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    ترس را كنار بگذاريم
دليل اينكه خيلي از ما با اين دليل تراش��ي ها و توجيه ها 
ديگران را كالفه مي كنيم، چيست؟ چرا نمي توانيم حرفمان 
را صريح بگوييم و بابت اشتباهي كه انجام داده ايم به طور 
واقعي معذرت خواهي كنيم و نخواهي��م با داليل واهي يا  

ترفندهاي زيركانه طرفمان را مجاب كنيم؟
خيلي از ما مي ترسيم. تقريباً همه ما موقع اين دليل تراشي ها 
مي ترسيم. نه اينكه آدم هاي ترسو و بزدلي باشيم، نه، شايد 
در ظاهر خيلي هم بي باك و جسور و نترس به نظر برسيم. 
ولي در دل نمي توانيم شهامت الزم را براي بيان حرفمان 
داشته باشيم. ممكن است بترسيم قضاوت شويم يا  ممكن 
اس��ت بترس��يم از اينكه با بيان دليل واقعي ديگر روي ما 

حساب باز نكنند و... 
مثالً فرض كنيم قرار است امروز جلسه مهمي در ساعت 9 
صبح تشكيل   شود و ما با 20  دقيقه تأخير به آن وارد شويم، 
در حالي كه حتي به خودمان زحمت نداده  باشيم كه با يك 
تماس تلفني ساده، دير آمدنمان را پيش از ساعت 9 به مدير 
جلسه اعالم كرده باشيم و در چنين شرايطي دير آمدنمان را 
به هر دليلي كه بوده بر گردن ترافيك بيندازيم. ما خودمان را 
با ترافيك توجيه مي كنيم، چون مي خواهيم اعتبارمان را از 
دست ندهيم. مثالً ممكن است امروز صبح مجبور بوده ايم 
پيش از رفتن به آن جلسه فرزندمان را براي شركت در يك 
مسابقه ورزشي به باش��گاه محل ببريم و همين كار باعث 
تأخيرمان در جلسه شده باشد، ولي با خودمان فكر كنيم كه 
عنوان كردن اين واقعيت، ممكن است باعث شود مدير فكر 
كند كه ما به خاطر فرزندي كه داريم هر بار به جلساتي از اين 
دست دير خواهيم رسيد و در نتيجه موقعيت شغلي مان را 
تنزل يا  تغيير دهد. اين نگراني ممكن است ما را وادار كند 
كه از گفتن دليل واقعي و حقيقت س��رباز زنيم و چيزي 
بگوييم كه هم واقعيت داشته و هم ما را بي گناه نشان بدهد. 
وقتي بگوييم به خاطر ترافيك دير به جلسه آمده ايم، بله، 
دروغ نگفته ايم، چون ترافيك هم در راه بوده است، ولي ما 
مي توانستيم با در نظر گرفتن آن، كمي زودتر از خانه بيرون 

بياييم و در نتيجه دير به جلسه نرسيم. 
    خودمان را بي اعتبار نكنيم

همه صداقت را درك مي كنند، شايد ما بتوانيم يك بار يا 
حتي بارها از اين دليل ها بتراشيم و ديگران را به ظاهر قانع 
كنيم ولي باالخره دستمان رو مي ش��ود. باالخره ديگران 
مي فهمند كه با كسي سر و كار دارند كه با آنها شفاف نيست 
و هميشه براي اشتباهاتش دليل تراشي مي كند. اين اعتبار 
ما را پايين مي آورد. اين خيلي دردناك است كه خودمان 
با دست خودمان به بي اعتباري خودمان دامن زده باشيم، 
چون در واقع هر بار به خاطر ترس از بي اعتبار ش��دن آن 
داليل را س��اخته ايم، در حالي كه هر بار در حال بي اعتبار 
كردن خودمان بوده ايم.  ش��خصاً هنگام ثبت نام فرزندم 
در مدرسه، شاهد اين بودم كه بسياري از اوليا براي اينكه 
بتوانند فرزندشان را در مدرسه اي كه بهترين مدرسه منطقه 
به شمار مي رفت ثبت نام كنند، قراردادهاي دروغين تهيه 

مي كردند تا در نقش��ه مربوط  در مح��دوده ثبت نامي آن 
مدرسه قرار بگيرند. مدير كه متوجه ش��ده بود عده اي از 
دانش آموزان با اين ترفند مي خواهند مسئوالن مدرسه را 
فريب بدهند تصميم گرفت از بابت درستي اين قراردادها 
به نشاني موجود در آنها رفته و تحقيق ميداني انجام بدهد. 
وقتي به خانه ها مراجعه كرد، متوجه ش��د كه حدس��ش 
درست بوده و بسياري از آنها دروغين بوده  است. او سپس 
اولياي اين دسته از دانش آموزان را به مدرسه دعوت كرد تا 
براي اين دروغ خود دليل بياورند. مدير به آنها گفته بود كه 
اگر صادقانه و شفاف دليل منطقي براي ثبت نام فرزندشان 
در مدرسه ارائه مي كردند، او هم با اين كار موافقت مي كرد، 
ولي حاال با اين كار اهميتي به دليل منطقي آنها نمي دهد و 

فرزندانشان را در آن مدرسه ثبت نام نمي كند. 
    نيروي بزرگ صداقت و راستي

آن روز كه اين ماجرا را از نزديك ديدم توانستم يك بار ديگر 
از نزديك نيروي بزرگ صداقت را ببينم و درك كنم. 

هر كاري كه ما انجام مي دهيم نيرويي دارد. با انجام كارها 
اين نيرو هم با ما همراه مي ش��ود. اين نظر شخصي من 
است، ولي در زندگي بر حسب تجربه به دست آوردمش 
و در بعضي جاها هم درباره اش مطالبي را مطالعه كرده ام. 
بنابراين وقتي به هر شكلي كاري نادرست انجام مي دهيم، 
نيروي حاصل از آن را هم با خودمان همراه مي كنيم. نه 
تنها كار ناشايس��ت و نادرس��ت كه نيروي حاصل از كار 
درس��ت را هم با هر بزرگي و قدرتي كه دارد، با خودمان 
همراه مي كنيم كه گفته مي ش��ود پروردگار جزاي كار 
خوب ما را 10 براب��ر و جزاي كار بد ما را ي��ك برابر به ما 
برمي گرداند.شايد در اينجا بتوان درك كرد اينكه نيرويي 
به ما مي دهد با 10 برابر قدرت آن كار خوب يا  يك برابر 
قدرت آن كردار بد. شايد اگر جز اين بود خيلي از ما زود 
فرسوده مي شديم و بي نهايت توان خودمان را در زندگي 
از دست مي داديم. شايد اگر با اين ديد به قضيه انجام كار 
درست و نادرست نگاه كنيم، كمتر دست به خطا بزنيم و 

تشويق شويم به انجام كارهاي خوب و درست. 
حتماً شما هم بارها اين احساس ها را بعد از انجام كارها 

داشته و درك كرده ايد. من وقتي كوچك ترين كار خوبي 
انجام مي دهم احساس خوبي قلبم را مي گيرد. بسته به 
بزرگي آن كار، گاهي بغض هم مي كنم، چون خودم را به 
جاي كسي مي گذارم كه كار خوبي در حقش شده و در 
نتيجه بسيار خوشحال است و اين، احساس آرامش زيادي 
به من مي دهد و روحم را رها مي كند. اين رهايي احساسي 

بسيار خوب و وصف نشدني دارد. 
وقتي كار نادرستي هم انجام مي دهم، نوعي گرفتگي را 
در قلبم احساس مي كنم. نياز دارم به تخليه هيجاني، تا 
آرامش از دس��ت رفته ام را پيدا كنم. اينك��ه هر كدام از 
اينها چند برابر ديگري اس��ت يا  احساس كار خوب 10 
برابر احس��اس بد حاصل از عملكرد بد من است يا نه را 
نمي دانم، ولي مي دانم كه خيلي دلنشين است. وقتي در 
وجودم پيدا مي شود، دلم مي خواهد بيشتر سكوت كنم. 
يك جور شادي دروني پيدا مي كنم و حتي در اوج داشتن 
مشكالت احساس مي كنم كه ش��ادم و جاي هيچ گونه 

نگراني نيست. 
    ارزشمندي احساس ها

داشتن اين احساس واقعاً ارزشمند است، اين را كساني 
بيشتر درك مي كنند كه مثل من، احساس ناآرامي را هم 
بارها و بارها چش��يده اند. خيلي از ما اينجور وقت ها كه 
ناآرامي، روح و روانمان را در دس��ت گرفته است و گويي 
مچاله اش مي كند، مي خواهيم به جايي پناه ببريم. ممكن 
است برويم سراغ جعبه داروها و قرص آرام بخشي را بيابيم. 
شايد برويم سراغ مواد آرامش، خواه ضعيف و خواه قوي 
و با مصرف آن به روحمان آرامش بدهيم يا  وقتي از اين 
نا آرامي ها سردرگم ش��ويم، شروع به فرافكني مشكالت 
كنيم و مس��ائل مختلف و كوچك و ب��زرگ زندگي را بر 
سر ديگران بيندازيم. درواقع سهم خودمان را در زندگي 
و در برابر ناآرامي ها در نظر نگيريم و به جاي آن شروع به 
پرخاش و ايرادگيري و عيب جويي در ديگران كنيم. هر 
روز باره��ا و بارها اين اشكال ترش��ي ها و ايرادگيري ها را 
انجام دهيم و خودمان هم ندانيم كه به راستي چرا! با زبان 
خودماني تر، اين كارها را از روي بي قراري انجام بدهيم و 

خودمان هم ندانيم كه چرا نياز به انجام آنها داريم. 
اگر بتوانيم ب��ر ترس ه��اي دروني مان غلب��ه كنيم و از 
قضاوت ها و چيزهايي كه درباره اش گفته شد و همينطور 
چيزهاي ديگ��ر كه مي توانن��د ما را ب��ه بهانه گيري ها و 
دليل تراشي ها سوق دهند، غلبه كنيم، لطف بزرگي در 
حق خودمان كرده ايم. با اين دقيق شدن ها به رفتارهايمان 
و دليل هاي رفتارهايمان، رفته رفته به خودشناسي بزرگ 
و عميقي مي رسيم. اين خودشناسي نه تنها در اين باره 
به داد ما خواهد رس��يد، بلكه زندگي م��ا را نيز دگرگون 
خواهد كرد. دانش آموزي كه با دليل تراش��ي از آموزگار 
خود مي خواهد ك��ه اش��تباهات و كوتاهي هايش را در 
خواندن درس يا  انجام تكاليف ناديده بگيرد، در واقع به 
نوعي خودش را به سهل انگاري عادت مي دهد. جامعه، 
خانواده و خود ما بايد خودمان را از اين سهل انگاري ها دور 
كنيم. ديگر در زمانه ما جايي براي اين كوتاهي ها نيست. 
جهان در حال رشد است و به شدت در حال تغيير. با اين 
كوته كاري ها و سهل انگاري ها نمي شود با سرعت رشد و 
تغييرات همپا شد. پيداس��ت كه با اين روش يك جايي 
كم مي آوريم و از رش��د و تغييرات موجود در دنيا عقب 
مي مانيم. اين كم آوردن خسارت بزرگي به ما خواهد زد. 

نه تنها به خودمان كه به ديگران و جامعه هم. 
 در دانشكده استادي داشتم كه هميشه مي گفت يادتان 
باش��د كه در برابر دنيا و زمانه نايستيد، اگرنه در آن حل يا 
ذوب مي شويد. هميش��ه همراه و پا به پاي زمانه باشيد تا 
رشد كنيد.  آن استاد پير كه اميدوارم هم اكنون زنده باشد، 
اين را به من و س��اير دانشجويان آموخت كه انعطاف پذير 
باشيم و دس��ت از تنها ماندن برداريم. اين تنها ماندن در 
همه جاي زندگي به ما آسيب مي زند. در زندگي خانوادگي، 
شغلي، اجتماعي، روابط همسايگي و ... توجيه كردن هاي 
پوشالي چيزي جز تنهايي براي ما به دنبال نخواهد داشت. 
با درنظر گرفتن اين نكات حتماً ش��ما هم مثل من به اين 
باور رسيده ايد كه روح ما نياز به شفافيت دارد، چون دلش 
مي خواهد با سايرين روراست باشد، ديگران از كدر بودنش 

ناراحت و گريزان نباشند و در عالم تنها نماند. 

     ليال جعفري
ترافيك خيل�ي س�نگين بود،وگرن�ه زودتر 
به جلس�ه مي رس�يدم... ببخش�يد اگر هنوز 
نتوانس�ته ام گزارش اين قرارداد را بنويس�م، 
به خاطر مشغله ذهني ام است... اين روزها در 
حال جابه جايي هستيم، براي همين لباس هاي 
فرم مدرسه را نتوانس�تم بپوشم و به جاي آن 
از اين پيراهن اس�تفاده ك�رده ام... فردا صبح 
زودتر از هميشه بايد بروم سركار، براي همين 
نمي توانم چيزهايي را كه قرار بود امشب بخرم، 
خريداري كنم... باران كه باريد، من داخل خانه 
نبودم، براي همين روزنامه تو را نتوانس�تم از 
كنار پنجره بردارم و صفحه سبك زندگي، زير 
باران ماند و خيس و خراب شد... موقع ثبت نام 
در تور مسافرتي فكر كردم تو كار داري و با ما 
نمي آيي، براي همين نام تو را در كنار نام ساير 
دوستانم ننوشتم... كاشكي ديشب كمي وقت 
داشتم تا بيش�تر براي امتحانم درس بخوانم، 

آن وقت حتماً نمره قبولي مي گرفتم و... 
فك�ر مي كنم ش�ما هم مث�ل من، ب�ا خيلي از 
اين دليل ه�ا يا  نظاير آنه�ا در زندگي برخورد 
كرده ايد. خيل�ي وقت ها اش�تباهي مي كنيم 
ولي به جاي معذرت خواهي واقعي و بيان دليل 
واقع�ي آن، دليل هاي غيرواقع�ي مي آوريم و 
كارمان را توجيه مي كنيم. بسياري از ما با اين 
جمالت و همانند آنها كاري را كه درست انجام 
نداده ايم موجه جل�وه مي دهيم و مي خواهيم 

خودمان را خوب جلوه دهيم. 
اين كار براي خيلي از ما به عادتي تبديل ش�ده 
كه ممكن اس�ت هر روز هم انجامش دهيم. در 
واقع بسياري از مواقع در زندگي با اين حرف ها 
مي خواهيم در نگاه س�ايرين خودمان را خوب 
جلوه دهيم. اين خوب مان�دن را با فريب ادامه 
مي دهيم و از اين كار احساس رضايت هم داريم. 
فكر مي كنيم كه با اين كار مي توانيم شخصيت 
خود را مثبت نشان بدهيم و اين مثبت بودن را 
هم با حرف هايي از اين دس�ت حفظ كنيم ولي 
شايد غافل از اين باش�يم كه ديگران هشيارتر 
از اين هس�تند كه ما فك�ر مي كنيم. از س�وي 
ديگر خود آنها هم ممكن اس�ت مث�ل خود ما 
دليل تراش هايي حرفه اي باش�ند و با اداي يك 
حرف از حروف�ي كه جمله دليل واران�ه ما با آن 
ساخته ش�ده اس�ت، تا انتهاي جمله و معناي 
واقعي اش را درك كنند. خيل�ي از ما هر چه در 
زندگي جلوتر مي رويم، اين دليل تراش�ي ها را 
هم همراهمان داري�م و مهم تر اينكه آنها را هم 
همراه خودمان بزرگ تر مي كنيم. هر چه تجربه 
ما در زندگي بيشتر مي شود، آنها هم تجربه شان 
باالتر مي رود و قوي تر و حرفه اي تر مي شوند. اين 
بزرگ شدن، يعني اينكه ما روز به روز شفافيت 
خود را بيشتر از دس�ت مي دهيم و هر بار با اين 
دليل تراشي ها لكه اي هرچند به اندازه يك نقطه  
بر روحم�ان بر ج�ا مي گذاريم. اي�ن نقطه هاي 
كوچك رنگ زيبايي ندارد، كدر هم هست و از 
وراي آن نمي توان آن سو را ديد. اين كدر بودن و 
رنگدانه داشتن، با شفافيت و بي رنگي روح جور 
درنمي آيد. براي همين هربار با اين نقطه ها كه بر 
اين سطح مي افتد، فاصله اي بين ما و اطرافيان 
ما مي افتد. اين فاصله به خاطر اين است كه آنها 
متوجه شفاف نبودن روح ما مي شوند. مگر نه اين 
است كه ما دلمان نمي خواهد حتي به زيباترين 
مناظر هم از پشت شيش�ه مكدر، نگاه نكنيم؟ 
خب وقتي با اين كارها و از دست دادن شفافيت 
روحمان مرتب شيشه اي را كه بر دريچه روحمان 
قرار دارد، مكدر و تيره به ديگران نشان مي دهيم، 
مسلم است كه آنها هم بعد از مدتي حوصله شان 

سر برود و از ما دوري كنند. 

 ما انسان آفريده ش��ده ايم با تمام كاستي ها و 
قوت هايمان. يكي از كارهاي مهم  ما هم در اين 
دنيا برطرف كردن كاستي ها و برجسته كردن و 
بيشتر نشان دادن قوت هاست. پس اينكه اطراف 
ما ممكن اس��ت نكات منفي از قبيل روراست 
نبودن به چش��م بخورد، حاشا كردنش اشتباه 

است و جاي ناراحتي هم ندارد. 
وقتي مي پذيريم كه ما ه��م در همين جو قرار 
داريم، ديگر خودمان را از اين دسته افراد جدا 
نمي بينيم و فكر نمي كنيم كه مستثني هستيم. 
در اين صورت به اين فكر مي افتيم كه به خودمان 
بياييم، فكر كنيم كه اين مشكالت چگونه پيش 
مي آيد و براي چه پيش روي مان قرار مي گيرد. 
اين تأمل يك جور خودشناس��ي به ما مي دهد 
كه سازندگي خانواده و جامعه را به همراه دارد. 
سنگ بناي بسياري از روابط در خانواده و جامعه 

و دوستان، با اين سازندگي ها شكل مي گيرد. 
بار ديگر به اطراف خود نگاه كنيد، چند رابطه 
مي بينيد كه به دليل ناراس��تي و شفاف نبودن 
افراد متالشي ش��ده يا  در حال متالشي شدن 
است؟ اين رابطه ها ممكن اس��ت در محل كار 
ش��ما بين همكاران يا  در بين دوستان يا  افراد 
خانواده و ... باشد. ممكن است همين االن فرزند 
شما نسبت به ش��ما اعتمادش را از دست داده 
باشد چون چند باري با او شفاف نبوده ايد و او هم 

ديگر اعتمادش را به شما از دست داده است. 
پيامد ه��اي منفي اين ناراس��تي ها ب��ر جامعه 
كتمان نشدني است. بس��ياري از ما هم اكنون 
ش��اهد روابط نادرس��ت نوجوانان و جوانان يا  

حتي كودكان با دوس��تاني نامناسب هستيم. 
بيشتر ما در بين كتاب ها يا  مقاله ها، سمينارها ، 
سخنراني ها و ... به دنبال يافتن منشأ اين روابط 
هستيم ولي آيا تا به حال شده است از خودمان 
بپرس��يم كه خود ما چقدر در ايجاد اين روابط 
دخيل هس��تيم؟ آيا نقش خودم��ان را در اين 
نابس��اماني ها در نظر مي گيريم؟ ما بخواهيم و 
نخواهيم بر يكديگ��ر و در نتيجه بر اين دنيا اثر 
داريم. پس رفتار ما مي توان��د خيلي چيزها را 
تغيير بدهد. اين تغيير همان آبي است كه گاه 
روي آتش هاي الو گرفته دور و برمان مي ريزيم. 
اين نكته ساده تأثير بزرگي دارد. بي شك تمامي 

اديان دروغ را ناشايست و بد مي  دانند. 
راست بگوييم تا دنيا هم راستي ها را جلوي پاي 
ما بگذارد، مگر نه اين است كه با هر دستي كه 
بدهي، با همان دس��ت هم باز پس مي گيري؟ 
همه ما ممكن است در زندگي اشتباهات فراواني 
داشته باشيم، وقتي به جاي عذرخواهي از بابت 
آنها يا  جبران آنها يا  توضيح شفاف درباره آنها 
به كسي كه بايد توضيحي به او بدهيم، شروع 
به توجيه و بيان جمالت نادرست و غيرشفاف 

مي كنيم يا  در عمل، دليل رفتار خود را جوري 
نشان مي دهيم كه واقعي نيست، در واقع با زبان 
بي زباني به ديگ��ران مي گوييم م��ن آدم قابل 
اعتمادي نيس��تم، چون دلم مي خواهد آنچه 
هست را از تو پنهان كنم و واضح به تو نگويم كه 
چه خبر است. ما با شنيدن يا  درك اين جمالت، 
چه واكنشي از خودمان نشان مي دهيم؟ مسلماً 
همه ما واكنش دفاعي يا  چيزي شبيه به اين از 
خودمان نشان مي دهيم. فكر مي كنيم كسي ما 
را به اصطالح س��ر كار گذاشته يا  با ما روراست 
و شفاف نيست. ممكن است تصميم بگيريم كه 
ديگر با اين فرد قط��ع رابطه كنيم و در صورتي 
كه امكان اين كار را نداش��ته باش��يم، ممكن 
است ديگر با او روراس��ت نباشيم و ما هم رفتار 
غيرصادقانه پيش بگيريم يا  اعتمادمان را نسبت 
به او از دس��ت بدهيم يا  دلم��ان مي خواهد از 
آنچه او نمي خواهد ما از آن باخبر ش��ويم، سر 
دربياوريم و در واقع كارآگاه بازي دربياوريم و به 

عبارتي فضول شويم. 
اينها و رفتارهايي نظير اينها، همگي يعني اينكه 
افراد به فاز يا  قطب منفي موجود در اين هستي 
وارد شده اند. اين ورود، پيامدهاي منفي هم به 
دنبال خواهد داش��ت. برعكس اين نيز هست. 
يعني وقتي با رفتاري خوب و درست باعث ورود 
يا  نزديك شدن آنها به قطب مثبت مي شويم، 
پيامدهاي مثبتي را هم به جامعه و اين هستي 
تزريق مي كنيم. پس رفتار و عملكرد ما خيلي 
مهم است. چون ديگران را هم به قطب مثبت يا  

منفي موجود در اين هستي سوق مي دهيم. 

فكر كردن به اين پيامدها زمينه ساز خودسازي 
ماست. منظور از اين توضيحات اين نيست كه 
ديگر افراد باي��د به اصطالح عصا ق��ورت داده 
باش��ند و در تنگنا، ناراحتي، س��ختي و فشار 
زندگي كنن��د، بلكه منظور از اين نوش��ته اين 
است كه از كنار رفتارها سرسري نگذريم. فكر 
نكنيم كه ح��اال اگر يك جايي كس��ي را فريب 
دادم و مثاًل با توجيه رفتار زش��ت خود او را به 
اصطالح پيچانده ام، ديگر كار تمام ش��ده و آن 
كار در هس��تي به فراموشي سپرده شده است. 
بايد اين را در نظر گرفت ك��ه حتي آن كار اگر 
فراموش هم شده باش��د، اثرش باقي مانده و از 
بين نمي رود. مثل آفتاب��ي كه با غروب مي رود 
ولي با رفتن��ش در تاريكي هوا اث��رش از بين 
نمي رود. آفتاب نيس��ت ولي تأثي��ر آن بر همه 
چيز هست. مثاًل تأثير آن بر رشد گياهان باقي 
مي ماند و با انرژي خوبي كه به آنها داده، رشد در 
آنها ادامه مي يابد. ما دقيقاً مثل آفتاب هستيم. 
ولي مثل پرتوهاي ش��يميايي موجود در دنيا 
هم مي توانيم باش��يم. گفته مي شود خوراكي 
كه با اين پرتوهاي فيزيكي يا  شيميايي پخته 
مي شود تأثير آنها را همراه خودش دارد، حتي تا 
وقتي كه در معده جانداران مورد تجزيه و هضم 
قرار بگيرد. اين تأثير كه ممكن است منفي باشد 
بدون حضور آن پرتوها به منفي بودنشان ادامه 
مي دهند. اين پرتوه��ا در چند ثانيه بر خوراك 
تابيده شده و بعد ناپديد مي شوند، ولي تأثير آنها 
از بين نمي رود. بسته به عالقه ما، هم مي شود 

پرتو بود و هم آفتاب. 
قطب منفي يا  مثبت در اين هس��تي، با همين 
پرتوها و آفتاب ها قوت مي گيرد. پس هيچ عملي 
از ما كوچك نيست. شايد براي همين است كه 
پروردگار در قرآن مي فرمايد به ذره ذره رفتار و 
عمل ما رسيدگي خواهد شد. هر ذره اي جايگاه 
خودش را دارد و اثرش كتمان كردني نيس��ت. 
ساختن يا  پروراندن قطب مثبت يا  منفي دست 
خود ماست. ما همه چيز را مي توانيم با اين نگاه 

تغيير بدهيم. 

      هما ايراني
خيلي از خانواده ها اين روزها در حال متالشي شدن است. داليل زيادي براي اين فروپاشي 
وجود دارد، ولي يكي از آنها روراست نبودن و شفاف نبودن افراد در اين روابط است. اين نه 
تنها گريبان زن و شوهرها را در خانواده گرفته است كه گريبانگير روابط مادر و فرزندي، خواهر 
و برادري و ... هم هست. شما چند نفر را مي شناسيد كه در بيان داليل رفتارهاي خود صادق 
هستند و بي پيرايه حرفشان را با شما مي زنند؟ نمي دانم براي اين پرسش من اسم چند نفر را 
مي آوريد يا  اصالً اسم كسي به ذهنتان مي رسد يا نه، ولي اين را مي دانم كه يا از اين بابت رنجي 
ديده ايد يا  ديگران را رنجانده ايد. اين را به جرئت مي توانم بگويم، چون شفاف نبودن افراد در 
تمام دنيا هست. اگر اين را رد كنيم، بايد بگوييم كه تمامي افراد پيرامون دست كم يك نفر در 
دنيا، صادق و روراست و بي  پيرايه هستند و در اطراف زندگي آن يك نفر روي اين كره خاكي، 
صداقت محض وجود دارد و هيچ عدم شفافيتي ديده نمي شود، در حالي كه اين موضوع ظاهراً 

با عقل و منطق جور درنمي آيد! 

در قطب مثبت هستيم يا منفي؟
آفتاب شفابخش باش نه پرتو شيميايي! 

با توجيه كردن خود را بي اعتبار مي كنيم

لكهسازيبرشيشهروحبادليلتراشي

اگ�ر بتوانيم ب�ر ترس ه�اي دروني مان 
غلبه كني�م و از قضاوت ه�ا و چيزهايي 
كه درب�اره اش گفت�ه ش�د و همينطور 
چيزه�اي ديگر ك�ه مي توانند م�ا را به 
بهانه گيري ها و دليل تراش�ي ها س�وق 
دهند، غلبه كنيم، لط�ف بزرگي در حق 
خودمان كرده ايم. با اين دقيق ش�دن ها 
به رفتارهايمان و دليل هاي رفتارهايمان، 
رفته رفته به خودشناسي بزرگ و عميقي 
مي رسيم. اين خودشناس�ي نه تنها در 
اين باره ب�ه داد ما خواهد رس�يد، بلكه 
زندگي ما را ني�ز دگرگ�ون خواهد كرد

نگاه سبك رفتار

تقريب�ًا هم�ه ما موق�ع دليل تراش�ي ها 
مي ترس�يم. نه اينكه آدم هاي ترس�و و 
بزدلي باشيم، نه، شايد در ظاهر خيلي هم 
بي باك و جس�ور و نترس به نظر برسيم. 
ول�ي در دل نمي توانيم ش�هامت الزم را 
براي بيان حرفمان داشته باشيم. ممكن 
است بترس�يم قضاوت ش�ويم يا  ممكن 
اس�ت بترس�يم از اينك�ه با بي�ان دليل 
واقعي ديگر روي ما حساب باز نكنند و... 

به اطراف خ�ود نگاه كني�د، چند 
رابطه مي بينيد كه به دليل ناراستي 
و ش�فاف نب�ودن افراد متالش�ي 
ش�ده يا  در حال متالش�ي شدن 
اس�ت؟ اين رابطه ها ممكن است 
در محل كار ش�ما بين همكاران يا  
در بين دوس�تان يا  افراد خانواده 
و ... باش�د. ممك�ن اس�ت همين 
االن فرزند ش�ما نس�بت به ش�ما 
اعتمادش را از دس�ت داده باش�د 
چون چند باري با او شفاف نبوده ايد


