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کنش نسبت به آن بسیاری از رفتارهای ما در گاه میگیرد، صورت می هاقبال رفتارهای دیگران و در وا که در این میان  شود 
کنش به این برخوردها، رفتارهای متفاوتی از خود بروز مافراد برخوردهای نامناسبی با ما دارند،  هیم. یهر یک از ما نیز در وا

کنید:  به موارد زیر توجه 
که توان انجام دادن آن را ندارم، این بار با نارامادرم همواره از من درخواستی  - حتی و عصبانیت حرفش را دارد 

کلی عصبانی شده بودم به اتاقم رفتم و درب اتاق را محکم و من را بیتکرار  که  کرد، من هم  مسئولیت خطاب 
 پشت سرم بستم.

کوچک - کوچکخواهر  که فقط یکسال از من  کرد، آن ای را بتر است عصبانی شد و وسیلهترم  ه سمت من پرتاب 
که دوستش دارم. گفتم   را برداشتم به سویش رفتم و با لبخد و مهربانی به او 

کدام از ُحسن و زیبایی با دیگری متفاوت است. برخی از افراد به  قطعا رفتارهای فوق یکسان نیستند، بلکه سهم هر 
که خودشان حق می کنش به برخورد نامناسب دیگران، رفتاری نامناسب داشته و یا آنکه دهند  رفتار شان مطابق میلدر وا

که در مواجهه با رفتارهای نامناسب دیگران، نمایند،  نه تنها در حالیکه خداوند تبارک و تعالی از انسان خواسته است 
که زیباترین رفتار خود رفتاری  ی ُحسن و زیبایی داشته باشد،   را بروز دهد.از رو

يت
َئُة اْدَفْع ِبال َ ي ِ َسَنُة َو اَل الس َ ِل ٌ مَحمٌی  َو ال َتْسَتِوي اْْلَ ُه َو ن َ

َ
َكأ ذي َبْيَنَك َو َبْيَنُه َعداَوٌة 

ْحَسُن َفِإَذا ال َ
َ
 1ِهَي أ

ين عكس العمل دفع كنهاى و چون معلوم است كه خوىب و بدى یكسان نيست ال جرم تو بدى  مردم را هبتر
 تا آن كىس كه بني تو و او دمشىن هست چنان از دمشىن دست بردارد كه گوىي دوسىت مهربان است

کریم امر می که انسان در قبال برخوردهای نامناسب دیگران، خداوند در قرآن   داشته باشد.« غفران»و « صفح»و « عفو»کند 
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  گرفتعفو به معنای که رفتارهای نامناسب دیگران را نادیده   کنیم.پوشی چشمه و از آنها آن است 
 که رفتارهای نا کنیمصفح به معنای آن است   .مناسب دیگران را حمل به خوبی 
 کنیمغفران یعنی رفتا  ایجاد شود. زائل شده و به جای آن خوبی در آنها تا اثر آن رهای ناپسند دیگران را جبران 

که موجب می شوند، ما در مواجهه با برخورد نامناسب دیگران، آزرده خاطر، عصبانی یا منفعل شویم و عواملی هستند 
که نمی که این عوامل را بشناسیم و آنها را در خود بدین ترتیب است  توانیم برخورد مناسبی از خود بروز بدهیم. الزم است 

 برطرف نماییم. 
 با تدبر در سوره مبارکه عبسمناسب با دیگران  داشتن برخوردتعالیمی برای 

که اشخاص مختلف در این آیات از خود بروز  10یکبار دیگر  کرده و به رفتارهایی  آیه ابتدایی سوره مبارکه عبس را مطالعه 
کنید.می  دهند، توجه 

حِي  ْْحِن الر َّ  به نام خداوند بخشنده مهربان ِبْسِم اهَّلِل الر َّ
سَّ وَّ  بَّ  )عَّ

ىل َّ وَّ گردانید. (1تَّ کشید و روى   صورت در هم 

ْعمى
َّ
هُّ اْْل ْن جاءَّ

َّ
که آن نابینا نزد او آم (2) أ در محضر  د. )بیان برخورد مردى ثروتمندبدان جهت 

 .(وارد جمع شده بودبراى پذیرش اسالم که نابینایی با  ،پیامبر
ى ) ك َّ ز َّ هُّ يَّ

ل َّ عَّ یكَّ لَّ ْدر کند و دانی؟ شاید او و تو چه می (3وَّ ما يُّ گردد.تزکیه   پاك 

ْكرى ِ هُّ الذ  عَّ ْنفَّ تَّ رُّ فَّ ك َّ ذ َّ ْو يَّ
َّ
 (4) أ

گفتار حق( متذّکر شود و تذکرش او را سود دهد )و اسالم  یا )از شنیدن 
 آورد(.

ْغىن ِن اْستَّ ا مَّ م َّ
َّ
که ثروتمند است، یا خود را ثروتمند و بی (5) أ کسی   پندارد،نیاز میاما 

ى ) د َّ صَّ هُّ تَّ ْنتَّ لَّ
َّ
أ گرمی پس تو  (6فَّ کار او می کنیبرخورد میبا او با استقبال و   شوی!و متصدی 

ى ) ك َّ ز َّ ال َّ يَّ
َّ
ْيكَّ أ لَّ کی نپذیرد )و اسالم  (7وَّ ما عَّ که بر تو مسئولیتی نیست از اینکه او پا در حالی 

 نیاورد(.
ْسعى كَّ يَّ ْن جاءَّ ا مَّ م َّ

َّ
کس (8) وَّ أ که به و اما   کوشش )در هدایت و طلب خیر( دارد، و نزد تو آمدهی 

ىش ْ وَّ َيَّ که )از خداى خود( می (9) وَّ هُّ  ترسد،در حالی 
ى ) ه َّ لَّ ْنهُّ تَّ ْنتَّ عَّ

َّ
أ گردانده و پس تو از توجه به او  (10فَّ  پردازى؟!به دیگران میروی 

گرا که برای اولین بار وارد جمع پیامبر  می اسالم و اصحاب ایشان شده است. او در همان فرد نابینایی را در نظر بگیرید 
گونهابتدای ورود با برخورد بسیار بد یکی از همنشینان پیامبر روبرو می از حضور او ابراز ناراحتی نموده و که ای شود به 

کنش نماید. به نظر شما این فردتحقیر می حتی او را  باشد: داشتهنادرست تواند در قبال این برخورد هایی میچه وا
کرده و حرف - کاری را تکرار نکند.های بسیار زشتی به او میاو هم طرف مقابل را مسخره   زند تا دیگر چنین 
که چنین انسانجمع را برای همیشه ترک می - کنار او کند، او دیگر حاضر نیست نزد چنین پیامبری  هایی در 

 هستند، بیاید.
گوشهبدون آنکه چیزی بگوید  - گوش می ای از جمعدر  کالم پیامبر   دهد.نشسته و به 



 

 

گرامی اسالم موجب می - کردن و ابراز محبت به پیامبر  که حواس همه از این لبخندی زده و با بلند سالم  شود 
 ماجرا پرت شود.

کرده و برای او دعا میبا خوش - که میکندرویی دست به دعا بلند  خواهند از جمع . از اینکه افرادی هستند 
کرده و دعا میمراقبت نمای که ند خدا را شکر  های با تزکیه بوده و لیاقت حضور خودش هم در زمره انسانکند 

 در این جمع را داشته باشد.
- ....................................................................................................................

..................................................................................... 
- ....................................................................................................................

..................................................................................... 
که مشاهده می  :با یکدیگر متفاوت است کامال کنید، برخوردهای فوقهمانطور 

o  کنشی کنند، این نحوه برخورد هستند و میتالفی جویانه برخی وا خواهند به همان نحو با طرف مقابل برخورد 
 کند.نوعا به هر دو نفر و حتی به جمع دیگری از افراد نیز آسیب وارد می

o  کنشی که بواسطه آزردگی خاطر و ناراحتی شدید ایجاد شده و بیشتر از همه موجب برخی وا منفعالنه هستند 
 شوند.محرومیت خود فرد می

o که با استفاده از چشم کنشی فعال هستند  کردن، اثر تخریبی برخورد نامناسب فرد را خنثی نموده برخی وا پوشی 
 پردازند.و به فعالیت خود می

o کنش فعاالنه که با تغییر جهت دادن به رفتار نامناسب انجام شده، وجوه خوب به شمار می تریبرخی وا روند 
دیگری را برجسته نموده و بدین ترتیب آسیب آن رفتار را هم برای خودشان، هم برای طرف مقابل و هم برای 

که در آن صحنه هستند، از بین می  برند.جمعی 
o کنشی بسیار فعال و پویا به شمار می کنش با استفاده از همان رفتار نامناسب، وجوه برخی هم وا روند، در این وا

کید بر آن، ضمن آموزش رفتار صحیح، توان طرف مقابل نیز به سوی بروز صفات  مثبت آن استخراج شده و با تأ
کنش از همان تهدید آسیبمثبت خود و رفع نواقص موجود فعال می زا به عنوان شود. بدین ترتیب در این وا

 شود.برداری میت استثنائی بهرهیک فرص
گرفتهیکبار دیگر رفتارهای  کنش در نظر  کدامیک از وا کدام، جزء  که هر  کنید  کرده و تعیین  های شده برای فرد نابینا را مرور 

 است.ذکر شده 
که به بیان ویژگی کنون دسته آخر آیات سوره مبارکه عبس را  گروه اهل سعادت و ا شقاوت های روز قیامت و حال دو 

کنید.می  پردازد، مطالعه 
ةُّ ) اخ َّ ِت الص َّ ِإذا جاءَّ گوش (33فَّ که صیحه   خراش )نفخه دوم صور( در رسد،پس هنگامی 

خيِه )
َّ
ْرءُّ ِمْن أ ِفر ُّ اْلَّ ْومَّ يَّ که آدمی از برادرش می (34يَّ  ،گریزدروزى 

بيِه )
َّ
ِه وَّ أ ِ م 

ُّ
 ،و از مادر و پدرش (35وَّ أ

نيِه  ِتِه وَّ بَّ  ،و از همسر و پسرانش (36) وَّ صاِحبَّ



 

 

ٌن 
ْ
أ ِئٍذ شَّ ْومَّ ْم يَّ ِ اْمِرٍئ ِمْْنُّ

ل  ِلكُّ
ْغنيِه )  (37يُّ

که او را به خود گرفتاری و براى هر انسانی در آن روز  کارى خواهد بود 
 دارد.میمشغول 

ٌة ) ْسِفرَّ ِئٍذ مُّ ْومَّ وٌه يَّ جُّ  ،ایی در آن روز روشن و درخشان استهچهره (38وُّ
ٌة  ٌة )ضاِحكَّ ْبِشرَّ ْستَّ  خندان و شادمان. (39مُّ

ٌة ) رَّ بَّ هْيا غَّ لَّ ِئٍذ عَّ ْومَّ وٌه يَّ جُّ کدورت است.و چهره (40وَّ وُّ  هایی در آن روز بر آنها غبار و 
ٌة ) رَّ تَّ ها قَّ قُّ ْرهَّ گرفته و پوشانده است. یسیاهی و تاریک (41تَّ  آن را فرا 

ةُّ ) رَّ جَّ ةُّ اْلفَّ رَّ فَّ مُّ اْلكَّ ولِئكَّ هُّ
ُّ
 ند.)گناهکار( هست کافران فاجرآنان همان  (42أ

 به نظر شما چه ارتباطی میان این دسته از آیات با آیات ابتدایی سوره مبارکه عبس وجود دارد؟ ..........................
.............................................................................................................................. 

گر فته است، معرفی شدهدر این آیات اهل شقاوت با چهره که سیاهی و تاریکی آنها را فرا گرفته  که به نظر های غبار  اند 
گرداندن ابتدای سوره ارتباط داشته باشد. در مقابل اهل سعادت و  رسد این مسئله بامی ی  کشیدن و رو چهره در هم 

کنده از خوشحالی و سرور است معرفی شدهبهشت با چهره که آ اند، طبیعتا این ویژگی اهل بهشت های روشن و درخشان 
 کند.شان با دیگران بروز پیدا مینیز در همین دنیا و در رفتار ای

ی برگردانده است، به شیوهبر این  کسیکه از او رو گر قرار باشد برخورد فرد نابینا با  که ا کنید  اهل سعادت  اساس بررسی 
 بایست با او انجام دهد؟ .....................................................................باشد، او چگونه برخوردی می

.............................................................................................................................. 
که ترین افراد زندگیدر دسته آخر آیات سوره، به فرار انسان از نزدیک اش در روز قیامت اشاره شده است. مشخص است 

 رگز نسبت به یکدیگر حالت فرار ندارند.های اهل شقاوت و جهنم است و مومنین هاین رفتار مخصوص انسان
که یک انسان در مواجهه با نزدیکبه نظر شما چه عاملی سبب می اش )خواهر و برادر، پدر و مادر و ترین افراد زندگیشود 

کند؟ )آیه  کند.( ...........سوره می 37حتی همسر و فرزندش( از ایشان فرار  کمک   .تواند در پاسخ به این سوال به شما 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

کند،  که با او شده است، این حقیقت بدست آمده از سوال قبلی را رعایت  کنش به رفتاری  گر قرار باشد فرد نابینا در وا ا
کرده و چه برخوردهایی را انجام می  دهد؟ ..........................................................چه برخوردهای را ترک 

.............................................................................................................................. 
کتاب درسی: آهنگ سفر )مراقبه و محاسبه(  درس هشتم 

گذاشتن در مسیر قرب الهی و همچنین ثابت قدم ماندن در این راه اقدامات زیر را انجام می  دهیم:برای قدم 
 برای حرکت . تصمیم و عزم1

کرده است، عملی می که انتخاب  کاری است. آدمی با عزم خویش، آنچه را   سازد. عزم به معنای اراده و تصمیم بر انجام 



 

 

که دارای حکمت بود، پس از نشان دادن راه رسم زندگی به البته عزم و اراده انسان ها متفاوت است. جناب لقمان 
ُموِر  َعلیَو اْصِبْر »...  گوید:فرزندش می

ُ
صاَبَك ِإّنَ ذِلَك ِمْن َعْزِم اْْل

َ
رسد (؛ بر آنچه ]در این مسیر[ به تو می17)لقمان، « ما أ

کارهاست. که این از عزم در  کن   صبر 
 . عهد بستن با خدا2

که می کسی  که واجبات رخواهد در این راه قدم بگذارد با خدا پیمان میراه رستگاری همان قرب به خداست.  ا بندد 
کند. خداوند هم رستگاری ما را قرین رضایت خود  کند تا خداوند را راضی و خشنود  کارهای حرام دوری  انجام دهد و از 

کنیم. که در مسیر رستگاری و خوشبختی خود حرکت   کرده است. یعنی وقتی از ما راضی است 
کنیم. مانند بعد از نماز یا شب قدر یا ... ها را برای عهد بستن انتدرباره عهد با خدا خوب است: اّواًل بهترین زمان خاب 

کنیم تا فراموش نشود. مانند آخر هفته یا شب قدر یا ...و ثانیًا عهد خود را در زمان  های معینی تکرار 
 . مراقبت3

که ابتدا بسته می که باید از او عهدی   شود تا با عهدشکنی، آسیب نبیند.« مراقبت»شود، مانند نوزادی است 
گسیختگی تصمیم»فرماید: علی علیه السالم میامام  کارها میگذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از هم   «.شودها و 

 . محاسبه و ارزیابی4
که در انجام عهد موفق بوده گر معلوم شود  ایم خوب محاسبه برای تعیین میزان و عوامل موفقیت است. بعد از محاسبه ا

گ کنیم. اما ا کردهاست خدا را شکر  که سستی  کنیم ر معلوم شد  کنیم و از خداوند طلب بخشش  ایم، خود را بازخواست 
 تر، دوباره با خداوند عهد ببندیم.و با تصمیم قوی

کرم صلی اهلل علیه و آله فرمود:  کنید، قبل از اینکه «حاِسبوا َانُفَسُکم َقبَل َان َتحاِسبوا»پیامبر ا ؛ به حساب خود رسیدگی 
 رسند.به حساب شما ب

کارهای و برنامه کنیم. یکی از بهترین خوب است هر شب، آخر هفته و پایان سال،  یابی  های روز، هفته و سال خود را ارز
 های قدر است.های محاسبه ساالنه شبزمان

که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب زیرک»امیرالمؤمنین علی علیه السالم فرمود:  کسی است  ترین انسان 
کار و زندگی پرداخت، در شب به خود برگردد و بگوید: ای نفس! امروز بر کشد. به اینب که وقتی صبح تا شب به  صورت 

گذشت و دیگر باز نمی کردی؟ آیا به تو  گذراندی و در آن چه  که آن را چگونه  گردد. خدا درباره این روز از تو خواهد پرسید 
کا گره از  گرد غم از چهرهیاد او و سپاس از او بودی؟ آیا  گشودی؟ آیا   «ای زدودی؟ آیا ...؟ر مؤمنی 

 اسوه
که این راه، موفقیت کند  یم تا اّواًل به ما ثابت  آمیز است، ثانیًا برای موفقیت، از تجربه برای حرکت در مسیر نیاز به الگو دار

گرفتن از آنان، سریع کمک  کنیم و ثالثًا با  کریم تر به آنان استفاده و مانند آنان عمل  هدف برسیم. خداوند در قرآن 
کرده است.«. رسول خدا برای شما نیکوترین اسوه است»فرماید: می  پیامبر نیز اهل بیت را به عنوان الگوی ما معرفی 

که حدود شود انسانچگونه می کرده 1400های بزرگی را    اند، اسوه قرار داد؟سال قبل زندگی 
که اسوه بودن آن بزرگا کنند، نیست. که به طور طبیعی و با تحوالت صنعتی تغییر می ین مربوط به امورپاسخ این است 

که همواره برای بشر خوب و با ارزش بوده کاری، نظم در زندگی و ...بلکه در اموری است   اند. مانند عدالت، فدا



 

 

کرد؟چگونه می که یک انسان معصوم است، اسوه قرار داد و مانند او عمل   توان پیامبر را 
کارهایش مطابق دستور خداوند بوده است. ما هم در حد توان از پ کامل ماست چون همه  که ایشان اسوه  اسخ این است 

ی می کنیم.شود خود را به راه روش ایشان نزدیککنیم تا میکنیم و سعی میایشان پیرو  تر 
یامیرالمؤمنین می گاه باش برای هر پیرو کند و از علم او ای، امام و پیشوایی کنندهفرماید: آ که باید از او تبعیت  است 

کرده. اما شما  کفایت  کش به دو قرص نان  کهنه و از خورا کند. هشیار باش، امام شما از دنیایش به دو لباس  کسب نور 
ید؛ ولی با  کنید. درستکاریو  عفت]در راه خدا[ و  کوششو  پرهیزکاریقطعًا توانایی این قناعت را ندار  مرا یاری 

کنیم.یک دفتر شخصی داشته باشیم و برنامه خوب است  های زندگی و عهدهای خود را در آن یادداشت و پیگیری 
----- 

که البته از هر  رسیدن به هر هدفی نیازمند به استمرار و پیگیری است، وقتی هدف انسان خداوند تبارک و تعالی باشد، 
که میتر و ضمنا به ما نزدیکمقصدی رفیع توان به این هدف واال دست تر است، باز هم با استمرار و مداومت است 

که هر انسانی در مسیر حرکت بهیافت.  سوی این هدف، دائما خود را مورد مراقبه و محاسبه قرار دهد تا  پس الزم است 
که به درستی و بدون هیچ انحرافی در این مسیر حرکت می کند مطمئن شود  یابی  کند. هر یک از ما باید دائما خود را ارز

کراتا هربار بر سرعت و جدیت و دّقت حرکت خود افزوده و هربار رفتارهایی زیباتر، خالص  تر داشته باشد.نهتر و شا
گهانی رخ می که بسیاری از رفتارهای ما در جامعه و در ارتباط با دیگران، خیلی سریع و نا دهد، ولی همین رفتارهاست 

کنار آنها نمیدر مجموع شخصیت ما و عاقبت ما را رقم می که هر زند، بنابراین از  گذشت. الزم است  توان به سادگی 
خود در قبال دیگران را با دقت مورد مراقبه و محاسبه قرار دهیم و دائما رفتارهای نامناسب  کدام از ما مجموعه رفتارهای

توانیم هر شب، رفتارهای آن روز، هر جمعه، رفتارهای آن خود را اصالح نموده و رفتارهای مناسب خود را ارتقا دهیم. می
یابی نموده هایی ماننهفته، آخرین روز هر ماه رفتارهای آن ماه و همچنین شب د شب قدر، رفتارهای یک سال خود را ارز

کنیم.و برای اصالح وارتقای آنها برنامه  ریزی 
 برخورد مناسب با رفتارهای ناپسند دیگرانتمارین عملی برای 

که با برخورد نامناسب و ناپسند ایشان روبرو میمیانسان  شود، برخوردی بایست در تعامل با دیگران و خصوصا آن هنگام 
کمک می هایرینمناسب و زیبا داشته باشد. تم که این برخوردها را در زندگی خود جاری نماییم.زیر به ما   کند 

که   کنیم.ران داریم، ارزیابی در قبال رفتارهای نامناسب دیگتمرین اول: برخوردهایی را 
که های مهم انسان انجام دادن برخوردهای مناسب در قبال رفتارهای ناپسند دیگران است. یکی از شاخص الزم است 

یابی داشته برخوردهای خود این نسبت به  کریم امر  هادر صورت لزوم آنباشیم تا ارز را اصالح نماییم. خداوند در قرآن 
که انسان در قبال برخوردهای نامناسب دیگران می  داشته باشد.« غفران»و « صفح»و « عفو»کند 

 گرفتن رفتارهای نامناسب دیگران است.عفو به معنای چشم کردن و نادیده   پوشی 
  که رفتارهای نامناسب دیگران را حمل به خصفح به معنای کنند.آن است   وبی 
 .کنند تا اثر آن زائل شده و به جای آن خوبی در او ایجاد شود  غفران یعنی رفتارهای ناپسند دیگران را جبران 

کنشی  که شما در قبال آن، چه وا کنید  که با شما انجام شده است را در نظر آورده و بررسی  برخی از رفتارهای نامناسبی 
 اید.داشته



 

 

که در قبال رفتار ن  ام.اپسند دیگران داشتهبرخوردی 

کامال از کار او عصبانی شدم و برخورد بسیار 
تندی با او کردم.

 

بسیار دلخور شدم و این در رفتار من کامال 
س شد.

منعک
 

ت شدم ولی سع
ناراح

بروز ندهم و ابراز بیی کردم ناراحتی خود را 
تفاوتی بکنم.

 

برخورد او را نادیده گرفتم و
 

ت نشدم.
ناراح

 

به 
جنبه

ت او توجه کردم و 
ت رفتار و نّی

های مثب
ث شد که از کار او خوشحال هم بشوم.

این باع
رفتار او را جبران کردم و اکنون از بودن در کنار  

چنین فردی بسیار خرسند و خوشحال هستم.
 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

کنیم.را در برخورد با دیگران خود های دوم: دالیل و نّیت تمرین  اصالح 
که برای خودش شأن قائل شده و به آن مشغول  چنانکه در آیات انتهایی سوره مبارکه عبس اشاره شده است، فردی 

کند، نیز فرار می اشترین افراد زندگشکند، تا اینکه حتی از نزدیکپردازد و از دیگران غفلت میاست، آنقدر به خودش می
که او در رابطه با این افراد نیز به دنبال منافع خودش بوده است.  چرا 

که به دیگران توجه نداشته و صرفا به دنبال منافع شخصی خودش است، طبیعتا وقتی با فردی روبرو می شود چنین فردی 
توان از دالیل مهم برخورد ابتدای سوره و این را می خواهد دادکه از نظر او نفعی برایش ندارد، با او برخورد مناسبی انجام ن

 دانست.
که سبب می که اساسا بنابراین یکی از مهمترین عواملی  شود انسان برخورد مناسبی با دیگران داشته باشد، این است 

که شویم چون میبواسطه برخورد آنها با خودش، هر چند نادرست و ناپسند باشد، ناراحت نشود )ما ناراحت می گوییم 



 

 

که در آن قرار دارد، را موقعیتی را در برابر خداوند موظف بداند و  به شخصیت ما بی احترامی شده است.( بلکه خود
که میفرصتی  کاربایست بداند   .را در آن انجام دهد بهترین 

کنید  که با شما شده است را یادداشت  از آن ناراحت  و در صورتیکهدر جدول زیر فهرستی از برخوردهای نامناسبی 
کنید.شده  اید، علت ناراحتی خود را بررسی 

که با شما انجام شد.  علت ناراحتی شما برخورد نامناسبی 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

که می کنید، بهترین عملی را  گر قرار باشد به این برخورد نامناسب به عنوان یک فرصت نگاه  توانید در آن انجام دهید ا
کنید.  کار چه تأثیری بر میزان ناراحتی شما دارد؟در ذهن تصور   این 

کنیم.  تمرین سوم: در جهت ارتقاء برخورد خود با رفتارهای نامناسب دیگران تمرین و تالش 
که در برابر رفتارهای ناپسند دیگران،  گفته شد، خداوند از هر یک از ما خواسته است  « غفران»و « صفح»و « عفو»چنانکه 

که این مسئله را در موقعیتداشته باشیم. الزم  کنیم تا انجام دادن آن در زندگی به یک فعالیت است  های مختلف تمرین 
 مستمر و دائمی تبدیل شود.

که با شما انجام  کدام، شده است برای این منظور فهرستی از برخوردهای نامناسب دیگران  کرده و در مقابل هر  یادداشت 
 غفران پیشنهاد دهید.رعایت در جهت را صفح و نیز اقدامی رعایت در جهت را  عفو، اقدامیرعایت در جهت را اقدامی 

 

 پیشنهاد برخورد مناسب از سوی شما  برخورد نامناسب دیگران با شما
 پوشیچشم 

 )عفو(
 
 

 حمل برخوبی
 )صفح(

 
 

 جبران
 )غفران(

 
 



 

 

 پوشیچشم 
 )عفو(

 
 

 حمل برخوبی
 )صفح(

 
 

 جبران
 )غفران(

 
 

 پوشیچشم 
 )عفو(

 
 

 حمل برخوبی
 )صفح(

 
 

 جبران
 )غفران(

 
 

  
  


