ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ

اميد و اميدواری

ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ دﻣﯿﺪن روح ﺧﻮد در ﮐﺎﻟﺒﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﯿﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در او دﻣﯿﺪه
اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو اﻧﺴﺎن از روزی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ای ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ دارد ﮐﻪ از اﻣﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎن را در دﺷﻮاری و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﻫﺎی ﺗﺎر
اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮداﯾﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﺻﺒﺢ ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮاﻫﺪ دﻣﯿﺪ.
اﻣﯿﺪ ﻫﻤﺮاه ﻗﺪرت و »ﻣﺎدر« ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ در ﺧﻮد ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻣﻌﺠﺰه دارد.
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺗﻼش ﻣﻼل آور و ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﻪ ی ﺳﮑﻮن و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ،
ﺧﻤﻮی و رﻧﺠﻮری اﺳﺖ .ﻫﯿﺠﺎن و ﻟﺬت زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﻼش و ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ و آن ﻧﯿﺮوی
ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ و ﺷﮕﻔﺖ آور اﯾﻦ ﺗﻼش و ﺗﺤﺮک ﻫامن اﻣﯿﺪ اﺳﺖ.
اﻣﯿﺪ ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی و اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﮔﺮدش درآورده و ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
را روﺷﻦ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.
ﺑﺪون اﻣﯿﺪ ﻫﻤﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و ﻫﻤﻪ ی اﺣﺴﺎس ﻫﺎ ﺑﻪ ﴎی ﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
اﻣﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻟﺬّت ﺑﺮدن از ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ارزاﻧﯽ ﻣﯽ دارد.
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺴﺎن اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ای ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ او از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺎن
ﻣﻌﻨﻮی ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن اﻣﯿﺪوارﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ:
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺟﻮﯾﻨــﺪه ﯾﺎﺑﻨـــﺪه ﺑـﻮد
ﺳﺎﯾـﻪ ﺣـــﻖ ﺑـــــﺮ ﺳـــﺮ ﺑﻨﺪه ﺑـــﻮد
ﻋﺎﻗﺒﺖ زان در ﺑﺮون آﯾــﺪ ﺳـﺮی
ﮔﻔﺖ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﮐﻪ ﭼـــــﻮن ﮐﻮﺑــﯽ در
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮ ﻫﻢ روی ﮐﺴــﯽ
ﭼﻮن ﻧﺸﯿﻨـــﯽ ﺑﺮ ﺳـــﺮ ﮐﻮی ﮐﺴــﯽ
ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻧـﺪر رﺳﯽ در آب ﭘـــﺎک
ﭼﻮن ز ﭼﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻫﺮ روز ﺧﺎک
اﻣﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن متﺎم ﺗﻼش و ﻗﺪرت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﻟﯽ
ﺑﺎز ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ منﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺎت ﺧﺎﺻﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر او ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت را از ﴎ راه ﺑﺮدارد ،ﺑﻪ آن ﻧﯿﺮوی ﻣﺎوراﯾﯽ و ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ
»اﻣﯿﺪ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻻزﻣﻪ اﻣﯿﺪواری ﺗﻼش و ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻼش و ﻋﻤﻞ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﺳﺒﺎب و
اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺘﻈﺎر اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﺧﻮاﺳﺘﻪ اش ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زارﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻓﺸﺎﻧﺪن
ﺗﺨﻢ و ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و آﺑﯿﺎری ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ زرﻋﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داد.
اﺛﺮات اﻣﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯽ:
 -۱ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺗﻼش و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
 -۲ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 -۳ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻗﺪرت ،ﮐﺮم و رﺣﻤﺖ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن و ﺑﺨﺸﺶ
ﺧﺪاوﻧﺪ.
 -۴اﻧﮕﯿﺰه دﻫﻨﺪه و ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
 -۵اﯾامن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻌﻨﻮی و اﻟﻬﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 -۶ﻫ ّﻤﺖ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ و اراده را در ﻓﺮد ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯽ منﺎﯾﺪ.
 -۷ﻗﺪرت ﺗﺤ ّﻤﻞ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 -۸ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﮐّﻞ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﺪه و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﻠﺒﯽ را ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ.
 -۹اﻧﺴﺎن را از ﺗﺸﻮﯾﺶ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ آراﻣﺶ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
 ۱۰ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺑﻮده و اﻓﴪدﮔﯽ را از اﻧﺴﺎن دور ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -۱۱راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف را ﻣﻤﮑﻦ و ﻫﻤﻮار ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -۱۲اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺗﺮس از ﻏﯿﺮ ﺧﺪا را از اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﯿﺪ:
 -۱ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ :اﻣﯿﺪ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺮاد ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺶ ﮐﻪ
ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﱰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
 -۲اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﻢ :ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و داﻧﺶ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪه و اﻓﮑﺎر
ﻣﻨﻔﯽ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﻨﯽ ﺗﺮ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ و اﻣﯿﺪواراﻧﻪ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -۳ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ را در ﺧﻮد اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ :ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﻨﻮی ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﻢ،
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ را از ﺧﻮد دور ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻣﯿﺪ را در ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﮔﺴﱰش ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
 -۴ﻋﺸﻖ را در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﮐﻨﯿﻢ :اﮐرث ﻧﺎاﻣﯿﺪیﻫﺎ ﮐﻪ از اﻓﺮاد ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺟﺮای اﻫﺪاف ﺧﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﻧﺸﺎن دادن ﻋﺸﻘﺸﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۵دﻧﯿﺎ را ﺑﻬﱰ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ :دﻧﯿﺎ دو روز اﺳﺖ ،روز در ﺳﺨﺘﯽ و رﻧﺞ و دﯾﮕﺮ روز در راﺣﺘﯽ و آﺳﺎﯾﺶ.
ﴐوری اﺳﺖ در روز ﺧﻮﺷﯽ ﴎﻣﺴﺖ و ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮﯾﻢ و در روز ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺤ ّﻤﻞ و اﻣﯿﺪ را از دﺳﺖ
ﻧﺪﻫﯿﻢ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻫﻞ اﯾامن دﻧﯿﺎ ﻫامﻧﻨﺪ
زﻧﺪان اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -۶ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ را ﺑﻬﱰ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ :ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ آور و راﺣﺘﯽ ﻫﺎ زﯾﺎن ﺑﺎر اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ
ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﺎی ﺑﻬﺸﺖ اﻧﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ی آﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺎ او ،ﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺪ ،ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺘّﯽ آن ﻫﺎ را روزﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
 -۷ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ :ﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن در ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد
را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ در ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ دﯾﺮوزی ﺑﻮده ﮐﻪ آن ﻣﺸﮑﻼت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ .ﯾﺎدآوری ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ
ﺑﺮای »ﺣﺎل« ﭘﺮ اﻧﺪوه ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از ﻓﺸﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺠﺎت داده و اﺑﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎری را
ﺷﮑﺴﺘﻪ و اﻣﯿﺪواری را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
 -۸ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ :ﺣﺘﯽ در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﴍاﯾﻂ داﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﻣﺎﺳﺖ .ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ را ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺰرگ ﻧﮑﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾامن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه در ﻣﺎ
ﻗ ّﻮت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 -۹ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ :ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽ دﻧﯿﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﭼﺸﻢاﻧﺘﻈﺎر ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی روﺷﻦ و
ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ و ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎر را در ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ منﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ

ﺻﻮرت ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻧﻮﻣﯿﺪی ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
 -۱۰ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ :ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ ﮐﺮدن ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮدی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ
درد و رﻧﺞ ﻣﺎ اﻓﺰوده و ﻣﺎ را ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺪ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .ا ّﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻣﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ راه ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ را ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ اﺻﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺻﱪ« اﻣﯿﺪ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﺳﺖ.
 -۱۱ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﺸﱰ ،اﻣﯿﺪ ﺑﯿﺸﱰ :ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﺳﯿﺮ ﺳﻌﻮدی دارﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اوج ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﯿﺶ
از ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﺷﺪّت ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﺑﻼ و ﮔﺮﻓﺘﺎری
ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻮﯾﺪ ﮔﺸﺎﯾﺶ و راﺣﺘﯽ ﻓﺮاﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ» :وﻗﺘﯽ ﺻﱪ
اﻧﺴﺎن متﺎم ﺷﻮد ﻓﺮج ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ«.
 -۱۲زاﻧﻮی ﻏﻢ ﺑﻐﻞ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ :ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮدﻣﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و
ﺗﺤﺮک و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﻢ و ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﺧﻮد ﻣﺎ منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻤﺮ ﻫﻤﺖ ﺑﺴﺖ و دﺳﺖ ﺑﻪ زاﻧﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﮔﯿﺮﯾﻢ
و از ﺟﺎی ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﻢ.
 -۱۳ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را دﯾﮕﺮان در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ :ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت را در ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﺣﺒﺲ ﻧﮑﻨﯿﻢ.
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﻧﮑﻨﯿﻢ وﻟﯽ »ﺑﺎزﮔﻮ« ﮐﺮدن و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺑﺎ اﻓﺮاد واﺟﺪاﻟﴩاﯾﻂ از ﮐﻤﮏ
و راﻫﻨامﯾﯽ و دﻋﺎی ﺧﯿﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد
را ﺑﺎﺧﺪای ﺧﻮد درﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﯿﺪواری ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﴬت ﻋﯿﺴﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ای ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﺘﯽ از ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاه ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎدرس ﮔﺮﻓﺘﺎران و درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﻣﻬﺮﺑﺎن
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻢ«.
 -۱۴ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐّﻞ ﮐﻨﯿﻢ :ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﻏﻢ ﻣﺎ
ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ و ر ﻧﺎﻣﯿﺪی ﻣﺎ ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﺑﮑﺸﺪ ﭘﺲ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺮ او ﺗﻮﮐّﻞ ﮐﻨﯿﻢ و از
او ﯾﺎری ﺑﻄﻠﺒﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻫﻤﻪ دردﻣﻨﺪان اﺳﺖ.
 -۱۵ﺗﻘﻮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ :ﺗﻘﻮا ﻋﺎﻣﻞ ﺷﮑﺴنت ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻫﺮﮐﺲ ﺗﻘﻮای اﻟﻬﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ راه ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد«.
 -۱۶منﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ :منﺎز اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ »ﻣﺮﮐﺰ آﻓﺮﯾﻨﺶ« و »ﻣﻨﺒﻊ ﻓﯿﺾ« وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻏﻢ و اﻧﺪوه را
ﻣﯽ زداﯾﺪ و از ﺑﺎر ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن منﺎز ﺑﺎرﻗﻪ ﻫﺎی اﻣﯿﺪ در دل ﻣﺎ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ.
 -۱۷زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ :ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓّﻖ و ﻧﺎﻣﺪار درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﴍاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﯿﺪ را از دﺳﺖ
ﻧﺪاده اﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ در داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ ،آﺳﯿﻪ ﻫﻤﴪ ﻓﺮﻋﻮن ،ﺣﺎﻓﻆ ،ﭘﺮوﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ،
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺣﺴﺎﺑﯽ ،ادﯾﺴﻮن و ...
 -۱۸در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ :ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺟﻬﺎن و ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻫﺎ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻓﺮﯾﺪه و اداره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮآوردن ﺣﺎﺟﺎت ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﺎ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻼح ﺑﺎﺷﺪ دور از ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺎ را اﻣﯿﺪوارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ منﻮد.
اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻧﮕﺎرش :ﺣﺴﻦ زارﻋﯿﺎن -ﻣﺪرس و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده

