
مهارت زندگی جمعی عبارت اســت از: توانایی انجام رفتار ســازگارانه 
در جمع و کنارآمدن با چالش های زندگی گروهی. این مهارت، باعث 
فائــق آمــدن بر فشــارهای روانی و هیجان های منفی )خشــم، حســد، 
نفرت و...( شده و به ما امكان می دهد که بدون صدمه زدن به خود 
یا دیگران، با مشكالت روبه رو شده و سازگاری بیشتر و رفتار کارآمدتری 

داشته باشیم. این مهارت با تمرین، پرورش می یابد.
ازآنجایی که حج عبادتی گروهی و دارای اثرات اجتماعی فراوان است، 
به منظور اســتفادۀ بیشــتر و بهتر از فضای معنوی آن با فراگیری مهارت 
زندگی جمعی، این سفر را پربارتر و کم مشكل تر کنیم و از راهكارهای 

زیر کمک بگیریم:

1.جایــگاه اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و... خــود را فروریزیم و هم ســطح 
دیگران باشیم:

پیامبر9 می فرمایند: »هر کسی که لباس فاخر بپوشد تا دیگران او را نگاه 
کننــد، خداونــد بــه او نــگاه نخواهــد کرد تــا اینكه آن لبــاس را از تــن بیرون 
آورد.«1 امام حسن مجتبی7 بارها به صورت ناشناس در بین کاروان ها به 
حج مشــرف می شــدند تا از مزایای جایگاه اجتماعی خود فاصله بگیرند و 
بتوانند به زائران بیت اهلل کمك کرده و از این طریق به عبادت و خداشناسی 

بیشتر نائل شوند.
2. گروه و نقش های موجود در آن را به رسمیت شناخته و به آن ها اعتماد كنیم:

هر گروه، دارای وجودی مستقل و مقررات و تكالیفی در درون خود است. 
اســالم نیــز در برنامه هایــی مثل نمــاز جماعت، جهــاد، بخش هایی از حج 

و...، به این مقررات و تكالیف اشاره کرده است.
از ائمه معصومین روایت شده است که در هر گروه کوچكی نیز الزم است 
که یك نفر مدیر و رهبر باشــد. همان طور که برای پرتاب درســِت یك توپ 
بسكتبال، هماهنگی تمام اعضای بدن ضروری است. به همان ترتیب برای 
انجام یك حج صحیح نیز هماهنگی های زیادی الزم است که بخش زیادی 

از آن به درون گروه مربوط می شود.
بنابراین مناســب اســت که نسبت به تكالیفمان در فضای کاروان و اعضای 
آن اعــم از مدیــر، روحانــی، کارکنان، پیرمــردان، پیرزنــان و... توجه کامل 

داشته باشیم.

3. هیجان های خود را مدیریت كنیم:
مدیریت درســت هیجان هایی مثل شــادی، غم، خشــم، ترس، ناامیدی، 
اضطــراب و... مهارتــی اســت که به ما کمک می کند تــا تأثیر هیجان های 
خــود و دیگــران بــر تفکــرات و رفتارهایمان را مهار کنیــم و در مقابل آن ها 
واکنش مناسب از خود بروز دهیم. در متون دینی ما به همۀ این هیجان ها 
به تفصیل پرداخته شده؛ چنانچه پیامبر9 در این مورد می فرمایند: »باید 
از خطاهای دیگران به راحتی درگذریم تا خداوند به لطف خودش ما را از 
حوادث ناگوار حفظ کند.2 و نیز می فرمایند: »پرفضیلت ترین هجرت ها، 

هجــرت از هیجان هایــی اســت كــه خداوند  
آن ها را نمی پسندد.«3 

4.به دیگران محبت كنیم و محبت دیگران 
را بپذیریم:

یكی از اصیل ترین و مهم ترین آموزه های 
دینــی ایــن اســت كه مؤمنــان بایــد با 
رئــوف  و  مهربــان  بســیار  یكدیگــر، 
باشــند؛ امــام علــی7 می فرماینــد: 
»هرچه محبت دارید نثار دوســت 

خــود كنیــد، امــا البته الزم نیســت كه 
همــۀ اعتمــاد و اطمینان خود را بــه پای او بریزید«4 

و امام صادق7 می فرمایند: »هرگاه دو مؤمن به یكدیگر برسند، 
آن كه دیگری را بیشتر دوست دارد، مؤمن تر است.«5

5.نسبت به افراد و موقعیت ها، صبر و تحمل داشته باشیم:
قــدرت تحمــل و گذشــت، تحفۀ ارزشــمندی اســت كــه خداوند به 
بندگان خوبش هدیه داده است چنانچه امام صادق7 می فرمایند: 
»هیچ كس بندهای خشم خود را فرو نمی خورد، مگر اینكه خداوند 
بر عّزت او در دنیا و آخرت می افزاید.« 6 امام حسین7 می فرمایند: 
هرگاه میان دو نفر حرفی پیش آید و یكی از آن دو رضایت دیگری 

را بطلبد، در بهشت مقدم بر او خواهد بود.«7
حتی اگر رفتار و كردار كســی را احمقانه یافتیم، بهتر این اســت كه 
بــا ســكوت از كنــار آن عبــور كــرده و با جــواب دادن، خــود را درگیر 
نكنیــم.8 در جامعــۀ اســامی، آن قــدر جایگاه صبر رفیع اســت كه 
معمواًل مؤمن از مؤمن دیگر طلب انصاف نمی كند، بلكه از جانب 

خود این گونه انصاف می دهد كه آن را تحمل كند.9
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انــدوه  و  6.غــم 
زندگی روزمره را با خود 

به سفر حج نیاوریم:
روان انســان، بدون غم 
و رنــج نمی شــود، انســان 
اصواًل در رنج آفریده شــده 
اســت؛ لكــن در ســفر حــج، 
بایــد در رنــج و غــم قلبــی، 
جابجایی مهــم رخ دهد، دنیا 
و تعلقــات آن، بایــد جای خود 
را بــه آخــرت، معنویت و فضایل 
انســانی، لــذت عبودیــت، جبران 

قصورها و تقصیرها و... بدهد.
از نگاه دین اسالم، مؤمن حزن و غم 
خــود را در قلــب خود نگه مــی دارد و 
با همراهان و آشــنایان خود با شــادی و 

گشاده رویی برخورد می كند.10

كسی كه مشكالت خود را بر هركسی آشكار می كند، گویا به خواری خود 
رضایت داده است.11

7.به دیگران احترام بگذاریم:
احتــرام بــه دیگرانــی كــه اطراف ما هســتند و با آن ها معاشــرت داریم و 
به دســت آوردن دل آن ها، زندگی را شــیرین و مطلوب می كند، لكن به 
فرمــودۀ پیامبــر9، ما نمی توانیم با اموال و بخشــش و ایثــار، دل مردم 
را بــه دســت آوریــم؛ امــا می توانیــم دل آن ها را با اخالق خود به دســت 

آوریم.12
در آموزه های دینی ما، ازخودراضی بودن، نشــانۀ ســُبك عقلی محسوب 

می شود.13
8.به دیگران كمك كنیم:

برخالف برخی مهارت های ذكر شده كه اختصاص به مؤمنان داشت، در 
نیكی كردن به دیگران نباید بگوییم كه این شخص خوب یا بد است، 
بلكــه بایــد به هركســی كه می توانیم نیكی كنیــم،14 مگر اینكه نیكی ما 
موجب گمراهی یا آسیب شود. دراین باره امام علی7 می فرمایند: »به 
كار نگرفتن امكانات و توانایی كه خداوند به ما داده اســت، در مســیر 

خدمت به دیگران، یكی از آفت های توانایی محسوب می شود.15
9. منظم و وقت شناس باشیم:

دربــارۀ زمــان، دو نكته را باید توجه داشــته باشــیم: یكی اینكه »وقت« 
ســرمایه ای اســت كــه خداونــد در اختیــار ما قــرار داده و هر مقــدار كه از 

دست بدهیم، به هیچ وجه بازگشت پذیر نیست؛ پیامبر9 دراین باره 
می فرمایند كه نسبت به وقت خود و دیگران باید بیشتر از درهم و 

دینار خود بخل بورزیم و حساس باشیم. 16
نكتــۀ دوم ایــن اســت كه بعضی كارهــا )مثل نمــاز، روزه، حج و...( 
زمــان خــاص دارد و قبــل یا بعدازآن، یا امكان ندارد یــا ارزش ندارد، 
بســیاری از كارهای گروهی نیز این گونه اســت، باید بیش از صد نفر 
هماهنگ باشند تا یك كاروان بتواند موفق باشد، پس مواظب باشیم 

كه سهم خود را در این هماهنگی از دست ندهیم.

1. كنزالعمال، ح 41203.
2. محمد محمدی ری شهری، میزان الحكمه، 21060.

3. ابن فراس حّلی، تنبیه الخواطر، ج 2، ص 120.
4. مجلسی، بحاراألنوار، ج 71، ص 16.

5. كلینی، كافی، ج 2، ص 127.
6. همان، ص 110.

7. مالمحسن فیض كاشانی، محجه البیضاء، ج 4، ص 228.
8. آمدی، غرر الحكم، ح 125.

9. حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 8.
10. آمدی، غررالحكم، 1552.

11. نهج البالغه، حكمت 2.
12. مجلسی، بحاراألنوار، ج 68، ص 383.

13. آمدی، غررالحكم، 5441.
14. حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 16، ص 295.

15. آمدی، غررالحكم، ح 8000.
16. مجلسی، بحاراألنوار، ج 74، ص 7.
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