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سبك خودشناسي

   چ�را ه�ر كس�ي دوس�ت دارد ب�ه 
هندوستان خودش برود؟

اما همه اين ها را موالنا مي گوي��د تا به اين جا 
برس��د: نك ز درويش��ي گريزانند خلق/ لقمه 
حرص و امل زانند خلق/ ترس درويشي مثال 
آن هراس/حرص و كوش��ش را تو هندس��تان 

شناس. 
مي گوي��د در حقيقت اغلب انس��ان ها در يك 
حالت هراس و وحش��ت دائمي از تهي ش��دن 
به س��ر مي برند بنابراين از ترس درويش��ي و 
تهي ش��دن به چه پناه مي برن��د؟ مي گريزند 
در هندوس��تان حرص و طمع. به وضع و حال 
خودمان نگاه كنيم. جز اين اس��ت كه اغلب ما 
دائم در حالتي از پژمردگي، رنجوري و آشفتگي 
به س��ر مي بريم؟ از خود مي توانيم بپرس��يم 
چرا من اي��ن همه پژمرده و بي رمق و آش��فته 
هستم؟ به خاطر اينكه مي خواهم اين جا نباشم. 
من مي خواهم در هندوس��تان باش��م– و هر 
كسي هندوستان خودش را دارد- تا دست آن 
ترس ها به من نرس��د و هندوستان كجاست؟ 
هميشه يك جاي ديگر است، هميشه يك زمان 
ديگر است. وقتي من و ش��ما دقيق به صورت 
زندگي مان نگاه كنيم مي بينيم كم پيش مي آيد 
كه وضعيت زندگي مان را قبول داشته باشيم. 
كم پيش مي آيد زماني را كه در آن هستيم قبول 
داشته باشيم. مثاًل ماه مبارك رمضان مي بينيد 
من دائم به ساعتم نگاه مي كنم. چرا به ساعتم 
نگاه مي كنم؟ به خاطر اينكه اين زمان را قبول 
ندارم، دوست دارم زودتر اذان شود و من افطار 
كنم يا اينكه دوست دارم روزها زودتر بگذرد و 
ما از ماه رمضان خارج شويم. حاال حتي وقتي 
از م��اه رمضان هم خارج مي ش��ويم دوباره آن 
زماني كه در آن قرار گرفته ام نخواهم خواست 
چون مثاًل درگي��ر گرفتاري مالي ش��ده ام يا 
اينكه دنبال خانه مناس��ب مي گردم بنابراين 
دوس��ت دارم زودتر اين روزها بگذرد و فرض 
كنيد آن گرفت��اري مالي حل ش��ود، يا من به 
خانه مورد عالقه ام برس��م، فكر مي كنيد من 
آرام و قرار مي گيرم؟ البته كه نه! من باز دنبال 
هندوستان خواهم گشت. چرا؟ چون دائم در 
يك هراس هميشگي هس��تم. يك روز هراس 
از دست دادن كار، يك روز هراس كم درآمدي، 
روز ديگر هراس بيمار شدن، روز ديگر هراس 

از دس��ت دادن عزي��زان، روز ديگ��ر ه��راس 
عقب ماندن از ديگران در مس��ابقه رسيدن به 
امكانات و عناوين بيشتر، مي بينيد اكثر آدم ها 
در حقيقت هيچ وقت روي آرامش را نمي بينند 
و به تعبير موالنا لقمه حرص و طمع هس��تند 
يعني حتي وقتي زندگي شان روي غلتك افتاده 
و مي چرخد نمي توانند از كس��ي دس��تگيري 
كنند چون به محض اينكه مي خواهند به كسي 
كمك كنند آن هراس دروني، آن فضاي تاريك 
قلب ش��ان جلو مي آيد و آنه��ا را از خطر تهي 
دستي مي ترس��اند كه يادآور آيه شريفه قرآن 
است: الشيطان يعدكم الفقر/ اين شيطان است 
كه وعده فقر مي دهد و از تهيدستي مي ترساند 
و اساساً ترس انسان ها از عزرائيل و مرگ هم به 
خاطر دستكاري هاي ش��يطان در قلب انسان 
است چون بس��ياري از آدميان، هويت خود را 
از داشته هاي خود مي گيرند و چون نمي توانند 
فرق و فاصل��ه اي ميان حقيق��ت درون خود و 
داشته هايشان بگذارند از مرگ، عزرائيل و تهي 
شدن از آن داشته ها مي هراسند – چون مرگ 
مرا از خانه ام، از بدنم، از اطرافيانم، از عناوينم 
دور مي كند و من چون فكر مي كنم من عناوين 
و خانه و بدن و اطرافيانم هستم پس به شدت 
از مرگ بدم مي آي��د - بنابراي��ن دائم در يك 
وضعيت هراس، جمع ك��ردن و احتكار كردن 
زندگي هستم، دائم در وضعيت تقالي ذهني 
و محاس��به هس��تم و نمي توانم دمي آن تهي 
شدگي و خالي ش��دن از اغيار را در قلب خود 

تجربه كنم. 
  وحشت درون، ش�كاف هاي بيرون را 

خلق مي كند
و شما توجه كنيد چرا وضع دنياي ما اين گونه 
است؟ چرا بايد براي 70-60 سال زندگي اين 
همه رنج بكشيم؟ به خاطر اضطراب و نگراني و 
تشويش قلب هايي است كه گمان مي كنند اگر 
بيشتر جمع كنند در امان خواهند بود. گمان 
مي كنند اگر به جاي دوردس��تي بروند خطر 
تهي ش��دگي آنها را رها خواهد كرد. اين است 
كه اين همه شكاف طبقاتي، تبعيض و نابرابري 
در جامعه ما و جوامع ديگر ب��ه وجود مي آيد. 
من هر ان��دازه هم كه حس��اب هاي بانكي ام را 
با استثمار ديگران، حق كش��ي، رانت خواري 
و تجاوز به حقوق اين و آن پ��ر مي كنم باز هم 
قلبم به اطمينان نمي رس��د. احساس مي كنم 
بايد بيش��تر جمع كنم و دورتر بروم تا دس��ت 
آن عزرائيل تهي ش��دگي به من نرس��د. وضع 
من وضع كسي اس��ت كه در يك سيل به فراز 
يك كوه مي رود، اما هميش��ه نگاهي به عقب 
دارد و مي هراسد كه آن سيل روزي به او برسد، 
بنابراين حت��ي وقتي به باالي قله مي رس��د با 
خودش مي گويد خوب است قله باالتري پيدا 
كنم چون ممكن است آن سيل به پاي اين قله 
برود، اما وقتي به قله باالتري هم مي رس��د آن 
وس��واس و وسوس��ه ها باز رهايش نمي كنند، 
بنابراين دنبال قله ديگري اس��ت و در همين 
تقالها و كشمكش ها و حرص هاست كه زندگي 

به تاراج مي رود. 

سبك رفتار

ريشه هراس و آشفتگي انسان ها از نگاه موالنا

از كه بگريزيم؟ از خود؟  اي محال

خودتان را در موقعيت هاي مختلف زندگي 
قرار دهي�د و ببيني�د واقعًا چ�را عصباني 
مي ش�ويد و بعد به اي�ن فكر كني�د كه آيا 
عصبانيت ش�ما در اين همه س�ال توانسته 
رويه ه�ا را تغيير ده�د؟ مثاًل ش�ما از رفتار 
ي�ك هم�كار عصبان�ي مي ش�ويد و ب�ر او 
خشم مي گيريد. آيا خشم ش�ما رابطه تان 
را بهبود مي بخش�د يا يك انق�الب رفتاري 
در او ايجاد مي كند؟ ممكن اس�ت اگر شما 
مقام باالتري نس�بت به او داش�ته باش�يد 
عصبانيت ش�ما به ظاه�ر همه چيز را س�ر 
جاي خود بنش�اند اما واقعًا اين طور است؟ 
همه چيز س�ر جاي خود مي نش�يند؟ يا نه 
ي�ك س�ركوب موقت�ي ايج�اد مي كند كه 
بالفاصله هم�ان وضعيت با كن�ار رفتن آن 
س�ركوب موقتي به حال اول خ�ود برگردد

ما به چه اميدي خشمگين مي شويم و چرا نمي توانيم عصبانيت را كنار بگذاريم؟

يك جراحي كوچك، زير پوستِ خشم

موالنا در مثنوي معنوي داستان عجيبي را تعريف مي كند و مثل هميشه تعابير بكري از 
اين داستان عجيب بيرون مي كشد. مردي صبح هنگام به قصر سليمان كه سراي عدل 
و داد بوده مي دود، در حالي كه رويش چون زعفران زرد و چهره اش آشفته بود. سليمان 
از مرد مي پرسد چرا اين گونه آشفته و رنجوري؟ مرد مي گويد امروز عزرائيل مرا ديد 
و در من به خشم و كين نگريست. سليمان از مرد مي پرسد حال از من چه مي خواهي؟ 
مرد مي گويد به باد كه تحت امر توس�ت بگو مرا به هندوس�تان ببرد – در خيال مرد، 
هندوستان بسيار بسيار دور از دس�ترس عزرائيل بود و احساس مي كرد اگر سليمان 
به باد امر كند كه او را به هندوستان ببرد در آن صورت ديگر مجبور نيست با عزرائيل 
روبه رو شود - سليمان خواسته آن مرد را اجابت مي كند و باد او را به هندوستان مي برد. 
روز بعد سليمان در سراي خود عزرائيل را مالقات مي كند و به او مي گويد تو چرا ديروز 
به خشم و كين در صورت آن مرد نگريستي و او را هراسان ساختي؟ عزرائيل در پاسخ 
مي گويد: گفت من از خشم كي كردم نظر/ از تعجب ديدمش در رهگذر/ كه مرا فرمود 
حق كامروز هان/ جان او را تو بهندستان ستان/ از عجب گفتم گر او را صد پرست/ او به 

هندستان شدن دور اندرست. 
عزرائيل در پاسخ به سليمان مي گويد من در صورت آن مرد به خشم ننگريستم، در واقع 
تعجب كردم چون حق تعالي به من امر كرده بود كه جان اين مرد را امروز در هندوستان 
بگيرم و من ش�گفت زده ش�دم كه اگر اين مرد صد بال و پر هم داش�ته باش�د امروز 
نمي تواند خودش را به هندوستان برساند. در هر حال در ادامه داستان معلوم مي شود 
كه هندوستان – يعني گريختن به جاي دور– نتوانسته به داد آن مرد برسد و عزرائيل 
به طرفه العيني خود را به هندوستان رسانده و جان مرد را ستانده است. اين جاست كه 

موالنا مي گويد: »از كه بگريزيم؟ از خود؟  اي محال/ از كه برباييم؟ از حق؟  اي وبال«

   حسن فرامرزي
»مردي از باديه به مدينه آمد و به حضور رسول اكرم)ص( رسيد. از آن 
حضرت پندي و نصيحتي تقاضا كرد. رسول اكرم به او فرمود: »خشم 
مگير« و بيش از اين چيزي نفرمود. آن مرد به قبيله خويش برگشت. 
اتفاقاً وقتي كه به ميان قبيله خود رسيد، اطالع يافت كه در نبودن او 
حادثه مهمي پيش آمده، از اين قرار كه جوانان قوم او دس�تبردي به 
مال قبيله  اي ديگر زده اند و آنها نيز مقابله به مثل كرده اند و تدريجًا 
كار به جاهاي باريك رسيده و دو قبيله در مقابل يكديگر صف آرايي 
كرده اند و آماده جنگ و كارزارند. شنيدن اين خبر هيجان آور خشم 
او را برانگيخت. فوراً سالح خويش را خواست و پوشيد و به صف قوم 
خود ملحق و آماده همكاري شد. در اين بين گذشته به فكرش افتاد، 
به يادش آمد كه به مدينه رفته و چه چيزها ديده و شنيده، به يادش 
آمد كه از رس�ول خدا)ص( پندي تقاضا كرده اس�ت و آن حضرت به 
او فرموده جلو خش�م خود را بگير. در انديش�ه فرو رفت كه چرا من 
تهييج شدم و به چه موجبي من سالح پوشيدم و اكنون خود را مهياي 
كشتن و كشته شدن كرده ام؟ چرا بي جهت من برافروخته و خشمناك 
شده ام؟! با خود فكر كرد االن وقت آن است كه آن جمله كوتاه را به 

كار بندم. جلو آمد و زعماي صف مخالف را پيش خواند و گفت: »اين 
ستيزه براي چيست؟ اگر منظور غرامت آن تجاوزي است كه جوانان 
نادان ما كرده اند، من حاضرم از مال شخصي خودم ادا كنم. علت ندارد 
كه ما براي همچو چيزي به جان يكديگر بيفتي�م و خون يكديگر را 
بريزيم.« طرف مقابل كه سخنان عاقالنه و مقرون به گذشت اين مرد 
را شنيدند، غيرت و مردانگي شان تحريك شد و گفتند: »ما هم از تو 
كمتر نيستيم. حاال كه چنين اس�ت ما از اصل ادعاي خود صرف نظر 

مي كنيم.« هر دو صف به ميان قبيله خود بازگشتند.«
اين حكايت مس�تند تاريخ�ي از صدر اس�الم در كتاب »داس�تان 
راس�تان« اس�تاد مرتضي مطهري آمده اس�ت. همين حاال كه اين 
س�طرها را به عنوان ورودي براي بحث آماده مي كنم و نياز به تمركز 
براي نوشتن اين مطلب دارم پس�ر خردسالم آمده و چسب قطره اي 
تقريبًا تمام شده اي را آورده و مي گويد چرا چسب نمي آيد؟ يكي دو 
بار از كار دست مي كشم و براي او توضيح مي دهم اما او قانع نمي شود. 
از اسباب كش�ي چند روز قبل انگشتانم متورم ش�ده و درد گرفته، 
بنابراين نمي توانم پالس�تيك س�فت چس�ب قطره اي را زياد فشار 
بدهم، ناتواني در انجام اين كار و از طرف ديگر فشار ذهنم براي ادامه 

دادن به مطلب – ذهنم در اين لحظه ها مدام يادآوري مي كند كه اگر 
هم اكنون مطلب را ادامه ندهي آن ايده اي كه به ذهنت خطور كرده 
از دست مي رود - در نهايت همه اين سر و صداهاي دروني و بيروني 
باعث مي شود از كوره دربروم. متوجه مي شويد چه اتفاقي مي افتد؟ 
من دارم حكايت مرد باديه نشين را مرور مي كنم كه پندي از رسول 
خدا خواست و پيامبر)ص( هم به او توصيه كرد كه خشم نگير يعني 
اگر مي خواهي رشد واقعي را تجربه كني و جلوي آسيب هاي بسيار 
به خود، خانواده، قبيله و حتي قبيله مقابل را بگيري توجه كن كه در 
موقعيت هاي مختلف ابزار ناكارآمد و ويرانگري به نام خشم را به كار 
نگيري و نكته جالب اين جاست كه مرد باديه نشين درست سر بزنگاه 
توانس�ت توصيه پيامبر)ص( را عملي كند. به عب�ارت ديگر آن مرد 
نگفت حاال بگذار من از فردا اين توصيه پيامبر)ص( را به كار ببندم، يا 
نه، اين موضوع حيثيتي است و پاي قبيله و اعتبار و آبرويم در ميان 
است و اگر به اندازه كافي خشمگين نشوم حيثيتم زير سؤال مي رود. 
نه! او به واس�طه ايماني كه به پيامبر)ص( داش�ت احتماالً با خودش 
بررس�ي كرد كه حرف پيامبر)ص( و توصيه نوراني او مش�مول همه 

صحنه هاي زندگي است. 

 محرك خشم در ما كجاست؟
اجازه بدهيد كمي عميق تر اين موضوع را جراحي 
كنيم. نويس��نده اي درباره بيهودگي خشمگين 
شدن مي خواهد مطلبي بنويسد يعني او واقعاً به 
اين درك و تحليل رس��يده كه خش��م نه تنها در 
زندگي افق گشايي نمي كند بلكه چه بسا افق هاي 
بسياري را به روي ما مي بندد. اغلب ما در زندگي تجربه هاي 
مشابهي در اين باره داشته ايم با اين حال همين نويسنده 
وقتي دقيقاً وسط مطلب خشمگين نشدن قرار دارد از كوره 
درمي رود و دچار خش��م مي ش��ود. چرا؟ كمي عميق تر 
مي شويم. علت عصبانيت نويسنده چيست؟ بگذاريد آن 

گزاره هاي دروني را فاش تر كنيم. 
-ببين! من خس��ته و كوفته اين جا نشس��ته ام و اين كودك 
متوجه نيس��ت چقدر خس��ته ام و تازه در اين موقعيت بايد 

بنشينم و بنويسم. 
دقت كنيد در همين گزاره كوتاه چقدر مس��ئله تراش��يده 
مي شود: من اين همه خس��ته و كوفته ام اين يعني من نبايد 
خسته و كوفته باشم يعني به بدن خود حق نمي دهم بعد از 
يك اسباب كشي سنگين و حواشي  كه به دنبال دارد خسته 
باشد. در ادامه: اين كودك متوجه نيست من چقدر خسته ام. 
اين جا هم توقعي زاده مي شود: چه مي شد كودك مي فهميد؟ 
چه مي شد درك مي كرد؟ يعني انتظاري خلق و به دنبال آن 

دردي ظاهر مي شود. 
-اصاًل من چرا بايد هر سال دست به اسباب كشي بزنم؟ در 
اين سن و سال چرا من نبايد صاحبخانه باشم؟ چه كساني 
با مديريت بد خود باعث ش��دند حق خانه دار شدن از من 
سلب شود؟ چرا هيئت مديره شركت تعاوني مسكن سر ما 
كاله گذاشت و اجازه نداد ما هم سقفي باالي سرمان داشته 
باشيم. اگر آنها كالهبردار نبودند، اگر ناظراني مؤثر وجود 
داشتند در آن صورت من هم اكنون در خانه خود نشسته 
بودم و تا اين حد با صاحب خانه ها و خرده فرمايش هايشان 

درگير نمي شدم. 
در همين گزاره ها هم ببينيد چقدر مس��ئله وجود دارد. من 
با اين سن و س��ال چرا نبايد صاحبخانه شوم؟ و توجه كنيد 
وقتي اين جمله ظاهر مي شود فهرستي از كساني كه بسيار 
كوچك تر از تو هس��تند ام��ا صاحبخانه ش��ده اند به ذهنت 
خطور مي كند. در واق��ع از الگوي ذهني ای به نام مقايس��ه 
استفاده مي كني و در ادامه در دام مالمت هم مي افتي، ديدي 
نتوانستي يك زندگي حداقلي براي زن و بچه ات فراهم كني؟ 
اين وضعيت تحقيركننده را ببين! هر سال اسباب و اثاثيه ات 
را بايد روي كول كارگراني بگذاري كه مدام غر مي زنند و انعام 
مي خواهند و بازي در مي آورند. هر سال بايد سر اينكه يخچال 
و بوفه هم جزو اس��باب و اثاثيه خانه است و نبايد براي حمل 

آنها پول اضافي دريافت كرد با اين كارگرها درگير شوي. 
-اصاًل چرا م��ن االن در اين وضعي��ت بايد بنويس��م؟ اصاًل 
چه كس��ي اين نوش��ته ها را مي خواند؟ اصاًل چقدر براي اين 
نوشته ها پول مي دهند؟ اين همه وقت بگذار و اين جا و آن جا 
كتاب بخوان و فكر كن آن وقت بعد از اينكه يك روزت را با اين 
همه سال كار كردن پشت اين كلمات مي گذاري فكر مي كني 

چقدر پول به تو مي دهند. اين هم شد كار؟ 

 آيا تبعيض ها و بي عدالتي ها مجوز خشم است؟
در اين گزاره ها ه��م مي بينيد كه چه حجمي از 
عصبيت وجود دارد. در واق��ع از يك زاويه مهم 
نيست كه گوينده اين مطالب چقدر حق دارد يا 
نه، حتي وقتي كاماًل هم محق باش��د مجوزي 
براي خشمگين شدن در اختيارش قرار نمي دهد. 
فرض كن ارزش واقعي مطالب نويسنده، 10 برابر آن چيزي 
اس��ت كه از طرف مح��ل كار پرداخت مي ش��ود. فرض كن 
دستمزد و حقوق نويسنده متناسب با تورم پيش نرفته است 
اما هزينه هايش همسو با تورم رشد داشته و اكنون نويسنده 
وقتي پسرش مدام از او مي خواهد كه آن چسب را برايش باز 
كند به اين فكر مي كند كه چه دنياي ناعادالنه و نابرابري است 
و همان لحظه سر كودك داد مي كشد. آيا واقعاً سر كودك داد 
كشيده است؟ آيا قضيه مربوط مي شود به يك چسب قطره اي 
كه ته مانده اش ديگر نمي خواهد نزول اجالل كند پايين و ما 

را مستأصل كرده است؟ يا نه من در حقيقت فرصت را غنيمت 
ش��مرده و س��ر اين بي عدالتي ها داد زده ام و فرض كن تمام 
مواضع من درست و به حق باشد، آيا خشم گرفتن مسئله مرا 
حل خواهد كرد؟ با داد كشيدن، بي عدالتي هاي اين دنيا تمام 

مي شود؟ پس چرا خشم مي گيريم؟ 

 وقتي خشم به ظاهر اوضاع را مرتب مي كند
چرا خشم مي گيرم؟ مي خواهم از حيثيت خود 
دفاع كنم. اگر خشميگن نشوم فكر مي كنند 
نادان هستم و متوجه نشدم. اگر خشم نگيرم 
بي عدالتي ها از اين هم بيش��تر مي شود. اگر 
عصباني نش��وم ديگ��ران وقيح ت��ر و پر روتر 
مي شوند. عصباني مي شوم چون حق با من است. خشمگين 

هس��تم به خاطر اينكه آزارم مي دهند و رفتار درستي با من 
ندارند. عصباني ام چون اين همه نابرابري، بي عدالتي و تبعيض 
مرا زير فش��ار قرار مي ده��د. عصباني ام چون هم��ه به فكر 
خودشان هستند و اهميتي نمي دهند ديگري در زندگي چه 
مي كشد.  ما مي توانيم اين گزاره ها را بيشتر و بيشتر هم ادامه 
بدهيم. خودتان را در موقعيت هاي مختلف زندگي قرار دهيد 
و ببينيد واقعاً چرا عصباني مي شويد و بعد به اين فكر كنيد كه 
آيا عصبانيت شما در اين همه س��ال توانسته رويه ها را تغيير 
دهد؟ مثاًل ش��ما از رفتار يك همكار عصباني مي شويد و بر او 
خشم مي گيريد. آيا خشم شما رابطه تان را بهبود مي بخشد يا 
يك انقالب رفتاري در او ايجاد مي كند؟ ممكن است اگر شما 
مقام باالتري نسبت به او داشته باشيد عصبانيت شما به ظاهر 
همه چيز را سر جاي خود بنشاند اما واقعاً اين طور است؟ همه 
چيز سر جاي خود مي نشيند؟ يا نه يك سركوب موقتي ايجاد 
مي كند كه بالفاصله همان وضعيت با كنار رفتن آن سركوب 

موقتي به حال اول خود برگردد. 

   آيا خشم نگيرم دچار پسرفت نمي شوم؟
اگر ما در اين دنيا و در متن روابطي كه در آن قرار 
گرفته ايم صرف��اً كار خود را انج��ام دهيم در آن 
صورت انباشت خشمي هم روي نخواهد داد. من 
چون وضعيت خود را نپذيرفته ام دچار انباشت 
خشم مي شوم. در واقع كمبود حقوق و دستمزد 
نيست كه مرا آزار مي دهد بلكه نپذيرفتن آن است. ممكن است 
كسي بگويد اگر ما كمبود حقوق و دستمزد را بپذيريم در آن 
صورت دچار پس رفت مي ش��ويم، در حالي كه قضيه مي تواند 
كاماًل عكس باشد. اگر من كمبود حقوق و دستمزد را در فالن 
اداره بپذيرم در آن صورت دو كار را انجام مي دهم يا به وضعيت 
موجود خود رضايت مي دهم بنابراين دچار خشم نخواهم بود يا 
اينكه محل كار خود را عوض مي كنم، يا حرفه اي ديگر در پيش 
مي گيرم. در اين صورت باز هم دچار خش��م نخواهم شد. من 
مي بينم آيا استعداد و توانمندي بهتري در خود سراغ دارم كه به 
واسطه آن به درآمد بيشتري برسم؟ بنابراين محل كار را تغيير 
مي دهم و حرفه اي ديگر با دستمزدي باالتر انتخاب مي كنم، اما 
اگر فعاًل يا حتي براي هميش��ه توانمندي ديگري سراغ ندارم 
دست كم مي پذيرم كه با همين دستمزد به زندگي خود ادامه 

دهم، در اين صورت باز تضاد و خشمي ايجاد نمي كنم. 

  خش�م مي گيرم چون موقعيت ه�اي زندگي را 
قبول ندارم

در واقع ريشه خشم هايي كه ما در زندگي تجربه 
مي كنيم از اين جا ناشي مي ش��ود كه ما حاضر 
نيستيم وضعيت خود را قبول كنيم. به عبارت 
ديگر، چالش ما با وضعيت ها نيست، در صورتي 
كه اكث��ر افراد تص��ور مي كنن��د موقعيت ها و 
وضعيت هاي زندگي است كه آنها را آزار مي دهد و عامل خشم 
آنهاست اما در حقيقت مقاومت و نپذيرفتن موقعيت هاست كه 
عامل ايجاد خشم است. اگر فقط بيمار شوم در آن صورت خشمي 
خواهد بود؟ نه! من فقط دچار وضعيت بيماري شده ام. پس چرا 
وقتي بيمار مي شوم دچار خشم مي شوم. به خاطر اينكه در برابر 
بيماري خود مقاومت مي كنم و مي گويم چرا من بيمار شده ام؟ 
چرا فالني بيمار نشده است؟ اگر بيماري خودم را بپذيرم وضعيت 
من بدتر و حادتر نمي شود؟ كامالً برعكس است. مثل اين است 
كه ورقه امتحاني و سؤاالتي را كه جلوي من قرار داده اند مي پذيرم 
آيا همين پذيرش مسئله و سؤاالت، مقدمه حل آنها نيست؟ تصور 
كنيد كس��ي ورقه امتحاني را اصاًل نمي پذي��رد و ورقه را آتش 
مي زند. آيا آتش زدن سؤاالت و مسائل به معناي حل آنهاست؟ 
وقتي من بيماري ام را نمي پذيرم در واقع شانس بهبودي را هم از 
خود سلب مي كنم.  همه موقعيت هاي دشوار زندگي را كه به نظر 
مي رسد عامل توليد خشم در ما هس��تند مرور كنيد. آيا واقعاً 
بي پولي باعث رنج و خشم من است؟ يا نه، نپذيرفتن بي پولي 
باعث توليد خشم مي شود؟ آيا اگر بي پولي ام را بپذيرم بدبخت تر 
نمي شوم؟ كاماًل برعكس است. اگر من بي پولي ام را بپذيرم – 
پذيرش��ي كه در آن مالمت، خودتحقي��ري، ديگرتحقيري، 
احساس قرباني شدن و بدبخت بودن نباشد – در آن صورت در 
يك وضعيت ذهني ش��فاف تر آماده خواهم بود تا فرصت هاي 

ترميم زندگي ام را بهتر ببينم و از آنها بيشتر بهره ببرم. 

انس�ان ها در ي�ك حالت ه�راس و 
وحش�ت دائمي از تهي شدن به سر 
مي برند. ب�ه وضع و ح�ال خودمان 
نگاه كنيم. جز اين است كه اغلب ما 
دائم در حالتي از پژمردگي، رنجوري 
و آشفتگي به س�ر مي بريم؟ از خود 
مي توانيم بپرسيم چرا من اين همه 
پژمرده و بي رمق و آش�فته هستم؟

در واقع ريش�ه خش�م هايي ك�ه ما در 
زندگ�ي تجرب�ه مي كني�م از اين ج�ا 
ناش�ي مي ش�ود كه ما حاضر نيستيم 
وضعيت خود را قبول كنيم. به عبارت 
ديگر، چالش ما با وضعيت ها نيس�ت، 
در صورت�ي ك�ه اكث�ر اف�راد تص�ور 
مي كنن�د موقعيت ه�ا و وضعيت هاي 
زندگي اس�ت كه آنها را آزار مي دهد و 
عامل خش�م آنهاس�ت اما در حقيقت 
مقاومت و نپذيرفتن موقعيت هاس�ت 
اس�ت خش�م  ايج�اد  عام�ل  ك�ه 


