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  رضا به داده بده
  

ستیم و سرنوشتمان با آن گره خورده، مایه دلگرمی و تسکین باور به اینکه ما جزئی از این کیهان ه«
  ».خوبی است

در زندگی  ، محوري ترین امري است که انسان(ataraxia) معتقد بود بدست آوردنِ آرامش سنکا
  (eudaimonia) ارسطو که سعادت اي چونخالف فیلسوفانِ یونانیخود باید از پی آن روان شود. بر

کشیدند؛ رواقیونی نظیر سنکا و مارکوس میانگاشتند و برمی (virtues) سب فضایلعنان با کرا هم
  آوردند. تقدیرگراییترین مؤلفه سالمت روان و زندگی خوب بحساب میمهم را» آرامش«اورلیوس، 

(fatalism)  ،پس زدن خواست  یکی از راه هاي احراز آرامش از منظر رواقیون است. به نزد ایشان
وري کند؛ امو پریشانی می طغیان کردن علیه طبیعت، بیش از هرچیز ایجاد خشم و غم سرنوشت و

به معناي جبراندیشی و نفی اراده و اختیار انسان،  اند. تقدیرگرایی نهکه مخلِّ آرامش و آسایش روانی
 یا، بهناست که من و تو فعال ما یشاء نیستیم و خیلی از امور و اتفاقات د بلکه اذعان بدین امر مهم

ها محدودیت ها،شود. مدلول این سخن ژرف این است که ضرورترغمِ میل و خواست ما محقق می
هم خود را مصروف اموري کن  اندیشی مکن وات را ببین، واقع بین باش، خیالو امکانات زندگی

  ».کنی خون خوري گر طلب روزي ننهاده«که:  توانی در آنها دخل و تصرفی کنی و ال غیر؛که می
ضیح گري، توسه نفر از مراجعانم، با اشاره به ایده محوري مکتب رواقی در جلسات مشاوره با اخیراً
، توانی انجام دهینمی اند و براي تغییر آنها کاريپذیرش اموري که از حوزه اختیار تو خارج دادم که

یرگرایی، البته که تقد». بگشاي بده وز جبین گره رضا به داده«هاي بلوغ روانی است؛ که لفهؤیکی از م
و القاء تنبلی و کرختی نیست؛ بلکه برکشیدن و برجسته کردن  به معناي دست روي دست گذاشتن

لیت م اند و قدرت تغییر آنها را نداري؛ از جنسیت ورا در چنبره خود گرفتار کرده اموري است که تو
  .اتو سال تولدت گرفته تا پدر و مادر و هوش بهر و رنگ چشم و محل تولدت

کنند، گفتم: یک ادامه، به مراجعانم که هر یک با مشکلی در زندگی خود دست و پنجه نرم می در
به  (knowledge) دانم؛ اما دانستنگویی نکته باال را دانستم و آنرا درست میوقت است که می

سلیم کند. بلکه، پذیرش و تو تو تغییري ایجاد نمی کند و در وضعیت روانیِ منت نمیتنهایی کفای
زندگی روزمره را چشیدن و به عیان دیدن است که آرامشی توام با تسکین  آن گشتن و ریزش آن در

 .کاهدات میزند و از پاشانی و پریشانیباطن را برایت رقم می و رضایت

ی و باطن هاي رواقی، سخت بکار سامان بخشیدن به احوالبستن آموزهیابم، بکار میدر چنانکه
ا اي که بنگريآید؛ رواقیمی تالطم و مشحون از قیل و قال کنونیاحراز سالمت روان در روزگار پر

  :رسدطمانینه و آرامش و تسکین و غفلت پاك در می
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  پشت تبریزي ها
  ...غلفت پاکی بود، که صدایم می زد

  لب آبی
  :ه ها را کندم، و نشستم، پاها در آبگیو

  من چه سبزم امروز«
  !وچه اندازه تنم هوشیار است

  »نکند اندوهی، سر رسد از پس کوه
 


