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  كند خداوند حقيقت را روشن مي
شـود    ا باعـث مـي    گاه با وارد كردن تلنگرهايي بـر مـ        خداوند هر از    

تـر شـود و در آن لحظـه بهتـر و              تر و شـفاف     مان واضح   بينش و ديدگاه  
بـراي مثـال، پـس از آن كـه تـصادف            . تر بتوانيم تصميم بگيريم     راحت

افتـد؟    رانندگي شديدي را پـيش روي خـود ببينـيم، چـه اتفـاقي مـي               
احتماالً تا مدتي دوست نداريم خنده و شوخي كنيم، با سكوت در خود             

شـويم و   تفـاوت مـي   هيـاهوي آن بـي  رويـم، نـسبت بـه دنيـا و      يفرو م 
  . گيريم كم تا لحظاتي زندگي را سخت نمي دستِ

زمـان شـاكر و متواضـع         شـود و هـم        مان باز و گسترده مـي       ديدگاه
شـويم و اهميتـي       از اين رو، در آن لحظه بر خود مسلط مـي          . شويم  مي
. كننـد   نگـاه مـي   دهيم چه كساني دور و برمان هـستند يـا بـه مـا                 نمي

افـسار از  در ايـن حالـت،   . كنيم و خواسته يا آرزويي نداريم  قضاوت نمي 
  . شود دست منيت خارج و صدايش خاموش مي

انگيـز    ديـدگاه حيـرت   نگـرش و    روند روانشناسي موجـود در وراي       
  :بياييد عملكرد آن را بررسي كنيم. است

شـود و بعـد،        يك تـصادف بـه شـدت مجـروح مـي           شخصي در اثر  
كشد تا دوبـاره بتوانـد روي پاهـايش بنـد             ها زحمت و سختي مي      دتم

 او از ايـن كـه دوبـاره توانـسته سـالمت خـود را                ،به احتمال قوي  . شود
از طرفــي، . بازيابـد و راه بـرود همــواره شـاكر و شـكرگزار خواهــد بـود     

احساس شكرگزاري شخصي كه خطر تصادف از بيخ گوش وي گذشـته     
تر بوده و     اقبال  آيا كسي كه خوش   . شود  مياست پس از دقايقي فراموش      

به سالمت از خطر جسته است نبايد شاكرتر از فردي باشد كه مجـروح              
هـا    هـاي دردنـاك و مـاه        شده؟ هرچه باشد، او مجبور نبوده كه جراحي       
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انگيزتر اين كه،     شگفت! بخشي را متحمل شود     تالش و تمرين براي توان    
 و شـايد در   گيـرد   ار نمـي   در معرض خطر تـصادف قـر       شخصي كه اصالً  

ي داغ نوش جان      عوض در مكاني امن با خيالي آسوده يك فنجان قهوه         
   ! بيند كند، هيچ دليلي براي شكرگزاري نمي مي

شود و بـر آن       دچار مصيبت مي  آيا اين عجيب نيست كه كسي كه        
كند يـك عمـر شـكرگزار اسـت؛ كـسي كـه از خطـر تـصادف               غلبه مي 

پايـد و حتـي شـايد از ايـن كـه در               نمـي اش ديري     جهد شكرگزاري   مي
وقتـي هـيچ    معرض خطر قرار گرفته تا لحظـاتي شـاكي هـم بـشود؛ و               

 به جـاي ايـن كـه شـكرگزار باشـيم، مـثالً از       افتد، مان نمي اتفاقي براي 
  ! وضعيت ترافيك شكايت داريم؟

دليل اين كه احساس شكرگزاري اغلب كوتاه و زودگذر اسـت ايـن          
. آن را داريـم   اسـتحقاق   اريم حقمان اسـت و      است كه معتقديم آنچه د    

اي جنگـي قـرار بگيـريم و سـالم بـه مقـصدمان برسـيم                  اگر در منطقه  
اما اگر سفر كردن را تهديدي بر جـسم و          . آوريم  احتماالً شكر به جا مي    
ي ب  ي الف بـه نقطـه   گاه سالم رسيدن از نقطه      جانمان تلقي نكنيم، آن   

 در واقع، چرا بـراي چيـزي كـه          .اهميت چنداني براي ما نخواهد داشت     
گونـه    بايـد ايـن   توقعش را داريم بايد شاكر باشيم؟ مگر نه اين كه آن            

  ! باشد
تـازه  داشـته باشـد   مغايرت  وقتي واقعيت با توقعات و انتظارات مـا         

خـود  » حقوق الينفـك  «شويم كه در يك آن ممكن است از           متوجه مي 
كند هـيچ     ي مي ي خاصي رانندگ    شخصي كه بدون حادثه   . محروم شويم 

از ديـدگاه او، زنـدگي      . بينـد   تهديدي براي سالمت و جـان خـود نمـي         
شـود،    اما بعد از اين كه خطري از بـيخ گوشـش رد مـي             . گونه است   اين

و از  ،  حوادث غيرمنتظره هر لحظه در كمين اسـت       شود كه     متوجه مي 
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هـايي    شود كه بال از سرش رفع شده و از نعمت           اين رو خدا را شاكر مي     
اگر تصادفي صورت گيرد، تأثير شـديدتري       . ارد محروم نشده است   كه د 

گذارد، زيرا در اين حالت دنياي او، يعني همـان واقعيـت او               بر جاي مي  
وقتي تضميني وجود نداشته باشد كـه       . 1شود  براي هميشه دگرگون مي   

گاه كه مجدداً بتواند روي پاهايش بايستد و          او دوباره بتواند راه برود، آن     
  . داند را مياين نعمت ود، قدر راه بر

تــري در زنــدگي داشــته باشــيم، قــدرداني و  هرچــه ديــدگاه وســيع
در اين حالت بـراي ايـن كـه    . تر و پايدارتر خواهد بود شكرگزاري ما عميق  

خوشحال و شادمان باشيم الزم نيست اتفاق خاصي رخ دهـد؛ و در همـه               
مـا از زنـدگي و      دلخـوري و نااميـدي      . هايمان هـستيم    حال قدردان نعمت  

توقعـات و   . كمبودهايش به ميزان خودبيني و خودمحوري ما بستگي دارد        
شـود، همـواره فكـر        گـاه بـرآورده نمـي       انتظارات اشخاص خودمحور هـيچ    

آنان . هايشان هستند و گويي دنيا به ايشان بدهكار است كمبودها و نداشته
ند و پيوسته   دان  تر از خوشبختي و قناعت مي       همواره خود را يك قدم عقب     

  . ها بدهد ي رضايت ابدي را به آن به دنبال چيز جديدي هستند كه وعده
كسي كه از درون احساس تهي بودن كند به دنبال اين اسـت كـه               

. زند  خالء خود را با عوامل بيروني پر كند و از اين رو همواره حرص مي              

                                                            
ها   هاي بيماري دردناك، سال     تواند با وجود نشانه    به همين دليل است كه شخصي مي       .1

 محـض ايـن كـه وقـت مالقـات بـا پزشـك               مراجعه به پزشك را به تعويق اندازد، اما به        
هـاي بيمـاري تـشديد         و نـشانه   گيـرد   مـي شود، اضطراب و نگراني او شدت         ته مي گذاش
را پذيرفته » يافتن چيزي « چراكه اكنون  اين شخص در واقعيتِ خود  احتمالِ            ،شود  مي

ه ي خود طفر    ها از خريدن كاالي مورد عالقه       و باز به اين دليل است كه فردي ماه        . است
دهد، حاضر است پـول بيـشتري بـراي پـست             رود و باالخره وقتي آن را سفارش مي         مي
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