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مراقب حال دل مون باشیم!

حال خوب اتفاقی نیست. دالیل متعددی وجود 
مثال  می کنند.  تعیین  را  ما  حال  نوع  که  دارند 
وقتی فهرست کارهای روزانه را تکمیل می کنیم، 
حال خوبی دارم و هر گاه زمان را به راحتی 
ما  ناراحت می شویم. ذهن  از دست می دهیم، 

پر از سوال است. 
واقعا چرا با اینکه فرصت کافی داریم ولی معموال 
لیستی از کارهای عقب مانده تعقیب مان می کند؟ 
رابطه دو طرفه ای بین حال ما و مدیریت زمان 
وجود دارد . از طرفی حال بد باعث از دست 
تلف  دیگر،  طرف  از  و  فرصت هاست  دادن 

کردن زمان به حال بد می انجامد؟ 
اینکه کدام یک دلیل قوی تری هستند، جای تامل 
دارد  افرادی که از سالمت روان برخوردارند و 
بیماری های مانند اضطراب و افسردگی ندارند، 
با از دست دادن موقعیت ها به غمگینی نزدیک 
می شوند ولی آنان که سالمت روانشان به هم 
خورده است، خود این اختالل عامل از دست 
دادن فرصت های مهم در زندگی است. مثال فردی 
که مشکل کامل نگری دارد، سطح رضایت او از 
زندگی پایین بوده و به قدری در تصمیم گیری ها 
باد  بر  را  ناب  فرصت های  که  می کند  معطل 
حمله  و  حسرت  توفان  آن  از  پس  و  می دهد 
به سرنوشت خود را دلیل مشکالتش می داند. 
کلید واژه خوشبختی در داشتن حال خوب در 
هر شرایطی است. هم خودمان به این روحیه 
نیازمندیم و هم  از مشکالت  عبور  برای  قوی 
است  الزم  داریم،  که  متفاوتی  نقش های  در 
غلبه  برای  تالش  نگری،  مثبت  امید،  نشاط، 
و  موفقیت  برای  انگیزه  ایجاد  مشکالت،  بر 

کنیم.  تزریق  را  خودباوری 
به عنوان نمونه، یک مادر با ایجاد روحیه خوب 
می تواند موجی از شادابی را در خانه ایجاد و 
همه را برای انجام کارهایی که برعهده شان است، 
یاری دهد و همین مادر با سرزنش های تکراری، 
سختگیری  خانه،  اهل  نیازهای  گرفتن  نادیده 
از  را  انرژی  تمام  است  ممکن  منفی بافی،  و 

بگیرد.  دیگران 
معتقدند  تربیت  کارشناسان  خاطر،  همین  به 
ممکن است والدین به اسم تربیت در تله های 
زیاد  خرده گیری های  با  مثال  و  بیفتند  تربیت 
خواهند  بهتر  تربیت  به  که  کنند  گمان  خود 
رسید، در حالی که با تخریب روحیه فرزندان 
خود و ایجاد حال بد، آنها را از حرکت برای 

بهتر شدن باز می دارند. 
یادمان باشد که ویتامین روحیه خوب را در خود 
ایجاد و با کنترل رفتارها و گفتارهای مان برای 

سایرین نیز این گوهر ارزشمند را هدیه کنیم.

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 با هم می خوانیم:

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 نماید و نه صاحب  
ارزش هایی می شود که به کمک آنها بتواند آزادانه برای آینده 
طرح ریزی نماید. 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 نمود.

2.مسئولیت  گریزی، دلزدگی و بی تفاوتی
یکی از آثار گم کردن خویشتن را می توان در پدیده هایی 
چون مسئولیت  گریزی، دلزدگی و بی تفاوتی جستجو نمود 
زیرا به طور طبیعی کسی که نتوانسته پاسخی برای سؤاالت 
اساسی خویش بیابد، در حقیقت انگیزه ای هم برای پرداختن 
به وظیفه خویش 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 خویش، شخص را از نیروی محرکه،  یا به 
عبارت دیگر از موتور خویش 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 نموده 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 عالئق 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 بر می 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 یافته و یا 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 خأل 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 نمود.
 فردی که هویت خود را با موجودی بانکی، میزان پس 
انداز و یا 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 فاقد ارزش 

و بی کفایت می بیند.

5.ناتوانی در مهار هیجانات
در زندگی، هیجانات جایگاه مهمی داشته 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 نظیرند؛ ولی 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 
نموده و در ترکیب شخصیت خویش به گونه ای معقول وارد 

می کند و در صورت سپری شدن زمان هیجانات، چیزی در 
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 نموده 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 گردند. 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 روانشناسي و طبق آنچه که از اظهارات 
و نوشته هاي روانشناسان به نام دنیا فهمیده مي شود و با یک 
نگاه کلي تر به علل و خصوصیات مشترك خودکشي ها، در 
مي یابیم افرادي که قصد خداحافظي با زندگي دارند، کساني 

هستند که به خوبي از خود، تواناییها، 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 گاههاي 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 تواناییهاي 
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 زیباییهاي 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. 
ادامه دارد...
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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 سواالت اساسی 

خویش بیابد، در 
حقیقت انگیزه ای 

هم برای پرداختن 
به وظیفه خویش در 

قبال دیگران نخواهد 
داشت و چنانچه این 

روحیه در جامعه تعمیم 
یابد، وضع به مراتب 

دشوارتر از پیش 
خواهد شد

 

خودت را بشناس! )بخش دوم(

بحث نکن!
ارتباط  با حرف زدن،  است.  نیاز  گفتگوی سالم، یک 
می گیریم و می توانیم روابط اجتماعی مناسبی را ایجاد 
کنیم. اما حرف زدن داریم تا حرف زدن. هر روز حرف های 

زیادی می زنیم. حرف های خوب و بد. 
گاهی هم، حرف های خوب را خیلی بد می زنیم. خصوصا 
باشد خودی  قرار  و  باشد  کار  در  منم  منم  که  زمانی 
نشان بدهیم،  آن وقت است که بیا و تماشا کن! زمانی 
را  خودش  می دهیم،  جنگ  فرمان  بیچاره  زبان  به  که 
برای شلیک هر واژه ای آماده می کند و تنها خدا می داند 
که این کلمات رها شده از صفحه زبان، کدام دل ها را 

زخمی خواهد کرد!!

بگو، مگو!
بعضی ها عاشق رقابتند  و آن را با روش های مختلف 
انجام می دهند. این گروه آنقدر احساس رقابت جلوی 
چشم شان را گرفته که حاضرند برای رسیدن به هدف و 
برنده شدن، هر کاری بکنند. حتی حاضرند پرخاشگری 
داشته باشند و با دیگران دعوا کنند. نمونه ساده آن را 
در بازی های ورزشی خصوصا فوتبال مشاهده می کنیم 
و  ناجوانمردانه  از روش های  گاهی  موفقیت  برای  که 
خطاهای خطرناك غیرحرفه ای استفاده می شود. نمونه 
رایج دیگر پرخاشگری در گفتگوهای ما شنیده می شود. 
بحث کردن و بگو مگو هم خودش یکی از بر و بچه های 

پرخاشگری است.

وقتی بازار بحث داغ است!
زمانی که میدان برای مشاجره زبانی داغ می شود، تماشاگران 
زیادی پیدا می کند. قدیم ها بچه ها برای شروع دعوا دو 
نفر، ناخن هایش را روی هم می مالیدند که کنایه از تشویق 
برای دعوا کردن بود. بازار گرم بگو مگو، یک مشتری 
همیشگی دارد که نامش شیطان است. این دشمن قدیمی، 
از بحث  کردن های ما و تندی هایی که در حرف زدن 
نشان می دهیم، بسیار خوشحال می شود و تمام تالش 
خود را برای به سرانجام رسیدن این مشاجره تا یک 

دعوا و دشمنی جدی به کار می گیرد.

تماشاچی هم نباش!
گاهی وقت ها تماشاچی بودن هم دردسر دارد. وقتی دو 
نفر به جان هم افتاده اند و ما هم بدون هیچ تالشی آنها 
را نگاه می کنیم، در حال شیر کردن دو طرف هستیم تا 

هیچ کدام پیش چشم ما کم نیاورند. اینجاست که باید 
بگوییم توقف بیجا مانع کسب خوبی هاست. آدم های 
جدلی، همان هایی هستند که دوست دارند همیشه ساز 
مخالف بزنند یا با مخالف خود در بیافتند. در کار این 
آدم ها کوتاه آمدن به معنای کم آوردن است؛ به همین 
این  بردارند.  نزاع خود  از  نیستند دست  خاطر حاضر 
فْنا في  هَذا  گروه در قرآن سرزنش شده اند: »َو لََقْد َصرَّ
الُْقْرآِن لِلنَّاِس مِْن ُکلِّ َمثٍَل َو کاَن اْلِنْساُن أَْکثََر َشيْ ءٍ َجَدالً؛ 
در این قرآن همه قسم مثل برای مردم بیان کرده ایم و 

انسان از همه چیز بیشتر مجادله می کنند«.  
گاهی حرف زدن این جور آدم ها هم کودکانه و همراه 
با لجبازی است. به جای پذیرش حق، لج می کنند. این 
هم نمونه اش: »قالُوا یا نُوُح َقْد جاَدلْتَنا َفَأْکثَْرَت ِجدالَنا 
ادِقیَن؛ گفتند ای نوح!  َفْأتِنا بِما تَعُِدنا إِْن ُکنَْت مَِن الصَّ
عمری است که با ما بگو مگو می کنی و این بگو مگو را 
از حد گذراندی، کار را یکسره کن، اگر راست می گویی 

آن عذابی را که همواره به ما وعده می دادی بیاور«.  

شیشه ادكلن را باز نکن!
وقتی درب ادکلن باز می شود، خاصیت آن هم می پرد. 
وقتی دهان ما برای بد و بیراه گفتن باز می شود، یک 
دشمنی در حال شکل گرفتن است که باعث می شود تمام 
خوبی های ما بپرد. نزاع و کشمکش از هر نوعی که باشد، 
خاصیت مثبت ما را می گیرد و ما را به آدم های بی فایده 
تبدیل می کند. پیشنهاد خداوند به ما در یک جمله ساده 
صادر شده است: »بحث نکن«. این پیشنهاد را در آیه 
َ َو َرُسولَُه َو ال  46 سوره انفال می خوانیم: »َوأَطیُعوا اللَّ

َ َمَع  تَناَزُعوا َفتَْفَشُلوا َو تَْذَهَب ریُحُکْم َو اْصبُِروا إِنَّ اللَّ
ابِریَن؛ و فرمانبری کنید خدا و فرستاده اش را و نزاع  الصَّ
نکنید که سست شوید و در نتیجه نیرویتان تحلیل رود 
و خویشتن داری کنید که خدا با خویشتن داران است«. 

مراقب باش!
اینکه چه می گوییم و حال و هوای حرف های ما چه جنسی 
است،  دست خود ماست. گاهی به خاطر بی حوصلگی 
اتومات می زنیم و بعضی از کلمات را تکرار می کنیم. 
بعضی وقت ها مثل یک بچه خردسال لجبازی می کنیم 
و گاهی هم دوست داریم با بحث و بگو و مگو طرف 
مقابل خودمان را کالفه کنیم یا زمین گیرش کنیم. قرآن 
کریم از کسانی یاد می کند که برای رسیدن به خواسته های 
خودخواهانه خویش، با بهترین فرستادگان خدا بحث 
کردند و باطل را به صورت حق نشان دادند تا مردم را 
فریب دهند. این گروه، از راه مجادله و درگیری لفظی، 
کار را برای پیامبران سخت می کردند. پیامش این است 
درست  اگر  و  نیست  کوچکی  زدن، سالح  که حرف 
شود!  تبدیل  خدا  با  جنگ  به  می تواند  نشود،  استفاده 
بَْت َقبَْلُهْم َقْوُم  این جریان را از زبان قرآن می شنویم: »َکذَّ
ٍة بَِرُسولِهِْم  ْت ُکلُّ أُمَّ نُوٍح َو اْلَْحزاُب مِْن بَْعِدِهْم َو َهمَّ
لِیَْأُخُذوُه َو جاَدلُوا بِالْباِطِل لِیُْدِحُضوا بِِه الَْحقَّ َفَأَخْذتُُهْم 
َفَکیَْف کاَن ِعقاِب؛ قبل از ایشان هم قوم نوح و احزابی 
که بعد از ایشان بودند آیات خدا را تکذیب کردند و 
هر امتی قصد جان پیامبر خود کرد تا او را بگیرند و 
با سالح باطل علیه حق مجادله کردند تا حق را از بین 
ببرند و من ایشان را گرفتم و چه عجیب است عذاب«. 

جدال مناسب
اگر خواستیم با کسی که مخالف است، صحبت کنیم 
و او را به سمت درست ببریم، باید بر اساس پیشنهاد 
خدا عمل کنیم: »اْدُع إِلی  َسبیِل َربَِّک بِالِْحْکَمِة َو الَْمْوِعَظِة 
الَْحَسنَِة َو جادِلُْهْم بِالَّتي  ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّک ُهَو أَْعَلُم بَِمْن 
َضلَّ َعْن َسبیلِِه َو ُهَو أَْعَلُم بِالُْمْهتَدیَن؛با فرزانگی و پند 
دادن نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با مخالفان 
به طریقی که نیکوتر است مجادله کن که پروردگارت 
کسی را که از راه او گمراه شده بهتر شناسد و هم او 

هدایت یافتگان را بهتر شناسد«. 
هدایت دست خداست و ما تنها یک واسطه ایم؛ پس 
از روش صحیح و پیشنهادی خداوند استفاده می کنیم، 
در این صورت به وظیفه خود عمل کرده ایم؛ چه فرد 

مقابل ما بپذیرد یا لجبازی کند.

ما و بحثی ها
چه  شدیم،  روبرو  بحث  و  جر  اهل  آدم  یک  با  اگر 
کنیم؟ اینجا از جاهایی است که نیروی ایمان به کمک 
ما می آید. در این شرایط بهتر است از ادامه دادن بحث 
خودداری کنیم. در این باره، نسخه پیشنهادی امام صادق 
علیه السالم خیلی قابل استفاده است: »و اتُْرِك الِمراَء و 
إْن کنَت ُمِحّقا؛ بحث و جدل را رها کن هر چند حق با 
تو باشد«.  در قرآن نیز می خوانیم که در چنین شرایطی 
با  ادامه بحث  از  آنها را به خداوند واگذار می کنیم و 
أَْعَلُم   ُ اللَّ َفُقِل  إِْن جاَدلُوَك  آنها صرف نظر می کنیم:»َو 
بِما تَْعَمُلوَن؛ اگر با تو مجادله کنند بگو: خدا به اعمالی 

که می کنید داناتر است«.

پیشنهادهای آسمانی

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز مشاوره مأوا


