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 به صبر هن��گام عصبانيت و غض��ب، »حلم« 
گفته مي شود. انسان گاهي به خاطر علت هايي 
خشمگين و غضبناك مي شود و ممكن است 
س��خناني بگويد، حركاتي انجام دهد كه يك 
عمر پشيماني به دنبال داشته باشد. چون وقتي 
شخص خشمگين مي شود محدوده فكري او 
كم و قوه عاقله اش تضعيف مي شود. درنهايت 

تصميم هايي مي گيرد كه عاقالنه نيست. 
انس��اني كه جوياي كمال اس��ت هنگامي كه 
خشمگين مي شود خودش را از مسير بندگي 
به عقب پرت مي كند و مدت ها طول مي كشد 
كه دوباره برگردد. مرحوم عالمه طباطبايي در 
وصف اينگونه افراد مي فرماي��د: »گاهي يك 
عصبانيت انسان را 20 سال عقب مي اندازد.« 

اما اگر انس��ان هنگام عصبانيت خشم خود را 
فرو برد و بر غضب خود تس��لط يابد كه البته 
كاري است بسيار دش��وار و نياز به اراده قوي 
و ت��الش و تمرين دارد، قطع��اً اين صبر باعث 
رشد او و رسيدن به مقام محسنين است. اين 

در حالي است كه در قرآن نيز به آن اشاره شده: 
والكاظمين الغيظ و العافي��ن عن الناس و اهلل 
يحب المحسنين... بنابراين اگر انسان به خاطر 
ناهنجاري ها و ناماليمات زندگي خش��مگين 
شد ولي صبر كرد و خشم خود را فرو برد به اين 

شخص »حليم« گفته مي شود. 
به صبر در برابر ش��هوات ني��ز »عفت« گفته 
مي شود. شهريار در اين باره مي سرايد: »دارد 
متاع عفت، از چار سو خريدار، بازار خودفروشي، 
اين چار س��و ندارد.« اين يعني صبر در مقابل 
گناه، يعني بساط گناه پهن باشد و گناه نكني، 
در اين وانفساي جامعه و با اين شرايط كنوني و 
فراهم بودن اسباب گناه هم در فضاي مجازي 
و هم در فضاي حقيقي، حفظ ايمان و صبر در 
برابر گناه، كاري اس��ت بس دشوار اما ممكن. 
در علم اخالق به اين گونه صب��ر، عفت و تقوا 
مي گويند. قرآن كريم در آخر داستان يوسف 
َ ال  هَُّه َمْن يَتهَِّق َو يَْصِبْر َفإِنهَّ اهللهَّ مي فرمايند: »... إِن
يُِضيُع أَْجَر الُْمْحِس��ِنين: هر ك��س تقوا و صبر 
پيشه كند، پس همانا خداوند پاداش نيكوكاران 
را تباه نمى  كند.« گويي خداوند نتيجه داستان 
حضرت يوسف را در اين جمله خالصه كرد كه 
عاقبت براي عفت و تقواست و اين عفت و تقوا 
بود كه يوسف)ع( را از آن همه سختي ها نجات 

داد و به اوج عزت رساند. 
به صبر در برابر غريزه زياده خواهي و دنياطلبي 
و دنيادوس��تي نيز »زهد« گفته مي شود. در 
واقع در علم اخالق به صب��ر در مقابل حرص 

رس��يدن به دنيا و زياده خواهي نفس، »زهد« 
مي گويند. انسان بايد معرفت خود را نسبت به 
دنيا باال ببرد و در عين استفاده از دنيا وابسته 
آن نشود. نان س��نگك تا خمير و خام است به 
س��نگ ها و حتي ريزترين آنها مي چسبد اما 
همين كه پخته شود، خيلي راحت از آن جدا 
مي شود. انسان هم اگر با صبر وابسته دنيا نشود 
موقع جدايي بسيار راحت دل مي كَند اما اگر 
وابسته دنيا شود همانند سنگك خام است كه 
دل كندن از دنيا برايش سخت مي شود. البته 
اشتباه نشود كه زهد و صبر در مقابل دنياطلبي 
نفس به منظور رهايي دنيا نيست، بلكه به اين 
منظور اس��ت كه انس��ان دنيا را هدف نهايي 
خود قرار ندهد. پس در عي��ن اينكه مي تواند 
هدفش كمال و رس��يدن به خداوند باشد، به 
زن و بچه و مال دنيا نيز مي تواند عالقه داشته 
باشد. درواقع اينها را وسيله اي براي رسيدن به 

خداوند قرار دهد. 
خداوند يك سري كارها را بر انسان واجب كرده 
است، مثل نماز و روزه و خمس و... ؛ در مرحله 
اول وقتي انس��ان به اين واجبات نگاه مي كند 
برايش دشوار و طاقت فرسا است. ولي اگر بر اين 
سختي ها صبر كند و در اصطالح اطاعت خدا را 
انجام دهد، عاقبت شيريني را به دست مي آورد. 
در واقع اين اطاعت همانند بذري است كه شما 
به خاك مي دهيد؛ اول شكسته مي شود، ولي 
درعوض براي هميشه س��بز خواهد شد، باال 

مي رود و تنومند و تناور مي شود. 
انس��ان اگر توجه داشته باش��د به نعمت هاي 
خداوندي كه خالق و رازق اوست، توجه داشته 
باشد به فقر و نياز خودش، توجه داشته باشد كه 
همه هستي در حال تسبيح خداوند هستند، در 
صورتي كه به اينها التفات داشته باشد ديگر از او 
اطاعت و بر سختي هاي اطاعت صبر مي كند. 

انس��ان همواره در حال آزماي��ش و امتحان از 
جانب خداوند اس��ت، پس در زندگي دنيايي 
در معرض مصيبت هايي است. به عنوان مثال 
بستگانش را از دست مي دهد، در كارش گره 
مي افتد، سالمتي اش را از دست مي دهد و... اگر 
انسان در اين مصيبت ها صبر كند و در اصطالح 
راضي به رضاي خدا باشد، در عوض خداوند به 

او بشارت مي دهد. 
ديدمان به مش��كالت و مصيبت ه��ا را عوض 
كنيم؛ انس��ان اگر هدفش را بداند و در مسير 
هدفش حركت كند مشكالتي هم كه برايش 
پيش مي آيد را تحمل مي كند و مي داند هرچه 
از دوست رسد نيكوست. يك كودك را در نظر 
داشته باشيد. در مقابل پياز خوردن مقاومت 
مي كند، چون علم به واقع آن ندارد، اما همين 
بچه وقتي بزرگ ش��د خودش پول مي دهد و 
پياز مي خرد تا آن را بخ��ورد؛ چراكه معرفت 
به تندي پياز پيدا كرده و س��ختي آن را براي 
شيريني سالمتي تحمل مي كند. انساني هم 
كه ديدش به معصيت ديد دنيايي و تنگ باشد 
در مصيبت ها جزع و بي تابي مي كند ولي اگر 
ديدش به مصيبت عوض ش��د و آن را نعمت و 
وسيله اي براي رسيدن به كمال دانست تسليم 

و راضي مي شود. 
حضرت زين��ب)س( وقت��ي در مجلس يزيد 
ملع��ون ق��رار گرفتن��د، در ج��واب يزيد كه 
مصيبت هاي وارده را به رخ حضرت مي كشيد، 
فرمودند: »ما رأيُت االاّ جمي��ال: هيچ چيز جز 
زيباي��ي نديدم.« اي��ن چه زيبايي اس��ت كه 
اين بانوي بزرگوار با اينك��ه اين همه مصيبت 
ديده به آن تعبير مي كند؟ آيا كش��ته ش��دن 
برادران، برادرزادگان و فرزندان و اسارت توسط 
قاتلي��ن اين عزي��زان زيباي��ي دارد؟ مطمئناً 
ديدگاه و معرفت خانم زينب كبري)س( يك 
معرفت كامل است. كالم آخر اينكه انسان اگر 
مي خواهد به مقام بندگي و كمال الي اهلل برسد، 
بايد در همه زمينه ها صبر داشته و شكيبايي 

پيشه كند. 

نقش صبر در تحمل دشواري ها و گذر از مشكالت

صبوركهباشيهمهچيززيباميشود

سبك نگرش

حف�ظ ايم�ان و صب�ر در براب�ر 
گن�اه، كاري اس�ت بس دش�وار 
اما ممك�ن. در علم اخالق به اين 
گونه صبر، عفت و تقوا مي گويند

     حامد جمالي
در قرآن كريم حدود 100 مرتبه كلمه صبر تكرار شده و در روايات معصومين)ع( هم 
َِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا  اين موضوع مكرر بيان شده است. در كتاب خدا آمده است: يا أَيَُّها ال
َ لََعلَُّكْم تُْفِلُحونَ  )200- آل عمران(: اى كس�انى كه ايمان  َو صابُِروا َو رابُِط�وا َو اتَُّقوا اللَّ
آورده  ايد! اس�تقامت كنيد و پايدار باش�يد و از مرزها مراقبت كنيد و از خداوند پروا 

داشته باشيد، شايد كه رستگار شويد. 
در اهميت صبر اميرالمؤمنين)ع( نيز در حكمت 82 نهج البالغه مي فرمايند: هميشه 
صبور باشيد كه صبر نسبت به ايمان مانند سر نسبت به بدن است و همان طور كه خيري 

نيست در بدني كه سر ندارد، خيري نيست در ايماني كه صبر ندارد. 

   نرگس محمدي*
ما انس�ان ها احتياج داريم كه هيجان هاي خ�ود را كنترل كنيم. 
تنظي�م هيج�ان به تدري�ج ص�ورت مي گي�رد. كنت�رل نكردن 
هيجان به تدريج باعث به وجود آمدن پرخاش�گري خواهد شد. 
پرخاش�گري از لغت التين  aggrediorريش�ه مي گي�رد كه به 
معناي حمله كردن يا نزديك شدن به چيزي است. در معمول ترين 
تعريفي كه از پرخاشگري وجود دارد، پرخاشگري به عنوان يك 
رفتار قصورمندانه در نظر گرفته مي شود كه با وارد كردن آسيب به 

شخص ديگر يا كسب امتيازاتي از سوي شخص ديگر همراه است. 
آسيب حاصل از پرخاشگري اش�كال مختلفي دارد كه مي تواند 
از آسيب هاي رواني، ش�ناختي و هيجاني گرفته تا جراحت هاي 
بدني يا قتل در نوسان باشد. گاهي به جاي واژه پرخاشگري واژه 
خش�ونت به كار گرفته مي شود، اما گستره آس�يب هاي رواني و 
جسماني خشونت بيش از پرخاشگري است. اغلب خشونت هاي 
خانگي نسبت به كودكان و همسر تبعات و مجازات قانوني در پي 
دارد. البته شدت اين مجازات ها و فرهنگ هاي مختلف متفاوت 

اس�ت. به عالوه اينكه دامنه خش�ونت و رفتارهاي خشونت آميز 
از محدوده روابط بين ف�ردي فراتر رفت�ه و فرهنگ ها و گروه ها 
و اقوام را هم در بر مي گيرد. خش�ونت بين گروه ها و اقوام اغلب 
س�ازمان يافته و توأم با برنامه ري�زي قبلي اس�ت. البته اختالف 
نظرهاي زيادي درباره عمدي بودن يا نبودن پرخاش�گري وجود 
دارد و جنبه هاي اساسي پرخاشگري اثرات مخرب و آسيب زايي 
است و هدف نهايي پرخاشگري ضرورتًا وارد كردن آسيب به فرد 

ديگر نيست. 

دستازرويبوقبرداريد!  صبورانه رانندگي
 و بدون تنش زندگي كنيم

  زهرا غفاري آثار
رانن�ده اي را در نظر بگيريد كه با دي�دن اقوام خويش 
در آن س�ر خيابان، دس�تان مبارك خ�ود را روي بوق 
قرار مي دهد و پش�ت س�ر هم و گاهي ب�ا ريتم خاصي 
تمام�ي ت�الش خ�ود را ب�راي متوج�ه س�اختن آنان 
مي كند. اي�ن در صورتي اس�ت ك�ه ممكن اس�ت در 
همان حوالي سالمند يا كودكي نسبت به اين عملكرد 
حساسيت خاصي داش�ته باشد و سيس�تم اعصاب و 
فيزيولوژيكي وي را به ش�دت تحت آزار ق�رار دهد. يا 
حتي رانندگان ديگري كه احتمال ش�وك وارد ش�دن 
به آن�ان و از دس�ت دادن تعادلش�ان در رانندگي كم 
نيس�ت. به نظر ش�ما آيا كاربرد ب�وق در خودروها اين 
اس�ت؟ ش�ما را با كاربردهاي ديگر بوق آشنا مي كنم!

راننده با بوق هاي مكرر و آزاردهنده خود تمامي بد و بيراه ها 
و فحش ه��اي احتماالً ركيك خ��ود را از اي��ن طريق نثار 
رانندگان ديگر مي كند. البته اين در صورتي اس��ت كه در 
حين رانندگي باشد و امكان خروج از وسيله نقليه نباشد، 
در غير اين صورت با پياده شدن از خودروها و نزديك شدن 
به هم، به دليل حجم باالي عصبانيت و كاس��ه صبري كه 
ديگر لبريز شده ش��روع به گفتن بد و بيراه مي كنند و كار 
ممكن است به جاهاي باريك بكشد. بدين ترتيب يك نزاع 
خياباني شكل مي گيرد. طبق آمار از هر 8 هزار نزاع خياباني 

250 نفر راهي پزشكي قانوني مي شوند. يك هيجان منفي 
تنش زا اف��راد را به آينده اي دچار مي كند كه ش��ايد ديگر 
هيچ راه بازگشتي وجود نداشته باشد. از پاره شدن لباس 
طرفين گرفته تا شكستن دست و پا و... نتايج شوم نزاع هاي 
خياباني است.  اين موارد را همه ديده ايم و كمتر كسي است 
كه از خيابان ها عبور كند و ب��ا معضل تلخ درگيري لفظي 
و فيزيكي بين دو يا چند ش��هروند مواجه نشود و درواقع 

روزي نيست شهروندي به دليل يك بوق نابجا و غفلت در 
رانندگي با فردي ديگر گالويز نشود.  واقعيت اين است كه 
در حوزه سبك زندگي بايد نوعي روشن بيني وجود داشته 
باشد. روشن بيني واژه اي اس��ت كه ابعاد مختلف دارد و از 
مهم ترين ابعاد يك زندگ��ي موفقيت آميز و توأم با آرامش 
محسوب مي شود.  يك نظريه روانشناسي مي گويد انسان 
در بدو تولد خود به مثابه لوح سفيدي است و شخصيت او تا 

حدود زيادي از رفتار ديگران شكل مي گيرد. اگر در خانواده 
از همان ابتدا مهارت هاي زندگي كه ش��امل صبر، آرامش 
و منطق و... مي ش��ود، خوب آموزش داده ش��ود، تا حدود 
زيادي مي ش��ود با اين مس��ئله به خوبي مقابله كرد. بدين 
ترتيب هر خانواده با آموزش هاي صحيح مي تواند افرادي 
را تحويل جامعه دهد كه هر يك براي خود چارچوبي قاطع 
از اخالقيات دارند. درواقع هر كس��ي با كنترل فردي خود 
مي تواند از يك نزاع و شايد فاجعه به آساني جلوگيري كند، 
پس داليل رفتاري كه منجر به چنين موضوعاتي مي شود 

بسيار حائز اهميت است. 
البته عوامل محيطي مانن��د آلودگي هاي صوتي، آلودگي 
هوا و ترافيك س��نگين تأثيرات زيان باري بر انسان و رفتار 
او مي گذارد و هر يك از اين موارد مي تواند به وجودآورنده 
فحش هاي ترافيكي و سپس نزاع هاي خياباني شود. با اين 
وصف با توجه به جمعيت زياد شهرهاي بزرگ به خصوص 
پايتخت، چيزي كه مي تواند انسان ها را از خطرات احتمالي 
درگيري هاي خياباني برهاند، بينش و درك حاصل از تجربه 
است. هر انسان به تنهايي بايد بداند وقتي در شرايط مختلف 
قرار مي گيرد، به هر صورت بايد خود را با محيط وفق دهد 
تا عرصه را براي خود تنگ نكند. در شرايط كنوني ترافيك 
ش��هرهاي بزرگ چاره اي نداريم كه با چشم باز و صبورانه 

رانندگي كنيم تا بتوانيم آرام و بدون تنش زندگي كنيم.

سبك رفتار

  پرخاشگري؛ معضلي جهاني
در معني گس��ترده، پرخاش��گري ب��ه هرگون��ه اظهار 
خودرقابتي در تعامل اجتماعي اطالق مي شود كه توأم 
با وارد كردن آس��يب يا جراحت )تهديد حرف، آس��يب 
فيزيكي يا حت��ي محروم كردن( به فرد ديگر اس��ت. در 
پديده اي تحت عنوان جابه جايي، پرخاشگري مي تواند به 
هر جهت معطوف شود؛ يعني هدف پرخاشگري مي تواند 
موجودات زنده يا اش��يا باشد. پرخاش��گري يك مفهوم 
منفرد نيس��ت، بلكه مفهومي چندگانه اس��ت كه داراي 
معاني متعدد بوده و ممكن اس��ت بر اساس زمينه هاي 
كاركردي، انگيزشي و فيزيولوژيكي آن يا حتي بر اساس 
موقعيتي كه در آن رخ مي دهد تشخيص داده شود. براي 
تحليل پرخاش��گري نياز به يك رويكرد بين رش��ته اي 
داريم. اگرچه رش��ته هاي علمي متفاوت هر يك با روش 
خاص خودشان با پرخاشگري سر و كار دارند، اما بايد به 
اين نكته نيز توجه داشته باشيم كه پرخاشگري اشكال 
متفاوت دارد. 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. امروزه ريشه بسياري از جرائم، نابساماني ها، 
انحرافات و حتي جنگ ها را بايد در پرخاشگري و خشونت 

جست وجو كرد. 
  پرخاشگري، عامل انحطاط و سقوط آدمي

در ديدگاه اسالم خش��ونت و پرخاشگري عامل انحطاط 
اخالقي و سقوط معنوي بسياري از جوامع، گروه ها و افراد 
اس��ت. جنگ، تجاوز، ترور، تخريب، ضرب و جرح، قتل 
و... از مصاديق بارز اين جنبه از طبيعت و رفتار انسان به 
شمار مي آيد. جنگ، خشونت و پرخاشگري عامل از بين 
رفتن بسياري از تمدن ها، فرهنگ ها، جوامع و انسان ها 
است. درواقع مي توان گفت پرخاشگري عامل انحطاط و 

سقوط انسان است. 
اس��الم درباره علل و عوامل و همچني��ن چگونگي بروز 
پرخاشگري و ش��يوه هاي كنترل آن رويكرد گسترده و 
همه جانبه اي دارد و به تناسب موقعيت و نوع پرخاشگري 
دستورالعمل هاي متفاوتي را براي مقابله با آن پيشنهاد 
كرده است. در نگرش اسالمي، ريشه بسياري از اختالف ها 

و تعارض هاي ت��وأم با پرخاش��گري را مي ت��وان فاصله 
گرفتن و دوري از توحيد حقيقي دانست. ضعف در روابط 
اجتماعي، عدم رعايت حقوق ديگران، خارج شدن از حد 
اعتدال و گرايش به افراط و تفريط از مصاديق دور شدن از 

فطرت پاك انساني است. 
تدابير و اقدامات پيش��گيرانه اس��الم در زمينه تعديل و 
كاهش بروز پرخاش��گري از پش��توانه عقيدتي و عملي 
نيرومندي برخوردار است. رشد در س��ايه تعاليم ديني 
اسالم و توسل به قدرت اليزال الهي زمينه آرامش روحي 
افراد را فراهم ساخته و طرح موضوع معاد و زندگي پس 
از مرگ ب��ه عنوان بهترين س��از و كار تعدي��ل و كنترل 
پرخاشگري و خش��ونت در جنبه هاي فردي و اجتماعي 

تلقي مي شود. 
  تعارض به معناي خشونت نيست

معناي خشونت و تعارض يكي نيست، همان گونه كه صلح 
به معناي عدم تعارض نيس��ت. در حقيقت ممكن است 
تعارض هاي مختلف بدون خش��ونت وجود داشته باشد 
و حتي عدم خشونت ممكن اس��ت به عنوان يك سالح 
راهب��ردي و تاكتيكي در تعارضات مهم مورد اس��تفاده 
قرار گيرد و هرگونه تعارض با خش��ونت حل نمي ش��ود. 
وجه تمايز خشونت و پرخاشگري در پيامدهاي حاصل 

از اين دو است. 
  مصائب خشونت هاي جمعي

هم خش��ونت و ه��م پرخاش��گري پيامده��اي منفي و 
آسيب زاي بس��ياري دارند. آس��يب بدني و رواني به فرد 
قربان��ي وارد مي كنند اما در بيش��تر م��وارد رفتارهاي 
خش��ونت آميز جنبه كيفري پي��دا مي كنن��د. به عالوه 
خشونت در اش��كال وس��يع تري مانند خشونت جمعي 
اتفاق مي افتد و اثرات منفي آن در مقايسه با پرخاشگري 
گسترده تر و مخرب تر اس��ت، مانند زماني كه خشونت 
نسبت به اقوام، فرهنگ ها و گروه هاي خاص اتفاق مي افتد 
و ممكن است به ش��كل قتل عام، شكنجه، ترور يا جنگ 
بين ملت ها آشكار شود كه اغلب توأم با برنامه ريزي قبلي 
دقيق بوده و سازمان يافته و همراه با هنجارشكني است. 

خش��ونت هاي جمعي پيامدها و نتايج عميق در جوامع 
بشري بر جا مي گذارد. برخي از اين پيامدها عبارتند از: 

آواره كردن جمعيت ها، تخريب ش��بكه هاي اجتماعي و 
اكوسيستم، سوء استفاده از انسان ها و عدم امنيت و نابود 
كردن تمدن افرادي كه در جنگ شركتي ندارند، افزايش 
مرگ و مير كودكان، شيوع بيماري هاي واگيردار، افزايش 
ناتواني ه��اي فيزيكي و همچني��ن افزايش بيماري هاي 

رواني. 
  نسخه اسالم براي درمان پرخاشگري 

مهم ترين گام در زمينه دستيابي به صلح، آرامش و امنيت 
عمومي، تبيين اين مس��ئله اس��ت كه هي��چ گونه ژن و 
ساختار زيستي خاصي براي بروز پرخاشگري و خشونت 
و تجاوز در انسان وجود ندارد و حصول امنيت و آرامش و 
صلح بر اساس اصول علمي امكان پذير است. اساسي ترين 
اقدام به منظور پيشگيري و كنترل پرخاشگري، ايجاد و 
تقويت اين باور مهم است كه پرخاشگري امري غير قابل 
اجتناب نبوده و تحت تأثير هرگونه عاملي، حتي عوامل 
زيستي، قابل كنترل اس��ت. وجه ذهني پرخاشگري به 
اصطالحاتي مانند خش��م، خصومت، غضب و... متمركز 
مي شود كه به لحاظ شدت و ضعف متفاوت هستند. در 
حقيقت ريشه و خاستگاه اين نوع برخورد از منظر قرآن 

دوري از توحيد حقيقي است. 
انسان اگر از توحيد حقيقي دور شود از نظر شخصيتي از 
حالت تعادل خارج مي شود و رفتاري در پيش مي گيرد 
كه خداوند متع��ال در تبيين رفتار منافقان به روش��ني 
تصويرسازي كرده است. براي درمان اين عدم تعادل تنها 
راه چاره تقويت پايه هاي ايماني و توحيدي است. خداوند 
تبارك و تعالي در قرآن مجيد، س��وره مباركه حجرات، 
آيه ش��ريفه ۷، مي فرمايد: »و بدانيد رسول خدا در ميان 
شماست، كه اگر در بس��ياري از امور رأي شما را پيروي 
كند خود به رنج و زحمت مي افتيد وليكن خدا مقام ايمان 
را محبوب شما گردانيد و در دل هايتان نيكو بياراست و 
كفر و فسق و معصيت را زشت و منفور در نظرتان ساخت. 

اينان به حقيقت اهل صواب و هدايتند.«
بر اساس اين آيه عالقه و ميل به ايمان و همچنين نفرت 
از گناه در سرش��ت انسان نهاده ش��ده و نه تنها خداوند 
سرش��ت آدمي را با عقيده به مبدأ آميخته و خداخواهي 
و كمال جويي را در نهاد او سرش��ته اس��ت، بلكه قلوب 

و دل هاي آدمي��ان را به خوبي ها آراس��ته و فطري بودن 
انزجار از عصيان پرخاش��گري و فسق و بدي را در انسان 
مورد تأييد قرار مي دهد. به گونه اي كه به طور ناخودآگاه 
روح انساني به س��وي فضائل جذب مي ش��ود. بنابراين 
انسان بر پايه فطرت پاك و سالمت رواني به دنيا مي آيد. 
حاالت فس��اد، خش��ونت، جرم، بزه و ديگر بيماري هاي 
روحي و رواني در او عارضه اي غيراصيل اس��ت. از اين رو 
اساس دعوت پيامبران بر مبناي فطرت توحيدي اخالق 

فطري است. 
از نگرش اسالم جهان داراي آفريدگاري حكيم و داناست 
كه برخوردار از جميع صفات كماليه و پيراسته از هرگونه 
نقص و كاستي است و در هنگام رحمت ارحم الراحمين 
در عرصه قهر و انتقام اشدالعاقبين است اما رحمت او بر 
غضبش پيشي دارد. در نگرش اسالم اصل غلبه رحمت 
در نظام تكوين و تشيع مشاهده مي شود. انسان و جهان 
برآيند فيض و رحمت عام و مطلق الهي اس��ت. او عالم و 
آدم را بر اساس جود و رحمت خود آفريده و همه شرايط را 
براي كمال فراهم ساخته است. از اين رو حكمت و رحمت 
الهي اقتضا كرده ك��ه فزون بر ارائ��ه بهترين برنامه هاي 
تربيتي در موارد لزوم با تش��ريع احكام به ظاهر قهرآميز 
)كه چيزي جز غلبه رحمت تجلي قهرگونه الطاف بي كران 

نيست( انسان، جاويد و ابدي مي شود. 
قرآن تحت عنوان مكانيسم و س��ازگاري رفتاري و عقلي 
به موضوع پرخاش��گري اشاره كرده اس��ت. افراد وقتي با 
نگراني و استرس رو به رو شده يا در شرايط اضطراب آور 
قرار مي گيرند، واكنش هاي متفاوتي براي مقابله با شرايط 
و تخليه هيجانات خود نش��ان مي دهن��د كه ماهيت اين 
واكنش همچون ش��خصيت آن متفاوت اس��ت. قرآن به 
واكنش پرخاش��گرانه اي در حوزه ارتباط��ات غير فردي 
)كالمي و غير كالمي( تحت عنوان غيبت و سخن چيني، 
تهمت، افترا، توهين، ناسزاگويي، تمسخر و... اشاره مي كند. 
برخي از مصاديق رفتارهاي پرخاشگرانه كه در اسالم مورد 
نهي قرار گرفته است نيز شامل اين موارد مي شود: انتقام، 
غضب، تمسخر، عيب جويي، سخن چيني، ناسزا، بدزباني، 
كينه، خصومت، ظلم، تعدي، نزاع، كشمكش، جنگ و... 
*روانشناس

سبك مراقبت

مهرباني بر همه چيز غلبه مي كند

پرخاشگرهابهبهشتنميروند!

هيچ گونه ژن و س�اختار زيستي خاصي 
براي بروز پرخاشگري و خشونت و تجاوز 
در انس�ان وجود ن�دارد و حصول امنيت 
و آرام�ش و صلح بر اس�اس اصول علمي 
امكان پذير اس�ت. اساسي ترين اقدام به 
منظور پيشگيري و كنترل پرخاشگري، 
ايج�اد و تقويت اي�ن باور مهم اس�ت كه 
پرخاش�گري امري غي�ر قاب�ل اجتناب 
نب�وده و تح�ت تأثي�ر هرگون�ه عاملي، 
حتي عوامل زيس�تي، قابل كنترل است

ديدمان به مشكالت و مصيبت ها 
را عوض كنيم؛ انسان اگر هدفش 
را بدان�د و در مس�ير هدف�ش 
حركت كن�د مش�كالتي هم كه 
برايش پي�ش مي آي�د را تحمل 
مي كند. انس�انى ك�ه ديدش به 
مصيب�ت ع�وض ش�د و آن را 
وسيله اي براي رسيدن به كمال 
دانست تسليم و راضي مي شود


