
يادداشت

حال خوب اصلی ترین نیاز روانی بشــر است که برای او به نحو عجیبی 
غریبه است. انسان در اصل، در زندگی به دنبال وسیله یا وسایلی می گردد 
که حالش را خوب کنند. او به دنبــال آدم ها، چیزها و کارهای گوناگون 
می رود تا حالش خوب شــود. ولی چــه زود هدف اصلی را گم مي كند و 
وســیله ها را به جای هدفش می نشــاند! مثال معروفش پول است. او پول 
را جســت وجو می کند تا با آن به حال خوب برسد، ولی طولی نمی کشد 
که چنان به پول می چسبد که همه چیز را فراموش مي كند و اندک حال 

خوبی را نیز که داشته، قربانی آن می کند.
حال خوب یعنی احســاس آرامش، ایمنی، ارزشــمندی، خوش حالی، 
رضایت، احترام، عشق، پویایی و پیشرفت، معنا و هدف داری، خودشناسی 
و خودیابی. حال بد یعنی نبود همة این ها. احســاس بی قراری، ناایمنی، 
تنهایی، پوچی، بی هدفی، درجا زدن، حقارت، سرگشــتگی، نارضایتی و 

ناخشنودی، کینه، حسادت، دشمنی، بغض و نبود معنا و هدف. 
زندگی انســانی انســان، یعنی خروج از حال بد و حرکت به طرف حال 
خوب پایدار. ولی همان گونه که گفته شــد، خیلی زود هدف گم مي شود 
و وســیله جای آن را می گیرد. وسیله می شود هدف و هدف چون انسانی 

گمنــام، به گوشــه ای می خزد و از نظرها پنهان می شــود. این ها همه از 
نهادینه نشدن معنا و مفهوم حال خوب در فرهنگ جامعه ناشی مي شوند. 
فرهنگ حال خوب باید در شــخصیت مــردم، در گفتمان جامعه و در 
مطالبات اجتماعی حضور داشته باشد. باید دیده  شود. باید جست وجو و 
سراغ گرفته شــود؛ که متأسفانه چنین نیست. فرهنِگ حالِ خوب، چون 
پیر فرزانه ای، در گوشه ای از این جامعه، در میان عده ای معدود و محدود 
از انســان ها، با حالی نزار، روزگار می گذراند. اگر به ســراغش نرویم، اگر 
پیدایش نکنیم، اگر ارج و قربش را نشناســیم، ممکن است خیلی زود از 
دستش بدهیم و با همان وسیله هایی که به آن ها عادت کرده ایم، زندگی 

را در سردی و بی معنایی به پایان برسانیم.
حال  و روِز فرهنِگ حاِل خوب، قصه ای مفصل اســت؛ لکن گوشه هایی 
از آنچه را عزیزان بر سر عزیزانشان می آورند، اشارت گونه، مرور می کنیم:

ـ مســتعدترین فرزندانمان را با وجود تالش برای پیشــرفت تحصیلی، 
چنان تحت فشار، تذکر، بازپرســی و بازجویی قرار می دهیم که از زندگی 
سیرشــان می کنیم. دانش آموز کالس دوازدهمی، هر جا می رود، ســؤال از 
درس است و تالش و وقت تنگ. هر معلمی از او سراغ تکالیفش را می گیرد. 

آفِت حال خوب
علی اصغر احمدی

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة شانزدهم | شمارة 3 | بهار 41400



پدر و مادر، بسان مأموران ناشی اطالعاتی، تمامی حرکاتش را در خانه و بیرون 
از خانه رصد می کنند و بعضًا برگه های جریمه ای هم برایش می فرســتند. 
اینان چنان با فرزند خود رفتار می کنند که نه دستگاه های اطالعاتی کشور 
و نه راهنمایی و رانندگي، با هیچ شهروندی چنین نمی کنند! تو گویی ُمهر 
بازجویی و بازپرسی شود بر پیشانی او خورده که عالوه بر پدر و مادر، هریک 
از اعضای فامیل، پدربزرگ  و مادربزرگ، عمو و عمه، دایی  و خاله، همســایة 
قدیمی، این وری و آن وری، تا چشمشان به او می افتد، از درس و تحصیل و 
کالس چندمی بودنش می پرســند. و اگر دانش آموزی نتوانسته باشد پشت 
غول درس را به سادگی به زمین بزند و در عمل از آن شکست خورده باشد، 
این رصدها، پرس وجوها، و جست وجوها با نگاهی از شماتت و سرزنش نیز 
همراه خواهند شد. تمامی این ها، حال این جوان رعنا را چنان بد می کنند 
که طنین این حال بد، در کالم دانش آموز کنکوری، در اردیبهشت ماه سالی، 
در ذهنم، با آهنگی حزین طنین می اندازد که به من گفت: »حالم خیلی بد 

است.«
 ایــن حال گیری، در نبود فرهنگ حال خــوب، خوب یکه تازی می کند!

زن و شوهر چند صباحی طول نمی کشد که تازگی و طراوت خود را از 

نظر دور داشــته و به راهنمایی کودک درون خود، قهر می کنند. یکدیگر 
را نادیده مي گیرند، بعضًا به هم توهین مي كنند، ناســزا می گویند، اسرار 
یکدیگــر را بر ســرهم می کوبند، به یكدیگر اجازة حــرف زدن نمي دهند 
و به جــای گفت وگــو، مجادلــه می کنند. همــة این وقایــع، در غیبت 

فرهنِگ حالِ خوب اتفاق می افتند.
ـ بــا ذهنیت ناقص، خود را محور دانــش و واقعیت می دانیم و چه زود 
تالش می کنیم خود را بر دیگــران، به ویژه اعضای خانوادة خود، تحمیل 
کنیم! و از این طریق، اعضــای خانوادة خود را از خود دور و به تدریج راه 

تنها ماندن خود و اعضای خانواده را هموار می کنیم!
ـ با نوجوان وسواسی، به جای کمک به غلبه بر مشکلش، می جنگیم. با 
کودک و نوجوانی که دچار انواع وسوســه  شده است، به جای کمک برای 

غلبه بر وسوسه هایش، راه تنبیه و سرزنش و قهر را در پیش می گیریم!
تمامــی این ها حال خود و اطرافیانمان را پیوســته خــراب و خراب تر 
می کنند. مشاوران، باید که مخاطبانشــان را با فرهنِگ حاِل خوب آشنا 
و آن را بــه گفتمانی اجتماعی بدل کنند. برایتان از خداوند منان آرزوی 

توفیق دارم. خدا یار و یاورتان.
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