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موضــوع بحــث مــا، پنجاه وچهارمیــن 
مبارکــه ی  صحیفــه ی  دعــای 
ســجادیه بــود کــه عنوانــش ایــن 
ــهِ  ــهِ َعَلیْ ِ ــْن ُدَعائ ــت: »َو َكاَن مِ اس
ــومِ«. ــاِف اَلُْهُم ِــي اِْستِْكَش ــَاُم ف اَلَسّ

ــا  ــد ت ــم ش ــبی فراه ــت مناس فرص
در مــورد موضــوع غــم و انــدوه، 
مطالبــی را عــرض کنیــم. اگرچــه 
ــن  ــه ی مضامی ــس، هم ــک مجل در ی
ــام  ــا در مق ــم؛ ام ــرور کردی ــا را م دع
بیــان تفصیلــی، بایــد بعضــی مباحــث 
اساســی در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع 
بســیار مهــم را مطــرح کنیــم. بــه 
لطــف خدای متعــال، در دو جلســه ی 
ــرور  ــات را م ــن موضوع ــته، ای گذش
ــان بحــث  ــم هم ــروز ه ــم و ام کردی
ــم  ــه می دهی ــداری ادام ــی را مق تحلیل
و بعــد بــه لطــف خــدای متعــال 
ــیم. ــا می رس ــن دع ــدن مت ــه خوان ب

عوامل تولید اندوه

از آن تحلیــل کلــی کــه در  بعــد 
شــد،  تقدیــم  گذشــته  جلســه ی 
ــد  ــل تولی ــه عوام ــم ب نگاهــی بیندازی
غــم و انــدوه و آنهــا را بررســی کنیم.

اگــر بخواهیــم بــه صــورت تفصیلــی 
و بــا تکیــه بــر کلمــات اولیــای خــدا 
ــه  ــن زمین ــات واردشــده در ای و روای
بررســی کنیــم، چنــد نکتــه قابــل 
ــا را فهرســت  ــه اینه توجــه اســت ک
می کنــم. ســپس دســتگاه وحیانــی 
و الهــی مواجهــه و مدیریــت غــم 
تقدیــم می کنیــم کــه  را  انــدوه  و 
کامــًا بــا فهرســتی کــه عــرض 
می کنــم، هماهنــگ اســت. اگــر ایــن 
قواعــد رعایــت شــود، کار انســان 
اندوه هــا  و  غــم  بــا  ارتبــاط  در 
تــا حــد زیــادی حــل می شــود.

۱. گناه
در ارتبــاط بــا محــور اول، چنــد نکتــه 
ــد  ــورت مؤک ــه ص ــا ب ــات م در روای
آمــده اســت. یکــی گنــاه اســت. 
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ــل آنکــه  ــه دلی ــاه ب هــر جنــس از گن
خــروج از قاعــده ی عهــد فطــری 
ــی،  ــری، باطن ــوارض ظاه ــت، ع اس
ــی دارد؛ از  ــتوری در پ ــکار و مس آش
ــکار،  ــه اینکــه در شــخص گناه جمل
ــن  ــد. ای ــدوه می کن ــم و ان ــد غ تولی
قاعــده ی کلــی اســت. حــال ایــن گناه 
کــم باشــد یــا زیــاد، کوتــاه باشــد یــا 
ــق. ــا عمی ــی، ســطحی باشــد ی طوالن

مطالــب متنــوع و فراوانــی در کلمــات 
ــت  ــات اهــل بی ــای خــدا و روای اولی
ــرای  ــت. ب ــده اس ــه آم ــن زمین در ای
ــده اســت:  ــال در یــک روایــت آم مث
نـُـوِب ُذنُوبــًا ال یَُكفُِّرهــا  »إنَّ مـِـَن الذُّ
از  َصــاٌه َو ال َصَدَقــٌه«؛ بعضــی 
گناهــان هیــچ درمــان و کفــاره ای 
از  نــدارد.  روزه  و  نمــاز  قبیــل  از 
ــا  ــیدند: »َفم ــول پرس ــرت رس حض
ــِب  ــی َطَل ــوُم ف ــاَل الُهُم ــا ق یَُكفُِّره
ــن  ــال ای ــدای متع ــهِ«؛]۱[ خ الَمعِیَش
شــخص را بــه هــّم و غــم در اداره ی 
ــال  ــد و دنب ــا می کن ــی اش مبت زندگ
ــه  ــد و هرچ ــت می افت ــن معیش تأمی
حــل  مشــکلش  مــی رود،  جلــو 

بدهــی اش  و  قــرض  و  نمی شــود 
بیشــتر می شــود. گرفتــاری نســبت بــه 
ــه  معیشــت و اداره ی زندگــی از جمل
اســت. گناهــان  برخــی  کفــاره ی 

گرفتــار  انســان  اوقــات  بعضــی 
این طــور غــم و اندوه هــا و درگیــری 
ــه  ــبت ب ــدی نس ــی و دغدغه من ذهن
ــل  ــه حاص ــت ک ــی اس اداره ی زندگ
اســت.  معصیــت  و  گنــاه  فــان 
این گونــه  بســیاری  انســان های 
ــد. ــان خــود را می دهن ــاره ی گناه کف

روایــت مشــهوری در ایــن زمینــه 
بیــان مــی دارد: »ُربَّ  هســت کــه 
ُحزنــًا  تُــورُِث  ســاعةٍ  َشــْهوةِ 
شــهوت  چه بســا  طویــًا؛]۲[ 
ــه  ــی ب ــی طوالن ــه اندوه ــاعتی ک س
ــی انســان در  ــذارد«. گاه جــای می گ
ــگذرانی و  ــه خوش ــاه، ب ــی کوت زمان
ــی  ــی حزن ــردازد، ول ــهوترانی می پ ش
طوالنــی در پــی دارد. آن ســاعت 
شــهوت و لــذت، ســاعتی کوتــاه 
ــدوه آن  ــا حــزن و غــم و ان ــوده، ام ب
ــود. ــام نمی ش ــا تم ــن زودی ه ــه ای ب
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بــه صــورت طبیعــی ایــن دســته 
و  گناهــان  دایــره ی  بــا  روایــات 
ــا  ــود. منته ــق می ش ــا منطب معصیت ه
اگــر کســی در التــذاذات حــال نیــز 
زیــاده روی کنــد، پشــت ســر آن، 
ــر  ــد. اگ ــال می آی ــدوه و م ــم و ان غ
حــال و طیّــب بخــورد، امــا زیــادی 
بخــورد، از چنــد دقیقــه بعــد، حالــت 
مــا  همــه ی  تقریبــًا  و  دارد  بــدی 
ــًا  ــم. مخصوص ــه را داری ــن تجرب ای
این طــور  جنســی  هرزگی هــای 
کوتــاه،  آن  لــذت  مــدت  اســت؛ 
انــدوه آن طوالنــی و گاهــی  امــا 
بــه انــدازه ی یــک عمــر اســت.

۲. كوتاهی در كار و تاش
ــدوه  ــب ان ــه موج ــدی ک ــل بع عام
ــان  ــه انس ــت ک ــی اس ــود، جای می ش
عمــل،  و  تــاش  و  کار  مقــام  در 
کوتاهــی کــرده باشــد. هــر نــوع 
کوتاهــی در کاری کــه انســان بــر 
و  تحصیــل  از  اعــم  دارد،  عهــده 
ــغلی و ...،  ــی و ش ــه ی خانوادگ وظیف
ــا و چــه آخــرت  ــا دنی چــه مرتبــط ب
ــال دارد. ــه دنب ــم ب ــّم و غ ــد، ه باش

در زمانــی کــه بایــد درس می خوانده، 
نخوانــده یــا در زمانــی کــه بایــد 
را  احســان  و  گره گشــایی  فــان 
انجــام مــی داده و نــداده اســت، ایــن 
کوتاهــی و کــم گذاشــتن در هــر نــوع 
عملــی، چــه دنیــوی و چــه اخــروی، 
دارد؛  دنبــال  بــه  انــدوه  و  غــم 
)علیه الســام(  المؤمنیــن  امیــر  چنان کــه 
فِــی  ــَر  َقصَّ »َمــْن  می فرماینــد: 
ــان  «؛]۳[ انس ــمِّ ــَی بِالَْه ِ ــِل ابْتُل الَْعَم
وقتــی در کار و تــاش و عمــل کــم 
ــه هــّم و  ــد، ب بگــذارد و کوتاهــی کن
انــدوه و دل مشــغولی مبتــا می شــود.

۳. حب دنیا
مــورد بعــدی عبــارت از ایــن اســت 
ــا وارد  ــد دنی ــازه ده ــان اج ــه انس ک
ــر  ــای فنی ت ــه معن ــود و ب ــم او ش عال
کلمــه، دنیــا وارد قلــب او شــود. 
ــه  ــت ب ــن حال ــا از ای ــات م در روای
رغبــت و حــّب دنیــا تعبیــر می شــود.

ــود،  ــان ش ــب انس ــا وارد قل ــر دنی اگ
از آن بــه بعــد بایــد آمــاده ی انــواع و 
ــا  ــم و اندوه ه ــا و غ اقســام مصیبت ه
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ــا تُــورُِث  نْیَ ــُة فـِـي اَلدُّ ْغبَ باشــد. »اَلرَّ
اَلَْغــَمّ َو اَلَْحــَزَن؛]۴[ رغبــت بــه دنیــا، 
ــی آورد«.  ــال م ــه دنب ــدوه ب ــم و ان غ
ــه  ــورد قلــب اســت و ب ــت در م رغب
ــازه  ــما اج ــه ش ــت ک ــا اس ــن معن ای
دهیــد تمایــل جــدی نســبت بــه 
ــرد. ــکل بگی ــما ش ــاِن ش ــا در ج دنی

۴. نگاه به داشته های دیگران
ــه  ــدوه ک ــد ان ــوارد تولی ــی از م یک
ــرآن کریــم و روایــات آمــده،  در ق
آنجایــی اســت کــه چشــم انســان بــه 
ــد.  ــران می افت ــته های دیگ ــال داش دنب
اگــر دل پشــت ســر ایــن نگاه نباشــد، 
چه بســا ایــن نــگاه بــرای انســان، 
در برخــی مواقــع، تولیــد عبــرت 
ــیدن  ــوردن و پوش ــدِن خ ــد و دی کن
زیــاده روی  و  مــردم  نوشــیدن  و 
ــد. ــحال کن ــًا خوش ــان، او را باطن آن

ولــی چنانچــه تعلــق خاطــر بــه دنیــا 
ــواع و اقســامش باشــد، انســان  ــا ان ب
آنچــه را دوســت دارد، در دســت 
را  خــودش  و  می بینــد  دیگــران 

ــد  ــگاه تولی ــن ن ــد. ای ــروم می دان مح
غــم و گاهــی انــدوه عمیــق می کنــد. 
در روایــت آمــده اســت: »َمــن نَظــَر 
إلــی  مــا فــي أیْــدي النّــاِس طــاَل 
ُحزنُــُه و داَم أَســُفُه؛]۵[ هــر کــه 
ــد،  ــردم باش ــت م ــه دس ــمش ب چش
ــدار  ــش پای ــش دراز و افسوس اندوه
شــود«. چنیــن انســانی، حــزن و اندوه 
طوالنی دارد و تأســف خــوردن او نیز 
دائمــی اســت؛ زیــرا نداشــتن های 
خــود را بــا داشــتن های دیگــران 
مقایســه می کنــد و معلــوم اســت 
چــه بایــی بــر ســر او می آیــد.

دنیــا این طــور اســت کــه هرچــه 
ــود  ــم وج ــر از آن ه ــد، باالت را ببینی
ــر  ــه کمت ــا ک ــب اســت آنه دارد. جال
بیشــتر  هســتند،  مراعــات  اهــل 
کــه  آنجــا  بچرنــد.  تــا  دارنــد 
اســت،  بیشــتر  تقــوا  و  دقت هــا 
بیشــتر  تبذیــر  اســراف و  َچــرا و 
ــخن  ــق س ــم طب ــّر آن ه ــت و س اس
امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( ایــن اســت 
کــه خــدای متعــال بــه دنیــا اعتنایــی 
نــدارد. اگــر دنیــا پیــش خــدای 
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هیچ وقــت  داشــت،  ارزش  متعــال 
می پســندید،  را  آنچــه  خــدا 
نمــی داد. خــود  دشــمنان  بــه 

دنیــا محــل نشســتن و برخاســتن 
ــینید  ــا بنش ــود اینج ــرار نب ــت و ق اس
ََّهــا َمنـْـِزُل  و خوشــگذرانی کنیــد: »َفإِن
ــةٍ؛]۶[  ــَدارِ نُْجَع ِ ــْت ب ــةٍ َو لَیَْس ُقْلَع
ســرایی اســت ناپایــدار، نــه جایــی که 
ــرت  ــود«. حض ــوان گش ــار ت در آن ب
علــی )علیه الســام( فرمودنــد اینجــا ماننــد 
یــک میهمانــی کوتاه مــدت اســت 
ــد.  ــد برخیزی ــینید بای ــا می نش ــه ت ک
َربَِّهــا؛  َعَلــی  َهانَــْت  »َداُرَهــا 
خداونــد دنیــا را خــوار شــمرد«. دنیــا 
ــگاه خــدا پســت اســت.  ــی در ن خیل
»َفَخَلــَط َحَالََهــا بَِحَرامَِهــا َو َخیَْرَهــا 
َها؛ حالــش را بــه حــرام و  بَِشــرِّ
بــه شــر درآمیخــت«. را  خیــرش 

خــدای متعــال نــه دنیــا را بــرای 
ــا  ــه دنی دوســتان خــود پســندیده و ن
را از دشــمنان خــود دریــغ کــرده 
اســت و آنهــا خیلــی راحــت بــه دنیــا 
تََمتَُّعــوا؛]۷[  َو  »ُكُلــوا  می رســند. 

برخــوردار  اندکــی  و  بخوریــد 
شــوید«. بخوریــد و بچریــد و پــروار 
شــوید. حــاال کســی کــه »نَظــَر إلــی  
ــش  ــاِس«، حزن ــدي النّ ــي أیْ ــا ف م
طوالنــی می شــود و تأســف او مــداوم 
ــش اســیر  اســت؛ چراکــه ذهــن و دل
ــان در  ــی انس ــت. وقت ــده اس ــا ش دنی
محیــط زیســت دنیایــی چشــم چرانی 
ــود. ــی می ش ــش طوالن ــد، حزن می کن

حسد، یکی از عواقب نگاه به 
داشته های دیگران

ــری  ــر بزرگ ت ــئله خط ــن مس در همی
نیــز وجــود دارد و آن خطر حســادت 
اســت. اگــر خاطرتــان باشــد، بحــث 
حســد در دعــای هشــتم بــه تفصیــل 
دچــار  کــه  کســی  شــد.  مطــرح 
اول،  نــگاه  در  می شــود،  حســرت 
انســان ظالمــی اســت؛ ولــی بــه 
مظلــوم شــبیه اســت؛ چــون بیشــترین 
ــه صــورت عکــس العمــل  ــم را ب ظل
مــی دارد.  روا  خــودش  مــورد  در 
ذوب  جســمش  انســانی،  چنیــن 
هــّم  اســیر  ذهنــش  و  می شــود 
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ــم. ــار غ ــم گرفت ــش ه ــت و قلب اس

حســد غیــر از عــوارض دنیایــی، 
آخــرت را هــم بــر بــاد می دهــد؛ 
ــی  ــب ناراحت ــو طال ــا ت ــه آنج چراک
دیگــران و از دســت دادن دیگــران 
می شــوی و بــه قضــا و تقدیــر الهــی 
ــرخواه  ــًا ش ــتی و باطن ــرض هس معت
دیگــران می شــوی و آرزو می کنــی 
ــا اســت،  ــی زیب ــه خیل ــی ک ــه فان ک
ــه هــم  ــه ی او ب ــد و قیاف تصــادف کن
ــی نه فقــط آرزو  ــی گاه بریــزد! حت
می کنــد، بلکــه دنبــال اقــدام هــم 
مــی رود. ایــن انســان از نظــر آخرتــی، 
ــز  ســیاه بخت مطلــق اســت و هیچ چی
از حســنات بــرای او نمی ماند. حســد 
جــزء حابطیــن پیشــرفته اســت و 
همــه ی اعمــال صالح را حبــط )نابود( 
و حلــق می کنــد. در منــا دیده ایــد کــه 
ــد  ــغ می زنن ــود را تی ــر خ ــاج س حج
ــاف  ــان ص ــد و سرش ــق می کنن و حل
ــت؛  ــور اس ــد همین ط ــود؛ حس می ش
حســنات  تمــام  و  اســت  حالــق 
حســد  مســئله ی  می تراشــد.  را 
ــت و  ــرت اس ــر از حس ــی باالت خیل

عــوارض آن خیلــی شــدیدتر اســت.

راهکارهای مقابله با اندوه

اصــل و اســاس آن در همیــن دعــای 
در  اســت.  آمــده  پنجاه وچهــارم 
ابتــدای داعــا می خوانیــم: »یـَـا َفــارَِج 
، یَــا َرْحَماَن  ، َو َكاِشــَف الَْغــمِّ الَْهــمِّ
نْیَــا َو ااْلِخــَرةِ َو َرِحیَمُهَمــا، َصلِّ  الدُّ
ــٍد، َو اْفــُرْج  ــٍد َو آِل ُمَحمَّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــی یـَـا َواِحــُد  ــی، َو اْكِشــْف َغمِّ َهمِّ
برطرف کننــده ی  ای  أََحــُد؛  یَــا 
ــا، ای  ــده ی غم ه ــدوه و ای دورکنن ان
مهربــان و عطــوف در دنیــا و آخــرت، 
بــر محمــد و آل محّمــد درود فرســت 
و غــم و انــدوه مــرا برطــرف فرمــا«. 
ــت  ــدی اس ــگاه توحی ــان ن ــن هم ای
ــز  ــر اســاس آن، انســان همه چی کــه ب
خــود را بــا خــدای متعــال هماهنــگ 
را  انســان  نــگاه  ایــن  می ســازد. 
کــه  اندوه هایــی  و  غــم  کل  از 
برایتــان گفتیــم، نجــات می دهــد.
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۱. تقویت معرفت
ــه انســان  ــن اســت ک ــکار اول ای راه
نســبت  را  خــود  معرفتــی  بُعــد 
ــت کنــد.  ــق تقوی ــرت ح ــه حض ب
ــه  ــه ی مبارک ــن صحیف ــب همی صاح
می گویــد: »َكیْــَف أْحــَزُن و َقــْد 
َعَرفتُــَک؛ چگونــه غمگیــن باشــم در 
ــه  ــناخته ام؟«. اینک ــو را ش ــه ت حالی ک
ــی و جــدی  انســان هدفگــذاری اصل
ــاع  ــود را ارتف ــی خ ــی و دائم و قطع
قــرار دهــد، مطلــب  اهلل  معرفــت 
مهمــی اســت. خیلــی آثــار و بــرکات 
دارد کــه از جملــه ی آنهــا ایــن اســت 
کــه غــم و انــدوه از انســان مــی رود. 
مــن کــه تــو را می شناســم کــه رّزاق، 
رحیــم، رحمــن و کریــم هســتی، 
ــت  ــران و ناراح ــد نگ ــرا بای ــس چ پ
ــد و رفــت  باشــم؟! اول و آخــر و آم
و قبــض و بســط و جوانــی و پیــری 
و ... در دســت تــو اســت. معلــوم 
می شــود اکثــر قریــب بــه اتفــاق 
بــه  نفســانی،  اندوه هــای  و  غــم 
ــا  ــردد و از اینج ــئله برمی گ ــن مس ای
ناشــی می شــود؛ امــا مــا جا هــای 

ــم. ــان می گردی ــال درم ــری دنب دیگ
 

شادی و اندوهت فقط برای امور 
آخرتی باشد

در همیــن محــور شــناختی یــک 
)علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  از  روایــت 
داریــم کــه غوغــا اســت. ابــن عبــاس 
ــب را  ــن مطل ــی ای ــد از وقت می گوی
شــنیدم، تمــامِ جریانــات زندگــی  مــن 
ــت:  ــن اس ــت ای ــد. روای ــت ش درس
ــا  ُه َدْرُک َم ــرُّ ــْد یَُس ــْرَء َق »إِنَّ الَْم
ــرد را  ــی م ــُه؛ گاه ــْن لِیَُفوتَ ــْم یَُك لَ
رســیدن بــه چیــزی کــه مقــدر نبــوده 
ــاد  ــد، ش ــت بده ــه از دس ــت ک اس
گاهــی خیلــی  آدم هــا  می ســازد«. 
خوشــحال هســتند و علــت ایــن 
شــادی و سرورشــان ایــن اســت 
ــت  ــده اس ــان آم ــی گیرش ــه رزق ک
کــه بنــا نبــوده از دستشــان بــرود 
ــه او  ــوده ب ــرار ب ــال ق ــر ح ــه ه و ب
ــل  ــه ی مقاب ــت در نقط ــد. درس برس
ــا  ــْوُت َم ــوُؤُه َف ــد: »َو یَُس می گوی
ــُه؛ از دســت دادن  ــْن لِیُْدرَِك ــْم یَُك لَ
ــت  ــوده اس ــته نب ــه شایس ــزی ک چی
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ــن  ــد، اندوهگی ــه آن دســت یاب ــه ب ک
ــوده  ــرار نب ــان مســئله ق ــد«. ف می کن
بــه او برســد و خیــال می کــرده مــاِل 
او اســت، حــال کــه از دســت رفتــه، 
ــوده  ــا نب ــًا بن ــورد. اص ــه می خ غص
کــه آن چیــز بــه او برســد. ایــن خانــم 
ــی  ــر جنابعال ــا در تقدی ــن آق ــا ای ی
ــد از خواســتگاری  ــوده و حــال بع نب
ــد  ــر آم ــخصی دیگ ــه ش ــد ک می بین
و زد و بــرد و تمــام شــد! حــاال 
غم هــای عالــم بــه دل او آمــده اســت. 
ــا او  ــد و ب خواســتگار دیگــری می آی
ــاِل تــو  مقایســه می شــود! اصــًا او م
نبــوده اســت. در ادامــه حضــرت 
ُســُروُرَک  »َفْلیَُكــْن  می فرمایــد: 
آِخَرتِــَک؛]۸[  مِــْن  نِْلــَت  بَِمــا 
ــه دســت  ــد شــادی ات در ب ــس بای پ
ــا  ــد«. دنی ــرت باش ــود آخ آوردن س
ــدارد.  ــا را ن ــن حرف ه ــه ارزش ای ک
ســرور خــود را آنجــا خــرج کــن کــه 
چیــز آخرتــی گیــر تــو آمــده اســت.

ایــن مطلــب یــک مثــال قرآنــی 
فِــي  َكاَن  ـُه  َـّ »إِن دارد:  عجیــب 
ــْن  ــنَّ أَْن لَ ــُه َظ َّ ــُروًرا إِن ــهِ َمْس ِ أَْهل

یَُحــوَر؛]۹[ او در ]میــان[ خانــواده 
ــت  ــود. او می پنداش ــادمان ب ــود ش خ
ــت«. در  ــد گش ــز برنخواه ــه هرگ ک
خانــه و زندگی شــاد و مســرور اســت 
ــی  ــری در پ ــرگ و پی ــه م ــگار ک و ان
نمی آیــد. پیوســت ایــن ســرور ها، 
اســت. تمام نشــدنی  احــزان 

َمــا  َعَلــی  أََســُفَک  لْیَُكــْن  »َو 
ــا؛ و اندوهــت در آنچــه  ــَک مِنَْه َفاتَ
ــت،  ــه اس ــتت رفت ــرت از دس از آخ
ــرای  باشــد«. غــم و اندوهــت بایــد ب
ــی را  ــِز آخرت ــه چی ــد ک ــی باش جای
از دســت دادی. مثــًا اگــر جنابعالــی 
ــد،  ــا ش ــت قض ــاز صبح ــروز نم ام
حــق اســت کــه تــا پایــان عمــر خــود 
ــگار!  ــا انگارنه ان ــی؛ ام ــت باش ناراح
اینکــه یــک ســحر را از دســت بدهــی 
یــا امــر خیــری از امــور الهــی از 
شــما فــوت شــود، جــای انــدوه دارد.

بعــد حضــرت فرمودنــد در مــورد دنیا 
چطــور باشــیم کــه از دســت مــا رفتــه 
ــه آن نزدیــک شــده  اســت، گرچــه ب
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ــاَک  ــْن ُدنْیَ ــَت مِ ــا نِْل ــیم: »َو َم باش
ـِـهِ َفَرحــًا؛ بــه آنچــه از  ـِـْر ب ــَا تُْكث َف
دنیــا بــه دســت آوردی، زیــاد شــادی 
مکــن«. اگــر از امــور دنیایــی بــه 
ــاش؛  ــحال ب ــیدی، خوش ــزی رس چی
امــا فرحنــاک و مســرور نبــاش. البتــه 
ــد،  ــته باش ــه داش ــگاه موحدان ــر ن اگ
ــت  ــد و آن نعم ــکر می کن ــدا را ش خ
ــه یــک عنایــت الهــی تبدیــل  را ب
ــَا  ــا َف ــَک مِنَْه ــا َفاتَ ــد. »َو َم می کن
ــهِ َجَزعــًا؛ و بــه آنچــه از  ــأَس َعَلیْ تَ
ــا«.  ــی َمنَم ــت دادی، بی تاب آن، از دس
ــت  ــزی از دس ــر چی ــا اگ ــن دنی از ای
تــو رفــت، عیبــی نــدارد کــه ناراحــت 
باشــی؛ امــا بــه میزانــی مختصــر.

ــحالی  ــر، خوش ــد مختص ــن ح در ای
آوردن  دســت  بــه  در  غمگینــی  و 
یــا از دســت دادن امــور دنیایــی، 
آن  از  بیــش  امــا  اســت؛  طبیعــی 
اشــکال دارد و نبایــد تبدیــل بــه غــم 
ــود و انســان را  ــنگین ش ــرح س ــا ف ی
دچــار ســرور یــا جــزع کنــد. جــزع، 
حالتــی اســت کــه انســان دیگــر حــال 

زندگــی نــدارد و همیشــه یک گوشــه 
اســت. زده  چمباتمــه  و  نشســته 

پایانــی  جملــه ی  در  حضــرت 
ــَک  َهمُّ لْیَُكــْن  »َو  می فرماینــد: 
ــد کوشــش  ــْوِت؛ بای ــَد الَْم ــا بَْع فِیَم
تــو بــرای بعــد از مــرگ باشــد«. 
ــرای  ــد ب ــو بای ــغولی ت ــّم و دل مش ه
بعــِد مــرگ باشــد و آنجــا بایــد 
شــب و روز تــو را گرفتــه باشــد.

ــا  ــباتی م ــتگاه محاس ــر دس ــس اگ پ
ــر  ــد و ب ــده باش ــم ش ــت تنظی درس
اســاس شــناخت خــدا و دنیــا و 
آخــرت و نفــس باشــد، از غــم و 
آن  بــه  دیگــران  کــه  اندوه هایــی 
مبتــا هســتند، نجــات پیــدا می کنیــم. 
طبــق روایــات اگــر انســان وارد ایــن 
ــدارد؛  ــا شــد، دیگــر غــم روزی ن دنی
در حالــی کــه بیشــتر مــردم بــه 
ــِم روزی  ــد. غ ــا دارن ــم ابت ــن غ ای
اســت کــه  ایــن  بــرای  خــوردن 
ــر  ــناختی. اگ ــدا را نش ــا و خ ــو دنی ت
انســان دنیــا را شــناخته باشــد، دیگــر 
نمی شــود.  الهــّم  ســلطان  دچــار 
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اگــر خــوب بشناســد، چیزهایــی 
ــت، او را ناراحــت  ــه از دســت رف ک
از  کــه  چیزهایــی  نمی کنــد. 
دســت او رفتــه اســت، هیچ وقــت 
نمی کنــد. درگیــر  را  او  ذهــن 

۲. زندگی كردن در زمان حال
روایتــی  در  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
فرمودنــد: »مــا فــاَت َمضــی َو 
مــا ســیأتیَک َفَایْــَن؛]۱۰[ آنچــه 
ــه  ــت و آنچ ــت رف ــت، از دس گذش
بــرای  اســت؟«.  کجــا  می آیــد 
ــت و  ــران نیس ــده نگ ــته و آین گذش
فرصت شــناِس حــال اســت و نســبت 
بــه عمــر خــود حســاس اســت.

قــرآن می فرمایــد: »َوَمــا تَــْدرِي 
َغــًدا  تَْكِســُب  َمــاَذا  نَْفــٌس 
َوَمــا تَــْدرِي نَْفــٌس بِــَأيِّ أَْرٍض 
نمی دانــد  کســی  و  تَُمــوُت؛]۱۱[ 
فــردا چــه بــه دســت مــی آورد و 
کســی نمی  دانــد در کدامیــن ســرزمین 
می میــرد«. بیــن مــا و فــردا کــه پــرده 
اســت و دیــروز و پریــروز هــم دیگــر 
ــام شــد؛  ــا نیســت و تم ــار م در اختی

امــا بایــد نســبت بــه امــروز حســاس 
باشــد و از نفســی کــه می آیــد و 
مــی رود، به خوبــی اســتفاده کنــد.

۳. شناختن دنیا
کــه  هــم  دنیاشناســی  بــاب  در 
ــح الزم اســت و شــرح  ــی توضی خیل
ــرم  ــر اک ــد. پیامب ــترده می خواه گس
ــاُس  ــا النّ ــد: »ایُه ــه( فرمودن )صلی اهلل علیه وآل

هــِذهِ داُر تـَـَرٍح ال داُر َفــَرٍح؛]۱۲[ ای 
مــردم، دنیــا خانــه غــم و اندوه اســت، 
ــا  ــده«. اینج ــادی و خن ــه ش ــه خان ن
محیــط رنــج و ســختی و گرفتــاری و 
ابتــا اســت، و محیــط شــادخواری و 
ــط ســختی  شــادگذرانی نیســت. محی
اســت، نــه محیــط آســایش. اگــر 
کســی دنیــا را شــناخت: »لـَـم یفــَرح 
ــقاءٍ؛]۱۳[  ــَزن لَِش ــم یح ــاءٍ َو لَ لَِرج
ــش  ــا و پیروزی های ــا کامیابی ه ــه ب ن
بــا  نــه  و  می شــود  خوشــحال 
شکســت هایش ناراحــت و غمگیــن«. 
آنجــا کــه از وجــود خودتــان برایتــان 
ــه  ــق المعرف ــه ح ــود، ب ــی ش رونمای
ــت  ــه معرف ــد ک ــدا کرده ای ــت پی دس
آخــرت  دربــاره ی  اســت.  نفــس 
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هــم کــه ســرفصلی جــدا اســت.

۴. ناراحتی ها را تحلیل كنید
ــدید، آن را  ــت ش ــت ناراح ــر وق ه
ــی،  ــل ناراحت ــد. در تحلی ــل کنی تحلی
اولیــن مســئله این اســت کــه ناراحتی 
مــن چیــزی را حــل می کنــد یــا نــه؟! 
انســان وقتــی تأمــل می کنــد، می بینــد 
نمی کنــد. حــل  را  چیــزی  کــه 

دومیــن مســئله ایــن اســت کــه ایــن 
ــدا  ــه پی ــد ادام ــا اب ــر ت ــی مگ ناراحت
ــت  ــن اس ــش ای ــه؛ فوق ــد؟! ن می کن
ــو  ــا ت ــرگ ب ــا م ــو ت ــِی ت ــه ناراحت ک
همــراه اســت و »إّن الَمــوَت لََقریب؛ 
اســت«.  نزدیــک  مــرگ  همانــا 
نهــج  در  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
الباغــه می گوینــد مــرگ نزدیــک 
اســت و تــا بــه خــودت بیایــی، پــرده 
کنــار رفتــه و آن طــرف هســتی.

یــا  مشــکل  کــه  کنیــم  فــرض 
ــده  ــش آم ــرای انســان پی دشــواری ب
کــه تــا پایــان عمــر همــراه او اســت، 
خــب چیــزی تــا پایــان عمــر نمانــده 

ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای اس
ــر غــم و  ــَرٌج؛]۱۴[ ه ــمٍّ َف ِــُكلِّ َه »ل
ــر  ــت«. ه ــی اس ــی را گشایش اندوه
یــک از غــم و همّ هــای روزمــره 
اســت. گشــایش  یــک  همــراه 

ــم  ــی و معل ــماها مرب ــیاری از ش بس
و پــدر و مــادر یــا طلبــه هســتید 
داریــد.  کار  حرف هــا  ایــن  بــا  و 
ــرای  ــیوه ها ب ــن ش ــا ای ــد ب ــذا بای ل
ــه  ــای ب ــید. ابت ــز باش ــان مجه درم
وســیع  و  فراگیــر  انــدوه،  و  غــم 
ــما  ــت. ش ــرار اس ــم برق ــت و دائ اس
ــم  ــان و ه ــرای خودت ــم ب ــد، ه بای
بــرای دیگــران مجهــز باشــید. کســی 
ــت: افســردگی پیشــرفته  ــن گف ــه م ب
ــد  ــد و بع ــورت آم ــرای مش دارد. ب
از نیــم ســاعت، به قــدری راحــت 
ــی  ــه دیدن ــود ک ــده ب ــط ش و منبس
ــای  ــات اولی ــن کلم ــما همی ــود. ش ب
ــد  ــد و ببینی ــان بخوانی ــدا را برایش خ
ــه چــه گشایشــی ایجــاد می شــود. ک
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۵. عمیق ساختن باورهای دینی
آنچــه را مربــوط بــه معرفــت الهیــه و 
خداشناســی می شــود و در پرتــوی 
آن شــناخت دنیــا و آخــرت و نفــس 
ــود  ــد در وج ــود، بای ــل می ش حاص
ــاور  ــه ب خــود عمــق دهیــم و آن را ب
تبدیــل کنیــم. ایــن معرفــت بایــد بــه 
ــود.  ــل ش ــن تبدی ــه یقی ــان و بلک ایم
جهت گیــری  بایــد  مســئله  ایــن 
دائمــی زندگــی انســان باشــد. خــدای 
ــودن  ــم ب ــم و عال ــه کری ــال را ب متع
ــا همیــن اوصــاف  بشناســیم و او را ب
بــاور داشــته باشــیم؛ چنان کــه در 
می گوییــم:  دعــا  همیــن  ابتــدای 
ــَرةِ َو  ــا َو اْلِخ نْیَ ــاَن الدُّ ــا َرْحَم »یَ
َرِحیَمُهَمــا؛ ای رحمــن دنیــا و آخرت 
دنیــا«. دو  در  رحمت آورنــده  و 

ــت  ــی و معرف ــور اخاق ــر مح از نظ
نفــس، بایــد ایــن خودشناســی را 
تــا  دهیــم  قــرار  کار  دســتور  در 
ــود را  ــتگی خ ــم. دلبس ــه بگیری نتیج
ــه جــای  ــم و ب ــا کاهــش دهی ــه دنی ب
ــکیبایی  ــبک باری و ش ــد و س آن، زه

در  دهیــم.  پــرورش  خــود  در  را 
ــان  ــد خودت ــه بای ــت ک ــت اس روای
ــار برســانید  ــه ی اصطب ــه مرحل را ب
ــت. ــر اس ــرفته ی صب ــوِع پیش ــه ن ک

۶. تغییر سبک زندگی
از نظــر روش زندگــی و ســاحت 
عمــل هــم یــک روایــت بــرای شــما 
ــام(  ــی )علیه الس ــرت عل ــم. حض می خوان
ــه  ــزع فان ــاک و الج ــد: »ای فرمودن
یقطــع االمــل و یضعــف العمــل و 
ــرج  ــم ان المخ ــّم واعل ــورث اله ی
فــی امریــن مــا كانــت فیــه حیلــه 
ــه  ــن فی ــم تك ــا ل ــال و م فاالحتی
ــی  ــار؛]۱۵[ از بی تاب ــه فاالصطب حیل
بپرهیــز کــه قطــع امیــد می کنــد 
و کار را بــه ضعــف می کشــاند و 
ــار مــی آورد. بدان کــه دو  ــه ب ــدوه ب ان
راه نجــات بیشــتر نیســت: یــا مشــکل 
ــی  ــد چاره اندیش ــه بای ــاره دارد ک چ
کــرد یــا چــاره نــدارد کــه در آن 
ــورت بایــد شــکیبایی ورزیــد«. ص

ــب  ــل دارد، خ ــاری راه ح ــر گرفت اگ
ــه کاری  ــن؛ غــم و غصــه ک چــاره ک
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هــم  اگــر  نمی کنــد.  درســت  را 
ــد  ــدارد؛ بای ــب ن ــدارد، خ ــل ن راه ح
ــان  ــی انس ــرد. گاه ــه ک ــار پیش اصطب
هــم  گایــه  امــا  می کنــد،  صبــر 
نــدارد  دارد؛ ولــی گاهــی گایــه 
کــه همــان صبــر جمیــل اســت.

اگــر  زندگــی  مــدل  نظــر  از 
غصه هــا  و  غــم  بــر  می خواهیــد 
موضــوع  چنــد  شــوید،  چیــره 
باشــید: داشــته  مدنظــر  را 

مشــغول  جــداً  اینکــه  اول 
علمــی،  کار  بــه  و  باشــید  کار 
و  اجتماعــی  ذکــری،  فکــری، 
باشــید. داشــته  اشــتغال  سیاســی 

گنــاه،  مــورد  در  اینکــه  دوم 
باشــید  داشــته  اکیــد  احتیــاط 
اســت. انــدوه  و  منبــع غــم  کــه 

می توانــی  هرچــه  اینکــه  ســوم 
در  کــن.  گره گشــایی  دیگــران  از 
 ُ روایــت آمــده اســت: »َمْن أَْجــَری الَلَّ
 ُ َج الَلَّ َعَلــی یـَـِدهِ َفَرجــًا لُِمْســلٍِم، َفــرَّ

ــَرةِ؛]۱۶[  ــا َو اَْلِخ نْیَ ــَرَب اَلدُّ ــُه ُك َعنْ
ــه دســت او  ــد ب ــه خداون ــس ک هرک
ــل  ــایش حاص ــلمانی گش ــرای مس ب
کنــد، خداونــد انــدوه دنیــا و آخــرت 
اگــر  می کنــد«.  برطــرف  او  از  را 
ــی  ــیله ی کس ــه وس ــال ب ــدای متع خ
ــرد  ــدوه را بب ــم و ان ــلمانی، غ از مس
و بــه دســت او گشایشــی ایجــاد 
ــا  ــن آق ــال از ای ــدای متع ــود، خ ش
آخــرت،  و  دنیــا  در  خانــم،  یــا 
و  نگرانی هــا  اقســام  و  انــواع 
می کنــد. دور  را  دل مشــغولی ها 

غنیمــت  مــورد  در  کــه  نکتــه  آن 
نیــز  کردیــم  عــرض  شــمردن 
فرامــوش نشــود. اگــر تــو اهــل 
اقــدام در زمــان حــال باشــی، تــا 
ــه  ــوط ب ــادی، غصه هــای مرب حــد زی
ــود. ــان می ش ــده درم ــته و آین گذش

۷. پناه بردن به درمان های معنوی
ــوی هــم  ــای معن دوســتان از درمان ه
غافــل نباشــند. قــرآن بــه مــا گوشــزد 
بْــرِ  می کنــد کــه: »اْســتَعِینُوا بِالصَّ



15

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــاز  ــکیبایی و نم ةِ؛]۱۷[ از ش ــاَ َوالصَّ
یــاری جوییــد«. هــر وقــت ناراحــت 
ــاز  ــت نم ــز و دو رکع ــدی، برخی ش
ــر  ــو. ذک ــری بگ ــای آور و ذک ــه ج ب
در  گشــایش  و  فــرج  مخصــوص 
َة إاِلَّ  اندوه هــا، »اَل َحــْوَل َو اَل ُقــوَّ
بـِـاللِ« اســت و اگــر »الَْعلـِـِیّ الَْعِظیِم« 
ــی  ــه عال ــد ک ــه کنی ــه آن ضمیم را ب
ــت  ــی اس ــم عال ــوات ه ــت. صل اس
ــوات  ــدازه ی صل ــه ان ــز ب ــچ چی و هی
بــر محمــد و آل محمــد )علیهم الســام( 
ــا نیســت. گشــاینده ی همــوم و غم ه

اســتغفار را هــم جلســه ی قبــل گفتیم 
و خدمت تــان عــرض شــد کــه ممکن 
اســت بســیاری از همّ هــا مربــوط بــه 
گناهــان باشــد کــه در ایــن صــورت 
می شــود. برطــرف  اســتغفار  بــا 

۸. روی آوردن به تفریحات سالم
مربــوط  بحث هــای  از  دوســتان 
عمومــی  جنبــه ی  مدیریــت  بــه 
در  نشــوند.  غافــل  هــم  زندگــی 
روایــت داریــم کــه اگــر خیلــی 

ــر  ــرو دوش بگی ــتی، ب ــت هس ناراح
ــور  ــن ام ــور. ای ــود را بش ــِر خ و س
ــم  ــا ه ــات م ــت و در روای ــر اس موث
ــی  ــور کوچک ــا ام ــت. اینه ــده اس آم
ــه  ــت کم گرفت ــد دس ــا نبای ــت؛ ام اس
شــود. برخــی گرفتــار ســوءتغذیه 
ناراحتی هایشــان  و  هســتند 
مربــوط بــه رژیــم غذایــی آنهــا 
اصــاح  را  خــود  غــذای  اســت. 
کنیــد. انگــور، مخصوصــًا انگــور 
ســیاه، و خرمــا، هــم انرژی بخــش 
فرح بخــش. هــم  و  اســت 

انــس بــا طبیعــت هــم فــرح زا اســت. 
کــوه برویــد و ببینیــد کــه چقــدر بــاز 
ــت  ــه طبیع ــود را ب ــوید. دل خ می ش
بــزن و بــه کــوه و صحرا بــرو. هفته ای 
یــک بــار گشــتی یــا گل گشــتی 
ــبزی و  ــدن سرس ــید. دی ــته باش داش
آب و چشــمه و دریــا انبســاط خاطــر 
بــاز  را  انســان  ذهــن  و  مــی آورد 
ــی و  ــد دریادرمان ــان بای ــد. انس می کن
کوه درمانــی و ســبزه درمانی بــرود. 
ــا  ــم و غصه ه ــیاری از غ ــفای بس ش
در دل انســان، همیــن طبیعــت اســت.
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۹. نشست و برخاست با افراد 
خوش اخاق

ــا انســان های خوش اخــاق  گشــتن ب
ــز غــم را از دل انســان  و خوشــرو نی
ــر  ــا حش ــا برخی ه ــان ب ــرد. انس می ب
گرفتاری هــا  یــادِ  باشــد،  داشــته 
خــود  غصه هــای  و  غــم  و 
می افتــد. امــا بعضی هــا نورانیــت، 
بهجــت  و  انبســاط  معنویــت، 
ــد. ــاد می کنن ــان ایج ــوی در انس معن

امــا نکتــه ی آخــر، اگــر بتوانیــم 
خــدای  بــا  را  خودمــان  کارِ 
بقیــه ی  کنیــم،  درســت  متعــال 
می شــود. درســت  کار هــا 
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