
 تحمل آستانه افزایش راهکارهای و عوامل :وهفتمبیست مجلس

 *فرانی شریعتی سعید دکتر والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 و تأثیرگذار اجتماعی   و مییطی هایزمینه به باید خیابانی، هایدرگیری و هانزاع عوام  تیلی  در
 هازمینـه و عل  این ترین  مهم به ،مقاله این در نمود. توجه نیز عوام  این دهیجهت و کنترل وهشی

 پرداخت. خواهیم خیابانی هاینزاع کاهش و پیشگیری هایراه به ،سپس و کنیممی اشاره

  نزاع اجتماعی و حیطیم عوامل

 خیزجرم و ایحاشیه مناطق .1

 ،کنـدمی زنـدگی آن در کـه ایمنطقـه و میلـه انسـان، زنـدگی میـی  شناسان،جامعه اعتقاد به
 جـوانی و نوجـوان باشد. درگیری و نزاع جمله از ،هاناهنجاری به افراد دادنسوق موجب تواندمی
 بـرای ناخودآگاه ،است غیرمنطقی رفتار و درگیری و خشونت شاهد میله، و کوچه در روز هر که

 و منطقـه و شـهر انتخاب در ما از هریک 1اندیشد.می درگیری و خشونت به خود، حّق  به رسیدن
 دینـی، هـایآموزه بـه توجـه بـا گیـریم.می نظـر در را مختلفـی هـایویژگـی خود، زندگی میله

 میـ  انتخـاب در بایـد ،اندیشـندمی شـانفرزندان اخالقی و معنوی سالمتی به که هاییخانواده
 و نماینـد بررسـی را نظـر مـورد میـ  عمـومی   اخـالق و فرهنـگ سـط  و کننـد دقـت زندگی

 در فرزندانشـان ویـژههبـ و خـود رفتـار و اخالق سالمتی که نمایند اقامت جایی در االمکانحتی
 میی  به ،ناسالم و یزخجرم میی  یک از انسان است الزم ،مواردی در نگیرد. قرار خطر معر 
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   نماید. مهاجرت سالم
 عدالتیبی و محرومیت احساس .2

 جمعـی هـاینزاع و تـنش افـزایش سبب نسبی، میرومیت احسا، که دهدمی نشان هاپژوهش
 دریافـت ،اسـت حقشان آنچه از کمتر که کنندمی احسا، قومی هایگروه که هنگامی در است.

 خشـونت به است ممکن نسبی، میرومیت احسا، از شینا سرخوردگی تسکین برای ،کنندمی
 1یابد.می افزایش خیابانی هایدرگیری و قومی مناقشات نتیجه، در و بیاورند روی

 لـوکس، کاالهـای تبلیغ و تجملی زندگی دادننشان با ،ایرسانه تبلیغات نیز و هاسریال و هافیلم
 تیمـ  قـدرت ،میرومیـت و فقر ،احسا د.نشومی جامعه در میرومیت و فقر احسا، باعث

 دهد.می افزایش را نزاع و تنش بروز زمینه ،داده کاهش را افراد
  رایانه زایخشونت هایبازی از استفاده .3

 هیجانـات، اگـر ،اسـت همـراه پـذیریتیریک و زیاد انرژی هایویژگی با جوانی سّن  که آنجا از
 از یکـی تواندمی ،نشود مدیریت درستیبه ،یسنّ  گروه این هایسرگرمی و اشتغال فراغت، اوقات

 گـروه ایـن فراغـت اوقات و هیجانات تخلیه به توجه بنابراین، باشد. درگیری و نزاع ساززمینه عل 
 است. بااهمیت بسیار ،یسنّ 
 ماهواره زایخشونت هایبرنامه از استفاده .4

 پوشـیده کسـی بـر ،جوانـان و اننوجوانـ ویـژههب مخاطب، بر شنیداری و دیداری هایبرنامه تأثیر
 تأثیرگـذار جوانـان رفتـار بر ناخودآگاه، ،ایماهواره نامناسب هایسریال و هافیلم تماشای نیست.

 و مشـخص ریـزیبرنامـه خـود، زنـدگی در و باشـند حسا، ،امر این برای باید والدین که است
 باشند. داشته مندیهد 

 هانزاع کاهش و پیشگیری هایراه

 دلیـ ، همـین بـه .اسـت ایتنیـدهدرهم و مختلف عوام  و هازمینه معلول ،اجتماعی یهاآسیب
 بـه اینجـا در اسـت. چندجانبـه و مختلـف هـایح راه بـه توجـه مستلزم ،آن درمان و پیشگیری
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 پردازیم.می هانزاع کاهش و پیشگیری هایراه ترینمهم
  تحمل آستانه افزایش .1

 را آن از بـیش جامعـه، افراد یا فرد که است نیمعیّ  شناختیروان لتحا ،«تیم  آستانه» از منظور
 یـک منزلـه به آدمی روانی نظام استعاری، تعبیر یک در مفهوم، این بهتر فهم برای آورند.نمی تاب

 اسـت. میدود ،تهدیدها و هابیران فشارها، تیم  برای آن ظرفیت که شودمی تلقی نمعیّ  ظر 
 مختلفـی هاینشانه با آنان رود، فراتر نیمعیّ  حّد  از جامعه افراد یا شخص بر فشار دامنه که زمانی

 جمعـی و فـردی دسته دو به تیم  آستانه نظران،صاحب عقیده به دهند.می نشان واکنش خود از
 تیمـ  و جسـمانی تیمـ  دسـته دو ربـ نیـز فـردی تیمـ  آستانه است. شده تقسیم )گروهی(

 هـاآسیب درد، برابر در شخص مقاومت میزان جسمانی، تیم  از منظور .باشدمی شناختیروان
 آسـتانه مفهـوم اسـت. جسـمانی هـایانـدام بر وارده جراحات و فشارها و جسمانی اختالالت و

 و هــاتنش مقابــ  در شــخص روانــی بردبــاری و آوریتــاب قــدرت بــه شــناختی،روان تیمــ 
 هـاملت اقوام، تیم  و آوریتاب قدرت   گروهی، تیم  آستانه دارد. اشاره دیگران هایبدرفتاری

   1است. نامالیمات و مصائب و فشارزا عوام  برابر در مختلف نژادهای و
 بـا مواجهـه در فیزیکـی و خشـن برخوردهـای و تـنش بروز باعث ،افراد در تیم  آستانه کاهش

 از پیشـگیری هـایراه از یکـی شناسان،جامعه عقیده به ،دلی  همین به شود.می دیگران رفتارهای
 بیـان بـه ،بیث این ادامه در رو،ازاین .است اشخاص در تیم  آستانه افزایش خیابانی، هاینزاع

 پردازیم.می تیم  آستانه بر مؤثر عوام 
 از افـراد از برخـی شناسـان،روان عقیده به :فشارها برابر در افراد روانی مقاومت افزایش .الف

 دارنـد. بیشتری تیم  ،فشارها و تهدیدها مقاب  در آن، سبب به و برخوردارند مقاومی شخصیت
 هستند: زیر هایویژگی دارای ،افراد این

 ی؛شخص هایارزش و خانواده شغ ، خود، برابر در زیاد تعهد احسا، داشتن ـ
 عوامـ  و عناصـر بر دهدمی امکان وی به کهیطوربه ؛خویش زندگی بر کنترل احسا، داشتن ـ

 ؛کند غلبه خویش گیزند میی  در موجود
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 بـه را آنهـا بلکه ،ندارند هراسی تنها نه تهدیدها و فشارها از مقاوم، افراد ؛طلبی مبارزه از استقبال ـ
   .دانندمی خود بالندگی و رشد برای فرصتی منزله
 و مـذهبی عقاید به معتقد افراد که داده نشان غربی میققان هایپژوهش ویژگی، سه این بر عالوه
 نشـان مقاومـت خـود از تهدیـدها و فشـارها برابـر در دیگـران از بـیش دینـی، مناسـک هب پایبند

 1دهند.می
 در نامؤمنـ امیـر مطهر صین در را عید نماز نفر هزاران با فطر عید روز ،الغطاء کاشف عالمه
 بـه فطریه از چیزی گفت و کرد حاجت اظهار و آمد او میضر به شکستهدل فقیری .خواند نجف

 آن از اکنـون و دادم آن نامستیق به را هافطریه تمام من فرمود: ایشان .میتاجم سخت که بده من
 آن روی بـه را خـود نادهـ آب و شـد شـدید عصـبانیت دچار نیازمند .نیست من نزد چیزی پول

 گـاهآن .مالیـد خود میاسن و صورت به را مرد آن دهان آب الغطاء کاشف انداخت. بزرگ مرج 
 مـرا هـرکس گفـت: و کـرد نمـازگزاران جانـب به روی و برداشت خود دوش از ار عبا و برخاست

 نمـازگزاران صـف در آنجنـاب خـود   سـپس، .بریزد پول عبا این در وسعش اندازه به ،دارد دوست
 2 داد! فقیر به و گرفت مردم از توجهی قاب  کمک فقیر آن برای و گشت

 البـاا غ ،بـاال نفس عزت از برخوردار راداف پژوهشگران، عقیده به :خودباوری و نفس عزت .ب
 ایـن نفـس، عزت زیرا ؛کنند مقابله اجتماعی زندگی از حاص  فشارهای با قادرند دیگران از بیش

 اعتقـاد بـه تهدیدهاسـت. و فشـارها سـط  از بـیش او تـوان کـه کندمی ایجاد فرد در را اطمینان
 تواننـدمـی ،امکانـات سـایر و هارسانه آموزشی، هایبرنامه از گیریبهره با هاحکومت میققان،

 در ویژگـی چهـار کـه اسـت الزم ،منظـور ایـن برای دهند. افزایش جامعه افراد در را نفس عزت
 شود: ایجاد شهروندان

 دیگران؛ با رابطه برقراری از رضایت احسا، ـ
 ؛تاس فردمنیصربه و برتر هایویژگی دارای جامعه اعضای از هریک که مطلب این القای ـ
 هـایتوانمنـدی و درونـی منـاب  از اسـتفاده بـا تواندمی شخص که احسا، این از برخورداری ـ

 ؛کند مقابله فشارها با و بگذارد تأثیر زندگی شرای  بر ،خود
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   1دهند. قرار عم  مالک را آنها رفتار توانندمی که موفق وهایگال داشتن احسا،   ـ
 از خیلـی دهـد، افزایش را شتیمل آستانه و کند رعایت را اسالمی اخالق انسان اگر مجموع، در

 کـه اسـت شده نق  تهرانی)ره( جوادآقا میرزا حاج اللهآیت از گیرد.نمی شک  هادرگیری و هانزاع
 و کـرد جسـارت ایشـان بـه و رفت خوانساری)ره( احمد سید العظمی اللهآیت منزل به شخصی
 خوانسـاری العظمی اللهآیت رسید. نماز و اذان موق  هاینک تا ؛داد ادامه ناسزا و فیش به لیظاتی

 همـه این دیدن با شخص آن بروم؟ نماز به فرماییدمی اجازه ؛است نماز وقت آقا! ببخشید فرمود:
 2کرد. عذرخواهی ایشان از و شد پشیمان ،اسالمی اخالق و گذشت و صبر

 خشم کنترل هایمهارت تمرین و یادگیری .2

 نامناسـب هـایمیـرک بـا شـدن روهروبـ هنگـام در شدید هیجان و تگیبرانگیخ حالت خشم،
 ولـی ؛اسـت پـذیرفتنی ،عصـبانیت و خشـم احسـا، که باشیم داشته توجه باید است. مییطی

 را خشـم احسـا، نیسـت. پـذیرفتنی ،بـودنعصـبانی صـر  به دیگران و خود به رساندنآسیب
 نمود. درک افراد ندادنجواب و نکردسکوت گفتار، و رفتار کالم، و چهره در توانمی

 خشـم ایجادکننـده هایموقعیت شناختن ،است الزم خشم کنترل برای که اقداماتی لیناّو  از یکی
 ذیـ  مـوارد شـام  ،کننـدمی بیـان خـود خشـم بـرای افراد معموالا  که عللی است. فرد هر برای
   گردد:می

 مـورد تیقیرشـدن، یـا مسـخره ردن،خـوگـول و شدنواق  ظلم مورد نرسیدن، هد  به و ناکامی
 بـه تجـاوز ،دیگـران طـر  از غیرعمدی یا عمدی دیدنآسیب قرارگرفتن، توجهیبی یا اعتناییبی

 دیگران. سوی از پرخاشگری معر  در قرارگرفتن افراد، مالکیت
 سعی خشم، هنگام در افراد برخی است. متفاوت ،خشم احسا، مقاب  در مختلف افراد واکنش

 خورنـد.می فـرو را خـود خشم افراد این ،دیگر عبارت هب ؛ندهند نشان را خود عصبانیت کنندمی
 زننـد،می داد ؛دهنـدمی نشـان خود از پرخاشگرانه رفتارهای خشم، احسا، هنگام ،دیگر برخی
 خـود رفتـار با دیگر، بیان به ؛کنندمی ابپرت را وسایلی یا زنندمی کتک را دیگران گویند،می ناسزا

 زنند.می آسیب خویش پیرامون وسای  یا دیگران به کلیش به
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 رفتـار هیچ ظاهراا  یعنی ؛دهندنمی نشان مستقیم طور هب را خود پرخاشگرانه رفتارهای افراد گاهی
 پنجـر را فـرد ماشـین مـثالا  ؛زننـدمی آسـیب مقابـ  فـرد بـه ولی ؛اندنداده انجام ایپرخاشگرانه

 وجـود بـا ،افـراد برخـی گوینـد.می منفعالنه پرخاشگرانه ارهایرفت ،رفتارهایی چنین به کنند.می
 و داده نشـان را خـود احسـا، ولی ؛بزنند آسیب مقاب  فرد به که کنندنمی کاری خشم، احسا،
 گویند.می مندانهترئج رفتارهای رفتارها، این به .کنندمی ابراز را خود خواسته

 بـرای کـه شـده وارد خشـم صـیی  مـدیریت و دنفرونشـان بر فراوانی کیدأت روایات، و آیات در
 شود:می اشاره مورد دو به ،نمونه

ِفُروَنْ ُهم ْ َغِضُبوا ما ِإذا َوْ» شریفه آیه ذی  قمی تفسیر در  شـده وارد باقر امام از روایت این ،«یغ 
 خداونـد ،بگیـرد انتقـام مقاب  طر  از تواندمی کهدرحالی برد، فرو را خود خشم هرکس» است:

 امـام دیگر، یروایت در 1.«کرد خواهد رپُ  سالمتی و امنیت و ایمان از را قلبش قیامت روز در المتع
 2.است نموده معرفی آخرت و دنیا در عزت افزایش موجب را غیظ کظم صادق
 از: نداعبارت ،هاراه این ؛دارد وجود خشم مدیریت برای عملی راه چندین

 وضـعیتی یـا و مییطـی عوام  برخی تغییر وقعیت:م و وضعیت محیط، در تغییر ایجاد .یک
 از برخاسـتن و کردنحرکت باشد. داشته فرد خشم کاهش و کنترل در ثریؤم نقش تواندمی خود،
 هبـ ثرؤم اقدامات جمله از ،نیایش و دعا به توس  و اطرا  دننمومرتب کردن،سکوت خود، جای
 روند.می شمار

 هایبرداشت و افکار سلسله بر مبتنی که است هیجانی یلتحا ،خشم منفی: افکار با مقابله .دو
 و افکـار هـدایت خشـم، کنتـرل هـایراه از یکـی دلیـ ، همـین بـه کنـد.مـی بروز منفی ذهنی

 بـر اسـالمی فرهنـگ در کـه فراوانی کیدأت است. منفی افکار جای به مثبت افکار کردنجایگزین
   راستاست. همین در ،شده وارد سوءظن از پرهیز و صیت بر مسلمان فع  حم 

 فرماید:می که شده نق  شعری نامؤمن امیر به منسوب دیوان در
ِّ ِّ ِذی و  ه  اااف  اِجُهِنی س  ِّ یاااو  ااال 

ه  ِِّبج 
ِّ

ِِّّ هُِّ و  كاار 
 
ِّ أ ن 

 
ِّ أ كااون 

 
ااهُِّ أ ُِّمِجيبااا ل 

ِّ

ة ِّ یِییاااُدِّ اه  اااف  ِّ س  یاااُدِّ و  ِْ
 
ماااا ِّ أ ِِّحل 

ِّ

اد ِّ كُعود ِِّّ اِ ِّ ِفای ْ  ار  ح  ِ
3ِِّطيباا اْل 
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 ییبـدگو من از شوند،می روهروب من با خودشان نادانی با مغز،سبک و سفیه افراد که هست بسا»
   «بدهم. را آنها پاسخ اینکه از دارم کراهت من و دهندمی فیش من به و کنندمی
 و گفتـار برابـر در سکوت و مودهن بیان را سفیهانه رفتار با برخورد روش ،شعر این در علی امام

ُمْ ِاذا َوْ» خوانیم:می قرآن آیه در کهچنان ؛است ستهدان روش بهترین را آنان رفتار ُُ  الجاِهُلوَنْ خاَطَب

 جـواب [خـوش زبـان و] نفس سالمت با ،کنند خطاب آنها به نادان مردم که هرگاه 1؛َسلماْا قاُلوا
   «.دهند
  فرماید:می بعدی بیت در علی ،نامؤمن امیر

 خـودم حلم بر من و افزایدمی خودش ییگوبد و جهالت و سفاهت بر او که افتدمی اتفاق خیلی»
 سـوزد،می بیشـتر آتـش هرچـه و اندازنـدمی آتش در که است عودی آن  ث  م   ،من  ث  م   ؛افزایممی

 گویاست: بسیار مطلب بیان در نیز معرو  شعر این «شود.می ظاهر خوشش بوی بیشتر
ِّ ااد و  ق  ِّ ل  ُماار  اای ا  ل  ئاايِمِّ ع  ِنی اللَّ ُسااب  ِّ ی 

ِّ

يُ ِِّّ ض  م  اه ِّث ِّ ف  عنينای ُقلاُ ِّ مَّ 2ِّالی 
ِّ

 گـویممی [خـود بـا] من ولی ؛دهدمی فیش او کنم،می عبور لنیمی و پست شخص بر گاه من»
 «نبودم. من ،او مقصود

 واکنشـی ،خشـم و اسـت واقعـی تهدیـد یـا ظلم یک فرد، خشم علت گاهی مشکل: حل .سه
 حـّ   راه خشم، کنترل کنار در فرد که است آن ترمناسب ،مواقعی چنین در باشد.می آن به طبیعی

 بیابد. خود مشک  برای نیز مناسبی
 را خـود خشـم فرد که نیست امعن این به ،خشم کنترل سازگارانه: ایشیوه به خشم ابراز .چهار
 رفتـار هسـت. نیـز سـازگارانه ایشـیوه بـه خشـم ابـراز شـام  ،خشـم کنتـرل بلکه ؛ندهد نشان

 بـه پرخاشـگرانه، رفتارهـای انجام بدون تواندمی ،آن وسیله هب فرد که است رفتاری ،مندانهتئجر
 است. شده عصبانی یا رنجیده آنها از که دهد نشان دیگران

 بـرای مناسـبی روش عمیـق، نفـس کشـیدن و خود سازیآرام عمیق: تنفس و سازیآرام .پنج
 3رود.می شمار هب خشم کاهش
 روانـی، هیجـان و برافروختگـی دلیـ  هب ،خشم حالت در :عجولنه هایاقدام از پرهیز .شش
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 در کـه کـرد تمـرین بایـد رو،زاینا .یابدمی کاهش شدتبه انسان، رفتار ارزیابی و تیلی  قدرت
ــین ــدام از ،حــالتی چن ــه هایاق ــز عجوالن  و علــی حضــرت پیکــار داســتان در نمــود. پرهی
 کشـید دست عمرو قت  از ایشان ناگاه عمرو، بر حضرت غلبه از پس که شده نق  عبدودبنعمرو

 بـه را عمـرو درنـگ، انـدکی از پـس حضـرت شـد. مسلمانان تردید و سؤال سبب ،امر همین و
 بـه ،شـد مغلـوب چون عمرو،» فرمود: وقفه و درنگ این علت مورد در علی رساند. هالکت

 ،بکشـم را او حـالتی چنین در اگر که ترسیدم من انداخت. صورتم بر دهان آب و داد دشنام مادرم
 فـرو خشـمم تـا کـردم صـبر اندکی پس، باشم. کشته را او نفسم شدنمآرا و خود تشفی جهت هب

 1«بکشم. را او خدا برای فق  و نشیند
 در کـه دارد وجود خشم کنترل از ایآموزنده هاینمونه راستین، عالمان و دین پیشوایان زندگی در

 .کنیممی بسنده مورد یک بیان به ادامه،
 دسـت بـر کنیـزی و بودند وضو حال در سجاد امام کند:می نق  امالی تابک در صدوق شیخ

 ایشـان و افتاد حضرت صورت بر کنیز دست از )ابریق( آفتابه ناگهان ریخت.می آب حضرت آن
 والکـاظمین» گفـت: بالفاصـله کنیز کرد. بلند جاریه ویس به را شصورت حضرت د.ش مجروح

 امـام .«النـا، عـن والعافین» گفت: کنیز سپس، خوردم. فرو را خشمم فرمود: حضرت .«الغیظ
 را تـو فرمـود: حضـرت .«المیسنین ییب والله» گفت: کنیز ،سپس مود.ن عفو را تو خدا فرمود:

 2هستی! آزاد که برو ؛کردم آزاد
 افراد در مسئولیت احساس افزایش .3

 احسـا، خـود یمـونپیرا هـایاتفاق برابـر در ،آن اعضـای از هریـک بایـد ،اسـالمی جامعه در
 روایـت د.کننـ مشـارکت اجتماعی مفاسد از پیشگیری در یشخو توان حّد  در و دننمای مسنولیت

ُكم» معرو    ِّ ُكل  ِّ را   ُكم و  ساُئوٌ ِّ ُكل  ان م  ِتاه ع  ِعيَّ  و دارد اجتمـاعی مسـنولیت همـین بـه اشـاره ،«ر 
 کیـدأت و مقـرر اجتماعی مسنولیت همین اجرای راستای در نیز ازمنکرنهی و معرو امربه وظیفه

 و اخـتال  از جلـوگیری بـرای تـالش مسنولیت، احسا، این بارز هایجلوه از یکی است. شده
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 دانسـته 2صدقه از برتر بلکه 1،صدقه مصداق عنوان به روایات، در مردم بین اصالح است. آن رف 
   است. شده

 3خـواهرم( )شـوهر دامـادم و مـن» کنـد:می نقـ  ابوحنیفه به ملقب بیانبنسعید نام به شخصی
 هبـ گفـت: ،سـپس و ایسـتاد مـا سر بر ساعتی .رسید ما هب مفض   که کردیممی نزاع میراثی درباره
 داد مـا هب خودش هم را پول آن و داد صل  درهم صد چهار به ما میان او و رفتیم ما ید.یآ من منزل

 این که بدانید گفت: ،سپس [.کنیمن ادعا دیگر که] گرفت تعهد دیگری هب نسبت ما از هریک از و
 در شـیعه مـا از نفـر دو هرگـاه کـه داده دسـتور مـن هبـ صادق امام بلکه ؛نبود من مال از پول

 ،پـس .کـنم مصـر  و دهم فدیه حضرت آن مال از و دهم صل  آنها میان ،کردند نزاع موضوعی
 4«است. صادق امام از ،پول این
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ْبد  الل  ا ع  ب  ْعُت أ  م  : س  ال  ل  ق  ْحو 
 
یب  اأْل ب 

ْن ح  ْصال  یُقوُل:  ع  ُه إ 
ا الل  ه  بُّ ٌة یی  ق  د  ـاُرٌب ص  ق  ـُدوا و  ت  اس  ف  ا ت  ذ  ـا،  إ  ین  الن  ٌح ب 

ُدوا. اع  ب  ا ت  ذ  ْم إ  ه  ین   (601، ص 6، ج الکافی)کلینی، « ب 
ه  . »2

ْبد  الل  ی ع  ب 
ْن أ  . ع  ین  ار  ین  د   ب 

ق  د  ص  ت  ْن أ  ْن أ  ی م  ل  بُّ إ  ح  ین  أ  ین  اْثن  ْن ُأْصل    ب 
: أل   ال   )همان(« ق 

نخ  ». در روایت، واژه 3  شود. به کار رفته که هم به معنای شوهر خواهر و هم به معنای شوهر دختر استعمال می« ت 
 .601، ص 6، ج الکافی. کلینی، 4




