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یک اربعین ارادت
همیشه جدال جدی بین عشق و عقل وجود 
داشته و معموال برنده این نبرد نیرومند، 
عشق بوده است، نه عقل. جالب تر آنکه 
عاشقان از اینکه عقل را جا گذاشته اند، 
به خود می بالیده اند و آن را خطی از دفتر 

خواستن و عشق ورزیدن می دانستند. 
در جای جای زندگی این نبرد هست و 
برای  را  تسلیم  سفید  پرچم  یا  اراده ها 
عقل باال می آورند یا برای خرد و اندیشه. 
آموزه های دینی از ما درخواستی متفاوت 
دارد و همه ما را به پیروی از عقل و مدیریت 
عشق و احساس توسط اندیشه ورزی و 

عقالنیت دعوت می کند. 
از این رو، عقل یکی از چهار ستون اصلی 
تصمیم گیری های دینی و صدور قوانین آن 
است و تمام احکام دینی هماهنگ با این 
تنظیم شده اند. حتی یکی  الهی  موهبت 
داشتن  دستورات،  این  انجام  شرایط  از 
عقل است و کسانی که به هر دلیل از این 
امتیاز محروم شده اند، نه تکلیفی دارند 

و نه انتظاری از آنها می رود. 
در سراسر تاریخ، دین مداران واقعی پیروی 
از تعقل را به عنوان یک نماد حقیقی از 
درونی شدن دانسته های دینی خود بروز 
داده اند و در مقابل، افرادی با افراطی گری 
و نادانی محض، روشی متضاد با آن را 
منفی  نگاه  باعث  گاهی  و  گرفته  پیش 
دیگران به این گوهر ارزشمند شده اند. 
نمونه ای از خردگرایی اهل ایمان را در 
روزهای کرونایی شاهد بوده ایم؛ مواردی 
مثل مدیریت هیئت های حسینی، رعایت 
مساجد،  در  بهداشتی  دستورالعمل های 
حذف نذرهایی که سالمت را به مخاطره 
می انداختند و جایگزینی  آن با مواد غذایی 
اینکه آزمونی دیگر پیش روی  خشک. 
ماست به نام پیاده روی اربعین. هنگامه ای 
عاشقانه و عاقالنه که چند سال موجی 
میان دوست داران حسینی  را  ارادت  از 
بر  زندگی شان  روزشمار  و  انداخته  راه 
عقربه عمودهای اربعین تنظیم شده است.
انتظار  در  سال  یک  میزبان  و  مهمان   
رسیدن چنین روز مبارک و پرشکوهی، 
شب و روز گذرانده اند و اینکه در بحبوحه 
عشق و عقل، دست به انتخاب می زنند. 
حذف  به  دعوت  را  همه  دین  بزرگان 
موقت این برنامه از زندگی معنوی امسال 
دور  راه  از  زیارت  کردن  جایگزین  و 
برای  ارباب  حضرت  از  درخواست  و 
به  بیماری  و  گرفتاری  کردن  برطرف 

واسطه این توسل کرده اند. 
یک عاشق عاقل، به حکم عشق عاقالنه اش 
بر  اصرار  رفت،  نخواهد  مرز  به  امسال 
سفر  و  گذاشت  خواهد  کنار  را  رفتن 
معنوی را در خانه اش به سرمنزل مقصود 

خواهد رساند. 
مصلحت اندیشی  با  حسینی  عاشقان 
به  را  جمعی  خود،  حکمت آمیز 
دردسر  به  خودشان  عالقه های  خاطر 
پر  مکتب  با  هماهنگ  و  نمی اندازند 
انتخابی  حسینی،  شعور  و  شور  از 
الهی  درست خواهند داشت تا به مدد 
روزگار  و  سپری  روزهای سخت  این 
رهایی و دلدادگی همراه با عرض ارادت 

در آستان حضرتش فراهم شود.

چند سوال ساده
 آیا تاکنون با شکست مواجه شده اید؟

 آیا در زندگي شما لحظاتي بوده که احساس تنهایي کنید؟ 
 آیا هیچ گاه احساس ناامیدي، پوچي و بیهودگي به 

شما دست داده است؟ 
 آیا هیچ اتفاق افتاده که گمان کنید کسي به شما عالقه ندارد؟ 
 آیا غم از دست دادن دوست، همسر یا یک شغل 

خوب را تجربه کرده اید؟
اگر پاسخ شما مثبت است، در آن زمان چه حالي داشته اید 
و چه افکاري براي مقابله با این بحران هاي روانی به ذهن 
شما خطور کرده است؟ از چه دریچه اي به این مشکالت 
نگریسته اید؟ چه اقدامات عملي براي مواجهه با این گونه 

کشمکش هاي فکري، داشته اید؟

عینک شما چه رنگی است؟
حکیمي مردی را بر ساحل دریا اندوهگین دید که بر دنیا 
غم می خورد. حکیم او را گفت: »بر دنیا غم نخور. اگر 
در نهایت توانگری در کشتی بودی و کشتی ات در دریا 
شکسته بود و در حال غرق شدن بودی، آیا نهایت آرزوی 
تو این نبود که نجات یابی و همه ثروتت را از دست دهی؟« 
گفت: »بله« پس او را گفت: »اگر بر دنیا فرمانروایی داشتی 
و همه افراد پیرامونت قصد کشتن تو را داشتند، آیا آرزوی 
تو نجات یافتن از دست آنها نبود، حتی به بهای از دست 
رفتن هر آنچه داری؟« گفت: »بله« گفت: »اکنون گمان بر، 
تو همان توانگری و اینک همان پادشاه که ثروت و قدرتت 
را از دست داده ای ولی جانت را به سالمت حفظ کرده ای.« 

فرد به سخن او آرام گرفت.

زندگی؛ میدان مسابقه
زندگی مانند میدان مسابقه است؛ عده ای در آن می بازند و 
گروهی دیگر که از قبل به اندازه کافی تالش کرده بودند 
و برای این مسابقه برنامه داشتند، برنده می شوند. واکنش 
بازنده ها هم می تواند جالب باشد. برخی مانند یک کودک 
به لجبازی و بهانه جویی می پردازند و عده ای دیگر مردانه 
مسوولیت شکست خود را قبول می کنند. این گروه به احتمال 
زیاد در مسابقه بعد برنده خواهند شد! مشکالت همیشه 
هست، روش برخورد ما با آنهاست که از ما موفق یا ناکام 
می سازد. انسان های موفق به راه های پیروزی بر مشکالت 
می اندیشند و انسان های ضعیف به خود مشکل! حتی در 
دل مشکالت هم می توان سر بلند کرد و به زیبایی هایی که 
اطراف مشکل را گرفته اند، نگریست. به این جمله دقت 
کنید؛ همه از اینکه گل سرخ، خار دارد می نالند ولی یک 
مثبت نگر، از اینکه این همه خار توانسته گلی در خود 
پرورش دهد، شگفت زده است. نوشته حاضر شما را به 
مثبت اندیشیدن و خوب دیدن در گرفتاری ها راهنمایی 
می کند تا بتوانید به روزهای پس از بحران بیندیشید و 

شرایط بهتری را برای خود رقم بزنید.

به روی مشکالت بخند
مرد جوانی که می خواست راه نیکان را طی کند، سراغ استاد 
رفت. استاد خردمند گفت: »تا یک سال به هر کسی که به 
تو بدی کند و دشنام دهد پولی بده! تا ۱۲ ماه هر کسی به 
جوان توهین می کرد، جوان به او پولی می داد. آخر سال 
باز سراغ استاد رفت تا گام بعد را بیاموزد.« استاد گفت: 
»به شهر برو و برایم غذا بخر.« همین که مرد رفت، استاد 
خود را در لباس یک گدا درآورد و از راه میان بر، کنار 
دروازه شهر رفت. وقتی مرد جوان رسید، استاد شروع کرد 
به توهین کردن به او. جوان لبخندی زد و گفت: »یک سال 
است که برای توهین شنیدن، پول داده ام اما حاال خدا را 
شکر که می توانم مجانی فحش بشنوم، بدون آنکه پشیزی 
خرج کنم.« استاد وقتی صحبت جوان را شنید، رو نشان 
داده و گفت: »برای گام بعدی آماده ای چون یاد گرفتی به 

روی مشکالت بخندی.«

گاهی می گیرند تا بهترش را بدهند
دختر کوچولو که با مادرش براي خرید به بازار رفته بود، 

چشمش به یک گردن بند مروارید پالستیکی افتاد. از مادرش 
خواست گردن بند را برایش بخرد. مادر گفت که اگر دختر 
خوبی باشد و قول بدهد که اتاقش را هر روز مرتب کند 
آن را برایش می خرد. دخترک قول داد که حتما این کار 
را خواهد کرد. مادر هم گردن بند را برایش خرید. دختر 
کوچولو به قولش وفا کرد؛ او هر روز به مادرش کمک 
مي کرد و اتاقش را هم مرتب می کرد. او گردن بند را خیلی 
دوست داشت و هر جا مي رفت آن را با خودش می برد. 
پدر دخترک هر شب وقت خواب برایش قصه می گفت 
تا او بخوابد. شبي بعد از اینکه داستان به پایان رسید، بابا از 
او پرسید: »دخترم! آیا بابا را دوست داری؟« دختر جواب 
داد: »معلومه که دوست دارم.« بابا گفت: »پس گردن بند 
مرواریدت را به من بده!« دخترک با دلخوری گفت: »اِ 
 نه! من اونو خیلي دوست دارم، بیایین عروسک قشنگمو 
بگیرین اما اونو نه! باشه؟« بابا لبخندی زد و گفت: »نه عزیزم! 
ممنون.« بعد بابا گونه اش را بوسید و شب بخیر گفت. 
چند شب بعد باز بابا از دختر مرواریدهایش را خواست 
ولی او بهانه ای آورد و دوست نداشت آنها را از دست 
بدهد. عاقبت یک شب دخترک گردن بندش را از گردن باز 
کرده و به بابایش هدیه کرد. بابا در حالی که با یک دستش 
مرواریدها را گرفته بود با دست دیگر از جیبش یک جعبه 
قشنگ بیرون آورد و به دختر کوچولو داد. وقتي دخترک 
در جعبه را باز کرد، چشمانش از شادی برق زد: »خداي 
من، چه مرواریدهای اصل قشنگی!« بابا این گردن بند زیبای 
مروارید را چند روز قبل خریده بود و منتظر بود تا گردن بند 
ارزان را از او بگیرد و یک گردن بند پرارزش را به او هدیه 
بدهد. »به یاد داشته باشیم خداوند، مهربان تر و حکیم تر از 
یک پدر است. حال به نعمت های داده و گرفته اش توجه 
کنیم.« اتفاقات به ظاهر بد، ممکن است در واقع بد نباشد، 
پس قرار نیست فوری لب به اعتراض بگشاییم که چرا 
من به چنین روزی گرفتار شدم؟ اگر گرفتاری ما ناشی از 
کم کاری و خطای خودمان باشد، می توانیم به فکر جبران 
باشیم ولی اگر زندگی درست با یک اتفاق دگرگون شد، 

بدانیم که قرار است اتفاق های بهتری بیفتد.

تحمل یا تنفر؟
بعضي ها خیلي کم طاقت اند و تحمل کوچک ترین نامالیمات 
را در زندگي ندارند و در صورت برخورد با موانع در 
مسیر زندگي، به جاي اندیشیدن و یافتن راه حل براي 
آن موانع، سر بر زانوي غم گذاشته، خود را تنها، شکست 
خورده و بدبخت مي انگارند و بر اثر استمرار این حاالت، 
دچار افسردگي و سایر ناراحتي  هاي رواني می شوند و 
به خودآزاري و آسیب زدن به خود مي پردازند. وقتي پاي 
صحبت این افراد مي نشیني. جمالتي مانند: »من فردي 
بدبخت و بیچاره ام«، »کسي به من توجهي ندارد«، »هیچ 
کس مرا دوست ندارد«، »دنیا برایم تیره و تار است«، »من 
دیگر امید را به زندگي از دست داده ام«، »من نباید زنده 

باشم تا این همه رنج و سختي ها را تحمل کنم« و... را 
مي شنوي که به خوبي گویاي این حقیقت است که اینها 
از کاه، کوهي ساخته اند و چون به گمان خود، تاب و 
توان باال رفتن و فتح این کوه خیالي را ندارند، دست به 
کارهاي عجیب و گاهي مرگ آفرین مي زنند که خبرهاي 
آن در صفحات حوادث روزنامه ها و مجالت به صورت 
روزافزوني مشاهده مي شود؛ خودکشي و پایان دادن به 
زندگي به خاطر پندارهاي نادرست، یکي از کارهاي این 
جماعت است! در مقابل گروهی هم هستند که به شکل 
جدی معتقدند برای راه افتادن باید زمین خورد. تا مشکالت 
نباشند، از پختگی و موفقیت واقعی هم خبری نیست و 
مشکالت را مانند دینامیت هایی می بینند که در دل کوهی 
پر از طال کار گذاشته اند تا با انفجار و خرد شدن کوه، 

طالهای ناب آن شناسایی و استخراج شوند.

باخت، مقدمه برد
روزی بازرگان موفقی در بازگشت از مسافرت متوجه 
شد در نبود او خانه و مغازه اش آتش گرفته و خسارت 
هنگفتی به او وارد شده است. همه فکر مي کردند که تاجر 
از ناراحتي و غصه سکته خواهد کرد یا با گریه و زاري 
کرده خدا را مقصر بدبختي اش بداند و از او گالیه کند. 
تاجر، ساکت و آرام داخل اتاقي شد و با هیچ کس حرفي 
نزد. این کار او اطرافیانش را بیشتر نگران کرد اما آنها هم 
نمي توانستند کاري براي او انجام دهند. فرداي آن روز همه 
مردم در حالي شگفت زده تاجر مال باخته را نگاه مي کردند 
که او مشغول آویزان کردن تابلویي بر سر در مغازه اش 
بود و روي آن این گونه نوشته شده بود: »مغازه ام سوخت! 
اما ایمانم نسوخته است! با توکل به خدا از امروز دوباره 

شروع به کار خواهم کرد!«

همیشه راهی هست
همیشه سرمایه هایی هستند که می توانند ما را از بن بست 
نجات دهند. تنها شرط استفاده از این موهبت ها، خوش بینی 
و نگاه درست به مسائل است. برای کسانی که می خواهند به 
موفقیت برسند، بن بستی وجود ندارد؛ آنها یا راهی می یابند 

یا راهی می سازند. 
در روزگاری نه چندان دور، کشاورزی بود پیر و از کار 
افتاده. تنها کمکش پسری بود که مأموران فدرال او را 
به زندان برده بودند. فصل شخم نزدیک بود و کشاورز 
نمی دانست چگونه به تنهایی زمینش را شخم بزند. روزی 
کشاورز به پسرش نامه ای نوشت و با او درد دل کرد؛ پسرم، 
زمان شخم زدن نزدیک است و من هم هیچ کسی را ندارم 

تا مرا کمک کند؛ حال باید چه کنم؟ چاره ای بیندیش.
پسر در جواب نوشت: پدر جان! مبادا زمین را شخم بزنی 
که من در آن زمین اسلحه ای پنهان کرده ام که اگر کسی آن 

را پیدا کند، من در دردسر بزرگی خواهم افتاد.
روز بعد گروهی از مأموران دولتی در جست وجوی اسلحه 

به زمین پیرمرد هجوم آوردند و تمام آن مزرعه را به امید 
یافتن اسلحه زیر و رو کردند، اما اسلحه ای پیدا نشد!

چند روز بعد پسر نامه ای دیگر فرستاد: پدرم! تنها روشی 
که می توانستم در شخم زدن زمین به تو کمک کنم، چنین 
بود. اکنون زمین آماده بذرپاشی است، امیدوارم مأموران 

دولتی آن را برایت خوب شخم زده باشند!

مرکز فرماندهی چه می گوید؟
باورهاي غیرمنطقي همیشه دردسرآفرین اند، تا جایي که 
عده اي از روان شناسان بزرگ، عمري را با مطالعه روي 
تعداد زیادي از بیماران، به جمع آوري و یافتن پندارهاي 
نادرستي که بیماري هاي رواني را به دنبال خود دارند، صرف 
کرده اند که ثمره زحمات چندساله آنها هم اکنون در اختیار 
ماست. این محققان معتقدند همه ما هنرمنداني هستیم که 
به بازآفرینی جهان در ذهن خود مي پردازیم و اگر بتوانیم 
هنرمند واقعي باشیم، برداشت ها و تصورات ما درست و 
مفید خواهند بود، در غیر این صورت، به خلق جهاني 
شناختي خواهیم پرداخت که براي ما رنج آور و مضر و 
براي دیگران بیگانه خواهد بود. بر این اساس، پاره اي از 
افراد، داراي باورهاي اساسي غیرمنطقي اند که بر چگونگي 
تفسیر آنها از رویدادها اثر مي گذارد و واکنش هاي هیجاني 

نامناسبي را در پي دارد. باورهایي مانند اینکه: 
1. براي یک انسان بزرگسال، الزم است که دوستش داشته 
باشند یا مورد تایید همه کساني قرار گیرد که بین آنها 

زندگي مي کند.
2. بسیار بد و فاجعه آمیز است اگر همه چیزها مطابق 

دلخواه ما نباشد.
3. هر کس باید به دیگران وابسته باشد و نیازمند فردي 

قدرتمندتر از خود است تا بتواند بر او تکیه کند.
4. گذشته هر فرد مهم ترین تعیین کننده رفتار کنوني اوست 
چرا که اگر چیزي به شدت بر زندگي یک فرد، اثر گذاشته 

باشد، همواره همان اثر را خواهد داشت.
5. همواره یک و فقط یک راه حل درست، دقیق و کامل 
براي مشکالت انساني وجود دارد و نیافتن این راه حل 

درست، فاجعه آمیز است .
6. همواره بهتر است که انتظار بدترین ها را داشته باشیم.
7. زندان مال مرد است، تا زندان نروی، پخته نمی شوی!

8. باید راه چند ساله را یک شبه رفت!
9. یک شب هزار شب نمی شود!

10. تا خالف نکنی، معنای توبه را نمی فهمی!
11. همه آدم ها خالف کارند!

12. هر کاری به یک بار تجربه کردن می ارزد!
اینها تنها گوشه هایي از باورهاي نادرستي بود که عده اي با 
آن درگیرند و بر اساس آن به مقابله با مشکالت مي روند 
و چون دچار تنگ نظري و اشتباه در بینش و شناخت خود 
هستند خیلي زود به بن بست رسیده، دچار بحران هاي 

خطرناک تري مي شوند.
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 زندگی مانند میدان مسابقه 
است؛ عده ای در آن می بازند 

و گروهی دیگر که از قبل 
به اندازه کافی تالش کرده 
بودند و برای این مسابقه 

برنامه داشتند، برنده 
می شوند. واکنش بازنده ها 

هم می تواند جالب باشد. 
برخی مانند یک کودک 
به لجبازی و بهانه جویی 

می پردازند و عده ای دیگر 
مردانه مسوولیت شکست 
خود را قبول می کنند. این 

گروه به احتمال زیاد در 
مسابقه بعد برنده خواهند 

شد! مشکالت همیشه هست، 
روش برخورد ما با آنهاست 

که از ما موفق یا ناکام 
می سازد. انسان های موفق به 

راه های پیروزی بر مشکالت 
می اندیشند و انسان های 

ضعیف به خود مشکل! 

عینک شما چه رنگی است؟

هنر مثبت نگری در مشکالت

تالش، رمز موفقیت 
رنــــج و گنـــج

بارها به صورت خودکار و اتوماتیک این جمله را بر زبان 
آورده اید: »نابرده رنج گنج میسر نمی شود«. این جمله خودش 
یک نقشه گنج است. وقتی با فکر خود به این نقطه می رسیم 
که باید تالش کنیم تا به نتایج دلخواه خود برسیم، آمادگی 

الزم را هم برای این کار در خود ایجاد می کنیم.
شما در زندگی خود آدم های موفق و ورشکسته زیادی را 
می شناسید. کمی در احوال آنها و دالیل موفقیت و شکست شان 
دقت کنید. بد نیست بعضی وقت ها از خودشان بپرسید. 
بخش زیادی از اسرار آنها در میزان تالش شان نهفته است. 
آدم های موفق مزد تالش خوب و درست خود را می گیرند 

و انسان های ناموفق هم چوب تنبلی و یا تالش های بدون 
فکر و منطق خودشان را می خورند.

خدا و خواسته های ما
خداوند همه ابزارهای الزم برای شکوفایی را در وجود 
ما قرار داد. راهنمایی های مختلفی هم برای ما ایجاد کرد. 
بهترین انسان های عمرشان را برای ترسیم تابلوهایی که 
ما را به سمت کامیابی و موفقیت می برند، صرف کردند 
تا ما بهانه ای برای نقشه و راه نداشته باشیم. در درون ما 
هم نیروی تفکر و اندام بدنی مورد نیاز برای حرکت و 
تالش را گذاشت. اکنون با داشتن همه این شرایط فقط 

به روشن کردن یک کلید نیاز داریم: خواستن.
زمانی در ما اتفاق های خوب می افتد که بخواهیم بهتر 
باشیم. اگر به شرایط کم االن بسنده کنیم، معلوم است که 
حرکتی نخواهیم کرد. وقتی حرکت نکنیم مانند یک آب 

راکد، کم کم دچار بی حالی و بدمنظری می شویم. بدتر 
انرژی راکدمان را در مسیری خرج  آنکه ممکن است 

کنیم که آخرش ورشکستگی است.

ستاره قرآن
این  نام دارد. در  یکی از سوره های قرآن، ستاره)نجم( 
سوره ستاره های درخشانی نورافشانی می کنند. ستاره 39 
به ما می گوید:»و ان لیس لالنسان اال ما سعی«. مطمئن 
باش برای آدم ها فقط به اندازه تالش شان موفقیت وجود 
دارد. با بهانه گیری، شانه خالی کردن، کشیدن نقشه های 
خالی و خیالی و تنبلی کردن نمی شود به جایی رسید. 
قانون قرآنی موفقیت بر اساس میزان کوشش ما طراحی 
شده است. به گونه ای است که برای همه قابل اجراست. 
تمام افرادی که آستین باال زدند و با جدیت کارشان را 
دنبال کردند، ماندگار شدند، زیرا توانستند کارهای بزرگی 

را به نام خود ثبت کنند. یکی از بزرگان جمله ای زیبا و 
شنیدنی دارد: بهشت را به بها می دهند نه به بهانه! بهشت 
زندگی ما هم به بهای کارها و کوشش های ما ساخته 

می شود نه با بهانه های بچه گانه!

تالش با برنامه
با مطالعه یا دیدن آدم های متفاوت به این نتیجه می رسیم 
که پشتکار و تالش خیلی بیشتر از هوش و حافظه خوب 
جواب داده  است. بعضی ها مغرور هوش باالی خودشان 
شدند و در جا زدند و عده ای دیگر بدون ادعا وارد میدان 
شدند و تا کسب نتیجه مسابقه را دنبال کردند. اما یک نکته 
طالیی دیگر هم وجود دارد که فوت کوزه گری است. تالش 
خوب همراه برنامه صحیح جواب می  دهد. اگر ما قبل از هر 
کاری، روش آن را بیاموزیم، می توانیم صرفه جویی زیادی در 
وقت و انرژی روانی خود داشته باشیم و با سرعت بیشتری 

به اهداف مان برسیم. پرکاری وقتی با درست کار کردن ترکیب 
می شود، تضمین بیشتری برای موفق شدن دارد.

میان بر
انگیزه ما از انجام کارها متفاوت است. برخی فقط به خودشان 
فکر می کنند. تمام تالش شان به این خاطر است که آدم  موفقی 
شوند وشهرت پیدا کنند. عده ای دیگر می خواهند پول زیادی 
کسب کنند. بعضی ها از تالش زیاد دنبال کسب قدرت و 
موقعیت اجتماعی اند. کسانی هم هستند که با تغییر انگیزه و 
مدیریت صحیح آن مسیری موفقیت شان را خدایی می کنند. 
یعنی به همین کارهای معمولی خود یک رنگ خدایی می زنند 
و نیت شان از تالش، رسیدن به جایی است که بتوانند به دیگران 
خدمت کنند و آگاهانه خداوند را پرستش کنند. این افراد از 
حمایت معنوی بیشتری برخوردارند و در تمام لحظه های 

دشوار، راهی برای بیرون رفتن از بن بست ها می یابند.

پیشنهادهای بارانی

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز مشاوره ماوأ


