
سبك مراقبت

   كمرنگ شدن جلوه هاي اخالق اجتماعي
در گذشللته هاي نه چندان دور اخللاق اجتماعي مخصوص همه 
بود. حتي بقالي هاي سللر كوچه. اما امروزه با ايجاد فاصله ها و دور 
شدن از آداب و رسوم پسندانه گذشته، احترام هاي فراموش شده و 
محبت هاي از دست رفته مي  بينيم بين اخاق و انسانيت فاصله ها 
افتاده كه ناشي از نوع زندگي مدرن و جديد بشر و تقليد كوركورانه 
از غرب است. مثًا وقتي رهگذري آدرس را از جواني مي  پرسد كه 
فان آدرس كجاست؟ ايشان آدرس اشتباه به آن رهگذر مي  دهد. 
آن هم به دليل سللرگرمي و بازيگوشللي. وقتي فرهنگ اخاق و 
احترام در جامعه از بين برود، احترام به خللود، احترام به ديگران 
و حتي احترام به همه اشلليای پيرامون ما هم از بين مي  رود. پس 
اخاق در معناي جامع احتللرام به خود، ديگران و همه اشللكال 
حيات پيرامون ما هسللت و الزمه اين احترام اين اسللت كه براي 
زندگي خود و ديگران ارزش قائل شويم. همانطور كه دوست داريم 
با ما رفتار شود، با ديگران رفتار كنيم. »هر چيزي را كه براي خود 
نمي  پسندي، براي ديگران هم مپسللند«، يك اصل اخاقي است 
كه امام علي)ع( براي همه فرهنگ ها و زمان ها نهادينه كرده است. 
امروزه روابط اجتماعي بر اساس همين اصول اخاقي است. زندگي 

شخصي، موفقيت و حتي امنيت ما در گروی اخاق است. 
   اخالق، مقياسي براي نمره دهي به آدم ها

اگر قرار باشد به يك آدم نمره بدهيم، چه نمره  اي مي  دهيم؟ ابتدا به 
رفتار و اخاقش نگاه مي كنيم. بعد اگر رفتارش به دلمان بنشيند، 
مي  گوييم خوب اسللت يا بد. اصًا خوب بودن و بد بودن آدم ها يا 

دوست داشتن و نداشتن آنها بستگي بسيار زيادي به رفتار و اخاقي 
كه آنها به ما نشان مي دهند، دارد. چون همين رفتار و اخاق است 
كه مي  تواند آنهللا را پيش ما محبوب كند يا از چشللم ما بيندازد و 
باعث شود دوستشان داشته باشلليم يا از آنها متنفر شويم. حسن 
خلق يا اخاق نيكو داشللتن، يكي از صفت هايي است كه آدم ها را 
عزيز مي  كند. هم براي مردم و هم براي خدا. همين نمره  دهي ما به 
اخاق طرف مقابلمان است كه باعث مي شود با هر كس معاشرت 

نكنيم و حتي گاهي اوقات باعث حفظ امنيت و پيشرفت ما شود. 
پس در هر كجاي دنيا هم كه زندگللي كنيم دارا بودن يك اخاق 

پسنديده را بايد جزو ويژگي هاي شخصيتي خود قرار دهيم. 
   پيشرفت ما در گروی اخالق خوبمان است

اگر بخواهيم موفق شويم بايد روابط خوبي داشته باشيم و به قولي از 
روابط عمومي بااليي برخوردار شويم. مي گويند اخاق خوب يكي 
از عوامل موفقيت هر فردي در جامعه است. همانطور كه كربايي 
حسين با اخاق خوب خود مشتري هاي زيادي را جذب مي كرد. 
پس اگر مي خواهيم در شللغل خود موفق و تبديل به يك انسللان 
موفق و كاريزماتيك شويم، بايد اخاق خوب داشته باشيم. بي شك 
اخاق خوب عاوه بر اينكه ما را تبديل به يك شخص محترم از نظر 
ديگران مي كند در ساخت پله هاي ترقي هم مي  تواند برايمان مفيد 
باشد و باعث پيشرفتمان شود. هميشه اين ضرب المثل را به خاطر 
داشته باشيم: »اعتبار هزار ساله، به خاطر رفتاري يكساعته به باد 
مي  رود.« يعني اعتبار و پيشرفت ما در گروی اخاق خوب ماست و 

بداخاقي مي  تواند اعتبار هزار ساله ما را نابود كند. 
   ترشرويي مقابل خوشرويي

در مقابل آدم هاي خوشرو، افراد ترشللرو قرار دارند كه با يك من 
عسل هم خورده نمي شوند. چنين آدم هايي هميشه تنها و بدون 
دوست هستند و اخاق بد آنها به مثابه الستيك پنجر شده ماشين 
است كه تا عوضش نكنند، راه به جايي نخواهند برد. اين آدم ها اگر 
اخاقشان را تغيير دهند و با لبخند زدن، گشللاده  رو بودن و اخم 
نكردن و ظاهر خوشرو داشتن مي  توانند تأثير فراواني بر فرد مقابل 

خود بگذارند و يك شللخصيت محترمانه در ذهن فرد مقابل خود 
ايجاد كنند. در اين صورت همه آنها را دوست خواهند داشت و از 
معاشللرت با آنها لذت خواهند برد. به همين دليل است كه بعضي 
از آدم ها را همه دوسللت دارند. بزرگ و كوچك، پير و جوان يا زن 
و مرد. اصًا همه جللور آدم، با مدل  هاي مختلللف، از اينكه با آنها 
معاشرت كنند، خوشحال مي شوند و از تعامل با آنها لذت مي  برند. 
همه ما دوست داريم محبوب قلب ها شويم و راز محبوبيتمان هم 

در گروی اخاق خوب داشتن ماست. 
   جان كالم: مروج اخالق خوب باشيم

كربايي حسين با آنكه فرد پير و سللالخورده اي بود، به دور از هر 
گونه تكبر و غرور، خودش در سام كردن پيشقدم مي  شد. فرقي 
نمي  كرد آن طرف بزرگ باشد يا كوچك، پير باشد يا جوان. ايشان 
در آن محل بللدون اينكه خودش متوجه شللود الگويي براي همه 
اهالي بود. كودكان و نوجوانان هميشه از اينكه مي ديدند كربايي 
حسين ابتدا به آنها سام مي كند ترغيب شده بودند كه خودشان 
از كربايي حسين در سام كردن سبقت بگيرند. چه خوب است 
ما هم مانند كربايي مروج اخاق خوب باشيم. انيشتين مي  گويد: 
فقط اخاق در اعمال ما مي تواند زيبايي و عزت را به زندگي ببخشد. 
دلمان را بايد بزرگ كنيم. يعني بي خيال هر گونه رذايل اخاقي 
از قبيل كينه، حسد، خشم، بخل و... شويم و هر چيزي را كه باعث 
ناراحتي مان مي  شود وارد زندگي نكنيم. چون باعث مي شود هم به 
خودمان آسيب برسانيم هم به ديگران. پس داشتن اخاق خوب و 

قلب بزرگ باعث ترقي و عزت خود فرد مي  شود. 

   نرگس محمدي
در معناي گسترده، پرخاش�گري به هر گونه اظهار خود رقابتي در تعامل اجتماعي 
اطالق مي ش�ود كه توأم با وارد كردن آس�يب ي�ا جراحت )تهديد حرف، آس�يب 
فيزيكي ي�ا حتي محروم ك�ردن( به ف�رد ديگر اس�ت. در پديده اي تح�ت عنوان 
جابه جايي، پرخاشگري مي تواند به هر جهت معطوف شود. يعني هدف پرخاشگري 
مي تواند موجودات زنده يا اش�يا باش�د. به طور خالصه مي توان گفت پرخاشگري 
يك مفهوم منفرد نيس�ت، بلكه مفهومي چندگانه اس�ت ك�ه داراي معاني متعدد 
اس�ت و ممكن اس�ت براس�اس زمينه هاي كاركردي، انگيزش�ي و فيزيولوژيكي 
آن ي�ا حت�ي براس�اس موقعيت�ي ك�ه در آن رخ مي دهد تش�خيص داده ش�ود. 

      
   يك معضل جهاني

براي تحليل پرخاشگري نياز به يك رويكرد بين رشته اي داريم. اگرچه رشته هاي علمي متفاوت 
هر يك با روش خاص خودشان با پرخاشگري سر و كار دارند. امروزه خشونت و پرخاشگري به 
عنوان يك معضل بزرگ جهاني در نظر گرفته شده و آثار مخرب و جسماني آن در سطوح فردي 
و اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اينكه ريشه بسياري از جرائم، نابساماني ها، 

انحرافات و حتي جنگ ها را بايد در پرخاشگري و خشونت جست وجو كرد. 
   عامل انحطاط انسان ها

در ديدگاه اسام، خشونت و پرخاشللگري عامل انحطاط اخاقي و سقوط معنوي بسياري از 
جوامع، گروه ها و افراد است. جنگ، تجاوز، ترور، تخريب، ضرب و جرح، قتل و... از مصاديق بارز 
اين جنبه از طبيعت و رفتار انسان به شمار مي آيد. از نگاهي ديگر با تعريفي متفاوت مي توان 
گفت بسياري از حكام جوامع در سايه جنگ، خشونت و پرخاشگري در پي ماندگاري و برتري 
جويي خود هستند، اما واقعيت اين است كه پرخاشللگري عامل انحطاط و سقوط بسياري از 

انسان ها در تاريخ بوده و است. 
   عوامل خشونت از نگاه اسالم

اسام درباره علل و عوامل و چگونگي بروز پرخاشگري و شيوه هاي كنترل آن رويكرد گسترده و 
همه جانبه دارد و به تناسب موقعيت و نوع پرخاشگري دستورالعمل هاي متفاوتي را براي مقابله 
با آن پيشنهاد كرده است. در نگرش اسامي، ريشه بسياري از اختاف ها و تعارض هاي توأم با 
پرخاشگري را مي توان در دوري از توحيد حقيقي، فاصله گرفتن از فطرت پاك انساني، ضعف 
در روابط اجتماعي و عدم رعايت حقوق ديگران، خارج شدن از حد اعتدال و گرايش به افراط 

و تفريط جست وجو كرد. 
   عوامل پيشگيری از خشونت در اسالم

تدابير و اقدامات پيشگيرانه اسام در زمينه تعديل و كاهش بروز پرخاشگري از پشتوانه عقيدتي 
و عملي نيرومندي برخوردار است. رشد در سللايه تعاليم ديني اسام و توسل به قدرت اليزال 
الهي زمينه آرامش روحي افراد را فراهم مي سللازد و طرح موضوع معاد و زندگي پس از مرگ 
به عنوان بهترين سازوكار، عامل تعديل و كنترل پرخاشگري و خشونت در جنبه هاي فردي و 

اجتماعي تلقي مي شود. 
   خشونت و تعارض يكی نيست

خشونت به معناي تعارض نيست. همانگونه كه صلح به معناي عدم تعارض نيست. درحقيقت 
ممكن است تعارض هاي مختلف بدون خشونت وجود داشته باشد و حتي عدم خشونت ممكن 
است به عنوان يك ساح راهبردي و تاكتيكي در تعارضات مهم مورد استفاده قرار گيرد و هر 
گونه تعارض با خشونت حل نمي شود، وجه تمايز خشونت و پرخاشگري در پيامدهاي حاصل 
از اين دو است. هم خشونت و هم پرخاشگري پيامدهاي منفي وار دارند و آسيب بدني - رواني 
به فرد قرباني وارد مي كنند، اما در بيشللتر موارد رفتارهاي خشونت آميز جنبه كيفري پيدا 

مي كنند. به عاوه خشونت در اشكال وسيع تري مانند خشونت جمعي اتفاق مي افتد كه اثرات 
منفي آن در مقايسه با پرخاشگري گسترده تر و مخرب تر است. مانند وقتي كه خشونت نسبت 
به اقوام، فرهنگ ها و گروه هاي خاص اتفاق مي افتد و ممكن است به شكل قتل عام، شكنجه، 
ترور يا جنگ بين ملت ها و گروه هاي خاص اتفاق افتد و به شكل قتل عام، شكنجه، ترور و يا 
جنگ بين ملت ها آشكار شود كه اغلب توأم با برنامه ريزي قبلي دقيق بوده و سازمان يافته و 

همراه با هنجارشكني است. 
خشللونت هاي جمعي پيامدها و نتايج عميق در جوامع بشللري بر جای مي گللذارد. برخي از 
اين پيامدها عبارتند از: آواره كردن جمعيت ها، تخريب شللبكه هاي اجتماعي و اكو سيستم، 
سوء استفاده از انسان ها و عدم امنيت و نابود كردن تمدن افرادي كه در جنگ شركت ندارند، 
افزايش مرگ و مير كودكان، شلليوع بيماري هللاي واگيردار، افزايللش ناتواني هاي فيزيكي و 
همچنين افزايش بيماري هاي رواني. مهم ترين گام در زمينه دسللتيابي بلله صلح، آرامش و 
امنيت عمومي، تبيين اين مسئله است كه هيچ گونه ژن و سللاختار زيستي خاصي براي بروز 
پرخاشگري، خشونت و تجاوز در انسان وجود ندارد و حصول امنيت و آرامش و صلح بر اساس 

اصول علمي امكانپذير است. 
   پرخاشگری و خشونت قابل كنترل است

اساسي ترين اقدام جهت پيشگيري و كنترل پرخاشگري، ايجاد و تقويت اين باور مهم است كه 
پرخاشگري امري غير قابل اجتناب نبوده و تحت تأثير هر گونه عاملي حتي عوامل زيستي، قابل 
كنترل است. وجه ذهني پرخاشگري در اصطاحاتي مانند خشم، خصومت، غضب و... متمركز 
مي شود كه به لحاظ شدت ضعف متفاوت هستند. حالت ذهني مايم پرخاشگري تحت عنوان 
)تحريك پذيري( و حالت شديدتر آن )خشم( و شديدترين حالت آن تحت عنوان )غضب( خوانده 
مي شود كه به پرخاشگري آشكار منجر مي شود. يا كه حالت ذهني حاصل از آن تحت كنترل 
فرد در مي آيد. در حقيقت ريشه و خاستگاه اين نوع برخورد و سازگاري و دفاعي از منظر قرآن 

دوري از توحيد حقيقي است. 
ختم كام اينكه انسان اگر از توحيد حقيقي دور شود، از نظر شخصيتي از حالت تعادل خارج 
مي شود. رفتاري در پيش مي گيرد كه خداوند در تبيين منافقان به روشني تصوير سازي كرده 
است. براي درمان اين عدم تعادل تنها راه چاره تقويت پايه هاي ايماني و توحيدي است. انسان 
بر پايه فطرت پاك و سللامت رواني به دنيا مي آيد. حاالت فساد، خشللونت، جرم و بزه و ديگر 
بيماري هاي روحي و رواني در او عوارضي غير اصيل اسللت. از اين رو اساس دعوت پيامبران بر 

مبناي فطرت توحيدي و اخاق فطري است. 
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سبك ارتباط

كاربرد مهارت خودآگاهي  در روابط زناشويي

همسرت را 
بدون قضاوت درك كن!

رفتارهاي اخالقي، معيار مناسبي براي نمره  دهي به افراد

مروج اخالق خوب باشيم

اگر قرار باش�د به يك آدم نم�ره بدهيم، چه 
نمره  اي مي  دهيم؟ ابتدا به رفتار و اخالقش نگاه 
مي كنيم. بعد اگر رفتارش به دلمان بنشيند، 
مي  گوييم خوب اس�ت يا بد. اصالً خوب بودن 
و بد بودن آدم ها يا دوس�ت داشتن و نداشتن 
آنها، بستگي بسيار زيادي به رفتار و اخالقي 
كه آنها به ما نشان مي دهند، دارد. چون همين 
رفتار و اخالق است كه مي  تواند آنها را پيش ما 
محبوب كند يا از چشم ما بيندازد و باعث شود 
دوستشان داشته باشيم يا از آنها متنفر شويم 

اخالق در معناي جامع احترام به خود، ديگران 
و همه اش�كال حي�ات پيرامون ما هس�ت و 
الزمه اين احترام اين اس�ت كه براي زندگي 
خود و ديگران ارزش قائل ش�ويم. همانطور 
كه دوست داريم با ما رفتار ش�ود، با ديگران 
رفت�ار كنيم. »ه�ر چي�زي را كه ب�راي خود 
نمي  پس�ندي، براي ديگران هم مپس�ند«، 
يك اصل اخالقي است كه امام علي)ع( براي 
همه فرهنگ ها و زمان ها نهادينه كرده است 

  خودآگاهي چيست؟
خودآگاهي يعني شناختي كه فرد نسبت به خود پيدا مي كند، يعني آگاهي 
از خصوصيات، نقاط ضعف و قدرت، خواسته ها، ترس ها، انزجارها و... اين 
شناخت به دو طريق به دست مي آيد. يكي از طريق مقايسه اي كه فرد بين 
خود و اطرافيان انجام مي دهد و ديگري از طريق بازخوردها و واكنش هاي 

مثبت و منفي كه اطرافيان به فرد نشان مي دهند. 
  مصاديق خودآگاهي

خودآگاهي داراي مصاديق و ابعاد مختلفي است و طيف وسيعي همچون 
آگاهي از نقاط قللوت و ضعف، داشللتن تصويري واقع بينانلله از خود )نه 
احسللاس حقارت و نه احساس خودشلليفتگي، قدرت بيان باال و توانايي 
توضيح و تشريح ارزش ها و باورهاي شخصي براي خود و ديگران، انگيزه 
براي شناخت، مطالعه مسللتمر و جدي و تفكر در خود، زندگي كردن با 
منطق واقع بينانه و انسللاني و مطابق با اصول و ارزش هاي خود، داشتن 
عزت نفس و خودپنداره مثبت و ارزش گذاشتن به خود، برخورد مناسب 
با ناكامي ها و شكست ها و داشللتن روحيه قوي و سرسخت، لذت بردن از 
زندگي به رغم تمام دشللواري ها و چالش هاي آن، مثبت و مؤثر ارزشيابي 
كردن اعمال و رفتارهاي خود و احساس لياقت و توانايي، تشخيص و درك 
نيازهاي جسمي، عاطفي، رواني و عايق و تمايات خود و ارضای درست 
اين نيازها با رعايت اصول اخاقي و انساني، پايبندي به اصول و ارزش هاي 
شخصي و در نيامدن به رنگ هر كسي و هر چيزي، خويشتنداري، كنترل 
احساسات، داشتن نظم فكري، مديريت هيجان، وسعت ديد، واقع بيني، 
منطقي بودن و بلوغ عقاني و عاطفي و... را در بر مي گيرد. حاال ببينيم اين 

مهارت چگونه به ما در روابط با همسرمان كمك مي كند. 
  اين روش اوضاع را خراب تر مي كند

همه ما خواسته يا ناخواسته در حال رانندگي با ماشين زندگي مان هستيم 
و مي كوشلليم تا درس هاي خود را خوب فرا بگيريم. اين زندگي فرصتي 
براي درك ماهيت واقعي ماسللت! در زندگي روزمره خود، گاهي شللاهد 
رفتارهايي از سللوي همسرمان هسللتيم كه به شللدت عصباني و آشفته 
مي  شللويم. رفتارهايي چون تنبيه فرزندان، غر زدن، شكوه و گايه، ابراز 

نارضايتي، قهر و لجبازي و ساير رفتارهاي مخرب. 
در مواجهه با چنين رفتارهاي رنج  آوري دو برخورد را شللاهد هسللتيم: 
برخورد واكنشللي و به كار بردن جماتي چون: »بس  كن ديگه، كافه  ام 
كردي، از خانه برو بيرون، اعصاب برام نذاشتي، ما بايد از هم جدا شيم، تو 
ديگه شورشللو درآوردي و...« اين روش نه تنها اوضاع را خراب تر مي كند 

بلكه ما را به راحتي از هم دور و دورتر مي  كند. 
  ۹۰ الي ۱۲۰ ثانيه مكث كنيم

گزينه ديگر استفاده از هنر به كار گيري ذهن  آگاهي است. همان طور كه 
تحقيقات نشان داده وقتي هيجان ما باال مي رود، كافي است ۹۰ الي ۱۲۰ 
ثانيه مكث كنيم و سپس دست به اقدام بزنيم. چون عمر هيجانات اوليه 
كوتاه اسللت. گرچه تحمل همين ۲ دقيقه هم كار آساني نيست اما باعث 
پايين آمدن حجم زيادي از هيجانات مي  شود و كمك مي كند تا از هيجان 

و خشم خود و طرف مقابل آگاه شويم.
 براي به كار گيري هنر خودآگاهي بهتر اسللت در آن لحظه، همسرمان را 
در آغوش بگيريم تا شاهد دو اتفاق باشيم: با ديدن رنج پشت رفتارش به 
او آرامش هديه كرده  ايم، تازه مي  فهميم كه او از چه مشكلي رنج مي  برده! 
در فرزندپروري نيللز يادمان نرفته اسللت وقتي كودكمللان را درآغوش 
مي  گرفتيم، مي  فهميديم كه گرسللنه اسللت، دلش درد مي  كند يا نياز به 
عوض كردن لباسش است و نهايتاً متوجه درد، مشكل يا نيازش مي شديم. 
تا زماني كه همسرمان را مورد تهاجم تهديدها، طعنه  زدن ها، تمسخرها 
و تحقيرها قرار مي دهيم. تا وقتي كلله غر مي  زنيم يا نصيحتش مي  كنيم، 
نه تنها از رفتارهاي مخربش كاسته نمي  شللود، بلكه شدت بيشتري هم 

پيدا مي كند. 
  بدون قضاوت و داوري، آغوش بگشاييم

هنر خودآگاهي توجه به شلليوه اي خاص و حضور در لحظه اكنون است 
بدون قضللاوت و داوري. خودآگاهي يعني آغوشللمان را بللراي پذيرش 
همسللرمان باز كنيم تا بفهميم از چه چيزي رنج مي  بللرد، چه خاطره  اي 
آزارش مي  دهد و در آن لحظه به چه چيزي نيازمند است. وقتي اينگونه با 
همسرمان رفتار كرديم به طور حتم احساس مهم  بودن، ارزشمند بودن و 

محبوبيت  داشتن را از ما دريافت مي  كند. 
به طور حتم عاوه  بر درآغوش  گرفتن، رفتارهاي زير ما را به او نزديك تر 
مي  كند: هشلليار باشلليم تا در دام دلخوري  هايي كه از همسرمان داريم 
نيفتيم. در تمام اوقللات او را كنارمان ببينيم نه روبه روي خود. دسللت از 
رفتارهاي مخرب كنترل بيروني برداريم و رفتارهاي مهرآميز را جايگزين 
كنيم. تماس چشمي با همسرمان را دست  كم نگيريم، گويي اولين باري 

است كه او را مي  بينيم. 
وقتي به حرف هايش گوش مي دهيم، در لحظه حضور داشته باشيم. مدام 
هنر شنيدن بدون قضاوت را با او تمرين كنيم. خودمان را با همسرمان يك 
نفر ببينيم. تمام خانه خود را به وسلليله شفقت و مهرباني فرش كنيم، به 
طوري كه بذر شفقت ورزي به خود و همسر را روي تمام تجارب ارزشمند 

زندگي بپاشيم.

سبك رفتار

آسيب هاي رواني و جسماني خشونت

پرخاشگري، عامل انحطاط اخالقي

  ليال قاسمي
همه ما خواسته يا ناخواسته در حال رانندگي با ماشين زندگي مان 
هستيم و مي كوش�يم تا درس هاي خود را خوب فرا بگيريم. اين 
زندگ�ي فرصتي ب�راي درك ماهي�ت واقعي ماس�ت! در زندگي 
روزمره خود، گاهي شاهد رفتارهايي از سوي همسرمان هستيم 
كه به شدت عصباني و آشفته مي  ش�ويم. رفتارهايي چون تنبيه 
فرزندان، غر زدن، شكوه و گاليه، ابراز نارضايتي، قهر و لجبازي و 
ساير رفتارهاي مخرب. اينجاست كه نوع رفتار و برخورد ما بايد 
مبتني بر خودآگاهي و ذهن آگاهي باشد. اما ذهن آگاهي چيست؟

   صديقه كام ور
ياد قديم و مغ�ازه كرباليي حس�ين بخير. خدا رحمت كند كرباليي حس�ين را. هميش�ه روي آن چه�ار پايه رنگ و 
رو رفته اش بيرون مغازه مي نشس�ت و هر كس�ي از پير و ج�وان تا كوچك و ب�زرگ كه از جلوي مغازه مي گذش�ت، 
به آنها س�الم مي كرد. پيرمرد س�اده و خوش اخالقي بود. او از دار دنيا يك بقالي كوچك داش�ت، اما دل بزرگش به 
وس�عت دريا بود و پيوس�ته دس�تگير نيازمندان و مس�تمندان. هر روز صبح زود، بعد از نماز صب�ح و قرائت قرآن، 
در مغازه اش را ب�از مي كرد و امي�دش به خدا ب�ود و مي گف�ت روزي همه  آدم ها را خدا مي رس�اند. ب�راي همين هم 

به خاطر به دس�ت آوردن يك ِق�ران دو زار بيش�تر دنيا، نه خ�ودش را به آب و آتش م�ي زد و نه به مش�تري تندي 
مي  ك�رد. كرباليي هر وق�ت مي ديد كه ي�ك نيازمند ب�ه مغازه اش مي آيد و دس�تش خالي اس�ت و پول�ي ندارد كه 
بدهد، رايگان ب�ه او چيزي مي داد، ب�دون هيچ منتي. رفت�ار و اخالق كرباليي، زبان�زد همه اهالي ش�هر بود. آنقدر 
خوش برخورد ب�ود و به ديگران احترام مي گذاش�ت كه هميش�ه دور و برش ش�لوغ ش�لوغ بود. هم�ه  اهالي محل 
جذب رفتار پس�نديده او ش�ده بودند و همي�ن راز موفقيت كرباليي حس�ين ب�ود، آن هم در اين زم�ان كه اخالق 
خوش رفته رفته با رش�د تكنولوژي و به دنبال آن روزمرگي هاي جامعه، در طاقچه  انس�انيت افراد، خاك مي خورد. 


