
انواع ناکامي
ناکامي ها عمومًا دو نوع هســتند: نوع اول کــه در روانکاوي به آن »ناکامي 
بهینه« مي گوییم و نوع دیگر که به آن »ناکامي آسیب زا« مي گوییم. ناکامي 
بهینه یعني آنچه ما از اتفاق ها تجربه مي کنیم آن قدر سهمگین نیست که 
ســازمان روان ما را به هم بریزد؛ براي مثال نمرة کم گرفتن در درســي در 
کالس دهم ممکن اســت نوعي ناکامي بهینه باشــد. ناکامي بهینه، یعني 
»در غالب مواقع« توان تحمل آن ناکامي را داریم. اما از دســت دادن یکي از 
والدین، درست زماني که عمیقًا به او نیاز داریم ممكن است ناکامي آسیب زا 
باشد. همین طور ناکامي هایي که از حوادث پیش بیني ناپذیري همچون كرونا 

به ما تحمیل مي شود.

معناي زندگي چيست؟
اروین یالــوم یکي از محبوب ترین روان شناســان حال حاضــر، در یکي از 
کتاب هایــش، براي توصیف وضعیت بي معنایــي در بخش هایي از زندگي، 

چنین داستاني را نوشته است:
»گروهي را تصور کنید که مشــغول کارند. آن ها در فضاي باز آجر جابه جا 
مي کنند. کار آن ها به این شکل است که به محض آنکه همة آجرها را در یک 
گوشــة زمین روي هم چیدند، شروع مي کنند به بردن آن ها به گوشة دیگر 
زمین و در آن گوشه دوباره روي هم مي چینند. همین قدر پوچ و مضحک. 
این کار بي وقفه ادامه مي یابد و هر روِز سال آن ها مشغول همین کارند. یک 
روز یکي از آن ها مي ایســتد و از خود مي پرســد چه کار دارد مي کند. او در 
شگفت مي ماند که هدف از جابه جایي آجرها چیست و از آن لحظه به بعد 

دیگر مانند گذشته از کار خود راضي نیست«.
به گمانم این اتفاقي است که در هر لحظه از زندگي ممکن است براي هرکدام 
از ما بیفتد. به ویژه آدم ها معناي زندگي خود را پس از حادثه هاي آســیب زا 
از دســت مي دهند. براي مثال، پس از مرگ یکي از نزدیکان یا پس از جان 
سالم به  در بردن از حادثه اي ترسناک. این اتفاق معمولي در ساختار رواني 
ما انسان هاست. انسان روان بســیار شکننده اي دارد و طبیعي است که در 
چنین موقعیتي تمام »هســتي روانشناختي« انسان دچار اختالل شود. در 

چنین موقعیت هایي عمومًا ســؤال هایي بي پاسخ به ذهن مي آید که موالنا 
به زیبایي آن را این گونه بیان مي کند: »ازکجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟ به 

كجا مي روم آخر ننمایي وطنم«.

چه راه هايي براي معنادهي به زندگي وجود دارد؟
صحبت دربارة معناي زندگي، چندان روش »دقیقي« نیست. چون معناي 
زندگي هر فرد متفاوت از افراد دیگر است. بنابراین در اینجا فقط یک سري 
کلیــات را مي گویم. بســته به فضاي ذهني و رواني تــان برخي از این ها را 

انتخاب، ولي در نهایت مدل زندگي خودتان را پیدا کنید.
 

 اشتياق هاي شخصيتان را پي گيري کنيد
زود است که بخواهیم اندکي پس از رویدادي که شما را متأثر کرده از اشتیاق ها 
حرف بزنیم. اساسًا یکي از اثراتي که چنین اتفاق هایي روي ما مي گذارند این 
اســت که اشــتیاق هاي ما را از ما مي گیرند. منظورم از »اشتیاق« تمام آن 
چیزهایي است که در زندگي شخصي شما اشتیاق برانگیز هستند. مثاًل براي 

نوشــتن از معناي زندگي در جايي که اخيراً حادثة تلخي رخ داده کار سختي 
اســت. ما تمايل داريم که اتفاق ها را پيش بيني کنيم، چون پيش بيني اتفاق ها، 
اضطراب مان را کاهش مي دهد و در عين حال ما را براي رويارويي با حوادث آماده 
مي کند. اما حوادث طبيعي عمومًا ما را غافلگير مي کنند؛ چون از يک  سو غالبًا 
پيش بيني ناپذير هستند و از سوي ديگر قدرت آن ها فراتر از قدرت مقابلة ماست. 
حوادثي همچون موضوع كرونا، مي تواند به واقع توان ما را بگيرد و ما را در ورطة 
اضطراب و نااميدي بيفکند. اين جمله ام شــايد نااميدکننده باشد، ولي احتمااًل 
سرتاسر زندگي پر از چنين اتفاق هايي خواهد بود. ياد يکي از همکارانم مي افتم 
که وقتي به او گفتم »اگر بخواهي براي نوجواناني که در كرونا آســيب ديده اند، 
دربارة معناي زندگي بنويسي چه مي نويسي؟«، پاسخ داد: »مي نويسم به زندگي 
بزرگ سالي خوش آمديد!«. البته اين توصيف اغراق آميزي از ناکامي در زندگي 
است، ولي با وجود اين، پاسخ همکارم ويژگي مهمي دارد: اينکه زندگي همواره 
ناکامي دارد و اين ما هستيم که بايد خود را براي چنين ناکامي هايي آماده کنيم.

چراغ

هنر گذر از طوفانما کرونا را شکست مي دهيم.

مهدي ميناخاني
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یکي عکاســي از طبیعت، براي دیگري پیگیري نتایج فوتبال، براي دیگري 
سفر و براي یکي رشد علمي اشتیاق برانگیز است. کاري که حوادث آسیب زا 
با ما مي کنند این است که روان ما را از چنین اشتیاق هایي »تهي« مي کنند. 
مثاًل شاید با خود بگوییم: »که چي بشه؟ درس بخونم آخرش که چي؟ اصاًل 
فرض کن یه بازیکن حرفه اي شــدم، بعدش چي؟ یه كرونا بیاد همه چي رو 
خراب کنه بره؟«. من به شما حق مي دهم اگر چنین تفکري پس از حوادث 
اخیر داشته باشید. ولي مي خواهم این را هم یادآوري کنم که بخشي از روان 
ما همواره میل به »خراب کاري« دارد. یعني بخشي از ناخودآگاه ما اصواًل به 
تخریب و خودتخریبي میل دارد. مي خواهم یادآوري کنم که مواظب باشید 
با این بخش روانتان »تباني« نکنید. اجازه ندهید آن بخش ویرانگر روانتان 
با آن بخش ویرانگر طبیعت »همدســت« شوند و »ائتالف« تشکیل دهند. 
بهترین تودهني به ویرانگري، پیگیري اشتیاق هاســت. اجازه ندهید امیال، 

آرزوها و اشتیاق هایتان از بین برود.

خودتان را » متعهد « به يک آرمان کنيد
بیایید اجازه دهیم یک ســري از سؤال ها از ذهنمان گذر کند. سؤال هایي از 
این دســت: »چه چیزي از زندگي مي خواهم؟«، »چه چیزي را اگر داشته 
باشم احساس رضایت خاطر مي کنم؟«. آرمان ها مي توانند خیلي ساده باشند؛ 
مثاًل من دوســت دارم آن قدر دربارة انسان مطالعه کنم تا جایي که بتوانم 
رفتار آدم ها با خود و با دیگران را بفهمم. این آرماني براي من اســت و اگر 
مي خواهم به این آرمان دســت یابم، باید به مطالعه متعهد باشم. شما چه 

آرماني براي خودتان دارید و چقدر خودتان را متعهد به آن مي دانید؟

  مسئول زندگيتان باشيد
»مسئولیت« جزء آن دسته از واژه هایي است که بعضي ها دل خوشي از آن 
ندارند. چون چیزي که غالبًا از مسئولیت به ما مي گویند شکل صحیحي از 
آن نیســت و من حق مي دهم اگر بعضي از آدم ها در چنین موقعیت هایي 
مسئولیت گریز باشند. اما منظور من در اینجا، مسئولیت پذیري لحظه هاي 
زندگي اســت. ما یک بار به دنیا آمده ایم و مســئولیم کــه این یک بار را 
تمام  وکمال زندگي کنیم. زندگي مســئوالنه یعنــي در نهایت آن کس که 
باید پاسخگوي زندگي اش باشــد، خوِد فرد است. ما در میان سالي و پیري 
در دادگاهي حاضر خواهیم بود که هیئت رئیســه اش، زندگیمان و متهمش 

خودمانیم و باید پاسخ گوي زندگي کردنمان باشیم.
جست وجوي معناي زندگي است که به زندگي معنا مي دهد. امیدوارم 

این مطلب، این جست وجو را در شما برانگیخته باشد.

صبر در قرآن كريم

این دنیا محل عبور ما انسان هاست، قرار است بعد از این دنیا به یك دنیاي 
بسیار بزرگتری وارد شــویم كه مالك ثروتمندي و فقر در آنجا با اینجا 
متفاوت اســت. از داراترین افراد در آن دنیا كساني هستند كه در اینجا 
در برابر ســختي ها و مشكالت خود را نمي بازند و بلكه  ایمان و اراده شان 

قوي تر مي شود.
خداوند در آیه 155 سورة بقره مي فرماید:

َو َلَنْبُلَونَُّکمْ  ِبَشــيْ ٍء ِمَن اْلَخْوِف َو اْلُجوِع َو َنْقٍص ِمــَن اْلَْمواِل َو اْلَْنُفِس َو 
ابِرین  ِر الصَّ الثََّمراِت َو َبشِّ

حتمًا با مشكالت امنیتي و اقتصادي مختصري امتحانتان مي كنیم و نیز با 
ضررهاي مالي و جاني و زراعي، البته به اهل صبر مژده باد.

در آیه اي دیگر نیز مي خوانیم كه خداوند به كساني كه اهل صبر هستند 
چك سفید امضا مي دهد و این تنها در مورد صابرین گفته شده است:

ابُِروَن َأْجَرُهم بَِغْیِر ِحَساٍب )آیه1۰ زمر( إِنََّما ُیَوفَّى الصَّ
 قطعًا كه پاداش اهل صبر، بي شمار داده مي شود.

 غياث الدين كاظمي
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