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سبك تعامل

با تمام بي عدالتي ها و نابرابري هايي كه در 
جامعه وجود دارد يا مشكالت اقتصادي و 
فرهنگي كه گريبان جامعه را گرفته است 
اين نكته را نبايد فرام�وش كنيم كه صبر 
و تحمل ي�ا به عبارتي س�عه صدر هريك 
از م�ا ضامن امنيت اجتماع�ي و فرهنگي 
و همچني�ن آرامش خود و جامعه اس�ت، 
پس ب�ا خود تمري�ن صبر و تحم�ل كنيم

    »سعه صدر« خصلت فراموش شده
وقتي بچه ها كوچك هستند هميشه بزرگ ترها به آنها 
يادآور مي شوند كه بايد خشم خود را در برابر دوستانشان 
كنترل كنند، در بازي  با دوستان خود صبوري به خرج 
بدهند و از دست دوستان خود و از حرف هاي آنها دلگير 
نش��وند. در حقيقت بزرگ ترها با فرزندان خود تمرين 
س��عه صدر مي كنند. اين آموزش و تمري��ن والدين با 
فرزندان خود باعث مي شود كه بچه ها در بزرگسالي بهتر 
بتوانند در مقابل مشكالت صبر و تحمل بيشتري از خود 
نشان داده و زود از هم نپاشند. با تمام اين آموزش ها در 
كودكي، چرا در جامعه امروزي شاهد زودرنجي و قهر و 
كينه فراوان، دعوا و مش��اجره هاي خياباني بسياري در 
بين تمام اقشار جامعه هس��تيم؟ افراد با كوچك ترين 
حرف ساده اي به هم پرخاش مي كنند يا به عبارتي دست 
به يقه مي شوند. يكي از داليل شيوع اين نوع رفتارها در 
جامعه ما اين است كه اين افراد هنر عذرخواهي ندارند. 
اين افراد با واژه »ببخش��يد« بيگانه هستند. يك كلمه 
ببخشيد مي تواند جلوي بسياري از اتفاقات ناگوار بعدي 
را هم بگيرد كه متأس��فانه به دليل غ��رور بيجاي اين 
افراد، اين واژه هيچ كاربردي ن��دارد. دليل ديگر پايين 
آمدن آس��تانه تحمل در جامعه، مي تواند اين باشد كه 
اصوالً مردم در هر ش��رايطي خود را مح��ق مي دانند و 
تصور مي كنند كه فقط حق با آنهاست. بيشتر مشكالت 

ناشي از كم شدن آس��تانه تحمل زماني اتفاق مي افتد 
كه ذهنيت غالب اين است كه »حق با من است« يعني 
بدون در نظر گرفتن ش��رايط ديگران، ح��ق را كاماًل به 

خود مي دهيم. 
در واقع بايد گفت جامعه امروزي با واژه سعه صدر بيگانه 
شده اس��ت؛ واژه اي كه نش��ان دهنده  روحيه واالي يك 
انسان است. سعه صدر يعني: »ظرفيت روحي بااليي كه 
در تحوالت، شادي ها، غم ها و نگراني ها موجب واكنش 
معتدل و آرام مي شود.« در واقع كساني كه داراي شرح 
صدر باش��ند، با شكس��ت ها، مالمت ديگران ي��ا انتقاد 
دوس��تان، كالفه نمي ش��وند و در مقابل از موفقيت ها، 
فراگيري اصطالحات، شهرت اجتماعي، تعريف و تمجيد 
مردم و ... دچ��ار اضطراب، نوميدي و يأس نمي ش��وند. 
يكي از بدترين عيب هاي انسان در زندگي نداشتن سعه 
صدر، تحمل و بردباري اس��ت. همين ق��در كه نيازهاي 
فيزيولوژيك براي بدن انسان الزم و ضروري است تحمل 
و بردباري هم از اصلي ترين نياز هاي فرد و جامعه است. 
جامعه اي كه آس��تانه تحمل در آن پايين باشد امنيت 
اجتماعي آن جامعه به خطر مي افتد. البته توصيه به مدارا 
و همزيستي مسالمت آميز در شرايطي كه بي عدالتي و 
نابرابري حكمفرما باشد كارساز نيس��ت. جامعه اي كه 
ثروت در آن به صورت نابرابر تقسيم شده است به طوري 
كه يا ثروتمند ثروتمند داريم يا فقير فقير خشم ديگر يك 

رفتار غير عادي نبايد به شمار بيايد. زماني مي توانيم از 
اين همه خشم متعجب شويم كه اصل برابري در استفاده 
از فرصت ه��ا، تحقق حقوق ش��هروندي، اخالق مداري، 
رنگ باختن خودخواهي ها و مداراپيشگي اهميت خود 

را از دست نداده باشد. 
اما با تمام بي عدالتي ها و نابرابري هايي كه در جامعه وجود 
دارد يا مشكالت اقتصادي و فرهنگي كه گريبان جامعه 
را گرفته است اين نكته را نبايد فراموش كنيم كه صبر و 
تحمل يا به عبارتي سعه صدر هريك از ما ضامن امنيت 
اجتماعي و فرهنگي و همچني��ن آرامش خود و جامعه 

است، پس با خود تمرين صبر و تحمل كنيم. 
   آرامش جامعه در گرو سعه صدر

اگر تصميم گرفتيم س��عه صدر داش��ته باشيم و صبر و 
بردباري خود را افزايش دهيم بهتر است مثل برنامه هاي 
ديگر زندگي خ��ود منظم و دقي��ق آن را انجام دهيم تا 
بتوانيم بر نيروي خشم دروني خود غلبه كرده و آرامش را 
به خود هديه دهيم. پس در اولين قدم بهتر است هميشه 
فضاي ذهني و روان��ي خود را براي ش��نيدن و دريافت 
رفتارهاي نابجا و خالف انتظار آماده كنيم. هميشه اين 
انتظار را داشته باش��يم تا ديگران با ما به بدترين شكل 
برخورد داشته باشند و خود را براي تحمل آن آماده كنيم. 
قبل از مواجهه با برخوردهاي نابجاي ديگران پاسخ خود 
و عكس العمل خوب خود را ب��راي مواجهه با رفتارهاي 

خالف انتظار ديگران در ذهن خويش مرور كنيم و با طرح 
ذهني آماده ش��ده با رفتارهاي بي مورد ديگران برخورد 
كنيم. مثاًل با خود بگوييم »اگر فالن شخص به من ناسزا 
بگويد خشمگين نمي ش��وم و اين رفتار را تمريني براي 
س��عه صدر خود مي بينم.« به هر حال مي توانيم با اين 
كلمات و تلقين ها هميشه آمادگي ذهني و رواني خود را 
براي عملكردهاي خالف انتظار فراهم سازيم. از خود و از 
زندگي هاي نابجا و پفكي و شخصيت قائل شدن بيش از 
اندازه براي خود اجتناب ورزيم و تنها هنجارها را رعايت 
كنيم و لذا به سراغ رفتارهاي متواضعانه همانند تقدم در 
سالم، همنشيني مناسب با افراد پايين تر، ابراز ارادت به 
كوچك ترها، احوالپرس��ي با ديگران به خصوص طبقه 
پايين تر، تفريح و صحبت با ديگران اقدام كنيم. به نظرات 
و عقايد ديگران احترام بگذاريم و به ديده احترام به آنها 
بنگريم و حتي محترمانه با آنه��ا رفتاركنيم. در نهايت 
براي تمرين سعه صدر بهتر اس��ت ورزش هايي همانند 
صحرانوردي، كوهنوردي، شنا، اسب سواري و پياده روي 

در صبح زود انجام دهيم. 
در كالم آخر بايد گفت جامعه ام��روزي ما تنها مبتال به 
فقر اقتصادي و فرهنگي نيست بلكه دچار فقر محبت و 
كاهش مهرباني اجتماعي شده است. با سعه صدر آرامش 
و مهرباني را به جامعه خود برگردانيم و فراموش نكنيم 

كه هميشه حق با ما نيست. 

   مريم ترابي
چ�ه انس�ان هاي كم تحملي ش�ده ايم. آس�تانه صب�ر و تحملم�ان در برابر 
كوچك ترين انتقادها به قدري پايين آمده اس�ت كه گاهي كار به قهر و قطع 
ارتباط خانوادگي و فاميلي مي كشد. موضوع مورد بحث چند تن از دوستانم 
كه همراه با خشم و عصبانيت بود آنقدر موضوع پيش پا افتاده اي بود كه اصاًل 
دليلي براي اين دلخوري ها و ناراحتي ها وجود نداشت. هميشه به آنها كه از 
دوستان من هستند يادآور شده ام كه بايد صبر و تحملتان را در برابر رفتار 
و گفتار ديگران باال ببريد. اما هميشه در جواب من گفته اند كه ما نمي توانيم 

مثل تو در مقابل بي احترامي ديگران صبوري به خرج دهيم و در برابر رفتار 
اشتباه آنها سكوت كنيم. البته آنها هم درست مي گويند، گاهي وقت ها اين 
س�كوت ما در مقابل اش�تباه ديگران جواب عكس مي دهد و باعث مي شود 
كه طرف مقابل فكر كند كار درس�تي انجام داده اس�ت و به اين رفتار زشت 
خود ادامه مي دهد. اما در چند سال اخير بيش از هميشه شاهد مشاجره ها و 
درگيري هاي لفظي مردم در سطح جامعه هستيم. البته فشارها و مشكالت 
اقتصادي زندگي امروزه باعث ش�ده است كه ديگر براي كسي صبر و تحمل 
باقي نماند. آس�تانه صبر و تحمل افراد جامعه زير بار اين فش�ارها به حدي 

پايين آمده اس�ت كه به كوچك تري�ن تلنگر از هم مي پاش�د و بناي دعوا و 
دلخوري گذاشته مي شود. اين صفحات مجازي هم كه مزيد بر علت بسياري 
از اين دلخوري ها ش�ده اس�ت. در حقيقت ش�بكه هاي اجتماعي آتش بيار 
معركه دلخوري و قهر و كدورت جامعه امروزي ش�ده اند. اما يك س�ؤال: آيا 
درس�ت اس�ت كه تمام تقصيرها را به گردن تورم و آلودگي هوا و ترافيك و 
اختالس و ش�بكه هاي مجازي بيندازيم؟ آيا نبايد در خ�ود صبر و بردباري 
را نهادينه كنيم؟ آي�ا نبايد علت كمرنگ ش�دن خصلت زيباي س�عه صدر 
در بين افراد جامع�ه را زنگ خطري براي س�المت اجتماعي خ�ود بدانيم؟

   حسين گل محمدي
چند وقت پيش در سايت هاي خبري در حال گشت زني بودم و خبرهاي 
مختلف را مي خواندم. در البه الي خبرهاي منتشر شده، خبر از محاكمه 
مردي كه زن�ش را به دليل حضور در ش�بكه هاي اجتماعي كش�ته بود، 
توجهم را جلب كرد. اين مرد در اعترافاتش گفته بود:»دوس�ت نداشتم 
زنم در تلگرام و اينس�تاگرام باش�د. يك مدت�ي به حرفم گ�وش داد و 
تلگرام را از گوش�ي همراه خود پاك كرد ولي بع�د از چند وقت متوجه 
ش�دم كه نه تنها تلگرام را دوباره دانلود كرده كه اينس�تاگرام را هم در 
گوش�ي خود دارد. وقتي مخالفت من را دي�د، با هم دع�وا كرديم و من 
آنقدر از دستش عصباني بودم كه با ضربات محكم به سرش او را كشتم.« 
به اين ترتيب به همين راحتي عصباني شده و زن جوان خود را كشته است. 
در ادامه خبر، حرفي از ندامت و پشيماني اين شوهر عصباني نيامده بود. 
البته اگر هم پشيمان باشد، ديگر فايده اي ندارد زيرا او حاال يك قاتل است. 

      
  خشم هايي كه به خشونت مي رسد 

چند سالي است بسيار شاهد خش��م و عصبانيت هايي هستيم كه به راحتي 
به خشونت تبديل شده است.از نزاع هاي خياباني بگيريد كه از يك درگيري  
لفظي به يك قتل تبديل شده يا دعواهاي خانوادگي كه در نهايت به فجيع ترين 
قتل ها ختم شده اس��ت. تقريباً اكثر مردم معتقدند كه اين همه عصبانيت به 
دليل فشارهاي اقتصادي و اجتماعي است كه روان همه را پريشان كرده است. 
از شكاف طبقاتي حاكم بر جامعه گرفته تا تورم باال و فشار اقتصادي كه به واقع 
همه را ناتوان ساخته است. فقط كافي است سري به آمارهاي منتشر شده از 
پزشكي قانوني بزنيم تا متوجه ش��ويم كه چه تعداد از افراد به دليل ضرب و 
جرح به اين مراكز مراجعه كرده اند و چه تعداد از نزاع هاي خياباني و خانوادگي 
به كشته شدن يكي از طرفين دعوا يا همان قتل عمد تبديل شده است. اين 
آمارها نشان دهنده اين اس��ت كه جامعه ما و به عبارت بهتر بخشي از جامعه 
ما نياز به درمان دارد. از سويي درست است كه دولت و حاكميت سهم مهمي 
در بسامان كردن اوضاع اقتصادي و اجتماعي بر عهده دارد ولي درست نيست 
كه همه تقصيرها را به گردن دولت و مش��كالت موجود در جامعه بيندازيم و 
مس��ئوليت هاي فردي خود را فراموش كنيم. هر يك از افراد جامعه در ايجاد 
امنيت اجتماعي جامعه خود در كنار مسئوالن دولتي و حكومتي مسئول است 
و بايد در ايجاد آن كمك كند. همه عصباني مي شويم ولي شناخت داليل ايجاد 

عصبانيت و راه هاي كنترل آن مهم تر از هر قدم ديگري است. 
  خشم و برخي داليل آن

خشم يك بيماري نيست، بلكه احساس و هيجان عادي انسان هاست، مانند 
غم و ش��ادي، اضطراب، ترس و لذت. هر انساني در واكنش به بعضي شرايط 
دچار عصبانيت و خشم مي شود. پس، همه انسان ها عصباني مي شوند ولي 
هيچ كس��ي حق ندارد با ديگران با پرخاش و تندي برخورد كند. نكته  مهم 
ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين اس��ت كه بين خشم و خشونت تفاوت 
مهمي وجود دارد. خشم يك احساس و خش��ونت يك عمل است، بنابراين 
بايد احساس خشم را پيش از آنكه به عمل خش��ونت تبديل شود كنترل و 
برطرف كنيم. خشم به داليل مختلفي ايجاد مي شود و در افراد مختلف اين 
داليل ممكن است متفاوت با ديگري باشد ولي عمدتاً مردم به چند دليل مهم 

عصباني مي شوند. 
هنگامي كه فردي احساس مي كند از چيزي محروم يا در دستيابي به هدف 
ناكام شده اس��ت، معموالً خشمگين و عصباني مي ش��ود. خشم و عصبانيت 
مي تواند به دنبال افكار منفي ايجاد ش��ود. گاهي افراد از يك اتفاق معمولي 
تفس��يرهاي منفي مي كنند كه نتيج��ه آن عصبانيت اس��ت. والديني كه به 
صورت نامناسب خشم خود را تخليه مي كنند به طور غيرمستقيم اين روش 
را به فرزندان خود مي آموزند. استفاده از مواد مخدر روانگردان نيز يكي ديگر 
از داليل عصبانيت و خشونت در جامعه است كه ذهن و روان افراد را تخريب 

كرده و قدرت تصميم  را از آنها مي گيرد و نتيجه خشونت اين افراد چيزي فراتر 
از يك فاجعه است. اما در جامعه امروزي عامل جديدي از عصبانيت مشاهده 
 )apathy(»مي ش��ود كه مي توان از آن به عنوان عامل» بي احساسي رواني
نام برد. افرادي كه فاقد احساس صميميت و عاطفه مثبت هستند، استعداد و 
آمادگي بيشتري براي دست زدن به كنش هاي خشونت آميز دارند. اين افراد 
به سبب ناتواني در ايجاد پيوندهاي دوس��تانه و صميمي با ديگران به درون 
خويش عقب نشيني مي كنند و به تدريج در شمار افراد اسكيزوئيد )گريزنده 
از روابط صميمي( جاي مي گيرند. اين افراد به سبب ناتواني در شكل دهي و 
استمرار پيوندهاي دوستي هر انتقادي را تهديد و تحقير معنا مي كنند و الجرم 

به انتقادكننده مي تازند. 
  خشم خود را كنترل كنيم

مس��ئوالن و برنامه ريزان جامعه قطع��اً مي توانند با عملكرد بهنجار، س��الم، 
انطباقي و سازنده خود در كنترل خش��م و خشونتي كه جامعه را بيمار كرده 
است نقش بسزا و كاهنده اي داشته باش��ند، اما اين كافي نيست و هر يك از 
ما بايد از خود شروع كنيم و خشم و عصبانيت خود را با آرامش تحت كنترل 
بگيريم. بهتر است در هنگام عصبانيت حمله نكنيم، توهين و اهانت نكنيم، 
تهديد نكنيم، اغراق در موضوعات نكنيم، صداي خود را باال نبريم، مس��ائل 
و موضوعات قديمي را به ميان نياوريم ، حق را كام��ل به خود ندهيم و افكار 
منفي خود را كنار بگذاريم. در هنگام مش��اجره بهتر است محل دعوا را ترك 
كنيم. حواس خود را از موضوع مش��اجره پرت كنيم. نفس عميق بكشيم. به 
هر روشي كه ما را آرام مي كند مثل شمارش از يك تا صد، ذكر نام خدا، قدم 
زدن و ... خود را آرام كنيم. فعاليت هاي مفيدي را كه عصبانيت را در وجود ما 
كمرنگ مي كند،ْ روزمره انجام دهيم تا به تدريج اين خشم از وجود ما رفع شود. 
فعاليت هايي مثل ورزش خاصي را كه به آن عالقه منديم، انجام دهيم يا همين 
نرمش صبحگاهي، خود بهترين روش براي آرامش ماست. خود را به كارهاي 
هنري مشغول كنيم. با افرادي كه حال ما را خوش مي كنند معاشرت كنيم. با 
آنها درددل كنيم. به موضوعاتي كه ما را ناراحت و عصباني مي كند، فكر نكنيم. 
به خود دلداري بدهيم كه دنيا به آخر نرسيده و اتفاق مهمي نيفتاده است. در 
صورتي كه نمي توانيد به تنهايي بر مشكل خود غلبه كنيد حتماً از كمك هاي 
مشاوره و تخصصي استفاده كنيد. خشم و عصبانيت همانطور كه اثرات منفي 
بيروني دارد تأثيرات به مراتب مخرب تري روي جسم شما دارد، پس مراقب 

قلب و روح خود باشيد، شما فقط به خودتان تعلق نداريد. 

براي كنترل خود تمرين آرامش كنيم

مسير كوتاه خشم تا خشونت 

   آدم خودخواه از همه برتر است!
خودخواهي يكي از بدترين صفات اخالقي است. 
از نشانه هاي انس��ان هايي كه در دام خودخواهي 
گرفتار هستند اين است كه همه چيز و همه كس 
را براي خود مي خواهند و ب��ه غير خود اعتنايي 
ندارند. در جلسات تنها حق سخن گفتن را براي 
خود قائلند و توقع دارند ديگران هم به حرف هاي 
آنها گوش كنند و رأي و نظر آنها را بپذيرند و تأييد 
كنند. هميشه از همه توقع خدمت دارند، بدون 
آنكه خود به فكر خدمت به ديگران باش��ند و اگر 
ديگران در خدمت به آن��ان كوتاهي كنند كينه 
آنها را به دل گرفته و تمامي خدمات گذشته آنها 
را فراموش مي كنند.  خودخواهان تصور مي كنند 
فقط شخص آنها مهم و برتر است و خداوند ديگران 
را آفريده كه در خدمت آنها باشند. فقط كافي است 
به رفتارهايي كه هر يك از ما در قبال ديگران انجام 
مي دهيم كمي دقت كنيم. آن وقت متوجه ميزان 
خودخواهي خود مي شويم. در آپارتمان نقلي خود 
تا پاسي از شب ميهماني  برگزار مي  كنيم و اصاًل 
هم به فكر همسايه هاي بيچاره خود نيستيم كه 
آسايش و آرامش شب را از آنها گرفته ايم. با خود 
مي گوييم اصاًل چرا بايد به فكر آسايش و آرامش 

ديگران باشيم؟!
رفتگر زحمتكش شهرداري مرتب در حال تميز 
كردن كوچه و خيابان شهر ماست ولي ما خيلي 
خودخواهانه زباله هاي خود را در كوچه و خيابان 
رها مي كنيم بدون آنكه به خس��تگي رفتگرهاي 
زحمتكش فكر كنيم چون وظيفه  آنهاست كه دوال 

شوند و آشغال هاي ما را از زمين بردارند. مراسم 
عروس��ي برگزار مي كنيم و ش��ب در اتوبان هاي 
شهر كاروان عروس��ي راه مي اندازيم. خب قطعاً 
ما كار بزرگي انجام داده ايم كه در اين وانفس��اي 
اقتصادي جشن عروسي به پا كرده ايم، حاال مردم 
هم توي ترافيكي كه ما با اين كاروان عروس خود 
ايجاد كرده ايم كمي معطل شوند و احياناً مريض 
بدحالي هم در اين ميان دير به بيمارستان برسد 
هم اصاًل نكات مهمي نيس��ت كه نياز به توجه ما 

داشته باشد!
   رانندگي ما، نمونه بارز خودخواهي

ه��ر چند برخ��ي ت��ازه ب��ه دوران رس��يده ها با 
خودروهاي چند ميلياردي خود در خيابان هاي 
شهر با آن اگزوزهاي پرسروصدا، ويراژ مي دهند 
كه همه متوجه حضور آنها شوند، اما بي انصافي 
اس��ت كه اين خودخواهي را فقط مختص آنان 
بدانيم. چون در بحث رانندگي تنها آنها نيستند كه 
خودخواهانه رفتار مي كنند حتي افرادي كه يك 
پرايد داغان هم دارند نيز با ديگران خودخواهانه 
برخورد مي كنند. مي گوييد چ��را؟ به اين دليل؛ 

خدا را شكر اگر به لطف كمپاني هاي خودروسازي 
داخل��ي و واردكننده ه��اي خودروهاي خارجي 
همه افراد جامعه به تعداد اعضاي خانواده خود، 
خودروي شخصي نداشته باشند حتماً يك خودرو 
دارند كه در بسياري از موارد منبع درآمدي براي 
صاحبان آن اس��ت. پس اگر اغراق نكرده باشيم 
شهرهاي بزرگ، ديگر به پاركينگ تبديل شده اند. 
با اين ترافيك هاي سرسام آور ديگر اعصاب و رواني 
براي كسي نمانده است. پس صبر و تحمل يا به 
عبارتي آستانه تحمل همه پايين آمده است. همه 
سعي مي كنيم با زرنگي قانون را زيرپا بگذاريم و از 
ديگري جلو بزنيم. آيا اين خودخواهي نيست كه با 
سرعت بسيار باال به همه چراغ مي زنيم كه برويد 
كنار، راه را براي من باز كنيد كه من از كنار شما با 
سرعت نور مي خواهم رد شوم. در ترافيكي كه اصاًل 
جايي براي تكان خوردن نيست سعي مي كنيم 
يك اپس��يلون از ديگري جلوتر بروي��م  يا اينكه 
خيلي راحت چراغ قرمز را ب��دون توجه به قرمز 
بودن آن رد مي كنيم چون ما نمي توانيم پش��ت 

چراغ قرمز چند ثانيه تحمل كنيم. 
در بحث قواني��ن راهنمايي و رانندگ��ي، ظاهراً 
رعايت اي��ن قوانين تنها مختص ديگران اس��ت 
و بس. آدم ه��اي خودخ��واه اصاًل در مغزش��ان 
نمي گنجد كه بايد اين قواني��ن را رعايت كنند. 
مديونيد اگر فكر كنيد اين افراد خودخواه و مغرور 
با اين قوانين آشنايي ندارند. نه، كاماًل هم با اين 
قوانين راهنمايي و رانندگي آش��نا هستند زيرا 
باالخره يك امتحاني داده اند و گواهينامه اي هم 

گرفته اند ولي از آنجايي كه همه چيز را فقط براي 
خود مي خواهن��د و فقط خود را مه��م مي دانند 
نيازي نمي بينند كه اين قوانين را راعايت كنند. 
همين! در تمام دني��ا اين راننده ها هس��تند كه 
بايد حواسشان به ديگران باش��د، حواسشان به 
خودروهاي ديگر، موتورسوارها، دوچرخه سوارها 
و از همه مهم تر عابرين پياده باشد. با رعايت كردن 
هر كدام از قوانين رانندگي كشورشان از به وجود 
آمدن هرگونه خطري جلوگي��ري مي كنند و به 
سالمتي ديگران بيشتر اهميت مي دهند، اما در 
كشور ما ديگران بايد حواسش��ان به رانندگي ما 
باشد. به عقب ماش��ين جلويي مي كوبيم بعد با 
عصبانيت و توپ پر پياده مي ش��ويم و سر راننده 
بيچاره جلويي داد مي زنيم كه حواست كجاست 
آقا يا خانم؟! حواس راننده جلويي كجاس��ت؟ يا 
حواس ما كجاست كه محكم به سپر عقب ماشين 
ديگري كوبيديم؟ اين ها و هزاران موارد مش��ابه 
ديگر در رانندگي كه به كرات شاهد آن هستيم، 

همگي نشان از خودخواهي ما دارد. 
البت��ه بعض��ي از خودخواهي ها خط��ر چنداني 
ب��راي ديگران ن��دارد و آس��يب زيادي ب��ه آنان 
وارد نمي كند. مثاًل ايجاد س��ر و ص��داي ما فقط 
همسايه ها را عصباني مي كند  يا به ديگران عتاب 
و خطاب كنيم و مس��ئوليتي كه وظيفه ماست 
انجام دهيم را بر گردن ديگ��ران بيندازيم فقط 
باعث دلخوري و رنجش ديگران مي شود يا موارد 
ديگري از خودخواهي كه خطرآفرين نيس��تند. 
اما خودخواهي در رانندگي ب��ا توجه به ماهيت 
موضوع و مطرح بودن جان و مال خود و ديگران، 
گاهي آس��يب هاي جبران ناپذي��ري را به همراه 
دارد. ما ب��ا خودخواهي و غ��رور بيجاي خود كه 
»من دس��ت فرمانم حرف ندارد«، مس��بب يك 
تصادف مي شويم كه در آن يا جان خود را از دست 
مي دهيم يا ج��ان ديگري را مي گيري��م. با غرور 
بيجاي خود چه ضرره��اي مالي و جاني كه براي 
ديگران ايجاد نمي كنيم.  پ��س اگر تا به حال اين 
رفتارها را نش��ان خودخواهي خود نمي دانستيم 

كاماًل در اشتباه بوده ايم.

   كسري محمديان
يكي از تصورات غلطي كه بين برخي افراد جامعه جا افتاده اين است كه تنها ثروتمندان 
انسان هاي خودخواه روي كره زمين هستند. شايد به اين دليل كه آنها پول زيادي دارند. 
اقشار پايين و متوسط جامعه خصلت خودخواهي را فقط ويژگي افرادي كه از آنها باالتر 
هس�تند، مي دانند. به اين دليل كه چه از لحاظ موقعيت اجتماعي و چه از لحاظ پول و 
ثروت از آنها برترند. در واقع پول زياد و ثروتمند بودن، لزوماً باعث خودخواهي در انسان 
نمي شود، چه بسا افرادي كه ثروتمند هستند و پول زيادي دارند، اما خودخواه و متكبر 
نيستند، به فقرا و نيازمندان كمك مي كنند و بسيار انسان هاي متواضعي هستند، به اين 
دليل كه پول تنها يك وسيله و ابزار است. از سوي ديگر چه بسا افرادي كه ثروت چنداني 
هم در اختيار ندارند، اما خودخواه و خودمحور هستند. شايد پول در بعضي افراد غرور و 
خودخواهي ايجاد كند ولي الزاماً دليل قاطعي براي خودخواهي نيست. خودخواهي يكي 
از ويژگي هاي رفتاري و شخصيتي تمام انسان هاست كه در برخي بيشتر و در برخي كمتر 
است و خيلي ها آن را كنترل و تعديل مي كنند. فرد خودخواه خود را محور مي داند و با 
پرمدعايي بيش از حد همواره از ديگران توقع مهر و محبت و احترام دارد، بدون اينكه 
در دل خويش، اثري از محبت نسبت به ديگران داشته باشد. رانندگي خيلي از ما نمونه 

بارزي از خودخواهي است كه كمتر به چشممان مي آيد. 

نگاهي به رانندگي خودمان داشته باشيم

همه در خدمت آدم هاي خودخواه

سبك رفتار

از نشانه هاي انس�ان هايي كه در 
دام خودخواهي گرفتار هس�تند 
اين است كه همه چيز و همه كس 
را براي خود مي خواهند و به غير 
خود اعتنايي ندارند. در جلسات 
تنها حق سخن گفتن را براي خود 
قائلند و توقع دارن�د ديگران هم 
به حرف ه�اي آنها گ�وش كنند و 
رأي و نظر آنها را بپذيرند و تأييد 
كنن�د. هميش�ه از هم�ه توق�ع 
خدم�ت دارند، ب�دون آنكه خود 
به فكر خدمت به ديگران باش�ند

»سعه صدر« را تمرین کنید!
سعه صدرمان را از دست داده ايم

سبك رفتار


