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فصلنامهسلامتروانکودک
سخن سردبیر
و اما خوشبختی :از واقعیت تا خیال

همیشه در زندگی به دنبال خوشبختی میگردیم و دست و پا میزنیم .خوشبختی چیست و خوشبخت چه کسی است؟ آیا خوشبختی در سوی مقابل بدبختی است؟ آیا
هر کسیی که بخت و اببال خوشیی دارد خوشیبخت اسیت؟ آیا آن یک سیاز رریی و ههیی است که رق در راای نرری مرر میشود و معیا پیدا میکید؟ آیا در
دنیایی که سیرشار از ظلم و ستم و نابرابری و بیانصاری و مرلومکشی و زورگویی و رقر و بدبختی و بیچارگی و خلاصه هزاران هزار ظلم و ستم بشری است میتوان
احسیا خوشبختی کرد؟ آیا میتوان همزمان شاهد گرسیه خوابیدن صدها میلیون کودک و جوان و بزرگسال بود و خود غرق در مستی و شادی و عیش و نوش بود
و وبتهای خوشیی را سییری کرد؟ آیا همه آنهایی که در ظاهر احسا خوشبختی میکیید در درونشان نیز این احسا را عمیقاً تجربه میکیید؟ آیا در حالی که از
لحره ورود به این دنیا با هر دم زدن مرگ را پس میزنیم و لحرهبهلحره به آن نزدیک میشییویم به تصییویر کشیییدن خوشییبختی در دورنمای آیید  ،نابخردانه و
سیاد لوحانه نیسیت؟ آن انسانهای بدبییی که زندگی را انباشت رو به تزاید و متدرجاً رزایید مصیبتها و از دست دادنهای پیدرپی عزیزترین عزیزها و گرانبهاترین
داشیتههای خود میدانید و میپیدارند که با هر دم زدن به نیسیتی و مرگ نزدیک میشوند و لحرهای که متولد شد اند سرنوشت مرگ برای آنها نوشته شد است ،و
خود را همچون شیااری میپیدارند که شیاارچی میترر رربه شیدنشیان اسیت ،آیا میتوان انترار داشت که لحرهای در این دنیا احسا خوشبختی کیید؟ این ارراد،
خوشبختی را همچون سرابی میدانید که با نزدیک شدن به آن محو میشود.
همه ما انسیانها عادت کردیم در تمام طول عمر به دنبال رسییدن به خوشیبختی خیالی بجیمیم و در نهایت ممان اسیت هیق وبت به آن نرسیم .انسانها برای
رسییدن به بله زندگی در تمام عمرشان میکوشید و رنجها تحمل میکیید ،سختیها را به جان میخرند ،و وبتی به بله رسیدند و شاهد سراشیبی زندگی در آن سوی
بله میشییوند با این پرسییش مواجه میشییوند پس خوشییبختی کو؟ عد ای معتقدند که اگر تلاش کییم از لحره لحره زندگی خود کام بمیریم و خوشبختی را هدری
مقد نییداریم که سیالیان سال باید برایش بجیمیم تا به دستش بیاریم و اینکه خوشبختی در تمامی ثانیههای زندگی است که باید تجربهاش کییم ،لمسش کییم و
بچشییم؛ در این صیورت انسیانی که «هسیت آنگونه که باید باشید» چمونه میتواند همزمان شیاهد بدبختیهای دیمران و عزیزترین عزیزانش باشید ولی احسا
خوشحالی و خوشوبتی کید؟ آیا میتوان رو متعالی ناآرامی را که هر روز و ساعت و دبیقه و ثانیه ،دردهای جاناا بشریت همچون تازیانههای رگبار زمستان و امواج
شیرجی تابسیتان بر دیوار های جانش ررود میآیید و بلب ،رو  ،و وجودش را به سوهان میکشید با ساز های روانشیاختی مانید مثبتاندیشی ،خود دلسوزی ،و نرایر
آن ،آرام ساخت و احسا خوب بودن را بر او تحمیل کرد؟ چمونه میتوان از والدییی که در برآورد ساختن ابتداییترین نیازهای ررزندشان ناتوان هستید و حتی در پر
کردن شییام خانواد خود زجرها تحمل میکیید ،انترار داشییت که زندگی را زندگی کیید ،از لحرههای حال که سییرشییار از بدبختی و کامنایارتمی اسییت ل ت ببرند،
تفسییرهای ههیی میاسب و مثبتی از گرسیه خوابیدن ررزندشان به عمل آورند و سعی کیید بخیدند و شادی کیید (چه انترار تهوعآوری) ،و به دنبال ظهور مسیحی در
آیید و جسیتجوی خوشیبختی در آیید نباشیید؟ ببخشیید لحرههای حال این ارراد که لبریز از ناخوشی و درد و رنج و خستمی و کمخوابی و گرسیمی و تشیمی و ...
است ،پس اگر همین امیدشان برای ظهور خوشبختی در آیید را هم نداشته باشید که نابود شدند؛ تیها عاملی که مقداری به آنها امید میبخشد همان انترار خوشبختی
و روزهای خوش در آیید هست که شاید معجز ای رخ دهد.
شیاید تصیور کیید مادری که هر روز و شیب شیاهد  -ببخشیید بزارید یک بار هم پدری رنجور را مثال بزنیم -آر پدری که تمام سیالهای عمرش را برای سیر
نمهداشییتن شییام زن و بچهاش میجیمد ،عرق میریزد ،و لبخیدهای مص ییوعی میزند ،همین پدر آنما زمانی که لبخید ملایم ررزندش را به نرار مینشیییید ،انمار
ششدانگ تمام دنیا را به نامش زدند و تمام زمین و آسمان را با سیدی تکبرگ به نامش زدند؛ پس او هم میتواند بهترین نوع خوشبختی را تجربه کید .نتیجه اینکه
اگر نما همین پدر اصییلا شییود تا رق ثانیههای خوش لبخید زدن ررزند خود را ببیید و به بول روانشیییا های همهچیز بلد امروزی ،نیمه پر لیوان را بیمرد (از این
توصیه بهشدت کلیشهای ،شدیداً متیفرم) ،او نیز میتواند خوشبختی را با تمام بیچارگیهای زندگیاش تجربه کید!
اما وابعیت این اسیت همین پدر وبتی که از زبان کودکش میشییود دوسیتش به میاسیبت سیال جدید کفشیی نو خرید که زنمولهای نیز بر آن آویزان اسیت ،نور
میدهد ،صییدا میدهد ،و رنگ زیبایی دارد ،به ناگا ررو میریزد .او که تا این لحره با نرار کردن لبخید ررزندش ،عمیقترین خوشییبختی تمام تاریب بشییریت را با
تکتک سیلولهای بدنش حس میکرد ،لمس میکرد ،و احسا آن بر رو و جانش مینشست ،به ناگا به زیر پتو میخیزد ،صدها و هزاران رار و تصور و خیال در
رژ ای بیصدا اما مهیب و ترسیاک ،عمیق و جاناا در یمیر و باطن ههن و رو او به پرواز در میآیید .او در خود ررو میرود ،جیینوار مچاله میشود ،زانوهایش را به
سیمت شام و سرش را به همان سمت ررو میبرد ،بهگونهای که چشمهایش مشخص نشود و آرام آرام ممان است برر اشای بر گونهاش بلغزد ولی تمام حواسش
جمع جمع جمع است که حق ندارد گریه کید ،او حق ندارد ناراحتی کید ،و حق ندارد اشک بریزد؛ میرهمی او پدر است ،ممه عقلت را از دست دادی او رق باید بخیدد
و بخیداند ،او باید در درون خود خون گریه کید ولی حق ندارد پسرش ،دخترش و زنش ،استیصال او را به نرار بیشییید .آر او با مشاهد ساوت ررزندان و همسرش و
بانع بودن آنها به کمترین کمترها در ظاهر میخیدد و میگوید آررین بر پسییر همچون گلم ،آررین بر دختر عزیزتر از جانم که مرا درک میکیید ،احسیییت بر همسییر
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عزیزم که چیین پهلوانپسر و دلاوردختری را پرورش دادی که در رقر و بدبختی و بیچارگی پرسه میزنید ولی دم نمیزنید و رخر رروختن دوستانشان هر ای نمیتواند
آنها را تسلیم کید؛ اما در این لحره بهظاهر گوارا و در باطن ناگوار ،پدر از یکسو بر خود میبالد که چیین ررزند یا ررزندان نازنییی دارد و عمیقترین خوشبختی عالم را
با تمام وجودش حس میکید؛ و در مقابل از سیویی دیمر ،همچیان که عرق بسییار سردی بر پیشانی او مینشیید ،سیمینترین و مرگبارترین لحرات تاریب را تجربه
میکید که چرا وابعاً از برآورد سیییاختن کوچکترین نیازهای ررزند خود عاجز اسیییت .چه رنجی میکشییید آن ررزند رقیر وبتی رخر رروختن دوسیییتانش را به نرار
مینشییید؟ چه زجری میکشید آن پدر در سیاعتهای تیهایی خویش که از  42ساعت رق  2ساعت میخوابد و  42ساعت را مانید تراکتور کار میکید تا شام زن و
بچهاش را سییر کید؟ و چه شیایبا زن و دلیرمادری اسیت آن زن که ناخوشیی و گرسییمی و بیچارگی و بیماری و صد تا درد و مرو و  ...را در عمق وجودش لمس
میکید ولی با لبخید ریایت ،پدر خانواد را تیمار میکید و انرژیبخش ررزندانش است؟
شاید در اولین نما ظاهری این سؤال پیش آید که چرا این مرد با این ویعیت مالی ازدواج کرد؟ اگر ازدواج کرد چرا بچه آورد؟ بچه آورد خوب چرا  3تا؟ آیا او حق
دارد زمانی که حتی پول لبا و کفش بچهاش را ندارد او را به این دنیا بیاورد؟ من پاسیب م هب را نمیدانم ،شاید هم میدانم و احتمال ًا هم میدانم ولی ممان است
پاسیب من به م اق م هبیان خوش نیاید و شیاید هم خوششان بیاید و کیف کیید از اینکه کودکروانشیاسی چون من ،مبلغ م هب میشود و همان میگوید که آنها
میگویید .ولی میتوانم از دیدگا علم روانشییاسیی این پرسش را با مرر کردن پرسشی دیمر تا حدی شفاف کیم؛ که آیا ازدواج و ررزندآوری در مسیر تحول روانی
انسیان برار ندارد؟ آیا میتوان به شیاورایی روانی اندیشیید ولی مرحله صیمیمیت و جوشش در مقابل انزوا و گوشهگیری و همچیین مرحله بازآررییی و زایش در برابر
رکود را تجربه نارد؟ کدام دختری میتواند به نمویارتمی کامل روانی برسید بدون اییاه حدابل تلاشیش را برای زاییدگی انجام دهد؟ برخی انسانها -اشتبا نایید نه
رق جوانهای امروزی -در تمام طول تاریب همیشییه اسییتدلال میکردند که اگر بخواهید با این هدف ازدواج کیید که با جیس مخالف بخوابید و بیدار شییوند ،خوب
بهراحتی میتوانید چیین شریای همخواب را بدون تن دادن به ازدواج و ببول بار مسئولیت پدری و مادری و همسری و تن دادن به هزار تا  ...به دست آورند .به نررم
این انسیانها ابداً اشیتبا رار نمیکردند و رار نمیکیید؛ بله اگر هدف اصلی ازدواج به همبستریهای نیمهشب با جیس مخالف تقلیل یابد ،آنها درست میگویید؛ ولی
اگر ازدواج مسیری در ررایید شدن انسان است نمیتوان از آن ررار کرد ،ممر آنکه ررد به بودن آنچه هست اکتفا کید و از شدن به آنچه باید باشد ،صرفنرر کید.
به نرر من انسان هرچه عمیقتر باشد ،رو تمیزتری داشته باشد ،و هرچه از انسانیت سرشارتر باشد به همان انداز از خوشبخت بودن دورتر میشود .ممر میتوان
احسیا خوشبختی کرد و وبتهای خوشی را سیری کرد همچیان که شاهد بدبختی زائدالوصف همیوعان خود بود؟ هرچه هوش ،اخلابیات ،و انسانیت ارزایش یابد بر
شیدت رنج ررد ارزود میشیود؛ اما همین انسیانهای عمیق هم ظاهرشیان با باطیشیان ررق دارد ،دو پوسیته دارند در ظاهر خوشیان را خوشحال و خوشبخت نشان
میدهید تا اطراریان خود را نرنجانید ولی در درون از غم پیهانی و اندو سرشاری رنج میبرند؛ در نتیجه مجبور میشوند در نیمههای شب در خلوت خود ،خون بمریید
ولی در روشییایی روز و در تعامل با سایرین ،خود را شاد و خیدان نشان دهید .این انسانهای بزرگ که بودنشان در نبودشان بیشتر حس میشود خید را گریه میکیید
یا بهتر اسییت بمویم گریه را میخیدند و با سیییمای خیدان میگریید؛ آنها میشیییوند ولی نه با گوش؛ میبییید ولی نه با چشییم؛ لمس میکیید ولی نه با دسییت؛ حرف
میزنید ولی نه با زبان گوشتی؛ مینویسید ولی نه با بلم .با جوهر سفید مینویسید ،با ساوت رریاد میزنید ،آنها سرشار از بودن هستید ولی نه حاور ریزیای؛ به همین
دلیل وبتی نیسیتد ،وبتی میروند ،وبتی از دسیت ما ررتید ،بیشیتر حایور دارند تا زمانی که هسیتید .معیا و رلسفه زندگی این شخصیتهای متعالی در کمک کردن و
خوشیبخت کردن دیمران خلاصیه میشیود .لحرات خوش آنها همان به نرار نشیسیتن ثانیههای خوش دیمران است؛ کام یارتمی دیمر همیوعان همان کام گررتن
خویشیتن از تمامی لحرات زندگی اسیت و کامنایارتمی دیمران همان اوج ناخوشیی و بدبختی آنها اسیت .به نرر میرسید از یکسیو هرچه بیشتر به دنبال کمک به
دیمران و خوشبخت کردن دیمران باشیم ،از رنج و درد دیمران آگا باشیم ،و با آنها همدردی کییم از خوشبختی خود راصله میگیریم و از سویی دیمر زمانی احسا
خوشبختی میکییم که شاهد هیق همیوع بدبختی نباشیم.
بیشتر انسانها در تمام طول زندگی برای رسیدن به خوشبختی میکوشید و حتی به بیمت بدبخت کردن همیوعان خود؛ ولی تکچهر هایی هم هستید که با تمام
وجودشیان از خوشیبخت کردن دیمران احسا خوشبختی میکید ،از شاد کردن دیمران احسا شادی میکیید ،از دیمر دلسوزی ل ت میبرند ،و تکتک سلولهای
بدنشان در خدمت خوشبخت کردن دیمران هستید .انسانهای بزرگ از خوشبختی دیمران احسا خوشی خواهید داشت و از زندگی ل ت میبرند؛ اما انسانهای دورو
و چیدلایه دیمری هم داریم که ظاهرشییان را خوب و خوش و رداکار و ایثارگر و  ...نشییان میدهید اما با نیات درونی مبت لانه .انسییانهایی که در درون سییرشییار از
کثارتاند ،لجنزاری لبریز از نفرت و کییه  . ...این انسیانها ظاهرشیان را خوب نشیان میدهید چون محتاج تعریف و تمجید دیمران هستید؛ آنها نیز مانید انسانهای
متعیالی به دیمران اهمیت میدهید ولی رأی و نرر و سیییتایش دیمران برایشیییان اهمیت دارد نه خوشیییبختی دیمران .این انسیییانهای دوپهلو و چیدلایه کجا و آن
انسیانهای متعالی دوچهر (خوشیحال نشیان دادن خود در ظاهر به خاطر شاد کردن دیمران ولی احسا رنج و اندو درونی باطیی ناشی از رنج بشریت) و سرشار از
انسانیت کجا .انسانهای سرشار از انسانیت در این دنیا انمار نمیتوانید خوشبختی حقیقی را تجربه کیید و تیها زمانهای خوش آنها ،لحرات شاد کردن بلب دیمران و
بخشیدن احسا خوب به دیمران است.
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اما آیا این انسیانهای بزرگ که همیشیه در خدمت خوشیبختی دیمران هسیتید به خود ظلم نمیکیید؟ آیا ایثار و ازخودگ شیتمی این انسیانها ،ظلم به خویشتن
نیست؟ اگر این انسانها نیز در ردیف ظالمانی برار میگیرند که به خود ظلم و ستم روا میدارند در این صورت آیا همه انسانها چه خوب و چه بد ،همه ظالم هستید؟
عد ای به دیمران ظلم میکیید و عد ای هم به خود ...؟ چیدان مرمئن نیسییتم اما میدانم برای عد ای خوشییبختی رق و رق با وصییال به معشییوق خود معیا پیدا
میکید؛ اما این معشیوق برای برخی ارراد ،انسیان دیمری است که با او بودن احسا خوبی میدهد؛ برای عد ای معشوق ،رسیدن به بدرت رراوان است؛ برای برخی
دیمر ،حسیاب بانای سیرشار؛ و بالاخر برای عد ای دیمر شهرت یارتن و  . ...ولی در تمام طول تاریب همه انسانهای عاشقی که به دنبال معشوق خود (همسر ،پول،
بدرت ،شهرت و  )...دویدند و رنجها را بر خود تحمیل کردند بعد از وصال ،چیدان خوشبخت به نرر نمیرسیدند ،نمیدانم چرا؟ آیا شاید همه آنها معشوق خود را اشتبا
انتخاب کردند؟ من جواب هیق کدام از این سییؤالها را نمیدانم؛ باور کیید نمیدانم ،رق یقین دارم دسییتهای از انسییانهایی که «هسییتید آنگونه که باید باشییید»
نمیتوانید اوبات خوشیی داشیته باشید و احسا خوشبختی کیید در حالی که شبانهروز شاهد رنج و بدبختی دیمران هستید .اگر خوشبختی را داشتن لحرهلحرههای
خوش و احسیا شادی و شادزیستی بدانیم این انسانهای بزرگ با شاد کردن دیمران چیین احسا خوبی را تجربه میکیید .در مقابل ،انسانهایی هم هستید که از
ظلم و بیچارگی همیوعان خود احسا خوبی پیدا میکیید و شاد و شادمان میزیید و ...؛ پس انمار چه انسانهای بد و چه انسانهای خوب ،هممی میتوانید احسا
خوشبختی کیید؛ عد ای از خوشبختی دیمران احسا شادمانی میکیید و روحشان اریا میشود و عد ای هم از بدبخت کردن دیمران احسا خوبی خواهید داشت و
حس درونی بدرتطلبی و  ...آنها اریا میشود.
بر اسیا یارتههای علم روانشییاسی به نرر میرسد دو ساز خوشبییی و بدبییی با دو ساز خوشبختی و بدبختی همبستمی دارند .بر این اسا من نیز همانید
شیما روانشییاسان خوشبین و بهظاهر خوشبخت (و شاید هم به باطن) معتقدم که تفسیر ههیی و نوع نما و نمرش آدمها از رویدادهای زمان حال و  ...در احسا
خوشیی و بدی مؤثر اسیت ولی چمونه میتوان به آن پدر و مادری که هر روز شیاهد گرسییمی و تشیمی و رنج گرما و سرمای ررزند خود هستید تجویز کییم که این
رنجها را نیز میتوانید معیای خوبی ببخشیید؟! چمونه میتوان به رو های بزرگ تجویز کییم هر روز همچیان که شاهد بدبختی میلیونها همیوع خود هستید چشمتان
را ببیدی د و از خوردن و نوشییدن و خوابیدن و سیاس کردن و بدم زدن و تفریک کردن و  ...ل ت ببرید؟ نماهی سیاد به آغاز و پایان زندگی انسیان نشان میدهد که
انسان ،تیهای تیها به دنیا میآید و شا علامت سالم بودن و زند بودنش ،گریه کردن است .بله انسان وبتی وارد این دنیای خاکی میشود نخستین هیجان غالب در او
گریه کردن است .او نمیخیدد ،شاد نیست ،گریه میکید ،انمار که او را در ماانی جهت تیبیه ررود آوردند و وبتی که از این دنیا میرود دیمران گریه میکیید نه خود.1
انسانی که ورودش به این دنیا با گریه و زاری آغاز میشود آیا میرقی است که باید به دنبال خوشبختی در این دنیا باشد؟
در این سخن نیز همانید سخنهای گ شته ،پرسشهای زیادی مرر شد است تا پاسب .پرسش اگر پاسخی ساد برای آن باشد که دیمر سؤال و پرسش و مسئله
بهحساب نمیآید؛ اما بر خلاف سخنهای ببلی اجاز دهید سیتشایی کیم و حدابل در چید جملهای به همه پرسشهای مرر شد در این سخن ،پاسب که چه عرو
کیم دیدگا شیخصی خود را تصریک کیم خوشبختی یعیی عشق و عشق ورزیدن؛ عشق با ساز هایی مانید مسئولیت ،توبع ،اجبار ،انترار داشتن از معشوق ،و نرایر آن
کاملاً متااد است و با ساز هایی مانید صبر ،انترار ،امید ،ایثار ،و احسا شادی و شعف مترادف است .خوشبختی را نمیتوان در اههان و بااوت دیمران جستجو کرد.
هر چه ررد از سرمایه و ثروت درونی سرشارتری برخوردار باشد (عشق) ،بیشتر به دیمران عشق میورزد و از بخشش و رروتیی ،ل ت بیشتری میبرد .وبتی خوشبختی
را در عشیق خلاصه کییم عاشق بیشتر خوشبخت است تا معشوق .4اییجاست که میتوان تصریک کرد کسی که عشق میورزد ،بیشتر خوشبخت است تا کسی که به او
عشیق ورزید میشیود؛ اما رراموش نایید معشیوق وابعی از عاشیق ،عاشیقتر است و معشوق ،بیشتر به عاشق خود ،عشق میورزد تا بالعاس .نتیجه اینکه عاشق و
معشوق انمار هر دو عاشق هم هستید و هر دو خوشبختاند.
بله اگر بخواهم واییک و آشاار سخن بمویم و دیمر دست از مرر کردن پرسشهای پیقدرپیق بردارم باید باطعانه عرو کیم که خوشبختی و تجربه آن رق با
عشق اماانپ یر است و عشق یعیی خدا .انسان به همان انداز که عشق (یعیی خدا) در او حاور داشته باشد به همان انداز خوشبخت است و دیمر هیق .والسلام.

عباسعلی حسینخانزاده
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 .1دکتر محمود منصوووم ماگارامرهرر موا شووناسووی ایرا زمین ،زگاری ما فاصو ز زماگی بین دو رریز تعریف میکنا :رریز فرد متولاشووار و رریز اطرافیا ؛ یعنی زگاری دم این دگیا با رریز فرد آغاز میشووود و با رریز اطرافیا بز اتمام
میمسا.
 . 2بز گظر من خااوگا متعال دم حا کمال عاشق بنارا خویش است .او فقط معشوق بنارا گیست او بیشتر از آگچز معشوق بناراگش باشا عاشق مخ وقات خود است.
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