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    ليال جعفري
دلمان مي خواهد در جامعه براي خودمان اعتباري داش�ته باش�يم. 
ديگران روي حرف و رفتار ما حس�اب كنند و براي خودمان كس�ي 
باش�يم. نياز داريم با اين اعتبار مورد تأييد ديگران قرار بگيريم و به 
ما احترام بگذارند. خالصه اينكه دلمان مي خواهد سرمان باال باشد 
و حرفمان خريدار داش�ته باش�د. اينكه چرا اين نياز در ما هست را 
نمي دانم، ولي اين را مي دانم كه كم يا بيش در وجود بيشتر ما هست. 
حتي كساني كه به نوعي از جامعه طرد شده اند و ديگر مورد پذيرش 
جامعه نيستند نيز اين نياز را دارند. اين را مي شود امتحان كرد. كافي 
است كنار شخصي كارتن خواب كه مدت هاست گوشه خيابان زندگي 
مي كند و سر و وضع ژوليده اي دارد بنشينيد و با احترام با او برخورد 

كنيد. مثاًل برايش ظرف مناس�بي از خوراك را در بهترين ظروف، با 
چيدماني آراس�ته ببريد يا مبلغي را در پاكتي تمي�ز و زيبا بگذاريد 
و با احترام به او هديه كنيد. اگر اين ش�خص باور كند كه شما او را به 
عنوان يك انسان مورد احترام و بزرگواري قرار داده ايد و مي خواهيد 
با او رفتار بزرگ منشانه داشته باشيد، به زودي خودش را جمع وجور 
مي كند و رفتاري مؤدبانه از خود نش�ان مي دهد. چه بسا كه اگر اين 
برخورد را چند بار تك�رار كنيد، رفته رفته باور مي كند كه انس�اني 
دوست داشتني و مورد احترام است. اين باور ممكن است در او تأثير 
بگذارد و او را به حركت و تالش براي ادامه زندگي بهتري سوق دهد. 
اين شخص تا روزي كه شما را نديده بود با برخورد سرزنش بار مردم 
و نگاه تحقيرآميز آنان خو گرفته بود، ولي همين انسان كه با برخورد 

محبت آميز و محترمانه شما روبه رو مي شود، چه بسا به خودش بيايد 
و بگويد من همان انس�اني هس�تم كه براي خودم خانه و كاشانه اي 
داشتم. دست كم سرپناهي بود كه شب ها زير آن سر بر بالشت بگذارم 
و با سربلندي بگويم كه اينجا مأمن من است. اگر جايي نياز به گفتن 
نشاني  آن كاش�انه پيدا مي كردم، س�رم را باال مي گرفتم و مي گفتم 
اين هم نشاني ام، مي توانيد فالن بس�ته يا فالن نامه را به اين نشاني 
بفرستيد. اينجا كاشانه من اس�ت؛ و حاال با رفتار شما به ياد آورد كه 
مي تواند براي خودش احت�رام و اعتبار دوباره اي به دس�ت بياورد. 
اعتباري كمتر يا بيشتر از گذش�ته را هم درنظر نگيرد و تنها به اين 
فكر كند كه دوب�اره عزيز و محترم خواهد ش�د و همين براي دوباره 

شكفتنش انگيزه خوبي شود. 

 حرفي كه از دل برآيد اعتبارش بيشتر است
مگر نه اينكه مي خواهيم حرفمان خريدار داش��ته باش��د، پس اين را به ياد 
بياوريم كه حرفي كه از دل برآيد، الجرم بر دل نشيند. اين دلنشيني، پيش 
نمي آيد مگر اينكه از دلي پاك و زالل برخاس��ته شود. درست است كه زالل 
شدن و پاك بودن كار سختي است و مي شود گفت همه ما آدم ها در جاهايي 
اشتباهاتي داريم كه از اين زاللي مي كاهد، ولي مهم اين است كه تالشمان در 
اين راه باشد. اين تالش به نظر من به خودي خود نيروي زيادي به ما مي دهد. به خودي 
خود باعث مي شود كه به آنچه مي خواهيم برسيم. به كبريتي كه نيمه جان است نگاه كنيد. 
اين كبريت هر آن ممكن است خاموش شود، ولي همين كه اين شعله كوچك را به شعله 
اجاق گاز نزديك كنيد، از آتشي كه بر جان گاز مي افتد، خود كبريت هم نيرومندتر مي شود. 
كبريت تالشش را براي روشن كردن شعله اي بزرگ تر مي كند، نتيجه اش هم به خودي 
خود نيروي مضاعفي ايجاد مي كند كه هم براي گاز خوب است و هم براي خودش. هرچند 
ماهيتش همان كبريت اس��ت كه بود، ولي ديگر به جاي يك كبريت بي جان به كبريتي 
شعله ور تبديل مي شود. به نظر من آغاز اعتبار پيدا كردن از نيتي آغاز مي شود كه ابتدا در 
دل داريم؛ چون در عمل داريم آن را انجام مي دهيم. با اين كار برخالف بسياري از مردم كه 
مي خواهند با انجام كارهاي خارق العاده سري بين سرها درآورند و به اين ترتيب براي خود 
اعتباري پيدا كنند يا به جاي رفتاري درست، رفتاري عوام فريبانه از خود نشان بدهند، ما 
در عمل صادقانه و از راهي درس��ت كه خداوند هم از آن راضي خواهد بود، دست به كار 

شده ايم. 
آنطور كه در زندگي فهميده ام، نيت كه خالصانه و خدايي باشد، راه ها هم يكي يكي از راهي 
درست خودشان را نشان مي دهند. ممكن است فردي سر راهمان قرار بگيرد و درخواستي 
داشته باشد يا اينكه خودمان از ديگري براي انجام كاري درخواستي داشته باشيم. شايد 
جايي به كمكمان نياز باشد، ش��ايد پيرمردي نياز به گوش��ي براي شنيدن درد دل هاي 
تنهايي اش داشته باشد. كسي چه مي داند، شايد امتحاني در اين باره از سوي هستي سر 
راهمان قرار بگيرد تا ببينيم با خودمان و نيتمان چقدر صادقيم و به اصطالح با خودمان 
چند چنديم! هرچه باشد قرار است براي خودمان اعتباري پايدار آن هم از راهي درست 
پيدا كنيم. پس، از پس امتحان ها و راه هاي مختلف بايد برآمد. هيچ چيزي بدون سختي 

و رنج به دست نخواهد آمد. حتي آمدن ما به اين جهان همراه با رنج بوده است. اين رنج از 
ابتدا بوده و همانطور كه مي بينيم هست. دست كم موقع ورودمان به اين جهان، كلي درد 
كشيده ايم و داد و فرياد راه انداخته ايم. پس رنج از ابتدا همراه ما بوده  تا بشويم اين انسان 

بزرگسالي كه نشسته است پاي اين نوشته. 
 جذب اعتبار، حتي با يك ليوان آب

براي اعتباري كه مي خواهيم به دست بياوريم يا بيشترش كنيم، قرار نيست 
غولي را بر زمين بزنيم يا قهرمان قصه اي ش��ويم، كافي اس��ت به كارهاي 
كوچكي كه سر راهمان قرار مي گيرد، توجه كنيم و سرسري از كنارشان 
نگذريم. مهم همان نيت خالصي است كه پشت رفتار ماست. تا جايي كه من 
مي دانم، اين كارها براي هر كسي منحصر به فرد و ويژه است. براي هر كسي 
با هر موقعيت و مكنت و شرايطي كه دارد، فرق مي كند. ممكن است براي كسي در حد 
بخشش يك ليوان آب به پسربچه اي تشنه كه توي بوستان مشغول بازي است باشد و براي 
ديگري، بخشش چند ميليارد توماني به مؤسس��ات خيريه. بنابراين دراين باره نمي توان 
الگويي ارائه كرد و براي همه به طور همگاني فرمولي مشخص ساخت. مهم اين است كه 
به نشانه هاي راه توجه كنيم. نشانه ها الگوي منحصر به فرد و ويژه ما را نشان خواهند داد. 
نقشه راه را بايد با هوشمندي به دست آورد. به نظر من اين يكي از رازهايي است كه هستي 
براي ما پنهان كرده است و با تجربه مي توان آن را درك كرد. اين را به چشم خود درباره 
يكي از همسايه هاي محل ديدم. اين همس��ايه هميشه در خانه اش به روي بچه هايي كه 
عصر تابستان با بازي در كوچه تشنه مي شدند، باز بود. بچه ها وقتي تشنه مي شدند، با خيال 
راحت زنگ خانه او را مي زدند؛ چون مي دانستند كه او بدون آنكه منتي بر سر آنها بگذارد، 
در خانه را برايشان باز خواهد كرد تا از شير آب توي حياط بنوشند و دوباره سراغ بازي خود 
بروند. خودم مي ديدم كه بچه ها با احترام خاصي با او برخورد مي كردند و خيلي وقت ها 
كيسه هاي سنگيني از خريد را كه در دست داشت برايش تا خانه مي بردند. اين كار بچه ها 
نشان مي داد كه پيرزن برايشان عزيز و قابل احترام است. بچه ها در حالي اين كار را براي 
او انجام مي دادند كه بسياري از اهالي همان كوچه از بي ادبي و شيطنت آنها گله مند بودند. 
بسياري از آنان به جز پيرزن، از بازي آنها در كوچه ناراحت بودند و آنان را بچه هاي مؤدبي 

نمي دانستند. 

 فريب اعتبار ظاهري را نخوريم
اگر قرار اس��ت اعتباري ب��راي خودمان به 
دست بياوريم، شايد بهتر باشد به مواردي 
كه هم اكن��ون در زندگي م��ان وجود دارد، 
بيشتر دقت كنيم. كسي را مي شناسم كه 
هميش��ه دم از اين مي زد كه براي خودش 
ش��غل اجتماعي و زندگي خوب و درس��تي دارد. هرگاه 
درباره مس��ئله اي حرفي به ميان مي آم��د، جوري حرف 
مي زد كه همه ما انگشت به دهان مي مانديم. نظراتش به 
گونه اي ب��ود كه در برابرش احس��اس ضع��ف و حقارت 
مي كرديم و دلمان مي خواست مثل او در زندگي جدي و 
درستكار باشيم. وقتي حرف مي زد با خودم مي گفتم: »چرا 
من مثل او نيستم؟! همه زندگي اش طبق اصول و اخالق 
اس��ت و مو الي درز زندگي اش نمي رود. مانند يك معلم 
حرف مي زند و زندگي اش حتماً بي ايراد و اش��كال است. 
خوش به حالش كه افكاري ت��ا اين اندازه محترمانه دارد. 
حتماً براي خودش در جامعه اعتبار و احترامي دارد كه هر 
كسي آرزويش را دارد.« خالصه هر وقت او را مي ديدم و در 
موقعيت��ي ق��رار مي گرفتم ك��ه او ه��م در آنجا ب��ود، با 
حرف هايش بيشتر حسرت من را برمي انگيخت كه چقدر 
دانا و معتبر اس��ت. تا اينكه ي��ك روز او را در حال دعوا و 
مشاجره با شخصي ديدم. مردي بر سرش فرياد مي كشيد 
كه بايد قس��ط هايت را پرداخت كني. نبايد به تو اعتماد 
مي كردم، بيچاره ام كرده اي. آن شخص پشت سر هم از او 
خواهش مي كرد تا صدايش را پايين بياورد و داد و فرياد 
نكند. نگران آبرويش بود، ولي مرد گوشش به اين حرف ها 
بدهكار نبود. داد مي كشيد و صدايش را پايين نمي آورد. 
اينطور كه از حرف هاي مرد پيدا بود، ضامن او شده بود تا 
بتواند وامي بگيرد. ولي هنگامي كه موقع پرداخت قسط ها 
رسيده بود، شانه خالي مي كرد. شايد هر كس ديگري هم 

جاي آن مرد بود، نمي توانست آرام بگيرد و فرياد مي كشيد. 
خيلي زود از آنجا رفتم تا شخص آشنا من را نبيند و بيشتر 
از آن شرمنده نشود، ولي در نگاه من چيزي تغيير كرد كه 
او هرگز خبردار نشد. اينكه آن شخص از نظر من اعتبارش 
را از دست داد. نتوانسته بود س��ر قولي كه براي پرداخت 
قس��ط ها داده ب��ود بماند و به موق��ع يا حتي ب��ا ديركرد 
پرداختشان كند، براي همين ضامن بيچاره تاوان بدقولي 
او را مي پرداخت. مرد در آن مشاجره فرياد مي كشيد كه از 
شكم زن و بچه اش مي زند و خودش زير بار قرض و بدهي 

رفته است تا قس��ط هاي س��نگين او را بپردازد، ولي آن 
شخص آرام مي گفت: »ندارم بدهم، چه كار كنم؟« هرگز 
چهره برافروخته آن مرد را فراموش نمي كنم كه احساس 
مي كرد بازيچه دست آن شخص شده است چون حرف و 
قولش از ابتدا اعتباري نداشته است. شايد هم اكنون بيشتر 
دستمان آمده باشد كه اعتبار و احترام ما از كجا به دست 
مي آيد و اين نوشته شايد تلنگري باشد براي ما تا بيشتر به 
نش��انه هاي زندگي مان دقت كنيم و بداني��م كه اعتبار و 

احترام خريدني نيست.

وقتي بخواهيم براي خودم��ان قراردادي ذهني 
بس��ازيم ممكن اس��ت به اش��تباه بيفتيم چون 
قراردادها هميش��ه جواب نمي دهد. مثاًل وقتي 
مي خواهي��م لقبي مهم به خ��ود بدهيم و كاري 
كنيم كه ديگران ما را واالمق��ام بدانند، درواقع 
مي خواهيم برچس��بي براي خود بس��ازيم. اين 
باالمقامي به خودي خود در ما جوش��ش نكرده 
اس��ت تا ديگران خودش��ان به آن نتيجه برسند 
كه اين خصلت در ما هس��ت، بلكه اين را به طور 
ساختگي در ما مي بينند. اين كار ما شبيه به اين 
است كه سايه خودمان را ناشي از زاويه اي كه با 
خورشيد داريم مبناي نمايش دادن آن چيزي در 
نظر بگيريم كه مي خواهيم نشانش دهيم. اينكه 
سايه را اساس بدانيم و بگوييم آن چيزي كه در 
سايه است، نمايشگر فالن چيز است، ديگران را 
به اشتباه مي اندازيم، چون سايه به زودي تغيير 
مي كند و با گردش زمين، س��ايه هم روي زمين 
جابه جا و در نهايت محو خواهد ش��د. با اين كار 
درواقع ما آن چي��زي را كه برايم��ان مهم بوده 
است، به دست سايه ها س��پرده ايم. در حالي كه 
اگر بخواهيم چيزي به درستي ديده شود و پايدار 
باش��د، بايد مانند خورش��يد، خودش جوشش 
داشته باشد و ديده شود. خورشيد هرگز جابه جا 
نخواهد شد و در نگاه ما تغيير نخواهد كرد، حتي 
با چرخش زمين و گردش افالك هم، س��ر جاي 
خودش مي ماند و ما را به اشتباه نمي اندازد؛ چون 
هرچه باشد، درخش��ش در ذات خورشيد است 
و از آن جدا نخواهد ش��د. هيچ سايه اي روي آن 
نخواهد افتاد و هيچ آفتاب و نوري آن را نخواهد 
پوشاند. شايد چند ساعتي از نگاه ها پنهان بماند 
ولي از بين نمي رود و حذف نمي شود. اثرش هم 
در جه��ان از جمله كره زمين محف��وظ و پايدار 
مي ماند، حتي اگر در تاريكي ش��ب ديده نشود. 
اين درست مانند ارزش هاي انساني است كه ثابت 
است و به طور ذاتي قابل تغيير نيست. مثالً خوبي، 
خوبي است و همه هم مي دانند كه خوبي چيست. 
مهرباني بالذات چيز خوبي اس��ت. ممكن است 
شكلش فرق كند ولي ذات آن تغيير نمي كند. اگر 
االن شما به گربه اي خوراك بدهيد، به او خوبي 
كرده ايد. ممكن اس��ت امروز براي تربيت فرزند 
خود او را از خوردن بستني محروم كنيد پس باز 
هم به او خوبي كرده اي��د. حضرت علي)ع( براي 
برقراري عدالت به جاي پول در دس��ت برادرش 
آتش گذاشت تا او را به ياد نتيجه كار اشتباهش 
كه امروزه به آن پارتي ب��ازي مي گوييم بيندازد. 
اينها همه خوبي هستند و ذاتشان انساني است. 
اينكه نحوه رفتار ما در آن لحظه چگونه اس��ت، 
متفاوت خواهد بود ولي ذات هركدام با انديش��ه 

نيك شكل گرفته است. 
اينكه ما دلمان بخواهد ديگران ما را تأييد كنند، 
در ذات خود درس��ت نيس��ت. اينكه اين نياز را 
داش��ته باش��يم كه مورد تأييد ديگران باشيم و 
براي ما احترام قائل ش��وند درس��ت نيست. اين 
نياز ارزشمند نيس��ت. مي ش��ود گفت اين نياز 
جزئي از نيازهاي قراردادي ماس��ت كه حاصل 
ذهنيات بشر اس��ت. براي همين ارزش انساني 
ندارد و مي توان گفت ك��ه از ارزش هاي ماهوي 
ما كه برگرفت��ه از ذات خداوندي اس��ت، گرفته 

نشده اس��ت. ما مي توانيم آدم محترم و معتبري 
باشيم و مي توانيم الگوهاي انسان محترم و معتبر 
را به ديگران معرفي كنيم، ولي اينكه وابسته به 
احترام و اعتبار قائل شدن از سوي ديگران باشيم 
ما را از اعتبار دروني و ذاتي دور مي كند و چه بسا 
وادار به رفتارهايي تصنعي براي كس��ب اعتبار و 

احترام كند. 
در واقع مي ش��ود گفت اعتبار و احت��رام وقتي 
باورپذير است كه در ما ديده و درك شود. آدم ها 
قدرت درك و تشخيص دارند. همه ما مي توانيم 
اين چيزها را درك كنيم، اگ��ر كمي از الگوهاي 
ذهني كه در خاط��ر داريم فاصل��ه بگيريم و در 
آرامش قلبي به مس��ائل نگاه كني��م، مي توانيم 
بفهميم كه رفتار هركسي چقدر صادقانه و درست 
است. باورمان مي شود كه رفتاري واقعي است يا 
نه. تش��خيص و باور كردن واقعيت دو نكته مهم 
است كه نمي ش��ود آن را ناديده گرفت. درواقع 
نمي شود ديگران را گول زد و فريب داد. دست كم 
اين كار براي مدت طوالني امكان پذير نيس��ت. 
همه قدرت درك و تش��خيص دارند و اگر به هر 
دليلي براي مدتي نتوانند درس��ت را از نادرست 
تش��خيص دهند، باالخره يك جاي كار حساب 
مي آيد دستشان كه در پس پرده چه خبر است. 
اين همان چيزي است كه اگر به راستي به آن آگاه 
باشيم، رفتار مناس��ب تر و صادقانه تري از خود 
نشان خواهيم داد. اين رفتار در يادها خواهد ماند 
و نگاه آنان را به طور كلي درباره ما تغيير خواهد 
داد. چون اين تغيير نگاه بر اساس تغييري واقعي 

است، پس واقعي هم خواهد بود. 
ش��ايد درك اينكه مردي بتواند در دست برادر 
خود تكه اي آتش بگ��ذارد، دردناك و باورناپذير 
باشد، ش��ايد خيلي ها با شنيدن آن مو بر تنشان 
راس��ت ش��ود كه آيا تا اين اندازه خشونت الزم 
بوده است؟! ولي امروز پس از گذشت قرن ها كه 
دريافت و پرداخت رش��وه و برخي رفيق بازي ها 
و به اصطالح پارتي بازي ها كار دست بسياري از 
مردم دنيا داده است، مي شود گفت كه گذاشتن 
يك تكه آتش در دست متخلف الزم بود تا جلوي 
بس��ياري از مفاسد گرفته ش��ود. ذات اين عمل 
امام نخست ش��يعيان، خدايي و الهي، عقالني و 
مثبت بوده است. اين رفتار درواقع جلوگيري از 
تخلف و انديشه شيطاني و درواقع خوبي كردن 
به بش��ريت اس��ت، هرچند صورتي خشونت بار 
دارد. گاهي تنبيه ها و خشونت هايي براي برخي 
مجازات ها الزم است؛ مانند قصاص. اينها هرچه 
باشد رفتارهايي هستند كه براي برقراري عدالت 
انجام مي ش��ود و ما با انجام آنها درمي يابيم كه 
جايي عدالت كه از ارزش هاي انس��اني اس��ت، 
برقرار مي ش��ود يا نه. هرچند انجام آن هم براي 
مجازات كننده س��خت خواهد ب��ود و هم براي 
مجازات شونده. مصداق اين را در فيلمي سينمايي 
به نام النتوري كه اخيراً در كشور اكران شده است 
مي توان ديد. زني كه قرباني يك اسيدپاش��ي به 
دست جواني است، تصميم به قصاص مي گيرد. 
دادگاه در رأي عادالنه به او اين اجازه را مي دهد 
كه آن جوان را مورد قصاص و اسيدپاش��ي قرار 
دهد. اينكه دختري كه تا چن��د روز پيش از آن، 
زيبايي اش جوان را فريفته و عاش��ق كرده بود، 
حاال صورتي زخم خورده از كينه به وسيله اسيد 
دارد چه مي كند، مد نظر نوشته نيست، ولي در 
آن لحظ��ه درك مي كنيم ك��ه ذات اين قصاص 
خوب اس��ت، چون جلوي بسياري از تخلفاتي از 

اين دست گرفته خواهد شد. 
به هر حال انديش��ه داش��تن اعتبار خوب است، 
چون دست كم ما را به سمت خوبي مي برد. ما را از 
انجام رفتارهاي نادرست و غيراخالقي بازمي دارد 
و كمكمان مي كند كه براي ديگران جلوه خوبي 
داشته باشيم. اين انديشه و رفتار، همان چيزي 

است كه امروز دنيا به آن نياز دارد.

همه خوبي ها اعتبار ذاتي اش را از خدا مي گيرد

 اعتبار خورشيدگونه داشته باشيم
 نه سايه وار

نگاه

اگر كمي از الگوهاي ذهني كه در 
خاطر داريم فاصل�ه بگيريم و در 
آرامش قلبي به مسائل نگاه كنيم، 
مي توانيم بفهميم كه رفتار هركسي 
چقدر صادقانه و درس�ت اس�ت

سبك رفتار

شما چقدر آدم معتبري هستيد؟

احترام و اعتبار خريدني نيست

   هما ايراني
نياز به اعتبار داشتن در ذات ماست. شما كسي را سراغ داريد كه دلش بخواهد مورد 
بي احترامي مردم قرار بگيرد يا اينكه حرفش براي ديگران ارزش�ي نداش�ته باشد؟ 
دست كم من كسي را سراغ ندارم، اما بسياري را مي شناسم كه نياز انسان به داشتن 
اعتبار را نوعي خواسته ذهني مي دانند. يكي از دوستان من دراين باره مي گويد: »وقتي 
مي گوييم فالن شخص آدم بااعتباري اس�ت و احترامي براي خودش دارد، درواقع به 
او برچسب زده ايم. اين برچسب كه باعث مي شود يكي را محترم بدانيم و ديگري را 
بي احترام  درست نيست. اين نشان مي دهد كه ما با ذهنياتي قراردادي كه براي خود 
تعريف كرده ايم افراد را مي سنجيم و حتي مي شناس�يم.« البته او در عين حال براي 
تمام صفات خوب يك ويژگي ذاتي قائل است و منشأ خوبي ها را فقط خداوند مي داند. 

در ادامه با ديدگاه او بيشتر آشنا مي شويم. 

براي اعتب�اري كه مي خواهيم به دس�ت 
بياوريم يا بيش�ترش كنيم، قرار نيس�ت 
غولي را بر زمين بزنيم يا قهرمان قصه اي 
شويم، كافي است به كارهاي كوچكي كه 
س�ر راهمان قرار مي گيرد، توجه كنيم و 
سرسري از كنارشان نگذريم. مهم همان 
نيت خالصي است كه پشت رفتار ماست

 همه ما دنبال احترام و اعتباريم
خيلي از ما از صبح كه برمي خيزيم تا شام 
كه س��ر بر بالي��ن مي گذاري��م دلمان 
مي خواهد براي خودمان اعتباري داشته 
باشيم. ممكن است خيلي از ما براي اين 
منظور دست به كارهايي بزنيم كه ما را 
خاص نشان بدهد و از اين طريق براي خودمان 
احت��رام و اعتباري ويژه به دس��ت بياوريم. مثاًل 
دس��ت به قهرمان بازي بزنيم يا كارهاي مهمي 
انجام بدهيم كه ديگران از پسش برنيايند. ممكن 
است هرگاه با برخورد محترمانه اي كه با دوست و 
آش��نايمان و حتي غريبه ها مي ش��ود احساس 
حسادت در ما ش��كل بگيرد و دلمان بخواهد به 
جاي آن شخص باشيم. خيلي از ما براي به دست 
آوردن اين اعتباري كه ب��ه آن نياز داريم در فكر 
فرو مي روي��م و دنبال راه چ��اره مي گرديم و به 
قهرمان بازي بيشتري دست مي زنيم و با اين افكار 
از بام تا شام خودمان را آزار مي دهيم و به نوعي 
درگيري فكري درست مي كنيم. اين گرفتاري 
ممكن است تا جايي پيش برود كه ما را رها نكند 
و براي آن منظور دست به رفتارهاي رقابت جويانه 
يا حس��ادت ورزي بزني��م. خود من اف��رادي را 
مي شناسم كه در اين باره دچار مشكالت فراواني 
شده اند. بس��ياري از روابط خانوادگي در اثر اين 
حسادت ها از هم پاشيده و چه بسيار دوستي ها 
كه بر سر اين رفتارها از بين رفته است. مادرها و 
فرزندانشان را ديده ام كه اسير اين جور حسادت ها 
ش��ده اند و هر يك براي اينكه اثبات كند بهتر از 
ديگري اس��ت و اعتبار بيش��تري براي خودش 
بخرد، رابطه شيرين مادر و فرزندي را دچار تزلزل 
و حتي ويراني كرده     است. دوستي هاي زيادي را 
ديده ام كه با رقابت جويي و به ش��كل بدي از هم 
گسسته شده است. دوستاني را ديده ام كه براي 
بهتر جلوه دادن خود و درواقع اعتباربخش��ي به 
خود، پشت سر دوست يا دوستان خود بدگويي 
كرده اند و ديگري را بد جلوه داده اند و از آنجا كه 
ماه پشت ابر نمي ماند، سرانجام دستشان پيش 
ديگري رو ش��ده اس��ت و ب��ا رابطه دوس��تانه 

ازهم گسيخته اي مواجه شده اند. 
شايد هيچ كدام از افرادي كه براي نمونه آوردم، 
دلشان نمي خواسته اوضاع اينگونه شود. بسياري 
از اين افراد از عملكرد خودشان ناراحت مي شوند 
و وقتي با رواب��ط نااميدكننده و از هم پاش��يده 
رو به رو مي ش��وند، احس��اس تنهاي��ي و انزجار 
مي كنند. در اي��ن مواقع ممكن اس��ت به خود 
بگويند اين آن چيزي نبود كه من مي خواستم، 
ولي خب... آنان كار خودشان را كرده اند و ديگر 
تنها مانده اند. ش��ايد خود ما ه��م، اكنون عضو 
همين دسته باشيم كه كار خودمان را كرده ايم 
و تنها مانده ايم. ب��راي دلداري باي��د بگويم كه 
خبرهاي خوب زيادي برايمان وجود دارد؛ مثاًل 
اينكه ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه اس��ت 
يا اينكه جلوي ضرر را ه��ر وقت بگيري منفعت 
است، ولي از اينها گذشته، مي شود خيلي چيزها 
را تغيير داد. اگر ما تا به حال از راه هاي نادرست 
به دنبال پيدا كردن احترام و اعتبار بوده ايم، حاال 
مي توانيم از راه هاي بهتر و درست تري اين كار را 

انجام بدهيم. 


