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سبك خودشناسي

رستاخيز طبيعت را 
بهانه حساب كشي ازخود قراردهيم

در آستانه نوروز با خودمان حساب و كتاب كنيم تا دودستگي هاي دروني آزارمان ندهد

  آيدين تبريزي
هيچ كس نم�ي رود در ش�هر بازي، وس�ط 
هياه�و و جيغ، جراح�ي كن�د. جراحي به 
جايي نياز دارد كه خلوت باشد چون جراحي 
نياز به تمرك�ز دارد و هياهو اج�ازه تمركز 
را از انس�ان مي گيرد، بنابراين محال است 
اتاق جراحي يك بيمارس�تان وس�ط يك 
ش�هر بازي باش�د. اتاق عمل جراحت هاي 
روح ه�م جاي�ي اس�ت ب�ه اس�م نيايش!

 خدا رحمت كند كسي را كه به اين سه 
سؤال پاسخ دهد

»رحم اهلل امرئ علم من أي��ن و في أين و الي 
أين / رحمت خدا بر كس��ي ك��ه بداند از كجا 
آمده و كجاس��ت و به كجا خواهد رفت.« اگر 
اين س��خن نوراني از معصوم را م��ورد توجه 
قرار بدهيم بيش��تر ارزش خلوت هاي زندگي 
را درك خواهي��م كرد. م��ا به ط��ور معمول 
در زندگي درگي��ر مس��ئوليت ها و تنش ها و 
درگيري هايي هستيم. لحظه اي كه در كاري 
غرق مي شويم، در آن لحظه دنيا براي ما همان 
كار مي شود. مثل اين مي ماند كه پدر و مادر ما 
را براي خريدن نان به نانوايي فرستاده اند، ما 
براي اينكه به نانوايي برس��يم از مسيري عبور 
مي كنيم، اما در آن مسير متوقف نمي شويم. 
ما مي دانيم كه از كجا آمده ايم؟ - خانه - كجا 

هستيم؟ - مسير ميان خانه و نانوايي - و به كجا 
برمي گرديم؟ - خانه - اما اگر كس��ي در بين 
راه فراموش كند كه از كجا آمده و كجاس��ت 
و مي خواهد به كجا برگردد دچار س��رگرداني 
مي ش��ود و در نهايت از مقص��ود و مراد خود 

جدا مي افتد. 
بنابراين آنچه مي تواند ما را در پاس��خ به سه 
س��ؤال بنيادين »م��ن از كجا آم��ده ام؟ كجا 
هستم؟ به كجا خواهم رفت؟« ياري كند اين 
اس��ت كه من ارزش س��كوت ها و خلوت هاي 
روزانه و ش��بانه ام را بدانم و آنچه در اين ميان 
به من كمك مي كند، فرصت ه��اي نيايش و 

دعا و نماز است. 
 پن�اه از هياهوه�ا و جنجال ه�ا ب�ه 

خلوت هاي آرامش
هر مكاني براي كاري س��اخته ش��ده است و 
نيازي را برآورده مي كند. همچنان كه هياهو در 
زندگي گريزناپذير است؛ مثاًل نمي شود در يك 
كارخانه بدون هياهو توليد كرد - يك كارخانه 
ريسندگي را در ذهن مجسم كنيد كه هزاران 
دستگاه در حال كار هستند و ما نياز داريم كه 
آن نخ ها را داشته باشيم بنابراين آن هياهوها 
را پذيرفته ايم - همچنان كه در معناي فراخ تر 
هياهوهاي سياسي و كشمكش هاي اجتماعي 
هم گريزناپذير هس��تند و مكان هاي مرتبط 
با خود را مي س��ازند، در نظر بگيريد كه مثاًل 
نمي شود يك مجلس نمايندگان داشته باشيم 
كه همه ساكت در آن جا نشسته باشند و هيچ 
موافقت و مخالفتي در آن روي ندهد و كسي 
صدايش را باال نبرد و همه مرتب و منظم در آن 
جا نشسته باشند، اما در كنار اين هياهوها، ما 

به خلوت ها هم نياز داريم. 
حاال با خودت��ان فكر كنيد كه ما ه��م نياز به 
جراحي هاي��ي در ذهن و روان خ��ود داريم و 
نمي توانيم وس��ط هياهو و جيغ و داد جراحي 
كنيم. همچن��ان كه براي همه م��ا در زندگي 
اتفاق مي افتد ب��ه خاطر اينكه بخش��ي از تن 
ما كاركرد درس��تي ندارد به دارو و درمان رو 

مي آوريم، يا حتي جراحي مي كنيم. اين اتفاق 
براي ذهن و روان ما هم روي مي دهد. اين يك 
واقعيت اس��ت، همان طور كه جسم انسان در 
معرض آفات و ام��راض و بيماري ها قرار دارد، 
روح و روان و ذهن انسان نيز در معرض بيماري 
و آفت ها قرار دارد و نياز است كه انسان بتواند 

به تيمار روح و روان خود بپردازد. 
 جراح�ي روح م�كان خ�اص خ�ود را 

مي خواهد
چرا تا اي��ن حد در دي��ن ما به نم��از و نيايش 
سفارش شده اس��ت؟ به خاطر اينكه آن اتاق 
جراحي آرامش را براي تو فراهم كند. جراحي 
قواعد و قانون خودش را دارد. بايد محيط پاكي 
فراهم شود و وسايل استريليزه باشد. نمي شود 
در يك تعويض روغني يا در يك گاراژ حتي اگر 
خلوت باشد جراحي انجام داد. محيط بايد عاري 
از ويروس ها باشد تا شرايط يك جراحي ايمن 
فراهم ش��ود. حاال نگاه كنيد هم خلوت و هم 
طهارت در نماز و نيايش براي انسان فراهم شده 

است كه برود ببيند با خود چند - چند است. 
وقتي انسان وارد داالن نيايش مي شود در واقع 
هياهوها را كنار مي گذارد تا بتواند وارد آن اتاق 
خلوت جراحي شود، وارد آن اتاق آينه شود و 
خود را تماشا كند و ببيند كجا را خراب كرده 
اس��ت و بر كجاي او گرد و غبار نشسته است. 
اينكه پيامبر )ص( از نماز به عنوان چشمه اي 
ياد مي كند كه انس��ان نمازگ��زار پنج بار روح 
خود را به اين چش��مه مي سپارد؛ تعبير زيبا و 

شگفتي است. 
ما براي پاك ش��دن به خلوت هاي��ي در طول 
روز نياز داريم. ما براي اينكه نقص هاي خود را 
بشناسيم به اين خلوت هاي نيايش و دعا و نماز 
نياز داريم، بنابراين سعي كنيم از اين ظرفيت ها 

نهايت استفاده را ببريم. 
 كيفيت نياي�ش هايم�ان پايين آمده 

است
به اين موضوع فكر كنيد كه ما كمتر از ظرفيت 
نيايش بهره برداري كرده ايم و البته در اين ميان 
گاهي كيفيت نيايش هاي ما آن گونه نبوده كه 
آن خلوت دروني را براي ما مهيا سازد. عجيب 
اس��ت كه در تاريخ آمده اس��ت تيري بر پاي 
حضرت علي در يكي از جنگ ها اصابت مي كند 
و آن قدر درد داشته كه طبيبان از درآوردن آن 
تير از پاي امام علي )ع( عاجر مي شوند، اما يكي 
از طبيبان كه امام را خوب مي شناخته و دركي 
نس��بي از روحيه و ش��خصيت و معرفت امام 
داشته راهكار را مي يابد و مي گويد اين تير را ما 
هنگام نماز بايد از پاي علي )ع( بيرون بياوريم و 
همان مي شود و وقتي امام به نماز مي ايستد به 
هنگام نماز در آن خلسه هاي روحاني تير را از 
پاي امام بيرون مي آورند، در حالي كه حضرت 

متوجه نمي شوند. 
حال توجه كنيد كه عمق و كيفيت نيايش هاي 
ما با آنچ��ه امام علي )ع( انج��ام مي دهد قابل 
قياس نيس��ت، اما ما هم مي توانيم اين راه را 
ادام��ه بدهيم و اگرچ��ه نتوانيم ب��ه آن قله ها 
برسيم دست كم مي توانيم در دامنه ها و ميانه 
راه به سر ببريم. در اين صورت است كه همان 
جراحي اي ك��ه بر پاي م��والي متقيان)ع( به 
هنگامه نماز و نيايش در وقت بي خودي صورت 
گرفت، همان جراحي در ذهن و روان و روح ما 
هم صورت خواهد گرفت و ما به وقت نيايش از 
زير سنگيني اين خود كوچك بيرون خواهيم 
ش��د و قطره جان م��ا به دري��اي بيكران حق 
متصل خواهد ش��د و به واسطه اين اتصال آن 
آلودگي هايي كه در چاه و بركه كوچك جان ما 

نشسته است رخت برخواهد بست. 
ما در اي��ن عصري ك��ه از هر س��و هياهوها و 
جنجال ها زندگي مان را دربر گرفته و آرامش 
ما را رقيق ساخته است بيش از هر زمان ديگري 
به خلوت ها نياز داريم، به اوقاتي كه در آن همه 
آن غبارها فروبنشيند و هواي درون ما اندكي 
صاف ش��ود تا ببينيم از كج��ا آمده ايم؟ كجا 
هستيم؟ و به كجا خواهيم رفت؟ اما اين خلوت 
نيز به ما داده نخواهد ش��د و ما به اين خلوت 
دروني نخواهيم رسيد، مگر اينكه جان مان را 
در درياي نيايش شستشو دهيم. كسي انتظار 
ندارد به يك باره ما غواص اين درياي بيكران 
ش��ويم، اما همين كه خود را به آب برس��انيم 
و حتي فرصت تماش��اي اين آب هاي بيكرانه 
را داشته باش��يم ما را در درون تطهير و مصفا 

خواهد كرد.

به 3 پرسش مهم زندگي مان پاسخ دهيم
نيايش، اتاق عمل جراحت هاي روح

سبك آرامش

م�ا در اين عص�ري كه از هر س�و 
هياهوه�ا و جنجال ها زندگي مان 
را درب�ر گرفت�ه و آرام�ش م�ا را 
رقيق س�اخته اس�ت بيش از هر 
زم�ان ديگري ب�ه خلوت ه�ا نياز 
داريم، ب�ه اوقاتي ك�ه در آن همه 
آن غباره�ا فروبنش�يند و هواي 
درون م�ا اندك�ي ص�اف ش�ود 
تا ببيني�م از كج�ا آمده ايم؟ كجا 
هستيم؟ و به كجا خواهيم رفت؟

  محمد مهر
آغاز س�ال نو و فرصت هايي كه در آن براي تأمل وجود دارد مي تواند ما را با يك 
رخداد فرخن�ده براي زندگي مان روب�ه رو كند، اينكه ما اي�ن تعطيالت را بهانه 
حساب كشي و حسابرس�ي از خودمان قرار دهيم. ممكن است در آغاز اين كار 
قيافه خوبي براي ما نداشته باشد، ممكن اس�ت كه آن را در ظاهري تهديدآميز 
ببينيم، مثل وقتي كه كس�ي به ما مي گويد به زودي به حساب تو خواهم رسيد 
و اين گونه ما برداش�تي تهديدآميز از رسيدگي به حساب داريم اما نتيجه قطعًا 
مبارك خواهد بود. همه ما به نوعي در ناخودآگاه خود از روبه رو شدن با حساب و 
كتاب واهمه داريم و مي ترسيم كه پاي محاسبه و حساب و كتاب باز شود. چرا؟ 
شايد به خاطر اينكه حسابرسي از خودمان را مدت هاست كه به تعويق انداخته ايم. 
مدت هاست كه به آن چراغ چشمك زن حسابرسي دروني بي توجه بوده ايم و سعي 

كرده ايم از يادش ببريم. دقيقاً اين همان ترس و واهمه اي است كه از مرگ داريم. 
آيا تا به حال از زاويه »به حسابت مي رسم« به مرگ نگاه كرده ايد؟ انگار كه مرگ 
هم دقيقاً آن چراغ چشمك زن حسابرسي است كه چسبيده به ما روشن است. 
در واقع ترس بسياري از آدم ها از مرگ به خاطر »نفس مرگ« نيست بلكه به خاطر 
اتفاقاتي است كه قرار است »بعد از مرگ« براي آنها بيفتد، مثاًل آنها پيش خود 
تصور مي كنند كه وقتي بميرند حساب و كتابي در كار خواهد بود و آنها نمي دانند 
چطور مي توانند از عهده حس�اب و كتاب ها برآيند. به ما گفته اند كه وقتي عيد 
مي آيد بسيار به ياد قيامت بيفتيد يعني آن رستاخيزي كه در طبيعت شروع شده 
شما را ياد آن رستاخيز حقيقي بيندازد و به واسطه آن در زندگي خود تأمل كنيد 
كه به كجا مي رويد و جهت زندگي شما كجاست. طرح چهار سؤال و پاسخ به آنها 

شايد ما را براي خروج از اين وضعيت كمك كند.

واقعيت آن است كه انسان به تذكر نياز 
دارد چ��ون آدمي موجودي اس��ت كه 
بسيار زود و حيرت آور فراموش مي كند 
و از ياد مي ب��رد. ما از ي��اد مي بريم كه 
چطور در جلس��ه خواستگاري نشسته 
بوديم و مثل بيد مي لرزيديم و خدا خدا 
مي كرديم كه آن دختري كه دوستش 
داريم نصيب ما شود و كسي مانع تراشي 
نكند و كسي س��نگ بزرگي جلوي راه 
ما نيندازد كه ما به عش��ق مان برس��يم 
و با خودمان مي گفتي��م خدايا اگر اين 
دختر نصيب من ش��ود من ديگر از تو 
چيز ديگري نمي خواهم. اما نگاه كنيد 
كه حاال آن دختر نصيب ما شده و ما به 
عقد هم درآمده اي��م و ازدواج كرده ايم 
و صاح��ب بچه هم ش��ده ايم. آيا عهد و 
رابطه ما همان نبود؟ سال هايي آمده اند 

و رفته ان��د اما چرا م��ن ديگر آن حس 
و دريافت ها را ندارم؟ ب��ه خاطر اينكه 
از ي��اد ب��رده ام در آن موقعيت چطور 
خدا خدا مي كردم و چط��ور صميمانه 
از خ��دا مي خواس��تم آن دختر نصيب 
من شود. تجربه نش��ان داده بسياري از 
آدم هايي كه س��راغ روابط فرازناشويي 
مي روند در واق��ع تعهدات خ��ود را از 
ياد مي برن��د و آنها را از جلوي چش��م 
خود دور مي كنند. درس��ت است كه ما 
به رس��م مألوف، حلقه اي و انگش��تري 
دست مان مي كنيم، اما در واقع آن حلقه 
و انگش��تري حقيق��ي، آن پيوند اصلي 
و دروني و همه حس ه��ا و دريافت ها و 
خاطره هاي عزيزي اس��ت كه در ذهن 
ما وجود دارد، ولي م��ا گاهي به خاطر 
آن چنددستگي دروني كه در ما وجود 

دارد آنها را ناديده مي گيريم. اما چطور 
مي توان در برابر اي��ن ناديده انگاري ها 
صف آراي��ي ك��رد؟ ب��ه نظر مي رس��د 
مهم ترين نس��خه، تذكر و به ياد آوردن 
اس��ت. من وقتي مثاًل در محل كارم در 
خطر رابطه عاطفي ق��رار مي گيرم بايد 
تعهدات خ��ود را به ياد بي��اورم، آنها را 
احضار كنم، مسئوليت خود را بپذيريم 
كه اصاًل من چه كسي هستم؟ برخي از 
متأهالن در دام هاي رابطه هاي متعدد 
مي افتند به خاطر اينكه اساساً همچنان 
خود را مجرد فرض مي كنن��د يا قيافه 
همس��ر و فرزند يا فرزندان شان آن قدر 
كم رنگ و كم اثر اس��ت كه در برابر آن 
تصوير پرجاني كه بهانه آغاز يك رابطه 
ديگر ش��ده كوچك ترين تاب مقاومت 
را ندارد و مي توان��د وهم مجرد بودن را 

به فرد بدهد. ام��ا آن تذكر دروني يا آن 
سيلي به موقع و هش��داردهنده بايد به 
موقع فرود بيايد و نواخته شود: آيا من 
پدر كودك و همس��ر زني هستم يا نه؟ 
آيا ش��روع يك رابطه ديگ��ر نمي تواند 
خانواده مرا آسيب پذير كند؟ آيا اين كار 
من در نهايت به ضرر خانواده، همس��ر 
و فرزندم نخواهد ب��ود؟ اينها زمان هاي 
حس��اب كشيدن از خود اس��ت كه اگر 
به موقع ص��ورت بگيرد اوالً م��را براي 
گرفتن تصميم هاي درست و عبور سالم 
از وسوس��ه ها ياري خواهد ك��رد و در 
ثاني ذه��ن، روان و روح م��را از افتادن 
در دام هاي عذاب و درد وجدان رهايي 
خواهد داد. بي ش��ك همين مثال را در 
رابطه با بس��ياري ديگر از تصميم ها و 

رفتارهايمان مي توانيم اجرا كنيم. 

 اما پرسش دقيقي كه در اين ميان مي توان مطرح كرد اين است كه 
من از كجا بدانم زمان حسابرسي و زمان حساب و كتاب كردن من 
فرارسيده است. از كجا بدانم كه آن چراغ هشدار در من روشن شده 
است و وقت بازنگري و بازرسي در رفتارها و كردارها و جهت گيري ها 

و هدف ها رسيده است. 
نش��انه بازنگري معموالً آن مالل و افسردگي دروني و در جا زدن و 
حس فرورفتني است كه گاه در ما وجود دارد. اجازه بدهيد از همين 
حس فرورفتن اس��تفاده كنيم، چون فكر مي كنم يكي از بهترين 
تعبيرها درباره آالرم بازبيني و حسابرسي شخصي است. يك وقت 
است كه ما احس��اس مي كنيم پيش مي رويم، يعني در فعاليت ها 
و امور خود پيش��رفت داش��ته ايم. يك وقت هم ح��س مي كنيم 
پسرفت هايي داش��ته ايم. هر دو اينها اگرچه يكس��ان نيستند اما 
روندهايي طبيعي در فعاليت هاي ما به ش��مار مي روند. ما ممكن 
است در روزها و ماه هايي پسرفت داشته باشيم اما اگر حس كنيم 
نه پيش مي رويم و نه پس، بلكه فرومي رويم چه؟ يك ش��ركت در 
فعاليت هاي خود ممكن اس��ت ماهي يا سالي سودآور باشد و ماه و 
سالي ديگر زيانده، اين معناي پيشرفت و پسرفت است اما اگر آن 
شركت مثاًل در ظاهر يك شركت مواد غذايي باشد اما عماًل به محل 

توليد مواد مخدر صنعتي تبديل شود چه؟
 اگر مثاًل بانكي يا مؤسسه مالي به جايي براي پولشويي بدل شود 
چه؟ در اين صورت تنها تعبيري كه مي تواند وضعيت آن شركت 
را توصيف كند فرورفتن است. شركت اساساً در يك مسير تباهي 
افتاده است. اين حسي است كه ما نيز گاه در زندگي تجربه اش 
مي كنيم. احساس اينكه اساساً در مسير ديگري افتاده ايم. يك 
وقت ش��ما مي خواهيد به كوه برويد. ممكن است پيش برويد يا 
عقب بمانيد. اينها تا حدي طبيعي اس��ت چون شما حتي وقتي 
هم عقب بمانيد باز در مسير كوه هستيد و به سمت كوه مي رويد 
اما اينكه ش��ما يكهو چش��م باز كنيد و ببينيد به ج��اي كوه از 
يك شهر بازي سر درآورده ايد معلوم اس��ت يك جاي كار ايراد 

جدي اي دارد. 

 يك��ي از مكان هاي ج��دي كه اف��راد در موقعي��ت فرورفتن قرار 
مي گيرند و اين حس را دارند كه فرومي روند موقعيت هاي شغلي و 
كاري است. اينجا باز آن چراغ هشداردهنده است كه روشن شده 
اس��ت، هنگامي كه حس مي كنيد ديگر كار كردن شما آن جاذبه 
و شور پيشين را ندارد. بسياري از ما متأسفانه در دام اين وضعيت 

مي افتيم و در نهايت آن چراغ هشدار در ما روشن مي شود. 
واقعيت آن اس��ت كه هويت ش��غلي آدمي بخش مهمي از هويت 
فردي او را ش��كل مي دهد. در واقع بخش قاب��ل توجهي از ميزان 
نارضايت��ي ما از خودم��ان به هويت ش��غلي مان برمي گ��ردد، به 
كارهايي كه انجام مي دهيم، بنابراين بخش اعظمي از بازنگري ها 
و خانه تكاني هاي دروني ما به اين جا برمي گ��ردد كه من به خود 
مراجعه كنم و ببينم كه چرا دچار فرسايش كاري شده ام. افرادي 
كه دچار اين حالت مي ش��وند عموماً از يك حس مشترك سخن 
مي گويند؛ اينكه حس مي كنند در يك فضايي گير افتاده اند. آنها 
گمان مي كنند روز به روز بلند شدن از تختخواب برايشان سخت تر 
و دش��وارتر مي ش��ود، نه گمان كه واقعاً با تمام وجود اين حس را 
دارند كه انگار رختخواب هر صبح با التم��اس و عجز و البه از آنها 
مي خواهد كه بلند نشوند، گويي كه رختخواب موجود زنده اي است 
و هوايي كه براي نفس كشيدن مي خواهد حضور افقي شماست. اما 

اين دلزدگي از كجا مي آيد؟
واقعيت آن است كه اگر ما معناي پش��ت كارهايمان را برداريم 
ي��ا نتوانيم پاس��خ هاي دقيق��ي به »ك��ه چه؟« بدهي��م دچار 
فرسايش هاي ش��غلي مي شويم و آن دس��تگاه »كه چه« در ما 
روشن مي شود و همه چيز را س��ياه و تاريك مي كند. مثاًل يكي 
ممكن است كه شغل بس��يار پردرآمدي هم داشته باشد اما به 
خاطر فرسايش شغلي دستگاه »كه چه« در ذهن او روشن مانده 
باش��د. برخي از كارآفرين هاي تجاري و موفق دنيا يك روزي از 
خواب بلند شده اند و گفته اند ديگر بس است، آنها نه كارتن خواب 
بوده اند و نه معتاد و نه اينكه س��قفي باالي سرشان نبوده است. 
آنها بدهكار نبوده اند، آنها بي خانمان نبوده اند، بهترين امكانات 
زندگي را داشته اند، اما با اين همه خواستار تغيير در زندگي شان 
شدند و خواستند كه به حس��اب خودشان برسند، چون آن قدر 
سرشان را شلوغ كرده بودند كه از زندگي جز كار هيچ نمي ديدند 
اما يك روزي با تمام توان از مجموعه و برند و شركت خود جدا 
شدند و رفتند سراغ چيزهاي ديگر، به خاطر اينكه زندگي يك 
وجهي مولد »كه چه« است. من حتي اگر بهترين امكانات دنيا 
را داشته باشم اما فقط در يك وجه و ضلع زندگي جلو بروم دير 
يا زود دچار فرسايش شغلي خواهم شد چون من كه فقط براي 
كار كردن يا برند ساختن يا شركت زدن و ابداع و اختراع به دنيا 
نيامده ام. درست است كه مثاًل زندگي خالقانه و نوآور و پويا يك 
ارزش است اما شما در زندگي بيش��تر از زندگي ثروت آفرين و 
فناورانه به معنا نياز داريد و هر زمان حس كنيد زندگي شما از 
معنا تهي مي شود در واقع وقت بازبيني و بازنگري رسيده است 
و البته در اين ميان آدم ها دو دس��ته اند: آدم هايي كه به خاطر 
عادت ها، تعلق ها و وسوس��ه ها، مناف��ع و لذت هاي آني ترجيح 
مي دهند كه نسبت به آن چراغ هش��داردهنده دروني بي اعتنا 
بمانند و استرس ها و چندپارگي ها و تشويش ها را به جان بخرند 
و آدم هايي كه به س��مت آن چراغ مي روند و ب��ا يكي كردن يا 
نزديك ساختن زندگي واقعي با زندگي مطلوب آن چراغ هشدار 

را خاموش مي كنند.

اگر ما نخواهيم بي خيال و بي توجه از كنار آن چراغ چش��مك زن 
دروني كه مدام زمان حساب كشي از خود را به ما گوشرد مي كند 
بگذريم، دقيقاً چ��ه كار بايد بكنيم. يكي از بهتري��ن كارهايي كه 
مي توانيم در اين باره انجام دهيم اين است كه از خود بپرسيم آيا من 
واقعاً آن طور كه مطلوب من است زندگي مي كنم؟ در واقع بسياري 
از نگراني هايي كه در ما وجود دارد به خاطر آن دوپارگي هايي است 
كه در زندگي ما روي داده اس��ت. من مطلوب هايي در درون خود 
دارم اما واقعيت زندگي من چيزي ديگري است، بنابراين يك چراغ 
هشدار در من روشن مي شود و به من هشدار مي دهد زندگي خود را 

از آنچه در واقع مي گذرد به سمت مطلوب هاي خود بكشانم. 
آيا من واقعاً آن طور كه مطلوب من اس��ت زندگ��ي مي كنم؟ اين 
پرسشي اس��ت كه در صورت توجه به آن مي تواند آن دوپارگي ها 
و چندپارگي هاي درون ش��ما را ك��ه كانون و مركز تش��ويش ها، 
اس��ترس ها و بي قراري هاس��ت رفع و رجوع و رفو كند. پس اجازه 
بدهيد بذر اين س��ؤال در شما بيفتد و در ش��ما جوانه بزند و رشد 
كند. آيا به واقع من آن طور كه دل��م مي خواهد زندگي مي كنم؟ 
مثاًل يكي از عالئم و نش��انه هاي چراغ حسابرس��ي كه دائم در من 
چشمك مي زند تباين و تضادي است كه ميان كار و رفتارهاي من 
و چارچوب هاي اخالقي وجود دارد. اين چ��راغ در واقع مرا به اين 
سؤال رهنمون مي ش��ود كه آيا من آن طور كه مطلوب من است 
زندگي مي كنم؟ اما چون توجه به اين چراغ، مستلزم توجه به يك 
سري محدوديت ها و بررسي هاي مجدد است و من سعي مي كنم 
بي تفاوت از كنار آن عبور كنم. مثاًل ممكن اس��ت كس��ي خودش 
را زير نظر گرفته و ديده باش��د كه اين روزها به طور ميانگين 10 
ساعت در شبكه هاي اجتماعي حضور دارد و روزي صدها بار به طور 
وسواسي و عصبي گوشي تلفن همراه خود را چك مي كند. ممكن 
است كسي خودش را زير نظر گرفته و متوجه شده باشد عالوه بر 
زمان هاي قابل توجهي كه در شبكه هاي اجتماعي صرف مي كند 
دچار حاشيه هايي در اين شبكه ها ش��ده كه احتماالً به خانواده و 
تعهدات اخالقي او در برابر همسرش آسيب خواهد زد. مثاًل متوجه 
شده كه اخيراً ارتباط هاي او با افراد جنس مخالف از گفت وگوهاي 
عادي و كاري به سمت مسائل عاطفي و درددل ها سوق پيدا كرده 
اس��ت. اين يك چراغ هشدار اس��ت كه در درون فرد روشن شده، 
اما فرد نمي خواهد ت��ن به اين جراحي بده��د، بنابراين هر روز به 

تعويقش مي اندازد. 
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هويت ش�غلي آدمي بخ�ش مهم�ي از هويت فردي 
او را ش�كل مي دهد. در واقع بخش قاب�ل توجهي از 
ميزان نارضايتي ما از خودمان به هويت ش�غلي مان 
برمي گردد، به كارهايي كه انجام مي دهيم، بنابراين 
بخش اعظمي از بازنگري ها و خانه تكاني هاي دروني 
ما به اين ج�ا برمي گ�ردد كه م�ن به خ�ود مراجعه 
كنم و ببينم كه چرا دچار فرس�ايش كاري ش�ده ام


