نسیم مهر
محمد حسن استادی مقدم

خوشبختی و جوانی در کالم پیامبر مهربانی

شادیبخشی به دیگران
آورد:
اساساً خلقت هستی و انسان به گونهای است که شادیهایی برای آدمی فراهم می
های رنگارنگ ،ازدواج
انگیز ،طلوع خورشید ،صبح پرلطافت ،آبشارهای زیبا ،گل
بهار دل
و پیوند عاشقانۀ دو انسان و بسیاری دیگر از پدیدههای جهان ،برای انسان ،شادیآور و
بخش است.
مسرت
پردازند ،این است که آنها عالوه بر
دلیل نشاط دائمی افرادی که بیشتر به مسائل معنوی می
های خلقت ،همواره در پی ارتقای علمی و اخالقی خویش و جامعۀ خودشان
توجه به زیبایی
هستند و امروز و دیروزشان یکی نیست .همچنین دیگر انسانها را دوست دارند و به یاری آنها
میشتابند؛ روابط صمیمانهای با دیگران دارند؛ و خالصه ،چنان روح فعال و پرنشاطی دارند
ماند.
که غم در آن پایدار نمی
آید ،بلکه نتیجۀ یک تالش واقعی
پس باید پذیرفت که شادی پایدار ،آسان به دست نمی
و آگاهانه برای بهتر شدن خود و تکتک افراد جامعه است .به این ترتیب ،باید باور داشته
باشیم که شاد بودن ،هنر است و شاد کردن و نشاط بخشیدن به دیگران ،هنری واالتر ،که
وظیفۀ انسانی و اسالمی همۀ ماست.
های دیگران ،گوش شنوا داشتن و سنگ صبور بودن برای
اهتمام به رفع مشکالت و رنج
اطرافیان ،شکیبایی در برابر نامالیمات و انتقال ندادن اندوه یا خشم خود به دیگران،
توان سادهترین راههای شادیبخشی دانست.
شوخطبعی و باألخره خوشرویی را می

 ::خوشبختی

پیامبر رحمت(ص) که خوشبختترین انسان به مفهوم راستین آن بودند ،خوشبختی را
چنین تبیین کردند:
دهد؛
"خوشا به حال بندهای که درآمدش پاکیزه است و افزونی مالش را در راه خداوند می
اخالق و نیتی نیکو دارد؛ سخن اضافی را رها کرده و بدی خویش را از مردم باز داشته است
و با آنها انصاف می ورزد".
همچنین فرمودند:
اند ،سهمش
"کسی که به او زیبایی چهره ،اخالق نیکو ،همسری شایسته و سخاوت بخشیده
را از خوبی این جهان و آن جهان به او دادهاند".
بنابراین ،خوش خلقی ،خوشبختی آدمی و تندخویی ،بدبختی اوست.

 ::جوانی

رسول مکرم اسالم(ص) بر غنیمت شمردن دوران جوانی ،بسیار تأکید داشتند و
میفرمودند:
"پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت شمار؛ ...نخست جوانی را قبل از پیری".
جوانی ،نعمتی زودگذر است و تباه ساختن آن ،چیزی جز اندوه و پشیمانی بر جای
گذارد .از پیامبر اکرم(ص) نقل است:
نمی
"از دست دادن فرصت ،اندوهبار است".
ای دارد؛
گیری از آن ،آثار ارزنده
روزگار جوانی ،در حقیقت "نسیم رحمت" است و بهره
که رسول مهربانی(ص) فرمودند:
چنان
"در ایام زندگیتان ،نسیمهای رحمتی میوزد ،مراقب باشید و خود را در معرض آن قرار
دهید".
جوانی ،فرصتی جبرانناپذیر است .از اینرو ،اهمیت ندادن به گذشت ساعتها و روزهای این
ای روشن
دوره روا نیست ،بلکه باید لحظات ارزشمند آنرا با تالش و فعالیت آراست ،تا آینده
آمیز را به ارمغان آورد.
و موفقیت

پیش به سوی شادکامی پایدار

شادکامی و نشاط ،حالتی است که شخص ،تمایل به تغییر مثبت دارد و به تعبیر دیگر ،نشاط
به معنی سرزندگی و آمادگی برای پیشرفت است.
دهد که اگر انسانها ،عوامل شادیبخش نسبتاً پایدار
پژوهشهای روانشناسان نشان می
کننده ،شغلی سازنده و تفریحات سالم و
(مانند همسر یا دوستانی مهربان و حمایت
های کوچک و گذرا (همچون گرفتن نمرۀ خوب یا تشویق کاری)
لذتبخش) را با شادی
بیامیزند ،به باالترین درجۀ شادکامی میرسند.
 مطالعات تجربی نیز بر نقش صفات خاصی از شخصیت (اعتماد به نفس باال ،خوشبینی
و احساس و باو ِر کنترل داشتن بر خود) ،شغل متناسب با مهارتها ،پیوندهای صمیمانه
(دوستی و ازدواج) و ایمان مذهبی در تداوم نشاط تأکید میکنند.
خانم الیزابتهارلوک ،روانشناس معاصر ،سه "میم" را عوامل اصلی شادی میداند:
 .1محبوبیت ،یعنی دیگران را دوست داشته باشیم تا دوستمان داشته باشند؛
 .2مقبولیت ،یعنی مورد پذیرش دیگران بودن و انجام دادن تعهد و مسئولیتی مشخص؛
 .3موفقیت ،یعنی توفیق در کارها ،بهخصوص در کار و وظیفۀ اصلی و داشتن انگیزه برای
پیشرفت.
.....
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مشكل از كجاست؟
اند که در بیشتر ازدواجهایی که به
پژوهشگران در تحقيقات خود به این نتيجه رسيده
رسد ،مشکل از لحظۀ مالقات و آشنایی "دختر و پسر" در پیش از ازدواج آغاز
بنبست می
شده ،و مربوط به كوتاهی در انتخاب فرد مناسب یا درک تفاوتهای اساسی بین دو انسان
است.
حدی جذب ظواهر طرف مقابل میشوند که سرشت درونی
در مرحلۀ اول آشنایی ،افراد به
او را نادیده میگیرند .آنها این نکته را فراموش میکنند یا نمیدانند که وقتی زن و شوهر در
کنند ،تنها ده درصد از رابطه بستگی به مسائل ظاهری دارد و بقیه
کنار یکدیگر زندگی می
مربوط به طرز فکر دو طرف و عکسالعمل آنها در شرایط گوناگون است.
اين تحقيقات نشان دادهاند در بعضی از ازدواجها ،اختالفات زيادی بر سر مسائل جزئی رخ
میدهد ،و در مقابل ،زندگیهای شادی وجود دارد که هرچند بیشتر تصمیمات بر عهدۀ
یکی از زوجین است ،اما هر دو خوشحال هستند .نکتهی مهم این است که در چنین زندگی
دست اوست ،احساس نمیکند كه حاکم مطلق خانه است
مشترکی ،فردی که اغلب امور به
و همۀ اختيار روح و جسم طرف مقابل از آن اوست ،و عالوه بر این ،طرف مقابل هم احترام
زیادی برای همسرش قائل
است .این افراد ،معنی
کلمۀ وظیفه و احساس
مسئولیت و همچنین
احترام متقابل را بهخوبی
اند.
درک کرده
پس به اين نتيجه میرسيم
كه اين موجود پيچيده -
يعنی انسان  -اگر حق
همسرش را در زندگی
رعايت كند و وظيفۀ
خود را بهدرستی انجام
دهد ،بسياری از مشكالت
برطرف میشود و "نسیم
مهر" بر روابط آنان خواهد
وزید.

