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به مناسبت شهادت امام حسن عسکری )ع( 

سالم آقا جان!
سخنان خوبان، سراسر حکمت است و زندگی. 
عده ای از این سفره ناب توشه های ارزشمند بر 
قله های موفقیت  به  آن  کاربست  با  و  می چینند 
نزدیک می شوند و گروهی دیگر وسواس گونه 
فقط در حال جمع کردن حکمت ها، مرور نصیحت 

دیگران و تماشای آن هستند. 
کم نیستند افرادی که با یک جمله و پند، مسیر 
تابلوهای  زندگی شان تغییر کرده و توانستند از 

راهنما، مقصد را بیابند و به هدف برسند. 
در سالروز والدت یا شهادت امامان عزیز، فرصتی 
داریم تا به بازخوانی این نشان های تحول بپردازیم 
و عزمی راسخ برای به کارگیری آن آماده کنیم. 
به مناسبت شهادت امام یازدهم، به تامل در سخنی 
ارزشمند از ایشان می پردازیم. امام حسن عسکری 
پروا  مردم  از  که  »کسی  می فرمایند:   علیه السالم 
نکند، از خدا نیز پروا ننماید.« این جمله طالیی 
پیام های زیادی برای زندگی امروز ما دارد. اینکه 
بازنگری  رفتارهای جمعی و اجتماعی خود را 
کنیم، از خودخواهی ها دست برداریم، سالمت 
بدانیم و  را سالمت خود و خانواده مان  جامعه 
بازتاب کارهای خود را در تحول یا افول جامعه 

خود باور کنیم. 
امام از ما می خواهد از خود شخصی خارج شویم و 
به خود جمعی توجه کنیم. با خواندن این روایت، 
هنجارشکنی  با  متاسفانه  که  می افتیم  برخی  یاد 
می اندیشند  لذت گرایی خود  به  مختلف، صرفا 

و خودخواهانه به جامعه شان آسیب می زنند. 
این هنجارشکنی ممکن است عبور از چراغ قرمز 
باشد، یا پوشش های نامتعارف، یا بلند کردن صدای 
یک موسیقی. می تواند گرداندن یک حیوان خانگی 
باشد که با فرهنگ ما همخوان نیست یا عبور از 
قانون های خانگی. این که دل پاک باشد، شعاری 
است مردود در فرهنگ ما. دل پاک نشانه ای دارد 
به نام خداترسی و خداترسی نیز نشانه ای دارد 

به نام رعایت حریم های اجتماعی. 
عبور از شعار به عمل، می طلبد که با دقت دوباره 
در آنچه انجام می دهیم، تفاوت حریم خصوصی 
با حریم عمومی را مشخص کنیم و با احترام با 
فرهنگ و جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، 

احترام به خویشتن را نیز افزایش دهیم. 
بزرگان اخالق بر اساس این فرمایش حضرت، 
تصریح می کنند که اگر کسی در مقابل دیدگان 
مردم به راحتی خطا کرد، قطعا آمادگی بیشتری 
خود  خلوت  در  بزرگ تری  خطاهای  تا  دارد 

داشته باشد. 
باور کنیم بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم تا 
خود را از توجیه رفتارهای نادرست دور کرده 

و کردار نیک را در جامعه به نمایش بگذاریم.

اگر کسی خودش را نشناسد یا برداشت نادرستی از 
خود داشته باشد، دچار دردسرهای جدی می شود. این 
فرد می تواند به سمت خالف و کارهای نادرست کشیده 
شود و خود و دیگران را با مشکالتی روبرو کند. برخی 

از این مشکالت را می خوانید:

1. به دنبال هویت منفی
فردی که قادر به یافتن ارزش های مثبت پایدار در فرهنگ، 
مذهب یا ایدئولوژی خود نیست، ایده آل هایش به هم 
می ریزد. چنین فردی که از درهم ریختگی هویت رنج 
می برد، نه می تواند ارزش های گذشته خود را ارزیابی 
کند و نه صاحب  ارزش هایی می شود که به کمک آنها 
بتواند آزادانه برای آینده طرح ریزی کند. بسیاری از افراد، 
هنگامی که دچار بحران هویت می شوند، احساس پوچی، 
از خود بیگانگی، تنهایی و غربت می کنند. حتی گاهی به 
دنبال هویت منفی می گردند؛ هویتی درست بر خالف آنچه 
که اولیا و جامعه برای آنها در نظر گرفته است. بسیاری 
از رفتارهای ضداجتماعی و ناسازگارانه افراد را می توان 

از این دیدگاه توجیه کرد.

2.مسوولیت گریزی، دلزدگی و بی تفاوتی
یکی از آثار گم کردن خویشتن را می توان در پدیده هایی 
چون مسوولیت گریزی، دلزدگی و بی تفاوتی جستجو کرد 
زیرا به طور طبیعی کسی که نتوانسته پاسخی برای سؤاالت 
اساسی خود بیابد، در حقیقت انگیزه ای هم برای پرداختن 
به وظیفه خود در قبال دیگران نخواهد داشت و چنانچه 
این روحیه در جامعه تعمیم یابد، وضع به مراتب دشوارتر 

از پیش خواهد شد. 

3.هدر رفتن انرژی
از عوارض خودباختگی، هدر رفتن انرژی است. دوری 
و بیگانگی از خود، شخص را از نیروی محرکه،  یا به 
عبارت دیگر از موتور خود جدا و منفصل می سازد. با 
وجود همه عوامل ترمز کننده و هرز رفتن مقدار زیادی 
از انرژی ها، شخص عصبی باز هم تحت فشار عوامل 
خارجی از قبیل عطش خودنمایی، عطش ثروت، جاه 
طلبی، احتیاج به امرار معاش و غیره می تواند کار کند و 
حتی خالقیت داشته باشد ولی همین که او را به خودش 
واگذارند، یعنی هیچ گونه فشار و اجبار خارجی در کار 
نباشد، بازدهی فعالیتش بسیار پایین می آید و عاطل و 
باطل می ماند. در هر صورت شخص، مقدار زیادی از 
انرژی هایش را بیهوده تلف می کند و مقدار زیادی هم به 
علت ترس ها و حساسیت هایش، ترمزهای قوی می بندد 

و آنها را از کار می اندازد. 

4.دلمشغولی های بی هدف
به  می توان  هویت،  فقدان  عام  و  شایع  جلوه های  از 
دلمشغولی های بی هدف اشاره کرد. فردی که خودی خود 
را گم کرده است و نقشی مؤثر برای خویشتن نمی یابد 
و به همین جهت نیز احساس درون تهی بودن می کند، 
غالبا خود را به هر موضوعی که در دسترس بوده و نسبتا 
عالقه او را برانگیزد، مشغول کرده و بخش عظیمی از 
فرصت ها و انرژی هایش را در آن زمینه صرف می کند. 

نمونه های زیر می تواند معرف فقدان هویت تلقی شود:

 فردی که عالیق و امیال او را، موضوعی نه چندان مهم 
همچون خودرو، موتور سیکلت و تنوع مدل یا رنگ آنها، 
تلفن همراه و توجه افراطی به گوشی های جدید برمی انگیزد 

و به تدریج همه زندگی اش را پر می کند.
 فردی که تمام ارزش های وجودی اش را با تلفن ها، تعداد 
مکالمات، موضوع مکالمات و طرف مورد مکالمه اش معنا 
می بخشد و در مواردی که این زمینه ها کاهش یافتهیا قطع 
شود، به شدت احساس بی کسی، بی ارزشی و بی معنایی 
می کند و درصد اعتماد به نفس او با تعداد مکالمات تلفنی اش 

باال و پایین می رود.
 فردی که خالء درونی و وجودی اش را با تلفن همراه 
پر می کند و به مرور زمان اگر به طور اتفاقی، از تلفن 
همراهش جدا شود، گویی بخشی از وجودش از او جدا 
شده است و دیگر همچون گذشته احساس ارزش مندی 
نمی کند در حالی که مشغولیات قبلی او را به میزان باالیی 

از این جهت ارضا می کرد.
 فردی که هویت خود را با موجودی بانکی، میزان پس 
اندازیا قدرت خریدش ارزیابی می کند و در صورت بر 
هم خوردن تعادل اقتصادی، به شدت احساس بی هویتی، بی 

ارزشی و تنهایی می کند.
 فردی که احساس هویت خود را با میزان تحسین 
و تمجید دیگران می سنجد و در صورت از دست دادن 
تشویق و ترغیب دیگران، خود را همچون موجودی بدون 

ارزش و بی کفایت می بیند.

5. ناتوانی در مهار هیجانات
در زندگی، هیجانات جایگاه مهمی دارد و غالبا ارضا کننده 
به نظر می رسد. با این حال اگر هیجانات به حد اشباع برسد 
و تمامی وجود افراد را مسخر کند، جای نگرانی است. 
به عنوان مثال مسابقات ورزشی به ویژه فوتبال در هیجان 
آفرینی بی نظیرندولی  زمانی که هیجانات مذکور پس از 
مسابقات فرو نشست، احساس تنهایی، بی برنامگی و کالفه 
بودن،  بر وجود فرد سنگینی می کند و به بیهودگی زندگی 
می اندیشد. در این شرایط اگر شخص از لحاظ فکری و 
فرهنگی، پر مایه و غنی بوده و پایه های محکمی برای تفکر، 
جهان بینی، معنای زندگی داشته باشد، هیجانات شدید و 
زودگذر را به درستی جذب کرده و در ترکیب شخصیت 

خود به گونه ای معقول وارد می کند و در صورت سپری 
شدن زمان هیجانات، چیزی درونش می یابد که وجود و 
زندگی را معنا می کند. هویت به انسان احساسی عمیق، 
ارزشمند و قابل قبول می بخشد که در صورت تنها بودن 

نیز احساس تنهایی و بی کسی نمی کند.

6.شخصیت منفعل
در افرادی که به نحوی با مشکل فقدان هویت مواجه 
هستند، معموال عوامل تشکیل دهنده هویت فردی در خارج 
از شخصیت آدمی متمرکز می شود و از بیرون، چگونگی و 
میزان تکوین هویت را تنظیم و تعیین می کنند. در حقیقت 
عواملی که باید از درون وجود انسان رشد کرده و هویت یابی 
او را تسهیل و تسریع نمایند، به بیرون از وجود او انتقال 
یافته و از کنترل فرد ظاهرا خارج می شود. در نتیجه چنین 
فردی در انتظار به سر می برد تا دیگران برای او تصمیم 
گرفته و شخصیتی برایش قائل شوند. در این گونه موارد، 
ابتکار عمل برای نوسازی شخصیت و بازآفرینی و تکامل 
هویت از دست فرد خارج می شود و سر رشته زندگی اش 

را به دیگران می سپارد. به این مفهوم که:
 دیگران برای او الگوی رفتاری انتخاب کنند.

 از حیث ظواهر به ویژه لباس، آرایش موی سر و نظایر 
آنها، چشم انتظار اقدام دیگران است.

 سرمشق زندگی و خط مشی اصلی تداوم حیات را 
دیگران به او عرضه کنند.

 ارزش ها و ضدارزش ها را آن گونه که دیگران به او 
تفهیم و تلقین نمایند، می پذیرد.

 مبانی ارزیابی فرد درباره شخصیت خود، اظهارات و 
واکنش های دیگران است.

 اهمیت قائل شدن برای داوری دیگران و احساس 
خود کم بینی و ضعف هویت، زمینه را برای نفوذ فرهنگی 

بیگانه و آسیب پذیری فرد، بیش از پیش مهیا می کند.

7.تمایل به  خود كشي
بر اساس یافته هاي روان شناسي و طبق آنچه که از اظهارات 
و نوشته هاي روان شناسان به نام دنیا فهمیده مي شود و با یک 
نگاه کلي تر به علل و خصوصیات مشترک خودکشي ها، 
در مي یابیم افرادي که قصد خداحافظي با زندگي دارند، 

کساني هستند که به خوبي از خود، توانایي ها، زوایاي 
گوناگون وجود خویش، جایگاه خود در زندگي، هدف 
از زندگي، و در یک کلمه از »هویت فردي و اجتماعي 
خویش« غافل اند که از آن در برخي از منابع به »خود انگاره 

نامطلوب« تعبیر شده است.
افرادي که دچار دوسوگرایي اند و نمي دانند به سوي کدام 
هدف باید در حرکت باشند هنوز خود را نشناخته اند، 
 نمي دانند چه باید بکنند، بر تکیه گاه هاي نامطمئني دل خوش 
مي دارند و به همین دلیل، با وزش باید هر چند خفیف، 
احساس تنهایي و از دست دادن پناهگاه و تکیه گاه، آنها 
را مي آزارد. در حالي که اگر به درستي از سرمایه هاي خود 
باخبر بودند، وقتي با شکستي مواجهه مي شدند، نه تنها آن 
را آخر خط نمي دانستند بلکه پلي براي ترقي و استفاده 
از سایر توانایي هاي نهفته در عمق جان خویش دانسته، 
با عبور از آن پل به دشت زیباي موفقیت و کامیابي گام 
مي نهادند. ناکامي در کنکور، شکست در یک مسابقه، قطع 
ارتباط با یک دوست، از دست دادن شغل، از دست دادن 
یکي از نزدیکان، و سایر مواردي که ممکن است استرس 
)فشار رواني( زیادي بر پیکره انسان وارد کند، هیچ گاه 
براي شخصي که شناخت کاملي از خود دارد، نمي تواند به 
منزله ویران شدن تمام راه ها و قطع امید از همه زیبایي هاي 
زندگي تلقي شود؛ بلکه تنها به منزله انفجاري در یک کوه 
پر از معدن است که نتیجه آن، اکتشاف سنگ هاي قیمتي 

و گنج هاي نهان خواهد بود.

8.گرایش به اعتیاد
پدیدآیی مشکل در خودآگاهی طی دوره تغییر هویت 
می تواند شخص را آماده مصرف مواد مخدر کند. فرد 
برای فرار از این ناراحتی،  به ویژه همراه با گروه همساالن 
خود، در معرض این خطر است که با تکیه بر مصرف 
مواد، حس ناامنی خود را در لباس تظاهر به شجاعت 
مخفی کند. مسخره و ریشخند کردن یا هر گونه شوخی 
ناراحت کننده در ارتباط با تجربه رفتار متفاوت از سوی 
والدین، می تواند باعث سرافکندگی شخص شده و باعث 
صدمه دیدن »خودانگاره« او شود. همچنین ممکن است 
فرد را وادار کند برای داشتن حسی بهتر، به سمت درمان 

یا تسکین ناراحتی های دردآور خود روی  آورد.
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خودت باش! )بخش دوم(

مغرور نباش!
یکی از ویژگی های منفی در آدم ها، غرور است. نام های 
دیگرش »خودبرزگ بینی«، »خودبرتری«، »خودپسندی« و 
»تکبر« است. این صفت بد، باعث می شود فرد از لذت 

دوستی با دیگران محروم شود. 
انسان های مغرور در پیله ای که به دور خود تنیده اند، 
زندانی می شوند و دنیای آنها بسیار کوبررسی و تنگ 
می گردد. در دنیای شان جایی برای نفر دوم وجود ندارد. 
کسی غیر از خودشان دیدده نمی شود و مانند درختی که 
می توانست میوه های زیادی بدهد ولی دچار آفت شده، 

بدون خاصیت روزگار می گذرانند. 
این  داشت،  از ساخته خودش  که  اطالعی  با  خداوند 
ویژگی را پیش بینی کرده و هشدارهای الزم را برای 
مبتال نشدن به این مشکل و نیز راه هایی را برای رهایی 

از آن پیشنهاد کرده است.

خیال موفقیت
جالب است بدانید که غرور برای کسانی اتفاق می افتد که 
موفق نیستند. انسان های ضعیف در خیال خود چیزهایی 
برای خودشان به دست می آورند و با همان خیال به 

دنیای واقعی قدم می گذراند. 
در دنیای خودساخته این افراد، برتری جویی دیده می شود 
و اسناد و مدارک جعلی و ساختگی زیادی وجود دارد 

که آنها را یک انسان ویژه نمایش می دهد. 

از قدیم گفته اند که درخت پربار ناخواسته شاخه هایش 
به سمت پایین و زمین است و درخت بی بار است که 

سر به آسمان دارد.

به چه می نازی؟
دالیل شکل گیری غرور در آدم ها متفاوت است. بعضی 
به خاطر برخورداری از مال زیاد دچار غرور می شوند؛ 
همان بالیی که بر سر قارون آمد. عده ای دیگر در دام 
دانسته های خود می افتند و کسی را باالتر و آگاه تر از 

خود نمی دانند. 
و  می مانند  شگفت  در  خود  زیبایی  از  دیگر  گروهی 
لنگه ای برای خود نمی یابند. عده ای به زور بازوی خود 

می نازند و حسابی با آن خوشند. 
بعضی ها هم شیفته جذابیت، هوش، خوب حرف زدن و 
مانند اینها می شوند. ممکن است تعدادی هم باشند که 
به خوب بودن خودشان و حتی عبادت های شان بنازند 

و دچار غرور شوند.

خوب نگاه كن!
آیا تاکنون طاووس دیده اید. طاووس وقتی به بال های 
رنگارنگ و خیره کننده اش نگاه می کند، بسیار سرمست 
نگار  و  نقش  همه  آن  دیدن  از  هم  دیگران  می شود. 
شگفت زده می شوند. وقتی طاووس سر به زیر می شود و 
نگاهی به پاهای کوتاه و زشتش می اندازد، آتش غرورش 

فروکش می کند. 
حکایت ما آدم ها هم چنین است. هر کسی که دچار 
غرور شده، اگر یک بار دیگر به خودش نگاه کند، حتما 

اشکاالتی را در خود می بیند که او را شرمنده خواهد کرد. 
با چشم های باز می توان از دام غرور با موفقیت درآمد.

من انسان های مغرور را دوست ندارم!
پیامش را مخابره کرده  خداوند در آیه های گوناگونی 
است. این پیام ها به زمینیان رسیده است؛ پیام هایی که 
به ما می گویند: »غرور« ما را به خوبی ها نمی رساند و 
نمی تواند سبب موفقیت ما شود. به این پیام ها گوش کنید:
 »خدا کسی را که متکبّر و فخرفروش است دوست 

نمی دارد.« 
 »او گردنکشان را دوست نمی دارد.« 

 »خدا هیچ خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد.« 
در دستگاه با عظمت خدا همه چیز یافت می شود. هر 

چیزی خوبی که در خودمان تصور کنیم، به توان بی نهایت 
می توانیم آن را در سیستم خداوند بیابیم. 

دانش، ثروت، قدرت، زیبایی، جذابیت، خالقیت و هر 
کسی  با  مقایسه  در  می شود،  غرورمان  باعث  که  چه 

که همه اینها را به ما داده، زیر صفر و یخبندان است!

ناو غرورشکن!
برای مبارزه با غرور، نیازمند برنامه ایم. این برنامه ها در 
شکل های مختلف قابل اجرا می باشد. وقتی فکرمان را 
به آرایشگاه اخالق ببریم و اصالح کنیم، زیبایی واقعی 

را تجربه می کنیم نه زیبایی خیالی و توهمی را. 
با سوار شدن بر ناو غرورشکن، می توانیم از دریای مواج 
احساسات عبور کنیم. هر خصوصیتی که در ما غرورآفرین 

شده است را ببینیم و از خود چند سؤال بپرسیم:
1. این خصوصیت از کجا آمده است؟ 

2. آیا ممکن است روزی از من گرفته شود؟ 
3. برای حفظ آن چه کارهایی باید انجام دهم؟ 

4. حاال که چنین ویژگی ممتازی در اختیار من گذاشته 
شده، چه مسئولیتی به ازای آن برایم وجود دارد؟

درست راه برو!
در قرآن با یادآوری نتایج غرور، به ما هشدارهایی هم داده 
شده است. مثل اینکه غرور چه بالیی سر شیطان آورد. 
نازیدن شیطان به جنس آتش خود، او را از خداوند دور 
کرد و سرگردان نمود و تمام سرمایه چند هزار ساله اش 
را سوزاند. شیطان با ادعا و غرورش، ورشکست شد. 

با  در برخی از آیات، برنامه های ریزتری برای مبارزه 

خودبرتربینی داده شده است. مثال از زبان لقمان حکیم 
سفارش هایی به پسرش ـ و در واقع به همه انسان ها 

ـ داده شده است. 
یکی از این نصیحت ها چنین است: »پسرم! با بی اعتنایی 
از مردم روی نگردان، و مغرورانه بر زمین راه مرو که 

خداوند هیچ متکبّر مغروری را دوست ندارد.«  
کنایه های خدا هم روبرو  با  آدم های مغرور  همچنین، 
هستند. در آیه ای خداوند به کسانی که با غرور پا روی 
زمین می گذارند، می فرماید که هر قدر هم پاهایت را 
محکم به زمین بکوبی، مطمئن باش که زمین با قدم های 
مغرورانه ات شکاف بر نمی دارد و هر قدر هم که سرت 
را باال بگیری که از دیگران برتر باشی ، بدان که که هرگز 

قدت به کوه های من نمی رسد!! 

غرور= بن بست
قابل توجه آقاپسرها و دخترخانم ها! اگر گمان می کنید 
که غرور نشانه اعتماد به نفس باالی شماست، ممکن 
است دچار اشتباه شده باشید. بعید نیست سوءتفاهمی 
پیش آمده باشد و شما را در بازی آن گرفتار شده باشید. 
اعتماد به نفس واقعی، شناخت واقعی هم می دهد و ما را 
به سمت موفقیت می کشاند نه تک روی و بن بست. وقتی 
دچار اعتماد به نفس الکی و آبکی شویم، حالت های 
توهمی توانمندی هم در ما ظاهر می شود که نامش همان 

غرور خودمان است. 
هشدار امام علی علیه السالم نسبت به این مسئله چه قدر 
زیبا و شنیدنی است: »اإلعجاُب یَمنَُع االزدِیاَد ؛ خودپسندی 

و غرور، مانع پیشرفت و کمال است«.

پیشنهادهای آسمانی

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز مشاوره مأوا


