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ــاُم  »َو َكاَن مـِـْن ُدَعائـِـهِ َعَلیـْـهِ السَّ
ــا  ــومِ: یَ ــاِف الُْهُم ــى اْستِْكَش ِ ف
 ، ــمِّ ــَف الَْغ ، َو َكاِش ــمِّ ــارَِج الَْه َف
ــَرةِ َو  ــا َو ااْلِخ نْیَ ــاَن الدُّ ــا َرْحَم یَ
ــٍد  ــى ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــا، َص َرِحیَمُهَم
ــى،  ــُرْج َهمِّ ــٍد، َو اْف َو آِل ُمَحمَّ
ــا  ــُد یَ ــا َواِح ــى یَ َو اْكِشــْف َغمِّ
ــْم  ــْن لَ ــا َم ــُد یَ ــا َصَم ــُد یَ أََح
ــْن  ــْم یَُك ــْد َو لَ ــْم یُولَ ــْد َو لَ ِ یَل
ــى َو  ِ ــٌد، اْعِصْمن ــوا أََح ــُه ُكُف لَ
بِبَلِیَّتِــى«. اْذَهــْب  َو  ْرنِــى،  َطهِّ

گــزارش  ســخن،  موضــوع 
پنجاه وچهــارم  دعــای  مضامیــن 
صحیفــه ی ســجادیه اســت کــه 
ــای  ــن دع ــب، آخری ــب ترتی حس
صحیفــه اســت. بــه توفیــق الهــی، 
گذشــته،  نوبــت  دو  یکــی  در 
ترســیم کلــی از مضامیــن ایــن 
ــر  ــم شــد و ب ــی تقدی دعــای نوران
مطالــب ایــن دعا مــروری داشــتیم.

بــه مناســبت بدرقــه ی مــاه مبــارک 
گذشــته،  جلســه ی  رمضــان، 
و  خــودم  بــه  یادآوری هایــی 
عزیــزان داشــتم کــه مجموعــه 
ــد  ــان بای ــه انس ــود ک ــی ب اقدامات
ــاه  ــتاوردهای م ــظ دس ــرای حف ب
دهــد.  انجــام  رمضــان  مبــارک 
جمع بنــدی،  آن  پایــان  در 
و  پنجاه وچهــارم  دعــای  بــه 
ــدر  ــه الق ــّر لیل ــا س ــبت آن ب نس
امیــدوارم  کــه  شــد  اشــاره ای 
باشــد. مفیــد  عزیــزان  بــرای 

حــال دوبــاره بــه آغــاز ایــن دعــای 
امــروز  برمی گردیــم.  نورانــی 
راجع بــه  مبنایــی  جمع بنــدی 
داشــت  خواهــم  دعــا  عنــوان 
ــت.  ــدوه اس ــم و ان ــث غ ــه بح ک
ــای  ــم در جغرافی ــم ببینی می خواهی
و  اســامی  و  قرآنــی  فرهنــگ 
روایــی، بــه مســئله ی غــم و انــدوه 
ــس از  ــود. پ ــگاه می ش ــه ن چگون
ــا  ــود را ب ــد خ ــه ی دی ــه زاوی آنک
ــازیم،  ــگ س ــی هماهن ــی دین مبان
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مطالــب متــن دعــا را فصل به فصــل 
ــم و  ــق می دهی ــم و تطبی می خوانی
ــه  ــی ک ــده ای از مطالب ــش عم بخ
ــن  ــم، در ای ــرض می کن ــروز ع ام
دعــای نورانــی گنجانــده شــده کــه 
ــی شــیرین و دلنشــین اســت. خیل

 
معنای هّم و غم و تفاوت آنها با 

یکدیگر

عنــوان دعــا »فِــى اْستِْكَشــاِف 
الُْهُمــومِ« اســت؛ امــا در متــن 
َو   ، الَْهــمِّ َفــارَِج  »یَــا  دعــا 
ــا  ــده اســت. م « آم ــمِّ ــَف الَْغ َكاِش
ــّم و  ــز دو واژه ی ه ــی نی در فارس
غــم را اســتفاده می کنیــم. بــه نظــر 
مناســب اســت که بــه ایــن دو واژه 
ــبت  ــیم و نس ــته باش ــی داش نگاه
ایــن دو را بــا هــم بررســی کنیــم.

از روایــات و کتــب لغــت اســتفاده 
عنــوان،  دو  ایــن  کــه  می شــود 
معانــی کامــًا منطبقــی بــا یکدیگــر 
ــدوه  ــای ان ــه معن ــر دو ب ــد. ه دارن

ــده  ــی دی ــه تفاوت های اســت و البت
ــد  ــه برخــی ســعی کرده ان شــده ک
ــد. از  ــن کنن ــن تفاوت هــا را تبیی ای
ــای  ــه معن ــّم ب ــد ه ــه گفته ان جمل
درگیــری و اشــتغال ذهــن انســان و 
تــاش بــرای راهجویــی اســت. به 
پیوســت ذهــن شــما، دل شــما هــم 
درگیــر می شــود و دل مشــغولی 
ایجــاد می شــود.  انســان  بــرای 
آنجــا کــه انســان چیــزی را بــرای 
ــر  ــد، نظی خــودش ســودمند می دان
رتبــه ی خــوب در کنکــور یــا 
ازدواج خــوب، امــا در عیــن حــال 
ــد و  ــت نمی آی ــه دس به آســانی ب
ــش دارد،  ــف و چال ــب و حری رقی
بــه  کــه  می شــود  هــّم  تولیــد 
پیوســت آن دل مشــغولی ایجــاد 
تحصیــل،  مــورد  در  می کنــد. 
ــی آن، و  ــق رقابت ــًا در اف مخصوص
انتخــاب همســر و مســائل مربــوط 
بــه شــغل و تأمیــن معیشــت و 
ابتائــات  و  دوســت  انتخــاب 
پیرامونــی و امثــال اینهــا، جوان هــا 
مبتــا بــه هــّم می شــوند. مــن 
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ــال  ــی مث ــم جوان ــتم از عال خواس
بزنــم؛ چراکــه بیشــتر شــما در 
و  هســتید  ســنی  دوره ی  ایــن 
ــب  ــا و عواق ــار و پیامد ه ــًا آث ضمن
جوانــی  دوران  در  هــم  مســئله 
اســت. زیادتــر  و  حســاس تر 

بــه هــر ترتیــب در مــورد تعریــف 
هــّم گفته انــد: »إنَّ الهــّم هــو 
ــروه و  ــه المك ــى إزال ــر ف الفك
اجتــاب المحبــوب«؛]۱[ هــّم 
چیــزی  چطــور  انســان  یعنــی 
ــود  ــدارد، از خ ــت ن ــه دوس را ک
کــه  را  چیــزی  و  کنــد  دور 
دوســت دارد و مفیــد می دانــد، 
آورد. دســت  بــه  خــود  بــرای 

غــم چیســت؟! غــم عبــارت از 
وقتــی اســت کــه انســان یــک 
می دهــد  دســت  از  را  محبــوب 
و فرصــت ازدواج یــا تحصیــل 
ــاش  ــی رود. ت ــت م ــا ... از دس ی
ــه آن نرســیده اســت  ــا ب ــرده، ام ک

نمی پســندد،  کــه  چیــزی  یــا 
دادن  دســت  از  مصیبــت  نظیــر 
اتفــاق  او  بــرای  عزیــز  یــک 
افتــاده اســت. اینهــا حالتــی در 
ــه وجــود مــی آورد کــه  شــخص ب
غــم نامیــده می شــود و حالــت 
ــب  ــت. مرات ــی اس ــاض روان انقب
بــا  گرفتگــی  و  انقبــاض  ایــن 
ــه،  ــر مرتب ــد و ه ــرق می کن ــم ف ه
ــار فکــری و روانــی و رفتــاری،  آث
دارد. انــزوا  بــه  تمایــل  نظیــر 

نکته هــای دیگــری هــم در برخــی 
تدقیقــات دانشــمندان آمــده اســت. 
َقبــَل  »الهــّم  گفته انــد:  مثــًا 
نــزول األمــر و الغــم بعــد نــزول 
األمــر«؛ غــم بعــد از بایــی اســت 
ــل  ــر ســر انســان آمــده و قب کــه ب
از آن، هــّم اســت. هــّم خــواب را 
ــی  ــرد، ول ــان می گی ــم انس از چش
غــم، خــواب را بــه چشــم انســان 
مــی آورد و او را ملــول می کنــد 
بــرای  کافــی  نشــاط  دیگــر  و 
ــر  ــی ب ــا بای ــدارد. گوی ــت ن فعالی
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ــر  ــت و دیگ ــده اس ــلط ش او مس
ــد  ــام ده ــدارد کاری انج ــوان ن ت
و شــبیه حالــت بی رغبتــی دارد.

تعبیــر دیگــری هــم آمــده کــه بــد 
ــت و آن  ــع نیس ــا جام ــت؛ ام نیس
اینکــه: »الهــّم مــا یَقــدر اإلنســان 
ــّم،  ــاف الغ ــه، بِخ ــى إزالت َعل
ــه«؛]۲[  ــى ازالت ــدر عل ــه الیق فإنّ
ــه اراده ی  ــت ک ــی اس ــّم آنجای ه
انســان ســهم دارد، امــا غــم آنجــا 
ــدارد و  ــر اراده ن ــه دیگ ــت ک اس
ــور  ــد. همان ط ــد کاری کن نمی توان
ــی  ــر خیل ــن تعبی ــم، ای ــه گفتی ک
ــدارد. ــت ن ــق نیســت و جامعی دقی

در مــورد حــزن و تعابیــر دیگــری 
ــرب  ــر حســرت و اســف و ک نظی
ــوب  ــرت یعق ــه حض ــّث ـ ک و ب
حضــرت  دوری  ماجــرای  در 
ــی  ــد ـ تفاوت های ــف می گوی یوس
گفته انــد کــه در کتاب هــای فــروق 
اللغــات آمــده اســت. حــزن در 
ایــن بیــن کلمــه ی جامعــی اســت 

ــود. ــامل می ش ــم را ش ــّم و غ و ه

اهمیت و ضرورت مدیریت 
هیجان های نفسانی

از  حضــرت  کــه  غــم  و  هــّم 
آن بــه خــدای متعــال پناهنــده 
می شــود، جــزء مســائلی اســت 
کــه بــه ریشه شناســی و تجهیــز 
انســان بــه منطــق مدیریتــی بــرای 
ــاز دارد. ــی نی ــان عاطف ــن هیج ای

اینهــا  جدیــد،  روان شناســی  در 
هیجان هــا  محــور  در  معمــوالً 
می گیــرد  قــرار  بحــث  مــورد 
از هیجــان شــادی و هیجــان  و 
مــا  می گوینــد.  ســخن  غــم 
شــباب،  عهــد  در  وقــت  یــک 
ــان، بحــث  ــی از جوان ــرای جمع ب
ذیــل  را  هیجان هــا  مدیریــت 
خوشــبختی  کلیدهــای  بحــث 
ــث  ــه بح ــا ب ــه آنج ــم؛ البت آوردی
انــدوه  و  شــادی  مدیریــت 
ــی  ــاءاهلل در فرصت ــیدیم. ان ش نرس
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آن را تکمیــل کنیــم تــا ارائه شــود.

 
مؤمن، باید مالک هیجان های 

نفسانی اش باشد

از نظــر توحیــدی قاعــده ایــن 
اســت کــه انســان بایــد مالــک 
هیجان هــای خــود باشــد و بــر 
ــی و  ــانی و روان ــای نفس هیجان ه
ــته  ــلط داش ــش تس ــف خوی عواط
باشــد. بدتریــن وضعیــت ایــن 
ــوک  ــی ممل ــه جناب عال ــت ک اس
هیجان هــا شــوید و آنهــا بــر شــما 
مســلط شــوند. انســان بایــد مالــک 
هیجان هــای خــود باشــد. البتــه 
ــر آســانی اســت؛  ــد ام ــال نکنی خی
خطــاب  دعایــی  در  چه اینکــه 
بــه خداونــد عرضــه می داریــم: 
»أعــوُذ بـِـَک مـِـن ُســلطان الَهّم«؛ 
پنــاه  تــو  بــه  مــن  پــروردگار 
می بــرم از اینکــه هــّم بــر مــن 
ــد  ــن بیفت ــود و روی م ــلط ش مس
ــه  ــرد. همچنان ک ــرا بگی ــس م و نف
انســان بایــد از تســلط غریــزه 

بــه خــدای متعــال پنــاه ببــرد.

مملــوک  بایــد  اینهــا  همــه ی 
ــا  ــک آنه ــما مال ــند و ش ــما باش ش
توانســت  انســان  اگــر  باشــید. 
ــود،  ــود ش ــای خ ــک هیجان ه مال
ــر  ــت ب ــریف مالکی ــام ش ــه مق ب
ــت  ــده اس ــرفیاب ش ــتن ش خویش
آن  )علیه الســام(  امیرالمومنیــن  کــه 
را بــه عنــوان یــک فرمــان بــر 
ســالکان کــوی حــق تصریــح کــرد 
و فرمــود: »املِكــوا أنُفَســُكم«؛ 
مالــک نفــس خــود و مســلط بر آن 
باشــید و افســار نفســتان بــه دســت 
شــما باشــد. البتــه حضــرت راهش 
ــد:  ــرده و فرموده ان ــان ک ــم بی را ه
اگــر  جهادهــا«؛]۳[  »بِــَدوامِ 
ــن نقطــه برســید،  ــه ای ــد ب بخواهی
بــا  دائمــی  جهــاد  وارد  بایــد 
خودتــان شــوید کــه ذیل فهرســت 
جهــاد اکبــر تعریــف می شــود.
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راه تسلط بر هیجان ها

قاعــده ای  چــه  بــا  انســان 
هیجان هایــش  بــر  می توانــد 
تســلط پیــدا کنــد؟ بــا عقــل. 
اگــر توانســتید عقــل را در وجــود 
ــس و  ــد، نف ــلطان کنی ــان س خودت
وابســته های نفــس، از تمایــات و 
شــهوت و رغبــت و ...، در اختیــار 
گرفــت.  خواهــد  قــرار  شــما 
ــده  ــِل تربیت ش ــا آن عق ــور م منظ
توســط شــرع اســت کــه هماهنــگ 
ــا عقــل کل و کل العقــل اســت و  ب
بــه ســاحت قــدس الهــی از طریــق 
ــل  ــل وص ــان کام ــه انس ــال ب اتص
شــده اســت. وقتــی بــا ولــی خــدا 
ــس داشــتید و تحــت  ــت و ان رفاق
والیــت او بودیــد، عقــل شــما بــه 
کمــال می رســد و شــأنیت تســلط 
پیــدا می کنــد. در مملکــت وجــود 
ــت؟  ــر کیس ــلطان و مدی ــما، س ش
اگــر نفــس مدیــر باشــد، کار تمــام 
اســت. چنانچــه عقــل ســلطان 
ــر  ــتی و اگ ــعادتمند هس ــد، س ش

وضعیــت وســط هســتی، خــدا 
عاقبــت تــو را بــه خیــر کنــد. 
ــت  ــن حال ــردم در همی ــتر م بیش
میانــه هســتند؛ گاهــی عقــل جلــو 
می آیــد و گاهــی نفــس. اینجــا هــم 
بایــد دیــد بیشــتر عقــل یــا بیشــتر 
می کنــد. فرمانروایــی  نفــس، 

زندگــی  در  کلــی  جهت گیــری 
انســان موحــد و الهــی ایــن اســت 
کــه بــه ســمتی بــرود کــه حاکمیت 
ــا  ــود او ب ــت وج ــل در مملک کام
حضــرت عقــل باشــد و او بــر 
ــد.  ــی دســت یاب کرســی فرمانروای
ایــن نقطــه  انســان بــه  وقتــی 
برســد، بــه مقــام امــن و مــِی 
ــیده  ــفیق رس ــِق ش ــش و رفی  بی غ
ــت  ــا اس ــن آنج ــام ام ــت. مق اس
شــخص  گفــت  می تــوان  کــه 
ــل، در  ــه عق ــیده ک ــی رس ــه جای ب
وجــود او ســلطان اســت. رســیدن 
بــه ایــن نقطــه، جهــاد می خواهــد؛ 
ــر. ــاد اکب ــس جه ــادی از جن جه
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دو دیدگاه متضاد جهت مواجهه 

با هّم و غم

ــدوه  ــان ان ــم و هیج ــورد غ در م
و  تربیتــی  بحث هــای  در  کــه 
روان شناســی و علــم النفــس قدیــم 
ــوده و  ــه ب ــل مباحث ــد، مح و جدی
ــت  ــل و مدیری ــه ها و عوام از ریش
ــد  ــود، بای ــه می ش ــخن گفت آن س
روان شناســی  در  آنچــه  گفــت 
جدیــد بــا علــم النفــس قدیــم 
و مســتظهر بــه وحــی پیشــنهاد 
ــاوت اســت. ــی متف ــود، خیل می ش

ــامی  ــس اس ــم النف ــه در عل آنچ
و علــوم تربیتــی و روان شناســی 
مســتظهر بــه آیــات الهــی پیشــنهاد 
و  جامــع  دســتگاهی  می شــود، 
ــدادی  ــر و دارای نگــرش امت فراگی
ــی  ــه جناب عال ــت ک ــدی اس و اب
می بــرد.  بریــن  بهشــت  تــا  را 
ــی  ــد، اعم ــی جدی ــا روان شناس ام
)کــور( اســت؛ زیــرا انســان را 
آن گونــه کــه بایــد، نمی شناســد 

خیلــی  انســان،  از  شــناختش  و 
محــدود و ناقــص اســت. البتــه 
خیلــی مطالعــه کرده انــد؛ منتهــا 
اســتقرایی  مطالعــات  عمدتــًا 
اســت. بــوده  مــوردکاوی  و 

ــد از آن جهــت  روان شناســی جدی
کــه در شــناخت جهــان نیــز اعمــی 
اســت و اصــًا بــه ابدیــت راه 
نــدارد و انســان را تــا لحظــه ی 
ــردن را  ــه م ــد و البت ــردن می بین م
ــت،  ــد چیس ــد بگوی ــم نمی توان ه
ــّکنی  ــی و مس ــش مقطع تجویزهای
و ُســکرآور اســت. گاهــی شــخص 
ــود  ــه خ ــختی ب ــیارِ س از درد بس
می پیچــد و ایــن حکایــت از یــک 
بیمــاری اســت کــه ممکــن اســت 
ــدازد. در  ــر بین ــه خط جــان او را ب
ــاذق،  ــک غیرح ــوارد پزش ــن م ای
ــّکن،  ــول مس ــک آمپ ــز ی ــا تجوی ب
می کنــد؛  آرام  را  او  درد  فقــط 
ولــی مداوایــش نکــرده اســت.
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نیــز  جدیــد  روان شناســی  در 
ایــن  بــه  اساســًا  می گوینــد 
ــراغ  ــد و س ــر نکنی ــکات فک مش
ــرگرمی  ــازی و س ــب، ب ــو، لع له
تجویز هــای  البتــه  برویــد. 
برخــی  و  دارنــد  هــم  عمیــق 
و  فنی تــر  پیشنهادهایشــان  از 
ــم  ــا را ه ــا آنه ــت. ام ــر اس دقیق ت
می کنــد،  مشــاهده  انســان  کــه 
دارای  و  جامــع  کــه  می بینــد 
ــال  ــا ح ــتند و یک ج ــداد نیس امت
انســان را خــوب می کنــد و ده جــا 
ــد. ــراب می کن ــان را خ ــال انس ح

علــم  پیشــنهادهای  از  بســیاری 
جدیــد  روان شناســی  و  النفــس 
ــان  ــکات و درم ــل مش ــرای ح ب
انــدوه و غــم، خــودش تولیــد 
حالــت  منتهــا  می کنــد؛  انــدوه 
ــدت  ــادمانی کوتاه م ــا ش ــش ی آرام
بــرای شــخص ایجــاد می کنــد 
مرحلــه  ایــن  از  فعــًا  را  او  و 
دوبــاره  ولــی  می دهــد،  عبــور 
ــه  ــی س ــدوه فعل ــن ان ــردا همی ف

دوبــاره  او  و  می شــود  برابــر 
می آیــد. روان شــناس  پیــش 

تجویز هــا  ایــن  در  متأســفانه 
یــک اتفــاق هــم می افتــد و آن 
ــل  ــوان مکم ــه عن ــه از دارو ب اینک
اســتفاده می کننــد و نوعــًا ایــن 
دارو هــا خــواب آور یــا فــرح زا 
اســت و طــرف را بیهــوده خــوش 
دارو هــا  ایــن  بیشــتر  می کنــد. 
ایجــاد  عظیمــی  خســارت های 
ــد و فعالیــت مغــز را تحــت  می کن
ــرار می دهــد و ضربه هــای  ــر ق تأثی
اساســی بــه ســلول ها و نرون هــای 
هــم  نوعــًا  می زنــد.  مغــزی 
ــس  ــادآور اســت و شــخص پ اعتی
ــر  ــای باالت ــی، ســراغ دوز ه از مدت
مــی رود. قوی تــر  دارو هــای  و 

ــکاوی  ــار روان ــوارد در کن ــن م ای
ــه  و پیشــنهاد هیپنوتیــزم و اقــدام ب
آن بــه کار مــی رود کــه همــه ی 
ایجــاد  موقّتــی  آرامــش  اینهــا 
ــان  ــه انس ــم، ن ــن عل ــد. ای می کن
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ــت  ــه ابدی ــان را و ن ــه جه را و ن
ــل  ــن دلی ــه همی را نمی شناســد و ب
همیــن  در  را  کار  می خواهــد 
محــدوده ی دنیایــی راه بینــدازد.

انســان های  در  انــدوه  ایــن 
صورت هــای  بــه  مختلــف 
ایــن  می کنــد.  بــروز  متفــاوت 
ــم  ــد خش ــی تولی ــدوه در بعض ان
و عصبانــت می کنــد. در برخــی 
دیگــر، تولیــد تــرس می کنــد و 
ــرد  ــن می ب ــت ُجب ــه حال ــا را ب آنه
ــی  ــوارض عجیب ــن، ع ــودِ ای و خ
ــدی  ــر، ناامی ــی دیگ دارد. در برخ
می کنــد  تولیــد  کم امیــدی  یــا 
و در عــده ای، انزواطلبــی تولیــد 
شــخص  دیگــر  و  می کنــد 
نــدارد  را  کســی  حوصلــه ی 
می شــود. خلوت گزیــن  و 

 

تأثیر غم و اندوه بر انسان

ــر  ــدوه ب ــم و ان ــلط غ ــر تس تأثی
ــی  ــی اســت؛ یعن شــخص، روان تن
هــم روان شــخص را به شــدت 
ــر جســم  ــد و هــم ب آســیب می زن
او اثــر می کنــد. در روایــت دارد 
کــه اگــر غــم و انــدوه بــر شــخص 
آب  را  انســان  شــود،  مســلط 
و  هاضمــه ی  تغذیــه  و  می کنــد 
او را بــه هــم می ریــزد. پیــرِی 
و  غــم  عــوارض  از  زودرس 
مســلط  و  طوالنی مــدت  انــدوه 
اســت. چنیــن افــرادی خیلــی زود 
شکســته و چروکیــده می شــوند 
را  جوانــی خــود  و  طــراوت  و 
خیلــی زود از دســت می دهنــد.

ــه  ــدی، ب ــق توحی ــا منط ــان ب انس
مدیریــت انــدوه و مهارت هــای 
ذیــل آن دســت می یابــد و خــودش 
را در مســیر زندگــی، در برابــر 
ــد. ــت می کن ــا مدیری ــّم و غم ه ه
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غم ممدوح و غم مذموم

ــه  ــزان گفت ــی را خدمــت عزی مبنای
ــادآوری  ــون آن را ی ــه اکن ــودم ک ب
روایــت  چنــد  بعــد  می کنــم. 
اجــازه  وقــت  اگــر  و  بخوانــم 
شــیرین  تجویــز  چنــد  دهــد، 
داشــت. خواهــم  خدمت تــان 

ــق  ــک منط ــد، ی ــان باش ــر یادت اگ
بیــان شــد و آن  قبــًا  شــیرین 
خاصــه ی  اســاس  بــر  اینکــه 
ــدوه  ــم و ان ــوع غ ــات، دو ن روای
انــدوه  و  غــم  یکــی  داریــم؛ 
ــدوه  ــم و ان ــدوح و دیگــری غ مم
مذمــوم. این طــور نیســت کــه هــر 
ــوان  ــل آن عن ــی، ذی ــم و اندوه غ
ــم  ــه بخواهی ــد ک ــش بیای ــی پی منف
را  آن  و  کنیــم  مبــارزه  آن  بــا 
برطــرف ســازیم. در برخــی مــوارد 
نمونه هایــی داریــم کــه عنــوان 
ــه آن داده می شــود و  هــّم و غــم ب
ــوان حــزن مــی رود و آن،  ــل عن ذی
ــدوه،  ــم و ان ــه غ ــت ک ــی اس جای

ــد. ــته باش ــی داش ــه ی عقان ریش

ــث  ــل بح ــتم و ذی ــای هش در دع
آرزوهایــی  گفتیــم  آرزو هــا، 
دارنــد،  عقانــی  ریشــه ی  کــه 
پیش برنــده هســتند؛ امــا آرزوهایــی 
دارنــد،  نفســانی  ریشــه ی  کــه 
ــدوه  ــم و ان ــتند. غ ــده هس بازدارن
هــم همین طــور اســت و اندوهــی 
کــه ریشــه ی عقانی داشــته باشــد، 
و  صیانت بخــش  و  پیش برنــده 
در  درســت  اســت.  حفظ کننــده 
کــه  اندوهــی  مقابــل،  نقطــه ی 
ــیب زا  ــانی دارد، آس ــه ی نفس ریش
اســت. زمین گیرکننــده  و 

پــس انــدوه حیات بخــش و انــدوه 
اگــر  لــذا  داریــم.  هاک کننــده 
ــزن  ــه از ح ــد ک ــی دیدی در روایت
کــه  بدانیــد  می کنــد،  تعریــف 
ایــن همــان حــزن عقانــی اســت 
ــد.  ــز می کن ــل آن را تجوی ــه عق ک
عقانــی،  حــزن  از  نمونه هایــی 
حزنــی اســت کــه از توجه بــه عالم 
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ــی  ــود. کس ــی می ش ــرت ناش آخ
می شــود،  آخرت شــناس  کــه 
محــزون می شــود. ایــن حــزن، درد 
نیســت؛ بلکــه شــفا اســت. حزنــی 
ــان  ــی انس ــم عال ــل فه ــه حاص ک
ــدا  ــوت و ج ــم ملک ــورد عال در م
افتــادن او از اصــل خویــش اســت، 
پســندیده اســت. خــوش بــه حــال 
ــده  ــت آم ــی! در روای ــن کس چنی
کــه ایــن حزنــی اســت کــه تــو را 
ــدی می رســاند. اگــر  ــه ُســرور اب ب
ــوب  ــار دوری از محب ــی گرفت کس
ــود  ــاد می ش ــی ایج ــد، حزن کل ش
ــت و  ــادی اس ــت آن ش ــه پیوس ک
ــاض نفســانی ایجــاد می شــود  انقب
کــه پیوســت آن انبســاط روحانــی 
ــانی  ــال کس ــه ح ــان ب ــت. انس اس
ــدی  ــه در دوری از حضــرت مه ک
می ســوزند،  )عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( 

ــزن  ــن ح ــورد. ای ــرت می خ حس
ــای  ــت و دارای مبن ناشــی از معرف
ــه بســیار  ــی اســت ک ــًا عقان کام
اســت. ســازنده  و  پیش برنــده 

حالتــی کــه در مجالــس غــم اهــل 
بیــت داریــم، ظاهــرش غــم و 
ــی باطــن  ــه اســت؛ ول ــدوه و نال ان
ولی اهلل االعظــم  بــه  اتصــال  آن، 
بــرای روح  تهیــه ی خــوراک  و 
ــود  ــث می ش ــه باع ــت ک ــما اس ش
ــیر  ــرش س ــد در ع ــاس کنی احس
از  وقتــی  انســان  می کنیــد. 
ــس روضــه خــارج می شــود،  مجل
حالــت فتــح و انبســاط و گشــایش 
می شــود. ایجــاد  برایــش 

کســی کــه فطرتــش ســالم اســت، 
معصیــت،  بــه  ابتــای  از  بعــد 
می شــود.  محــزون  و  مغمــوم 
نشــانه های  از  یکــی  ایــن 
فطــرت ســالم اســت. ایــن حــزن، 
ــازنده  ــده و س ــدس و پیش برن مق
اســت و انســان را تــا توبــه و 
می کشــاند. اســتغفار  و  ندامــت 

پــس حزنــی کــه ریشــه ی عقانــی 
و  حفظ کننــده  و  ســازنده  دارد، 
مقابــل  در  اســت.  پیش برنــده 
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کــه  اســت  مذمــوم  حــزن  آن، 
ریشــه ی نفســانی دارد و عمدتــًا 
ــع  ــه از دســت دادن مناف ــوط ب مرب
دنیایــی و نفســانی یــا ناشــی از 
بدبینــی بــه خــدای متعــال و رّزاق 
از جنــس  ایــن حــزن،  اســت. 
بیماری هــا  مولّــد  و  بیمــاری 
اســت. بازدارنــده  کــه  اســت 

ــدوه در  ــوع غــم و ان جــای ایــن ن
علــم النفــس جدیــد خالــی اســت 
ــدوه  ــم و ان ــد غ ــا نمی توانن و آنه
ــیم  ــوم تقس ــدوح و مذم ــه مم را ب
ــی  ــر غم ــا، ه ــگاه آنه ــد. از ن کنن
مذمــوم اســت. اینجــا بــا غربی هــا 
ــا  ــه ب ــم و آن اینک ــه ای داری مباحث
مبانــی سکوالریســتی و لیبرالیســتی 
و مادی گرایانــه ی آنــان، برخــی 
ایرانــی،  جامعــه ی  در  امــور 
شــمرده  غم انگیــز  و  محــزون 
می شــود. لــذا بــرای مقابلــه بــا آن، 
موســیقی و ولگــردی و هرزگــی را 
تجویــز می کننــد تــا جامعــه ی 
ایرانــی شــاد شــود. بــرای کــودکان 

تجویز هایــی  مــا  پیش دبســتانی 
در ســند ۲۰۳۰ دارنــد کــه آقــا 
یــادآوری  را  آنهــا  هوشــمندانه 
ــای  ــی الیه ه ــه برخ ــد؛ چراک کردن
ــص  ــز رق ــت. تجوی ــان اس آن پنه
و آواز و ... دارنــد. درک اینهــا از 
عالــم الهــی اساســًا معیــوب اســت؛ 
ــی  ــان اعم ــن تجویزش ــرای همی ب
اســت و از قبیــل نســخه ای اســت 
جاهــل،  بی خبــر،  انســان  کــه 
نــادان و نابینــا صــادر می کنــد.

 

علت اندوه در روایات

ــای  ــه از اولی ــات اســت ک در روای
ــی  ــه گاه ــد ک خــدا ســؤال می کنن
ــت آن را  ــوم و عل ــت می ش ناراح
روانشــناس  آن  نمی کنــم.  درک 
از  می خواهــد  و  می نشــیند 
شــما،  کودکــِی  و  ناخــودآگاه 
و  اســتخراج  را  مســئله  علــت 
ــل  ــه اه ــی ب ــا وقت ــد. ام ــل کن ح
می کنــی،  مراجعــه  موضــوع 
امــام  از  می گیــری.  جــواب  دو 
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صــادق )علیه الســام( ایــن مطلــب را 
ایــن  اول  جــواب  پرســیده اند. 
بــه  تــو  ناراحتــی  کــه  اســت 
خاطــر آن اســت کــه مــا ناراحــت 
ــده و  ــش آم ــزی پی ــویم. چی می ش
مــا را ناراحــت کــرده و چــون تــو 
ــم  ــو ه ــتی، ت ــا هس ــتان م از دوس
اندوهگیــن می شــوی. ایــن مطلــب 
شــواهد و ادلــه ای دارد کــه اکنــون 
ــت. ــه آن نیس ــن ب ــت پرداخت وق

ــه در  ــت ک ــن اس ــواب دوم ای ج
ــل از  ــم قب ــه عال ــباح، ک ــم اش عال
ــما و برخــی  ــن ش ــا اســت، بی دنی
ارتباطاتــی  دیگــر  انســان های 
هســت و ایــن غــم مربــوط بــه این 
ــانی  ــی کس ــرای برخ ــه ب اســت ک
ــما  ــا ش ــی ب ــس متافیزیک ــه ان ک
ــاد  ــی ایج ــا مصیبت ــم ی ــد، غ دارن
ــن غــم در شــما  شــده اســت و ای
منعکــس می شــود. بــرای ایــن 
ــز هــم  اندوه هــای ناشــناخته تجوی
ــر خــودش مســلط  ــا هــم ب دارد ت
شــود و هــم فیــض خــود را ببــرد.

 
سه راهکار جهت رفع اندوه

۱. توسل به اولیای الهى
اگــر دل شــما بــه آن نقطــه کشــید 
ــه  ــا دارد ب ــی از آنج ــی اله ــه ول ک
شــما می رســد، بهتریــن چیــزی که 
گشــایش می کنــد، توســل بــه خودِ 
ــارت  ــک زی ــت. ی ــدا اس ــی خ ول
ــرت  ــا حض ــوان و ب ــس بخ آل ی
گفتگــو و نجــوا کــن. ایــن غــم را 
حــرام نکــن و آن را پــرورش بــده 
ــن. ــتفاده ک ــت اس ــن فرص و از ای

 
۲. گفتن ذكر حوقله

ــز  ــز دیگــر کــه نوعــی تجوی تجوی
ویــژه اســت، ایــن اســت کــه ذکــر 
َه إاِلَّ بِــاهللِ  »اَل َحــْوَل َو اَل ُقــوَّ
الَْعلِــِىّ الَْعِظیــِم؛ هیــچ نیــرو و 
توانــی جــز از ســوی خداونــد 
بلنــد و بزرگ مرتبــه نیســت« را 
ــه  ــر حوقل ــن ذک ــی. ای ــاد بگوی زی
را بایــد بــا توجــه گفــت و در 
خواهــر  بــرای  خــودت  عالــم 
و بــرادر ایمانــی کــه بــا شــما 
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ــن.  ــا ک ــی دارد، دع ــال روح اتص
ــرف در  ــون ط ــت اکن ــن اس ممک
حــال جــان دادن باشــد و ایــن 
ــم  ــردن، ه ــا ک ــن و دع ــر گفت ذک
و  می دهــد  توســعه  را  شــما 
ــت،  ــش اس ــما کمال بخ ــرای ش ب
اســت. مفیــد  او  بــرای  و هــم 

ــی  ــت جناب عال ــن اس ــه ممک البت
ــی  ــی و باطن ــال غیب ــر اتص از نظ
ــه  ــی ک ــا برس ــه آنج ــی ب و ملکوت
ــی  ــر باش ــدا ناص ــی خ ــرای ول ب
ــا  ــو ب ــی. ت ــدردی کن ــا او هم و ب
روز  در  خــود  نالــه ی  و  گریــه 
ــاری  ــدا را ی ــت خ ــورا، حج عاش
می کنــی؛ زیــرا اشــک و انــدوه 
وضعیتــی،  چنیــن  در  مؤمــن 
تســلی بخش ولــی خــدا اســت. 
ــه در  ــه حــال کســانی ک خــوش ب
چنیــن عوالمــی ســیر می کننــد!

اینکــه  از  عصــر  امــام  اکنــون 
جامعــه ی دوســتانش گرفتــار فــان 
گنــاه هســتند، اذیــت می شــوند 

عصــر  هســتند.  غم آلــود  و 
ــه  ــال ب ــه ی اعم ــه نام ــنبه ک پنج ش
ــی  حضــرت عرضــه می شــود، وقت
ــد،  ــیاه را می بین ــن روس ــه ی ای نام
بــه  و شــروع  می شــود  دلگیــر 
توقــع  مــا  می کننــد.  اســتغفار 
ــم.  ــان داری ــرای خودم ــتغفار ب اس
ــما  ــه ش ــت ک ــوب اس ــدر خ چق
ــرت و  ــتان حض ــرای دوس ــم ب ه
بــرای خــودت اســتغفار کنــی. 
ــود  ــث می ش ــتغفار باع ــن اس همی
باشــی. او  ناصــر  و  یــار  شــما 

۳. استغفار
و  پیش برنــده  اســتغفار 
نجات دهنــده ی از غــم و انــدوه 
ــم و  ــیاری از غ ــرا بس ــت؛ زی اس
اندوه هــای مــا بــه دســت خودمــان 
ایجاد شــده اســت. بنابراین کســانی 
کــه از ُســرور عمیــق دائمــی بهــره 
دارنــد، همــان کســانی هســتند کــه 
ــد  ــی بهره من ــق دائم ــزن عمی از ح
آن در ســحر  تجلــی  هســتند و 
اســت کــه فرمــود: »َوالُْمْســتَْغفِرِیَن 
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ــان  ارِ؛]۴[ و آمرزش خواه ــحَ بِاألْْس
ــدا  ــاءاهلل خ ــحرگاهان«. ان ش در س
روزی کنــد. اگــر آنجــا خــوب 
نالــه بزنــی، در طــول روز، انبســاط 
خواهــی  عجیبــی  ســبکی  و 
داشــت کــه پیش برنــده اســت.

تکمیلــی  قســمت  بحــث  ایــن 
دارد کــه ان شــاءاهلل در جلســه ی 
کــرد. خواهــم  تقدیــم  بعــد 
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