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فرصت ثبت جهانی خوشنویسی را ُمفت از دست دادیم
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یداهلل کابلی :اگر ما نتوانستیم که هنر خوشنویسی را ثبت کنیم یک باخت بزرگ تاریخی است؛
اینکه نتوانستهایم از چنین گنجینههای معنوی که نشانههای ملیت ما و هویت ماست ،پاسداری
کنیم و متأسفانه از دست میدهیم و این جایگاه بهنام کشورهای دیگر ثبت میشود .به طور قطع
و یقین اگر حفظ و حراست این پرونده را که قرار بوده از آن دفاع شود به استادان و پژوهشگران
انجمن خوشنویسان ایران میدادند و بررسیهای نهایی را کارشناسان متخصص و مورخین و
پژوهشگرانی که در کار هنر و بویژه هنر خوشنویسی کنکاش عمیق تاریخی و مستدل داشتهاند،
میسپاردند ،منابعی را ارائه میدادند که مورد تأیید مسئوالن فرهنگی سازمان جهانی یونسکو قرار
میگرفت و از پیشروی ناحق این اتفاق جلوگیری میشد ،این اتفاق نمیافتاد.
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در ماههــای پایانی ســال صفحات مجازی هنرمنــدان هم پــر از رویدادهای هنری و
جشنوارههاســت .همچنین برخــی از هنرمندان نیــز برای محمد کاســبی ،بازیگر
ســینما و تلویزیون که به دلیل بیماری قلبی در بیمارســتان بســتری اســت ،آرزوی
سالمتی کردهاند .برخی هنرمندان هم تولد حسن معجونی را تبریک گفتهاند.

ëëیاد او
آخــر دی ماه مصادف اســت با ســالروز درگذشــت زندهیاد
«قربان ســلیمانی» از چهرههای مشــهور موســیقی نواحی
شــمال خراســان .حاج قربان دوتارنواز و خواننده موسیقی
محلــی از ترکهــای شــمال اســتان خراســان اســت .او
کنســرتهای بســیاری در ایران و کشورهای بســیاری برگزار
کــرد و مقام اول جشــنواره موســیقی لیــون فرانســه را از آن
خود کرد.

ëëچهره ها
محسن تنابنده ،بازیگر سینما و تلویزیون در صفحه خود با انتشار عکسی از پوستر
فیلــم ســینمایی قهرمان ،خبر انتشــار این فیلم به کارگردانی اصغــر فرهادی را از
طریق شــبکه «نماوا» از روز جمعه اول بهمن ماه منتشــر کــرد .تنابنده در صفحه
خــود نوشــته« :این فیلم در ســینماهای ایران ،با فروش  11میلیــارد و  600میلیون
تومــان میزبــان  ۴۸۱هزار مخاطب بوده و همزمان با انتشــار ایــن فیلم در پلتفرم
آمازون در سراســر جهان عالقهمندان در سراســر ایران هم میتوانند به صورت اختصاصى از پلتفرم
نماوا به تماشای «قهرمان» بنشینند».
ســجاد افشــاریان بازیگر و کارگــردان تئاتر دربــاره جدیدترین تئاتــرش با نام«بک
تــو بلــک » نوشــته« :تئاتــر بک تو بلک بــا فروش بیــش از  17هزار قطعــه بلیت ۲
میلیاردی شد.
این تئاتر با پشــت ســر گذاشتن  ۴۲اجرا توانسته نظر مخاطبان تئاتر و هنرمندان را
به خود جلب کند و بازخوردهای بسیار مثبتی از اجرا توسط تماشاگران در فضای
مجازی و سایت تیوال منتشر شده است».
ëëچه خبر
ســوینا در صفحــه مجازی خــود خبر از انتشــار نســخه ویژه
نابینایان «کاله قرمزی و پسرخاله» ساخته ایرج طهماسب
بــا صــدای نازنیــن بیاتــی داد و نوشــت« :ایــن فیلــم روز
پنجشــنبه ساعت  ۱۹از رادیو ســوینا پخش میشود و پس از
آن ،روی ســایت سوینا در دسترس مخاطبان قرار میگیرد.
نظــارت متن و ضبــط این برنامــه به عهده کیــوان کثیریان
بــوده و متن روایت آن را شــیدا محمدطاهر نوشــته اســت.
این برنامه در اســتودیو شــهر صدای پارسیان ضبط شده و مرجان طبسی آن را میکس و تدوین کرده
است.
عالقمنــدان میتوانند بــا مراجعه به پایگاه اینترنتی ســوینا بــه نشــانی www.sevinagroup.comبه
فایل صوتی فیلمهای سینمایی توضیحدار دسترسی داشته باشند».

ëëتازههای نشر
صفحه رســمی مؤسســه پژوهشــی تاریــخ ادبیات کــودکان در صفحــه خود با
انتشار تصویر کتاب «فانتزی در ادبیات کودک و نوجوان» نوشته محمدهادی
محمدی درباره این کتاب نوشــته اســت« :این کتاب تنها اثر مرجع تألیفی در
ایــن حوزه ،که حاصل پژوهشهای نویســنده در کتابخانــه بینالمللی مونیخ
اســت ،پــس از  20ســال از انتشــار آن ،همچنــان باالتریــن محــل رجــوع برای
نوشــتن پایاننامههــا ،مقالههــا و اثرهــای تحقیقــی در حوزه ادبیــات کودکان
و تخیلشناســی را در ایــران دارد .ایــن اثــر کــه بــا تعریــف فانتــزی ،تاریخچــه
فانتزی در جهان ،گونهشناســی ،موضوع و درونمایهشناســی ،شخصیتشناســی و تحلیلهای جامع
درباره شــاهکارهای فانتزی جهانی مانند «داستان بیپایان» از میشل انده همراه است ،نه تنها برای
پژوهندگان که برای نویســندگان و آفرینندگان فانتزی بســیار پرکاربرد است و بخوبی آنها را با جهان
فانتزی ،قواعد و قوانین و اصول آن آشنا میسازد».
مؤسســ ه بهــاران خــرد و اندیشــه در صفحــه خــود از اجــرای یــک کارگاه
فیلمنامهنویســی بــا تدریــس فلورا ســام خبــر داده اســت .ایــن کارگاه از هفته
اول بهمن ماه از ســاعت  16تا  19شــروع میشود و درتمام جلسات فیلمهای
مطرح تاریخ سینما پیشنهاد میشود و در بخشی از ساعات کالس فیلم مورد
نقد و بررسی قرار میگیرد.
پیــش رو» اثر
در
«زندگــی
شــنیدنی
جشــن امضــای کتــاب
ِ
رومن گاری که از ســوی نشــر ثالث منتشر شده با همراهی
رادیو گوشــه برگزار میشــود .ایــن خبــر را آزاده صمدی در
صفحه خود منتشر کرده است .در جشن امضای این کتاب
شنیدنی لیلی گلستان و آزاده صمدی حضور دارند که یکم
مال
بهمن ماه از ســاعت  ۱۸:۳۰تا  ۲۰:۳۰در شعبه هدیش ِ
نشر ثالث واقع در خیابان پاسداران ،میدان هروی ،خیابان
موسوی ،طبقه  ۶برگزار میشود.

شاهنامه فردوسی

بخشی از سخنان این هنرمند خوشنویسی وعضو شورای عالی انجمن خوشنویسان با ایسنا

الکافى ،ج،۱۲۵ ،۵ .

خزان کتابخوانی

اگر دانشی مرد گوید سخن
تو بشنو که دانش نگردد کهن
به رنج اندر آری تنت را رواست
که خود رنج بردن به دانش سزاست

اصالت به داوری مخاطب

یک جســتوجوی ســاده در گــوگل در موضوع
دعــاوی حقوقــی مربــوط بــه حــق مالکیــت
یادداشت
معنوی ما را به دهها ســایت و شــرکت حقوقی
بینالمللــی میرســاند کــه بســیاری از آنهــا
هزینههــای خــود را پــس از پیــروزی در پرونده
دریافــت میکننــد .ایــن بدیــن معناســت کــه
حتی در کشــورهایی که به معاهده برن ملحق
شــده و کپیرایت جزو بدیهیات حقوقی اســت
مهدی سجادهچی
ســاالنه هزاران مورد دعــوی و اختالف حقوقی
فیلمنامهنویس
رخ میدهنــد کــه بــرای وکال قراردادهــای
تضمیــن شــده را هــم ســودآور کرده اســت .با
ایــن حســاب و بــا توجه به کمبــود و ضعــف قوانین حمایتــی از حق
مالکیــت معنوی آثار هنری در کشــورمان میتوان انتظار داشــت که
هر ســال با انبوهی از ســرقتها ،ســوءتفاهمها ،اختالفات ،رفتارهای
خــارج از عــرف و اخالق و حتــی توهمات در صنعت موشــن پیکچر
[لطفاً معادل فارســی این اصطالح را بسازید]کشــور مواجه باشــیم.
بــه این مشــکل بایــد نکته دیگــری را هم اضافــه کرد کــه همانا ذات
لغزنــده و در حرکــت اندیشــهها و آثــار هنری اســت .کســانی که آثار
هنــری و ادبی جهان را دنبال میکنند مدام با مواردی از شــباهتها
بــا درجــات مختلــف آن رو بــه رو میشــوند .این حس شــبیهبینی یا
شــباهتپنداری بهدلیــل کوچــک بــودن حجــم آثــار تولیــدی ما در
صنعت موشــن پیکچر عمالً شــبیهبینی یا شــباهتپنداری میان دو
اثــر را به نحوی بارز تشــدید میکنــد .از «آن روز» تا روز قیامت در هر
فیلمی هر پسری پدرش را در حمام بشوید از نظر مخاطب سینمای
ایــران بهعنــوان تکــرار سکانســی از فیلم «جدایــی نادر از ســیمین»
طبقهبنــدی خواهد شــد .به طرز آشــکاری چنین پنــداری نه منطقی
است و نه منصفانه اما واقعیت دارد .حال ما باید با این واقعیت که
اصالتاً نامطلوب است چگونه روبهرو شویم؟ طبیعتاً یکی از راههای
حل مشــکل توســل به محاکم قضایی و مراجع داوری موجود است،
امــا کیســت که نداند آرایــی از این دســت در بســیاری از مواقع بیش
از آن کــه مرافعــه را بــه حقیقت نزدیــک کند برای بســتن پرونده به

کار مــیرود و درصــدی از رضایت و نارضایتــی را بین طرفین دعوی
تخــس میکنــد .رســانهها چطور؟ آیــا داوری افکار عمومی در بســتر
رســانهها سرانجام معیار مناســبی برای قضاوت به دست ما خواهد
داد؟ بعیــد میدانم .شــاید هــر دو راه پیشبینی شــده در درازمدت
مؤثر و حتی گریزناپذیر باشــند اما احتماالً هرگز نمیتوانند نسخهای
قطعــی برای تک تک پروندههای اختالفی باشــند .در مورد اختالف
دو ســریال «جیران» و «آهوی من مارال» من تصور میکنم با توجه
به اظهارات و بیانیههای ذکر شــده ،توقع طلوع خورشیدوار حقیقتی
بین و آشکار ،نامحتمل باشد و ادعا میکنم طلوع چنین خورشیدی
نه ممکن اســت و نه حتی ضروری ،چنانچه مضمون این یادداشت
حاوی شــکلی از ســامت و تعادل باشد به پرسش قدیمی «چه باید
کرد» میرســیم .به نظرم در وهله اول شایسته است رسانهها تالش
کنند از طرفین دعوا کینهزدایی کرده و روی شــعلههای موجود نفت
نریزند و کار را به ســمتی نکشانند که ســرانجام محاکم رسمی ناچار
شــوند یکــی از ایــن دو ســریال را به خوشــبختی برســانند و دیگری را
اعــدام کننــد .شــاید نزدیک تریــن راه برونرفت از این بحــران که به
عقــل ســلیم و وجــدان عمومــی نزدیکتــر باشــد اصالــت دادن به
داوری مخاطــب در هــر دو کار اســت؛ مقایســهای یا غیرمقایســهای.
وقتی دو ســریال که دســتمایه مشــترک تاریخی فرامتنی دارند و چه
بسا شباهتهایی در پرداخت [که الزاماً شباهتهای خالقانهای هم
نیســتند] و هر دو از بستهبندیهای رایج کارهای نمایشی ایران بهره
جســتهاند چه عیبی دارد که با فاصله نه چندان دور ،هر دو اثر برای
مخاطبان به نمایش درآیند.
شــک نداشته باشید چنانچه فرصت نمایش دو اثر که شباهتهایی
دارنــد فراهــم شــود داوری مخاطب نســبت بــه رأی مراجــع قانونی
بــه آنچه مــا حقیقت تصور میکنیم بســیار نزدیک تــر خواهد بود و
چه بســا این رویه [به فرض رویه شــدن] ترازوی ترســناکی را در برابر
تولیدکنندگان آثار هنری آشــکار کند تا از این پس در انتخاب و تولید
اثــر بــا احتیاط و دقت بیشــتری عمــل کنند .برای هنرمنــد هیچ چیز
بــه انــدازه دوری از نگرانی قضاوتهای ســوء دیگــران آرامشبخش
نخواهد بود.

شنیدن صدای سکوت

گردوی فالفال به صرف پیچ و مهره!

ســکوت درون خود سرشار
از هیاهــو اســت .ســکوت
هنر و روان
صداهایی اســت که آنقدر
واضح و آشــکار هستند که
نیاز به شنیده شدن ندارند
و پیــام خــود را از طریــق
دیــدن ،لمــس کــردن بــه
دیگــران منتقــل میکنند.
شهره طاعتی ســکوت در عالم واقع و در
مددکار اجتماعی
بیــن مردمان دنیــا ،نوعی
وســیله برقــراری ارتبــاط
بیــن آدمها اســت .گاهی نوعی ســبک رســاندن
پیام یا هدفی است.
آثــار هنری را میتــوان به عنــوان نمونههای بارز

ایــن روزهــا که بــه لطــف شــبکههای اجتماعی ،اغلــب آدمها
صاحب وبالگ ،صفحه شخصی و تریبونی برای بیان حرفها
پیشنهاد
و دیدگاههــای خــود شــدهاند حفاظت از زبان شــیرین فارســی
و رعایــت قواعــد و دســتور زبــان آن بیــش از هر زمــان دیگری
اهمیــت پیدا کرده اســت .خصوصــاً به این خاطــر که برخالف
ســالهای دور (زمانــی کــه نگارش و انتشــار متنهــا بهصورت
انحصــاری در اختیــار نویســندگان و روزنامهنگارها بــود) کار به
دســت مردم کوچه و بازار افتاده؛ و همین باعث شده برخی با
امید نجوان
«نوشــتن» آنچه کــه فقط بعضی از ما در طول
خود فکر کنند
ِ
نویسنده و منتقد
دقیق متنهایشان
شبانهروز بدرستی میشــنویم یا از خواندن ِ
سینما
بــرای تشــریح اهدافمــان الهــام میگیریــم آســانترین کار
دنیاســت! بــه ظاهر هــم اینگونه اســت؛ و البته نتیجــهاش تولیــد بینهایت متنهای
کوتــاه و بلنــدی اســت کــه در سرتاســر دنیا و در هــر ثانیه روانــه شــبکههای اجتماعی
مختلف و متنوع میشود.
متنهایــی که بههرحال توســط نویســنده یا نویســندههایی
نوشــته شــده امــا بــا عــرض پــوزش ،بســیاری از آنهــا از
ارزشهــای محتــوای غنــی بیبهرهانــد .بهعنــوان مثــال
اشــتباهات دیکتهای دارند («لشکر» را «لشگر» مینویسند،
«غائله» را «قائله»« ،فارغالتحصیل» را «فارقالتحصیل»،
«توجیــه» را «توجیح» و «راجع به» را «راجب به» یا چیزی
شــبیه این!) قواعد دســتور زبان ما برایشــان شــوخی اســت
(«ویرگــول» یا «نقطه» نمیگذارند ،بهجای «ســه نقطه» از
«دو نقطه»« ،چهار نقطه» و حتی بیشتر استفاده میکنند!)
و مثــاً بــرای آن کــه میزان عصبانیت ،تعجب یــا حیرت خود را بــه نمایش بگذارند،
بدون حســاب و کتاب ،از عالمت تعجب (یا تأکید) و عالمت ســؤال (یا پرسش) بهره
میگیرنــد؛ در حالــی که القای احســاس نویســنده با همــان «یکدانه» یــا نهایتاً «دو
عدد» از «این نشانهها» هم میسر و کافی است.
این مقدمه نســبتاً طوالنی را نوشــتم تا اشــاره کنم مطالعه کتــاب کوچک و کمحجم
«مزخرفــات فارســی» نوشــته رضــا شــکراللهی (از نشــر ققنــوس) در اینباره بســیار
راهگشاســت .کتابی که اگر چند صفحه آغاز کتاب (مربوط بهعنوانبندی ،فهرســت و
مقدمه آن) را بهعنوان صفحات اصلی محاســبه نکنیم ،در مجموع فقط حدود 130
صفحه اســت؛ و حــاال که اغلب ما بــه بهانههای مختلف فرصت کتــاب خواندن را از
خــود دریغ کردهایم ،در فاصله یکی دو اســتراحت کوتاه (در طول هفته) یا مثالً حتی
در ســفرهای کوتاه درونشــهری هم میتوانیم آن را مطالعه کنیم .در ضمن ،از آنجا
که به یادداشــتها و بخشهای کوتاه و مختلفی تقسیم شده ،از هر کجای آن که آدم
دلاش خواست یا حس و حالاش طلب کرد میتوان کتاب را دست گرفت و به قول
دوســتی «مثل گردوی فالفال شــده» آن را خواند...از ته به سر ،از میانه به ابتدا یا هر
طور دیگری که عشقتان کشید.
حیف که حجم در نظر گرفته شــده برای این ســتون بیشتر نیست وگرنه در کنار اشاره
بــه محتــوای بســیار کاربردی و طنــز درجه یــک و نهفتــه در البهالی ســطرهای کتاب
برایتــان از طــرح روی جلد جذاب و تأثیرگذار آن (کار فرزاد ادیبی)بیشــتر مینوشــتم
که پیچیدگیهای زبان پارســی یا همان فارســی خودمان را به روشنی نمایان میکند:
ُمهــره زنگزدهای کــه روی نخهایی نازک تاب میخورد و ســایر ُمهرهها را به ُســخره
گرفته است!

ایــن موضوع مطرح کــرد .بعضی از شــاخههای
هنــری مانند موســیقی ،فرایند ســاختن اشــیایی
مثل ظروف مســی ،هنر شیشهگری ،تئاتر ،فیلم،
نمایــش رادیویــی و غیره و غیره همگــی با تولید
صداهــا و آواهایــی به برقــراری ارتباط بــا بیننده
هنــری که از
و شــنونده خــود میپردازنــد اما آثار
ِ
طریق شــاخههای هنری مانند نقاشــی (شــامل
نقاشــی روی بــوم ،دیــوار ،ســفال ،شیشــه و،)...
تصویرگــری کتــاب ،دســت ســازههای جواهــر و
زیــورآالت ،خــط نوشــتهها و ...خلــق میشــوند،
همگی با سکوتی معنادار به بینندگان خود لذت
چشــمنوازی را ارائه میدهنــد که هر بینندهای با
نگاه کردن به آنها به مفاهیمی همچون پیشــینه
تاریخــی ،پیشــینه داســتانی یــک قــوم و ملیــت،
زیبانــگاری خالــق آن و احســاسهای دیگــر را
ِ
درپس تمام ایــن معانی و به دنبال
درمــی یابدِ .
آنها ،یک نوع رضایتمندی و احســاس شعف در
روان افــرادی که بــه این آثار نــگاه میکنند یا آن
را بــرای تزئین خانــه و محل کار خــود خریداری
میکننــد ،بوجود میآورند .این آثار هنری تنها از
طریق سکوتی که در درون خود نهفتهاند توانایی
انتقــال ایــن میــزان احســاس را دارنــد .میتوان
گفت ســکوت فریادی است به بلندای بلندترین
صداها که از آثار هنری آنها را درک میکنیم.
ناگفتــه نماند افرادی که قادر به شــنیدن صدای
ســکوت در آثــار هنریانــد ،افــرادی هســتند
کــه عمیــق بــه اطــراف خــود مینگرنــد و حــس
درونیشــان بــا حــس خالــق آثــار هنــری به یک
ســمت و ســو ســوق دارد اگرچــه تفاوتهــای
ظاهــری و رفتــاری با یکدیگر داشــته باشــند ولی
معانــی ســکوتی کــه از یک اثــر هنری
در تفســیر
ِ
استنباط میکنند به یکدیگر نزدیکتر است.

عکس
نوشت
ایســنا گزارش تصویری از نقاشــی طبیعت منتشر کرده است.
بــه اعتقــاد روانشناســان ،طبیعــت میتواند بر بهبــود حاالت
روحی انســان تأثیرگذار بوده و به او حس آرامش را منتقل کند.
یکــی از این تابلوهــا «باغی در ســانت ـ آدرس» اثــر کلود مونه
اســت که در ســال  ۱۸۶۷ترسیم شده اســت .این نقاشی به سه
بخش آســمان ،دریا و باغ تقســیم میشــود و به سبب گلهای
رنگارنگش ،حس فصل بهار را برای بیننده تداعی میکند.

تابآوری در زندگی روزمره()6
معنویت در خدمت سازگاری
تــازه موبایلــش را خریــده بــود و
یک فنجان
قیمــت گوشــی همــراه هــم ایــن
چای
روزهــا رقمــی نیســت کــه بشــود
براحتــی از کنــارش عبــور کــرد.
دزد آنقــدر بــا ســرعت گوشــی را
برده بــود کــه فرصت نکــرده بود
صدایــش در بیایــد .میگفــت:
دنبــال پیــدا کردنــش رفتــم ولــی
میدانــم پیــدا نمیشــود ولــی
آزاده سهرابی
روانشناس
حتمــاً «خیری» در ایــن بوده! چه
خیریتــی میتواند در اینکه کســی
مال تو را ببرد باشــد؟ گشتن دنبال پاسخ این پرسش یا
حتی فکر کردن به طرح این پرســش هم ســادهانگارانه
اســت؛ چون جمالت این فرد در یک سطحی از مقابله
با اســترس بیان شــده کــه چه با منطــق آن را رد کنیم و
چه با استداللهای مذهبی تأیید کنیم ،فرقی در کارکرد
آن بــرای گوینــدهاش نــدارد؛ تا من و شــما بــه تحلیل و
تفســیر حرف او بپردازیــم او با تکیه بر یــک باور درونی
کــه «حتمــاً خیریت در این ضرر» فعلــی او بوده ،از این
مسأله عبور کرده است.
معنویــت در زندگــی یــک پیشــگویی ســازگاری قــوی از
بهزیســتی روانــی اســت .افزایــش یک ســطح از معنی
نــه تنها به فــرد در غلبه بر ناســازگاریها کمک میکند
بلکه بــه افزایش رضایت هــم میانجامد .جهتگیری
معنــوی -مذهبی ،ترکیبی از باورهــای مذهبی ،رفتارها
و انگیزههاســت و محققــان حــوزه روان میگوینــد؛
افــرادی کــه دارای جهتگیری مذهبی درونی هســتند،
مذهب در آنها احســاس راحتی ،امنیت ،ســودمندی و
خودسازگاری را به وجود میآورد.
از ســوی دیگــر بایــد گفت کــه افراد تــابآور بــا احتمال
بیشــتری در رویارویی با شــرایط ناگوار ،در جستوجوی
معنــا هســتند .داشــتن ایمان ،تحمــل افــراد را در برابر
ســختیها افزایــش میدهــد و آنهــا را بــرای غلبــه بــر
چالشها و تغییرات در زندگی یاری میدهد .همچنین
ارتباطــات فرا معنوی (یعنی به قــدرت بزرگتر ایمان
داشــتن) بهعنــوان عوامــل حمایــت در جهــت ایجاد و
تســهیل تابآوری یاد شــده اســت و اعتقادات مذهبی
بهعنوان تکیهگاه و پشــتیبان برای ســازگاری بیشتر فرد،
عمل میکند .همینطور معنویــت عامل کلیدی برای
پــرورش تــابآوری بــه شــمار مــیرود .در مطالعــات
مختلف نشــان داده شــده اســت کــه معنویت بــه افراد
کمــک میکنــد کــه هیجانــات منفــی خــود را کاهــش
بدهنــد ،از تنــش و اضطراب خــود کم کننــد و مدیریت
زمــان و زندگــی را بهتر کنند .این مســأله بــه آنها کمک
میکند بتوانند از راهبردهای مناسبی در راستای کاهش
استرس و افسردگیشان استفاده کنند.
در اســام نیــز شــیوههای مقابلــه زیــادی در برابــر
بحران ذکر شــده اســت که شــاید مهمتریــن آنها توکل
اســت .انســان وقتــی با مشــکالت رو بــه رو میشــود در
جســتوجوی پناهگاهی بــرای آرامش اســت .انتخاب
نوع جان پناه عالوه بر شــدت بحــران به بینش وجهان
بینــی فــرد هــم بســتگی دارد .در بینش اســامی توکل
یکــی از راهبردهــای غلبه بر مشــکالت اســت .در آیات
متعــددی «توکلــت علــیاهلل» بهعنــوان یــک اصل در
برخورد با مشکالت و مصایب توصیه شده است .توکل
بر خدا جان پناهی اســت پایدار و نامحدود که به انسان
امید ،احســاس حمایت و امنیت میدهــد .صبر عامل
کلیدی دومی است که به آن اشاره شده است .در قرآن
مجیــد خداونــد متعــال میفرمایــد« :ان االنســان لفی
خســر» (همانا انســان در خســران و زیان اســت) ،برای
مواجهه با نتایج این زیان که استرس به همراه دارد ،در
ادامه خداوند توصیه به صبر میکند «تواصو بالصبر».
نماز نیز عامل دیگر راهبرد مقابله اســت .انسان بهطور
فطــری خداجوســت و در لحظــات تنهایــی و وحشــت
همــواره به طور فطری بــه خداوند پناه میبــرد .تجربه
نشان داده است افرادی که به ادعیه نماز معتقد بودند
در برخورد با اســترس روشهای مناسب تری در پیش
میگیرند .در نتیجه این بحث باید گفت که جهتگیری
معنوی -مذهبی در هر ســطحی که باشــد ،میتواند در
مقابلــه بــا بحرانها کمک کند چرا کــه این جهتگیری
به وســعت معنای زندگی و بینش فرد و یگانگیاش با
هستی میانجامد و هر پیامدی در زندگی را میتوان در
یــک کلیتی غیرقابــل کنترل ولی قابل اعتمــاد به یگانه
خالقش تاب آورد.

