
 

 

 امیدافزایی در جامعه  راهکارهای 

*الفصونچمن

 مقدمه
های مختلفی همچون جنهگ  ه علتبریم که اوضاع اقتصادی جهان ب امروز در شرایطی به سر می

روسیه و اوکراین دچار بحران و مشکالتی شده است. اوضاع اقتصادی جمههوری اسهالمی ایهران 
ای نابسهامان شهده  های ظالمانه آمریکا و برخی مسائل منطقهه نی  اف ون بر مسائل جهانی، تحریم

رای ایجهاد یهأس و نها است. دشمنان با سوءاستفاده از این فرصت، تمام سعی و تالش خهود را به
ویژه جوانان به کار برده اسهت؛ از همهین روسهت کهه مقهام معظهم  امیدی در میان مردم ایران و به

های آن،  ترین برنامههه ای دشههمن و فعههال سیاسههت تبلیغههی و رسههانه»فرمههوده اسههت:  رهبههری
ای هه سازی مردم و حتی مسهئوالن و مهدیران مها از آینهده اسهت. خبرههای دروغ، تحلیل مأیوس

صهوتی و تصهویری و   همیشگی هه اران رسهانه  نشان دادن واقعیت ها ...، برنامه  مغرضانه، وارونه
اینترنتی دشمنان ملت ایران است. شما جوانان باید ... در خود و دیگهران نههال امیهد بهه آینهده را 

رای اسهتواری رو امید، عاملی به از این 1«.پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید
نظام اجتماعی و عامل حرکت و تالش انسان است. این نوشتار به امیهد اجتمهاعی و راهکارههای 

 پردازد.  اف ایش آن می
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  آن، توقع و انتظار روی دادن امری خوشایند، آنچهه روی دادن یا انجام امری همراه با آرزوی تحق
گاه آمهده اسهت. در مقابهل امیهد،  گرمی است و نی  به معنای تکیه یا آنکه باعث خشنودی و پشت

منظور از امیهد در ایهن نوشهتار، افکهار، باورهها وعواطهف  1یأس، نا امیدی و بیم داشتن قرار دارد.
 هاست.  نبخش و رفتاری سازگار با آ مثبت و حرکت

 امید  اهمیت و بایستگی 
تهرین  بینهد. بنهابراین امیهد، ب رگ تر از حهال می نگرد و آینده را روشهن  جامعه امیدوار، به جلو می

تهوان از  ای اسهت کهه بهه کمهک آن می سرمایه اجتماعی یک ملت است. امید اجتماعی، سرمایه
ی حرکت اجتماعی در جهت غلبه بر وضع کنونی به آینده بهتری رسید. امید، پشتوانه محکمی برا

 از امید بهه روایات در 2شود انسان با شوق و انگی ه بیشتر تالش کند. مشکالت است و باعث می

ِتأياَ ا»فرموده است:  اکرم است؛ چنانکه پیامبر شده یاد الهی رحمت عنوان أٌ اِأومه َُ َْ اَب  ْأََملو
ا ْااََلا ْأََملو اَ اااَمااَبَتَعْتاااَُ ٌَ َد ُِ َدَةااَ اََلاَغَ َساَ   رحمتهی بهرای امهت مهن  آرزو، و امید 3؛َشَج  ًاااَغاِبٌساااَُ

 «.  نشاند داد و هیچ باغبانی درختی نمی است. اگر آرزو نبود، هیچ مادری فرزندش را شیر نمی
شجر   رنبودیمیلوامیدشجر کفنشاندیبافبانبیخا

4
ا»سته و فرمهوده اسهت: امید را موج  انس و آرامش دان امام علی  أْؤِنسااَبِفيأٌقااا ْأََمألو  5؛ مو

کنهد،  ای است کهه انسهان را منه وی می امیدی، گناه کبیره  در مقابل نا«. آرزو، رفیقی همدم است
َسا»فرموده است:  چنانکه امام صادق

ْ
َيَ ُْ ِ ا  َ َباِئِ اِعْنَد َُّه ُْ ْكَبِ ا 

َ
اااَبْ ِحاااِمْناااِمْنا  َْ أا نو ْو ُْ أِ اَ ا  ِمأْنا َُّه

ِ ا َُّه  َُ َْ الله و نها امیهدی از رحمهت و نیکهی  ترین گناهان کبیره ن د خدا، یأس از روح از ب رگ 6؛ َب
 آمده است که آن حضرت فرمود:  مسیح حضرت در روایتی منقول از«. خداست

پیرمردی را مشغول کار کردن روی زمین کشاورزی دیدم. از خدا خواستم امیهد را از او 
ن متوجه شدم پیرمهرد کهار را رهها کهرد و روی زمهین دراز کشهید. بعهد از بگیرد. ناگها

ای از خدا خواستم امید را دوباره در او زنده کند، ناگاه دیدم دوباره بهه کهار خهود  لحظه
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مشغول شد. از او سؤال کردم چه شد بعد از ترک کردن کار، دوباره به سوی آن برگشتی. 
اگهان بر قلبم خطور کرد که تا کهی کهار کهنم، در کار بودم. ن او در پاس  گفت: مشغول

رو کارم را رها کهردم و دراز کشهیدم. ناگههان بها  ام؛ از این حالی که پیرمرد ناتوانی گشته
خود فکر کردم که هر اندازه هم از عمرم باقی بماند، باز بهه معهاش نیازمنهدم؛ بهه ایهن 

 1علت دوباره به کار مشغول شدم.
در ایهن  حرکت و پیشرفت است؛ از همین روست که مقام معظهم رهبهریبنابراین امید، اب ار 
 باره فرموده است: 

توان   ترین اب ار پیشرفت است و دشمن روی این متمرک  شده؛ دشمن از همه امید، مهم
یک جهوانی ههم کهه بها  بست.  کند برای القای نا امیدی، برای القای بن دارد استفاده می

شود.  گیرد؛ او هم مأیوس می بینید تحت تأ یر قرار می اهی میمسائل دنیا آشنا نیست، گ
کند. پیشرفت احتیاج دارد به امید. دشهمن روی امیهد ملهت  وقتی مأیوس شد، کار نمی

ها، ایهن  ای که دشمن به کار گرفته، این رسهانه ایران متمرک  است. این امکانات گسترده
  های م دور  مأجور، همهه تلوی یونها، این فضای مجازی  عجی  و غری ، این  ماهواره

  2ها برای این است که این امید را در مردم بُکشند. این
هها بها به رگ کهردن  روهای آن در داخل، در پی ایجهاد یهأس در مهردم هسهتند. آن دشمن و دنباله

بهه جهایی »، «ای نهدارد فایهده»ها و بها تعهابیری ماننهد  ها و کوچهک جلهوه دادن پیشهرفت نقص
و ...، بهه دنبهال مهأیوس « توانیم کهاری کنهیم ما نمی»، «خواهیم بکنیم چه کار می»، «رسیم نمی

هها،  کردن مردم هستند؛ اما مردم ع ی  و امیدوار ایران اسالمی بها قبهول برخهی کمبودهها و نقص
گونه که در جاهای مختلفی ماننهد صهنایع موشهکی و نظهامی توانمنهد شهدیم، در  معتقدند همان

توانیم نقایص را برطهرف کنهیم و بهه جایگهاه برتهر  ند مشکالت اقتصادی نی  میموارد دیگری مان
 دوستی دانسته و فرموده است:  امیدآفرینی را یکی از شاخصه ایران برسیم. مقام معظم رهبری

دوستی شما ایهن اسهت کهه امیهدآفرینی کنیهد. اگهر  های ایران یکی از عالئم و شاخصه
سهتی ی،  ایران  دوسهتید. شهاخص عمهده بگوییهد ایرانتوانیهد  آفرینی کردیهد، نمی یأس
بسهت اسهت؛ اینهها  آفرینی است، امیدسوزی است، القای ناتوانی است، القای بن یأس
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م، شما روحهانی،  شاخصهای ایران ستی ی است. ... شما نویسنده، شما شاعر، شما عال 
امیهدآفرینی  ایران را دوست دارید، ایران اسالمی را دوست دارید، خیلهی خهوب، بایهد

کنید.... مشکل ما با دنیای استکبار عبارت است از اینکه ما داریهم پیشهرفت میکنهیم و 
ی  اراده داریم که پیشرفت کنیم و او پیشرفت ما را به ضرر خهودش میدانهد؛ ایهن عمهده

چالش ما ]است[. ایران اسالمی از نظر آمریکا و از نظهر دولتههای اسهتکباری و ماننهد 
عالی کلمههاینها نباید پی ی  شرفت بکند. ما هم در مقابل میگوییم: ایران اسالمی برای ا 

 1اسالم باید پیشرفت کند.

 راهکارهای امیدافزایی 
های متعددی بیان شهده اسهت  برای ایجاد و اف ایش امید درجامعه و تقویت سرمایه اجتماعی، راه

 شود. ها اشاره می که به برخی از آن
  تقویت ایمان و دینداری. 1

هها را دوسهت دارد و بها  باور به اینکه خداوندی وجود دارد که ناظر بر بندگان خهویش اسهت و آن
ها مدد برساند، تا حد زیادی موج  افه ایش سهالمت روانهی از  تواند به آن قدرت الی ال خود می

امیهدواری و احسهاس  شود. این امر در معنابخشی بهه زنهدگی،  امیدواری می  جمله اف ایش می ان
هایی کهه بهه  کند. انسان خاطر، تأ یر بس ایی دارد و مانند سزری در مقابل نا امیدی عمل می امنیت

گهاه موجه   دهند و شکست در مسیر حرکهت، هیچ ایمان دارند، نا امیدی را به خود راه نمی  خدا
امهام  کننهد. ها را بهه موفقیهت آینهده تبهدیل می امید، شکست ها در سایه  شود. آن ها نمی توقف آن

أاا»درباره امید به خدا فرموده است:  علی َِ اَمااَب اَفِننه و دً اِسَا هو ََ
َ
ا  اهو ِو ِ اَ اََلاَتْ  َّه ُِ ْما اِئ و َِ اَب

له ا اكو َعَّو ِْ  
اَخاَطا ِ اِإَله ٌداَغْيَ ا َُّه ََ

َ
تمام امید خود را برای خدای سبحان بگردانید و به کسهی غیهر از او امیهد  2؛ 

وقتی ایمان به صورت کامهل در دل «. به غیر خدا امید بندد، نا امید شود نداشته باشید که هر کس
انسان مستقر شود، شخص اف ون بر توجه به عبودیت و عبادت خدا، بهه افهراد جامعهه نیه  توجهه 

شان را به قهدر میسهور برطهرف  های زندگی خواهد کرد تا نیازهای افراد جامعه را برطرف و کاستی
تو ایمان به خدا، انگی ه روانی فرد و افراد جامعه در ُبعد اصالحات فهردی و کند. بدین ترتی  در پر
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 1یابد. اجتماعی اف ایش می
قرآن امیدواری را موهبت الهی به مؤمنان دانسته و با مقایسه میان مؤمنان و کفار به مسهلمانان 

بهه رنهج  افتید و هم دشمن از طهرف شهما وعده داده است که هم شما از طرف دشمن به رنج می
شهما در مقابهل دشهمن، ایهن  افتد و از این جهت مساوی هستید، اما برتری امیدبخش جبههه می

است؛ در حالی که همواره به جبهه مخهالف شهما وعهده است که خدا به شما وعده پیروزی داده 
ُهْم َينْأَلُموَن َكَمنا َوَا َتِهُنول ِفي لْبِتَغاِء لْلَقْوِم ِإْن َتُکوُنول َتأْ »است: هالکت و انقراض داده  َلُموَن َفِإَنه

ُ  َعِ يًما َحِکيًما ِ  َما َا َيْرُجوَن َو َكاَن للَ ه ََ للَ ه و در راه تعقی  دشمن )هرگه (  2؛َتْأَلُموَن َو َتْرُجوَن ِم
بینند، ولهی  ها نی  همانند شما درد و رنج می بینید، آن سست نشوید؛ )زیرا( اگر شما درد و رنج می

 . «ها ندارند و خداوند، دانا و حکیم است یدی از خدا دارید که آنشما ام

  های الهی بهه مؤمنهان و سهتمدیدگان محقه  شهده دهد که بسیاری از وعده تاری  گواهی می
جهاری  با صراحت بر زبان حضرت موسی« مؤمنان  حاضر در صحنه»است. همراهی خدا با 

تحت تعقی  فرعهون و در آسهتانه غهرق در و همراهانش  است. آنگاه که حضرت موسیشده 
شهویم و یها  االن یا غرق می»گفتند:  زده شدند و به موسی رود نیل بودند، همراهانش وحشت

ني َسنَيْهديَ  قاَل َكَّلَّ ِإنَّ َمعي»ها فرمود:  به آن حضرت موسی«. دستگیر گفهت: چنهین  3؛ َربِّ
در این لحظهه آب شهکافته شهد و «. د کردنیست. قطعا  پروردگارم با من است و مرا هدایت خواه

های او، گهام اول  ها به سالمت از رود نیل عبور کردند. بنابراین ایمان بهه خهدا و تحقه  وعهده آن
 امیدواری است.  

ا یییرسیییلرانمیییاهابنیییدهباشیییف
  

4همیی  رینییدواییودهصنییدهباشییف
 

 توکل . 2

های  د که آدمی بایهد در همهه فهراز و نشهی ان آیات و روایات همواره بر این اصل مهم تأکید کرده
های آدمی با توکل بر خدا برطرف خواهد شهد.  ها و گرفتاری زندگی به خدا توکل کند؛ زیرا سختی

سرگذشت انبیای الهی، گهواه ایهن مطله  اسهت کهه اعتقهاد راسهتین بهه خهدا و توکهل بهه او در 
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هها را بهه سهعادت و پیهروزی  د و آنبهر ها بهاال می مشکالت، روحیه امید و هدفمندی را در انسان
خهورد و بهدین گونهه،  پایهان پیونهد می کند. با توکل به خدا، آدمی بهه منبهع قهدرتی بی ن دیک می

شود. اگر انسان انقطهاع از خله  و امیهد بهه  ها در نظرش کوچک و ناچی  می ها و نگرانی دشواری
االسهباب  انتخهاب نمایهد و بهر مسب  خال  داشته باشد، باید تنها او را به عنوان وکیل در زنهدگی

َعَنا»اعتماد کند؛ چنانکه در حدیث قدسی آمده است:  َةطم َلاااَأو اااكو ل  َؤمم اِساااِمَنااامو سااَغْيِ ياا ُنه
ْ
َيأَ ُْ  1؛ ِكا

هنگهامی کهه ایهن اعتمهاد «. من قطعا  امید آن کسی را که به غیر من امید ببندد، قطع خواهم کهرد
ِ  َفُهَو َحْسُب ُ »شود: ایجاد میصورت گرفت، امید و آرامش  ْل َعَ ی لل َّ َْ َيَتَوكَّ و هر کس بهر  2؛َو َم

 «.  نماید خدا توکل کند، کفایت امرش را می

 کار و تالش . 3

آیات بسیاری در قرآن درباره کار و تالش و ارزش و اهمیت آن سخن گفته است. کار و کوشهش، 
کنهد،  شهود و نتهایج آن را مشهاهده می یتی مشغول میاب ار اف ایش امید است. وقتی انسان به فعال

دههد. نقهش فعالیهت و کهار و تهالش  شود و همین امید او را به کهار بیشهتر سهوق می امیدوار می
تهوان بهه روشهنی مشهاهده  ای و موشکی ما در امیداف ایی ملت ع ی  ایهران را می دانشمندان هسته

در هر بخشی که مشهغول بهه خهدمت هسهتند، کرد. اگر همه دولتمردان جمهوری اسالمی ایران 
گونه به کهار و فعالیهت بزردازنهد و مشهکالت را بهر طهرف کننهد؛ قطعها  گهام بلنهدی را بهرای  این

نَساِن ِإاَّ َما َسنَعی»امیدآفرینی برخواهند داشت؛ چنانکه خداوند فرموده است:  ْيَس ِلْْلِ  3«.َو َأن لَّ
 ش است.  نگاه امیدبخش به آینده، مرهون سعی و تال

 یادآوری الطاف الهی . 4

کند، یادآوری الطاف پیشهین خداسهت. فهرد امیهدوار بهاور  یکی از اموری که مؤمن را امیدوار می
رو هنگامی که انسان بهه الطهاف گذشهته  بیند؛ از این دارد که خدای سبحان همه امور را تدارک می

َهنا »این آیه به آن اشاره شده است: نگرد، امیدوار به الطاف آینده خواهد شد؛ چنانکه در  می ينا َأيُّ
ِ  َعَ ْيُکْم ِإْذ جاَءْتُکْم ُجُنوٌد َفَأْرَسْ نا َعَ ْيِهْم ريحًا َو ُجُننودًل َلنْم  ََ آَمُنول لْذُكُرول ِنْعَمَة لل َّ ذي َتَرْوهنا َو  للَّ

ُ  ِبما َتْعَمُ وَن َبصيرلً  ا را بر خود بهه یهاد آوریهد، اید! نعمت خد ای کسانی که ایمان آورده 4؛كاَن لل َّ
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هها را  گاه که لشکریانی بهه سهراغتان آمدنهد، ولهی مها تنهدبادی )سهخت( و لشهکریانی کهه آن آن
 «.دهید، بیناست دیدید؛ بر آنان فرستادیم و خداوند به آنچه انجام می نمی

انهد. هشهت دفهاع  ملت ع ی  و انقالبی ایران اسالمی بارها و بارها شاهد نصهرت الههی بوده
مقدس، حمله آمریکا به ایران و معج ه طبس، شکست فشار حداکثری ایاالت متحده، شکسهت 

های متعددی که دشمنان تدارک دیده بودند و ...، بیانگر آن است که دست خداوند باالی سر  فتنه
الله ظفهر در همهه  شهاء این ملت ع ی  قرار دارد و اگر مردم صبر و شکیبایی و مجاهدت کننهد، ان

ویژه در زمینه اقتصادی نی  حاصل خواهد شد. البته مراد از صبر در اینجا، همهان تبیهین  ها به زمینه
 است که فرمود:  مقام معظم رهبری

صبر یعنی ایستادگی کردن، مقاومت کردن، محاسبات درست خود را و محاسبات دقی  خود 
ایم.  ی خودمان ترسهیم کهردهگری دشمن تغییر ندادن؛ صبر یعنی پیگیری اهدافی که برا را با خدعه

قهدم  صبر یعنی با روحیه حرکت کردن و ادامه دادن. این، معنای صبر است. اگر چنانچه این  ابت
َامهُرُهم »چنانکه در قرآن هست  بودن و مقاومت کردن، با عقل و تدبیر و مشورت همراه شود ه هم

   1ه قطعا  پیروزی نصی  خواهد شد.« شورٰی َبیَنُهم
 ایثار مؤمنانه  انفاق و. 5

های امیداف ایی در جامعه، گسترش فرهنگ انفاق و ایثار در جامعه اسهت. در زمهان  یکی از روش
گیر کرونا، ملت ایران شاهد ایثار مؤمنانه بودنهد کهه بسهیاری از مشهکالت ناشهی از  بیماری همه

رد. ایهن انفهاق و بیکاری و تعطیلی کس  و کار را پوشش داد و نور امید را در قلوب مردم زنهده که
ایم. این فرهنگ بایهد در دوران  ایثار مؤمنانه مردم ایران ع ی  را در زمان زل له و سیل نی  شاهد بوده

های مختلهف دچهار مشهکل هسهتند،  پسا کرونا نی  تقویت و نهادیه شود تا کسانی که در عرصهه
باشهد. اهمیهت ایثهار شان برطرف شود و برای همیشه امید به زندگی در دلشان پرفروغ  مشکالت

ل َو َعَّلِنَينًة »مؤمنانه تا آنجاست که خداوند فرموده است:  ا َرَزْقنناُهْم ِسنرا ََ ... َأْنَفُقول ِممَّ ذي ِإنَّ للَّ
َْ َتُبوَر  ایهم، پنههان و  اند ... و از آنچه بهه آنهان روزی داده کسانی که ایمان آورده 2؛َيْرُجوَن ِتجاَرًة َل

خداوند در آیهه «. زیان و خالی از کساد را امید دارند جارتی )پرسود و( بیکنند؛ ت آشکار انفاق می
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َْ َش »دیگری فرموده است:  ََ  ْی َو ما َأْنَفْقُتْم ِم لِزقي و ههر چیه ی را  1؛ٍء َفُهَو ُيْخِ ُفُ  َو ُهَو َخْيُر للنرَّ
دهنهدگان  ن روزیکند( و او بهتهری دهد )و جای آن را پر می )در راه او( انفاق کنید، عوض آن را می

 «.  است
 تقویت فرهنگ مهدویت  . 6

سهازی فرهنهگ انتظهار اسهت؛  امید در جامعه، نهادینه یکی دیگر از راهکاری تأ یرگذار در اف ایش
امید و عهدل   دهد و بر جهان پر از روی جامعه قرار می ای روشن را پیش زیرا آموزه مهدویت، آینده

ایمان معنوی، ایمان به "امدادهای  کفقط ی»ه نوشته است: تأکید دارد. شهید مطهری در این زمین
ها را زایل و بهه خوشهبینی  غیبی" و اینکه "جهان را صاحبی باشد خدا نام" الزم است که این بدبینی

تبدیل کند و بگوید بر عکس، سعادت بشریت، رفاه و کمال بشهریت، زنهدگی انسهانی و زنهدگی 
بهر ایهن  2«.کشهد بشر در آینده است و انتظهار بشهر را میمقرون به عدل و آزادی و امن و خوشی 
نِ  َخْينٌر َلُکنْم ِإْن ُكْننُتْم »، امیدسهاز اسهت: اساس امید به ظهور حضهرت مههدی نُت لل َّ َبِقيَّ

 ََ    3«ُمْؤِمني
أيما»، مایه امید معرفی شده است: در دعای افتتاح ظهور امام عصر ُِ اَعََّأىاَ 

ألم ََ اَ ا أمه هو  َُّه
ْمِ َكا ُْا

َ
ْنَتَظِ ا  ُو ُْ َعْدِلا  ُْ ِلاَ ا  َؤمه ُو ُْ اِئِما  کننده و مایهه امیهد و  امرت که قیام خدایا درود فرست بر ولی 4؛َْ

ْنَيااَ ا»در فراز دیگری از این دعا آمده اسهت: «. آرزو و عادل مورد انتظار است ْاَنأااِكأِ اِمأَنا ُأدُّ َ اَكَّم
َنا َُ ا َما َِ رهبر فرزانه انقهالب نیه   6«.مان برسان یله او ما را به آرزویو در دنیا و آخرت به وس 5؛ ْلِْخَ 

 فرموده است: 
امیهدهایی کهه مها بهه چیه ی پیهدا   شعبان، مظهر امید به آینده است؛ یعنهی همهه  نیمه
  وسهیله کنیم، ممکن است بشود، ممکن است نشود؛ اما امید به اصهالح نههایی بهه  می

، امیهد غیرقابهل تخلهف اسهت. انال م    ولیف مطل  حضرت ح ، حضرت صهاح 
َن » ُِ أذیاَتأ

ُه اَعََّيَکافااَ عأَدا َُّأِ ا  َل و ا»خداسهت؛   شهده تضمین  ؛ وعهده« ُسه أَل و اا ُسه
اااَعََّيَکا َهاا َُعََّمو اااَ فُّ اطو نصو َُ اَ عأدً اَغيأَ ااا ُ ا َُا ِسأَع و أ و َُ َ اَ ا ُ ه اَ ا َُاأارو اطو صأبو َُ ا ُ َ ا ُِعَّمو
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