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وقتی با هم هستیم...
پیاده روی اربعین، هر ساله نمایش باشکوهی از با هم بودن را به تصویر 
می کشد. نمایشی که بازیگران آن از سلیقه های گوناگون، زبان های مختلف 
و جنس و سن متفاوت با ملیت های متمایز از یکدیگر، در یک مسیر و با 
یک هدف گام برمی دارند و تا مقصد مشترک شان، عشق را فریاد می زنند. 
پیاده روی اربعین، ماکتی از همبستگی موفق و نمونه ای موفق از با هم 
بودنی است که در آن ازخودگذشتگی ها با رنگ زیبایی از جنس مهر 
و تکریم، ترکیب می شوند. اربعین در ذات خود مانند آهن ربایی قوی 
است که نخست دل ها را به سوی خود جذب و سپس اراده ها را برای 
رفتن و پیوستن به این بیکرانه مصمم می  کند. آنها که تجربه چنین سفر 
معنوی باشکوهی را داشته اند، نه تنها از خستگی و رنج های سفر چیزی 
یادشان نمی ماند که چنان شیدای دوباره رفتن می شوند که یک سال دوری 
برایشان دشوار است. همه این همنوایی ها، بخشی از نیازهای واقعی ما 
برای سالمت روانی و معنوی است و آن گاه که از خود بیرون می آییم و 

دل به کیمیای عشق می سپاریم، حالی وصف ناشدنی و روحیه ای قوی 
برای غلبه بر دیگر مشکالت زندگی در خود می یابیم. پیاده روی اربعین 
بسته کاملی از آرامش، یکرنگی، همنوایی مثبت اجتماعی، برون رفت 
از فردگرایی و خودخواهی و قدرتی شگرف از پیوستن قطره ها به 
یکدیگر برای تحقق دریایی از محبت ها و شدن هاست. فرصت تفکر 
در پیاده روی اربعین همراه با آنچه چشم ها می بینند، گوش ها می شنوند 
و دل ها گواهی اش می دهند، هنگامه ای ارزشمند برای دگرزیستی و 
آغازی بر تحولی ماندگار در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی 
است. اربعین تنها پیاده روی نیست،  بلکه پیاده شدن از خودخواهی ها 
و تکبر، همراه با رها شدن از وابستگی های زیان بخش است که ورای 
آن را زندگی زیبا همراه با اطمینان خاطر و آرامش ماندگار تشکیل 
می دهد. فرصت اربعین، جایگزین ندارد و بهانه های نرفتن چیزی جز 
فرصت سوزی نیست. آنهایی که پای رفتن ندارند، دل به این دلدادگی 
عاشقان ساالر شهیدان بسپارند و یاری گر کسانی باشند که در این 
میدان بزرگ، نقش اثرگذاری دارند. اربعین را با ندای ماندگار »لبیک 

یا حسین« بر ذهن و جانمان نقش می زنیم.

به  نسبت  مسوولیت  احساس 
دیگران، تحسین برانگیز و احساسی 
متعالی است. آسیب این توانمندی 
عاطفی، در خودفراموشی و توجه 
بیش از اندازه به دیگران است. در 
مسائل معنوی نیز، اگر سبب شود فرد 
تنها خود را در جایگاه یک مربی و 
یادآور ببیند و حساسیتی که نسبت 
به رفتارهای معنوی دیگران دارد را درباره خود نداشته 
باشد، مشکل ساز می شود. از این رو، چراغ هدایت و 
کشتی نجات، امام حسین)ع( در تذکری جدی به 
اهالی دعوت می فرماید: »از آنان مباش که بر بندگان 
از گناهانشان مي ترسند، اما خویشتن را از کیفر گناهان 
خویش ایمن مي شمارند؛ زیرا خداوند تبارک وتعالي در 
اعطای بهشت خود، فریب نمي خورد و جز با طاعِت 
خداوند به آنچه از ثواب و بهشت نزد اوست نتوان 
رسید. اگر خدا خواهد.« برگرفته از این جمله است که 
شهید بهشتی ندا می داد: »بهشت را به بها می دهند، نه 
بهانه.« خداوند بهشت برین را به ازای تالش های معنوی 
افراد و رعایت حدود الهی اعطا می کند. خودفریبی در 
این باره و نظاره گر بودن نسبت به رفتارهای دیگران به 
جای تمرکز بر خویشتن و پویایی در نیل به رضایت 

الهی، مایه خسران و حسرت خواهد بود.

حساب بردن از خداوند
خوف، به معنای حساب بردن از قدرت الهی و رعایت 
حریم تعیین شده او، پسندیده است و سبب رشد همه جانبه 
انسان می شود. امنیت ابدی زمانی فراهم می شود که 
چنین حساب بری از خداوند سبحان در دنیا پدید آمده 
باشد. امام حسین)ع( در پاسخ به این گفته که: »چقدر 
از پروردگارت ترسانی؟!« فرمود: »در روز رستاخیز ایمن 
نیست، مگر آن کس که در دنیا از خداوند ترسان باشد.«

هوشمندی در گفتار
عاقالن و نکته سنجان، برای گفته ها حساب باز می کنند و 
این گوهر قیمتی را در هر بازاری به نمایش درنمی آورند. 
واژه ها، مرواریدهایی هستند که وقتی بهنگام عرضه 
می شوند و شرایط تاثیرگذاری در فرد مقابل از پیش 
ایجاد شده باشد، می توانند تحولی شگرف در دیگران 
ایجاد کنند. نمونه آن سخنان امام علی)ع( در توصیف 
پارسایان بود که سبب شد که همام به عنوان شنونده 

نصایح حضرت با تمام وجود و برای همیشه آن را 
در خود ماندگار کند. خوبان و انسان های تمام، برای 
گفتن، شرایطی را در نظر می گرفتند که یکی از آنها، 
ظرفیت و توانمندی دریافت کننده پیام بود. پرگویی و 
نابجاگویی، دو آسیبی است که این توانمندی طالیی 
را تخریب کرده و فرد را از نظم در گفتار دور می کند. 
امام حسین)ع( به ابن عباس فرمود: »در آنچه سودی به 
تو نبخشد، سخن نگو که من می ترسم گناهی بر دوش 
تو باشد و بدانچه سود بخشد، تنها هنگامی سخن بگو 
که برای گفتار، فرصت را مناسب بینی، که بسا گوینده ای 

به حق سخن گوید اما مورد نکوهش قرار گیرد.« 

ببخش تا بزرگ باشی
به  خودخواهی  از  عبور  با  مادی،  بخشش های 
رفتار  این  بروز  و  می افتد  اتفاق  دیگرخواهی 
ارزشمند، نشان از روحیه ای باال و منشی آسمانی 

دارد. معصومین)ع( در این میدان هم گوی را از دیگر 
رقیبان ربوده و پرچمدار بخشش های مادی بوده اند. 
عالوه بر رفتار الگویی خویش، در بعد شناختی و 
فرهنگ سازی نیز تالش کرده اند تا همگان را به این 
مسیر روشن رهنمون شوند. امام حسین)ع( در رتبه ای 
عمومی، بخشش های مادی را سبب سیادت و آقایی 
دانسته و می فرماید: »َمن جاَد ساَد؛ هر که بخشنده باشد، 
آقایی کند.« و در مرتبه ای خاص تر به توسعه این رفتار 
نسبت به کسانی که امید دریافت بخشش را ندارند، 
اشاره دارد و می فرماید: »بخشنده ترین مردم، کسی 
است که به آن که به او چشم امید نبسته بخشش کند.« 

ارزیابی از خویشتن
ارزیابی خود برای مدیریت بهتر توانایی ها، سازنده و 
پیش برنده است. کسانی که در موقعیت های گوناگون 
تا داشته ها و  به سنجش خویشتن می زنند  دست 

نداشته های خویش را بیابند، در مسیر تعالی موفق تر 
از کسانی هستند که این برنامه در زندگی آنها نیست. 
در گامی فراتر، مقیاس سنجش نیز مهم است. گاهی 
مقیاس سنجش افراد، مالک های مادی و اعتباری است 
و گاهی فضایل و رشد اخالقی. از نگاه امام سوم)ع(، 
اهالی ایمان مقیاسی از جنس نور دارند که تمام وجود 
خویش را در آینه زالل آن می بینند. امام می فرمایند: 
»به راستی مومن، خدا را نگهدار خود از گزندها و 
گناهان و گفتار او )قرآن( را آینه خود گرفته است. 
گاهی ]در این آینه[ به اوصاف مومنان می نگرد و گاهی 
به اوصاف گردنکشان  و در آن نکته ها می بیند و خود 
را شناسایی می کند و به هوشیاری خود یقین می کند 

و به پاکی خود اطمینان می یابد.« 
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خودت را ایمن ندان!

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر 
مرکز مشاوره ماوأ

لطفا چند دقیقه روی این داستان واقعی که این روزها زیاد تکرار می شود، 
تامل کنید: »سامان از مدرسه برگشته و حسابی ناراحت است. مادر دلیل 
ناراحتی اش را پرس وجو می کند و بعد از کلی کلنجار متوجه می شود 
که مشکلی در ارتباط سامان با معلم به وجود آمده است. معلم سامان 
امروز به او گفته: »تو نباید اینقدر توی کالس حرف بزنی و حواس بقیه 
رو پرت کنی. اگه همین طور ادامه بدی، مجبورم می کنی ازت بخوام با 

پدر و مادرت بیای مدرسه!«
واکنش والدین سامان به این مساله چه می تواند باشد؟ 

واکنش اول: »معلم به چه حقی تو رو توی جمع ضایع کرده؟ من تو 
رو توی بهترین مدرسه ثبت نام کردم و کلی پول هم داریم به مدرسه 
می دیم که آب توی دل شما تکون نخوره. اصال قبل از اینکه معلم از تو 
بخواد، من خودم فردا میام مدرسه و تکلیف معلم تو رو روشن می کنم.«

پیامدها: با این رفتار به سامان یاد داده ایم که تو از هر قانونی مهم تری 
و هیچ کس حق ندارد برایت قانون و شرایطی تعیین کند. وقتی سامان 
با این روحیه  بزرگ شود، روحیه دور زدن قانون و سرپیچی از آن هم 
قوی تر خواهد شد. همچنین ناخواسته به سامان آموخته ایم حتی اگر ما 
برایت قانون گذاشتیم، می توانی اعتراض کنی و آن را اجرا نکنی؛ یعنی 

سامان را برای فردای پرتالطم آماده کرده ایم.
واکنش دوم: »ببین! من و بابات به اندازه کافی کار و مشکل داریم، تو 
دیگه مشکل جدید به ما اضافه نکن. ما وظیفه داشتیم تو رو توی یک 

مدرسه خوب ثبت نام کنیم که کردیم و االن هم وظیفه داریم شهریه اش 
رو جور کنیم که دوتایی داریم کار می کنیم تا این اتفاق بیفته. هر مساله ای 
توی مدرسه برات پیش بیاد به خودت مربوطه و دیگه هم حق نداری 

توی خونه این جوری ماتم بگیری!«
پیامدها: به گمان سامان، معیار والدگری تنها تامین کنندگی مسائل مادی 
است و او نباید انتظار دیگری از والدین خود داشته باشد. در چنین شرایطی 
سامان ترجیح می دهد تمام مسائل مربوط به خودش را از والدین مخفی 
کند و به تنهایی یا به کمک دوستانش و بیشتر هم با روش های منفی و 
نادرست از پس آنها بربیاید. ممکن است در مقابل تهدید معلم، او هم 
نقشه ای برای شایعه پراکنی نسبت به معلم بکشد  یا با شگردهای دیگر، 

جمع بیشتری را مانند خود کند و یک تیم بسازد.   
واکنش سوم: »دست معلمت درد نکنه. خیال کردی معلم هم مثل من 
و باباست که هر کاری دلت خواست بکنی و هیچ اتفاقی نیفته. اصال 
خودم زنگ می زنم و از معلمت تشکر می کنم و ازش می خوام اگر به 

این کارهات ادامه دادی، تو رو از مدرسه بیرون کنه.«
پیامدها: مادر با این تهدید هم اضطراب تولید کرده، هم رابطه معیوب 
ایجاد کرده که سامان را دچار دوگانه محبت- نفرت می کند و هم از معلم 
چهره خشن و ترسناک ترسیم کرده است. در این شرایط، سامان والدین 
را افرادی غیرقابل اعتماد و غیرمنطقی ترجمه می کند و با رسیدن به سن 

نوجوانی و جوانی، رفتارهای ناهنجار زیادی از خود بروز خواهد داد.
واکنش چهارم: »چقدر شرایط بد شده. مثال ما تو رو توی بهترین مدرسه 
ثبت نام کردیم ولی اونجا هم یک معلم کاربلد نذاشتن که بتونه توی این 
موارد عاقالنه تصمیم بگیره و راه درست رو نشونت بده. دیگه نمیشه 

توی این دوره و زمونه به کسی اعتماد کرد! موندم چه کنم؟«

پیامدها: القای بدبینی سبب می شود کودک به صورت تعمیم یافته جامعه 
را ناامن تصور کند و مسوولیت رفتارش را گردن دیگران بیندازد. مادر یا 
پدری که چنین واکنشی نشان می دهند، نمی خواهند قبول کنند فرزندشان 
مشکل پذیرش موقعیت دارد و نیازمند آموزش است. آنها تنها درصدد 
تغییر دیگران به نفع فرزندشان هستند و این پیام را به سامان مخابره 
می کنند که تو نیاز به هیچ گونه تغییری نداری، این معلم و بعدها مراجع 
قدرت و تصمیم گیری هستند که باید تغییر کنند و درک بهتری از تو 
داشته باشند. این واکنش هم به نوعی ناتوانی والدین در حل مساله را 

نشان می دهد و پیام خوبی برای فرزند ندارد.
واکنش پنجم: »سامان جان! معلم حق داره. زنگ تفریح رو گذاشتن 
برای حرف زدن و شوخی کردن تا خستگی کالس از تن شما بیرون 
بره. کالس جای حرف زدن نیست و امروز معلم بهترین قانون درس 
خواندن رو به تو آموزش داد. حتما از فردا هم قانون کالس رو رعایت 
کن و هم از معلمت به خاطر این تذکر خوب تشکر کن. تو هدف های 
خیلی مهمی داری و خداوند استعدادش رو هم داده، پس سعی کن توی 
کالس یک دانش آموز فعال و کوشا باشی و با این کار جلب توجه کنی، 

نه با کارهای منفی که هر کس دیگه ای می تونه انجام بده.«
پیامدها: به سامان کمک کرده ایم تا خود اجتماعی اش را بهتر بشناسد. 
ارزشمندی قانون را یاد بگیرد و رفتار مناسب با هر موقعیت را تمرین 
کند. از همه اینها مهم تر، معلم در نگاه سامان فردی قوی، قانون گذار و 
شایسته احترام تعریف شده که الزم است با انجام دستورات آن، به رشد 
الزم برسد. استفاده از روش مقتدرانه به سامان این پیام را می دهد که 
مسوولیت صددرصد ارتباط ها و رفتارهایش را بپذیرد و دیگران را به خاطر 
رفتارهای بد خودش سرزنش نکند. چنین فرزندانی رفتارهای اجتماعی 

شایسته همراه با عزت نفس باال از خود نشان می دهند و می توانند مسیر 
موفقیت را با شوق فراوان و همت بلند بپیمایند.

حرف آخر: مراقب باشیم عقده گشایی شخصی خود را بهانه ای برای 
ترویج بی احترامی و آموزش های نادرست به کودکان نکنیم. یادمان باشد 
الفبای احترام، ریشه در آموزش های خانگی دارد و یادمان داده اند که 

آموزگاران، والدین دوم ما محسوب می شوند و شایسته احترام  هستند.

الفِ احترام

ُمهرسنگییاتربتکربال؟!
به مناسبت ماه صفر

و  مساجد  برخی  در  کمابیش  شاید 
نمازخانه ها به آثار چرک و کدورت روی 
سطح ُمهرهای موجود در جامهری ها 
برخورد کرده باشید که هر از گاهی 
برای رفع آلودگی با سمباده خراشیده 
می شود و درنتیجه همواره این ُمهرها یا 
کدر هستند یا به علت سمباده کشی های 

مکرر بدشکل شده اند.
تسهیل  برای  دانشگاه ها  از  یکی  در 
نظافت ُمهرها و امکان رفع آسان آثار چرک از آنها، پیشنهاد 
دادیم از سنگ های مخصوص به جای ُمهرهای خاکی 
استفاده شود تا هم قابل شستشو باشد و هم شاهد صحنه های 
ناخوشایند آلودگی روی انواع ُمهر های خاکی)از جمله 
تُربت( نباشیم چرا که این قبیل ُمهرها در پی استفاده 
مشترک و مدوام از آنها، زودتر دچار فرسودگی می شود 
و سریع تر و بیشتر از انواع سنگی آن، کدورت و آلودگی 
را به خود جذب می کند و زدودن آثار چرک و آلودگی 
از آنها نیز مستلزم مشقت و صرف وقت و همچنین 
صرف هزینه مکرر برای تعویض آنها در فواصل زمانی 

کوتاه است. 
سپس چندی بعد در پی اجرای این پیشنهاد، یکی از 
نشریات دانشجویی صدای اعتراضش بلند شد که »این 
ُمهرهای یخ زده را جمع می کنیم!« و استداللشان هم این 
بود که طبق روایات و سیره اهل بیت)ع( استفاده از تربت 
سیدالشهداء)ع( آثار و برکات معنوی فراوانی دارد. اما 
در یکی از روایات نقل شده در آن مقاله آمده بود: »امام 
صادق)ع( کیسه ای داشتند و تربت امام حسین)ع( را 
در آن نگهداری می کردند و هر وقت نماز می خواندند 
آن را به سجاده شان می ریختند...«یک بار دیگر روایت 
را با دقت مالحظه کنید!: »کیسه ای داشتند...نگهداری 
می کردند...«یعنی آن حضرت از تُربت به صورت شخصی 
و انفرادی استفاده می کردند و مانند همین جاُمهری های 
جیبی امروزی، آن را داخل کیسه پارچه ای تمیز نگهداری 
می کردند. پس چه بهتر در شیوه زندگی خود همان طور 
که برای رعایت بهداشت فردی مسواک شخصی داریم، 
شانه و حوله شخصی داریم و...، به تأسی از ائمه اطهار)ع( 
یک ُمهر شخصی -که می تواند از تربت سیدالشهداء)ع( 
باشد- داشته باشیم و آن را داخل  جاُمهری پارچه ای تمیز 
نگهداری کنیم و در خارج از منزل نیز هنگام اقامه نماز 
در مساجد و نمازخانه ها از آن استفاده کنیم و بدانیم وزن 
آن بیشتر از وزن تلفن همراهمان نیست و همراه داشتنش 
مشقتی به دنبال نخواهد داشت. در این صورت هم از 
ثواب و آثار و برکات استفاده از تربت سیدالشهداء)ع( 
بهره می بریم و هم ُمهرهای مشترک موجود در مساجد 
کمتر آلوده می شود و در نتیجه کمتر شاهد آلودگی و 
بی نظمی خارج از  شأن جامعه مسلمین - که پیامبرش 
مساجد  جاُمهری های  در  اإلیمان-  من  ألنظافه  فرمود 
خواهیم بود و دیگر برایمان فرقی نمی کند ُمهرهای مشترک 
موجود در مساجد و نمازخانه ها از چه جنسی باشد. 

تربت  از  استفاده  بر  ما  دینی  منابع  در  که  همان طور 
به رعایت نظم و  تاکید شده، نسبت  سیدالشهداء)ع( 
بهتر  بسیار شده، پس  تاکید  نیز  پاکیزگی  و  بهداشت 
است به متولیان امر اجازه دهیم برای  حفظ پاکیزگی 
ظاهری، سهولت در نظافت و امکان چیدمان منظم تر، از 
ُمهرهای سنگی در مساجد و نمازخانه ها استفاده کنند و 
اگر می خواهیم از ثواب و آثار و برکات استفاده از تربت 
سیدالشهداء)ع( بهره مند باشیم یک ُمهر جیبی از تُربت 
داخل پارچه تمیز همراه داشته باشیم و با خرید این قبیل 
ُمهرها به عنوان سوغاتی و هدیه دادن به نمازگزاران ضمن 
شریک شدن در ثواب آنها، دیگران را نیز طبق سیره اهل 
بیت)ع( به استفاده از ُمهر اختصاصی )به جای استفاده 

مشترک( ترغیب کنیم.
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