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شیطان، شرخر بزرگ!
در هر لحظه فکرهای زیادی در فضای ذهن ما رفت و 
آمد می کند. برخی از این فکرها روشن و دوست داشتنی اند 
ولی بعضی دیگر ما را به کارهایی دعوت می کنند که جالب 
نیست. زمانی که به ذهن تان می زند حرفی در منزل بزنید که 
می دانید باعث دعوا و مشاجره است، یکی از همان فکرها به 
سراغ شما آمده است. گاهی هم هوس چیزی می کنید مثال 
دل تان می خواهد همین االن هندوانه بخورید و فورا دست 
به کار می شوید و بدون آنکه به زمان و شرایط نگاه کنید، 
دنبال هندوانه می گردید. این گونه وسوسه ها، سیگنال های 
مخفی هستند که در سیستم ما راه می افتند. شناسایی این 

سیگنال ها یک آدم حرفه ای می خواهد. 

دام و دانه
پرنده های حرفه ای، با دیدن هر دانه ای خوشحال نمی شوند، بر 
خالف جوجه ها و پرنده های تازه کار. کسی که در حال پرواز 
به سوی خوبی هاست، یک پرنده است. ممکن است خیلی ها 
سر راهش دانه  بپاشند؛ دانه های رنگارنگ مثل سی دی های 
متنوع، کلیپ های باحال، دوستان خوش مرام، رفاقت های 
مسموم، لذت های گناه و مانند آن. مرغ زیرک، در دام نمی افتد 
و پیش از پرواز با این دانه های پرخطر آشنا می شود. در آسمان 
فیروزه ای که بندگان خوب خدا در آن پرواز می کند، یک 
شکارچی بزرگ با سالح سرد و گرم، در کمین پرنده هاست. 
خدا در قرآن نسبت به این شکارچی، بارها هشدار داده و 
از ما خواسته تا در ارتفاع باال و با قدرت پرواز کنیم تا از 
تیررس او دور باشیم. این شکارچی، یک شرخر بزرگ است 

که همه او را با نام شیطان می شناسیم.

نقل  و نبات
وقتی نام شیطان را می بریم، بعضی ها آن را در کتاب های 
دینی خودشان جستجو می کنند. نه، نیاز نیست راه دوری 
بروید. یک لحظه تمرکز کنید. پیشنهادهایی که امروز وارد 
سیستم پیغام گیر شما یعنی دل و ذهن تان شده است را یک 
بار دیگر مرور کنید: »نمی خواد بری مسجد، هوا گرمه«، »مگه 
هر چی بابا و مامان گفتند باید گوش کنی«، »یک نگاه که به 
جایی بر نمی خوره«، »اگه همین جوری سخت گیری کنی، 
به زودی همه دوستانت رو از دست می دی، یک کم مثل 
اونا باش«، »حال داداشت رو بگیر، خیلی روش زیاد شده«. 
این پیام ها برای شما آشناست؟ اینها همان نقل و نبات های 
سمی شیطانند که به ظاهر خیرخواهانه است، ولی با پذیرفتن 
آنها، دردسرهای زیادی شروع می شوند. کمی فکر کنید. اگر 
به هر کدام از این سیگنال های مخفی، جواب مثبت می دادید، 

االن چه کارنامه ای داشتید؟

وقتی شیطان دور بردارد...
برنامه های شیطان حساب شده است. تمام تالش خود را برای 
رقابت با خدا انجام می دهد. او با پیشنهادهای رنگی اش تالش 
دارد تا خدا را از صفحه ذهن و احساس بندگانش پاک کند،  
پرونده ای پر از نمره های منفی به دست آنها بدهد،  بین دوستان 
خدا و نزدیک ترین افراد خانه هم دعوا بیندازد،  آنها را قدم به 
قدم از مسیر پرواز دور کند، رفاقت با قرآن را از آنان بگیرد،  
با ظاهری آراسته و اتو کشیده رفاقت کند،  برادر ناتنی شان 
شود  و نتیجه برادری و رفاقتش هم، یک نامردی بزرگ باشد؛ 
یعنی دوستانش را به خاک سیاه بنشاند و ورشکستگی را کف 

دست شان بگذارد و برود سراغ نفر بعدی... .  

من بی گناهم
جالب ترین قسمت کار شیطان این است که وقتی با موفقیت 
شکارش را انجام دهد، گوشه ای می نشیند و می گوید: من فقط 
پیشنهاد دادم، می  خواست قبول نکند. مجبورش که نکردم.  
راست هم می گوید. قدرت شیطان بیشتر از قدرت خدا و 
دوستان خدا نیست. آدم ها می توانند از شیطان خرید کنند و 
می توانند جنس او را پس بزنند و مشتری اش نباشند. شیطان 
اراده ما را تسخیر نمی کند ولی تالش خود را برای جلب 
رضایت ما انجام می دهد. از روش ها و حقه های گوناگونی 

هم استفاده می کند که در شماره بعد با آنها آشنا خواهیم شد.

»پسر کوچکی در مزرعه ای دور دست زندگی می کرد. هر 
روز صبح قبل از طلوع خورشید از خواب بر می خاست 
و تا شب به کارهای سخت مشغول بود. هم زمان با طلوع 
خورشید، از نرده ها باال می رفت تا کمی استراحت کند. در 
دوردست ها خانه ای با پنجره های طالیی همواره نظرش 
را جلب می کرد و با خود فکر می کرد چقدر زندگی 
در آن خانه با آن وسایل شیک و مدرنی که باید داشته 
باشد، لذت بخش و عالی خواهد بود. با خود می گفت: 
»اگر آنها قادرند پنجره های خود را از طال بسازند، پس 
سایر اسباب خانه حتما بسیار عالی خواهد بود. سرانجام 

روزی به آنجا می روم و از نزدیک آن را می بینم...«
یک روز پدر به پسرش گفت که به جای او کارها را 
انجام می دهد و او می تواند در خانه بماند. پسر هم که 
فرصت را مناسب دید، غذایی برداشت و به طرف آن 
خانه و پنجره های طالیی رهسپار شد. راه بسیار طوالنی تر 
از آن بود که تصورش را می کرد. بعد از ظهر بود که به 
آنجا رسید و با نزدیک شدن به خانه متوجه شد که از 
پنجره های طالیی خبری نیست و در عوض خانه ای 

رنگ و رو رفته و با نرده های شکسته دید. 
به سمت در قدیمی رفت و آن را به صدا در آورد . 
پسر بچه ای هم سن خودش در را گشود. سؤال کرد که 
آیا او خانه ای با پنجره طالیی را دیده است یا خیر؟ 
پسرک پاسخ مثبت داد و او را به سمت ایوان برد. در 
حالی که آنجا می نشستند، نگاهی به عقب انداختند و 
در انتهای همان مسیری که طی کرده بود و هم زمان با 
غروب آفتاب، خانه خودشان را دید که با پنجره های 

طالیی می درخشید«.
این حکایت بسیاری از ماست که بی توجه به توانمندی های 
ما  همه  می بینیم.  دیگران  در  را  خوشبختی  خودمان، 
داشته هایي داریم که از آنها غافلیم، معادني که تنها باید 
استخراج شوند؛  استعدادهایي که باید شکوفا شوند، 

توانایي هایي که باید کشف شوند. 
به  و  شناخته  را  خود  که  موفقند  کساني  دنیا  این  در 

گنج هاي درون خود پي برده اند.  
سرآمدان این عرصه، پیامبران و اولیای الهي هستند؛ آنها 
که از خودشناسي گذشته و به خداشناسي رسیده اند.  ما 
نیز اگر بخواهیم به موفقیت، شکوفایي و سعادت برسیم، 
باید گام در مسیر این بزرگان نهیم و با توکل و امید 
به خدا دست ها را بر زانوي خود زده و حرکت کنیم.

در جهان بال و پر خویش گشودن آموز
که پریدن نتوان با پر و بال دگران

من که هستم؟
خودباوری، یکی از پایه های موفقیت و کامیابی است. 
یکی از قدم های اصلی و مقدمات الزم برای دستیابی به 
روحیه خودباوری، شناخت توانایی ها و به کارگیری آنها 
است. از این رو الزم است تا بیشترین سرمایه گذاری را 
روی خویشتن یابی خود گذارده و سپس انتظار بروز و 
ظهور آن گنج های به دست آورده را در مسیر زندگی 
خود داشته باشد. کسانی که در آموزه های دینی پژوهش 
کرده اند، عوامل شکوفایی را در محورهای زیر خالصه 

می کنند:
1. شناخت

2. خودباوری
3. ارتباط با خداوند

4. دوست شایسته
5. خوشی های حالل و نیرومند ساختن بدن

6. ارزش های اخالقی و رفتاری 

دشواری خودیابی در دنیای ما
امروزه با توجه به گسترش ابزارهای اطالع رسانی و 
دسترسی همگان به رسانه های جمعی، گم گشتگی و 
سرگردانی آدم ها در انبوهی از اطالعات خام، مسئله ای 

نیست.  کتمان  قابل 
بی هویتی، ندانم کاری و روزمره گی به گونه ای فراگیر 
در ذهن و روان انسان ها رخنه کرده و معنای حقیقی 
غلبه  مقتضای  به  است.  برده  یادشان  از  را  زندگی 
نیز تغییر  این فرهنگ ارمغانی، ذائقه روانی  انسان ها 

است. یافته 
همچنین دوره ای که در آن هستیم دو ویژگی دیگر 

هم دارد: عصر سرعت و لذت. 
به  رسیدن  پی  در  رایانه ای،  بازی های  بسان  برخی 
هستند  سرعت  باالترین  با  خود  تمایالت  و  اهداف 
و در این مسیر آمادگی روانی الزم برای نابودی همه 
موانع را در بازی های شان هر روزه تمرین می کنند. 
بسیاری از مردان و زنان عصر ما بیش از هر چیزی 
به  نیل  برای  باالترند و  به لذت  اندیشه دستیابی  در 
آن هیچ حد و مرزی نمی شناسند و چون لذت های 
موجود بسان آب شوری است که نوشندگان آن را 
تشنه تر می کند، هیچ گاه به آنچه می خواهند نمی رسند. 
از لذت  به این چنین لذت هایی ما را  سرگرم شدن 
حقیقی پایدار و برتر بازداشته و آنچه را در بیرون از 
خود به دنبال آن هستیم، حوادث گوناگون آن چنان 
با سرعت پدید می آیند که فرصت تفکر و تأمل را از 
آدمی سلب می کنند، در نتیجه مجالی برای تامل در 
انسان  نمی نماند و  باقی  برون  دنیای درون و جهان 
این موجود سرگشته و درمانده نه تنها لذت تفکر را 
حس نمی کند، بلکه انگیزه کافی برای اندیشیدن در 

باب ضروریات زندگی در خود نمی یابد. 
جهان  و  خویشتن  با  او  بیگانگی  روند،  این  حاصل 
خارج از خویشتن است. ولی آنچه دردآورتر، عمیق تر 
و دشوارتر رخ می کند، بیگانگی با خود)عالم درون( 
پرتالطمی  سن  با  وقتی  دشواری هایی  چنین  است. 
خویشتن یابی  سختی  می شود،  همزمان  جوانی  مانند 

را چند برابر می کند. 

تعریف خودیابی
و  مطمئن  پاسخ های  زیر  پرسش های  برای  آدمی  اگر 
متقاعدکننده ای بیابد، در حقیقت هویت خویش را باز 

یافته است و خود را شناخته است:
 بداند جایگاه، منزلت و مرتبت او دقیقا چیست و 

چه تعریفی دارد؟
 آگاه باشد که چه پیوندها، رشته ها و ارتباط هایی 

او را به خود و جهان خارج از خود متعلق می سازد؟
 درک کند که چه نقش ها، وظایف و مسئولیت هایی 

در قبال خود و دیگران بر عهده دارد؟
 شناخت واقع بینانه ای از توقعاتش نسبت به خود و 

دیگران به دست آورد.
 نسبت خود را به گذشته، حال و آینده به درستی بداند.

خودیابی و خودباوری از نگاه اسالم
امام علی)ع( به انگیزه انسان در پیگیری و حل بحران 
هویت بدین صورت اشاره می کنند که انسان دارای عطشی 
است که فقط با پیمودن راه خدا و لقای او فرو می نشیند. 
ایشان در جای دیگر انسان فرزانه و شایسته لطف خدا 
را کسی می داند که به حل سه سؤال درباره خود راه 
یافته باشد:1. از کجا آمده است؟ 2. در کجاست؟ 3. 
به سوی چه مقصدی راه می پوید؟  این سه شناخت در 
حقیقت دستیابی به نوعی معرفت درباره نفس است که 
الزمه اش شناخت مبدأ نفس یعنی خدای متعال، مقصد 

و منتهای نفس  و شناخت نفس در این عالم است.
اساسی  اهمیت  هویت  بحران  در  آنچه  اسالم  نظر  از 
در چگونگی  که  است  اصیل جهان بینی  مسائل  دارد، 
شکل گیری نیروهای بالقوه فرد تأثیری عمیق به جای 
مسائل  می توان گفت حل صحیح  بنابراین  می گذارد. 
اساسی در جهان بینی می تواند راه را برای حل مسائل 
دیگر باز کند. کسی که نسبت به خدای متعال شناخت 
انسان در این  پیدا کرده وبه هدف و فلسفه وجودی 
جهان پی برده است، با کسی که به این معرفت دست 
نیافته، در رفتارها و جهت گیری ها بسیار متفاوت است.  
طور  به  که  دارد  وجود  زیبایی  روایات  باره  این  در 

مختصر در پی می آیند:  

پیامبر اکرم )ص(:
 »کسی که خود را شناخت، خدای خود را شناخته 

است«. 
به  که  است  به خدا کسی  نسبت  »آگاه ترین شما   

خود آگاه تر باشد«.
حضرت علی )ع(:

 »برترین معرفت آن است که انسان نفس خود را 
بشناسد«. 

 »آن کس که قدر خود را نشناخت هالک خواهد شد«. 
 »کسی که خود را نشناسد از راه رستگاری و نجات 
دور شده و به وادی جهل و گمراهی کشیده می شود«. 
 »در شگفتم از کسی که گمشده اش را می جوید، در 
حالی که نفس خود را گم کرده و در جستجوی آن نیست«. 
 »شگفتا کسی که خود را نمی شناسد، چگونه پروردگار 

خویش را می شناسد«.  
همچنین در نگاه دینی، خودباوری دارای مؤلفه هایی 
آنها را می توان در محورهای زیر  است که مهم ترین 

خالصه کرد:
1. تصمیم: امام علی)ع(: »از راه تصمیم راسخ گرفتن، 

با سستی نبرد کنید«. 
2. تالش: امام علی)ع(: »آنکه نهایت کوشش خود را به 

کار گیرد، به نهایت خواسته هایش می رسد«. 
3. بلندهمتی: امام علی)ع(:»هیچ چیز آدمی را چون 
همت، بلند مرتبه نمی گرداند و هیچ چیز او را مانند 

شهوت، خوار نمی سازد«. 
4. عزت: امام صادق)ع(:»هر کس عزت و آقایی بدون 
تبار و بی نیازی بدون ثروت و هیبت بدون قدرت و 
سلطنت را می خواهد، باید خود را از خواری گناه و 

نافرمانی خدا به عزت پیروی از او بکشاند«. 
5. بی نیازی از دیگران: امام سجاد)ع(:»تمام خیر و برکت 

را در بریدن طمع از آنچه دست مردم است، یافتم«. 
6. پایداری: امام علی)ع(:»آنکه پیوسته پایداری کند، 

آرامش و سالمت، پیوسته با اوست«. 
7. توکل: امام جواد)ع(: »اعتماد به خداوند، بهای هر 

گرانقیمتی و نردبان هر بلندمرتبگی است«. 
ادامه دارد...

شماره هفتصدوهفتادویک   ده آبان نودونه10

خودباوری، یکی از 
پایه های موفقیت 

و کامیابی 
است. یکی از 

قدم های اصلی 
و مقدمات الزم 

برای دستیابی به 
روحیه خودباوری، 
شناخت توانایی ها 

و به کارگیری 
آنها است. از این 

رو الزم است 
تا بیشترین 

سرمایه گذاری را 
روی خویشتن یابی 

خود گذارده و 
سپس انتظار 

بروز و ظهور آن 
گنج های به دست 

آورده را در 
مسیر زندگی خود 

داشته باشد

 

خودت را بشناس! )بخش اول(

گنـاه نکـن!
زمانی که خوردن چیزهای مضر برای ما عادی می شود، 
چه اتفاقی می افتد؟ وقتی که هیچ برنامه مشخصی برای 
خواب نداشته باشیم، چه؟ زمانی که زندگی ما بدون 
باشد،  شده  تنظیم  عادت ها  اساس  بر  تنها  و  مدیریت 
چه نتایجی ممکن است به دست آوریم؟  شاید جواب 
این باشد که به تدریج خودمان را به سمت بیماری و 
شکست می کشانیم. روز اول که ما را از خوردنی های 
نام آن را  زیانبار نهی می کنند، حال خوشی نداریم و 
گیردادن می گذاریم و به هیچ وجه به ذهن  ما خطور 
یک  بتواند  مضر  ولی  ساده  یک خوردنی  که  نمی کند 
دردسر بزرگ تولید کند، ولی بعد از آنکه سر به سنگ 
خورد و نعمت سالمتی از دست رفت، تازه به دلیل امر 

و نهی ها پی می بریم.

دیده بان
زمانی سالم می مانیم که از خود مراقبت کنیم و زمانی 
از خود مراقبت می کنیم که راه آن را بلد باشیم. یکی 
از کارهای الزم در این باره، شناخت عوامل سالمت و 
بیماری است. پزشکان ما را از مصرف سیگار منع می کنند، 

استفاده زیادی از شیرینی و شکر را مضر دانسته و مراعات 
نکردن نظافت و بهداشت را دلیل اصلی بیماری می دانند. 
شما تصمیم می گیرید که این دالیل را بهتر بشناسید. با 
پزشک مشورت می کنید، دنبال اطالعات الزم در البالی 
کتاب ها، مجالت و سابت ها می گردید و تجربه دیگران 
را در این باره جدی می گیرید. به هر روشی شده، روز 
به روز بر اطالعات پزشکی خود می افزایید تا به هدف 
مهم تان یعنی سالمت برسید. درباره موفقیت و شکست 

هم، این داستان وجود دارد.

گام به گام
زمانی که دالیل بیماری و عوامل سالمت را شناختیم، 
گام مهم شروع می شود. در این گام الزم است تغییراتی 
را شروع کنیم. قبل از این عادت های خواب و تغذیه 
و نواقصی داشته ایم که ما را دچار بیماری می کرده و 
االن می دانیم و می خواهیم آنها را مدیریت کنیم. تغییر 
عادت کار آسانی نیست و نیاز به تصمیم، اراده قوی 
و برنامه دارد تا اتفاق بیفتد. در این مسیر گاهی زمین 
می خوریم، گاهی تنبلی می کنیم، زمانی بی خیال هدف مان 
می شویم ولی باز به آن برمی گردیم. همه این اتقاقات 
طبیعی است و برای تقویت نیروی تازه ای که در اختیار 

داریم، الزم است. نگران نباشید.

کمکم کن!
برخی به تنهایی نمی توانند از پس عادت های بدشان بربیایند. 
مثال نوجوانی را در نظر بگیرید که شب ها تا دیروقت 
بیدار است و روزها زمان زیادی را می خوابد. وقتی قرار 
است این برنامه عوض شود، نیاز است به کمک یکی 
از اعضای خانواده کار را شروع کند. از او بخواهد که 
یادآوری به موقع داشته باشد و در بیدار کردن او کمکش 
کند. اما بهتر است پس از مدتی روی پای خودش بایستد 
و با مدیریت خود به این هدف نزدیک شود. مزه ای که 

در مستقل بودن هست، در وابستگی نیست.

تقوا یعنی خودپایی
در  می پردازیم.  خداوند  از  جدیدی  پیشنهاد  به  اکنون 
تقوا صحبت  نام  به  واژه ای  از  گوناگون، خدا  آیه های 
کرده است. آیا تاکنون درباره معنای آن دقت کرده اید؟ 
تقوا، به معنای مراقبت از خود در برابر خالف، گناه و 
کارهای زشتی است که ممکن است به آنها عادت کرده 
باشیم، از گناه بودنش با خبر نباشیم یا اراده ما برای تغییر 

آن ضعیف شده باشد. 
زمانی که می خواهیم به این مهارت مهم و سرنوشت ساز 

برسیم،  الزم است تمام گام های باال را برداریم. 
اول عادت های بد را که موجب گناه کردن ما می شود، 

مثل بدگویی از دیگران، بشناسیم. 
دوم، انواع گناهان یعنی کارهایی را که نباید انجام دهیم، 

شناسایی کنیم. 
گام سوم این است که شروع کنیم و از هر جا که می توانیم، 
جلوگیری کنیم. با تمرین می توان تعداد گناهان را کاهش داد. 
گام چهارم کمک گرفتن از دیگران در این زمینه است. 
خصوصا از خداوند بخواهیم که ما را در موفقیت و به 

دست آوردن این مهارت یاری دهد. 
َ َمَع الَّذیَن اتََّقْوا َو  وعده خداوند به ما چنین است: »إِنَّ اللَّ
الَّذیَن ُهْم ُمْحِسنُوَن؛ خدا با کسانی است که پروا داشته اند 

و ]با[ کسانی ]است [ که آنها نیکوکارند«.  

نیروهای کمکی
بیرون  گناه  دام  از  را  می گیریم خودمان  تصمیم  وقتی 
به نجات زیاد است. یک حامی بزرگ  امید  بیندازیم، 
نتایج این کار  قرار است در این مسیر کمک  مان کند. 

هم بی شمار است. 
شود،  دور  ما  از  گناه  ناجور  و  بد  احساس  که  زمانی 
نشاط و شادابی جایش را می گیرد، با روحیه ای قوی تر 
به جنگ مشکالت می رویم، خودمان را شایسته رسیدن 
به موفقیت های مهم می بینیم و در رسیدن به اهداف مان 

نزدیک تر می شود. 
وعده خداوند این است که اهل تقوا، از بدی ها، مشکالت 
حل نشدنی، ناراحتی های پی درپی و ناامیدی دورند و به 
خوبی ها، موفقیت های چشم گیر، نشاط، آینده خوب و 

زندگی آرام و شیرین نزدیکند. 
ي  یُنَجِّ »َو  است:  آمده  این وعده در سوره زمر چنین 
ُهْم  ال  َو  وُء  السُّ ُهُم  یََمسُّ ال  بَِمفاَزتِهِْم  اتََّقْوا  الَّذیَن   ُ اللَّ
به  پیشه کرده اند،  تقوا  که  را  یَْحَزنُوَن؛ و خدا کسانی 
نجات  بوده،  رستگاری شان  مایه  که  کارهایی  ]پاِس [ 
غمگین  و  نمی رسد  آنان  به  بدی  و  عذاب  می دهد. 

نخواهند گردید«.  
یادمان باشد که مسیر هزار کیلومتری هم با گام های اول 

آغاز می شود. راه بیافتیم تا نیروهای کمکی هم برسند.

پیشنهادهای بارانی

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز مشاوره مأوا


