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 چکیده

زیرا وارد شدن به  ؛رود می اساسی به شمارهای  بایستهاز ها  واژه «شناسی مفهوم»، های دینیدر پژوهش
در اصلی این پژوهش،  به عنوان مسئله «انتظار» مباحث اصلی برآن مترتب است. مفهوم شناسی واژه

کاربرد نادرست و نامفهوم آن  ؛مربوط به موعودگرایی بسیار ضروری استتحلیل و تبیین مباحث  زیرا 
_گیری از روش توصیفی  این نوشتار با بهره .گردد  موجب مغالطه و خلط در موضوع و خروج از بحث می

که طی آن شناخت و تعریم سازهمنظور  بهتالشی است ، تحلیلی به بررسی عالوه بر واژه شناسی، ، انتظار 
کل نظام معنایی پرداخته و در نهایت به این دقی ق مدلول استعمالی و اصطالحی و نیز جایگاه آن در 

که سازه انتظار کیفیتی ، نتیجه دست یافته است  در مبانی تفکر اسالمی عبارت است از حالت نفسانی و 
که  که گویای روحانی  گر واژه ونزدیک است تحقق آن توجه و اشتیاق و آرزوی تحقق امر خیری است    ا

گونهانتظار در مفهوم عالی آن گردد ، به  باعث نشاط روحی و معنوی و رشد ، ای صحیح تفسیر و تبیین 
گردیده و  .کند را تضمین میها  انسان روشن و سعادت جاودانه آینده اخالقی 

کلیدی  .گوهر معنایی، ای، تحلیل مولفهمفهوم شناسی، تفکر اسالمی، انتظار : سازهواژگان 

__________________________________   

کارشناسی ارشد با عنوان . 1  «بررسی تطبیقی نقش انتظار در مذهب شیعه و آیین مسیحیت»مقاله برگرفته از پایان نامه 
 .باشد  می

گروه معارف دانشگاه ا.  2   )نویسنده مسئول( زاد اسالمی واحد خمینی شهرآستادیار 
ahmadmasaeli@gmail.com 

کارشناسی ارشد رشته معارف قرآن دانشگاه قرآن و عترت اصفهان.  3   فارغ التحصیل 
nahid.forghani95@gmail.com 
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 همقدم
زیرا با  ؛سزایی برخوردار استر مبانی تفکر اسالمی از اهمیت بهد «انتظار»مفهومی  شناخت سازه

کارکردهای انتظار موعود در تفکر اسالمی و باالخص شیعی انتظار ، تحقق و تجلی توجه به آثار و 
روحی و تحول و نشاط معنوی و مانت رکود فکری و انحطاط ، پویایی مایه، اش در معنای واقعی

 گردد. می انزوای سیاسی و اجتماعی
 مورد معنای به راهیابی برای طریقی که است شناسی واژهاثر تحقیقی،  هر درک مرحله اولین

کی از یک از جها،  که بعضی از واژه با توجه به این .است نویسنده یا گوینده نظر مله انتظار حا
 مطرح شناختی روانهای  سازه ناسیش مفهوم قالب در  این واژه ،شناختی استحالت روان

 گردد. می
پیش از آن  .1زیرا  ؛محور است پژوهی متن در دینها  بایستهترین  مفهوم شناسی یکی از مهم

، الزم است تعریم دقیق آن مشخص تا مشخص هر موضوع دینی سخن به میان آید که درباره
کنیمقرار است چه چیزی  دربارهشود،  گر ها  گزاره از بسیاری دقیق تبیین و فهم .2؛ بحث  )ا

گزارهفهم موضوعی به ها( آن نگوییم همه که  بدون شناخت مفهوم  .آن است ارهدرب منوط است 
 ها و رابطه  ویژگی؛ توان فهم دقیقی از متن به دست آورد های آیه یا حدیث نمی موضوع یا موضوع

کردها  آن اصلی بر های  انتخاب واژه متون ووجوی  جستدقت در  .3؛ را شناخت و سپس تبیین 
است. نظام و  «نظام موضوعات»یکی از مسائل مهم شناخت . 4متوقم است؛ مفهوم شناسی 

مناسبات موضوعات از راه تشخیص جایگاه هر موضوع و چگونگی ارتباط آن با دیگر مفاهیم به 
 ،نشناسیمشود. چنانچه موضوعات را به درستی  نمی آید و جز با مفهوم شناسی حاصل  دست می

 .(70و69ص: 1396، )پسندیده شود نمی روشنها  تعامل آن جایگاه هریک و نحوه
که   در ها آن میان روابط و معنایی عناصر ازاست  عبارت شناسی روانهای  سازهقابل ذکر است 

های  مولفه چنانچه که است مفهومیهای  مولفه دارای شناسیروانهای  سازه. مفهومهر 
های  مولفه از هریک و گردند  می گذاری نام مفهومی ابعاد ،باشند یواحد جهت دارای مفهومی
 دارد. شناسیروان در نشانگر یک به اشاره مفهومی
معانی  معنا یا»، «معنایی گوهر» گانه سه مراحل در نیز سازه یک کیفی تحقیق یا سازه تعریم
 در یا تخصصی متون یا فن یک دانشمندان بین در «اصطالحی معنا یا معانی» و «استعمالی
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 و «تخصصی متون در اصطالحی معانی»، «استعمالی معانی»، «معنایی گوهر» گانه چهار مراحل
 است مواردی در فرض این. گردد می مطرح( scared Text) «دینی متون در اصطالحی معانی»

 آن به دینی در متون هم و( شهودی و فلسفی، علمی) تخصصی متون در هم سازه یک که
 تحلیل بحث به توان  میمذکور،  گانه چهار یا گانه سه مراحل از هریک در .باشد شده پرداخته

 سرانجام به را کیفی تحقیق وکرد  استخراج را نظر مورد سازههای  مولفه و پرداختای  مولفه
 .رسانید

کیفی بر روی یک سازه اجرای مراحل   شناختی روانتحقیق 

 

 
گوهر معنایی آن شناخت مفهوم سازهمنظور  بهدر این مقاله  کشم  به آثاری ابتدا ، انتظار و 

علمای دین و  نیز دیدگاه لغت شناسان ورجوع و العین و مفردات ، اللغه مقاییس معجم چون
های  استعمالی و اصطالحی انتظار و مولفه، تعاریم لغویو سپس بررسی  متون دینی و معصومان

گردیده و در نهایت به معنایی متعالی و اثربخش دست یافته است.ها  مفهومی آن  استخراج 

ساخت مقیاس. 3  
کشف مولفه های  . 2

 مفهومی
 تعریف سازه. 1

 مراحل تعریف سازه:
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 ( شناسی مفهوم) سازه یک فهم شرایط
 سوال و هستیمنیازمند  سازه یک فهم روش مراحل طی به ،شناختیروان سازه یک فهم برای
 اسالمی منابت در را مفهوم هر توان می چگونه که این از است عبارت سازه یک فهم روش در اصلی

های  پژوهش برای موضوعی عنوان به آن سازی عملیاتی برای کهکرد  توصیمای  گونه به
 .آید کار به توصیفی

گرچه مقدس متن بودن شناختاری پذیرش از بعد  های  گزاره داراینیز  مقدس متون )ا
 این بررسی؛ به متن معنای به یابی دست امکان پذیرشپس از  وهستند(  تمثیلی یا سمبلیک
 .یافت دست امر این به توان      می چگونه کهرسد  نوبت می موضوع

 مقدس متون طریق از تنها (تشیت مبانی اساس بر)اسالم  دین شناخت کهقابل ذکر است 
 مطرح احکام فهم منابت عنوان بهنیز  اجماع و عقل مانند دیگری منابت و یابد نمی تحقق

 .گردند می
گفته  سوال به پاسخ در  و سمانتیکی موقعیت رعایت با دین فهم شناسی متد گفت بایدپیش 

 )هر باشد مقدس متون از فهمی دارای کسی چنانچه و کند می پیدا تحقق هرمنوتیکی موقعیت
 و سمانتیکی موقعیت رعایت با فهم این و اتفاق افتاده باشد( بار اولین برای فهم این چند

 .است طرح قابل فهم این؛ باشد کرده پیدا تحقق هرمنوتیکی
 است عبارت مجید قرآن بودن شناختاری غیر یا شناختاری مورد در شیعی پردازن نظریه دیدگاه

 دارای است ممکن که آیاتی وجود ولی ؛هستند شناختاری بعد دارای اساسا االهی آیات که این از
 .(175ص، 1ج :1367، )عالمه طباطبایی است پذیرش مورد نیز باشند تمثیلی و سمبلیک بعد

  سمانتیکی موقعیت
 هرمنوتیکی و سمانتیکی موقعیت رعایت بر دین فهم متدشناسی ،شدیم متذکر که طور همان
 ازای  گونه (language-semantics) سمانتیکی موقعیت یا زبانی معناشناسی. استمتوقم 

 در فلسفه و منطق با معناشناسی. پردازد می معنا کشم چگونگی به که است معناشناسی دانش
 طریق از معنا کشم در ذهن کارکرد چگونگی کشم معنای به زبانی معناشناسی اما ؛است ارتباط

 وها  واژه معانی از زبانی شناسی معنا خالصه طور به و آن از خارج دانش نه ،است زبان خود
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 .(1396، نصرتی و رکعی)کند  می بحث زبانی جمالت

 مفهوم شناسی
 :1388، ایمان) هستند علمیهای  نظریه بنای سنگ و علم پیکر اصلی اجزای، مفاهیم

 .است اجزا این شناسی باز فرآیند شناسی مفهوم .(27ص
 استفاده اجتماعی و فردی افعال و متن معنای، قصد شناسایی و بررسی فرآیند، شناسی مفهوم

 . است زبان مجرای در مفهوم کننده

 ایتحلیل مولفه
های  مولفه طریق ازها  واژه بین ارتباط بررسی به شناسی زبان در« ای مولفه تحلیل»

 (.71: ص1384، )صفوی کند می اشاره آن دهنده تشکیل
گاهی و شناختیروان ویژگی هر معنای فهم ،اساس این بر  تقابل در هایی   ویژگی چه که این از آ

 . است پذیر امکانای  مولفه تحلیل طریق از ،هستند یکدیگر با

 اسالمی مفاهیم گستره در شناسی مفهوم
 مفهومیهای  مولفه ازای  مجموعه کردن مشخص ،«اسالمی مفاهیم گستره در شناسی مفهوم»

 مفهومیهای  مولفه این کنند. می حکایت خاصی مفهوم نبودن یا بودن از کهشود  را شامل می
 به مفهومیهای  مولفه .کنند  می اشاره روان شناختی سازه یک رفتاری نشانگرهای به خود

 . است مشترک وجوه دارای احتماال کهکند  اشاره می ناپذیر مشاهده و پذیر مشاهده موضوعات

  متون در کلمات کاربرد
 این. است متفاوتهای  حالت دارای ،ها زبان تمام در یا متون درواژگان  یا کلمات کاربرد
 بیفتد: اتفاق صورت سه به است ممکن کاربردها
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  معنایی الف(گوهر
گوهر معنا»مقصود از  که به شکل ،«روح و  گون در آمده و های  مفهوم اولیه و بسیطی است  گونا

در قالب مصادیق متعدد عرضه شده است و در تمامی معانی استعمالی و اصطالحی سریان و 
گوهر معنایی کاربردهای استعمالی الفاظ و ظرافت ،جریان دارد. با درک روح معنا یا  های  تفاوت 

 گوهر یک دارای موارد بعضی در ،ها زبان در رفته کار هب گردد. الفاظ  موجود در الفاظ روشن می
گوهر دو دارای موارد بعضی در و معنایی  روح یا معنایی گوهر، است ذکرقابل  .است معنایی یا سه 
گونیهای  راه از معنایی  امر این به که لغویهای  کتاب به مراجعه همانندد؛ امکان دار گونا

کرده معنایی گوهر کشم به واند  پرداخته  بن احمد «اللغه مقاییس معجم» هماننداند، ) اقدام 
 ،«کفر» واژه معنایی گوهرعنوان مثال،  به .معنایی گوهر کشم و الفاظ موردی بررسی یا (فارس

 .(124: ص1396، )مسائلی است رفته کار هب متعدد استعمالی موارد در که است پوشاندن

 استعمالی ب(معانی
 میان در جدید معنای همراهی به معنایی گوهر یا معنا روح کاربرد، «استعمالی معانی» از منظور

 الزامی لفظ یک برای متعدد استعمالی معانی وجود البته .(136صهمان، ) است مردم عامه
« کفر» واژه مثال عنوان به. باشد شده ییکاربردها چنین دارای واژه یک است ممکن و نیست
 کوه قله و بزرگ کوه همچنین و شب تاریکی معنای بهاین واژه  .است متعددی معانی دارای

و افزون بر  رفته کار هب ،کنند  می اندود قیر را کشتی ،آن با که قیری دربارهنیز  و است شده استعمال
، باشد پنهان و مقیم یجای در که کسیو  گیاه، تیره ابر، کشاورز، نهر، دریا معنای بهاین معانی، 

 .(1092ص، 2: ج1403، )شرتونیاست  رفته کار هب

 گوهر معنایی یا مدلول مرکزی یا حوزه معنایی 

 معانی استعمالی یا معنای استعمالی 

 معانی اصطالحی یا معنای اصطالحی 
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  اصطالحی ج(معانی
 بین در جدید مفهومی عناصر یا عنصر با معنایی گوهر کاربرد ازاست  عبارت «اصطالحی معانی»

 عنوان به دینی متون در کافر کاربردها.  حرفه صاحبان یا دانشمندان همانند ،خاص گروهی
 .(124ص :1396، )مسائلی است طرح قابل اساس همین بر ،بپوشاند را دینی حقیقت که کسی

 (معنایی گوهر) معناییهای  حوزه نظریه
 یا شناسی مفهوم برای را مناسبی زمینه که زبانی معناشناسی دانش با مرتبطهای  نظریه از یکی
 . است «معناییهای  حوزه نظریه» کند می فراهم سازی مفهوم
( م1934 -1931) تریر که است زبانی واژگانی مفاهیم نظام از یافته انسجام طرحی ،نظریه این

 شجاعی) گرفت قرار دیگر شناسان زبان توجه محل ،آن از پس و کردند عرضه( م1954) گریر وایز و
ک که است پایه این بر معناییهای  حوزه نگرش. (1393، و دیگران  تواند می ویژگی یک در اشترا

 .باشد حوزه یک درها  واژه بندی طبقه برای عاملی
. است مبتنی زبانی شناسی معنا به مربوط تبعی اصولتعدادی از  بر معناییهای  حوزه نظریه

 معنایی گوهر مرکزی یا مدلول نظریه همان این) است «ای مولفه تحلیل» اصول این از یکی
 (.است

ک به توجه با ،معناییهای  حوزه نظریه  تنها و گیرد  می شکل مفهوم یک درها  واژه اشترا
ک وجه این شناخت نیازمند گونیهای  راه از که است اشترا  قابل ای ه تحلیل مؤلفهل، از جمگونا

 .استدستیابی 
 این در که هایی کتاب به مراجعه محور دو در معناییهای  حوزه یا معنایی گوهر کشمهای  راه
 از یا ،«اللغه مقاییس معجم» کتاب هماننداست؛  شده تالیم معنایی گوهر کشممنظور  به زمینه
 .پذیر است امکان مشترک معنای استخراج و استعمالیهای  کاربرد بررسی طریق

که، شناختی است و خاستگاه آن قولی روانهای  یکی از سازه« انتظار»  در قلبی و عملی است 
 روان پدیده این شناختمنظور  . بهاست شده پرداخته آن به دینی متون و تخصصی متون

 .داد قرار بررسی مورد را گذشته چندگانه مراحلضروری است  ،شناختی
 که است انتظار معنای به نزدیکمفاهیم  از ،توکم و تربص، تهیئ، امید، توقت چون مفاهیمی
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 است انتظار معنای با متضاد معانی از کسل و یاس چون مفاهیمی و رفته بکار نیز دینی متون در
 کار رفته است. در متون دینی در برابر مفهوم انتظار به که

 واژه انتظار معنایی گوهر. 1
با مشکل اساسی مفاهیم لغوی و اصطالحی در علوم  ،بشر با توجه به پیدایش و پیشرفت علوم

که بر همین اساسمختلم  مفاهیم به ، الزم است یقبل از هر پژوهش یا بررسی علم ،مواجه است 
کلمات مشخص مورد نظر تحلیل کار رفته در پژوهش یا بررسی علمی  و معانی مورد نظر از آن 

گر این عمل صورت نگیرد علمی اتفاق خواهد افتاد های  اشتباهات بسیار بزرگی در بررسی ،گردد. ا
گوه ،بر همین اساس .(30ص :1381، )مسائلی ر معنایی واژه قبل از شروع در بحث به توضیح 

 پردازیم: می« انتظار»
 مراجعهپذیر است:  امکان صورت دو به معنایی گوهر کشم نحوه ،شدیم متذکر که طور همان

 یا استعمالیهای  کاربرد طریق از معنا کشم یا شده تالیم زمینه این در که هاییکتاب به
 .اصطالحی

و پس از بررسی و کرد ابتدا باید تعاریم لغت شناسان را جمت آوری ، «انتظار» فهم واژهمنظور  به
گون واژه گونا  تصویر دقیقی از دیدگاه لغت شناسان به دست آورد، تحلیل تعاریم و توجه به ابعاد 

کامل و دیدگاهی کرد تا های متفاوت را بررسی و جمت بندی  سپس دیدگاهو  به تعریفی جامت و 
 کلی دست یافت.

کار  «افتعال» در باب که «دقت و ت مل با نگاه» به معنایاست،  «ر  ظ  ن  » از ریشه «انتظار»واژه  به 
و  (714-713ص :1377، )انطون« ترّقب»و  «تاّنی»معنایی آن  رتبطاتاست. از م برده شده

کث» که به ترتیب به معنای   قابل اشاره (353ص، 5ج :1410، )فراهیدی« الم  کردن»اند   و «درنگ 
 هستند. « ایست و درنگ»و « به راهیچشم »

کتاب  میدر  کلمات القرآن الکر لُّ »آمده است:  التحقیق یف  م ُّ
َ
ء   الَنَظر َتأ ْ َظران.  الّش َ َک الن َ بالَعنی َوَکذل 

َو  لُّ  وهُّ م ُّ
َ
ء   َتأ ْ هُّ  الّش َ َعاَيَنتُّ  آن و نظران دارد را معنا همین و چیز یک در تامل و دقت با نگاه ؛ نظرَومُّ
 (.184، ص12: ج1385)مصطفوی،  «است چیزی در تامل با نگاه از عبارت

کتاب  ه مبعىن، فإذا قُّ » آمده است: العنی فراهیدیدر  اوْزَك لَ رت فَ َظ لَت: انتَ َنَظْرتُّ فالنًا وانَتَظْرتُّ م ُيُّ
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ْلت عناهُّ َفَ  َلهُّ َع فَ  ه َ  او به پس است معنا یک به کشیدم را انتظارش و فالنی به کردم نظر؛ وَقْفت وََتَ
 :1410، فراهیدی« )دادم مهلت و نمودم درنگ که است این معنایش پس است نرسیده فعلش

 (.156ص، 8ج
ْعىًن »آمده است:  ابن منظور لسان العربدر  َ ه ِب  اَلًنا واْنَتَظْرتُّ

: َنَظْرتُّ فُّ َقالُّ . يُّ َظارُّ ْنت  : اِل  َظرُّ والن َ
ْزك  او  ْلَت اْنَتَظْرتُّ َفَلْم ُيُّ ذا قُّ ٍد، فإ  هُّ َتَعاَل َواح  . َوِمْنهُّ َقْولُّ ْلتُّ ه َ ْعَناهُّ َوَقْفتُّ َوََتَ َك َفَ ْعلُّ ْس  :ف  ونا َنْقَتب  رُّ اْنظُّ

ْم  کُّ ور  ْن نُّ  است معنا یک به کشیدم را انتظارش و کردم نظر فالنی به و است انتظار همان نظر؛ م 
 که است این معنایش پس است نرسیده فعلت او به پس کشیدم را انتظارش بگوئی هرگاه پس

 شما نور از تا نمایید درنگ) متعال خداوند کالم است معنا همین به و دادم مهلت و نمودم درنگ
 .(216ص، 5ج :1426، )ابن منظور «(کنیم اقتباس

عَجمدر  ة اَِلغالط مُّ وي َ غَ َره اللُّ عاص  ؛»آمده است:  املُّ ضوَرهُّ رَتَقَب حُّ عىن: أ  َ  راه به چشم َنَظَرهُّ ِب 
 .(692ص: 1999، )عدنانی «شد حضورش

کتاب فرهنگ دانشگاهی عربی به فارسی آورده است:  ُه = انتظارا  »لوییس معلوف در  ر  ظ  ِانت 
کردشد یعنی چشم به راه او ،)نظر(  .(184ص :1386، )معلوف «، انتظار داشت و بردباری 
ين جممع کتاب در ، )طریحی« است آن غیر به نکردن توجه و کامل توجه، نظر» آمده است: البحر

 .(497ص، 3ج :1989

گوهر معنایی انتظارهای  مولفه  مفهومی 
و نیز راغب  (1316، ص2)ج اللغه مقاییس معجم کتاب در فارس بن احمد تعریم اساس بر    

کتاب مفردات  عبارت انتظار کلمه معنایی گوهر مفهومیهای  مولفه(، 497)ص اصفهانی در 
 : از است

گوهر معنایی انتظار های  مولفه  )نظر(مفهومی 
کتاب گوهر  مولفه تعریف نام  های مفهومی 

 معنایی
 
 

َل َمعىَن  هُّ ا  روعُّ عُّ فُّ  َصحیح َيرج 
ون و الظاء و الراء َاصلُّ نظر: الن 

َسددع فیددده   ت َ سدددَتعار و يُّ ددهُّ رُّ َ يُّ َعاَيَنتُّ دددء  َومُّ ْ ددلُّ الّش َ م ُّ
َ
دددَو َتأ واحددد وهُّ

)پدیررده روان . یررک حالررت روانرری 1
 شناختی(
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معجرررررررررررررررررررررررم 
 مقاییس اللغه

َلیدده  َذا عاوْنَتدده ...َو َيقولددوَن:  ددر ا  ددء  انظُّ :َ نَظددْرتُّ ال الّش  قددالُّ َفیُّ
َل اْلَوْقدت   رُّ إ 

هُّ َيْنظُّ ن َ
َ
َکأ  ، َیاسُّ َك اْلق  َو َذل  هُّ َوهُّ ي  اْنَتَظْرتُّ

َ
، أ هُّ َنَظْرتُّ
ِت  
ْ
ي َيأ ذ 

...؛فیال َ کره  ه  نون و ظاء و راء ریشه صحیحی است 
گرردد و آن عبرارت اسرت از تمام فروعش به یرک معنرا برر مری

گرفترره  نگرراه بررا تامررل برره یررک چیررز سررپس ایررن معنررا اسررتعاره 
گفتره مری شرود بره شده و در آن وسعت داده شده است پس 

کرردم و نظرر مری کرنم بره او هرگراه چیرزی را نگراه چیزی نظرر 
کررردم برره معنررای منتظررر مانرردم و برره کنرری و مرری گوینررد : نظررر 

 «.یک معنا است

کردن به یک شئ2  . توجه 
کردن تحقرق  آرزو. 3 کردن و طلب 

 یک شئ
 

 
 مفردات راغب

درارُّ بده  ، و قدد يُّ ده  ََيت  ِِ درَراك  الّشدء  و ي یبُّ الَبَصر  و البصدیر َتْقل 
 ،  بعد الَفْحدص 

، و قد يراربه املعرفةُّ احلاصلةُّ لُّ و الَفْحصُّ م ُّ
َ
أ الت َ

؛ ددةُّ ي َ و  گردانرردن چشررم برررای درک  و هددو الر َ نظررر برره معنررای بررر 
گشرتن و  گاهی به معنای تامرل و  یک چیز یا رویتش است و 
گررراهی بررره معنرررای معرفرررت حاصرررل شرررده بعرررد از تفحرررص و 

 «.جستجو است
 

. یررک حالررت روانرری )پدیررده روان 1
 شناختی(

کردن به یک شئ2  . توجه 
. شررئ مررورد توجرره دیررده شررود یررا 3

 دیده نشود

 ظر( از دیدگاه لغت شناسانمفهوم انتظار)ن
کتاب  مفهوم تعریف لغت شناس/ 

خلیررل بررن احمدفراهیرردی، 
 «العین»

لَت: انَتَظرت  ه مبعىن، فإذا قُّ َنَظْرتُّ فالنًا وانَتَظْرتُّ
ْلددت ه َ عندداهُّ وَقْفددت وََتَ دداوْزَك َفَعَلددهُّ َفَ ؛ نظررر َفَلددم ُيُّ

کشرریدم برره یررک  کررردم برره فالنرری و انتظررارش را 
بگوئی منتظر ماندم پرس معنا است پس هرگاه 

فعررل او برره شررما نرسرریده اسررت پررس معنررایش 
کردم و مهلت خواستم  «.توقم 

کردن و مهلت دادن  درنگ 

حسررررررررررررررن مصررررررررررررررطفوی، 
کلمررررررات » التحقیررررررق فرررررری 

 «القرآن

چشرم برره راه »و « نگهبررانی»و  «درنرگ در امرور»
 «بودن ونوعی امید داشتن به آینده

 امید به آینده

ي  معجررررررررررررم »فررررررررررررارس،  ابن
َ
، أ ددددددهُّ ..َنَظْرتُّ هُّ َعاَيَنتُّ ددددددء  َومُّ ْ ددددددلُّ الّش َ م ُّ

َ
ددددددَو َتأ کردن و توجه به یک چیز وهُّ  آرزو 
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َل  «اللغةس ییمقا ددددرُّ إ 
ددددهُّ َيْنظُّ ن َ

َ
َکأ  ، َیدددداسُّ ددددَك اْلق  َو َذل  .َوهُّ ددددهُّ اْنَتَظْرتُّ

ِت  
ْ
ي َيددددأ ددددذ 

ددددء  فیدددداْلَوْقددددت  ال َ ْ ددددلُّ الّش َ م ُّ
َ
ددددَو َتأ ه  وهُّ

دددددددَك  َو َذل  .َوهُّ دددددددهُّ ي  اْنَتَظْرتُّ
َ
،أ دددددددهُّ ..َنَظْرتُّ هُّ َعاَيَنتُّ َومُّ

یَ  ِت  اْلق 
ْ
ي َيأ ذ 

َل اْلَوْقت  ال َ رُّ إ 
هُّ َيْنظُّ ن َ
َ
َکأ  ،  ه  فیاسُّ

ي  
َ
،أ دددددددهُّ ..َنَظْرتُّ هُّ َعاَيَنتُّ دددددددء  َومُّ ْ دددددددلُّ الّش َ م ُّ

َ
دددددددَو َتأ وهُّ

َل  ددددرُّ إ 
ددددهُّ َيْنظُّ ن َ

َ
َکأ  ، َیدددداسُّ ددددَك اْلق  َو َذل  .َوهُّ ددددهُّ اْنَتَظْرتُّ

ِت  
ْ
ي َيأ ذ 

 ه  فیاْلَوْقت  ال َ
ْلددَت  «لسان العرب» ابن منظور، ذا قُّ ددٍد، فددإ  ْعددىًن َواح  َ دده ِب  اَلًنددا واْنَتَظْرتُّ

َنَظددْرتُّ فُّ
ْعَندددداهُّ َوَقْفددددتُّ  ددددَك َفَ ْعلُّ ْزك ف  دددداو  اْنَتَظددددْرتُّ َفَلددددْم ُيُّ
ددددددددددددددددء   ْ ددددددددددددددددلُّ الّش َ م ُّ

َ
ددددددددددددددددَو َتأ ؛ وهُّ ْلددددددددددددددددتُّ ه َ َوََتَ

دددددددَك  َو َذل  .َوهُّ دددددددهُّ ي  اْنَتَظْرتُّ
َ
،أ دددددددهُّ ..َنَظْرتُّ هُّ َعاَيَنتُّ َومُّ

د ن َ
َ
َکأ  ، َیداسُّ ِت  اْلق 

ْ
ي َيدأ دذ 

َل اْلَوْقدت  ال َ درُّ إ 
ه  فیددهُّ َيْنظُّ

ي  
َ
،أ دددددددهُّ ..َنَظْرتُّ هُّ َعاَيَنتُّ دددددددء  َومُّ ْ دددددددلُّ الّش َ م ُّ

َ
دددددددَو َتأ وهُّ

َل  ددددرُّ إ 
ددددهُّ َيْنظُّ ن َ

َ
َکأ  ، َیدددداسُّ ددددَك اْلق  َو َذل  .َوهُّ ددددهُّ اْنَتَظْرتُّ

ِت  
ْ
ي َيددأ ددذ 

کررردم برره فالنرری و  ه  فیدداْلَوْقددت  ال َ نظررر 
کشرریدم برره یررک معنررا اسرر ت پررس انتظررارش را 

کشیدم پس عملی از تو سر  هرگاه بگوئی انتظار 
کردم و درنگ نمودم  نزده پس معنایش توقم 

 باشد.می

کردن و مهلت دادن  درنگ 

ررررررم »محمدعرررررردنانی،  ُمعج 
و غالط الُلغ   «ةیاال 

عددىن َ ددَرهُّ ِب 
نَتَظددَرهُّ و َتَنظ َ ناَلددَک َنَظددَرِه، ا    : و هُّ

َ
َتددأ

عدددلُّ َنَظدددَرهُّ  رَتَقدددَب  َعَلیددده  َو َقدددد َيدددأ  الف  عدددىن: أ  َ ِب 
ضدددوَرهُّ  کشرررید و حُّ کررررد او را و انتظرررار او را  ؛ نظرررر 

کشید به یک معنا است و بره معنرای  تنظر او را 
گراهی فعلری محقرق مری  درنگ نمودن اسرت و 
کرد او را یعنری حضرورش را خواسرتار  شود و نظر 

 بود. 

کردن  درنگ 

فرهنررگ »لرروییس معلرروف، 
دانشررررررررگاهی عربرررررررری برررررررره 

 «فارسی

نَتَظددرَ  = انتظررارا  )نظررر( یعنرری چشررم برره راه او  هُّ ا 
کرد  شد؛ انتظار داشت و بردباری 

 چشم به راهی
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ددل ال دد «جوهری»صحاح،  کددذلک النظددران؛  النظددر: مأم  ء بددالعنی، و 
کلمرره نظررران  نگرراه بررا دقررت و برره همررین معنررا 

 است.

 بصیرت دائم

محمررردبن محمرررد زبیررردی، 
 «تاج العروس»

ع َوقُّ  به راهی چشم : انتظار الوقوعالت َ

؛  «النهایه»ابن اثیر،  ضدددددوَرهُّ رَتَقَبدددددت حُّ نَتَظدددددَر: اذا ا  چشرررررم بررررره راه ا 
  حضورش شد.

 ظهورش را زیر نظر قرار داد

 سعید شرتونی،
 «اقرب الموارد»

؛ قبه و َتَوقعهُّ : َتَر  نَتَظرهُّ  چشم به راهی و مراقبت چشم به راه او بود. ا 

 حسن بن عبدهلل عسکری، 
 «الفروق فی اللغه»

نتظددار و التوقددع فلددو  لددب مددا وقدددر ان وقددع؛  اِل
انتظار و توقت عبارت از خواسرتار تحقرق چیرزی 

 که امکان وقوع دارد بشویم.

کرره واقرررت  طلررب آنچرره مقرردر شررده 
 شود

و چشم به راه داشتن ، به معنای ترتب و توقت «انتظار» ،لغویهای  کتابمراجعه به براساس 
کار رفته است و  که ، «منتظر»به  که انتظار می چشمکسی است  کسی  ، )دهخدا.کشد می دارد و 

، )زبیدی به معنای چشم به راه بودن و نگران بودن استنیز  .(3454-3453ص، 3ج: 1377
 .(539ص، 7ج: 1414

کلمهای  بر اساس تحلیل مولفه کتاب گوهر معنایی  معجم المقاییس اللغه و های  انتظار در 
کردن به یک چیز و آرزو و حالتی نفسانی است مبتنی بر انتظار عبارت از  ،مفردات راغب توجه 

کردن تحقق آن است  .(497: ص1362، راغب اصفهانیو  1316ص ،2ج :1399، )ابن فارس طلب 
گوهر معناییهای  مولفه  مفهومی سازه انتظار در سطح 

 مفهوم نویسنده کتاب ردیف
   سییمقا  معجم 1

 اللغة 
هُّ  ابن فارس َعاَيَنتُّ ء  َومُّ ْ لُّ الّش َ م ُّ

َ
َو َتأ  ؛ نگاه با تامل.َنَظَر: وهُّ

قبه و َتَوقعهُّ  سعید شرتونی الموارد  اقرب 2 : َتَر  نَتَظرهُّ  ؛ چشم به راه بودن. ا 
قوع محمدبن محمدزبیدی تاج العروس 3 نتظار الوُّ ع: ا   ؛ چشم به راه تحقق یک چیز.الَتَوقُّ
َرمَقَبت حضوَرهُّ انتظر:  ابن اثیر النهایه 4  ؛ چشم به راه حضورش شد.اذا ا 
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نتظار: .. لب ما وقدر ان وقع حسن بن عبداهلل عسکری الفروق فی اللغه 5 ؛ طلب آن چه ممکن اِل
 است محقق شود.

ْلتُّ  فراهیدی العین 6 ه َ نَتَظَر:وَقْفت وََتَ  ؛درنگ نمودم.ا 
نَتَظر: َوَقْفتُّ  ابن منظور لسان العرب 7 ْلتُّ ا  ه َ  ؛ همان.َوََتَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتظار معانی استعمالی واژه. 2
گفته شد همان که   معنای همراه به معنایی گوهر کاربرد، «استعمالی معانی» از منظور ،گونه 

 و نیست الزامی ظلف یک برای متعدد استعمالی معانی وجود است. البته مردم عامه میان در جدید
 . باشد یکاربردهای چنین دارای واژه یک است ممکن

ای  امنا انتظر ال اهلل ر الیک » :است آمده انتظار استعمالی معنای مورد در الموارد اقرب کتاب در
هستم و سپس منتظر تو یعنی چشم به راه فضل  منتظر الی اهلل؛ امنا اموقع فضل اهلل ر فضلک
علیه؛ چشم به راه فالنی  تانی: فالنا و موقعه و مرقبه: انتظره»نیز:  «.الهی و سپس فضل تو هستم

 .(1316ص ،2ج: 1403، )شرتونی« بود

عنوان شده  امری داشتن توقت و بودن متوقت ،الموارد اقرب کتاب در انتظار استعمالی معنای
: انتظر»: است آمده اثیر ابن نهایه کتاب در. است امری کردن پیدا تحقق رزویآ معنای به که

 اللغه فروق کتاب درو  (78ص ،5ج :1367، اثیر ابن) «چشم به راه حضورش بود؛ حضوره ارمقب
نتظار: »است آمده « شود واقت که شده مقدر نچهآ طلب وقع؛ ان وقدر ما  لب هو و التوقع: اِل

 هامولفه

 . پدیده روانشناختی1
کردن به یک شیء2  . توجه 

 . شیِء مورد توجه دیده شود یا دیده نشود3
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، )زبیدی «الوقوع انتظار: التوقع»: است آمده العروس تاج کتاب در( و 67: ص1400)عسکری، 
 .(539ص، 7ج: 1414

 مرتبطهای  ب(واژه
 به «ترّجی» .)امید و آرزو( است «یتمنّ »و  «ترجی»واژگان  ،مرتبط و هم ردیم انتظارهای   از واژه
 خالف بر ،رود می کار به  ممکنات بارهدر فقط که است طلب و انشا اقسام از و بودن امیدوار معنای

 امور در ترّجی که این دیگر تفاوت. رود می کار به  محال و ممکن امورهر دو  بارهدر که «تمّنی»
کتاب موسوعه .بعید امور درتمّنی  و است الوقوع قریب   العلوم و الفنون اصطالحات کشاف در 

 و ترجی آمده است: تمّنی معنا و تفاوت معنایی  بارهدر
کان ممکنا او ممتنعا؛ :  لب حصول ال ء  طلب تحقق چیزی را نمودن چه امکان  متىن 

( و متمنی 509ص، 1: ج1996، تهانوی)وقوع داشته باشد یا امکان وقوع نداشته باشد 
کاهلی پیش کار نکند و  که  کار بکند. ترجی:  کسی است  که  کسی است  اظلار گیرد و رجا 

کراهته، او ارمقاب یشء ِلوثوق حبصوله و ودخل یف اِلرمقاب الطمع و ارارِ ال ء  املمکن او 
وه و افرق بنی مرجی و متىن: ِلوشرط  اِلشفاق فا مع ارمقاب املحبوب و اِلشفاق ارمقاب املکر
ودا ُيییء و قد وکون حمال حنو  کما نقول لیت ز یف التمىن امکان املتمىن فلو قد وکون ممکنا 

ترجی به معنای اظهار  ر خبالف الترجی فانه وشترط فیه امکان املرجو؛لیث الشاب وعو
که اطمینانی  خواستن یا نخواستن چیز ممکن است یا به معنای ارتقاب نسبت به چیزی 

شود، باشد و در ارتقاب طمت داشتن و خوف داشتن مطرح میبه تحقق آن نیست می
که ترجی و تمنی عبارت است از اینطمت در امر محبوب و خوف از امر مکروه و فرق بین 

در تمنی امکان تحقق متمنی شرط نیست و بعضی اوقات متمنی ممکن است مانند 
گردد که ما میاین کاش جوانی بر  گاهی محال است مانند ای  کاش زید بیاید و  گوییم ای 

که باید امکان تحقق امر مورد رجا باشد )تهانوی،   (.509، ص1: ج1996به خالف ترجی 
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کرد:    مرتبط با انتظار میهای  از دیگر واژه  توان به موارد ذیل اشاره 
 معنا مترادف واژه

 انتظار

 

کردن ما     درنگ 
ب  چشم به راهی مرق 
 ایست و درنگ املکث
 شکیبایی الصبر
کردن الترنیق  پیوسته نگریستن در چیزی و انتظار 
کردن و مهلت دادن النظر  درنگ 
 داشتنچشم  العکم
کردن و چشم داشتن التلوم  درنگ 
 انتظار، چشم داشتن اِلرصار
کشیدن املماناِ کسی را انتظار   درنگ داشتن و 

« مطاوعه»معنای است، نه متعدی و چون به باب افتعال رفته  ،الزم است مصدر «انتظار»
گر به عنوان اسم چشم به راه بودن، چشم داشتندهد و به معنای  می مصدردر نظر  است و ا

 داشتگی است. چشمو  داشت به معنای چشم ،گرفته شود
به  ،«مطاوعه»وجود خاصیت ، شود می آنهای  از مترادف «انتظار»   آن چه باعث تمایز واژه

معنای به این دلیل،  .رود  از خصوصیات باب افتعال به شمار میکه  است« ت ثیر پذیری»معنای 
که نتیجه خواهد بود.  «چشم به راه شدن»واژه انتظار  حالت و وصفی  «انتظار»مطلب مذکور این 

که بر شخص مت ثر ازیک سلسله امور  ،است آن منتظر وآنچه وی و بین شود  میمترتب، است 
 .(4: ص1396، نژاد )الهی وجود دارد ت ّثر و ت ثیر رابطه
 :است آمده مازندرانی مالصالح کافی اصول شرح کتاب در

 مظنون او متوقع سببه مطلوب امر حصول موقع بسبب لفرحلا موجبة نفسانیة حالة الرجاء
نتظار اِلخیر وسمی و معلوم او  بسبب الفرح و الرجاء اما و اشد فیه الفرح و اوضا املطلوب اِل
ور فذلک سببه وقوع عدم علم مطلوب موقع  که است حالتی نفسانی «رجا» محاقة؛ و غر

 آن سبب که است مطلوبی حصول امر انتظار امر، این علت و شود می نفس شادی باعث
 که جایی و شود می محقق که است قطعی یا شود محقق رود می گمان یا رود می انتظار
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 فرض این در شادی و شود می نامیده خوب انتظارباشد،  الوقوع قطعی چیز یک سبب
 محقق سببش دانیم می که خوبی امر انتظار سبب به شادی و امید اما و است شدیدتر

  .استحماقت  و غرور، است نشده
وه موقع بسبب لتامللا موجبة نفسانیة حالة اخلوف  امر فوات موقع او الوقوع ممکن سببه مکر
وه انتظار ذلک وسمی غالبا ظنا مظنونا او معلوما سببه وقوع کان لو و فیه مرغوب  اوضا املکر
ود فیه التامل و خوفا وسمی کما وه موقع بسبب التامل و اخلوف اما و از  وقوع عدم قطعا علم املکر
که سبب درد نفس  ؛مالیخولیا و وسواس فذلک اسبابه من ئش خوف حالت نفسانی است 
که سببش ممکن است تحقق یابد یا به سبب می شود به سبب امکان تحقق مکروهی 

گرچه سبب از دست رفتن یقینی یا  که خواسته شده است ا امکان از دست رفتن چیزی 
که این امر انتظار امر غیر مطلوب نامیده می که خوف نامیده ظنی باشد  شود همان طور 

که انتظار مکروهی برود شود البته در انتظار درد بیشمی تر است اما خوف و درد در جایی 
دانیم چیزی از اسبابش محقق نخواهد شد مالخولیا یا وسواس نامیده که یقینا می

 (.205، ص8: ج1382شود )مازندرانی،  می

  انتظار سازه استعمالی معنای مفهومیهای  مولفه
 ؛(شناختی روان پدیده) روانی حالت یک (الم
 ؛چیز یک به توجه( ب
 ؛میل و عالقهج( 
 ی؛چیز تحقق به میل و عالقهد( 
 ؛بد یا خوب یامر تحقق به میل و عالقههر( 
 ؛دارد وقوع امکان که بد یا خوب یامر تحقق به میل و عالقهو( 
 شده است. مقدر که بد یا خیر یامر تحقق به میل و عالقهز( 

 انتظار   معانی اصطالحی واژه-3

 (مقدس متن) تخصصی متون در انتظار الف(
 توصیم از بعدباید  که است دینی تخصصی متون در انتظار معنای بررسی ،بحث محور خرینآ
 مورد محور این درضروری است  مهم بسیار نکته این. کرد اقدام آنهای  مولفه تحلیل به ،آن
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 گوهر یا استعمالی مفهوم همان به شناختی روانهای  پدیده است ممکن که گیرد قرار بررسی
 گرفته قرار استفاده مورد جدید اصطالح یک عنوان به و رفته کار هب جدیدی معنای به معنایی

 است عبارت امر این مالک و باشد افتاده اتفاق دینی متون در سازی مفهوم ،دیگر تعبیر به .باشد
 آن از که باشد داشته جدیدی تعریم دینی متون در شناسی روان پدیده یک چنانچه که این از

 به ؛یدآ می دست هب استعمالی معانی و معنایی گوهرهای  مولفه از غیر جدیدی مفهومی مولفه
 قبلی کاربردهای در رفته کار هب معنای همان به وگرنه ؛شود می مطرح جدید اصطالح یک عنوان
  .است
 :است شده تعریم چنین این «انتظار» ،المکارم مکیال کتاب در

کیفی   و» وء ملا منتظره، و ةنفسانی   ةهو  ی  نتظار اشد   ونبعث مهنا الّت  کان اِل ما  ه الیأس فکل  ضد 
کد... ؤ آ ی  که حالت آمادگ یروح یتیفیک ،«انتظار» ؛کان الّت   یبرا را هاانساندر  یاست 
تر و  شیاست. هرچه انتظار ب یدی س و ناامیو ضد آن شود  باعث می، آنچه انتظار دارند

ز ین یجه آمادگیاو و در نت ییایتحرك و پو، تر باشد  تر و پرفروغ  آن فروزان   هرچه شعله
 .(195ص، 2ج: 1387، موسوی اصفهانی) تر خواهد بود شیب

 روایات انتظار، در عرصه ب( 
ذیل هر روایت به این امر انتظار بررسی و از بحث روایات وارد شده در زمینه قسمت در این 
کدامشود  میپرداخته   :استکرده یک از ابعاد روان شناختی انسان توجه  که روایت مذکور به 

ظار  » ؟ع؟:االمام الصادق قال نت  ؛ الَفَرج   ا  بر  الص َ ج نتظارا ب  ر  )ابن  «است عبادت، ییبایشک با ف 
 .(216ص، 2ج :1389، بابویه
 صبر. دارد توجه انتظار انگیزشی بعد به و است فرج انتظار انگیزه بیان صدد در روایت این
 .است درخشان ای آینده رزویآ عامل
مامُّ  قاَل  ْينُّ  اِل  ديَن؟ع؟ َز ظارُّ »: اْلعاب  ْنت  ْن  اْلَفَرج   ا  ؛ َاْعَظم   م   نیتر بزرگ جمله از فرج انتظار اْلَعَمل 
 .(244ص :1393، صافی« )است انسان اعمال
َظاَر َاْلَفَرج  »: املعصوم؟ع؟ قال ْنت  نا  ْعَت َقْوَل َاهلل  َعز َ َو َجل َ  َاعَظم   م  َما ََس 

َ
َو ِاْرَتِقُبوا ِإن ِي > :َاْلَفَرج  أ

وا ِإن ِي َمَعُكْم ِمَن َاْلُمْنَتِظِريَن  ،َمَعُكْم َرِقيب   س   <َفاْنَتِظُر
ْ
يءُّ َاْلَفَرجُّ َعََل َاْلَیأ ا َُي  َ

ّن َ هُّ إ 
ن َ ْبر  َفإ 
الص َ ْم ب 

َفَعَلْیکُّ
ْم  ْنکُّ ْصَبَر م 

َ
ْم أ کُّ ْن َقْبل  يَن م  ذ 

َکاَن َال َ گشایش ؛َفَقْد  ای ها است آیا نشنیدهانتظار فرج از بزرگترین 
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که می لت یاس از آن فرماید: پس صبور باشید هرآینه امر فرج در حاسخن خدوند عزوجل را 
که قبل از شما بودند صبورتر از شما بودند ، 2ج :1395، )ابن بابویه« محقق خواهد شد، افرادی 

 .(645ص
مامقاَل  َسنْی   اِل  ْن َاْعدَظم  اْلَفَرج  » :؟ع؟َعَل  ُّ ْبنُّ احْلُّ دظارُّ اْلَفَرج  م  ْنت  ن یتر انترظار فرج از بزرگ ؛ا 

 .(320ص، 1ج :1395، صدوق شیخ) «ستها شیگشا
 بر عالوه و داند میامور  در گشایشنوعی  را آن و است فرج انتظار تعریم صدد در روایت این

 .داند می ارزشی بعد دارای را، انتظار فرج این
باَرهُّ »النیب؟لص؟:  قال دظارُّ اْلَفَرج   َالع  ْنت  برا  الص َ  .(18ص :1376، )لیثی واسطی «ب 
ج انتظار روایت این   .داند می آن انگیزشی عاملرا « صبر» و عبادت نوع از را شناختی فر
ْفَضلُّ : »امیراملؤمننی؟ع؟قاَل 

َ
ِ   أ َبار  ْبرُّ  َاْلع  ْمتُّ  وَ  َالص َ َظارُّ  وَ  َالص َ ْنت  ؛ ا   و صبر، عبادت نیبرتر َاْلَفَرج 

 (.341ص :1382، )ابن شعبه «است فرج انتظار و سکوت
 .داند می عبادت را فرج انتظار نیزشریم  روایت این

ؤِمننَی  امْلُّ وا اْلَفَرَج َو ِل »؟ع؟: قاَل َامیرُّ رُّ َل اهلل  َعز َ َو َجل َ اْنَتظ  ْعَمال  إ 
َحب َ اْْلَ

َ
ن َ أ ْوح  اهلل  َفإ  ْن َر وا م  سُّ

َ
َتْیأ

َظارُّ اْلَفَرج   ن؛ َعَلیه   ما راَوم)رام( اْنت  ومُّ نشوید پس هر  االهیمنتظر فرج باشید و مایوس از رحمت  املُّ
 .(93ص :1376، سطی)لیثی وا« ترین اعمال در نزد اهلل عزوجل انتظار فرج استآینه محبوب

که ؛است روحیحالتی شناختی و  روان ای پدیده ،انتظار شود می استنباط روایت این از  در چرا
 .است گردیده مطرح ،است شناختی روان ای پدیده که یاس برابر

امام حسن عسکری؟ع؟ به علی بن بابویه )پدر شیخ صدوق( از پیامبر خدا؟لص؟ چنین  نامهدر 
ْفَضلُّ  :شده استنقل 

َ
ْعَمال   أ

َ
ت   أ م َ

ُّ
َظارُّ  أ ْنت  َنا َيَزالُّ  ِلَ  َو  َاْلَفَرج   ا  یَعتُّ ٍن  یف ش  ْز ي َيْظَهرَ  َحت َ  حُّ ي َوَلد  ذ 

 َال َ
رَ  ه   َبش َ ؛ ب  ب  ُّ

هترین اعمال امت من انتظار فرج است. پیوسته شیعیان ما در اندوه هستند تا ب َالن َ
که پیامبر  این کسی  کند؛   :1370، ابن شهرآشوب« )...به او بشارت داده استکه فرزندم ظهور 

 .(425ص ،4ج
 منظور ،گردد می محسوب شناختی روان پدیدهنوعی  ،دیگر روایات در انتظار که این به توجه با

 صدد در روایت، امر این بر عالوه و است شناختی روان حالتشریم، نوعی  روایت این در عمل از
 .باشد می ظهور تاخیر برای حزن آن و است انتظار برای انگیزشی عدبُ  بیان
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مام قاَل  َظارُّ اْلَفَرج»الکاظم؟ع؟:  اِل  َفة  اْنت  ْعر  ِ  َبْعَد امْلَ َباَر  اْلع 
از شناختن  بعدهترین عبادت ب ؛اْفَضلُّ

گشایش، خداوند  (.201: ص1389)ابن شعبه، « است انتظار فرج و 
بُّ » یَعة َعََل  َُي  طوا َان الش   راب  م يُّ َسهُّ مام   ا  اَعة َعَل َانفُّ ظار   وَ  احَلق    اِل  نت  ه ا  ا و َفَرج  َیئوُّ اً  ََتَ صَرِمه؛ راِئ  نُّ  ل 

 پیوسته آماده بایستی پیوسته مواظب اطاعت از امام حق و منتظر فرج او باشند و شیعیان می
 (.425ص، 4ج: 1370، )ابن شهرآشوب« نصرت او باشند

 االمر صاحب یاری برایآمادگی  یعنی ،انتظار کارکردهای زا یکی بیان صدد درشریم  روایت این
 .است

مام قاَل  وا»اهلاری؟ع؟:  اِل  عُّ ن الَفَرَج  َتَوَق  م؛ ََتت   م  کُّ در جلوی  چشم به راه تحقق امر فرج اقدام 
 .(187: ص1399نعمانی، ) «چشم تان باشید

 انتظار مورد امر بودن نزدیک و است سازی مفهوم یا ایجاد اصطالح صدد شریم در روایات این
 . کند می مطرح انتظارهای  مولفه از یکی عنوان به را

 (اسالمی متون) تخصصی متون در انتظار سازه مفهومیهای  مولفه
 ؛(شناختی روان پدیده) روانیحالتی  (الم
 ی؛چیز به توجه( ب
 ؛میل و عالقهج( 
 ی؛چیز تحقق به میل و عالقهد( 
 ؛بد یا خوب یامر تحقق به میل و عالقههر( 
 ؛دارد وقوع امکان که بد یا خوب یامر تحقق به میل و عالقهو( 
 است؛ شده مقدر که بد یا خیر یامر تحقق به میل و عالقهز( 

 .یابد تحقق زودی بهو  است شده مقدر که خوب یامر تحقق به میل و عالقهح( 
 کاربرد در مفهومیهای  مولفه همانند تخصصی متون در انتظار سازه مفهومیهای  مولفه

 کاربرد از ؛یابد می تحقق زودی به که یخوب امر یعنی ،مولفه خرینآ در تنها و است استعمالی
 یامر عنوان به را انتظار امر، روایی متون در فرج امر برای «ترقب» کلمه کاربرد. شود میمتمایز 
 کند. می مطرح ؛یابد تحقق است نزدیک که خوب
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گون از های  برداشت  انتظار در مذهب شیعه معنای اصطالحی واژهگونا
: برداشت اول، ایجاد انفعال بسیار متفاوت هستیم برداشت عدو نوشاهد  «انتظار» در مورد واژه 

که انتظار   و واماندگی است. بدان منتظر دست  انزوا بکشاند و اعتزال و انسان را به عزلت ومعنا 
کند و مطلوب فقط انتظار  آیندهرسیدن به به امید  روی دست بگذارد وضعیت فعلی را تحمل 

 بکشد.
که چشم به راهی و آمادگی  اقدام و پویایی و، باعث حرکت ،انتظار برداشت دیگر این است 

کدام یک از این دو وسیت که  گردد. اینک سؤال این است   مقصود بزرگان و مراد و برداشتتر 
 رهبران دینی است؟

که معصوم می با مراجعه به متون روایی مشاهده  صریح با ارایه خیلی روشن و ؟مهع؟انشود 
که هرگز آن معنا به را باطل و مردود دانسته و  برداشت اول ،تصویری مناسب از انتظار برای این 

کرده به قسمت مهم و، ذهن مخاطب خطور نکند ، که انتظاراند  اساسی مفهوم انتظار اشاره 
 ترین عبادتآن هم محبوب ؛است «عبادت»یا  ترین اعمالبزرگ و آن هم افضل ؛است «عمل»
که  :عقلی ومنطقی است ای قاعدهنکته  ،اساسا  این .(36ص، 2ج :1378، بابویه ابن) کس  آن 

گشایش است: ، کند نمی پذیرد وتحمل نمی وضعیت موجود را أ له»در انتظار   «من انتظر امرًا َتی 
 .(17-16ص: 1388، نیک )حیدری

گیری از  ، ترین نوع خود  امید و انتظار به آینده را در متعالی ،اهل بیتهای  آموزهشیعه با بهره 
، آزاد اندیش و آزادی خواه قرار داده است و از آن با اصطالحی لطیم و پر معناهای  فرا راه انسان

 کند. می یاد «انتظار فرج»باعنوان 
گشایش و رهایی است. در عربی کلمه ،«َفَرج» ک»دعای ، ای عربی و به معنای  َج اهلل َغَم  « َفَر 

مراد از  .(341ص، 2ج :1414، منظور )ابن خدا تو را از غم رهایی بخشد که به معنای این است
که با ، که در فارسی مصطلح است« انتظار فرج»فرج در ترکیب اضافی  گشایشی است  رهایی و 

 .دهد برای مردمان دنیا روی می امام دوازدهماالهی،  واپسین ذخیره ظهور
، بینی پیش، بینایی، کردن مشاهده معنای به «َنَظرَ » ریشه از انتظار، شد گفته که گونه همان

که آمده پشتیبانی و حمایت، محبت، دوراندیشی  معنای به، برود افتعال باب به وقتی است؛ 
، مشاهده آن، گردد ضمیمه آن به فرج قیدو چنانچه  است؛ دوراندیشی قبول، محبت قبول
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 و قید از رهایی، روایات در که فرجی .بود خواهدهمراه  آینده در فرج به نسبت محبت و اندیشه
 پیکر بر سرایان یاوه و زورگویان ناحیه از که شده ترسیم سوزی خانمانهای  ظلم وها  ستم بند

 : است آمده البالغه نهج 138 خطبه ابتدای در که ؛ چناناست رفته عالمیان و آدمیان
فُّ  دی عَل اهلوی َيْعط  دی َعَطفوا َذا اهلُّ فُّ  و اهلوی عَل اهلُّ اَی  َيْعط  رآن عَل الر   عطفوا َذا القُّ
رآن ای عَل القُّ  هنگامی ،آن و گرداند می باز آسمانی هدایت به را نفسانی خواهش ؛...الر 
 ،آن و کند قرآن پیرو را آنان رأی واند  ساخته هوا تابت را رستگاری[ مردم] که است

 ....اند کرده خود رأی تابت را قرآن که است هنگامی
 عبارت است:  «تیمهدو»عرصه در  «انتظارفرج» ،اینبنابر

ظهور  یچشم به راه بودن براو ؟جع؟ عصر  ولیاز ایمان استوار بر امامت و والیت حضرت 
گیتی.االهی  حجتن یواپسآن  ز نظر اوآمادگی برای برپایی حکومت صالحان در سراسر 

یکی از مسایل بسیار حیاتی  ؟جع؟نوید ظهور مهدی موعود مهدوّیت ومسئله ، «شیعه»
که اعتقاد به  به اندازه رود و می اسالم به شمار حضرت  ظهور ای اهمّیت دارد 

تصدیق  تصدیقش در ردیم تکذیب و تکذیب و و« قیامت»ر ردیم وقوع د؟جع؟ مهدی
کر  .(63ص :1384، )هاشمی باشد می؟لص؟ مرسول ا

 انتظاری یعنی ؛است معمول فراتر انتظار از فرجانتظار  ،ینیات و مستندات دیات و روایمطابق آ
گاهی با است همراه  نفس و تزکیه یبرا تدارک و تمهید یواقت نوع درمعنویت و  بصیرت و، آ

گاهانه و هدفمند یحرکت یبرا یآمادگ حیات طیبه و  ایجاد دگرگونی مثبت و یبرا ینه سازیو زم آ
ان آن یو پااست که آغاز آن ظهور نور  ؟جع؟موعود یم مهدیحضور در نهضت عظبا  گسترده

 .االهیحکومت عدل  ییآن برپا   جهیو نت یکیشکست تار
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 گیرینتیجه
ها در  مفهوم شناسی واژه است. «مفهوم شناسی»دینی های  ترین امور در پژوهشیکی از مهم

است. این  نویسنده یا گوینده نظر مورد معنای به راهیابی برای طریقیهر تحقیق و پژوهش، 
 بشر و در تامین سعادت جاودانه انتظار  العاده دلیل نقش فوقبه  ،در مبحث انتظارویژه  به ،روش
گرچه از جهتی یک واژه قلمداد می اهمیتی دو چندان، او آینده از دیدگاه ؛ گردد می یابد. انتظار ا

یکی از  و نمایندهاست   ویژه یارزش و جایگاهدارای موعودشناسی از حد یک واژه فراتر رفته و 
 رود.  می مهم اسالمی به شمارهای  آموزه

 پرداخته آن به دینی متون و تخصصی متون در که است شناختی روان ای پدیده، انتظار سازه
 تعریم» :استای  مرحله سه پروسه نیازمند طی شناختی روان پدیده این شناخت. است شده
 سازه یک کیفی تحقیق یا سازه تعریم«. مقیاس ساخت» و «مفهومیهای  مولفه کشم»، «سازه

 معنای» و «استعمالی معنای یا استعمالی معانی»، «معنایی گوهر» گانه سه مراحل در نیز
تخصصی  متون یا فن یک دانشمندان بین در «اصطالحی معانی» گردد و مطرح می« اصطالحی

عالوه بر واژه  ،انتظار برای رسیدن به جایگاه دقیق معنایی واژه ،اینبنابر شود. می مطرح
کل ، شناسی نظام معنایی بررسی دقیق مدلول استعمالی و اصطالحی و نیز بررسی جایگاه آن در 

که تصویر دقیقی از این  است و برای اینای  از مفاهیم چند مولفه ،«انتظار موعود» ضروری است.
گردد  نماید. های مختلم آن، ضروری می مولفهبررسی دقیق  ،مفهوم حاصل 

بلکه  ،ارزش نداردخود  ، خودبهیعنی متوقت بودن و چشم به راهی ،انتظار به معنای لغوی
آن دارای  قابل ارزشیابی است و به تناسبق آن انتظار با توجه به موضوع و متعل   چشم به راهی و

 ارزش مثبت یا منفی خواهد بود. 
که از توجه و عالقه به تحقق  است یقلب یصفت و ینفسان یحالت ،«اصطالحی»انتظار در معنای 

 آن سبب که است مطلوبی امر حصول «استعمالی»و در معنای  امری خوب یا بد حکایت دارد
 به بنابراین انتظار شود.  می محقق که است قطعی یا شود محقق رود  می گمان یا رود می انتظار
 اصلی بلکه، نیست حالتی روحی روانی معمولدینی و مذهبی و یا ای  توصیه آن صرفا   یعال مفهوم

گونهکه است  یانسان حیات الزمة و یفطر گر به  ، پویایی هیما ،ای صحیح تبیین و تفسیر شود  ا
 و یاخالق و یروح انحطاط، یفکر و مانت رکود یمعنو نشاط و یاخالق و یروح حرکت و تحول

 گردد. می یاجتماع یاسیس یانزوا
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ثر منتخبق(. 1393اهلل ) صافی، لطف. 19  آثار نشر و نظیمت دفتر ، قم، نشرعشر؟جع؟ الثا  اِلمام یف اِل

 گلپایگانی. صافی اهلل لطف اهلل آیت

 ، قم، نشر بنیاد علمی و فکری عالمه طباطبایی.مفسیر املیزان(. 1367طباطبایی، سید محمدحسین ). 20
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ين جممعم(. 1989طریحی، فخرالدین محمد ). 21  الهالل. بیروت، دار و مکتبة، البحر
عَجمم(. 1999عدنانی، محمد ). 22 ة اَِلغالط مُّ وي َ غَ َره اللُّ عاص   ، لبنان، مکتبة لبنان.املُّ
 ، بیروت، دار االفاق الجدیده.اللغه یف الفروقق(. 1400) عسکری، حسن بن عبدهلل. 23
، محقق: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم، العنی کتابق(. 1410احمد ) بن فراهیدی، خلیل. 24

 موسسه دارالهجرة.

کبر غفاری و محمدآخوندی ،تهران، دار الکتب الکایفق(. 1407کلینی، محمد ) .25 ، تحقیق: علی ا
 اسالمیه.

 .الحدیث قم، دار، املواعظ و احلکم عیون (.1376لیثی واسطی، ابوالحسن ). 26

یع. للنشر االسالمیة ، تهران، المکتبةیفالکا اصول شرح(. 1382صالح ) ، مالمازندرانی. 27  والتوز
وه مفسیری حمی الدين عریب،(. 1396) مسائلی احمد. 28 کانون پژوهش نظر  .اصفهان، 

کرم؟لص؟،(. 1390). ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 29 وخ نیب ا کانون پژوهش ماي  .اصفهان، 
 ، تهران، نشر آثارعالمه مصطفوی.القرآن کلمات یف التحقیق (.1385مصطفوی حسن ). 30
ییس ). 31 مترجم: احمد سیاح، تهران، نشر  نشگاهی عریب به فاریس،فرهنگ را (.1386معلوف، لو

 فرحان.
حائری  :مترجم یف فوائد الدعا للقامئ؟جع؟، کیال املکارمم (.1387) موسوی اصفهانی، محمدتقی .32

ینی،   قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران.قزو

، نشر یمحمدجواد غفار، مترجم: مرمجه و منت غیبت نعما (. 1376. نعمانی، محمدبن ابراهیم )33
صدوق.


