
   خودملان را گلم مي كنيلم و از سلامت فاصله 
مي گيريم

فالني خ��ودش را گم كرده اس��ت، اين را بارها ش��نيده يا 
گفته ايم. اين ضرب المثل گوياي يكي از مهارت هاي مهمي 
است كه براي سبك زندگي درست به آن نيازمنديم؛ رفتار 
مناس��ب هنگام توانگري. اين توانگ��ري تعابير و مصاديق 
گوناگوني دارد. توانگري در مال، در محبوبيت، در شهرت، در 
بزرگ تر فاميل يا خانواده بودن و... است. آيا ما هم خودمان 
را گم كرده ايم؟ چه وقت مي توانيم بگوييم خودمان را گم 
كرده ايم؟ خودمان چقدر متوج��ه تغيير حالت هايمان در 
تغييرات زندگي هستيم؟ برخي از ما ممكن است با كوچك 
ترين ترفيع شغلي، باال رفتن سطح اجتماعي، پيداكردن 
ش��ريك زندگي يا بس��ياري از موارد زندگي دچار حالتي 
شبيه به غرور شده و رفتارمان تغيير كند. برخي مي گويند، 
معني اين حالت اين اس��ت كه خودمان را گ��م كرده ايم. 
مينوخان بابايي روانشناس و مش��اور در اين باره مي گويد: 
آدلر، نظريه پرداز شخصيت در علم روانشناسي معتقد است، 
مهم ترين معيار س��المت روان در آدم ها عالقه اجتماعي 
اس��ت. منظور آدلر از اين نظريه، تالش براي رسيدن همه 
آدم ها به موفقيت اس��ت. به اعتقاد آدلر ما ذاتاً موجودات 
اجتماعي هستيم و در تالش هس��تيم براي رسيدن همه 

آدم ها به موفقيت. 
اين پژوهشگر و كارشناس ارشد روانشناسي ادامه مي دهد: 
ما هر چقدر كه از اين معيار فاصله بگيريم مي توانيم بگوييم 
كه د رواقع از سالمت روان فاصله گرفته ايم. در مقابل عالقه 
اجتماعي، برتري شخصي وجود دارد. وقتي برتري شخصي 
را دنبال مي كنيم، در واقع طبق نظريه  آدلر از سالمت روان 

فاصله گرفته ايم و درواقع خود را گم كرده ايم. 
   وقتي موفق مي شويم خودمان را گم مي كنيم 

شايد الزم باشد پيش از رس��يدن به هر چيزي از زندگي، 
چه كوچك، چه ب��زرگ ابتدا خودم��ان را در آن موقعيت 
تصور كنيم و كمي هم براي رفتارهايم��ان پس از آن فكر 
كنيم. به اين ترتيب ش��ايد جلوي بسياري از مشكالت كه 

احتمال پيش آمدنشان مي رود، گرفته شود. خان بابايي 
تغيير اهداف را يكي از داليل تغيير رفتار افراد در حيطه اي 
كه در اين نوشته مدنظر است مي داند و توضيح مي دهد: 
بايد اين را در نظر گرفت كساني كه به اصطالح خودشان 
را گم كرده اند، يك روز هدفشان طبق نظريه  آدلر عالقه 
اجتماعي بوده كه رفته رفته به س��وي برتري ش��خصي 
گرايش پيدا كرده و در واقع از سالمت روان فاصله گرفته  
است. اين تغيير رفتار ممكن اس��ت به توقف در موفقيت 
فرد منجر شود. به اين منظور الزم نيست كه فرد در كار يا 
موقعيتي كه قرار دارد دچار خس��ران و شكست شود، هر 
چند كه امكان اين نوع شكست نيز وجود دارد، اما ممكن 
است به دليل دوري از سالمت روان، دچار حال بد شود. اين 
حال بد، نوعي شكست محسوب مي شود كه سختي هاي 
فراواني را مي تواند براي فرد ايجاد كند. روانشناس و مشاور 
در اين باره ادامه مي دهد: گاهي ما با رسيدن به موفقيتي 
فراموش مي كنيم كه عوامل مختلفي در رسيدن ما به آن 
موفقيت دخيل بوده اس��ت. مثاًل شايد فراموش كنيم كه 
يك روز تربيت درست پدر و مادر، تشويق دوستان و خواهر 
و برادر و بس��ياري از عوامل ديگر دست به دست هم داده 
است تا آن پيشرفت در زندگي ما حاصل شود، از اين رو تنها 
عامل موفقيت را خودمان و تالش هاي خودمان ببينيم. در 
اين صورت ممكن است رفتارمان نيز تغيير كند و مغرورانه 

به نظر برسد و براي ديگران نيز آزار دهنده باشد. 
   نگاه منصفانه به رفتار خود داشته باشيم

به نظر مي رسد برخي ناآگاهي ها از خود و از سبك زندگي 
خود، مش��كالتي را براي ما ايجاد مي كند. اين مشكالت 
گاه با كمي تأمل و دقت و كمي تعمق قابل مرتفع ش��دن 
خواهد بود، البته در صورتي كه بخواهيم. بسياري از ما فكر 
مي كنيم همه چيز را مي دانيم و رفتارمان نيز درست ترين 
و بي نقص ترين است و هر آن چه وجود دارد، مشكالتي را 
براي ما پديد آورده است مربوط مي شود به هر كسي و هر 
چيزي به جز خود ما. شايد تغيير در اين نگرش مشكالت 
بسياري را از ارتباطات ما بكاهد. ش��ايد باالبردن مطالعه 

و توجه به تجربيات مش��ابه و كارشناس��ي ها درباره آنها، 
كمك خوبي براي بررس��ي رفتار خودمان باش��د. با اين 
مطالعه و توج��ه مي توانيم با نگاه درس��ت تر و بازتري به 
رفتار و ارتباطات خود نگاه كنيم و منصفانه عملكردمان 

را ببينيم. 
   خودم را گم و دوباره پيدا كردم

هستي عليدوستي كه از دو سال گذشته در يك شركت 
بازرگاني اس��تخدام شده اس��ت، روايتي از ارتباطاتش با 
همكارانش را بازگو مي كند كه تأمل برانگيز اس��ت. اين 
بانوي جوان كه به دلي��ل نوع كارش، با تم��ام كارمندان 
ش��ركت تعامل دارد، مي گويد: ابتدا كه به ش��ركت وارد 
ش��دم، همه چيز يك جور ديگر بود. مجب��ور بودم براي 
پركردن فرم ها و برخي پرونده ها به اتاق هاي متعدد شركت 
سركشي كنم و پرسش هايي را از كارمندان داشته باشم. 
ابتدا رفتار هم��ه خوب بود و همكاري ه��اي الزم را با من 
داشتند، اما مدتي كه گذشت، متوجه شدم برخي از آنان با 
زيركي كاري مي كنند كه نه تنها كار خوب پيش نرود كه 
در كارم مشكالتي نيز درست شود. يك روز با چشم ديدم 
كه يكي از آنان سر ميزم آمده و در حال تغيير اعداد و ارقام 
يكي از فرم ها بود. وقتي وارد اتاق شدم و آن صحنه را ديدم 
جا خوردم. او هم يكه خورد. انگار فكر نمي كرد به آن زودي 
به اتاق برگردم، غافلگير ش��ده بود. وقتي من را ديد براي 
توجيه كارش گفت: مي خواس��ته خودكارش را كه روي 
ميز افتاده بوده بردارد، در حالي كه خودكار در دستش بود 
و ديدم كه با آن چيزي مي نوشت. نمي توانستم چيزي را 
اثبات كنم، اما برايم عامل خوبي شد تا به آنچه در شركت 
مي گذشت فكر كنم. مدتي بود به دليل مشغله و نادرست 
بودن برخي پرونده ها دچار آشفتگي ش��ده بودم و ديگر 
حوصله قبل را نداشتم، براي همين حتي سالم همكاران را 

سرسري و با بي ميلي پاسخ مي گفتم. 
نمي دانم چه ش��د كه به يكباره رفتارهاي خ��ودم با آنان 
جلوي نظرم آمد. آن روز با آن همكارم بحث نكردم، اما با 
خودم به گفت وگو نشستم. با خودم گفتم شايد رفتارهاي 

خودم باعث شده است تا همكارم دست به اين كار بزند. هر 
چه باشد مدت ها بود رفتار خوبي با آنان نداشتم. درست 
است كه رفتار همكارم درست نيس��ت و جاي توجيحي 
ندارد، اما مهم اين است كه رفتارهاي مغرورانه من در قبال 
كارمندان كار را به اينجا كشانده است. كم كم مي توانستم 
درك كنم كه اگر رفتار كارمندان پس از مدتي تغيير كرده 
بود، در اثر تغيي��ر رفتار خود من حاصل ش��ده بود و اين 
مشكل كاماًل به رفتار خودم بازمي گش��ت. حتي فرداي 
آن روز به ش��ركت نرفتم تا بتوانم يك روز كامل با تأمل و 
تمركز به دو سال آخري كه س��پري كرده بودم فكر كنم. 
به اين رسيدم كه حتي مادر و پدرم هم از تغيير رفتارم در 
اين مدت گاليه داشتند. حتي يك بار مادرم گفت: چقدر 
خودت را گم كرده اي دختر! و من فقط در دلم از او ناراحت 
ش��دم و خودم را بي تقصير مي دانستم. پس وقتش بود تا 
رفتار خودم را تغيير دهم. نتوانستم تغيير زيادي به رفتارم 
بدهم و در واقع نمي دانستم دقيقاً چه كار بايد بكنم. فقط 
با خودم گفتم، مي خواهم با همكاران و پدر و مادرم جوري 
رفتار كنم كه مي خواهم آنان با من رفتار كنند. از آن روز با 
انرژي بيشتري به شركت مي رفتم و با انرژي بيشتري هم 
با ديگران حرف مي زدم. چند وقتي طول كشيد تا احترام 
پيشين را در خانه و شركت به دس��ت بياورم، ولي امروز 
خوشحالم كه آن روز به جاي دعوا و مچ گيري از همكارم، 

با خودم به گفت و گو نشستم. 
   از نگاه حق به جانب بپرهيزيم

شايد نگاه حق به جانب به خود و اينكه من ديگر مهم ترين 
هس��تم، يكي از نكات ظريف موضوع اين نوشته باشد. با 
كمي تأمل در اين باره مي توانيم به راه حل ها و نكاتي دست 
پيدا كنيم كه شايد براي خودمان هم جالب باشد. و نكته 
مهم اينكه، چه بسا مكاشفاتمان در اين زمينه، همان هايي 
باشد كه در وجود خودمان نياز به اصالح دارد و ما با تعمقي 
كه داش��ته ايم، خود به آن دس��ت پيدا كرده باشيم. پس 
به جاي مقاومت هاي دروني، بنش��ينيم و خوب در خود 

بررسي شان كنيم. 
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سبك كسب و كار

 چند س��الي مي ش��ود كه در كان��ال خريد 
فروشگاه محله در يكي از شبكه هاي مجازي 
عضو هس��تم. اين فروش��گاه لوازم و وسايل 
خوبي را با كيفيت و قيمت مناسب به مشتري 
ارائ��ه مي دهد، ب��راي همين هم مش��تريان 

بسياري دارد. 
روزي كه صاحب فروشگاه به تنهايي فروشگاه 
را باز كرد به ي��اد دارم. مرد جواني كه در كنار 
همسرش به مشتري ها خوشامد مي گفت و با 
آن رفتار متين و مؤدبانه مش��تري ها را جذب 

فروشگاهش مي كرد. 
چند سال از آن روز گذشته است، اما برخورد 
مناس��ب و احترام آميز او باعث شد تا بيش از 
چند هزار نفر مش��تري ثابت او شوند و اين از 
فروش اجناس��ش نيز به خوبي پيداست، من 
نيز يكي از آن چندين هزار مشتري  بودم كه 
با عضويت در كانال ف��روش او، هر بار اجناس 
مورد نيازم را با قيمتي مناسب تهيه مي كردم. 
فروش باال و تعداد زياد مشتريان باعث شد تا 
صاحب فروش��گاه، مكان فروشگاه را به مكان 
بزرگ تري انتقال دهد، ولي در خياباني دورتر 
از مكان اولي��ه. ولي باز هم مش��تري ها كه از 
خريد خود راضي بودند، ب��ه آنجا مي رفتند و 

خريد مي كردند. 
من ني��ز بارها راه دور را س��پري ك��ردم تا از 
همان فروش��گاه خري��دم را انج��ام دهم تا 
اينكه كم كم او و همس��رش كه از پس تمام 
مش��تري ها برنمي آمدند و ناچار به استخدام 

چند فروشنده شدند. 
فروش��ندگان كار خ��ود را ب��ه خوب��ي انجام 
مي دادند و همچنان به مش��تري ها با احترام 
برخورد مي كردند تا اينكه كم كم ش��رايط به 
گونه اي شد كه صاحب فروشگاه پشت دخل 
مي نشست و برخوردي با مشتري ها نداشت. 
به اين ترتيب مش��تري ها به طور مستقيم با 
فروشندگان استخدام شده برخورد داشتند و 

خريد خود را از آنان تحويل مي گرفتند.
 كار زي��اد و همهمه  فروش��گاه باعث ش��د تا 
فروشندگان احساس كالفگي كنند و برخورد 
پيشين را با مشتري ها نداش��ته باشند. چند 
باري هم كه برخي به صاحب فروشگاه گاليه 
مي كردن��د، او ب��ا تذك��ري به فروش��ندگان 

سروساماني به گاليه ها مي داد.
 اين ش��رايط هنوز قابل تحمل ب��ود تا اينكه 
در ش��رايط خ��اص اي��ن ماه ه��ا و رعاي��ت 
فاصله گذاري ه��اي اجتماع��ي، هم��ه چيز 
به يكب��اره تغيير ك��رد. فروش��ندگان كه به 
دليل برخورد مداوم با مش��تري ها، بيماري 
تهديدش��ان مي كرد، رفتارش��ان جوري بود 
كه انگار مي خواستند مشتري ها را از سرشان 

باز كنند.
 انگار از ياد برده بودند كه فروشگاه باز است تا 
همين مشتري ها به آنجا بروند و خريد كنند! 

رفتار نامناسب آنان ديگر كاماًل پيدا بود. 
از س��وي ديگر با وجود مش��كالت اقتصادي 
راي��ج، هنوز هم مش��تري آن��ان زي��اد بود و 

فروششان باال. 
ش��ايد همه اينها با ه��م باعث ش��ده بود كه 
فروشندگان سرسري و با كالفگي پاسخگوي 
مش��تري ها باش��ند و صاحب فروش��گاه اين 
برخوردها را مي ديد و مانند گذش��ته چندان 

اعتنايي نمي كرد. 
ديگر تمايلي به خريد از آنجا نداشتم، تا اينكه 
فهرس��ت برخي ل��وازم نوش��ت افزاري براي 
گش��ايش م��دارس را در كان��ال آن كه هنوز 
هم عضوش ب��ودم، ديدم. به فروش��گاه رفتم 
تا وس��ايلي را كه نياز داشتم بخرم كه متوجه 

برخورد نامناسب فروشندگان شدم. 
مش��تري ها ايس��تاده بودن��د پش��ت در و 
فروش��ندگان به راحتي در ح��ال بگو و بخند 
با يكديگر بودند. بهانه ش��ان اين بود كه هنوز 
چند دقيقه به شروع س��اعت كاري فروشگاه 

باقي مانده است. 
برخ��ي از مش��تري ها كه نگران تمام ش��دن 
اجناس بودند، زودتر از ساعت كاري فروشگاه 

به آنجا رفته بودند. 
باالخره در بزرگ و شيشه اي فروشگاه باز شد و 
يكي دو نفر از فروشندگان پشت گيشه خريد 
آمدند تا مش��تري ها با فاصله بسيار و دو تا دو 
تا وارد فروشگاه ش��وند. عصبانيت و سنگيني 
برخوردشان جوري بود كه نمي خواستم قدم 
از قدم بردارم و وارد فروشگاه شوم. چند نفري 
كه زودتر از من آمده بودند، خريدش��ان را با 

بحث و بگو و مگو انجام دادند و رفتند. 
يكي از مش��تري ها كه نزديك من ايس��تاده 
بود اعتراض كرد ك��ه اين ديگر چه برخوردي 
است؟! من نيز طاقت نياوردم، رو به فروشنده 
گفتم، به خاطر ش��لوغي فروش��گاه و زيادي 

مشتري ها خودتان را گم كرده ايد. 
بنابراين ديگر از ش��ما خري��د نخواهم كرد و 
آنجا را ترك كردم، نمي دانم مشتري ديگري 
هم پشت س��ر من آنجا را ترك كرد يا نه، ولي 
غرور توأم با نگراني را در نگاه فروشنده ديدم. 
او پاس��خي نداد، من نيز آنقدر نايستادم كه با 
او بحث كنم، فقط الزم ب��ود كه از آنجا بروم و 

خريد نكنم. 
اگ��ر آن فروش��گاه نس��بت ب��ه بس��ياري از 
فروشگاه هاي پايتخت تا آن اندازه شلوغ بود، 
به خاطر وجود مشتري هايي همچون من بود. 
پس براي اينكه صاحب فروشگاه به ياد بياورد 
كه در ابتدا چه برخوردي داش��ت كه آن همه 
مش��تري را جذب كرد، الزم بود كه از فروش 

بااليي كه داشت كم شود.
 اين در حد يك نظر اس��ت، اما آنچه الزم بود، 
خري��د نكردن م��ن و بيرون آمدن��م از كانال 
خريدش بود. فروش او كم ش��ود يا نشود در 
اين باره مهم نيست، مهم اين است كه تغيير 

رفتارش را ببيند. 
درست است كه من به تنهايي مسئول درست 
ش��دن مش��كالتي كه وجود دارد نيس��تم و 
نمي توانم همه مش��كالت را درست كنم، اما 
اين را خوب مي دانم كه در اين رابطه سهمي 
دارم. پس س��همم را كه انج��ام بدهم نيز كار 

خودم را كرده ام.  
با خود گفتم همان نگراني كه در ميان غرور در 
نگاه آن فروشنده پيدا شد مي تواند نشانه اين 
باشد كه رفتارم تأثير خودش را داشته است. 

شايد هم رفتارش با مش��تري بعدي، بهتر از 
قبل شده باشد.

 اگر هم نباش��د، دس��تكم من با بي تفاوتي از 
كنار رفتار او نگذشته ام و آن چه را كه از دستم 

برمي آمده است، انجام داده ام. 
آن روز با وارد نش��دنم به فروشگاه، احساس 

سبكي كردم. 
شايد اگر خريدم را از فروشگاه انجام مي دادم 
و مبلغ قابل توجهي را نسبت به مبلغ خريدم 
مي توانس��تم صرفه جوي��ي كنم ه��م، برايم 
خوش��حالي داش��ت، اما احتماالً از احساس 
سنگيني آن كار تا مدت ها حال بدي داشتم. 

آن روز آن اتف��اق پيام ديگري ني��ز براي من 
داش��ت و آن اين بود كه م��ا با تغيي��ر رفتار 
خودمان مي توانيم تغييراتي را كه الزم است 
ايجاد كنيم و قرار نيس��ت در اي��ن راه مانند 
دون كيشوت رفتار كنيم و با هر آنچه احساس 
مي كنيم كه نياز به اصالح دارد بجنگيم يا پتك 

اصالح گري بر سرشان بكوبيم. 

روايتي از فروشگاه هاي دور و برمان

 مشتري كه زياد شد 
خودمان را گم مي كنيم

   لياجعفري
براي همه ما پيش مي آيد كه با تغيير رفتار ديگران دچار حيرت شويم. اين اتفاق براي من هم 
پيش آمده است. يكي از آنها مربوط مي شود به خريدم از يكي از فروشگاه هاي محل. تا امروز 

مشتري اش بودم كه متوجه شدم، فروشندگانش ديگر برخورد سابق را ندارند... آيا وقتي به موقعيت و موفقيت مي رسيد رفتارتان تغيير مي كند؟

آدم سالم خودش را گم نمي كند!

سبك رفتار

   هما ايراني
همسرم از روزي كه شلاغل شد، ورق برگشلت. از آن روز ديگر نه خواب 
داشتم و نه خوراك. او نمي دانست با آن رفتارهاي مغرورانه اش با زندگي مان 
چه مي كنلد. هرچه اصرار كلردم كه بمانلد در خانه و به تنهلا فرزندمان 
رسيدگي كند به حرفم گوش نداد. مي خواستم شليرازه  زندگي ام از هم 
نپاشد، براي همين هر روز از صبح تا غروب بيرون از خانه نباشد و فرزندمان 

هم اسير مهدكودك ها و پرسلتارهاي كودك نشود. حتي پيشنهاد دادم 
براي اينكه فعاليت اجتماعي داشته باشد و خانه نشين نشود، دوركاري 
كند و درسش را ادامه دهد يا در كاس هاي آموزشي كه عاقه دارد ثبت 
نام كند، ولي او نظرش اين بود كه خرج زندگي باالست و بايد زن و مرد با هم 
كار كنند. از روزي كه سركار رفت، رفتارش مانند طلبكارها شد. انگار طلبي 
از من دارد، جوري برخورد مي كند كه انگار زيردستش شده ام؛ بگذريم از 

اينكه درآمدش تنها بلراي كرايه راه و مخارج حاشليه اي خودش هزينه 
مي شلود. انگار همين كه در محل كار با آب و تاب نام مهندس را پيش از 
اسمش مي گويند انتظار اين را پيدا كرده است كه من نيز يك جور ديگري 
به او احترام بگذارم. درست است كه هميشه احترام او را به عنوان همسرم 
داشته ام، اما توقع احترامي كه او از من پيدا كرده است، براي يك زندگي 

مشترك زيبا نيست. او خودش را پاك گم كرده است.

فانلي خلودش را گلم كلرده اسلت، 
ايلن را بارها شلنيده يلا گفته ايلم. اين 
ضرب المثل گوياي يكلي از مهارت هاي 
مهمي اسلت كله بلراي سلبك زندگي 
درسلت به آن نيازمنديم؛ رفتار مناسب 
هنلگام توانگري. ايلن توانگلري تعابير 
و مصاديلق گوناگونلي دارد. توانگلري 
در ملال، در محبوبيلت، در شلهرت، در 
بلزرگ تر فاميلل يا خانلواده بلودن و... 
است. آيا ما هم خودمان را گم كرده ايم؟

   خاتون تهراني
رسيدن به جايگاه و موقعيتي كه انتظارش را مي كشيم، 
ممكن است ما را دچار تغيير رفتار كند. اين تغيير رفتار 
گاهي تا حدي است كه اطرافيان را مي آزارد. اين همان 
نكته اي است كه اين نوشته را به سوي احاديث و رواياتي 
در اين باره هدايت كرده اس��ت. گفته مي شود گم كردن 
خود و به نوعي از خود بي خود شدن، به هنگام رسيدن به 
جايگاه و موقعيت هاي مادي، يكي از موارد نكوهش شده 
در اديان آسماني اس��ت. در قرآن كريم نيز آياتي در اين 
زمينه وجود دارد؛ قد خسروا انفسهم و ضل عنهم ما كانوا 
يفترون. همانا وجود خود را باخته و معبودهاي دروغين 
از دستشان رفته است.  پروردگار در آيه  ديگري از كتاب 
آس��ماني مي فرمايد:»قل ان الخاس��رين الذين خسروا 
انفس��هم. / بگو زيان كرده و س��رمايه باخته آن است كه 
خويشتن را زيان كرده و خود را باخته است.«خودباختگي 
و فراموش كردن آن چه به راس��تي هستيم، شايد درس 
ديگري از زندگي باش��د كه تمام ما دس��تكم يك بار در 
گذرمان به كالس��ش بيفتيم. به اي��ن كالس مي رويم تا 
بخشي از خود را بشناسيم. تا خودمان را ببينيم. همانند 
چالش��ي كه به آن دعوت مي ش��ويم تا خ��ود را محكي 
بزنيم و ب��ه عبارتي ببينيم ك��ه در آن موقعيت و جايگاه 
چگونه عمل مي كنيم! آيا مي توانيم خود را حفظ كنيم و 
رفتاري درست داشته باشيم يا خود را از دست مي دهيم 
و رفتارمان دگرگون مي ش��ود. از امام نخس��ت شيعيان 

علي)ع( روايت شده است كه مي فرمايد:»تعجب مي كنم 
از كسي كه در جست وجوي گمشده اش برمي آيد و حال 
آنكه خود را گم كرده و در جست و جوي آن برنمي آيد.«از 
اين حديث مي توان اين برداش��ته را داش��ت كه پيش از 
اينكه طلب جايگاه و به طور كلي خواس��ته اي داش��ته 
باشيم و آرزوي داش��تن چيزي را در سر بپرورانيم، بهتر 
است درونيات معنوي و اخالقي خودر ا بررسي كنيم. اين 

بررسي درونيات باعث مي ش��ود تا خود راستين مان را 
ببينيم و بهتر درك كنيم كه آنچه برايش مناسب تر است 
چيست و نه تنها مناسب تر خود را پيدا كنيم كه با نگاهي 
باز، ظرفيت پذيرفتن��ش را در خود ايجاد كنيم. ش��ايد 
بسياري از ما با رسيدن به يك موقعيتي كه انتظارش را 
مي كشيده ايم، دچار تغيير رفتار شويم و در واقع بد رفتار 
ش��ويم. اين بد رفتاري مي توان��د از پايين بودن ظرفيت 

دروني مان باش��د، كه به گفته حضرت علي)ع( هماني 
است كه گمش كرده ايم و بايد پيش از هر چيز، به دنبال 
يافتن آن باشيم. شايد از اين رو است كه اميرمؤمنان تا آن 
اندازه به شناخت خود اهميت مي دادند كه اين شناخت را 
شناخت پروردگار عالم مي دانسته اند. همه ما خواهش ها 
و درخواست هايي داريم كه ممكن است بسياري از ما به 
طور مداوم در جس��ت و جوي آنها باش��يم يا دستكم در 
دعاها و نيايش هاي خود آنها را طلب كنيم. ش��ايد بهتر 
باشد اين را از خود بپرسيم، كه به راستي ما چقدر خود را 
مي شناسيم، آيا بر فرض با دستيابي به خواسته ها، تغيير 
حالت مي دهم و دچار مش��كل تازه اي به نام پيدا كردن 

خودم مي شوم، يا نه خويشتنم را حفظ خواهم كرد؟

خود را بشناسيم تا خود را گم نكنيم
تأملي در آيات و روايات خويشتن شناسي سبك شناخت

باالخلره در بلزرگ و شيشله اي 
فروشگاه باز شلد و يكي دو نفر از 
فروشلندگان پشلت گيشه خريد 
آمدند تا مشتري ها با فاصله بسيار 
و دو تا دو تا وارد فروشلگاه شوند. 
عصبانيت و سنگيني برخوردشان 
جوري بود كه نمي خواستم قدم از 
قدم بردارم و وارد فروشلگاه شوم

اميرمؤمنان تا آن اندازه به شلناخت خود 
اهميت مي دادند كه اين شناخت را شناخت 
پلروردگار عاللم مي دانسلته اند. همله ما 
خواهش هلا و درخواسلت هايي داريم كه 
ممكن است بسياري از ما به طور مداوم در 
جسلت و جوي آنها باشليم يا دست كم در 
دعاها و نيايش هاي خود آنها را طلب كنيم


