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 سخن سردبیر

 بختی: از واقعیت تا خیالخوشو اما 

 آیاتی است؟ مقابل بدبخسوی در  یخوشبخت ایآچه کسی است؟  و خوشبخت چیست ی. خوشبختزنیمو دست و پا میدیم گرهمیشه در زندگی به دنبال خوشبختی می
ر د آیا؟ کیدیمو معیا پیدا  شودیمیک سیاز  رریی و ههیی است که رق  در راای نرری مرر   آن ایآاسیت؟ خوشیبخت هر کسیی که بخت و اببال خوشیی دارد 

توان است می بشری ظلم و ستمهزاران هزار چارگی و خلاصه ختی و بیبشی و زورگویی و رقر و بدکانصاری و مرلومار از ظلم و ستم و نابرابری و بیدنیایی که سیرش
تی و شادی و عیش و نوش بود بود و خود غرق در مس سالبزرگشاهد گرسیه خوابیدن صدها میلیون کودک و جوان و  زمانهمتوان می ایآ کرد؟خوشبختی احسیا  

از  حالی که در ایآکیید؟ ینیز این احسا  را عمیقاً تجربه م شاندرون در کییدیمخوشبختی که در ظاهر احسا   ییهاآنهمه  آیاهای خوشیی را سییری کرد؟ و وبت
   در دورنمای آیید ، نابخردانه و خوشییبختی شییویم به تصییویر کشیییدن به آن نزدیک می لحرهبهلحرهم و زنیلحره ورود به این دنیا با هر دم زدن مرگ را پس می

 نیبهاتررانگعزیزترین عزیزها و  یدرپیپهای ها و از دست دادنانباشت رو به تزاید و متدرجاً رزایید  مصیبتی بدبییی که زندگی را هاآن انسان لوحانه نیسیت؟سیاد 
اند سرنوشت مرگ برای آنها نوشته شد  است، و ای که متولد شد شوند و لحرهکه با هر دم زدن به نیسیتی و مرگ نزدیک می پیدارندمیدانید و میخود  هایداشیته
، ارراد اینای در این دنیا احسا  خوشبختی کیید؟ توان انترار داشت که لحرهپیدارند که شیاارچی میترر رربه شیدنشیان اسیت، آیا میهمچون شیااری میخود را 

 شود.دانید که با نزدیک شدن به آن محو میخوشبختی را همچون سرابی می
رای ها برسییدن به خوشیبختی خیالی بجیمیم و در نهایت ممان اسیت هیق وبت به آن نرسیم. انسانها عادت کردیم در تمام طول عمر به دنبال همه ما انسیان

و وبتی به بله رسیدند و شاهد سراشیبی زندگی در آن سوی  ،خرندها را به جان میسختی ،کییدها تحمل میکوشید و رنجرسییدن به بله زندگی در تمام عمرشان می
را هدری  بختیحره لحره زندگی خود کام بمیریم و خوشاز ل تلاش کییم راگ ای معتقدند کهعد شییوند پس خوشییبختی کو؟ اجه میشییوند با این پرسییش موبله می

و  میکیلمسش  ،کییم اشگی است که باید تجربهدهای زنخوشبختی در تمامی ثانیه کهنیاو  بجیمیم تا به دستش بیاریممقد  نییداریم که سیالیان سال باید برایش 
 ا احس لیهای دیمران و عزیزترین عزیزانش باشید وشیاهد بدبختی زمانهمتواند چمونه می «اید باشیدکه ب گونهآنهسیت »در این صیورت انسیانی که  ؛بچشییم
ج های رگبار زمستان و امواکه هر روز و ساعت و دبیقه و ثانیه، دردهای جاناا  بشریت همچون تازیانهرا رو  متعالی ناآرامی توان آیا می؟ یدک وبتیی و خوشخوشحال

نرایر  و ،یخود دلسوز ،اندیشیشیاختی مانید مثبتروانهای کشید با ساز و وجودش را به سوهان می، رو ، یید و بلبآررود می جانش یهاوار یدشیرجی تابسیتان بر 
پر  ردترین نیازهای ررزندشان ناتوان هستید و حتی والدییی که در برآورد  ساختن ابتداییتوان از می چمونه آرام ساخت و احسا  خوب بودن را بر او تحمیل کرد؟ آن،

د، رتمی اسییت ل ت ببرنیاانای حال که سییرشییار از بدبختی و کامهکه زندگی را زندگی کیید، از لحرهانترار داشییت  کیید،زجرها تحمل می خود خانواد کردن شییام 
سیحی در به دنبال ظهور مو ، (یآورتهوع)چه انترار  شادی کییدو سعی کیید بخیدند و  ورندآبه عمل گرسیه خوابیدن ررزندشان میاسب و مثبتی از تفسییرهای ههیی 
 ...ی و خوابی و گرسیمی و تشیمناخوشی و درد و رنج و خستمی و کمهای حال این ارراد که لبریز از ببخشیید لحره ؟ید  نباشییددر آیخوشیبختی آیید  و جسیتجوی 

وشبختی خبخشد همان انترار نها امید میآتیها عاملی که مقداری به ؛ نابود شدندیید  را هم نداشته باشید که خوشبختی در آهمین امیدشان برای ظهور  اگر ، پساست
 .ای رخ دهدیید  هست که شاید معجز آو روزهای خوش در 

برای سیر  های عمرش راتمام سیالکه  آر  پدری -را مثال بزنیم رنجور یپدر هم یک بار دیبزارببخشیید  -که هر روز و شیب شیاهد  مادریشیاید تصیور کیید 
انمار  ،نشییییدبه نرار  می د ملایم ررزندش رایزمانی که لبخ آنما  همین پدر زند،می وعییلبخیدهای مصییریزد، و جیمد، عرق میمیاش شییام زن و بچه داشییتننمه

 کهنیاتیجه . نخوشبختی را تجربه کیدتواند بهترین نوع می؛ پس او هم ه نامش زدندببرگ سیدی تک را باسمان آتمام زمین و و  تمام دنیا را به نامش زدند دانگشش
رد )از این یمنیمه پر لیوان را ب امروزی،چیز بلد های همهشیییا رزند خود را ببیید و به بول روانهای خوش لبخید زدن رتا رق  ثانیهاگر نما  همین پدر اصییلا  شییود 

 !تجربه کید اشیزندگی هاخوشبختی را با تمام بیچارگیتواند او نیز می ،متیفرم( ، شدیداًایکلیشه شدتبهتوصیه 
     نور  ،تویزان اسیآ نبر آ نیزای د کفشیی نو خرید که زنمولهشییود دوسیتش به میاسیبت سیال جدیکودکش میبان زهمین پدر وبتی که از وابعیت این اسیت اما 

ترین خوشییبختی تمام تاریب بشییریت را با عمیق نرار  کردن لبخید ررزندش،با تا این لحره که ریزد. او به ناگا  ررو می ،رنگ زیبایی دارد ، ودهدصییدا می ،دهدمی
صدها و هزاران رار و تصور و خیال در خیزد، به ناگا  به زیر پتو مینشست، میبر رو  و جانش  احسا  آنو  ،ردکمیلمس رد، کمیهای بدنش حس سیلول تکتک
 هب زانوهایش را ،شودوار مچاله میجیین ،روددر خود ررو میاو  .آییدعمیق و جاناا  در یمیر و باطن ههن و رو  او به پرواز در می ،صدا اما مهیب و ترسیاکای بیرژ 

ش حواس اش بلغزد ولی تمامرر  اشای بر گونهرام ممان است بآرام هایش مشخص نشود و آکه چشم یاگونهبه، بردهمان سمت ررو می به سیمت شام و سرش را
از دست دادی او رق  باید بخیدد را  ممه عقلت ،رهمی او پدر استمی ؛حق ندارد اشک بریزد ، وحق ندارد ناراحتی کید او ،جمع جمع جمع است که حق ندارد گریه کید

سرش و ررزندان و هممشاهد  ساوت ستیصال او را به نرار  بیشییید. آر  او با ا ،دخترش و زنش ،خون گریه کید ولی حق ندارد پسرش خود او باید در درون ،دو بخیدان
ر سییاحسیییت بر هم ،کییدمرا درک میبر دختر عزیزتر از جانم که  نیآرر ،گلمهمچون گوید آررین بر پسییر و می ددخیمی ترین کمترها در ظاهرکم بانع بودن آنها به
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تواند ای نمیر ه انید و رخر رروختن دوستانشنزولی دم نمیزنید پرسه میدختری را پرورش دادی که در رقر و بدبختی و بیچارگی دلاورپسر و عزیزم که چیین پهلوان
را  عالم شبختیوترین خدارد و عمیق نازنییی یا ررزندان بالد که چیین ررزندبر خود می سوکیاز پدر  ،ناگواردر باطن و گوارا  ظاهرلحره بهدر این اما ؛ را تسلیم کید آنها

ب را تجربه لحرات تاری بارترینو مرگ تریننشیید، سیمینبسییار سردی بر پیشانی او می قکه عر همچیان ،از سیویی دیمر و در مقابل ؛کیدحس می با تمام وجودش
      وبتی رخر رروختن دوسیییتانش را به نرار   رقیر ن ررزندآکشییید چه رنجی می .ترین نیازهای ررزند خود عاجز اسیییتورد  سیییاختن کوچکاز برآ وابعاًکید که چرا می
زن و کید تا شام ساعت را مانید تراکتور کار می 42خوابد و ساعت می 2ساعت رق   42از  های تیهایی خویش کهکشید آن پدر در سیاعتزجری میچه  ؟نشیییدمی
   را در عمق وجودش لمس  که ناخوشیی و گرسییمی و بیچارگی و بیماری و صد تا درد و مرو و ... زن مادری اسیت آنو دلیر شیایبا زنو چه  ؟کید ریرا سیاش بچه
 بخش ررزندانش است؟کید و انرژییپدر خانواد  را تیمار م ،کید ولی با لبخید ریایتمی

حق  او ایآتا؟  3چرا خوب ورد ازدواج کرد؟ اگر ازدواج کرد چرا بچه آورد؟ بچه آ مرد با این ویعیت مالیاین چرا  پیش آید که سؤالی این در اولین نما  ظاهرشاید 
دانم ولی ممان است هم می احتمالاً دانم و دانم، شاید هم می؟ من پاسیب م هب را نمیاش را ندارد او را به این دنیا بیاوردو کفش بچه  دارد زمانی که حتی پول لبا

آنها ه گوید کشود و همان میمبلغ م هب می چون من، شیاسیروانکودک کهنیابیاید و کیف کیید از خوششان خوش نیاید و شیاید هم  انیم هبپاسیب من به م اق 
روانی  وری در مسیر تحولررزندآ ازدواج و که آیا؛ مکردن پرسشی دیمر تا حدی شفاف کی ا مرر شییاسیی این پرسش را با  علم رواننم از دیدگاتوگویید. ولی میمی

ر در براب شزای ررییی وآحله بازرهمچیین م و گیریجوشش در مقابل انزوا و گوشهت و یولی مرحله صیمیم ورایی روانی اندیشییدتوان به شیامی آیان برار ندارد؟ انسیا
 تبا  نایید نهاش -هاانساندهد؟ برخی زاییدگی انجام حدابل تلاشیش را برای  بدون اییاهسید روانی بر نمویارتمی کاملتواند به می را تجربه نارد؟ کدام دختریرکود 

ازدواج کیید که با جیس مخالف بخوابید و بیدار شییوند، خوب با این هدف ید اگر بخواه کردند کهمی سییتدلالاریب همیشییه اتر تمام طول د -امروزی هایرق  جوان
ه نررم بد. نبه دست آور ... تن دادن به هزار تا وادری و همسری ون تن دادن به ازدواج و ببول بار مسئولیت پدری و مبدچیین شریای همخواب را  یدتوانراحتی میهب

 یول ؛گوییدمی درستشب با جیس مخالف تقلیل یابد، آنها های نیمهبه همبستریازدواج  اصلی اگر هدف بله ؛کییدنمی رار کردند وابداً اشیتبا  رار نمیها این انسیان
 .رر کیدنصرف ،باید باشد چهآنهست اکتفا کید و از شدن به  آنچهررد به بودن  کهآن، ممر توان از آن ررار کردنمی در ررایید شدن انسان است یمسیر ازدواجاگر 

توان می رمم .شودبخت بودن دورتر میسانیت سرشارتر باشد به همان انداز  از خوشنو هرچه از ا ،ی داشته باشدترتمیز رو  ،تر باشدمن انسان هرچه عمیق به نرر
د بر ش یابو انسانیت ارزای ،اخلابیات ،هوش هرچه همیوعان خود بود؟ زائدالوصفهای خوشی را سیری کرد همچیان که شاهد بدبختی کرد و وبت خوشبختیاحسیا  

        در ظاهر خوشیان را خوشحال و خوشبخت نشانپوسیته دارند  دو ،هم ظاهرشیان با باطیشیان ررق دارد های عمیقانسیان اما همین؛ شیودشیدت رنج ررد ارزود  می
ریید خون بم ،های شب در خلوت خودشوند در نیمهدر نتیجه مجبور می ؛برندغم پیهانی و اندو  سرشاری رنج میدهید تا اطراریان خود را نرنجانید ولی در درون از می

 کییدیمخید  را گریه  شودیمبزرگ که بودنشان در نبودشان بیشتر حس  یهاانساناین  .خود را شاد و خیدان نشان دهید ،ولی در روشییایی روز و در تعامل با سایرین
ا دسییت؛ حرف ولی نه ب کییدیمبییید ولی نه با چشییم؛ لمس ولی نه با گوش؛ می شیییوندیمآنها ؛ گرییدسیییمای خیدان میبا  و خیدندیمیا بهتر اسییت بمویم گریه را 

به همین  ؛ور ریزیایولی نه حا یدسرشار از بودن هست ، آنهازنیدیمبا ساوت رریاد ، سیدینویمبا جوهر سفید  ولی نه با بلم. سیدینویم؛ گوشتی ولی نه با زبان زنیدیم
ر کمک کردن و های متعالی دو رلسفه زندگی این شخصیت معیا ید.د تا زمانی که هسیتنبیشیتر حایور دار ،یدررت ما وبتی از دسیت ،روندیموبتی  د،دلیل وبتی نیسیت

کام یارتمی دیمر همیوعان همان کام گررتن های خوش دیمران است؛ لحرات خوش آنها همان به نرار  نشیسیتن ثانیه شیود.بخت کردن دیمران خلاصیه میخوشی
ک به تر به دنبال کمهرچه بیش سیوکیاز  رسیدیمبه نرر همان اوج ناخوشیی و بدبختی آنها اسیت. دیمران  یارتمیناکامخویشیتن از تمامی لحرات زندگی اسیت و 

احسا   و از سویی دیمر زمانی گیریمخود راصله می یاز خوشبختهمدردی کییم با آنها و  ،رنج و درد دیمران آگا  باشیم از ،بخت کردن دیمران باشیمدیمران و خوش
 .کییم که شاهد هیق همیوع بدبختی نباشیمخوشبختی می

 که با تمام هستیدهایی هم چهر بدبخت کردن همیوعان خود؛ ولی تک کوشید و حتی به بیمتمی خوشبختیها در تمام طول زندگی برای رسیدن به بیشتر انسان
های ولسل تکتکو  ،برندل ت می یدلسوز مرید، از کییداز شاد کردن دیمران احسا  شادی می ،دکیمی خوشبختیبخت کردن دیمران احسا  وجودشیان از خوشی

دورو  هایاما انسان؛ برندیمهای بزرگ از خوشبختی دیمران احسا  خوشی خواهید داشت و از زندگی ل ت انسانبخت کردن دیمران هستید. بدنشان در خدمت خوش
هایی که در درون سییرشییار از ا با نیات درونی مبت لانه. انسییاندهید امنشییان می ...رداکار و ایثارگر و  وو چیدلایه دیمری هم داریم که ظاهرشییان را خوب و خوش 

ای هآنها نیز مانید انسان ؛مران هستیدچون محتاج تعریف و تمجید دیدهید ا خوب نشیان میها ظاهرشیان ر. این انسیان ... نفرت و کییه زاری لبریز ازلجن ،اندکثارت
     نو چیدلایه کجا و آ دوپهلوهای انسیییان نیا .نه خوشیییبختی دیمران ی و نرر و سیییتایش دیمران برایشیییان اهمیت داردولی رأ دهیدیمی به دیمران اهمیت متعیال

و سرشار از  ناشی از رنج بشریت( باطیی   درونیوکردن دیمران ولی احسا  رنج و اند شادحال نشیان دادن خود در ظاهر به خاطر )خوشی دوچهر متعالی های انسیان
ب دیمران و لحرات شاد کردن بل ،نهاآهای خوش حقیقی را تجربه کیید و تیها زمان خوشبختیتوانید ز انسانیت در این دنیا انمار نمیهای سرشار اانسان. انسانیت کجا

 بخشیدن احسا  خوب به دیمران است.
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تن ظلم به خویش ،هااین انسیان یازخودگ شیتمایثار و  آیاکیید؟ دیمران هسیتید به خود ظلم نمی خوشیبختیهای بزرگ که همیشیه در خدمت سیانناین ا آیااما 
د؟ ، همه ظالم هستیخوب و چه بدها چه انهمه انس آیادارند در این صورت میگیرند که به خود ظلم و ستم روا ر میها نیز در ردیف ظالمانی برانیست؟ اگر این انسان

   رق  و رق  با وصییال به معشییوق خود معیا پیدا  خوشییبختیای برای عد دانم چیدان مرمئن نیسییتم اما می ؟... به خود هم ایکیید و عد مران ظلم میدیای به عد 
رخی بای بر ؛رسیدن به بدرت رراوان است ،ای معشوقدهد؛ برای عد ست که با او بودن احسا  خوبی میانسیان دیمری ا برخی ارراد،اما این معشیوق برای ؛ کیدمی

 ال معشوق خود )همسر، پول،های عاشقی که به دنبدر تمام طول تاریب همه انسانولی ای دیمر شهرت یارتن و ... . برای عد  بالاخر  و ؛حسیاب بانای سیرشار ،دیمر
ا  عشوق خود را اشتبمهمه آنها شاید آیا دانم چرا؟ نمی ،رسیدندچیدان خوشبخت به نرر نمی ،میل کردند بعد از وصالها را بر خود تحو ...( دویدند و رنج بدرت، شهرت
     « دکه باید باشییی گونهآنهسییتید »هایی که انسییانای از دسییته یقین دارمرق   ،نمداباور کیید نمی ؛دانمرا نمی هاسییؤالاز این  کدام قیهاب ومن ج انتخاب کردند؟

 یهالحرهحرهلرا داشتن  خوشبختی. اگر د رنج و بدبختی دیمران هستیدروز شاهتوانید اوبات خوشیی داشیته باشید و احسا  خوشبختی کیید در حالی که شبانهینم
د که از هایی هم هستیانسان ،مقابل در .کییدران چیین احسا  خوبی را تجربه میدیم شاد کردنهای بزرگ با انساننیم این خوش و احسیا  شادی و شادزیستی بدا

 توانید احسا می یهمم ،های خوبانسانهای بد و چه ؛ پس انمار چه انسان... و یدیزیمکیید و شاد و شادمان ظلم و بیچارگی همیوعان خود احسا  خوبی پیدا می
شت و اای هم از بدبخت کردن دیمران احسا  خوبی خواهید دشود و عد یکیید و روحشان اریا مدیمران احسا  شادمانی می خوشبختیای از عد  ؛کیید خوشبختی

 شود.اریا مینها و ... آ یطلببدرتحس درونی 
نیز همانید ن مبر این اسا  و بدبختی همبستمی دارند.  خوشبختیییی و بدبییی با دو ساز  بدو ساز  خوش رسدیمشییاسی به نرر های علم روانبر اسیا  یارته

از رویدادهای زمان حال و ... در احسا   هاآدمه تفسیر ههیی و نوع نما  و نمرش ک ( معتقدم)و شاید هم به باطن بختخوش ظاهربهبین و خوششییاسان شیما روان
ه این کپدر و مادری که هر روز شیاهد گرسییمی و تشیمی و رنج گرما و سرمای ررزند خود هستید تجویز کییم  توان به آنمی ثر اسیت ولی چمونهؤخوشیی و بدی م

 انتد چشمیها همیوع خود هستشاهد بدبختی میلیون تجویز کییم هر روز همچیان که های بزرگرو توان به می ؟! چمونهتوانید معیای خوبی ببخشییدها را نیز میرنج
هد که دن زندگی انسیان نشان مییااسیاد  به آغاز و پ ینماه ؟دیل ت ببر د و از خوردن و نوشییدن و خوابیدن و سیاس کردن و بدم زدن و تفریک کردن و ...یرا ببید
جان غالب در او هی شود نخستیندنیای خاکی مید این ان وبتی وارنسبله ا گریه کردن است. ،سالم بودن و زند  بودنش شا  علامتآید و تیها به دنیا می یتیها ،انسان

. 1یید نه خودکرود دیمران گریه میاو را در ماانی جهت تیبیه ررود آوردند و وبتی که از این دنیا می انمار که ،کیدگریه می ،شاد نیست ،خیدد. او نمیگریه کردن است
 در این دنیا باشد؟ خوشبختی دنبالمیرقی است که باید به  آیاشود ودش به این دنیا با گریه و زاری آغاز میانسانی که ور

و مسئله  و پرسش سؤال ن باشد که دیمرپاسخی ساد  برای آمرر  شد  است تا پاسب. پرسش اگر  های زیادیپرسش ،های گ شتهدر این سخن نیز همانید سخن
 ، پاسب که چه عروهای مرر  شد  در این سخنبه همه پرسشای حدابل در چید جمله شایی کیم وهای ببلی اجاز  دهید سیتاما بر خلاف سخن؛ یدآنمی حساببه

و نرایر آن  ،وقمعشانترار داشتن از ایی مانید مسئولیت، توبع، اجبار، ه؛ عشق با ساز ی عشق و عشق ورزیدنیعی خوشبختیشیخصی خود را تصریک کیم   دگا یدکیم 
. توان در اههان و بااوت دیمران جستجو کردرا نمی یخوشبخت صبر، انترار، امید، ایثار، و احسا  شادی و شعف مترادف است.هایی مانید و با ساز  متااد است کاملاً

 وشبختیخبرد. وبتی می بیشتری ل ت ،ورزد و از بخشش و رروتیی، بیشتر به دیمران عشق میی برخوردار باشد )عشق(ترهر چه ررد از سرمایه و ثروت درونی سرشار
بیشتر خوشبخت است تا کسی که به او  ،ورزدتوان تصریک کرد کسی که عشق میکه می یجاستیا. 4بخت است تا معشوقوشعاشق بیشتر خا در عشیق خلاصه کییم ر

اشق و ع کهنیانتیجه  ورزد تا بالعاس.عشق می ،بیشتر به عاشق خود ،و معشوق تر استمعشیوق وابعی از عاشیق، عاشیقاما رراموش نایید ؛ شیودعشیق ورزید  می
 اند.هر دو عاشق هم هستید و هر دو خوشبختمعشوق انمار 

رق  با ن و تجربه آ خوشبختیبردارم باید باطعانه عرو کیم که  قیدرپقیپهای یم و دیمر دست از مرر  کردن پرسشبله اگر بخواهم واییک و آشاار سخن بمو
 ام.والسلو دیمر هیق.  در او حاور داشته باشد به همان انداز  خوشبخت است)یعیی خدا( به همان انداز  که عشق  انسان خدا.عشق یعیی  است وپ یر عشق اماان
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 مسا.می
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