
ابزارهای رسیدن به هدف
1. ایمان به هدف: ایمان به هدف، نخستین گام 
برای رسیدن به هدف است؛ یعنی باوری استوار 
داشته باشیم که رسیدن به آن هدف، خواسته 
حقیقی ماست؛ آن هدف دست یافتنی است 
و ارزش تالش ورزی را دارد. در این صورت 
است که نیروهای درونی مان برای رساندن ما 
به آن هدف، برمی خیزند و چشمه های نهفته 
وجودمان می جوشند. آن گاه که ضمیر باطن ما 
باور کند که عزم ما بر رسیدن به هدفی جزم 
است، به جنبش درمی آید و ما را در آن مسیر 
یاری می کند و می کوشد کارافزارهای مناسب 
را فراهم کند. انسان های هدفمند، تالش گر 
هم هستند و انسان های موفق کسانی هستند 
که به اندازه آرزوهایشان تالش می کنند و به 

اندازه تالش شان آرزو!
2. امید: امید از جان مایه های اصلی زندگی 
است که جایگزینی برای آن نمی توان یافت. امید 
گرمای دلپذیری است که یخ زدگی های ذهن و 
روان آدمی را ذوب می کند و گرفتگی های جان 
انسان را می گشاید. در پرتو امید، خمودی های 
روانی، باز شده و افسردگی ها به نشاط تبدیل 
می شوند. همان سان که بهار، خفتگی و مردگی 
زمین و درختان را به بیداری و شادابی تبدیل 
می کند و طبیعت را خرمی می بخشد، امید نیز 
فشردگی ها و فسردگی های وجود آدمیان را 
از  بسیاری  می بخشد.  طراوت  و  می گشاید 
بزرگی  موفقیت های  زندگی،  در  که  کسانی 
نصیب شان شده، مدیون امیدند. به واقع، نیروی 
پیش برنده ایشان، احساس امیدواری شان بوده 
است. در مقابل بسیاری از کسانی که در میدان 
زندگی دچار شکست و ناکامی شده اند، بدان 
جهت بوده که امیدشان را باخته اند. نا امیدی 

امید  است.  حیات  امیدواری  و  مرگ  نوعی 
برای  بال  چونان  زندگی  در  پیروزی  برای 
پرواز پرندگان است.. پیامبر اعظم)ص( درباره 
خجستگی امید فرمودند: »امید رحمتی است 
برای امت من و اگر امیدواری نبود، هیچ مادری 
کارنده ای  هیچ  و  نمی داد  شیر  را  فرزندش 

درختی نمی کاشت.« 
اثرپذیری  مثبت اندیشان:  با  همنشینی   .3
آدمیان از اندیشه و گفتار و کردار یکدیگر، بر 
همگان آشکار است. آنان که سر در هوای اهداف 
بلند دارند باید که با امیدمندان مثبت اندیش و 

مثبت اندیشان امیدمند، مصاحبت نیکو داشته 
باشند تا از آنان شجاعت و دلیری دریافت کنند 
و ترس و تردید را از خود بزدایند. مثبت اندیشان 
با گفتار، کردار و اندیشه خویش، عزم راسخ و 
پایداری را در تصمیم و استواری بر پیمایش راه 
اهداف بلند الهام می کنند. در مقابل همنشینی 
با منفی بافان و ناامیدان، انسان را از اوج امید و 
شادابی فرو می کشاند. امام علی)ع( در سخنی 
فرمودند: »با آدم شرور همنشینی نکن که روان 
و طبیعت تو، اوصاف او را می رباید بدون آنکه 
متوجه شوی.«  منفی اندیشی و انتقال ناامیدی 

چونان  گروه  این  است.  شر  از  گونه ای  نیز 
وزنه ای سنگین به پای آدمی می آویزند و او 
را با خود به اعماق باتالق ناامیدی می کشانند. 
نفس سرد اینان، ریسمان وار، بال و پر همت و 
شهامت آدمی را به بند می کشد و مانع پرواز 

بلند می شود. 
4. شکیبایی

عاقبت جوینده یابنده بود
که فَرج از صبر زاینده بود

رسیدن به اهداف بلند بدون صبوری ناممکن 
است و این یک ایمان متین است که بر اثر 
صبر، نوبت ظفر آید. پایداری بر مسیر رسیدن 
به اهداف و استوار در برابر دشواری های راه، 

شیوه فرخنده هدفمندان با ایمان است. 
5. مشاوره: مشورت با دانایان و راه پیمودگان 
شجاع، دیدگان آدمی را بازتر می کند و اندیشه 
را بالنده تر، چراغ عقل را پرفروغ تر و نیروی 
اعظم)ص(  پیامبر  می سازد.  تواناتر  را  اراده 
مشاوره  از  مطمئن تر  »پشتوانه ای  فرمودند: 

نیست.« به قول مولوی:
مشورت، ادراک و هوشیاری دهد

عقل ها مر عقل را یاری دهد
آدمی هر چه دانا و توانمند باشد، از مشاور 
و مشاوره بی نیاز نیست. این نیاز در عرصه  
هدف های زندگی، خود را بیشتر می نمایاند؛ 
هم در ناحیه هدف یابی و هدف گیری و انتخاب 
اهداف و هم در ناحیه پیمایش راه و چگونگی 
دست یابی به اهداف. مشاوره، راه رسیدن را 
کوتاه تر و هموارتر می کند و از دشواری های 

خیالی یا واقعی می کاهد. 
6. تمرکز فکر: آن گاه که آدمی، هدفی معین 
دارد و به درستی آن ایمان پیدا کرده است، باید 
نیروی فکری خویش را بر آن تمرکز دهد و 
درباره آن نیک بیندیشد. همان سان که در عرصه 
داریم،  جسمی«  »عرق ریزی  بدنی،  کارهای 
در قلمرو کارهای اندیشه ای نیز »عرق ریزی 
بلند  اهداف  به  برای رسیدن  داریم.  فکری« 
دستگاه  که  چندان  کشید،  کار  فکر  از  باید 
اندیشه ورزی،  با  شود.  عرق ریزان  اندیشه، 
تاریکی های امور به روشنی تبدیل می شوند. 
به فرمودنده امام علی )ع(، با فکر ناپیدایی های 

امور آشکار می شود. 
7. دعا: دعا، وصل کردن قطره وجود خویشتن 

به دریای بی منتهای رحمت خداوند است.
قطره دریاست اگر با دریاست
ورنه آن قطره و دریا دریاست

از کارسازترین ابزارهای رسیدن به اهداف، 
دعاست. مدد جستن از خداوند، مددفرمایی 
او را سبب می شود و یاری او، ارجمندترین 
پشتوانه آدمی در رسیدن به هدف هاست. دعا، 
به  اتصال  اثر  بر  انسان  جان  است،  نیروافزا 
نیروی بی پایان خداوندی، نیرومند می شود و 
نیرومندی جان، وصول به اهداف را سریع تر و 
آسان تر می کند. آدمیان از آغاز آفرینش تاکنون، 
راه های بسیاری را برای دستیابی به سعادت 
پیموده اند و وادی های گوناگون را گشته اند 
و اینک نیز در حال تجربه اند، اما آن گونه که 
تاریخ نشان می دهد و قرآن کریم از سرگذشت 
پیشینیان پرده فرو می افکند، همه راه ها به بیراهه 
رسیده و تمامی تجربه ها به شکست انجامیده 
است، مگر راهی که خداوند نمایانده باشد و 
آیینی که پیامبران از جانب پروردگار آدمیان 

آورده باشد. مصلحان و فرزانگان اندیشمند 
نیز همواره مردمان را به همین سو هدایت 
کرده اند و هرگاه بشریت را سرگشته یافته اند، 
انگشت هدایت شان، عالم قدس را نشانه رفته 
است و تا همیشه تاریخ، راه رستگاری و کشتی 
نجات، همین است و آدمی تنها به دامن مهر 

خداوند امان می یابد.
زندگی بی دوست جان فرسودن است
مرگ حاضر، غایب از حق بودن است

عمر و مرگ، این هر دو با حق خوش بود
بی خدا، آب حیات، آتش بود

از این روست که به همگان می گوییم: بیایید 
و  کنیم  »خدایی رنگ«  دعا،  با  را  زندگی مان 
دامن  به  دست  اهداف مان،  به  رسیدن  برای 
مهر خداوند افکنیم و از آن ذات توانا یاری 

طلبیم تا کامیاب گردیم. 
8.  توکل: توکل بر خداوند، مایه جان گرمی 
آدمی است. اعتماد به نیروی بی نهایت خداوند، 
دلیری می آورد. تکیه بر کوهواره قدرت خدایی، 
قلب را قوت می بخشد. سخن خداوند درباره 
توکل این است که »آن کس که بر خدا توکل 
کند، خدا او را بس است.«  خداوند حکیم به 
آدمی می فرماید: »ای فرزند آدم! اگر بنده ای 
به  اگر  آورد، هدایتش می کنم و  پناه  به من 
من توکل کند، کفایتش می کنم و اگر به غیر 
من توکل کند، اسباب و وسائل آسمان ها و 
زمین را از او می برم) و از پناهم می رانمش(.« 

گر هزاران دام باشد هر قدم
چون تو با مایی، نباشد هیچ غم

امروزه دانش روان شناسی نیز به کارآمدی توکل 
در توانمندی روحی انسان ها توجه داشته و 
تحقیقات گسترده ای را در این باره داشته است.  
آینده نگری،  آثار  از  یکی  خاطر:  آرامش  د( 
به آنچه در سخنان نورانی بزرگان  با توجه 
و پیشوایان دینی آمده است، »یافتن آرامش 

خاطر و بیگانه شدن با رنج و اندوه« است.
انسان آینده نگر، به فرمودنده امام علی)ع( به دلیل 
توجه به نهایت کاری که به آن مبادرت ورزیده، 
از رنج و اندوه هایی که احتمال بروزشان بوده، 
پیش گیری کرده و در مسیر رسیدن به اهداف 
آینده اش، مانند مسافر آشنا به مسیر و جاده است 
نه چون یک غریبه ای که، ناآشنایی با خطرات و 

مشکالت احتمالی او را رنج دهد.
نتیجه  پشیمانی،  پشيمانى:  با  ه( خداحافظى 
شتاب در انتخاب است. یک تصمیم نادرست 
باعث  به دنبال آن یک گزینش، می تواند  و 
ایجاد حالت تأسف و پشیمانی گردد ؛ اما این 
نگرانی برای شخصی که در تصمیم گیری خود، 
فرداها را در نظر می گیرد، وجود ندارد ؛ زیرا 
اول اندیشیده و سپس انتخاب و حرکت کرده 
است. در این راستا، امام علی)ع( فرمودند: 
»کسی که با شتاب )و بدون توجه به آینده( 
تصمیمی گرفته و سوار بر مرکب عجله شده 
باشد، سرزنش و احساِس رنجِ آور ندامت، بر او 
چیره خواهد شد.« این چنین فردی، »افسوس«، 
»حیف«، »ای کاش«، »آه«، و... مهمان لب های او 
خواهند شد و دچار پشیمانی شدیدی می گردد. 
کسی که در گذشته اشتباهی مرتکب شده و 
از زندگی و مسیر پیشرفت خود عقب مانده 
است، نمی تواند به بهانه یک شکست، بزرگراه 
وسیع موفقیت را ترک کند و در شانه خاکی 
آن، خودرو را خاموش کند، تنها ممکن است 

با سرعت کمتر و مطمئن تری حرکت کند.

شیرين زندگي كنید!
پیری برای جمعی سخن می گفت. در میان 
صحبتش لطیفه  زیبایي برای حاضران تعریف 
کرد. همه خندیدند. بعد از لحظه ای دوباره 
همان لطیفه را گفت و تعداد کمتری از حضار 
خندیدند. پیرمرد دوباره لطیفه را تکرار کرد 
تا اینکه دیگر کسی در جمعیت به آن لطیفه 
نخندید. او لبخندی زد و به آنها گفت: ببینید 
دوستان من! وقتی که نمی توانید بارها و بارها به 
لطیفه  ای تکراري بخندید، پس چرا بارها و بارها 
به غم و غصه هاي تکراري زندگي تان فکر کرده 
و درباره آنچه گذشته، افسوس مي خورید؟ 

گذشته را فراموش کرده و به جلو نگاه کنید.

آدمی هر چه دانا و توانمند باشد، از 
مشاور و مشاوره بی نیاز نیست. این 

نیاز در عرصه  هدف های زندگی، خود 
را بیشتر می نمایاند؛ هم در ناحیه 
هدف یابی و هدف گیری و انتخاب 

اهداف و هم در ناحیه پیمایش راه 
و چگونگی دست یابی به اهداف. 

مشاوره، راه رسیدن را کوتاه تر و 
هموارتر می کند و از دشواری های 

خیالی یا واقعی می کاهد

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز مشاوره مأوا

 ديروز تاريخ است، فردا راز است و امروز هديه

آثار آینده نگری )بخش دوم(
دگی

ی زن
وزه ها

آم

دانستن کافی نیست!

این روزها دسترسی به اطالعات بسیار راحت 
شده است؛ تا جایی که توهم دانایی تمام 
انسان ها را درگیر خود کرده و تصور اینکه 
برای فراگیری علم نیازی به کوشش خاصی 
نیست، به تدریج به دردسر برای دنیای 
دانش تبدیل می شود. از والدینی که با یک 
جستجوی ساده در شبکه های اجتماعی 
به انبوهی از اطالعات درخواستی دست 
می یابند تا متخصصانی که به جای در دست 
گرفتن کتاب برای ژرف اندیشی و تأمل در 
دانسته ها، دلخوش به مجموعه های آماده از 
داده های علمی هستند. شاید مدت هاست 
فرزندان ما در منزل کتابی در دست ما مشاهده 
نکرده اند و الگویی در این باره برای آنها 
نساخته ایم. از این مقدمه که بگذریم، به نظر 
می رسد برای دانسته های خود، نیازمند چند 

پیوست تکمیل کننده هستیم:
1( اندیشیدن: در آموزهای دینی تاکید شده 
از راه تفکر می توان به شکوفایی دانش رسید. 
وقتی یک موضوع در ذهن پردازش می شود، 
ابعاد بیشتری از آن کشف خواهدشد. بیشتر 
اکتشافات بشری، محصول اندیشیدن بوده، 
نه صرفا دانستن یک علم و موضوع. می توان 
در موقعیت های مختلف، فرصت تأمل را 
ایجاد کرد. می توان خانواده و فرزندان را به 
اندیشیدن دعوت کرد و تفکر برای رسیدن 
به یک نتیجه را به عنوان مهارت اساسی در 
زندگی آنها ایجاد نمود. با گسترش فناوری 
اطالعات، نیاز به تفکر بیش از هر زمان 

دیگری خود را نشان می دهد.
آنچه  هر  کامل  پذیرش  بودن:  نقاد   )2
می خوانیم، می بینیم یا می شنویم یک رفتار 
انفعالی است و معموال از توان پایین شخصیتی 
و ذهنی حکایت دارد. در روایتی می خوانیم 
که یکی از نشانه های نادان، نقل کردن هر 
چیزی است که می شنود. این موضوع امروزه 
در بازارسال محتواها و پست هایی است 
که در فضای مجازی به دست ما رسیده و 
صرفا به دلیل خوشایندی آن، آماده ایم بدون 
غربالگری محتوایی، آن را برای دیگران 
ارسال کنیم؛ غافل از اینکه ممکن است 
یک پست برای خیلی ها زمینه تغییر منفی 

را ایجاد کند.
3( آموختن: دانش خوب و زالل زمانی 
به دست می آید که آنچه را دانسته ایم به 
دیگران بیاموزیم. برخی از آن به عنوان قانون 
خالء یاد می کنند و می گویند وقتی آنچه را 
دارید به دیگران می آموزید، خودتان را برای 
دریافت اطالعات جدید آماده کرده اید. در 
نگاه دینی، زکات دانش را انتشار دانسته های 
درست معرفی کرده اند. زکات هم به معنای 
رشدیافتگی دانش و هم به معنای پاک سازی 
آن از اشتباهات احتمالی در مسیر فراگیری 

است.
4( به کار بستن: آنقدر مقدار ورودی ذهن 
ما زیاد شده که فرصت کار بستن آن را از 
دست داده ایم، مثل فردی شده ایم که به 
قدری خود را برای آماده شدن جهت یک 
مهمانی یا جلسه مهم مشغول کرده که از 
اصل مهمانی باز مانده است. در آموزه های 
دینی از ما خواسته اند آنچه را می دانیم به 
کار بندیم تا در ما ماندگار شود و نیز لذت 
علم آموزی را در وجود خود تجربه کنیم. 
عمل به علم، کلیدواژه ای است که امروزه در 
تحقق آن مشکالت بیشتری داریم. ما شاید 
خیلی نیاز به اطالعات تازه درباره وظایف و 
نقش های خود نداشته باشیم ولی به صورت 
جدی نیاز داریم تا ببینیم آنچه رفتار می کنیم 
با دانسته های ما هماهنگ شده یا نه؟ مثل یک 
پدر یا مادر که تمایل دارد موارد مختلفی را 
بیاموزد، بدون آنکه ارزیابی از رفتار خود با 

فرزندانش داشته باشد.
به  کردن  بسنده  مهارت آموزی:   )5
دانسته های علمی و آگاهی از موضوعات 
مختلف در قلمرو دانش، زمانی مفید است 
که شیوه تبدیل آن به مهارت را هم بیاموزیم. 
زمانی که شما ساعت ها پای دنیای بزرگ 
اینترنت مشغول یادگیری تئوری و چگونگی 
رانندگی هستید، راننده نخواهید شد. زمانی 
می توانید این توان را در خود ایجاد کنید که 
شیوه رانندگی را به صورت عملی تبدیل به 
مهارت کنید، برای آن وقت صرف کنید، 
توسط یک مربی از عیب های کار خود با 
خبر شوید و خودتان را در دنیای راننده 

شدن با انجام تمرین های الزم باور کنید.
پ ن: تا زمانی که تولیدات فکری دیگران 
را در قالب های مختلف دیداری، شنیداری 
و متنی به تماشا می نشینیم، گمان یادگیری 
برای ما اتفاق می افتد ولی یادگیری واقعی 
زمانی است که حلقه های اتصال آن را از 
اندیشیدن تا مهارت سازی از آنچه می دانیم، 
ایجاد کنیم. می توانیم از االن نگاهی به آنچه 
می دانیم بیندازیم و با تأملی ساده در آنها، به 
خروجی های زیباتر و جذاب تری برسیم. هر 
مساله ای که درصدد حل کردن آن هستیم، 
می تواند یک تمرین خوب برای پیمودن 

این فرایند سازنده و رشددهنده باشد.

11دين و سالمت شماره هفتصدوهفتادوپنج   هشت آذر نودونه
در شبکه های 

اجتماعی، میزبان مخاطبان 

گرامی دين و سالمت هستیم.
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