
  زهرا هنربخش
ما انسان ها نسبت به همديگر حقوقي داريم و ملزم 
به رعايت اين حقوق هس�تيم. همان ط�ور كه توقع 
داريم مورد احترام بقيه افراد قرار بگيريم و حقوقمان 
رعايت شود، افراد ديگر نيز انتظار دارند حقوقشان 
رعايت شود. حال اين حقوق چيست؟ بدون شك اين 
حقوق طيفي وسيع را دربرمي گيرد، اما در اين مطلب 

به توضيح بخشي از مهم ترين آنها مي پردازيم. 
        

  مصاديق تضييع حقوق ديگران
هرگونه تجاوز، تقلب، غش، معامالت ربوي، رشوه، خريد 
و فروش اجناس��ي كه فاي��ده منطقي و عقالن��ي در آنها 
نباشد، خريد و فروش وسايل فس��اد و گناه، غيبت كردن، 
مسخره كردن، شكس��تن دل، زخم زبان، تحقير و... باعث 
تضييع حقوق اس��ت. همه بايد مواظب گفتار و كردارمان 
باشيم كه در آن جسارت و توهين به ديگران نباشد، كسي 
را خوار و ذليل نكنيم، آبروريزي نكنيم، شخصيت ديگران را 
نكوبيم، زخم زبان نزنيم، سرزنش نكنيم، از غيبت، تهمت و 
شايعه خودداري كنيم. كه همه اين گناهان، مصاديق اهانت 

و ذليل كردن مردم بوده و مثل جنگ با خداست. 
  مراقب زبان خود باشيم

بسياري از گناهان و اهانت ها به واسطه زبان رخ مي دهد، از 
اين جهت همه بايد مواظب و مراقب زبان خود باشند. 

براي نمونه ممكن اس��ت فردي در گذشته خطايي انجام 
داده باش��د اما بعد پشيمان شده و دوس��ت ندارد عيب او 
در ميان همه فاش ش��ود ولي زماني كه در محفلي غيبت 
و بدگويي پش��ت فرد غايب صورت گيرد، شخصيت فرد 
غايب در نظر بقيه خدشه دار شده و البته اعتماد نيز نسبت 

به او كم مي شود. 
  گناه رشوه دهنده و رشوه گير

دادن و گرفتن رشوه يكي از مصاديق حق الناس است چراكه 
اگر رشوه پرداخته شود و كار كسي كه رشوه داده سريع تر 
انجام پذيرد، زماني كه فردي محق به اداره اي مراجعه كند 
و توان پرداخت رشوه نداشته باشد كار او معطل مي ماند و 
در نتيجه رشوه دهنده و گيرنده باعث تضييع حق اين فرد 

شده اند، بنابراين بايد توجه داشت هر عمل ناپسند آثار سو 
در جامعه دارد. 

  حرمت شكني نكنيم
آبروي افراد داراي حرمت بااليي است و از موارد حق الناس 
به شمار مي آيد. بنابراين انسان نمي تواند به وسيله غيبت، 
تهمت، افشاگري و هرگونه رفتار ديگري، به آبرو و حيثيت 
ديگري آسيبي واردكند، زيرا در مرتكب ظلم بزرگي در حق 
او شده كه بايد به جبران آن بپردازد. چنان كه امام صادق 
)ع( مي فرمايد: هر كس حيثيت مؤمني را بشكند بر او واجب 

است كه آن را جبران نمايد. 
  واى بر هر عيب جوى مسخره كننده

مسخره كردن گناهي نابخشودني است كه خداوند متعال 
در قرآن كريم، كلمه »َويل« را در مورد آن به كار برده است. 
اي�ن سوره با تهديدى كوبنده آغاز مى شود »َويٌْل لُِكلِّ ُهَمَزٍة 
لَُمَزه« )واى بر هر عيب جوى مس��خره كننده اى(! تعبير 
به »ويل« تهديد شديدى است نسبت به اين گروه، آيات 
ق�رآن م�وض�ع گ�ي�رى س���خ�ت�ى در ب�راب�ر اي�ن گونه 
افراد كرده و تعبيرات��ى دارد كه درب�اره ه�ي�چ گ�ن�اه�ى 
م�ان�ن�د آن دي�ده ن�م�ى ش�ود؛ آن�ه�ا ك�ه ب�ا نيش زبان و 
حركات، دست، چشم و ابرو در پشت سر و پيش رو، ديگران 
را اس�ت�ه�زا كرده يا عيب جويى و غيبت مى كنند يا آنها را 
هدف تيرهاى طعنه و تهمت قرار مى دهند، گناهي بزرگ 

مرتكب شده اند و از آنجا كه آبرو و حيثيت اشخاص از نظر 
اسالم بس��يار محترم شمرده ش��ده، هر كارى كه موجب 

تحقير مردم گردد گناه بزرگى است. 
  با حقوق دوطرفه مان آشنا شويم

ائمه اطهار)ع( به دفعات درب��اره احترام به حقوق ديگران 
تحت عنوان حق الناس تذكر داده اند. امام حسن عسكرى)ع( 
در اين باره مي فرمايد:»آنكه به حقوق برادران خود آشناتر 
و در رعايت آن كوشاتر است، در نزد خدا از منزلت باالتري 

برخوردار است.«
بايد بدانيم رعايت حقوق ديگران در وهله نخس��ت به نفع 
خودمان هم مي باشد و اگر رعايت نشود به داليل مختلفي 
مانند جهل و عدم آگاهي افراد نس��بت به حقوق يكديگر 
اس��ت.  اگر بدانيم كه نس��بت به يكديگر حقوقي داريم و 
رعايت اين حقوق عامه به صورت دوطرفه است نه يك طرفه 
و اگر شهروندان حقوق خود را بشناسند و به آن عمل كنند، 
بس��ياري از نزاع ها پيش نخواهد آمد و به تبع آن جامعه، 
تبديل به محيطي س��الم و به دور از پايمال ش��دن حقوق 
افراد مي ش��ود. همانند رعايت حقوق في مابين والدين و 
فرزندان، همسايگان، شركا، حكومت و مردم، زن و شوهرها، 
فرمانده و سربازان، رئيس اداره و كارمندان، معلم و شاگرد، 
موجر و مستأجر، كارگر و كارفرما، خويشاوندان نسبت به 

يكديگر و... 
  حق الناس يعني حق من و تو

با توجه به مش��كالتي كه افراد جامعه م��ا از لحاظ رعايت 
حقوق يكديگر دارند، بد نيست به برخي از حقوق افراد در 
مقابل هم اشاره كنيم كه مي تواند در رفتار اجتماعي ما و 

شرايط فرهنگي جامعه مؤثر باشد. 
طب��ق فرمايش ه��ا و احاديث دين��ي، آنچه ب��راي خود 
مي خواهن��د براي ديگري ه��م بخواهند و آنچ��ه بر خود 
نمي پسندند، بر ديگري هم نپسندند. اصل حقوق اين است 
كه آنچه براي خود خواستار هستيم و دوست داريم براي 

ديگران نيز متقابالً خواستار باشيم. 
خداي متعال گذشت از حق الناس را در گرو جلب رضايت 
صاحبان حق ذكر فرموده است، تضييع جان، مال، حيثيت 
و آبروي مردم، حقوق اجتماعي، سياسي و... جزو حق الناس 

بوده و فردي كه نسبت به تضييع اين حقوق اقدام مي كند، 
در پيشگاه خداوند متعال مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت. 
دل شكستن، رعايت نكردن حقوق اجتماعي، غيبت كردن، 
رعايت نكردن حجاب اس��المي، نگاه ب��ه ناموس ديگران، 
سوءظن و گمان بد داش��تن به مردم و... از جمله مواردي 

است كه در زمره  حق الناس مي باشد. 
رسول اكرم)ص( فرموده است:»مسلمان كسي است كه 

مسلمانان ديگر از زبان و دست او در امان باشند.«
بنابراين شناخت حقوق ديگران و رعايت آن بر همگان الزم 
و ضروري است. برخي به خاطر صميميت، خود را موظف 
به رعايت اين حقوق نمي دانند و ت��رك وظيفه مي كنند. 
اميرالمؤمنين )ع( مي فرمايد: حق برادر ديني خود را ضايع 
مكن به اتكاي روابطي كه بين تو و اوست، چون كسي كه 

حقش را ضايع كني برادر تو نيست. 
  با هر دستي بدهي با همان دست پس مي گيري 

تعدي به حقوق ديگران مهم ترين عامل ايجاد تفرقه است. 
اين نوع از ظلم اگر به هر شكلي صورت گيرد، خواه در سطح 
وسيع همانند تعدي يك مملكت به همس��ايه خود يا در 
حد محدود مانند تعدي همسايه ها نسبت به هم يا فردي 
نسبت به فرد ديگر همه حاصل اوليه آن اختالف مي باشد. 
بنابراين بر هر ف��رد واجب و ضروري اس��ت كه به حقوق 
ديگران هر چند كه جزئى و پيش پا افتاده باش��د، تجاوز 
نكند و رعايت كردن حقوق ديگران را جزو وظايف ديني 

و انساني خود بداند. 
اگر ما به نتيج��ه و پيامد اعمال خ��ود توجه كنيم متوجه 
مي شويم كه هر عمل ما آثار متعددي روي جامعه مي گذارد، 
اگر مثبت باشد آثار مثبت در پي دارد و اگر منفي باشد اثرات 
س��وء برجاي مي گذارد. به قول معروف زندگي بده بستان 
است با هر دستي بدهي با همان دست بازپس مي گيري. 
اين گونه نيس��ت كه هر اش��تباه و تضييع حقي نسبت به 
ديگران مرتكب شويم، اما خودمان مصون باشيم. از سويي 
اگر حقوق ديگران را رعايت كنيم آثار مثبت آن را در زندگي 
خود مي بينيم. همه بايد مواظب باش��يم، مخصوصاً زمان 
حاضر كه زمان عجيبي است، زمان شبهه هاي الوان است و 

همه در معرض خطر هستيم. 

88498471سبك زندگي

پنج ش��نبه 20 خ��رداد1400 | 29  ش��وال  1442 || روزنامه جوان |  شماره 86227    

سبك نگرش

 تبيين مسئوليت از نگاهي ديگر

من در قبال چه كسي مسئولم
خودم يا ديگران؟

آيا حقوق بي شماري كه در قبال هم داريم را رعايت مي كنيم؟

حق الناس يعني حق من و تو

سبك تعامل

هر عمل روي جامعه اث�ر مي گذارد. اگر 
مثبت باشد آثار مثبت در پي دارد و اگر 
منفي باشد اثرات سوء بر جاي مي گذارد. 
به قول معروف زندگي بده بستان است، 
با هر دستي بدهي با همان دست بازپس 
مي گيري. اين گونه نيست كه هر اشتباه 
و تضييع حقي نسبت به ديگران مرتكب 
ش�ويم اما خودمان مصون باش�يم، از 
 سويي اگر حقوق ديگران را رعايت كنيم
آثار مثبت آن را در زندگي خود مي بينيم

آبروي افراد داراي حرمت بااليي اس�ت 
و از م�وارد حق الناس به ش�مار مي آيد. 
بنابراي�ن انس�ان نمي تواند به وس�يله 
غيبت، تهمت، افشاگري و هرگونه رفتار 
ديگري، به آبرو و حيثيت ديگري آسيبي 
واردكند، زيرا مرتكب ظل�م بزرگي در 
حق او شده كه بايد به جبران آن بپردازد

نحوه تفكر ما درباره مسئوليت در طول زمان تغيير 
كرده است. بخشي از مش��كل اين است كه به مرور 
زمان اين انديش��ه واقع��اً محدود ش��ده و وقتي به 
اين فكر مي كني كه در دهه ه��اي ۵۰ يا ۶۰، كلمه 
مس��ئوليت چه چيزهاي��ي را براي م��ردم تداعي 
مي كرده، به نظرم اغلب فكرشان به  سمت وظايفي 

مي رفته كه نسبت به ديگران داريم. 
منظور ما از مسئوليت تغيير كرده، طوري كه اكنون 
وقتي درباره مسئوليت حرف مي زنيم، منظورمان 
اين است كه شما به  نوعي مجبوريد در قبال اعمالتان 
پاس��خگو باش��يد. قباًل اين  طور بود كه »ببين، تو 
نسبت به غير از خودت مس��ئولي« و االن اين طور 
است كه »بسيار خب، ببين تو بايد از پس نيازهاي 
خودت بربيايي. بايد مطمئن باشي پول كافي براي 
غذاخوردن داري و به خاط��ر بعضي از انتخاب هاي 
بدت يا به خاط��ر شكس��ت در كار، از دولت يا بقيه 

چيزي نمي خواهي.«
مسئوليت تبديل به ايده اي محدود و تنبيهي شده؛ 
ايده اي درباره آنچه تو به ديگران بدهكاري نيست، 
بلكه براي شيرفهم شدن توست درباره اينكه ديگران 

هيچ ديني به تو ندارند. 
بنابراي��ن، اكنون وقت��ي درباره مس��ئوليت حرف 
مي زنيم، تمايل داري��م وظايفي كه هر فرد در قبال 
كليت جامع��ه دارد را كنار بگذاري��م. وقتي از عصر 
مسئوليت مي گويم، حرفم كما بيش همين است. 
امروز عصري اس��ت كه در آن مس��ئوليت به جايي 
رس��يده كه منظور از آن صرفاً مسئوليت شخصي 

است. 
روشي براي انديشيدن به مس��ئوليت ها و تعهدات 
وجود دارد كه همه آن درباره اين اس��ت كه »خب، 
آيا تو انسان خوبي هس��تي؟ انتخاب هاي درستي 
كرده اي يا نه؟ آيا تقصير خودت اس��ت كه نيازمند 
شده اي؟« واقعاً هيچ تفكري درباره اهدافمان از آنچه 
تالش مي كنيم در مقام يك جامعه به آن برسيم، يا 

اشتراكاتمان در آن نيست. 
وقتي به سؤاالت اساس��ي تر سياست اقتصادي فكر 
مي كنيد، در واقع نتيجه مي گيريد كه كاماًل به نفع 
همه است كه قسمت هايي از شهرها را احيا كنيم يا 
تضمين كنيم افرادي كه در گذش��ته انتخاب هاي 
بدي داشته اند، بتوانند وارد نيروي كار شده و اعضاي 

مولدي براي جامعه باشند. 
چيزي كه همگي باي��د بتوانيم درب��اره اش توافق 
كنيم، اين است كه اين برداشت بسيار بسيار محدود 
از مس��ئوليت و از حقوقمان، باعث ش��ده تمام آن 
مالحظات مهم درباره سياس��ت عمومي از ديدمان 

دور بمانند. 
كاري كه مي خواس��تم در كتاب»عصر مسئوليت: 
ش��انس، انتخاب و دولت رفاه« بكنم اي��ن بود كه 
بگويم »چگونه درباره چيزي مثل قوانين دولتي فكر 
مي كنيم؟« در حال  حاضر، ما از حق ها و وظيفه ها 

برداشتي پيشاسياسي داريم. اين برداشت مي گويد 
»بس��يار خب، اگر نياز تو به داليل��ي وراي كنترل 
خودت اس��ت- مثاًل به اين دليل اس��ت كه تصادف 
ك��رده اي يا به  اين  خاطر اس��ت كه نق��ص مادرزاد 
داري- آنگاه چي��زي به تو بدهكاري��م، اما از طرف 
ديگر، اگر نيازمندي ات به خاطر انتخاب هايي است 
كه كرده اي، آن وقت ما هيچ ديني به تو نداريم.« در 
نتيجه، ايده مان اين مي شود كه بنانهادن يك دولت 
رفاه قرار اس��ت همان مجموعه ايده ه��اي از پيش 
 موجود و پيشاسياسي درباره كيستي شما، شخصيت 

شما و انتخاب هايي كه كرده ايد را دنبال كند. 
به نظرم اين برعكس آن چيزي است كه الزم داريم. 
فكر مي كنم مقاصد سياس��ي اي وجود دارند كه با 
هم در مقام ي��ك جامعه، آنها را دنب��ال مي كنيم و 
بايد نهادهاي دولت رفاه را به منظور خدمت به اين 

مقاصد برپا كنيم. 
ما دولت رفاهي مي خواهيم كه به ما اجازه بدهد به 
جامعه اي از شهروندان آزاد و برابر تبديل شويم كه 
در آن، همه يك اندازه پ��ول نداريم اما هركدام از ما 
مي تواند در سپهر عمومي همچون شركت كننده اي 
برابر در نظام سياسي و در دموكراسي مان ظاهر شود. 
جامعه اي كه در آن با احترام به همديگر فكر كنيم و 
همديگر را از لحاظ اجتماعي برابر بدانيم، جايي كه 
هيچ كس آن قدر فقير نيست كه طرز راه رفتنش در 
خيابان ها به او داغ فرودست بودن بزند. براي شخص 

من اين ارزشي با اهميت است. 
ارزش هاي ديگري هم وجود دارند كه بس��يار مهم  
هستند. ما هم چنين اقتصادي شكوفا مي خواهيم. 
همين طور اقتصادي پويا و دوست داريم رنج كشيدن 
را، رنج بي فايده را كاهش دهيم. اين يكي از اهداف 
مهم دولت رفاه اس��ت. گاهي اي��ن چيزها مقاصد 
متضاد خواهند بود. گاهي ممكن است مجبور شويم 
اندكي از پوياي��ي اقتصادي را ف��داي خير اخالقي 
بزرگ تر كنيم. هميش��ه كوتاه آم��دن و مالحظاتي 

وجود خواهند داشت. 
عقيده من اين اس��ت ك��ه اكثر آدم ه��ا مي توانند 
عامليت داش��ته باش��ند و اكثر مردم مي خواهند 
مس��ئوليت زندگي ش��ان را ب��ه عه��ده بگيرن��د. 
مي خواهند مسئوليت عزيزانش��ان، جوامع شان و 
انواع و اقس��ام چيزها را به عه��ده بگيرند. بنابراين 
بايد اين را بازانديشي كنيم كه چگونه مي توانيم در 
عمل افرادي را توانمند كنيم كه از به عهده گرفتن 

مسئوليت محروم شده اند. 
اين مثال را در نظر بگيريم: رفتار ما با كسي كه شغلش 
را به خاطر قصور خودش از دس��ت داده چگونه بايد 
باشد؟ بارها و بارها دير سر كار حاضر شده و اكنون 
در محله اي بس��يار فقير، بس��يار دور از فرصت هاي 
شغلي گير كرده است. يك س��ؤال اين است كه آيا 
ما در زمينه حمل ونق��ل به او كمك��ي بدهكاريم؟ 
مي توانيم ديدگاه مسئوليت شخصي را اتخاذ كنيم 
و بگوييم:»نه، ما اين را به او بدهكار نيستيم چون او 
انتخاب هاي بدي داشته و دليل ازدست دادن شغلش 
همين است، پس به ما چه ربطي دارد؟« تقريباً همه 
آدم ها مي خواهند زندگي اي داش��ته باش��ند كه در 
آن خود را مس��ئول اعمال خود بدانن��د. اكثر مردم 
مي خواهند اداره زندگي ش��ان را به دس��ت بگيرند، 
مي خواهند مس��ئوليت ديگ��ران را بپذيرند. ما نياز 
داريم در اين باره فكر كنيم كه چطور مي شود به آنها 

در اين راه كمك كرد. 
»چيزي كه مي تواني بگويي، اين اس��ت كه »وقتي 
تو واقعاً فكر مي كني ما مطلقاً هيچ تعهدي نس��بت 
به ديگران نداريم، دنيا چه ش��كلي خواهد داشت؟ 
قرار اس��ت وارد چه نوع جهان سياس��ي و اخالقي 
شوي، و آيا اين واقعاً جهاني است كه مي خواهي در 

آن زندگي كني؟«
به نظر من براي اكثر مردم، اگر واقعاً درباره اش فكر 

كنند، جواب منفي خواهد بود. 

  تلخيص: حسين گل محمدي
ما در برابر چه چيز مسئوليت داريم؟ در برابر خودمان و تصميم ها و انتخاب هايمان؟ يا در برابر خانواده، 
محله و كشورمان؟ پاسخي كه به اين سؤال مي دهيم، اثر مهمي در نحوه نگاه ما به مسائل سياسي دارد. 
وقتي فرد را مسئول تمام اشتباهاتش بدانيم، هرگونه كمك يا حمايتي به او را نفي مي كنيم و وقتي دولت 
را مسئول مشكالت مردم بدانيم، عامليت آنها را ناديده گرفته ايم. كتابي از ياشا مونك استاد نظريه هاي 
سياسي با عنوان »عصر مسئوليت: ش�انس، انتخاب و دولت رفاه« به اين سؤال دشوار پرداخته است. 
آنچه مي خوانيد پاسخ هاي مونك در گفت وگو با شان ايلينگ مصاحبه گر و ويراستار ارشد »ووكس« است. 
وب سايت ترجمان اين گفت وگو را با ترجمه علي اميري مرجع به نقل از وب سايت »ووكس« منتشر كرده 
است و ما خالصه اي از ديدگاه هاي مونك را در ادامه در باره مسئوليت و تعامل مردم و دولت رفاه مي آوريم. 

رع�اي�ت ادب و م��راع�ات حقوق ديگران از جمله 
مواردي هستند كه به راحتي مي توانند قدرت ف��ردي 
شما را افزايش دهند. همه ما دوست داريم كه ديگران 
ما را صميمانه دوست بدارند، با ما درست رفتار كنند 
و ب�راي�م�ان ارزش و اه�م����يت قائل شوند. هر 
قدر خودمان بيشتر بامالحظه و متين باشيم ديگران 
نيز به همان روش با ما رفتار مي كنند. محمد صحرايي 
در وبالگ سبك زندگي اسالمي در اين زمينه به نكاتي 
اشاره كرده اس�ت كه مروري بر آنها خواهيم داشت. 

        
بهترين سياست رفتاري در احترام گذاشتن به ديگران 
خالصه مي ش��ود، در اين زمينه هر چند نمي توان هيچ 
حسابي روي سليقه افراد باز كرد اما به هر حال در زندگي 
شخصي ادب، مالحظه و احترام هميشه بهترين انتخاب ها 

در زمان رفتار كردن با ديگران محسوب مي شوند. 
ادب و مراعات حقوق ديگران س��بب مي شود شما فرد 
قدرتمندي جلوه كنيد. ما دوس��ت داري��م ديگران ما را 
صميمانه دوست بدارند، با ما درست رفتار كنند و برايمان 
ارزش و اهميت قائل شوند، اما در عين حال بايد در نظر 
داشت كه همه ما انسان هس��تيم و هيچ گاه نمي توانيم 
صددرصد كامل باش��يم و اين امكان وج��ود دارد كه در 
برخوردهايمان با ديگران دچار خطا يا اشتباه شويم، اما 
به هر حال هر قدر به ديگران محبت كرده و با آنها مؤدبانه 
برخورد كنيم به همان ميزان آنها به ما محبت كرده و ما را 

مورد احترام خود قرار مي دهند. 
به نظر مي رس��د قوانين ادب و نزاكت، به دليل خلق مدنيت 
ايجاد ش��ده اند و ما به عنوان يك انس��ان، به شدت نيازمند 
مرز و محدوده هستيم. قوانيني كه درباره رعايت ادب وضع 
مي شوند، ممكن است كه براي ما تا حدودي محدوديت ايجاد 
كنند، اما اگر از آنها اس��تفاده كنيد، متوجه خواهيد شد كه 

احساس رضايت و راحتي بيشتري در شرايط جديد به شما 
دست مي دهد.  نحوه آشنايي در كنار رعايت طريقه آداب و 
معاشرت يك نسخه از پيش تعيين شده است و نشان مي دهد 
كه چگونه بايد در مقابل ديگران ادب و نزاكت را رعايت كرد. 
در همان حالي كه در حال آشنايي بيشتر با ديگران هستيم، 
مي توانيم با آرامش كامل از اين قواني��ن پيروي كنيم. بايد 
توجه داش��ت كه حفظ مالحظه و توجه و مراعات و احترام 

گذاشتن موفقيت هر رابطه اي را تضمين مي كند. 
از جمله نكاتي كه به صورت خالصه مي توان در اين زمينه 

به عنوان مهارت هاي ارتباطي ذكر كرد به قرار زير است:
1-  ابتدا سعي كنيد طرف مقابل را درك كنيد. اگر شما 
شخص مقابل را به خوبي بشناسيد مي توانيد با درون او 

صحبت كنيد. 
2-  به كلماتي كه از دهانتان خارج مي شود، توجه كنيد. 
اگر احساس كرديد كه واكنش طرف مقابل چيزي غير از 
آن است كه انتظار داشتيد، مي توانيد از او بپرسيد كه به 

درستي متوجه منظور شما شده يا خير. 
3-  روي مشكل خود در ارتباط با ديگران به اندازه كافي 
وقت بگذاريد و روي آن تمركز كنيد تا موضوع را به خوبي 
متوجه شويد. س��پس تمام توجه خود را به يافتن راهي 
براي حل آن معطوف كنيد و به جاي اينكه بخواهيد ثابت 
كنيد چه كسي درست است و چه كس��ي غلط، به رفع 

مشكل بينديشيد. 
4-  ميان احساس��ات و راه حل تمايز قائل ش��ويد. اگر 
يك يا هر دوي ش��ما ناراحت و بي منطق ش��ده بوديد 
و عكس العمل تند از خود نش��ان مي دادي��د، در حال 
گفت وگو نيستيد. يك فرصت كوتاه به خودتان بدهيد 
و پ��س از چند دقيقه ك��ه آرام ش��ديد و از نظر روحي 
وضعيت بهتري پيدا كرديد، مجدداً صحبت هاي خود 

را از سر بگيريد. 
۵-  زحمت بيهوده نكش��يد؛ اگر تا به حال چندين بار بر 
سر يك موضوع خاص با هم گفت وگو كرده ايد و نتيجه اي 
عايدتان نشده از ش��خص ديگري كمك بگيريد. وجود 
يك نفر س��وم بي طرف مي تواند در زندگي و روابط شما 

معجزه ايجاد كند. 
۶-  مؤدب باشيد و با ديگري به خوبي رفتار كنيد. سعي 
كنيد جو دو جانبه اي را به وجود آوريد و براي احساسات 

طرف ديگر نيز ارزش قائل شويد. 
7- پيش از اينكه بخواهيد در مقابل ديگران عكس العمل 
نش��ان دهيد به اين موضوع توجه داش��ته باش��يد كه 
در ش��رايط مش��ابه خودتان انتظار چه نوع برخوردي 

را داريد.

مهارت هاي احترام به ديگران را بياموزيم

 اگر جاي او بودي چه برخوردي داشتي؟!

ما دوس�ت داريم ديگران با ما درس�ت 
رفتار كنن�د و برايم�ان ارزش و اهميت 
قائل ش�وند اما در عين حال بايد در نظر 
داشت كه همه ما انسان هستيم و هيچ گاه 
نمي توانيم صددرصد كامل باشيم و اين 
امكان وجود دارد كه در برخوردهايمان 
با ديگران دچار خطا يا اش�تباه ش�ويم

سبك رفتار

اكثر آدم ها مي توانند عامليت داشته 
باش�ند و اكث�ر م�ردم مي خواهن�د 
مس�ئوليت زندگي ش�ان را به عهده 
بگيرن�د. مي خواهن�د مس�ئوليت 
عزيزانش�ان، جوامع ش�ان و ان�واع 
و اقس�ام چيزها را به عه�ده بگيرند. 
بنابراين بايد اين را بازانديش�ي كنيم 
كه چگونه مي تواني�م درعمل افرادي 
را توانمند كنيم كه از به عهده گرفتن 
مس��ئوليت م�ح��روم ش�ده اند


