بارای غیار او
نمیکند و به غیر او امیدوار نمیشاود و از غیار او نمیترساد و چشام طماع از غیار او
ندارد .این است توکل.

البته توکل با سستی ،کاهلی ،خفتگی و فارغ بودن ساز ار نیست؛ بلکه بخاش جداییناپاذیر
کار و تالش است.
تًــــتپیغمبــــریــــهآوامیل ـــــ 
ُ َ
رمـــزالكاســـبحبیباللـــهکـــ و 


یــــاتوکــــلمانــــویاکــــتریب ـــــ 
امتوکـــلدرســـبب،کا ـــلمشـــو 4

 .1بیانات در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی.1398/0۷/1۷ ،
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43719
 .2شمسالدین محمد حافظ شیرازی ،غزلعات حافظ ،غزل شماره .2۷6
 .3محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،66ص .2۷3
 .4موالنا جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،بیت .914-913
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انـــراـــنرهمیتــراشومیخــراش 


َ
تـــادمآخـــردمـــیرـــارغمبـــاش 1

امید به زوال و نابودی دشمنان

مقام معظم رهبری یکی از عوامل امیدواری انسان را ضعف دشامن و فرساود ی جبهاه
مقابل و زوال تمدن غرب میدانند .ایشان میفرماید

اینها نابودشدنی هستند ... .این ظواهر نباید کسی را ول بزند؛ اینها رفتنی هساتند،
اینها ساقطشدنی و نابودشدنی هستند« .ا َّن الباط َل َ
کان َز ُهوقاا» 2.اینهاا باطلناد و
ِ
ِ
ً
قطعا دچار زوال و سقوط و بدبختی و فروافتاد ی خواهند شاد؛ در ایان هایچ تردیادی
نیست .البته ممکن است چهار صباح زودتر یا دیرتر انجام بگیرد ،بستگی دارد به اینکه
مؤمنین ،جامعه مؤمن ،چهجوری عمل بکند .ا ر درست عمل بکند ،این اتفاق زودتار
ً
میافتد .ا ر درست عمل نکند ،این اتفاق چهار صباح دیرتر میافتاد؛ اماا حتماا ایان
اتفاق میافتد .هم اینها ،هم آن کسانی که اینها چشم امیدشاان باه آنهاسات ،هماه
3
ساقطشدنی هستند.

عمر و مهلت طوالنی برای فرعونیان نتیجهای ،جاز غارق شادن در بااتالق ناهاان نادارد؛
همچنانکه به ابلیس تا روز رستاخیز مهلت داده شد.
ُ
ُ
مرخوشدرَرب،نازپروردزاست 
ع ِ

ـرســرتینخــوردزاســت 4
عمـ ِ
ـرماغامیهـ ِ

پیروزی پیامبران بر حکومتهای ستمگر در ذشتههای تاریخ و نیز نابودی و فروپاشای
بعضی از قدرتهای مردمستیز معاصر مانند حکومت سوسیالیستی شوروی ،رژیم بعثی عاراق،
حکومت خودکامه شاهنشاهی ایران و سرنگونی ذلیالنه بعضی رؤسای خودکاماه و خودفروختاه
عربی مانند انور سادات ،حسنی مبارک و َ
معمر قذافی را در همین زمان دیدهایم .بنابراین مؤمنان
هر ز مرعوب ابهت این قدرتهای پوشالی نمیشوند؛ بلکه منتظر شکست نهایی آنها هساتند.
ََّ ََّ
ُ
ُ
اه ِإال
جادل ِفي
خدای متعال حتی به پیامبر
آیاات الل ِ
این هشدار و دلگرمی را میدهد «ما ی ِ
ِ
ْ
ََّ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُّ ُ ُ
الد؛ 5جز کسانی که کفر ورزیدند ،کسی در آیات خداوناد
ال ِذین کِروا فال یْررك تقلبهم ِفي ال ِب ِ
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جدال و ستیزه نمیکند؛ پس تحرك آنان در شهرها تو را نفریبد».
مانورهای نظامی ،کنفرانسهای سیاسی ،سافرهای دورهای و قراردادهاای بینالمللای کاه از
سوی سران استکبار بر زار میشود ،از مصادی «تقلبهم فی البالد» است 1.شکستهای آمریکاا
مانند شکست در صحرای طابس ،ناکاامی در تحاریم ساترده و همهجانباه ایاران ،ناکاامی در
حمایت از داعش و نداشاتن واکانش مناساب در مقابال یاورش ایاران باه پایگااه عایناالساد،
درپی اسرائیل از محور مقاومات و خاروج متجااوزان آمریکاایی از افغانساتان،
شکستهای پی ِ
مصداقهایی از ضعف دشمنان است که در تاریخ معاصر اتفااق افتااده اسات و نسال حاضار،
شاهد مستقیم این ذلت قدرتهای پوشالی و ببرهای کاغذی بودهاند .از آنجا که ضعف دشمنان
یکی از سنتهای الهی است ،ما همواره منتظر شکستهای دیگر این دشمن ضعیف هستیم.
شخصیتی مانند شهید قاسم سلیمانی در شکستن ابهت پوشالی این ببر کاغذی نقش اساسی
داشت؛ چرا که ضعف دشمن را باور داشت.
امید به تحقق وعدههای الهی

تاریخ واهی میدهاد کاه بسایاری از وعادههای الهای باه مؤمناان و ساتمدید ان محقا
شدهاست .ما نیز باید به وعدههای الهی امیدوار باشیم و به راستی چه کسی از خداوند در عمال
مؤمنان حاضر در صحنه» در این آیه با صاراحت
به وعده خود صادقتر است؟ همراهی خدا با «
ِ
بر زبان حضرت موسی جاری شده است؛ آنگاه که حضرت موسی و همراهاانش تحات
تعقیب فرعون و در آستانه غرق در رود نیل بودند ،وحشتزده شدند و به موسی فتناد انن
َ َ ََّ
یا غرق میشویم و یا دستگیر .حضرت موسی باه آنهاا فرماود «قاال کاال ِإ ََّن َم ِعا َی َر َِّباي
ً
َس َی ْه ِد ِین؛ 2فت چنین نیست ،قطعا پرورد ارم با من است و مرا هدایت خواهد کارد» .در ایان
لحظه آب شکافته شد و آنها به سالمت از رود نیل عبور کردند.
آیات بسیاری از قرآن کریم به همراهی خدا با مؤمنان و دفاع از آنان شاهادت دادهاناد .شارط
حمایت و دفاع خدا از مؤمنان ،این است که جبهه و مقاومتی را علیه استکبار تشکیل داده باشند؛
طلبان خانهنشین جاری نمیشود .مقام معظم رهبری
و رنه این نصرتهای الهی برای عافیت ِ
میفرماید
 .1محسن قرائتی ،تفسعر نور ،ج  ،8ص .214
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َّ

َّ َ ُ
داف ُع َعن الذین آمناوا؛ 1هار کسای کاه
این وعده الهی است .فرموده اسات «ان الله ی ِ

مؤمن به خداست ،خدا از او دفاع میکند» .خب خیلی از مؤمنین در دنیا هستند ،خدا

از آنها دفاع نکرده ا مؤمنینی که زیر لگد مستکبرین دارند له میشوند ا چارا؟ ایان باه
خاطر این است که به سنتهای دیگر الهی عمل نشده است .به خاطر ایان اسات کاه
حرکت نشده ،قیام نشده ،اقدام نشده .بنابراین مجاهدت الزم است ،تالش الزم اسات.
یک ملتی ا ر مؤمن به خدا باود ،اماا تاالش نکارد ،مجاهادت نکارد ،البتاه لگادمال
ّ
2
میشود .آن «یدافع عن الذین آمنوا» دیگر اینجا را نمی یرد.
امید ،عامل انجام کارهای بزرگ

مقام معظم رهبری میفرماید «ا ار امیاد نباشاد ،هایچ یاک از کارهاای بازرگ انجاام
نمی یرد» 3.در هر نقطهای از زمین و حتی بخشهایی از فضا که انسان اماروز بادان دسترسای
یافته ،احداث و ایجاد شهرها ،بناها ،کارخانجات ،سدها ،صنایع عظیم و پیچیاده ،باغساتانها و
کشتزارها و ،...نتیجه امید انسان به نتایج ،مرات و دستاوردهای این اقدامات بوده اسات .بادون
این امید ،کره خاکی جز سنگ ،خاک ،درختها ،علفها ،آبهاای بالاساتفاده و بیمصار ،
زمینها و بیابانهای بایر و موات چیزی وجود نداشت.
تـــرنبـــودیمیـــلوامیــــکـــجر 

کــینشــانـییا بــازیــیخکــجر؟ 4
ِ

بلند مؤمنانه اقتضا میکند که انسان به سفر و جایگاه ابدی خود بیاندیشد ،اما بسیاری
همت ِ
از امیدبخشیهای قرآن و روایات و نیز دعاهایی در صحیفه سجادیه ،نااظر بار نیازهاای دنیاوی
مؤمنان است .رهبر انقالب میفرماید

َ َ
ْ
در آن دو انه امیدواری و نومیدی ،دچار نومیدی هم نباید بشاویم « َو ال ت ْیأ ُساوا ِمان
َّ َّ ْ َ ْ ُ ْ
َّ
الله إ َّن ُه ال َی ْی َأ ُس م ْن َر ْ
َ ْ
کاف ُرون»- 5که در سوره یوسف اسات-
ال
م
و
ق
ال
ال
إ
ه
الل
َ
و
ِ ِ
رو َِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
این مربوط به مسائل دنیایی است« .ال ت ْیأ ُسوا ِم ْن َر ْو َِ الل ِه» مربوط به مساائل معناوی
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ْ َ ََ
ْ ُ ُ َ
وس َو
نیست مربوط به پیدا کردن یوسف است « یا َب ِنيَّ اذه ُبوا فت َ َّس ُسوا ِمن ی
ِ
َ
ََْ
َ ََْ
َّ
َّ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
خیه و ال تیأسوا ِمن رو َِ الل ِه»« .ال تیأسوا ِمن رو َِ الل ِه» در پیدا کردن یوسف که
أ ِ
َ َ
َّ
یک امر دنیایی است .پس بنابراین ،این «ال ت ْیأ ُسوا ِم ْن َر ْو َِ الل ِه» یک امر کلای اسات

در امور دنیایی .البته در امور اخروی هم همین جور است ،اما آیه در مورد امور دنیاایی
است« .ال َت َ
ایئسوا« ،چرا انسان مأیوس باشد؟ نخیر ،ما امیدواریم که بتوانیم بینای ایان
َ
قدرتهای مستکبر را به خاک بمالیم و رغم انفشان کنیم؛ میتوانیم این کار را [بکنیم ،
امیدواریم.

1

ُ
هلک
ناامیدی ،سم م ِ

ناامیدی ،از وسوسههای شیطانی ناشی میشود؛ وسوساههایی کاه در دل رساوخ میکناد و
انسان را از تالش باز میدارد .به واهی آیات قرآن ،ابعاد وسوسه شیطان بسیار متنوع اسات؛ اماا
ََّ ْ َ ُ َ ُ ُ
ادک ُم
یکی از مهمترین آنها ،وعده فقر و مأیوس کردن آدمی از بینیاازی اسات «الشایطان ی ِع
ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ََّ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ََّ
الل ُه َواس ٌع َعل ٌ
ایم؛ 2شایطان شاما را
اء والله ی ِعدکم مْ ِِرة ِمنه وفضال و
الِقر ویأمرکم ِبالِ ش ِ
ِ
ِ
وعده فقر و بیچیزی دهد و به کارهای زشت و بخل وادار کند و خدا باه شاما وعاده آمارزش و
احسان دهد و خدا را رحمت بیمنتهاست و (به همه امور جهان) داناست».
انبیــاتًت ـــنومیـــییـــاســت 

اییـاری،ییحــاسـت 3


رللورحمت

ناامیدی انسان را منزوی ،خانهنشین و بیخاصیت میکند و از نگاه اسالم ،جزم ناهان کبیره
به شمار میآید .امام خمینی در تحریرالوسعله ،یأس را در صادر ناهاان کبیاره دانساته و ایان
صفت رذیله را اولین ساقطکننده عدالت معرفی کرده است 4.امام صادق فرموده است « ِملنِ
َ
َّ
َّ
َّ
َ
ُ َ
أ ک َب ِرِالك َبا ِئ ِر ِِعن َدالل ِهِال َيأ َسِِ ِمنِِ َروحِِالل ِه َِوِالق ُنوط ِِمن َِرح َم ِةِالله؛ 5از بزرگترین ناهان کبیار نازد
ِ
خدا ،یأس از روحالله و ناامیدی از رحمت و نیکی خداست».
رهبر معظم انقالب با تأکید بر مسئله امیدواری میفرماید «امروز جریاانی در داخال و
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خارج وجود دارد برای دمیدن روح یأس به جای دمیدن روح امید» 1.ایشان در دیدار باا نخبگاان
علمی فرمود «ناامید نباید شد ،هیچ چیزی برای شمای جاوان موجاب نامیادی نبایاد بشاود...
2
ناامیدی ،سم است».
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