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با هم باشیم
سالروز تولد پیامبر عزیزمان را روز »اخالق و مهرورزی« 
نامیده اند زیرا تاریخ فردی را در اخالق و مهربانی به مانند 
حضرتش ندیده است. نسخه های اخالق ایشان همچنان 
پابرجا و در تمام دنیا قابل استفاده است. هر کسی با هر 
آیینی می تواند در مسیر تعالی فردی و اجتماعی خود 
به این سفارش ها توجه کند و از عمل کردن به آنها، 
مسیر زندگی معناداری برای خود بگشاید. در شرایطی 
که جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به همدلی و توجه 
نسبت به یکدیگر نیاز دارد، یاد سخنی از حضرتش 
می افتیم که تمام اهالی خیر و نیکوکاری را دلگرم کرده 
و همت شان را در بزرگراه گره گشایی از دیگران، چند 
برابر می کند. پیامبر اعظم)ص( در سخنی بلند می فرمایند: 
»سوگند به آن که جانم در دست اوست، وارد بهشت 
نمي شوید تا اینکه به همدیگر رحم کنید.« عرض کردند: 
»اي رسول خدا! همه ما دلرحم و مهربانیم.« حضرت 
فرمود: »نه اینکه به یك فرد خاصي رحم کنید بلکه به 
عموم مردم رحم و مهرباني کنید. به همه مردم رحم 
ما  االن  برای  و  امروز  توصیه گویا همین  این  کنید.« 
صادر شده زیرا فشارهای گوناگون اقتصادی، بیماری، 
دشواری های تحصیلی فرزندان، از دست رفتن برخی 
مشاغل و مانند آن سبب شده احساس تنهایی و ناکامی 
بیش از هر زمان دیگری به ساحت روانی انسان های امروز 
نفوذ کند و گاهی موج سیاه منفی نگری به شدت این 
مشکل می افزاید. تنها راه عبور از چنین بن بستی، همت 
همدالنه یك جامعه و مواسات مومنانه ای است که اهالی 
آن نه تنها نسبت به هموطنان بلکه نسبت به تمام نیازمندان 
در جهان به کار می بندند و با خروج از دنیای خودخواهی، 
فردگرایی، منفعت خواهی های شخصی و بی تفاوتی نسبت 
به دیگران، روحی تازه در جامعه می دمند و امید را به 
جان ها تزریق می کنند. پیروان پیامبر با کاربست چنین 
سفارش ارزشمندی، پیروی واقعی خود را به نمایش 
می گذارند و در پرتو تعالیم پرگوهر حضرتش، راه زندگی 
را برای در راه ماندگان، هموار می کنند. کمیت چنین 
همدلی هایی خیلی مهم نیست بلکه آنچه اهمیت دارد 
بودن و حضور جمعی است و هر که با هر توانی بتواند 
به آفرینش حال خوب برای همنوعان خود اقدام کند 
و با توجه به شرایط خود جاده همدلی را مسافر باشد 
و از این همراهی سازنده جا نماند، سهمی در بهره های 

معنوی این سفره گسترده شده خواهد داشت.

ضرب المثلی رایج اما اشتباه! همه شما این جمله معروف 
که توجیه رفتاری برای عده زیادی شده است را شنیده اید:

خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو
این طرز فکر با تمام شهرتی که دارد، اشتباهی بزرگ به 
شمار می آید. خیلی از کسانی که شما می شناسید، به خاطر 
این اشتباه بزرگ، فرصت های اساسی زندگی خود را از 
دست داده اند. شما در این نوشته با زوایای مختلف این 
نوع فکر کردن آشنا می شوید و خواهید دانست همرنگی 
بی مورد با جماعت نه از رسوایی افراد جلوگیری می کند 
و نه عاملی برای رسوایی آنهاست. کسانی که خود دارای 
فکر و منش مشخص هستند، به دیگران یاد می دهند که 
چگونه با آنها برخورد کنند و »هنر متفاوت بودن بجا« را 

جایگزین همرنگی با جماعت می کنند.
اکنون نگاهی دقیق تر به این موضوع می اندازیم:

یکی از مسائلی که همواره در زندگی افراد جلوه گر است، 
نفوذ اجتماعی است. دیگران می کوشند به انحای مختلف 
ما را وادارند که به دلخواه آنها فکر، احساس و رفتار کنیم. 
متقابال ما نیز درصدد تأثیرگذاری بر افکار، احساسات و 
رفتار آنها برمی آییم. 3 نوع مهم نفوذ اجتماعی عبارتند از:

1. همرنگی با جامعه: در این نمونه از نفوذ، فرد رفتارها 
و باورهایش را به دلیل فشاریی که از طرف جامعه بر او 
وارد می شود، عوض می کند، مثال جوانی به خاطر اینکه 
همه دوستانش از شلوار جین استفاده می کنند یا موسیقی های 
خاصی می شنوند، در خود احساس اجبار برای چنین انتخابی 

دارد. 
2. پیروی: تغییری است که در رفتار ما به وسیله درخواست 
مستقیم دیگران ایجاد می شود. ممکن است فردی از ما 
بخواهد در کار اشتباه او مشارکت کنیم یا از ما می خواهد 

ظاهر و شیوه زندگی خود را مانند او کنیم.
3. اطاعت از قدرت: در این نوع تغییر، ما از دستور کسانی 
که به نظر ما باالتر و مهم تر هستند، ناخواسته پیروی می کنیم، 

بدون آنکه به درستی یا نادرستی آن فکر کنیم. 

من هم هستم
همنوایی درنتیجه فشار غیرمستقیم گروه انجام می گیرد. این 
امر ناشی از این واقعیت است که در بسیاری از موقعیت های 
اجتماعی، قواعدی برای رفتار وجود دارد که معین می کند 
افراد جامعه در موقعیت های مختلف چه رفتاری باید داشته 
باشند. غالبا افراد به این هنجارها پایبند هستند و خود را به 
آنها ملتزم احساس می کنند. گرچه ممکن است در وهله 
اول تصور کنیم این هنجارها آزادی فرد را محدود می کنند،  
باید توجه داشت بدون وجود آنها، جامعه دچار هرج و مرج 
خواهد شد. برای ضرورت وجود هنجارهای اجتماعی کافی 
است تصور کنیم مثال اگر قواعدی برای رانندگی وجود 

نمی داشت، چه وضع خطرناکی برای رانندگان و عابران 
پیش می آمد. اگر چراغ قرمز و سبز هیچ معنایی نداشت، 

در چهارراه ها چه اتفاقاتی رخ می داد؟

همرنگی یا زرنگی؟
ما در مقابل رفتار دیگران، گاهی همرنگ آنها می شویم 
و گاهی نیز می توانیم با آنها مخالفت کرده و نظر خود را 
اجرایی کنیم. یکی از عوامل مؤثر در این مساله، اعتمادی 
است که به خودمان داریم. هر قدر اعتمادبه نفس ما بیشتر 
باشد، قدرت تصمیم گیری مستقل و عمل به خواسته های 
خودمان هم قوی تر خواهد بود و هر قدر، اعتمادبه نفس 
ما کمتر باشد، دنباله روی ما از دیگران و تقلید کورکورانه 
از اشتباهات آنها، مایه دردسر می  شود. خیلی از کسانی که 
گرفتار مواد مخدر، سرقت، درگیری و مانند آن شده اند و 
امروز باید تاوان آن را پس بدهند، به نوعی نادانسته، دچار 
پیروی از دوستان و محیط اطراف خود بوده اند. گاهی به 
بهانه کم نیاوردن و گاهی هم با دور برداشتن خود نمایشی 
و غیرواقعی به چنین روزی رسیده اند، در حالی که اگر 
می توانستند مخالف جو منفی موجود حرکت کنند، اکنون 
موقعیت بهتری به دست می آوردند. برخی افراد هم در این 
مسیر دچار تفکرات اشتباه می شوند که آنها را از مسیر دور 
می کند. در این شرایط، مشورت گرفتن نجات بخش خوبی 

است. به حکایت زیر توجه کنید:
دیوجانس از اسکندر پرسید: »در حال حاضر بزرگ ترین 
آرزویت چیست؟« اسکندر پاسخ داد: »بر یونان تسلط یابم.« 
دیوجانس پرسید: »پس از آنکه یونان را فتح کردي، چه؟« 
اسکندر گفت: »آسیاي صغیر را تسخیر کنم.« دیوجانس باز 

پرسید: »پس از آنچه؟« اسکندر پاسخ داد: »دنیا را فتح کنم.« 
دیوجانس پرسید: »و پس از آن؟« اسکندر در پاسخ گفت: 
»به استراحت بپردازم و از زندگي لذت ببرم.« دیوجانس 
گفت: »چرا هم اکنون بي تحمل رنج و مشقت به استراحت 

نمي پردازي و از زندگي لذت نمي بري؟« 

چرا گاهی همراهی  نمی کنیم؟
شخصیت هر فردی، رفتار و انتخاب های او را هم رقم می زند. 
به اصصالح، از کوزه همان برون تراود که در اوست. روزی 
حضرت عیسی)ع( از راهی می گذشت که به فرد نادانی 
برخورد. نادان از حضرت عیسی سخنی پرسید و حضرت 
از سر محبت، جوابش را داد ولی آن مرد نپذیرفت و بنای 
بر دشنام دادن کرد و سر و صدا راه انداخت. هر قدر آن 
مرد نفرین و بیراه می گفت، حضرت عیسی )ع( با ادب و 
احترام با وی برخورد می کرد. فردی از آنجا عبور می کرد. 
وقتی این وضعیت را دید، از حضرت پرسید: »ای روح 
ا...! چرا تسلیم این ناکس شده ای و هرقدر او قهر می کند 
و بد می گوید، شما لطف می فرمایی و با آنکه او جفا پیش 
می برد، شما مهر و وفا بیشتر می  کنی؟« حضرت عیسی)ع( 
گفت: »ای رفیق! از کوزه همان برون تراود که در اوست؛ 
در او بدزبانی وجود دارد و از این صفتش، رفتاری بد سر 
می زند و در من رفتار متفاوت با او وجود دارد. من از 
دست او عصبانی نمی شوم ولی او ادب برخورد را از من 
می آموزد. من از سخن او جاهل نمی شوم ولی او از خلق 

و خوی من عاقل می گردد.«
خوب است بدانیم تمایل اصلی ما به متفاوت بودن و مستقل 
بودن است و همراهی با گروه، به نوعی بر ما تحمیل می شود 

ولی واقعا چرا ما تمایل به همراهی نداریم؟ کارشناسان 3 
دلیل را برای این مساله گفته اند:

یك( انگیزه حفظ فردیت انسان را وامی دارد برای حفظ 
هویت فردی خود تسلیم نظر جمع نشود. انسان می خواهد 
در بعضی از جنبه ها متمایز از دیگران باشد. همین انگیزه 
است که گاهی باعث می شود رفتارهایی عجیب و غریب 
و خالف عرف از فرد سر بزند. در این گونه موارد،  فرد 
می داند که چنین رفتارهایی ممکن است مورد پذیرش و 
تأیید دیگران قرار نگیرد اما انگیزه اش برای حفظ هویت 
فردی نیرومندتر از انگیزه همرنگی با جماعت است. این 
در وضعیت مثبت هم نمونه های فراوانی دارد؛ مثل اینکه 
فردی به رغم شرکت در یك پارتی، از مصرف هر نوع 

موادی طفره می رود.
دو( انسان عالقه مند است مهار سرنوشت خود را به دست 
داشته باشد اما تسلیم شدن در مقابل فشار گروه مانع تحقق 
چنین هدفی است. همنوایی با دیگران تلویحا به این معناست 
که فرد رفتار خود را به اراده خویش انتخاب نکرده و این 
امر باعث محدود شدن آزادی فرد و کمرنگ شدن احساس 

تسلط وی بر زندگی خود می شود. 
سه( همرنگی و همراهی بی چون و چرا با دیگران، ناشی 
از بی اعتمادی به خود است. یکی از مسائلی که ما را به 
همرنگی با جماعت می کشاند،  پایین بودن اعتمادبه نفس و 
عزت نفس است. اگر به توانایی های فکری و مهارت های 
خودمان اعتماد داشته باشیم، نه تنها دنباله روی کورکورانه 
را از زندگی خود حذف می کنیم، بلکه تالش می کنیم با 

رفتار و اندیشه درست خود، آینه ای برای دیگران باشیم.
ادامه دارد...

شماره هفتصدوشصت ونه  بیست وچهار مهر نودونه10
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خودت باش! )بخش اول(

به مناسب شهادت امام رضا)ع( 
پـای دل

تمام  چون  دارد  ما  آرامش  در  زیادی  سهم  زیارت، 
ناگفته های خود را با کامل ترین انسان هایی که می شناسیم، 
باورشان داریم و بارها آرامش بخشی آنها را درک کرده ایم 
در میان می گذاریم. حضور در مکان های مذهبی مانند 
حرم امامان معصوم علیهم السالم از جهات گوناگون به 
سالمت روان و تقویت ایمان کمك می کند؛ از زینت های 

تا وسعت مکان و مردمانی که  فیروزه ای حرم گرفته 
گویا همه آنها با ما هم مسیر و همدردند. معصوم چه 
با ما زندگی کند و چه در زندگی برزخی خود  االن 
باشد، هماره پدر است و حامی. پشتیبانی امام هیچ گاه 
تمام شدنی نیست، همان طور که خواسته های ما را پایانی 
نیست. حضور در مکان های مقدس مانند زیارتگاه ها 
ویژه  میزبانی  با  دینی همراه می شود  باورهای  نظر  از 
خود معصوم و فرشتگانی که خداوند آنها را برای این 
ماموریت تخصیص داده است. از زمانی که عزم زیارت 
می کنیم تا آن گاه که چشمه جاری اشك را در مأوای 
آنها به نظاره می نشینیم، هنگامه هایی از تحول و آرامش 

ما هستند. امام رضا جان اما حکایتی دیگر دارد و در 
همه لحظه های زندگی ما ایرانیان بوده، هست و خواهد 
بود. فرهنگ زندگی ما از دیرباز با امامی غریب و بسیار 
دلسوز گره خورده و لحظه لحظه مشکالتمان را گویا 
با حضرتش به مشورت و واگویی می نشینیم. پابوسی 
امام هم یکی از برنامه های ثابت در هر خانواده عاشق 
است تا جایی که بخشی از هزینه های سال اختصاص 
می یابد به این تشرف. این یعنی ما با حضرتش زندگی 
می کنیم، نفس می کشیم، آینه وار خود را در او می جوییم 
و زنگارهای ذهن، زندگی و توانمان را با او می زداییم. 
ما امام رضایی هستیم و قرن هاست این افتخار را از آن 

خود کرده ایم. ما امام رضایی هستیم و از هر صحنه بارگاه 
او، دل را پرواز می دهیم به سمت معشوق جان ها. امسال 
هم حکایت همچنان باقی است با اندکی تفاوت. ما به 
سوی آستان حضرتش می رویم به قصد پابوسی اما با 
پایی متفاوت؛ با پای دل. امسال برای انس با حضرتش 
با خودش و از راه دور گفت وگو خواهیم کرد؛ همان 
طور که دیوار تاریخ را هنگام حضور در حرم حضرتش 
برمی داریم، این بار به پاس رعایت سالمت هم کیشان و 
همراهان سفر عشق، دیوار مکان را هم خواهیم برداشت 
و دست بر سینه ندا می دهیم: السالم علیك یا علی بن 

موسی الرضا المرتضی

پیشنهادهای بارانی

داد نـزن!
رفتار ما نشانگر شخصیت ماست. این جمله را خیلی شنیدید ولی 
شاید فرصت فکر کردن به آن را نداشتید. یکی از رفتارهای ما نحوه 
صحبت کردن ما با دیگران است. این رفتار می تواند استاندارد یا 
غیراستاندارد باشد. از شیوه صحبت کردن ما، دیگران می توانند به 
شخصیت مان پی ببرند. کلماتی که به کار می بریم، نحوه ادای کلمات 
و مهم تر از آن بلندی و آرامی صدای ما هر کدام نشانه ها و پیام هایی 
برای دیگران هستند تا بتوانند رد شخصیت ما را بگیرند و به آن نمره 

قبولی یا مردودی بدهند. مراقب سرنخ ها باشیم.

آهسته و شمرده
پدر و مادرها و مربیان، کسانی هستند که از ما درباره نحوه صحبت 
کردن انتظاراتی دارند و امر و نهی هایی می کنند. وقتی وارد جامعه بزرگتر 
می شویم، آموزش های ساده ولی مهم والدین و مربیان، می توانند از ما 
آدم هایی با مهارت اجتماعی و ارتباطی باال یا ضعیف بسازند. شما هر 
روز با انسان های زیادی روبرو می شوید و صدای آنها را می شنوید 
و درباره هر کدام قضاوت هایی دارید. عده ای شمرده و آهسته حرف 

می زنند، گروهی دیگر بلند و تند صحبت می کنند. بعضی ها آنقدر آرام یا 
آنقدر تند صحبت می کنند که هیچ کدام از ما نمی توانیم چیزی بفهمیم. 
برخی ها را آدم های باکالس و با شخصیتی لفب می دهید و درباره عده ای 
دیگر، از کلمات دیگری استفاده می کنید. اکر درباره مهارت نحوه سخن 
گفتن شما بخواهند نمره بدهند، به نظرتان چه نمره ای می گیرید؟ چقدر 

توانسته اید انتظارات مربیان خود را برآورده کنید؟

داد نزن!
لقمان، حکیم پرآوازه ای است که نامش در قرآن آمده و سفارش های 
اخالقی او به پسرش شهرت جهانی دارد. بخشی از نصیحت های 
این پدر دلسوز، درباره نحوه ارتباط با دیگران است. خداوند به نقل 
از این حکیم، نحوه حرف زدن را به روشی غیرمستقیم به ما پیشنهاد 
می دهد. پیشنهاد خدا به عنوان بزرگ ترین مربی، چنین است: »َو 
اقِْصْد في  َمْشیَِك َو اْغُضْض مِْن َصْوتَِك إِنَّ أَنَْکَر اْلَْصواِت لََصْوُت 
الَْحمیِر؛ و در راه رفتِن خود میانه رو باش، و صدایت را آهسته ساز، 

که بدترین آوازها بانگ خران است.« )لقمان/19( 

تشبیه شگفت
صدای بلند، نشانگر زور و قدرت بیشتر نیست. برخی گمان می کنند 
هر چه صدای خود را بلندتر کنند، زور بیشتری را به دیگران تحمیل 

می کنند و اظهار قدرت می کنند در حالی که این فکر اشتباه است. در 
میان حیوانات هم چنین قانونی نیست. ممکن است حیوانی با جثه 
و زور کم صدای بلندی داشته باشد و حیوانی با جثه بزرگ، صدای 
آهسته و پایین. عالوه بر این، نکته اخالقی تشبیه این است که وقتی 
با داد زدن و صدای بلند در ارتباط ظاهر می شویم، از انسان بودن 
خود فاصله می گیریم و به سمت رفتارهای پست و حیوانی خود 
نزدیك می شویم. صدای درازگوش، صدای زشت و گوش خراشی 

است؛ کسی نیست که از صدای داد این حیوان لذت ببرد!

مراقب باشیم!
قانون داد نزدن و آرام صحبت کردن برای همه و در همه جا جاری 
است اما در برخی از موارد تاکید بیشتری روی آن شده است. به 
عنوان مثال، وقتی مسلمانان در مقابل پیامبر اعظم)ص( قرار می گرفتند، 
مأمور شده بودند که حرمت ایشان را نگه دارند و به هیچ وجه مجاز 
به بلند کردن صدای خود روی صدای حضرت نبودند. در این باره 
فرمول خداوند چنین گفته شده است:»یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنُوا التَْرَفُعوا 
أَْصواتَُکْم َفْوَق َصْوِت النَّبِيِّ َو ال تَْجَهُروا لَُه بِالَْقْوِل َکَجْهِر بَْعِضُکْم لِبَْعٍض 
أَْن تَْحبََط أَْعمالُُکْم َو أَنْتُْم ال تَْشُعُروَن؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، 
صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر نکنید، و هم چنان که بعضی از 
شما با بعضی دیگر بلند سخن می گویید با او به صدای بلند سخن 

نگویید، مبادا بی آنکه بدانید کرده هایتان تباه شود.« )حجرات/2( این 
هشدار جدی است. رعایت نکردن قانون صحبت با پیامبر ممکن 

است همه کارهای خوب را باطل و بی اثر کند! 

مهربان باش و آرام!
گفت وگو با پدر و مادر، مثل برداشتن یك ظرف بلوری بسیار گران قیمت 
است. قانون های خداوند درباره این دو گل زیبای زندگی، بسیار جدی 
و حساس است. به عنوان مثال اگر نحوه حرف زدن ما جوری باشد 
که آنها احساس کنند از دست شان خسته شده ایم، خیلی بد می شود. 
همچنین اجازه نداریم صدای  خودمان را پیش آنها بلند کنیم و با این 
کار از احترام آنها بکاهیم، چون خود این صدای بلند می تواند نمونه ای 
از اذیت پدر و مادر به حساب آید که نارضایتی خداوند را به دنبال 
خواهد داشت. به این هشدار توجه کنید: »َو َقضی  َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدوا 
ا یَبُْلَغنَّ ِعنَْدَک الِْکبََر أََحُدُهما أَْو کاِلُهما  إاِلَّ إِیَّاُه َو بِالْوالَِدیِْن إِْحساناً إِمَّ
َفال تَُقْل لَُهما أُفٍّ َو ال تَنَْهْرُهما َو ُقْل لَُهما َقْوالً َکریماً؛ و پروردگار تو 
مقرر کرد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر ]خود[ احسان کنید. 
اگر یکی از آن دو یا هر دو، در کنار تو به سالخوردگی رسیدند، به 
آنها ]حتی [ »اوف« مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته 
بگوی.« )إسراء/23( با رعایت قانون های زیبای خداوند، زندگی آرام 

و سرشار از احترامی را برای خود و دیگران رقم می زنیم.
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