ﺛﺒﺎت در اﻧﺘﻈﺎر
از ﯾﮏ ﺳﻮ اﻣﯿﺪ و آرزو ﻻزﻣﻪٔ زﻧﺪﮔﯽ و از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
و ﺑﺪون اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع آرزو در زﻧﺪﮔﯽ ،از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و دراﯾﻦ راﺳﺘﺎ آﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻞ ﺧﺎﺻﯽ دارد اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ اﻣﯿﺪی و ﺑﺮای ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪن ﻫﺮ آرزوﯾﯽ ،اﻧﮕﯿﺰه و ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻋﻤﯿﻖ و ﺟﻬﺖ دار ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎزد.

ﻟﺬا اﮔﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮج ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان اﻣﯿﺪ و آرزو ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺘﻈﺮان
اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﮕﯿﺰه و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺘﻘﻦ ،اﯾﻦ اﻣﺮ را
دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻮق ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻻزم را ﺑﺮای در ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﺎﻧﺪن ،در درون ﻓﺮد ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺷﻮق و ﻫﯿﺠﺎﻧﺶ را ﺗﺎ ﻇﻬﻮر
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺪون اﻣﯿﺪ و ﻫﺪف ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮان اﻧﺴﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻪ و ﺑﻨﻮﻋﯽ ﻫﺪر ﻣﯿﮕﺮدد .در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ِ اﻧﺘﻈﺎر،
دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺑﺪون اﻧﮕﯿﺰه و ﺑﯽ ﻫﺪف وارد ﮔﻮدی اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺪﻧﺪ
و در ﯾﮏ ﻏﺮﺑﺎل ﺑﺮاﺣﺘﯽ از ﺳﻠﮏ ﻣﻨﺘﻈﺮان ﺟﺪا اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ﭘﺲ در ﮐﻨﺎر داﺷﺘﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺮج ،ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎر اﻧﺘﻈﺎر
را ﺑﺮدوش ﻣﯿﮑﺸﺪ و اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﺮای ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺣﻼوت و ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﮔﺮ دﯾﮕﺮ آرزوﻫﺎ ﻏﯿﺮ از اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮج ﺳﺨﯿﻒ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و از
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﻧﺘﻈﺎر و ﺣﯿﺰ اﻧﺘﻔﺎع ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
آن ﺳﺮﻣﻨﺰل و ﻣﻘﺼﻮدی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارزﺷﻬﺎ را در ﺧﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل دراﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻪ دام اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻓﺼﻠﯽ ﻧﯿﻔﺘﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻃﯽ
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ،ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﯾﮕﺎه را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و
ﺟﺰو اﻫﺪاف اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ:
«اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ
«اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﺣﺮﯾﺖ
«اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﮐﺮاﻣﺖ
ﻫﺮ ﺳﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای وﺻﺎل ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﺮﯾﻤﻪ و ﺗﻨﻔﺲ در ﻫﻮای ﻣﻬﺪوی
ﺿﺮورﯾﺴﺖ.اﻣﺎ ﻫﺮﮐﺪام ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮد را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
“اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺪاﻟﺖ” ﻫﻤﺎن ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻇﻠﻢ و ﺷﺠﺮه ﻣﻠﻌﻮﻧﻪ،

اﻧﮕﯿﺰه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺎن را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ
ﺷﻮراﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن در ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮج ﻧﮕﻬﺸﺎن ﻣﯿﺪارد.
اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺮﯾﺖ ،ﻫﺪف اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺘﮑﻪ از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ اﺳﺎرﺗﻬﺎ در ﺗﻨﮕﻨﺎ
وﺧﻔﻘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺮﯾﺖ ﺧﻮد و ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻧﺸﺎن،
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﻮاﯾﺸﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮج ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺣﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﻫﺎ را ﺑﺰداﯾﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﺖ و داﺷﺘﻦ
ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ،روزﮔﺎرﺷﺎن را ﺑﺴﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
و اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮاﻣﺖ آن اﻧﺘﻈﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
رﺷﺪ و ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎن ،در ﻣﻨﺘﻈﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد.
ﮐﺮاﻣﺖ ،ﺗﻨﻮع و ﺗﮑﺜﺮ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ و ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ارزﺷﯽ را در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن.
ﻣﻨﺘﻈﺮ ِ ﮐﺮاﻣﺖ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ در ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺎم
ﻇﻬﻮر و ﻓﺮج ،ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ارزﺷﻬﺎ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮔﺴﺘﺮده دﯾﺪه و ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺣﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﻣﯿﺪ و آرزوﻫﺎ و ﻣﺘﻘﻦ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ
اﻧﺘﺨﺎب آرزوی ﻓﺮج ،ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را از آرزوﻫﺎی ﭘﻮچ و ﺑﯽ
اﺳﺎس ﺑﻪ ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮج ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﻫﻢ آﻧﺎن را در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ
ﺛﺒﺎت و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﮕﻬﺪارد.
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎرات و آرزوﻫﺎ و اﻣﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺷﺪن اﻧﺘﻈﺎر
ﻓﺮج و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدن ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺑﺰرگ ﻇﻬﻮر و ﻣﻘﻬﻮر ﮐﺮدن
دﺷﻤﻨﺎن ﻇﻬﻮر

