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 اول مدآپیش در
 :امام صادق علیه السالم

                                                       ط ل بت  ص حب ة  الن اس  ف و ج دت ها ف ی ح سن  الخ ل ق 
 همنشینی و مصاحبت با مردم را جویا شدم، آن را در خوش خویی یافتم.
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 .رویى است اسالم همان خوش
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نیکوکاری و خوش خلقی، سرزمین ها را آباد می کند و بر عمرها می 
 .افزاید
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                                          فی س ع ة  ال أ خ الق  ک ن وز  ال أ ر زاق ؛»

 ویی و گشاده رویی است.گنجینه های روزی در نرم خ
 

 



 

 پیشگفتار
غلی و زنـدگی  العادة برخورد خـوب را در روابـش شـ   بارها و بارها تأثیر فوق

م. يک مسافر صبور که باادب و احترام از متصـدی  ايشخصی خودمان ديده

کند که يـک بـار ديگـر لیسـت پـرواز را      فروش بلیش هواپیما خواهش می

درجه يک صادر کند، به هدف خـود  بررسی کند شايد بتواند برای او بلیش 

کند. يک راننده مـددب  زنی که ادعای بزرگی میخواهد رسید؛ نه آدم الف

کنـد، ممکـن   ز پلـی  عـذرخواهی مـی   خاطر سرعت غیرمجاز خود اکه به

 از جريمه شدن نجات پیدا کند. است

خـاطر  برخورد خوب، از لحاظ بازتاب، مشکالتی به همـراه دارد. بـه  اما 

رفتـار هسـتید   گذارند. وقتی شما خوشبرخورد خوب به کسی احترام نمی

تواند از رفتار مناسب شما تعريف کند. رفتار خـوب بـه ايـن    ک  نمیهیچ

رو عرضه، کممعنا است که شما آرام و متین هستید، شايد هم به نوعی بی

انسـان  رفتـار  رفی. اما اجازه بدهید واقعیت را بگـويیم: انسـان خـوش   و تعا

رفتار بودن به این معنی نیستت کته   خوشلوح نیسـت.  خنثی و ساده

گذارند، به آنهتا  وقتی دیگران شخصیت و احترام شما را زیرپا می

رفتار بودن به اين معنی نیست که فروتن و متواضـع  . خوشلبخند بزنید

تـرين  رفتار بودن قاطعکه خوش تاکید کنیمخواهیم ا میباشید. در واقع م

به اين معنا اسـت کـه بـا     ايد. خوب بودنای است که تا کنون شنیدهکلمه

که برخـورد  دانید نف  کامل با ديگران رفتار کنید، چون شما میاعتمادبه

شود شما هم بـه  شدن برای نیازهای ديگران باعث میخوب و ارزش قائل 

 برسید. فرد هایهتمام خواست
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رفتـار در روابـش عـاطفی شـان  موفقیـت      *انسان خـوش  تصور کنید:

انـد  بیشتری دارد. براساس تحقیقی که محققان دانشگاه تورنتو انجـام داده 

-% کمتر از سايرين در زندگی مشترك به بـن ۵0 افراد بردبار و سازگار

 رسند.بست و جدايی می

نیل گلمن، که ادارد. براساس تحقیق درفتار درآمد بیشتری *انسان خوش

تحقیقی درباره تأثیر احساسات و عواطف در محیش کـار انجـام داد تـا    

همین زمینه و با عنوان اصل اولیه رهبری تألیف کند. رابطـه  کتابی در 

مستقیمی میان شرايش روحی کارکنان و میزان درآمدشان وجود دارد. 

در روحیـه کارکنـان    % افـزايش 1دهـد کـه   مطالعه ديگری نشان مـی 

 شود.% افزايش درآمد آنها می۲موجب 

رفتـار سـالم و تندرسـت اسـت. تحقیقـی کـه  در دانشـگاه        *انسان خوش

کـه   یدهد که افراد مسـن در اين زمینه انجام شده نشان میمیشیگان 

های داوطلبانه و کنند، چه از طريق فعالیتبیشتر به ديگران کمک می

ها، احتمـال طـول عمرشـان    تان و همسايهچه با برخورد خوب با دوس

نیستند  و جذاب % نسبت به همساالن خود که برای اطرافیان مفید60

 شود.بیشتر می

د. مالکوم گالدول در کتاب می روندادگاه  به رفتار کمترهای خوش*انسان

چشم برهم گذاشتن: قدرت فکر کتردن بتدون   خود تحت عنوان 

طـور متوسـش   شکايت نشده است به گويد پزشکانی که از آنهامی فکر

شود سه دقیقه بیشتر از پزشکانی که دوبار يا بیشتر از آنها شکايت می

 کنند.با بیماران خود صحبت می
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مثل لبخند زدن، محبت به  ای آمیز سادهاغلب اوقات رفتارهای محبت

تواننـد باعـث   وحتی می کنندديگران و ستايش افراد زندگی را شیرين می

کند که شما رئـی  شـرکت خودتـان    زندگی ما شوند. فرقی نمی تغییر در

انجمن اولیا و مربیان مدرسـه فرزنـدتان فعالیـت     عضوهستید يا به عنوان 

خواهید رابطه خـوبی بـا دختـر نوجوانتـان داشـته      می                 کنید و يا اساسا  می

تواند به شما کمک کند تصورات اشـتباهی  میری رفتاباشید، قدرت خوش

ی رفتـار شود از میان برداريد. خوشرسیدن شما به هدفتان میرا که مانع 

خودتان بـاز کنیـد،    را برایجديدی  راههای کند بتوانیدبه شما کمک می

حتـی  را بهبـود ببخشـید و حتـی خـواب را     خود روابش کاری و خانوادگی

بلکـه   شـوند رفتـار همیشـه اول مـی   های خـوش داشته باشید. نه تنها آدم

 .رسانندحالی و شادابی به پايان میکارشان را با خوش

های خودتان بـرای  برخورد خوب به معنای قربانی کردن خواسته البته

کنید، همیشـه راه  رفتاری پیروی میديگران نیست. وقتی از قوانین خوش

 حل چهارمی برای اينگونه موارد وجود دارد.دوم، سوم، و حتی راه

 

"نداریمشان را نود درصد هنر زندگی کنار آمدن با کسانی است که تحمل"
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