بسمه التعالی

سخنی حکمت آمیز از نهج البالغه

حكمت  - 84رازدارى و پیروزى (اخالقى  ،سیاسى)
س َر ِار.
ین ْاْل َ ْ
َو َقا َل [علیه السالم] الظَّفَ ُر بِا ْل َح ْز ِم َو ا ْل َح ْز ُم بِ ِإ َجالَ ِة ال َّرأْي ِ َو َّ
ي بِتَحْ ِص ِ
الرأْ ُ
و درود خدا بر او  ،فرمود  :پيروزى در دور انديشى  ،و دور انديشى در به كار گيرى صحيح انديشه  ،و انديشه صحيح به راز دارى است.

نکته مذهبی -اخالقی

انسان هاى بزرگ به خاطر سعه صدرى كه دارند ،مسایل جزئى درروح آنان اثر چندانى ندارد.
قرآن مىفرمايدِ « :لكَيال ت َأسوا على ما فاتكم و ال تفرحوا بما آتاكم»
(سوره حديد ،آيه  )32آن گونه باشيد كه اگر چيزى را از دست داديد ،تأسّف نخوريد و اگر چيزى به شما دادند ،شاد نشويد.

راستى آیا مىشودانسان اینگونه متعادل باشد كه دادنها و گرفتنها در او اثرى نگذارد؟

ادبی -دل نوشته ای از مالصدرا
مالصدرا می گويد:
خداوند بی نهايت است و المکان و بی زمان
اما به قدر فهم تو کوچک می شود
و به قدر نياز تو فرود می آيد
و به قدر آرزوی تو گسترده می شود
و به قدر ايمان تو کارگشا می شود
مگر از زندگی چه می خواهيد که در خدايی خدا يافت نمی شود؟؟؟
يتيمان را پدر می شود و مادر
محتاجان برادری را برادر می شود
عقيمان را طفل می شود
نااميدان را اميد می شود
گمگشتگان را راه می شود
در تاريکی ماندگان را نور می شود
رزمندگان را شمشير می شود
پيران را عصا می شود
محتاجان به عشق را عشق می شود
...خداوند همه چيز می شود همه کس را
به شرط اعتقاد
به شرط پاکی دل
به شرط طهارت روح
به شرط پرهيز از معامله با ابليس
بشوييد قلب هايتان را از هر احساس ناروا
و مغزهايتان را از هر انديشه خالف
و زبان هايتان را از هر گفتار ناپاک
و دست هايتان را از هر آلودگی در بازار
...و بپرهيزيد از ناجوانمردی ها ،ناراستی ها ،نامردمی ها
چنين کنيد تا ببينيد چگونه
بر سفره شما با کاسه ای خوراک و تکه ای نان می نشيند
در دکان شما کفه های ترازويتان را ميزان می کند
و در کوچه های خلوت شب با شما آواز می خواند
مگر از زندگی چه می خواهيد که در خدايی خدا يافت نمی شود؟؟؟

نکته سالمتی -پزشکی

خندیدن موجب طول عمر میشود -اثرات مفید خنده
نتايج تحقيقات اخير دانشمندان بيانگر آن است که خنديدن موجب طول عمر میشود.

بر اساس نتايج پژوهشهای جديد ،خنديدن چند سال به عمر افراد میافزايد و به هر ميزان که خنده عميقتر باشد ،منجرر بره
عمررر بيشررتر افررراد میشررود ايررن پررژوهش در دانشررگاه «وايررن» ايالررت ميشرريگان و بررا بررسرری عکررس  32۲بررازيکن مطرررح
بيسبررال درسررال  ۲۵۹3انجررام شررده اسررت و در کنررار هررر عکررس ،اطالعرراتی از قبيررل سررن ،وزن ،قررد و و ررعيت تأهررل مررورد
بررسی قرار گرفته است .در مرحله بعد دانشمندان ،ورزشکاران را با توجه به خطوط خنده و در بازه "هري " ترا "کامرل "
ردهبندی کردند مرحله بعدی اين پژوهش مقايسه طول عمر اين ورزشکاران بررای نتيجرهگيری دربراره ايرن مسر له برود .از
بين  ۲۸۱ورزشکاری که تاکنون فوت کردهانرد ،افررادی کره در رده "عردم خنرده " قررار داشرتند ،دارای ميرانگين طرول عمرر
 ۹3،۵سال بودهاند اين در حالی است که ورزشکارانی که در رده "خنده نسبی " قرار داشتند ،ميانگين طول عمرری حردود
 ۹۹سال داشتند .بر اساس نتايج اين پژوهش ،افرادی که در باالترين رده ميزان خنده قرار داشتند ،بره طرور ميرانگين ۹۵،۵
سال عمر کردهاند که اين رقم  ۹سال بيش از افرادی است که نمیخنديدند .اين پژوهش همچنين حاکی از آن اسرت کره خنرده
تصنعی در اين زمينه کارايی ندارد و تنها افرادی که واقعا ً میخندند طول عمر بيشتری خواهند داشت.
* در دنيای امروزی که استرس و ا طراب در ميان اکثر افراد از کودکان گرفته تا سالمندان موج میزند اکثر افراد تنها
به فکر تامين امرار معاش و رفع مشکالتشان هستند و کمتر کسی يافت میشود که برای شادی و خنده وقت بگذارد و اگر
هم افرادی به فکر شادکردن و خنداندن خود باشند از ديد افراد ديگر جامعه غيرعادی بهنظر میآيند و گويی اين افراد هي
مشکلی در زندگی ندارند.غافل از آنکه کسی که بتواند در برابر ناماليمات و شرايط دشوار زندگی خودش را شاد نگه
دارد عملی بسيار شجاعانه و عاقالنه انجام داده است .اکثر افراد جدی بودن ،رسمی و خشکبودن را صفت مثبتی میدانند
و هي گاه بهخودشان اجازه نمی دهند لحظاتی از اين پوسته سفت و سخت بيرون آيند و موجب خنديدن و شاد کردن خود و
حتی اطرافيانشان شوند .به همين دليل يک زندگی يکنواخت و حتی توأم با افسردگی و کسالت بار را دنبال میکنند .در
عوض ،افراد شاد زندگی را زياد سخت نمیگيرند و کمتر دچار بيماری میشوند .برای آنکه از زير بار کسالت و
يکنواختی و حتی بيماری رهايی يابيد ،لحظاتی را به خنديدن و خنداندن اختصاص دهيد .توجه شما را به مطلب زير جلب

میکنيم تا خود تفاوت بين خنده و استرس را که توسط روانشناس مارکواشون نوشته شده است ،ببينيد و ق اوت کنيد.
نويسنده و ناشر آمريکايی ،نورمن کازينز ،که از يک بيماری مهلک و بسيار رنج آور که تقريبا تمام اع ای بدنش را فلج
کرده بود درد میکشيد ،شرح داده است که چگونه توانسته با مصرف ويتامين  Cو خنديدن زياد ،دوباره اع ای بدنش را
به حرکت درآورد و کارش را از سر گيرد .او تو يح داده که چگونه يک دوره خوب خنديدن3 ،ساعت خواب بدون درد
برای او به همراه داشته است.
کازينز در کتابش «آناتومی بيماری» ،شرح داده است که خنده ارزش درمانی داشته و يا به عبارتی همانند «جليقه
دگلوله» ما را در برابر اثرات مخرب ناشی از عواطف و هيجانات منفی محافظت میکند .خنده ،ترس از بيماری را
متوقف میکندو از اينرو از سفت شدن رگهای خونی و تغييرات بيوشيمی م ر در بدن جلوگيری میکند.
ارزش خنده در زندگی روزانه ديگر معلوم نيست .ما به افراد خيلی جدی و خشکی تبديل شدهايم و بايد مبلغ زيادی به بذله
گويان و شومنها بپردازيم تا ما را به خنده اندازند .با اين حال زمانی که بچه بوديم ،میتوانستيم بهطور متوسط 0۲۲بار
در روز بخنديم! درحالیکه در سنين بزر گسالی ،خيلی کم پيش میآيد که ۲۲بار در روز بخنديم .تحقيقات بهدنبال اثبات
اثرات مفيد خنده در برابر پيامدهای م ر استرس روی بدن هستند .در حقيقت زندگی بهشدت جدی و خشک است .در
اينجا چند مورد از اثرات مفيد خنده را در مقايسه با اثرات استرس ارا ه میدهيم .ناگفته نماند که ورزش هم مانند خنده
همين اثرات را دارد .درحالیکه استرس ريتم تنفسی را افزايش میدهد ،خنده اين امکان را فراهم میسازد تا تبادل
اکسيژن به سهولت در خون انجام شود و موجب تميزی ششها میشود .بر خالف استرس که موجب تسريع
و افزايش فشار خون میشود ،خنده

ربان قلب

ربان قلب را متعادل نگه میدارد و فشار شريانی را کاهش میدهد .عالوه بر آن،

از آن بهعنوان سالحی مؤثر در جلوگيری از سکته قلبی ،در بسياری از بيمارستانهای آمريکا استفاده میشود.
زمانی که دچار استرس هستيم ،ماهيچههايمان سفت و منقبض میشوند .خنده بر خالف آن موجب شلشدن ماهيچهها،
ماهيچههای صورت ،گردن ،سينه ،شکم ،دستها و پاها میشود .میگويند که يک خنده درست و حسابی معادل ۲۲دقيقه
شل کردن تمام اع ای بدناست .آخرين باری که از ته دل خنديدهايد به چه زمانی برمیگردد؟ اگر مدت زمان زيادی از
آن میگذرد تنها کافيست خاطره آنرا به ياد آوريد تا خنده دوباره وجود شما را فرا گيرد .استرس روی کيفيت خوابمان اثر
منفی میگذارد درحالیکه خنده با مهار کردن تنشها کيفيت خواب را بهتر میکند .استرس موجب کند شدن ه م میشود.
چنانچه از ته دل بخنديد ،خنده موجب ورزش شکم و تکان خوردن رودهها میشود که به ه م بهتر غذا و دفع راحتتر
مواد زا د بدن کمک میکند .خنده اين امکان را فراهم میسازد تا شما بازيگوشتر و شوخ طبعتر شده ،تنشها و ترسها
را برطرف کرده و موقتا منطق ،سرسختی و جديت زياد را کنار بگذاريد .درحالیکه استرس اثربخشی سيستم ايمنی بدن
را کاهش میدهد ،برخالف آن ،خنده آنرا تقويت میکندو تعداد گلبولهای سفيد خون را افزايش میدهد.خنده احساس
راحتی آنی ايجاد میکند و توليد کورتيزول که از آن به هورمون استرس نام برده میشود را کاهش میدهد .خنده دمای
بدن و آنزيمی که بدن را در برابر زخم معده محافظت میکند افزايش میدهد و به اکسيژن رسانی به بافتها کمک
میکند.خنده موجب افزايش توليد آندروفين و يا همان هورمون طبيعی شادی میشود که نقش بسيار مهمی در برطرف
کردن درد دارد .خنده کارکرد دو نيمکره مغز را با هم هماهنگ میکند .به همين دليل است که در زمان ناراحتی و يا

زمانی که خوب نخنديدهايد ،نبايد تصميمات مهم بگيريد .و باز هم نتايج مثبت بیشماری از خنده که در زندگی روزانه و
بهخصوص در محيط کار که اغلب استرسزا است ،وجود دارد .در واقع ،خنده به ارتباطات کمک میکند ،پرخاشگری را
کاهش میدهد و سبب میشود تا خطاها و اشتباهات را بزرگ جلوه ندهيم و به قوه تخيل و خالقيت کمک میکند .بنابراين
به دنبال افراد شاد باشيد افرادی که هر بار شما را به خنده اندازند ،نه افرادی که ديگران را دست میاندازند و به عيوب
و بدبختیهای ديگران میخندند بلکه چيزهای م حک و خندهدار زندگی را پيدا کنيد و به آنها بخنديد .بهدنبال چيزهايی
باشيد که در ظاهر معقول و مهم هستند اما آنها را غيرمعقول و سطحی و خنده دار ببينيد.

