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مقاله پژوهشی
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چکیده :امید یکی از مقوالت مهم و کاربردی برای پیشبرد امور فرد و جامعه بهحساب میآید .امید هرچند
در ابتدا مفهومی کلی و بدیهی به نظر میآید اما با کمی واکاوی میتوان پی به پیچیدگیهای آن برد .در مقاله
حاضر هدف دستیابی به جهتگیریها نسبت به امید و نقش آن در آینده انقالب اسالمی است .از اینرو
مسئله تحقیق چیستی و چگونگی تحقق امید در بیانات آیتالل خامنهای با تأکید بر بیانیه گام دوم است.
روش این تحقیق کیفی بوده و در جمعآوری دادهها از روش اسنادی و در تحلیل دادهها از تحلیل مضمون
بهره گرفتهشده است .یافتههای تحقیق  5مضمون اصلی را از بیانیه گام دوم نشان میدهد که مضمون دوران
جدید عالم بهعنوان مضمون پایه شناسایی شد .به این معنا که با آغاز انقالب اسالمی دوران جدیدی
شکلگرفته که با دشمنی دشمنان همراه بود اما ظرفیتهای امیدبخشی برای مقابله با آنها وجود دارد که
درواقع مهمترین این ظرفیتها امید و اعتماد است .از نتایج این مقاله آن است که امید در اندیشه آیتالل
خامنهای کلید همه قفلها و مایه پیشرفت و حرکت روبهجلو است و امید تعبیر به اعتماد و اطمینان و نیز
حرکت و پیشرفت شده است.
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 .1مقدمه و طرح مسئله
دنیای امروز را برخی از اندیشمندان قفسسآ آهنسسین (وبسسر ،)1905 ،ازخودبیگسسانگی (مسسارکآ )1867 ،و
اضطراب و تشویش (هایدگر )1927 ،نام نهادهاند .به این معنا که امیدی به بهبود وضع موجسسود نیسسست
و جهان در یک تکامل تدریجی رو بهسوی یاس و گرفتاری انسان در خود پسسیش مسسیرود .کنشهسای
اجتماعی نیز براین اساس در عقالنیت ابزاری و صوری گسسم میشسسود .ازایسسنرو انسسسان در سسساختههای
ناسازوار خود درهمتنیده گردیده و انگیزه و اراده برای جوشش و حرکت بهسوی انسانیت نسساممکن یسسا
با کورسویی ضعیف همراه است .این خاصیت دنیای مدرن و صنعتی که تهسسی از اندیشسسههای معنسسوی
نیز شده سازگار با ماهیت انسانی نخواهد بود .بل انسان را در خود هضم و مضمحل میگرداند.
براین اساس بایستی عاملی وجود داشته باشد تا جنبههای عینی و ذهنی را از یکسسسو و ابعسساد مسسادی و
معنوی را از دیگر سوی تجمیع نماید .میتسسوان ایسسن عامسسل جمسسع کننسسده را دیسسن ،فرهنسگ ،انگیسسزه و
جهانبینی دانست .همه عوامل مزبور این توانایی را دارند اما در کنار آنهسسا عامسسل دیگسسری نیسسز وجسسود
دارد که بهواسطه آن سایر عوامل نیز به جنبش درمیآیند .این عامل باید قابلیت حرکت و ایجسساد انگیسسزه
برای تالش و پیشرفت را درون آدمی برانگیزاند.
به نظر میرسد مسئله دنیای امروز عدم وجود زمینههای کسسافی بسسرای ایجسساد امیسسد و امیسسدواری عمیسسق
نسبت به حال و آینده خود است .امید عامل برانگیزاننده انسان و موجب حرکسست و پیشسسرفت جوامسسع
در مسیر توسعه است .درواقع جامعه ناامید جامعهای خفته است.
چنانچه در روایتی از حضرت عیسی نقلشده است که« :پیرمردی در حسسال کسسار بسسر زمسسین کشسساورزی
خود بود و عیسی بر او گذشت و از خدا خواست که امید او را بگیسسرد .ناگهسسان پیرمسسرد دسسست از کسسار

74

خواست و مشغول به کار شد»( 1.مجلسی ،1403 ،ج )329 :14
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی که از سوی آیسست الل خامنسسهای در چهلمسسین سسسالگرد پیسسروزی انقسسالب
اسالمی صادرشده را ترسیمی از مسیر گذشته و راههای پیش رو در آینده برشمردهاند ،از اینرو بایسسستی
نگرشی نسبت به امید ارائه ارائه نماید.در این مقاله باهدف دستیابی به جهتگیریها نسسسبت بسسه امیسسد و
نقش آن در آینده گام دوم انقالب ،چیستی و چگونگی تحقق امید در بیانات رهبر انقالب با تأکیسسد بسسر
بیانیه گام دوم بسسهعنوان مسسئله تحقیسسق مسسوردنظر قرارگرفتسسه اسسست .مسسسئله حاضسسر بسسا ایسسن سس االت
بررسیشده است؛ امید و امیدواری در بیانات رهبری و بیانیه گام دوم به چه معناسسست و در چسسه قالسسب
به آن نگریسته شده است؟ و راهکارهای چگونگی تحقق آن کدامند؟
 .2پیشینه تحقیق
در این بخش با مرور و مطالعه منابع داخلی و خارجی مرتبط بسسا امیسسد مهمتسسرین آنهسسا در دو قسسسمت
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کشید و به گوشهایی نشست .عیسی مجدد از خدا خواست امیسسد را بسسه او بازگردانسسد و پیرمسسرد بسسه پسسا

ارائه دادهشده است:
الف .منابع داخلی:
-

سهرابی اسمرود ( )1399در پژوهش خود با عنوان «معنسسا و جایگسساه امیسسد در الهیسسات تومسساس

آکوئینی و ابو حامد غزالی» به این نتیجه دستیافته که در آموزههای ادیان ابراهیمی ،عموم ًا از «امیسسد» بسسا

 1وَ قِیلَ َبیْنَمَا عِیسَى ا ْبنُ مَرْیَمَ ع جَالِآٌ وَ شَیْخٌ یَعْمَلُ ِبمِسْحَاةٍ وَ یُثِیرُ الْأَرْضَ 1فَقَالَ عِیسَى ع اللَّهُمَّ انْزِعْ مِنْهُ الْأَمَلَ
فَوَضَعَ الشَّیْخُ الْمِسْحَاةَ وَ اضْطَجَعَ فَلَبِثَ سَاعَةً فَقَالَ عِیسَى اللَّهُمَّ ارْدُدْ إِلَیْهِ الْأَمَلَ فَقَامَ فَجَعَلَ یَعْمَلُ فَسَأَلَهُ عِیسَى عَنْ
ذَلِکَ فَقَالَ َبیْنَمَا أَنَا أَعْمَلُ إِذْ قَالَتْ لِی نَفْسِی إِلَى مَتَى تَعْمَلُ وَ أَنْتَ شَیْخٌ کَبِیرٌ فَأَلْقَیْتُ الْمِسْحَاةَ وَ اضْطَجَعْتُ ُثمَّ
قَالَتْ لِی نَفْسِی وَ اللَّهِ لَا ُبدَّ لَکَ مِنْ عَیْشٍ مَا َبقِیتَ فَقُمْتُ إِلَى مِسْحَاتِی.
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عنوان فضیلت یادشده است و در میان این تعالیم شاید نتوان نمونههایی را یافت کسسه از امیسسد بسسه آینسسده
ی قرونوسسسطی تومسساس
تهی بوده و به تحقق آرمانهای بشر نظری نداشته باشد .در میان متألّهان مسیح ِ
آکوئینی بیش از دیگران و بهصورتی نظاممند به تحلیل مفهسسوم امیسسد پرداختسسه اسسست .در میسسان متألّهسسان
مسلمان نیز ابو حامد غزالی نسبت وثیقی میان الهیات و اخالق برقرار ساخته و بیش از دیگران ،امیسسد و
سایر عواطف انسانی را موردتوجه قرار داده است .ایسسن پسسژوهش در تسسالش بسسرای برقسسراری شسسبکهی
مفهومی بین امید با سایر عواطف و مفاهیم دینی در نظام الهیاتی آکوئینی و غزالسسی اسسست .در بحسسث از
کارکردهای امید ،هرچند هر دو اندیشمند ،متعلّق نهایی امید را سسسعادت اخسسروی و سسسعادت نهسسایی را
رؤیت خداوند دانستهاند ،امّا توجّه ویژهی توماس به امید عسساطفی و مبسساحثی کسسه وی در خسسالل آنهسسا
امید را تنها در رابطهی مستقیم با خداوند تعریف نمیکند ،شواهدی از این مطلب به دست میدهد کسسه
برخالف غزالی ،وی کارکردهای امید را در کارکردهایی متناسب بسسا غایسسات الهسسی و اخسسروی منح سسر
نمیداند.
-

امیری اسفرجانی و همکاران ( )1398در پژوهش خود با عنسسوان «کسساوش در امیسسد اجتمسساعی،

نظریهای داده بنیاد» برآنند که با اتخاذ رویکرد تفسسسیری بسسه واکسساوی موضسسوع امیسسد اجتمسساعی در بسسین
شهروندان اصفهانی بپردازند .یافتههای بهدستآمده با استفاده از روش «نظریسسه زمینسسهای» شسسامل هفسست
مقولسسه اصسسلی اسسست :هدفگسسذاری ،آرزومنسسدی ،مسسسئولیتپذیری ،میسسل بهپیشسسرفت ،تالشسسگری و
برنامهریزی« .مقوله هسته» این مطالعه «میل به تغییر» است که سایر مقوالت خرد را در برمیگیرد.
-

مرادی و صفاریان ( )1397در پژوهش خود با عنوان «مطالعة رابطسسة بسسین سسسرمایة اجتمسساعی و

امید به آینده با بیتفاوتی جوانان (موردمطالعه :شهر کرمانشاه)» که باهدف مطالعسسه رابطسسه بسسین سسسرمایه
اجتماعی و امید به آینده با بیتفاوتی جوانان در شهر کرمانشاه انجامگرفته است ،به ایسسن یافتسسهها دسسست
یافتند که متغیرهای مستقلی مانند سرمایه اجتماعی ،امید به آینده ،میزان درآمد و نوع منزل مسسسکونی بسسر
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اجتماعی و امید به آینده ،میسسزان بیتفسساوتی اجتمسساعی جوانسسان کسساهش خواهسسد یافسست .بسسهعبارتدیگر
آسیبهای اجتماعی کاهش خواهد یافت و بهطور طبیعی همبستگی افراد افزایش و بیتفسساوتی کسساهش
خواهد یافت؛ بنابراین ،دو متغیر یادشده میتوانند تأثیر بازدارندگی بر بیتفاوتی اجتماعی داشته باشد.
-

زارعی ( )1396در پژوهش خود با عنوان «بررسی جامعهشناختی امید در بسسین دانسسش آمسسوزان

(مطالعه موردی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شسسهر دورود)» باهسسدف بررسسسی عوامسسل
جامعهشناختی م ثر بر میزان امید بین دانش آموزان دختر و پسر مسسدارس شسسهر دورود بسسه ایسسن نتیجسسه
رسسسیده کسسه رابطسسه معنسسادار بسسین امیسسدواری و متغیرهسسای جامعهپسسذیری ،سسسرمایه اجتمسساعی و رشسسد
شایستگیهای فردی وجود دارد؛ که جامعهپذیری و سسسرمایه اجتمسساعی دارای رابطسسه مسسستقیم و رشسسد
شایستگیهای فردی رابطه معکوس با میزان امیدواری دارد.
-

امیرپناهی و دیگران ( )1395در پژوهش خود با عنسسوان «وضسسعیت سسسنجی امیسسد اجتمسساعی در
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متغیر وابسته (بیتفاوتی اجتماعی) تأثیر معنادار دارند .نتیجهگیری آنها این بود کسسه بسسا افسسزایش سسسرمایه

ایران (تحلیل ثانویه پیمایش وضعیت اجتماعی ،فرهنگی و اخالقی)» که حاصل تحلیل ثانویسسه دادههسسای
طرح ملی وضعیت اجتماعی ،فرهنگی و اخالقی ایران است کسسه در سسسال  1395بسسر روی یسسک نمونسسه
بزرگ  82500نفری ساکنان  426شهر مرکز شهرستانهای کشور انجامشده است به این نتایج رسسسیدند
که بین ارزیابی افراد از زمان حال با ارزیابی از گذشته و آینسسده رابطسسه معنسساداری وجسسود دارد .همچنسسین
مشخص گردیده او ًال درمجموع میانگین امید اجتماعی در بین ایرانیان برای ده سسسال آینسسده منفسی و رو
به کاهش است و ثانی ًا تفاوت و نابرابری در امید اجتماعی به آینده در بین استانها بیشتر خواهد شد.
-

حسامپور ( )1395در پژوهش خود با عنوان «بررسسسی رابطسسه امیسسد و شسسادکامی بسسا سسسرزندگی

تح یلی دانش آموزان مقطع متوسطه با نقش واسسسطهای خودکارآمسسدی تح سسیلی» هسسدف را بررسسسی
میزان امید و شادکامی با سسسرزندگی تح سسیلی و نقسسش واسسسطهای خودکارآمسسدی تح سسیلی در دانسسش
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آموزان ترسیم نمودهاند .نتایج این مقالسسه نشسسان میدهسسد امیسسد و شسسادکامی میتواننسسد پیشبینسسی کننسسده
سرزندگی تح یلی دانش آمسسوزان باشسسند ،همچنسسین ،خودکارآمسسدی تح سسیلی در رابطسسه بسسین امیسسد و
شادکامی با سرزندگی تح یلی ،نقش واسطهای ایفا میکند؛ بنسسابراین ،از طریسسق افسسزایش سسسط امیسسد،
شادکامی و خودکارآمدی تح یلی میتوان به ارتقاء بهداشت روانی و سسسرزندگی تح سسیلی در دانسسش
آموزان و افزایش سازگاری با شرایط استرسزا و توانایی حل کردن چالشهسسا و موانسسع تح سسیلی آنسسان
کمک نمود.
-

مطهری پور ( )1395در پژوهش خود با عنوان «امید از دیدگاه اخالق اسسسالمی و روانشناسسسی

مثبت» معتقد است امید یعنی «داشتن انتظار مثبت برای رسیدن به هدف» ،ازایسسنرو امیسسد بسهعنوان یسسک
موقعیت انگیزشی مثبت و یک فرایند شناختی  -هیجانی تعریف میشود که منجر به حرکسست هدفمنسسد
بهسوی یک هدف مشخص میگردد و دارای حداقل سه م لفه اصلی اهداف ،تفکسسر گسسذرگاه و تفکسسر
عامل است .از مهمترین یافتههای تحقیق این است که مبنای امید در اخسسالق اسسسالمی خسسدا ،قیامسست و
فطرت کمال خواهی انسان بوده و در روانشناسی مثبت ،مادیگرایی ،معناگرایی و عمومس ًا مسسسائل ایسسن
جهانی و فرد محور است.
-

ابراهیمی و دیگران ( )1390در پژوهش خود با عنوان «بررسی رابطه امید با موفقیت تح سسیلی

دانشجویان» که باهدف مطالعه رابطه امید بسسا موفقیسست تح سسیلی دانشسسجویان دانشسسگاه شسسهید بهشسستی
انجامشده است به این نتیجه رسیدهاند که بسسر اسسساس نتسایج پسسژوهش بسسین دو عامسسل امیسسد و موفقیسست
تح یلی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین ،با توجه به نتایج ،میزان امید دانشسسجویان در عرصسسههای
مختلف با رشسسته تح سسیلی و دوره تح سسیلی آنسسان رابطسسه معنسسادار دارد .نتسسایج نشسسان داده کسسه از بسسین
عرصههای مطرح امید ،امید در عرصه تح یلی بیشترین رابطه را با موفقیت تح یلی دارد.
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بررسی مفاهیم ،ویژگیها ،پیامدها و کارکردهای امید و آرزو و تفاوت آن دو از دیدگاه امسسام علسسی (ع)
به این یافتهها دستیافته که اگر زیربنای امیدها و آرزوها بر مبنای اطاعت از خداونسسد پیریسسزی شسسوند،
کمال و سعادت انسان را به همراه دارند و اگر امیدها و آرزوها در جهت رسسسیدن بسسه لسسذتهای مسسادی
باشند ،موجب شقاوت آدمی خواهند شد .همچنین دربسساره تفسساوت ایسسن دو بایسسد گفسست امیسسد ،انتظسسار
رسیدن به امر مطلوبی در آینده است که بیشترین مقدمات آن توسط فرد امیسسدوار فسسراهم میشسسود؛ امسسا
آرزو ،چشمداشتی است که بخشی از مقدمات آن فراهمشده و برخی فراهم نشده است ،بنسسابراین امیسسد
عقالنیتر و قابلدسترستر از آرزوهاست و اگر آرزو به امیسسد تبسسدیل شسسود ،سسسازنده بسسوده و سسسعادت
انسان را به همراه دارد ،اما اگر کنترل نشود ،گسترشیافته و تبدیل به طول امل شسسده ،عامسسل هالکسست و
نابودی انسان میشود.
-

محققیان ( )1388در پژوهش خسسود بسسا عنسسوان «تحلیسسل مفهسسوم «امیسسد» از منظسسر قسسران و علسسم
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-

برزو ( )1390در پژوهش خود با عنوان «بررسی امید و آرزو از دیدگاه امام علی (ع)» باهسسدف

روانشناسی» معتقد است امروزه علیرغم پیشرفتهای سسسریع فنسساوری ،یکسسی از مشخ سسههای بسسارز و
عینی در رفتار عموم مردم جامعه ،مخ وص ًا جوانان ،ضعف امید و امیدواری نسبت به آینده اسسست .بسسه
همین دلیل بهرهمندی از نگرشی مثبت و امیدوارانه ،ضمن ایجاد تالشسسی هدفمنسسد در انسسسان ،سسسالمت
روان او را نیز تضمین خواهد نمود .یافتههای پژوهش حاضسسر بیسسانگر آن اسسست کسسه :زیربنسسای امیسد در
روانشناسی ،بر اساس نوع جهانبینی فرد (مادیگرا یا معناگرا) تعریسسف میگسسردد امسسا زیربنسسای مفهسسوم
امید در قرآن ،در راستای تجلی اسماء الهی است .نظریهی امیسسد در روانشناسسسی ،ازنظسسر ارزشگسسذاری
اهداف ،یک نظریهی تقریب ًا خنثی به شمار میرود ،درحالیکه قرآن کریم عسسالوه بسسر تعیسسین هسسدف ،بسسه
تقسیم و تنوع انواع اهداف دنیوی نیز پرداخته است .نظریهی امیسسد در روانشناسسسی ،فاقسسد جهسستگیری
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ارزشی است اما قرآن کریم برای تبیین و واض سازی مفهوم امید ،به بیسسان و ترسسسیم سسسیمای الگوهسسای
موردپسند و ناپسند امید پرداخته است.
ب .منابع خارجی:
-

هرناندز ( )2021در پژوهش خود با عنوان «مرور سامانمند مسسداخالت بسسرای امیدمناامیسسدی در

بزرگساالن مسن» که باهدف ارزیابی اثربخشی مداخالت بر امید در میان افراد مسن انجامشده به ایسسن
نتیجه رسسسیده کسسه امیدمناامیسسدی یکسسی از عوامسسل مهسسم تعیینکننسسده سسسالمت و مسسرگ اسسست؛ بنسسابراین
امیدمناامیدی در افراد مسن را میتوان با استفاده از مداخالت روانشسسناختی بسسر اسسساس  CBTو مسسرور
زندگی بهبود بخشید .همچنین مداخالت شناختی-رفتاری میتواند ناامیدی را در افسسراد مسسسن افسسسرده
بهبود بخشد .مداخالت مبتنی بر مرور زندگی میتواند امید را در طیسسف وسسسیعی از افسسراد مسسسن تسسأثیر
مثبت بگذارد.
-

موالیی و دیگران ( )2020در پژوهش خود با عنسسوان «زمینسسه توسسسعه امیسسدواری اجتمسساعی و

خطر خودکشی» با بررسی شرایط بین فردی مرتبط با ناامیدی اجتماعی در بزرگساالن جسسوان و مسسسن
رابطه بین ناامیدی اجتماعی و خطر خودکشی را بررسی کردهاند .بزرگساالن مسنتر از افسسراد جسسوانتر
ناامیدی اجتماعی کمتری را تائید کردند .شرکتکنندگان با خطسسر خودکشسسی بیشسستر همچنسین ناامیسسدی
اجتماعی باالتری را نسبت به شسسرکتکنندگان بسسا خطسسر خودکشسسی کمتسسر تائیسسد کردنسد .بزرگسسساالن
جوانتر و شرکتکنندگان با خطر خودکشی باالتر خوشبینی کمتری نسبت به ارتباط اجتمسساعی آینسسده
شخ یتها ،بهویژه برای افرادی که سن بیشتری نشان میدهند ،اعالم کردند.
-

اشنایدر ( )2009در پژوهش خود با عنوان «نظریه امید :رنگینکمان در ذهن» معتقد است امیسسد

بهعنوان توانایی درک شده برای دستیابی به مسیرهای موردنظر و ایجاد انگیزه در خسسود از طریسسق تفکسسر
عاملی برای استفاده از ایسسن مسسسیرها اسسست .در ایسسن پسسژوهش نظریسسه امیسسد بسسا نظریسسههای خسسوشبینی
80

دانشگاهها ،دوومیدانی ،سالمت جسمانی ،سازگاری روانی و رواندرمانی مرتبط است.
-

سیاروچی و هیون ( )2008در پژوهش خود یا عنوان «ناامیسسدی اجتمسساعی آموختهشسسده :نقسسش

سبک توضیحی در پیشبینی حمایت اجتماعی در دوران نوجوانی» معتقدند نوجوانان با سسسبک بدبینانسسه
کمتر احتمال دارد که شبکههای حمایتی اجتماعی را توسعه داده و حفظ کنند .نتیجه این تحقیسسق نشسسان
میدهد که نوجوانان بدبین احساس میکنند که نمیتوانند به شیوههای مثبت برجهسسان اجتمسساعی خسسود
تأثیر بگذارند و درنتیجه ممکن است اقدامی برای توسعه و حفظ شبکههای حمایسست اجتمسساعی انجسسام
ندهند.
-

اشنایدر ( )1995در پژوهش خود با عنوان «مفهومسازی ،اندازهگیری و پسسرورش امیسسد» معتقسسد

است امید بهعنوان فرایند تفکر در مسسورد اهسسداف خسسود ،همسسراه باانگیزههسسا بسسرای حرکسست بسسه سسسمت
(عاملیت) و راههای دستیابی به اهداف تعریف میشود.
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آموختهشده ،خوشبینی ،خودکارآمدی و عزتنفآ مقایسه شسسده اسسست .امیسسدواری بسسا نتسسایج بهتسر در

 .3چارچوب مفهومی
امید ازجمله مقوالتی است که عوامل زیادی در شکلگیری یا عدم بسسروز آن تسسأثیر میگذارنسسد .عوامسسل
اجتماعی و فردی ازجمله این عوامل هستند .همچنین رخدادهای اقت ادی و سیاسی نیز نقسسش زیسسادی
در بروز امید و امیسسدواری دارنسسد .بسسراین اسسساس نظریسسات مختلفسسی کسسه در ایسسن موضسسوع وجسسود دارد
بررسیشده است.
الف .همبستگی اجتماعی
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ازنظر دورکیم جامعهشناس فرانسوی جوامع نخستین دارای همبستگی مکانیکی یا خودکار 1هستند کسسه
از مجموعهای از خانوادهها یا خرده واحدهای اجتماعی دیگر با مشخ ههای مشترک تشکیلشسسده کسسه
اغلب ازنظر اقت ادی خودکفا بوده و قادرند نیازهای تولیدی و م رفی خود را تأمین کننسسد .عسسالوه بسسر
این مردمان نخستین دارای وجسسدان جمعسسی یعنسسی کلیتسسی از اعتقسسادات و عواطسسف مشسسترک در میسسان
شهروندان معمولی هستند کسسه قواعسسد اخالقسسی بسسرای ایجسساد همبسسستگی اجتمسساعی در ایسسن مجموعسسه
اعتقادات (وجدان جمعی) تجلی پیدا میکردند.
او میان همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیکی تمایز قائسسل بسسود .نخسسستین همبسسستگی در جامعسسهای
رواج دارد کسسه افکسسار و گرایشهسسای مشسسترک اعضسسای جامعسسه ازنظسسر کمیسست و شسسدت از افکسسار و
گرایشهای شخ ی اعضای آن بیشتر باشد .این همبستگی تنهسسا میتوانسسد بسسه نسسسبت معکسسوس رشسسد
فردیت پرورش یابد .بهعبارتدیگر ،همبستگی مکانیکی درجسسایی رواج دارد کسسه حسسداقل تفاوتهسسای
فردی وجود داشته باشند و اعضای جامعه ازنظر دلبستگی به خیسسر همگسسانی بسسسیار همسسسان یکسسدیگر
باشند .همبستگی ناشی از همانندی ،زمانی به اوج خود میرسد کسسه وجسسدان فسسردی یکایسسک اعضسسای
جامعه منطبق باوجدان جمعی پرورش یابد و از هر نظر با آنیکی شود .برعکآ ،همبسسستگی ارگانیسک
نه از همانندیهای افراد جامعه بلکه از تفاوتهایشان پسسرورش مییابسسد .اینگونسسه همبسسستگی فسسرآورده
تقسیمکار است .هر چه کارکردهای یک جامعه تفاوت بیشسستری یابنسسد ،تفسساوت میسسان اعضسسای آن نیسسز
فزونتر خواهد شد( .دورکیم)1388 ،
گرچه عناصر فردی یک چنین نظامی اشتراک کمتری دارند ،اما از آنهسسایی کسسه باهمبسسستگی مکسسانیکی
زندگی میکنند ،وابستگی متقابل بیشتری دارند .حتی نظامهای برخوردار از همبستگی ارگانیسسک بسسسیار

mechanical solidarity
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1

شوند ،باید بر پایهیک ایمان مشترک یا وجدان جمعی مبتنی گردند( .کوزر)1388 ،
ازنظر دورکیم جوامع باید تغییر کنند و تغییر نیز میکنند .در جامعه سالم و بهنجار مقرراتسسی کسسه اسسساس
همبستگی را فراهم میکند به اقتضاء زمانه تحول مییابد .به نظر او درگذر زنسسدگی اجتمسساعی از دوران
نخستین به ع ر سرمایهداری جدید ،همبستگی مکانیکی که بر اساس همانندی و وجدان جمعی بسسود،
از هر سو و خاصه از سوی تقسیم فزاینده کار مورد هجوم قرار میگیرد و نشان میدهد کسسه تقسسسیمکار
نیرویی اساسی در تکامل تاریخی ساختارهای اجتماعی است.
جوامع جدید از افرادی تشکیل یافتهاند که تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند و در زنسسدگی روزانسسه خسسود
به فعالیتهسسای تخ

سسی مشسسغولاند و هنجارهسسا و ارزشهسسای متفسساوتی راهنمسسای رفتسسار شخ سسی

آنهاست .در اینجا وجدان جمعی نمیتواند حافظ همبستگی باشد ،زیسسرا کسسه وجسسدان شخ سسى یعنسسى
ال
تأکید بر تمایز فردی ،بهطور فزایندهای در اذهان مردم بروز میکند .بسسااینوجود وجسسدان جمعسسی کسسام ً
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پیشرفته نیز اگر نخواهند بهصورت تودهای از افراد خسسودبین و متجسساوز بسسه حقسسوق همسسدیگر متالشسسی

محو نمیشود اما بهصورت پند و اندرز و ضربالمثل درمیآید.
ازنظر دورکیم با تضعیف همبستگی مکانیکی و ایجاد همبستگی جدید ارگانیکی افراد و گروههایی کسسه
بسیار تخ

یشدهاند دیگر خودکفا نیستند و برای بقا خسسود بایسسد همکسساری کننسسد (گسسرب- 1381:4،

 .)102در این نظریه وجسسدان جمعسسی اشسساره بسسه انسسسجام و همبسسستگی دارد ایسسن همبسسستگی یکسسی از
م لفههای اصلی امید است که در جهان مدرن دورکیمی بسسا از میسسان رفسستن وجسسدان جمعسسی تضسسعیف
میگردد .به عبارت دیگر ،وقوع نابهسامانی های اجتماعی عامل بروز ناامیسسدی میگسسردد و هنجارمنسدی
و سامانمندی جامعه امیدواری را افزایش میدهد.
ب -هرم سلسلهمراتب مازلو
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مازلو معتقد است که پویائی و بیپایانی ،تابع قانونمندی خاصسسی اسسست .وی نیازهسسای انسسسانی را نسسوع
مخ وصی از غرایز میداند که در حیوانات یافت نمیشود .اغلب علمسسای روانشناسسسی دربسساره نیازهسسا
سخن گفتهاند اما نظریات مسسازلو دربسساره نیازهسسا و سلسسسلهمراتب نیازهسسا در انسسسان از اهمیسست خاصسسی
برخوردار است .وی بهطور خاص پیشنهاد داد که سلسلهمراتبی از نیازهسسا وجسسود دارد کسسه از نیازهسسای
بیولوژیکی اولیه به انگیزههای روانی پیچیدهتری میرسد کسسه تنهسسا پسسآ از بسسرآوردن نیازهسسای اساسسسی
اهمیت پیدا میکنند .نیازها در یک سط باید حداقل تا حسسدی بسسرآورده شسسوند قبسسل از آنکسسه نیازهسسای
سط بعدی به محرکهای مهم عمل تبدیل شوند .هنگامیکه بسسه دسسست آوردن غسسذا و ایمنسسی دشسسوار
است ،تالش برای برآوردن این نیازها بر اعمال فرد مسلط است و انگیزههسسای بسساالتر اهمیست چنسسدانی
نخواهد داشت .تنها زمانی میتوان نیازهای اولیه را بهراحتی برآورده کرد که فرد زمان و انسسرژی الزم را
برای اخت اص دادن به منافع زیباییشسسناختی و فکسسری داشسسته باشسسد .تالشهسسای هنسسری و علمسسی در
جوامعی که مردم باید برای غذا ،سرپناه و ایمنسسی تسسالش کننسسد ،شسسکوفا نمیشسسود .بسساالترین انگیسسزه -
خودشکوفایی  -تنها پآ از برآوردن سایر نیازها محقسسق میشسسود(Nolen-Hoeksema & eltc, .
)2009: 486
بنابراین در قسمت زیرین هرم سلسلهمراتب مازلو ،نیازهسسای فیزیولسسوژیکی و جسسسمانی قسسرار دارد کسسه
بقای انسان مشروط به برآورده شدن آنهاست؛ بعد نیازهایی است که بسسه ایمنسسی و تسسأمین جسسسمانی و
مادی مربوط میشود؛ سپآ به نیازهایی میرسیم که به مناسبات ما با دیگران ارتبسساط دارد (بخ سسوص
نیازهای عاطفی و روابط جنسی)؛ سپآ ،نیسساز بسسه احتسسرام و محتسسرم شسسمرده شسسدن اسسست؛ و در رأس
سلسلهمراتب ،نیاز به خالقیت و اثبات خویشتن قرار دارد .مازلو معتقد بود که بسسهمجرد بسسرآورده شسسدن
یک سط از نیازها ،سطحی دیگر از سلسلهمراتب نیازها اهمیت مییابسسد .نظریسسه مسسازلو در غایسست امسسر
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و پیشرفت آن است( .فیتزپتریک)197 :1381 ،
بسیاری از مردم آنچه را که مازلو تجربههای اوج مینامد تجربه میکنند :لحظات گسسذرا خودشسسکوفایی.
یک تجربه اوج با شادی و تحقق مشخص میشود-یک حالت موقتی ،بدون تالش و غیرمحسسور بسسرای
رسیدن به هدف .تجربیات اوج ممکن اسسست در شسسدتهای مختلسسف و درزمینسسههای مختلسسف ماننسسد
فعالیتهای خالقانه ،درک طبیعت ،روابط صسسمیمی ،ادراک زیباییشسسناختی یسسا مشسسارکت ورزشسسی ر
دهد (Nolen-Hoeksema & eltc, 2009: 487) .بنابراین زمانی که تجربسسه ورود بسسه مراتسسب و
سلسلههای بعدی هرم فراهم نشود ،ناامیدی به وجود میآید .از اینرو ،عدم تامین نیاز منجر بسسه ناامیسسدی
میشود.
ج .نظریه برابری
این نظریه به نحو م ثری مبانی انگیزشی و رفتاری انسان را موردتوجسسه قسسرار میدهسسد .واضسسع نظریسسه
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نظریهای است در باب توسعه اجتماعی؛ وضعیت جامعه در سلسلهمراتب نیازها نمایانگر میسسزان توسسسعه

برابری ،فردی بنام «جی .اس .آدامز» است .بر طبسسق ایسسن نظریسسه انسسسان بسسهعنوان موجسسودی عقالیسسی و
عاطفی در مقابل محرکهای بیرونی رفتارهای خاصی از خود بسسروز میدهسسد کسسه میتوانسسد در جامعسسه
تأثیرگذار باشد .رفتار فرد تحت تأثیر برخی عوامل بیرونسسی و بعضسسی عوامسسل درونسسی شسسکل میگیسسرد.
عوامل بیرونی عواملی هستند که از خارج بر فرد اثراتی میگذارند؛ مانند محیط اجتماعی و رفتسسار سسسایر
افراد در یک سازمان و  ...عوامل درونی عواملی هستند که از درون فسسرد منشسسأ میگیرنسسد .اسسساس ایسسن
نظریه مبتنی بر ادراک فرد از شغل خود بوده و چگونگی رفتار او را در برابر دیگران بیان مسسیدارد؛ بنسسابر
این نظریه ،هر فرد خ وصیات و قابلیتهایی چون تجربه و تبحر ،تح یالت ،هسسوش ،اسسستعداد ،سسسن
و سوابق کاری را با خود به سازمان یا محیط زندگی و فعالیت خسسود مسسیآورد و در مقابسسل انتظسسار دارد
سازمان یا محیط بیرون نیز متناسب با این خ وصیات ،مزایا و پاداشهایی را در اختیسسارش قسسرار دهسسد.
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چنانچه شخص احساس کند که بین این دودسته عوامل نوعی برابری و همپایگی موجسسود اسسست ،ایسسن
امر در او آرامش و رضایت ایجاد میشود( .هزارجریبی ،صفرشالی )1391 ،بهعبارتدیگر بشر همیشسسه
در پی آن است که با او بهطور من فانه رفتار شود .اگر اینگونه شد احساس امید در او دسسست میدهسسد
در غیر این صورت دچار نوعی یاس و ناامیدی میشود .بنابراین تعیین اینکه آیا توزیع منابع بسسرای هسسر
دو شریک رابطهای عادالنه است یا خیر میتواند منجر به امید یا ناامیدی گردد.
ارزش خالص با مقایسه نسبت مشارکت (هزینه) و مزایا (پاداش) برای هسسر فسسرد انسسدازهگیری میشسسود.
) (Guerrero, 2014: 263آدامز اظهار داشت که کارکنان به دنبال حفظ برابسسری بسسین ورودیهسسا بسسا
پیامدهایی هستند که با کار دریافت میکنند تا از آن در برابر ورودیها و نتایج دیگسسران بهسسره ببرنسسد .بسسا
توجه به نظریه ارزش ویژه ،بهمنظور به حداکثر رساندن پاداش افراد ،تمایل به ایجاد سسسامانههایی اسسست
که منابع را بتواند بهطور من فانه بین اعضای یک گروه تقسیم کند .نابرابری در روابسسط باعسسث میشسسود
افراد درون آن متناسب با میزان نابرابری ناراضی باشند )Adams, 1965( .اعتقسساد بسسر ایسسن اسسست کسسه
مردم برای رفتار من فانه ارزش قائل هستند که باعث میشود آنها انگیزه داشته باشند تا ان سساف را در
روابط همکاران خود و سازمان حفظ کنند.
د .نابرابری اجتماعی
مارکآ معتقد بود نابرابریهای اجتماعی از عواملی است در تضادهای دیالکتیکی تا ظهسسور کمونیسسسم
نهایی وجود خواهد داشت و این عامل در دوره سرمایهداری با بهرهکشی از کار پرولتاریا بسسه اوج خسسود
میرسد .در این مسیر برای عدم بروز یاس و ناامیدی میسسان طبقسسات پرولتاریسسا طبقسسه سسسرمایهدار سسسعی
میکند تا با بهکارگیری ایدئولوژی آگاهی کاذبی را به آنها تلقین کند و وضع موجود را وضع مطلسسوب
خود ببینند .این گام با ازخودبیگانگی کارگران از کار خود و در نتیجه زحمت دست آنسسان رنسسگ عینسسی
در واقعیت به خود میگیرد .بهعبارتدیگر کارگران کار را از خود جداشده میبینند که در کسساال عینیسست
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قرار دارد ،میگردد .بهعبارتدیگر همهچیز کاال میشود و قابلخرید و تبسسادل و کسسارگران روح معنسسوی
و انسانی خود را از دست میدهند( .مارکآ )1388 ،در این نگسساه نسسوعی ناامیسسدی بسسا دیسسالکتیکی کسسه
سرمایهداری ایجاد کرده نمود پیدا میکند که در صورتی به امیدواری منجر میشود که همسسراه بسسا ایجسساد
آگاهی راستین باشد .بنابراین جامعه بی طبقه آن جامعهای است کسسه جامعسسه امیدوارانسسه خواهسسد بسسود و
ناامیدی در جوامع طبقاتی جلوه میکند.
د .زیست جهان و نظام جهانی
هابرماس با انتقاد از نظریه مارکآ درباره الگوی تولید و دیدن همه روابط بر اسسساس منطسسق اقت سسادی
معتقد است در کنار شیوه تولید و نگاه ابزاری به انسان بایسسستی انسسسان را سسسخنور نیسسز بهحسسساب آورد.
براین اساس گفتگو و کنش ارتباطی مهمترین م لفه از زیست جهسسان اسسست .عسساملی کسسه توسسسط نظسسام
اجتماعی احاطهشده و به استعمار درآمده است( .ریتزر )1386 ،درواقع به اعتقاد وی زنسسدگی اقت سسادی
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مییابد و همان کاالی تولیدی خود را میخرند .این امر منجر به کاالیی شدن هرآن چه پیرامسسون انسسسان

و سیاسی م لفههای نظام اجتماعی هستند که ساخت جامعه را بهپیش میبرنسسد و کنشهسسا و ارتباطسسات
و فرهنگ حوزه زیست جهان هستند که نه بر اساس شیوه تولید بلکه بر اسسساس ایجسساد ارتبسساط و بیسسان
گفتگومحورانه مطالب اداره میشود؛ اما نظام اجتماعی ایسسن گفتگوهسسا را دربنسسد کسسرده و امکسسان رهسسایی
آنها را نمیدهد )Swingewood, 1998( .در درواقع نظسسام اجتمسساعی ناامیسسدی محسض و زیسسست
جهان امیدواری محض است .ولی تفوق دومی بر اولسسی سسسبب نامیسسدی خواهسسد شسسد .همسسانطور کسسه
سرمایهداری با دنیای معاصر چنین نموده است .زیست جهان با ایجسساد کنشهسسای ارتبسساطی و عقالنسسی
م لفههای امید را که آگاهی و گفتگو است ،تقویت می کند .ولی نظام اجتماعی این دو م لفه را از بسسین
برده یا زیر سلطه خود میبرد.
و .امید
87

فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی ،دوره  ،10شماره  ،4شماره پیاپی ( ،)39زمستان 1400

امید عبارت است از تمایلی که با انتظار مثبت همراه است و یا بهعبارتدیگر ارزیسسابی مثبسست ازآنچسه را
که فرد متمایل است و میخواهد که به وقسسوع بپیونسسدد ،را امیسسد مسسی نامنسسد( .هزارجریبسسی ،صفرشسسالی،
 )1391دستهای از تعاریف امید را نوعی هیجان دانستهاند بهطور مثال پریچسست ( )2004معتقسسد اسسست
امید نیرویی هیجانی است که تخیل را به سمت موارد مثبت هدایت میکنسسد .ازنظسسر جنیسسا و شسساو امیسسد
تمایلی است که با انتظار وقوع مثبت همراه است .تان ( )1996امید را تمایل کلسسی بسسه سسساختن آینسسده و
پاسخ مثبت به آینده ادراکشده میداند .میلجز براین عقیده است که امیسسد نگرشهسسای مثبسست کلسسی بسسه
آینده خویش که همراه با تالش فعاالنهتر برای دستیابی به نتایج آتسسی مثبسست اسسست را شسسامل میگسسردد.
اشنایدر ( )1994نیز امید را خ ی ه فعالی دانسته که دربرگیرنده داشتن هدف ،اراده برای دسسستیابی بسسه
هدف ،توجه به موانع رسیدن به هدف و توانایی رفع آنها است.
استاتلند ( )1969امید را ت ور احتمالی برای رسیدن به هدف تعریسسف میکنسسد احتمسسالی کسسه بیشسستر از
صفر است ،استنجرز امید را به خالقیت غیرقابسسلپیشبینی مسسرتبط میدانسسد کسسه امکسسان تبدیلشسسدن بسسه
واقعیت را دارد .ازنظر براون ( )2003امید تفاوت بین احتمال و امکان است .کوک ( )2004نیسسز امیسسد را
اعتقاد به آنچه شدنی و ممکن است ،میداند.
امیدواری به آینده نیز از مباحث مهمی است که موردتوجسسه جامعسسه شناسسسان ،روان شناسسسان و علمسسای
سیاست قرار دارد .جامعه شناسان به پیامدهای جمعی و روان شناسان به پیامدهای فردی و دانشسسمندان
علم سیاست به آثار سیاسی این پدیده میپردازند .امید از دیدگاه جامعهشناختی تمایلی روانی است کسسه
افراد را برای رسیدن به اهداف و آرمانهای قابلدسترسی همگسسان ،بسسه تسسالش وامسسیدارد و آنسسان را بسسه
استقالل ،حرکت بهسوی آینده و تحکیم هویت اجتماعی و فردی میخوانسسد( .هزارجریبسسی و صسسفری
شالی )150 :2010 ،استوتلند انتظار تحت تأثیر انگیزه قرار دارد؛ بسسه عبسسارتی امیسسدواری فسسرد بسسه انجسسام
کاری تحت تأثیر عمل موفق یا ناموفق او بوده است( .هزارجریبی ،صفری شالی)350-344 :1391 ،
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موفقیت کسب شود یا نشود (رورتی )1640 1384 ،به اعتقاد میرسپاسسسی (  ،)41:1388امیسسد اجتمسساعی
دارای دو ویژگی اساسی یعنی عملگرایی و تغییرپذیری است و اعتقاد به این است که افسسراد در تعیسسین
سرنوشت خود نقش دارند( .امیری و همکاران)1398 ،
 .4روش تحقیق
تحلیل مضمون ،اعم از تحلیل محتوا (کمی و کیفی) ،تحلیل گفتمان ،تحلیل مکالمسسه ،تحلیسسل روایسست و
تحلیل نشانه شناختی ،از مهمترین رویکردهای روششناختی در علوم اجتماعی است کسسه در دو قالسسب
تحقیقات توصیفی یا تبیینی مورداستفادهی محققان اجتماعی قرارگرفته است( .مهرآیین)21 ،1391 ،
تحلیل مضمون تحلیلی مبتنی بر دادهها و کدگذاری آنهاست که با دادههای تولیدشسسده توسسسط محقسسق
ارتباط دارد .بازخوانی مکرر دادهها و نوشتن بخش اصسسلی ایسسن روش اسسست .نوشسستن بسسرخالف سسسایر
روشهای کمی در انتهای کار انجام نمیشود بلکه از همان ابتدا محقق درگیر تحلیل میشود.
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از دیدگاه رورتی امید اجتماعی تالش و برنامهریزی و همکاری برای رسسسیدن بسسه هسسدف اسسست خسسواه

انجام کدگذاری همزمان با نوشتن و تحلیل صورت میگیرد .در روشهای کیفی مانند تحلیل مضسسمون
دستورالعملهای دقیق و مبتنی بر قواعد خاص وجود ندارد و هسسر محقسسق مبتنسسی بسسر مسسسئله و هسسدف
تحقیق از قواعد استفاده مینماید (بسسراون و کسسالرک .)87-86 :2006 ،1در ادامسسه مراحسسل شسسشگانهای
برای اجرای روش تحلیل مضمون ارائهشده است.
جدول  .1مراحل ششگانه اجرای روش تحلیل مضمون (براون و کالرک)87 :2006 ،
ردیف

مرحله

توصیف فرآیند

 .1آشناسازی محقسسق بسسا داده -خوانش و دوبارهنویسی دادهها ،یادداشت ایدههای اولیه

Braun & Clarke

1
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های خویش
کدگذاری همه دادهها بر اساس روشی سامانمند و مبتنسسی بسسر
 .2تولید کدهای اولیه

ویژگیهای موردعالقه محقق ،مقابله و تطبیسسق دادن دادههسسای
مرتبط با هر کد

 .3جستجوی مضامین

تطبیق کدها با مضامین بالقوه ،گردآوری همه دادههای مسسرتبط
با هر مضمون بالقوه
بررسی اینکه اگر مضامین نسبت به خالصههسسای کدگسسذاری

 .4مرور مضامین

شده و همه مجموعه دادهها هماهنگی و تطسسابق دارنسسد آنگسساه
یک نقشه تحلیلی مضمون بنیاد ایجاد شود.

.5

تعریسسسف و نسسسامگسسسذاری
مضامین

 .6اعتباربخشی نتایج

تحلیل مستمر بهمنظور پایش ویژگیهای خاص هر مضسسمون
و در بهطورکلی بیان داستانوار تحلیل ،خلق تعسساریف واضس
و نامگذاری برای هر مضمون
حسب طوفان ذهنی در گروه تحقیق
این مرحله فرصتی نهایی بسسرای تحلیسسل اسسست .ایسسن مرحلسسه
شامل انتخاب و گزینشی مشخص ،نمونههای خالصسسهشسسده

 .7تدوین گزارش

گیرا و جذاب ،تحلیل نهایی خالصههای انتخابشده ،شسسرح
ارتباط بین تحلیل صورت گرفته با س االت و ادبیات تحقیق،
خلق گزارشی محققانه و تحلیلی است.
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میگیرند و نهایت ًا ایده اصلی م لف به دست میآید .در این مقاله ابتدا سخنرانیهای مسسرتبط بسسا موضسسوع
تحقیق از بیانات آیتالل خامنهای اح ا شده است و نمونه آماری ایسسن مقالسسه کسسه بهصسسورت هدفمنسسد
بوده ،از جامعه آماری سخنان ایشان در موضوعات امید و امیدواری انتخاب شده است.
براین اساس بامطالعه چندباره بیانات ،گزارههای منتخب استخراج و سپآ جدولی تشکیل گردیسسد کسسه
در آن گزارههای منتخب اح اء و بامطالعه چندباره آنها کدهایی بر آنها برچسسسب زدهشسسده و سسسپآ
بامطالعه دوباره آنها مضامین فراگیر برای هر یک از کدها و گزارهها بسسه دسسست آمسسد .بامطالعسسه مجسسدد
کدها مضامین سازمان دهنده استخراج شد؛ که درنهایت با تشکیل مضسسامین فراگیسسر ،مضسسامین سسسازمان
دهنده و پایه اح اء گردید.
 .5یافتههای تحقیق
الف) توصیف دادهها

مقالۀ پژوهشی :واکاوی تحلیلی معنای امید در بیانات آیتاهلل خامنهای ، ...محمد سهیل سرو و همکاران

درروش تحلیل مضمون محورهای یک مسستن در قالبهسسای مفهسسوم ،ایسسده فرعسسی و ایسسده اصسسلی قسسرار

بیانیه گام دوم در این بخش تحلیل مضمون شده و مضامین آن در قالب جداول ذیسسل ارائهشسسده اسسست.
همچنین امید در برخی بیانات دیگر رهبری نیز در تائید امید و معنسسای آن در بیانیسسه در جسسداول اشسساره
شده است.

جدول  2تحلیل مضمون بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
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مضامین فراگیر

مضامین سازمان دهنده

دومین مرحله خودسازی ،جامعه پردازی و تمدن سازی
آغاز ع ر جدید عالم؛ کنار هم قرارداد دین و دنیا
تضعیف جبهههای مقابل انقالب
جهت حرکت آرمان بزرگ انقالب؛ ایجاد تمدن نوین اسالمی

آغاز ع ر جدید عالم

تقابل دوگانه اسالم و استکبار
اعتقاد به اصل ما میتوانیم
مردمساالری و عن ر ارادهی ملی
شعارهای فطری و پرطرفدار؛ آزادی ،اخالق ،معنویسست ،عسسدالت ،اسسستقالل،
عزت ،عقالنیت ،برادری
دلزدگی ناشی از رویگردانی مسئوالن از ارزشها نه پایبندی به آنها
پر کردن شکاف بایدها و واقعیتها
شناخت گذشته
ویژگیهای ایجادشده توسط انقالب پآ از چهسسل سسسال؛ اسسستقالل ،آزادی ،شسسسسکاف بایسسسسدها و
اقتدار ،عزت ،تدین ،پیشسسرفت ،تجربسسه ،امیسسدواری ،منطسسق قسسوی ،عسسدالت ،واقعیتها
انگیزههای جهادی ،کارآمدی
امید کاذب و فریبنده
نقاط امید زدا؛ فاصله میان آنچه شده و آنچه باید میشده
نقاط امید زدا؛ شکاف طبقاتی ،بیخیالی مسسسئوالن ،بیعسسدالتی ،تبعسسیض در
توزیع منابع ،غفلت از قشرهای نیازمند حمایت
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ترکیب جمهوریت با اسالمیت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن
انقالب موتور پیشران کشور
دوگانه جوشش انقالبی و نظم در انقالب یگانگی دارد
نظریه نظام انقالبی

درخششهای انقالب

ارتقای بینش سیاسی در آحاد مردم
عدالت در امکانات عمومی
رویکرد دینی و اخالقی
تسلیمناپذیری و ایستادگی
الگوی کامل نظام پیشرفته اسالمی
نیروی انسسسانی مسسستعد و کارآمسسد بسسا زیربنسسای ایمسسانی؛ مهمتسسرین ظرفیسست

مقالۀ پژوهشی :واکاوی تحلیلی معنای امید در بیانات آیتاهلل خامنهای ، ...محمد سهیل سرو و همکاران

آغاز حرکت بدون الگو نخستین درخشش انقالب

امیدبخش کشور
فرصتهای مادی کشور با مدیران کارآمد و پُرانگیزه و خردمند

ظرفیتهای امیدبخش

برکت تحریمم اتکا به توان داخلی
نقاط امیدبخش انقالب؛ رویشهای انقالب در برابر ریزشها
نقاط امیدبخش انقالب؛ دانش و رستاخیز علمی
نومیدی بیجا و ترس کاذب
تغییر چالشها

سیاسسستهای تضسسعیفی

مأیوس سازی مردم و مسئوالن از آینده؛ سیاست دشمن

دشمن

انواع سیاستهای مایو سازی رسانهای دشمن
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عناصر نامید ساز؛ بیکاری ،فقر درآمدی
زیان سبک زندگی غربی
پرورش امید و رانسسدن نومیسسدی و تسسرس؛ نخسسستین و ریشسسهایترین جهسساد
(جهاد تمدنی)
امید و نگاه خوشبینانه به آینده
امید صادق و متکی به واقعیتهای عینی
معنویت و اخالق ،جهت دهندهی همهی حرکتها

راهکارهسسای مقابلسسه بسسا

نقاط امیدآفرین؛ طهارت اقت ادی مسئوالن

دشمن

نقاط امیدآفرین؛ اجرای عدالت
نقاط امیدآفرین؛ حق ت میمگیری و عمل کردن و اندیشه برای همه
نقاط امیدآفرین؛ گسترش حضور قدرتمندانهی سیاسی جمهسسوری اسسسالمی
در غرب آسیا
تغییر حکومتم حفظ آرمانهام تحقق آرمانها در عمل

مضامین سازمان دهنده

مضمون پایه

آغاز ع ر جدید عالم
شکاف بایدها و واقعیتها
درخششهای انقالب
ظرفیتهای امیدبخش
94

آغاز ع ر جدید عالم

راهکارهای مقابله با دشمن
جدول  3مضامین سازمان دهنده و پایه بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
ب) تحلیل یافتهها
بر اساس مضامین فوق با بررسی بیانیه گام دوم دوران جدیدی از عالم بسسا انقسسالب اسسسالمی بسسه وجسسود
آمده که دین و انقالب اسالمی در آن نقسسش محسسوری دارنسسد .ازایسسنرو دشسسمنی دشسسمنان را بسسا انسسواع
راهکارها در پی دارد که توانمندترین حربسسه دشسسمنان ایجسساد ناامیسسدی اسسست .درحالیکسسه ظرفیتهسسای
امیدبخش برای ادامه راه از یکسو و وجود انگیزه در جامعه از سوی دیگسسر گسسواه بسسر حضسسور امیسسد در
عرصههای مختلف است .از دید آیت الل خامنهای راهکار بروز امید وابسته به تحقق اعتمسساد در عرصسسه
جامعه از طریق فعال عمل کردن مسئوالن به آرمانها و ارزشها انقالب است.
ی همهی قفلها »1اسسست و «نخسسستین توصسسیه
همچنین با توجه به اندیشه رهبر انقالب امید «کلید اساس ِ
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سیاستهای تضعیفی دشمن

پیش از همهچیز »2بوده که «بدون آن ،هیچ گامی نمیتوان برداشت»3؛ میتوان به این نکتسسه اشسسعار پیسسدا
کرد که امید درواقع همهچیز است .همنظر است هم عمل ،هم ذهن است هم عسسین و بسسهطورکلی آن را
میتوان «نگاه خوشبینانه به آینده  ...متکی به واقعیتهای عینی» 4تعریف کرد .هرچند «امیسسد هسسم امیسسد

1

(بیانیه گام دوم)1397 ،

2

(بیانیه گام دوم)1397 ،

3

(بیانیه گام دوم)1397 ،

( 4بیانیه گام دوم)1397 ،
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ال ما را بهدرستی آن نوید میدهسسد» 1بهطوریکسسه «سیاسسست
بىجا نیست؛ امیدى است که واقعیتها کام ً
تبلیغی و رسانهای دشمن و فعالترین برنامههای آن ،مأیوس نمودن مردم و ح ّتسسی مسسسئوالن و مسسدیران
ما از آینده

است2».

امید است که انگیزه تالش میدهسسد و انگیزههسسا و ارادههسسای منف سسل را بسسه یکسسدیگر مت سسل و لبسساس
یکپارچگی و همجهتی را در قواره جامعه تنظسسیم میکنسسد .ازایسسنرو« ،اساسسسىترین قضسسیه امیسسد اسسست.
ازجملهى سختترین کارهایى که علیه من و شما دارد انجام میگیرد ،این اسسست کسسه امیسسد را در ماهسسا
بمیرانند .سعى کنید امید را زنده نگهدارید« »3.امید به پیروزى ،امید به پیشرفت و امید بسسه موفقیسست ،هسسر
انسانى را به حرکت وادار مىکند .اگر شما بخواهید هر انسسسان ف ّعسسال و سسسرزنده و شسسادابى از حرکسست
بیفتد ،کافى است او را ناامید کنید .اگر ناامید کردید ،دستهای فعّا ْل سست خواهد شسسد؛ زانسسوان ف ّعسسال و
استوار به لرزه خواهد افتاد .»4درواقع «امید ،بزرگترین قوهی محرکهی انسان است »5و عسساملی حرکسست
برانگیز است لذا «اگر امید نبود ،حرکت نخواهد

بود»6.

ب )1-چیستی امید
الف .مولفه های امیدزدا

 . 1در دیدار دانشجویان 1391م05م16
( 2بیانیه گام دوم)1397 ،
 3در دیدار دانشجویان 1391م05م16
24( 4م7م)1376
24( 5م7م)1376
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1373( 6م06م )21بیانات در آغاز بکار دهمین گردهمایى سراسرى ائمه جمعه

همچون انگیزه ،شجاعت ،حرکت و پیشرفت ،جهاد ،اعتماد و تعهد است.
 .1عن ر بیارادگی و غفلت
زمانی که جامعهایی ناامید است عن ر اراده و انگیزه در آن کمرنگ میشود .امید به بهبود امسسور ،تسسالش
و جدیت را جهت دستیابی به هدف میطلبد .در حالیکه جامعه ناامید انگیزه حرکت در جهسست تحقسسق
اهداف را ندارد .هرچند هدفی ترسیمشده باشد اما انگیزه حرکت به سمت آن وجود ندارد.
کار دشمن آن است که بانفوذ و اختالل محاسباتی ترس و امید کاذب به جامعه و مسئولین میدهد کسسه
نتیجه آن نیز غفلت و غافلگیری از ناحیه دشمن خواهد بود .این کار با شسسیوههایی همچسسون «خبرهسسای
دروغ ،تحلیلهای مغرضانه ،وارونه نشان دادن واقعیتها ،پنهسسان کسسردن جلوههسسای امیسسدبخش ،بسسزرگ
کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ  ...با رسانهی صوتی و ت سسویری و
اینترنتی دشمنان» 1صورت میپذیرد.

مقالۀ پژوهشی :واکاوی تحلیلی معنای امید در بیانات آیتاهلل خامنهای ، ...محمد سهیل سرو و همکاران

به نظر میرسد امید در تضاد با مفاهیمی همچون بیارادگی ،غفلت و تسسرس و در تسسرادف بسسا مفساهیمی

 .2ترس
ترس مفهومی تهی از امید است .ترس حرکت و پیشرفت را از فرد و جامعه سلب میکنسسد و توقسسف و
سکون را به بار میآورد .در مواردی حتی موجب ذلت و خواری نیز هست .درحالیکه امیسد انسسسان را
به کنشگری وامیدارد و انگیزه و جوشش را تقویت میکند .ازاینرو رهبسسر انقسسالب تسسرس را در کنسسار
یاس و در تقابل با امید استعمال نمودهاند« .اینجانب همواره از امید کسساذب و فریبنسسده دوری جسسستهام،
امّا خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز بر حذر داشتهام و بسسر حسسذر مسسیدارم» (بیانیسسه گسسام
دوم انقالب)1397 ،

 1بیانیه گام دوم1397 ،
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ب .مولفه های امیدزا
 .1انگیزه ،حرکت و پیشرفت
امید در یک معنا به معنی انگیزه و انگیزه داشتن است« .آن چیزى که جنگنسسده را ،رزمنسسده را در جبهسسه
نگه مىدارد ،امید است .باید امید داشته باشد ،بداند که مىتواند به پیروزى برسد .این امید را بایسسد زنسسده
نگهداشت»1.

 .2اعتماد و تعهد
امید امری اعتمادآفرین است؛ و به تعبیری میتوان این دو مفهوم را متناظر یکدیگر دانست« .یسسک کلیسسد
اصلى وجود دارد و آن امید دادن و اطمینسسان دادن بسسه مسسردم اسسست .اگسسر مسسردم ناامیسسد شسسدند ،اعتمسساد
خودشان را از دست دادند ،متزلزل شدند ،شکست قطعى است ».در جای دیگسسری نیسسز رهبسسر انقسسالب
این دو واژه را باهم استفاده نمودهاند «عامل اصلى پیروزى ،درصحنه بودن مردم است؛ عامسسل درصسسحنه
بودن مردم ،امید و اطمینان آنهاست .این امید را باید در مردم تقویت کرد؛ مردم را نباید ترسسساند؛ مسسردم
را نباید بدبین کرد ،بىاعتماد

کرد2».

ب )2 -چگونگی تحقق امید
چگونگی تحقق امید از سرف سسلهای اساسسسی در مباحسسث پیرامسسون امیسسد و امیسسدواری اسسست .چهبسسسا
گفتگوها از امید بسیار است اما مسیر دستیابی به آن روشن نیست .رهبر انقالب اسالمی تحقسسق امیسسد را
وابسته به چند عامل دانستهاند:

 1بیانیه گام دوم1397 ،
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 2بیانات در دیدار اعضاى مجلآ خبرگان رهبرى 25م06م1389

ج َم ُعسسوا
ش ْو ُه ْم» 1این از طرف دشمن است؛ بترسید َ « -ق ْد َ
خ َ
ج َمعُوا َل ُک ْم فَا ْ
س َق ْد َ
النّا َ

م»2
ْشس ْو ُه ْ
َل ُکس ْم فَاخ َ

ن َلس ْم َی ْن َتس ِه
ف َأ ْولِیا َء ُه» 3مىترساندَ « .لس ِئ ْ
خ ِّو ُ
شیْطا ُن ُی َ
نسبت داده شود به دشمن  -آیهى دیگرِ « :إنَّما ذ ِل ُک ُم ال َّ
ک ِب ِهس ْم» 4ببینیسسد ،اینهاسسست .یعنسسى
جفُو َن فِی ا ْل َمدِی َن ِة َل ُن ْغ ِر َی َّن َ
ض َو ا ْل ُم ْر ِ
ن فِی ُقلُو ِب ِه ْم َم َر ٌ
ا ْلمُنا ِفقُو َن َو ا َّلذِی َ
ترسیدن مردم مذمت شده؛ مردم را ناامید کردن ،مردم را بی اطمینان کردن ،مذمت

شده5».

ن
ُسسرٍِ .إ َّال ا َّلسذِی َ
دوم ،تواصی یکدیگر به ایستادگی« :متقابالً ،نقطهى مقابلَ « :و ا ْل َع ْرِِ .إ َّن ا ْل ِإنْسا َن َل ِفسسی خ ْ
صوْا بِال َّ ْبرِ» 6همدیگر را باید وصیت کنیم ،توصیه کنسسیم
ق َو تَوا َ
ح ِّ
صوْا بِا ْل َ
ت َو تَوا َ
آ َمنُوا َو َع ِملُوا ال ّالِحا ِ
ْضس ُه ْم َأ ْولِیسسا ُء
ت َبع ُ
به صبر ،به ایستادگى ،به پیروى از حق؛ همدیگر را نگه داریمَ « .و ا ْل ُم ْ ِمنُو َن َو ا ْل ُم ْمِنسسا ُ
ض» 7اولیاء یعنى پیوستهها؛ به همدیگر پیوستند .این وظیفهى ماست .بنابراین ،بایستى به ایسسن نکتسسهى
َب ْع ٍ
امید و اطمینان توجه

1

کرد8».
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س ِإ َّن
ن قسسا َل َل ُهس ُم ال ّنسسا ُ
اول ،نترساندن یکدیگر و دوری یاس از یکدیگر« :قرآن کریم میفرمایسسدَ « :ا َّلسذِی َ

آلعمران173 :

 2آلعمران173 :
 3آلعمران175 :
 4احزاب60 :
5
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 6ع ر3-1 :
 7توبه71 :
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سوم ،کشف مهمترین ظرفیت امیدبخش جامعه و سرمایهگذاری بر آن« :مهمتسسرین ظرفیسست امیسسدبخش
کشور ،نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی اسسست .جمعیسست جسسوان
زیر  40سال فرصت ارزشمندی برای کشور است 36 .میلیون نفر در سسسنین میانسسهی  15و  40سسسالگی،
نزدیک به  14میلیسسون نفسسر دارای تح سسیالت عسسالی ،رتبسسهی دوّم جهسسان در دانشآموختگسسان علسسوم و
مهندسی ،انبوه جوانانی که باروحیهی انقالبی رشد کرده و آمسسادهی تسسالش جهسسادی بسسرای کشسسورند و
جمع چشمگیر جوانان محقق و اندیشمندی که به آفرینشهسسای علمسسی و فرهنگسسی و صسسنعتی و غیسسره
اشتغال دارند؛ ...فرصتهای ما ّدی کشور نیز فهرستی طوالنی را تشکیل میدهد کسسه مسسدیران کارآمسسد و
پُرانگیزه و خردمند میتوانند با فعّال کردن و بهرهگیسسری از آن ،درآمسسدهای م ّلسسی را بسسا جهشسسی نمایسسان
افزایش داده و کشور را ثروتمند و بینیاز و بسسه معنسسی واقعسسی دارای اعتمادبسسهنفآ کننسسد و مشسسکالت
کنونی را برطرف

نمایند1».

چهارم ،سوق دادن امید به الیههای عمیق نظام ارزشی جامعه« :در خود و دیگران نهال امید بسسه آینسسده را
پرورش دهید .ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید .ایسسن نخسسستین و ریشسسهایترین جهسساد شسسما
است2».

پنجم ،اعتمادزایی؛ رهبر انقالب در برخی مواقع بیانه امیسسد را کسسه بهکاربردهانسسد از واژههسسای اطمینسسان و
اعتماد نیز استفاده نمودهاند و با واو عاطفه این موضوع را بهکاربردهاند« .حالسست ناامیسسدى و بىاعتمسسادى
به آینده یکى دیگر از مشکالت و آسیبها است .حالت بىاعتمادى به خود شسسخص و خسسو ِد ملسسى ،از
ال وقتى ضعفهایى گفته مىشود مىگویند ،در مملکسست مسسا دیگسسر اینطسسورى
دیگر آسیبها است .مث ً

 1بیانیه گام دوم1397 ،
100

 2بیانیه گام دوم1397 ،

بىاعتمادى خودش ،منشأ بسیارى از مفاسد دیگر اسسست .ازجملسسهی م سسادیق آن ،همسسین گسسرایش بسسه
جنآ خارجى است .این را کوچک نگیرید ،این خیلى مهم اسسست ،اینیسسک فرهنسسگ اسسست»( .ایشسسان
بیاعتمادی را یک نوع فرهنگ میدانند).
 .6جمعبندی
مقاله حاضر باهدف دستیابی به جهتگیریها نسبت بسسه امیسسد و نقسسش آن در آینسسده گسسام دوم انقسسالب
انجام شد و مسئله آن چیستی و چگونگی امید در بیانات رهبر انقالب با تأکید بر بیانیسسه گسسام دوم بسسود.
در این تحقیق سعی شد تا به این س االت پاسخ داده شود؛ امید و امیدواری در بیانات رهبسسری و بیانیسسه
گام دوم به چه معناست و در چه قالب به آن نگریسته شده است؟ و راهکارهای چگونگی تحقق امیسسد
کدامند؟
بر اساس یافتههای تحقیق مشخص شد او ًال امید در بیانسسات رهبسسر انقسسالب بسسهعنوان کلیسسد حسسل همسسه
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است .این ،حالت بىاعتمادى به خسسود اسسست .چسسرا بایسسد ایسسن بىاعتمسسادى وجسسود داشسسته باشسسد .ایسسن

مسائل نگریسته شده است و بر لزوم گسترش آن به الیههای عمیق جامعه تأکید شده اسسست .همچنسسین
امید به حرکت و پیشرفت به جلو با نگاه به آینده در کالم ایشان تعریفشده است .نکتسسه جدیسسدی کسسه
در این تحقیق درباره امید در اندیشه آیتالل خامنهای به چشم میخورد این اسسست کسسه ایشسسان امیسسد را
ال همراه با امیسسدواری از نسسوع امیسسد صسسادق
ظرفیت بخش به سایر ابعاد جامعه میدانند و نگاه ایشان کام ً
در مقابل امید کاذب است و ایشان امید را بهمثابه حرکت و پیشرفت تعریف نمودهاند.
در پاسخ به س ال دوم این نتیجه به دست آمد که آیتالل خامنهای در بیانیه گام دوم انقسسالب ت سسویری
از آینده و گذشته انقالب اسالمی ارائه کرده است .در این ت ویر دوران جدیسسدی از عسسالم ترسیمشسسده
است که با وقوع انقالب اسالمی آغازشسسده کسسه بسسا دشسسمنیهای گسسسترده دشسسمن همسسراه بسسوده اسسست.
دراینبین برای رشد و شکوفایی هرچه بیشتر امور انقالب ظرفیتهای خاصی در ایران و بدنه انقسسالب
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اسالمی وجود دارد که همگی ظرفیتهایی امیدبخش هستند و کلید همه قفلها و گرههای انقالب نیسسز
با امید و اعتماد باز میشود؛ بنابراین با امید میتوان راهکارهایی هم برای مقابله با چالشهای درونسسی و
بیرونی ازجمله تهاجم دشمن به دست آورد و هم شکاف میان واقعیتهسسا بسسا آرمانهسسا را کسسه درواقسسع
یکی از اساسیترین شکافهای نامید کننده است را کم و امیدواری را تقویت نمود.
آیتالل خامنهای تعبیر ظریفی را در همنشینی امید و اعتماد و اطمینان بهکاربردهاند و در نظر ایشان ایسسن
موارد نمیتواند از یکدیگر جدا انگاشته شود .درواقع هر جا امید صسسادق باشسسد اعتمسساد و اطمینسسان نیسسز
وجود دارد هرچند امید کاذب قابلیت اینچنینی ندارد .از سوی دیگر چینش این مفاهیم کنسسار یکسسدیگر
گواه نهتنها ظرفیتهای فردی آن است بلکه ظرفیتهای اجتماعی آن را نیز بیان میدارد چراکسسه اعتمسساد
مفهومی اجتماعی است که در یک گروه یا جامعه شکل میگیرد و نمیتوان حالسست فسسردی را در ابعسساد
جامعه برای آن ت ور کرد مگر مواردی مانند اعتماد به خدا و خود؛ اما بهطورکلی اعتماد در ارتبسساط بسسا
دیگران و جامعه معنا مییابد؛ بنابراین همنشینی امید و اعتماد در بیانیسسه گسسام دوم نشسسان از مفهسسوم امیسسد
اجتماعی در اندیشه آیتالل خامنهای دارد که میتوان ساختارهای اجتماعی و فرهنگی را بسسر اسسساس آن
بازتولید و مورد باز تنظیمی قرارداد .همچنین ،اعتمسسادزایی ،پیشسسرفت ،ایسسستادگی و نترسسساندن یکسسدیگر
راهکارهای چگونگی تحقق امید در نظر ایشان تلقی شده است.
براساس آنچه ارائه شد جدول ذیل مقوله مرکزی هر اندیشمند در خ وص امیسسد و ناامیسسدی را نشسسان
می دهد:
جدول  4اندیشمند و مقوله مرکزی امید و ناامیدی
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ردیف

اندیشمند

مقوله مرکزی امیدواری

مقوله مرکزی ناامیدی

1

دورکیم

سامان مندی های اجتماعی

نابه سامانی های اجتماعی

2

مازلو

تامین نیازهای مراتبی

عدم تامین نیازهای مراتبی
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مارکآ

آگاهی

ناآگاهی
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کنش ارتباطی و عقالنی
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