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Abstract  

Anger is one of ordinary and often healthy 

emotions in psychology. Consequences of 

                                                      
 .۱۳۹۵/  ۱۰/  ۱۰، تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/  ۰۹/  ۲۰تاریخ دریاهت مقاله: 

* amirmohammadshi@gmail.com 

 



یتمند خشم و مدمرور نظام  9 اسالم ینیخشم در متون د یر

دکربتییدریهدبنتالی یمتلنیف سمیز یدکنمزی یم  مزی

ه ا یاافی لشتتریحتضریبررسمزیخشم یاهبنتنیش

اممتخیهییدکممایهسمموایبممرهخیالبنممایهبرهراممتی یر  

یسناشی یماکرک.یهسومزیآنیبلد 

اتخیدریممممر ریسنسمممت تان،یحتضمممر ی  نممما ه ه

یهسمممموا خشمممم  یخشمممم یدریدکمممم  یخشمممم یدری»

ماکرک.یخش یدکنز یماکرک.یخش یدریهسوا یماکرک.ی

  لخ دریملالراممممتخی سمممم.«یخشمممم یهسممممومز

PubMedی ScienceDirectی Google Scholar Google 

Patentی  MagIranی  SIDی  Proquestی  Ebscoی  Springerی 

IEEEی Kolwerی IranDoc بررسزیشماهی یبمریهسمت یی

بلدنیمنممتب)یردریهرابممتبیبممتییممد اش یده شمم تاز

منودخیبم یی۱۹۹۰صلرالیهمیتن( یه تشتریهییستلی

بوما یمنممتب)یمب ملتیه تشممتتیشما ا یملضمملمتالی

بممرهخیبررسممزیدری لشممتتریرهییممنحیمتش مم یحمملیهی

خش یب یشنلهیدبیزیهریکتبزی رد ای یممت ی امتکزی

یب یدس.یآما 

اتیحتصلیشما ییسیهییبررسزیمنتب) یهک یکتفت 

اوممترکخیخشمم یدریهسمموادیهبوممتدی یخ لصممنتالی ی

بناخیهسوایملهرضیخش یهییدکاگتهیهسوادیطبق 

اتخیخشمم یهییدکمماگتهیهسمموادیهییخشمم دیرکشمم 

نستزی یچرهکزیماکرک.یخش یهییدکاگتهیهسوادیچ

یس یر  یبراریماکرک.یخش یدریهسوا 

رسایدریسبحی ظرخیر کیردیهسومزیبم یب ی ظریمز

شنتسممتکز یای نممل ی یممماکرک.ی ی نتممرلیخشمم یدری

anger are expressed in literature, and 

philosophical, religious, and scientific texts 

throughout history. The aim of the present 

writing was to study anger from the 

viewpoints of different religions regarding 

Islamic bases to develop Islamic 

instruments and methods of assessment and 

management of anger. 

Keywords in this systematic review 

comprised “anger, anger in religion, anger 

in Islam, religious anger manage-ment, 

anger management in Islam, Islamic anger 

management”, which were searched in 

“PubMed, ScienceDirect, Google Scholar, 

Google Patent, MagIran, SID, Proquest, 

Ebsco, Springer, IEEE, Kolwer, & 

IranDoc” search engines and according to 

relation to study parts, academic publishing 

(if available), publishing after ۲۰۰۰, 

relevant sources were selected. The subjects 

of final manuscript were chosen by 

evaluation of five experts in anger domain 

via Delphi method. 

Review of studies revealed definitions of 

anger in Islam from different aspects, 

dimensions and characteristics and 

consequences of anger from Islamic point 

of view, anger classification in Islam, anger 

roots from Islamic approach, meaning and 

importance of anger management in Islam, 

and three superior Islamic anger 

management methods. 
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سممبحیفممردخی یه ت ممتمزی تممملی ی ممتربردخیهسمم. ی

اتخیماکرک.یخش یدکنمزیدریشلدیر  ینشناتدیمز

هخیشملدیاممتیز یبررسمزیمقتکسم امتخیااربم ترآیمتکز

 ضرک یهثریآ اتیمشش یگردد 

خشممم  یدکممم  یمممماکرک.یخشممم یها: هکلیدددژوا 

 هسومز یمر ریسنست تان، یر  یدبیز 

It appears that Islamic approach to 

identification, analysis, and anger control 

and management in individual as well as 

social levels are precise and. It is suggested 

to conduct future comparative studies in 

order to determine the effect size of these 

methods. 

Keywords: Anger, Religion, Islamic Anger 

Management, Systematic Review, Delphi 

Method. 
 مقدمه

 داننادمیه اه  زنادگی ماا حضادر  فعاال دارد  روزمرهندان هیجان در بیشتر امدر خشم به ع
ست و چه هنگامی که ا گارا مان، چه زمانی که ناراحتیاندکردهخشم چیست و آن را احساس 

عیار است  خشم یکای از هیجاناات کااماًل مع ادلی و اغلا  ساالم اسات  اماا عصبانیت ت ام
مخرب به خدد گیرد مشاکالتی را در محایط کاار،  ا چهرهو  هنگامی که از کنترل خارج شدد

  (2013 1و همکاران، رایان) آوردمیوتدد ه روابط خصدصی و کیفیت کلی زندگی افراد ب
پاساخ تطبیقای باه  ندعی ،دادن تهات ی است  خشمراه غریز  و طبیعی بیان خشم پاسخ

ل  تهات ی است کاه باه انساان و رفتارها  قد  و اغ هااحساسبخش ست و الهاما تهدیدها
 تادانمی  بناابراین، کنادو از خدد دفاا   ،مبارزه ح له قرار گرفتمعرض در اگر  دهدمیاتازه 

 تداندن یماندن و بقا الزم است  از سد  دیگر، انسان از خشم برا  زنده ا بهینهگفت میزان 
را او و  ،شاده اسات ح لاه  نااراحتی و ناکاامی به شکل فیزیکی به هر فرد یا عاملی که مدتا

باروز خشام حاد و  محادودههنجارها  اتت اعی بارا   در هر تامعه، قدانین و کند مضروب 
گاه و ناندشده قاللحدود   گاه را برا    به ه ین دلیل، مردم طیفی از فرآیندها  خددآ اخددآ

ا باه و خشام خادد ر  برنادمیکاار ه خادد با خش گینانه ها احساسکردن با دست و پنجه نرم
  (1388، و همکاران شکوهی یکتا؛ 2013 2و همکاران، )کرونل ندکنمیمختلفی ابراز  ها شکل

                                                      
1. Ryan, K. K.; MacKillop, J.; Carpenter, M. J. 

2. Crunelle, C. L.; Veltman, D. J.; van Emmerik-van Oortmerssen, K.; Booij, J.; van den 

Brink, W. 
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تعریاف اصالی در  ۲۰و بایش از شاده سازه خشم به اشکال مختلف در علدم غربی بررسی 
بااره متعادد  در  پگانیها  فلسفی، عل ی و ها  تخصصی از آن مدتدد است و دیدگاهحدزه

سای در معرفای و شنامهم روان  از اهداف (2014)شهسوارانی و نوحی،  اندهدکر پرداز  خشم نظر 
ها  مادیریت و ها، کاربست آنها در تدلیاد نظریاه، ابزارهاا  سانجش و شایدهشناسایی سازه
سافانه در باین أمتاص هار تامعاه اسات  زندگی بشر  در انطباق با فرهنگ خا بهبدد آنها در

 ترسیم رغمعلیخالی است و  محدردینا  رویکردها  رویکردها  عل ی امروزین به خشم، ت
لفان به شکلی تامع به بررسی ابعاد این ساازه ؤ کدام از مراهکارهایی برا  مدیریت خشم، هیچ

ماادیریت خشاام  هااا پروتکل زمینااهدر  ا مقایسااهپیامااد  و  هااا پژوهشو نیااز اتاارا  
حتای ابازار  بارا  سانجش  متأسفانه که تا تایی ب( 2016)شهسوارانی و همکاران، اند نپرداخته

   (2015)شهسوارانی و همکاران، خشم از دیدگاه دینی و اسالمی تاکندن طراحی نشده است 
 1ها محدر  چدن ایران، که دین یکی از زیرساختویژه در تدامع دینهب ،چنین مدضدعی

ظاام نظار  کاه بار اسااس نمهم اسات؛ چرا دهد ها  روانی مردم را تشکیل میطرحداره مهم
ختی و شااناروانها  هااا  ماادیریت سااازهتاادان پروتکلدیناای در تامعااه فعلاای مااا، بهتاار می

ب؛ حقیقتیوان و  2016)شهسووارانی و همکواران،  ترسیم کارد ید وسنجرا  [ویژه خشمهب]، هیجانات

   (1393؛ کارگر، 1393صالحی، 
دین مبین اسالم یه وزااز  خشم و ابعاد آن سازهبر این اساس، هدف از ندشتار حاضر بررسی 

عل ای  ها پژوهشآغاز  برا  شرو   نقطهاست تا بتدان به این ترتی  به ه گرایی نظر  و 
 مقایساهپرداخت و از طریاب اسالمی  ا دینی ها آمدزهخشم و مدیریت آن بر اساس  زمینهدر 

 ماداردینافاراد آمده رویکردها  بدیع و بدیلی برا  مدیریت خشم برا  تامعه و دستهنتایج ب
  د که بیشترین تناس  را با ساخت روانی آنها داشته باشد کر طراحی 

ع لای  ها  نظار  سازه خشام و نیاز الگدهاا و مادل :کهپرسش اصلی پژوهش این بدد 
ند نقطه آغاز  تدامینتایج پژوهش حاضر  ،در حقیقت  مدیریت خشم از دیدگاه اسالم چیست

                                                      
1. infrastructure 
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و در  )استفاده از مادل و ساازه نظار  بارا  ابزارسااز (م برا  تدوین ابزارها  سنجش خش
هااا  اسااالمی و منطبااب بااا نیازهااا و ادامااه رویکردهااا  ماادیریت خشاام باار اساااس آمدزه

گاه افراد باشدارهطرح  د ها  ناخددآ

 روش

مارور  مانظم نادعی از مارور  مطالعاه  است 1مندنظامپژوهش حاضر از ند  مطالعات مرور  
پژوهشای مت رکاز شاده اسات  در ایان ناد  از  پرساشظر  است کاه بار ادبیات پژوهشی و ن

پاژوهش پرساش بررسی، تالش بر آن اسات تاا ت اامی شاداهد پژوهشای ارزشا ند مارتبط باا 
  (2006 2،)پتیکرو و رابرتزتخاب و در هم ترکی  شدند شناسایی، ارزیابی، ان

 هاا کتاب  مقااالت و در پاژوهش حاضار مج دعاه آثاار منتشرشاده در قالا شادهعهمطالتامعه 
مدضدعاتی کاه مشا دل  گسترهارسی مرتبط با خشم از دیدگاه مااه  بدد  به دلیل فعل ی انگلیسی و 

اسات   پرشا ارمشاابه باا آن  ها سازهو اطالعات مرتبط با خشم و  هاکتاب، مقاالت، شدندمیخشم 
اساالم، مادیریت  خشام، خشام در دیان، خشام در»پژوهش شاامل  ها کلیدواژهتد  وروند تست

 تد ودر مدتدرهااا  تساات« خشاام دیناای، ماادیریت خشاام در اسااالم، ماادیریت خشاام اسااالمی

IranDoc, Ebsco, Springer, IEEE, Kolwer, Proquest, SID, MagIran, Google 

Patent, Google Scholar, Prbmed  دسترس برا  مارور  درآثار  ترینمرتبطنیز دنبال شد و
پژوهش شامل ارتبا   ن دنهو مقاالت به  هاکتابورود اولدیت فت  شرایط سیست اتیک به کار ر 

 دردر پژوهش، ارتبا  آنها با پژوهش، انتشار  شدهحمطر  ها واژهمدضدعی آنها بر اساس کلید
کادمیک و دانشگاهی و نیز تازگی منابع )در منابع خارتی ترتیحًا از سال  به بعد(  ۱۹۹۰منابع آ

شده بارا  اساتفاده در پاژوهش، شاخص مهم در میزان ارتبا  اثر انتخاببدد  افزون بر این، 
بار اسااس شاده عندان و هدف سند مکتدب )مقاله یاا کتااب( و نیاز میازان ارتباا  مشاخص

 تد  تخصصی است ودتدرها  تستم
                                                      
1. Systematic review. 

2. Petticrew, M.; Roberts, H. 



یتمند خشم و مدمرور نظام  13 اسالم ینیخشم در متون د یر

نهایی، از روش دلفای اساتفاده  ها تحلیلاعتبار نتایج و کاهش سدگیر  در  افزایشبرا  
شکل گرفته است که در پای فرآیناد سااخت  1ی بر اساس رویکرد پژوهش تدلیشد  روش دلف

(  کاربرد این روش به این صدرت بادد ۲۰۰۷ 2و ه کاران، شدد )گرینایجاد می ا تازهنظریه 
در امدر آمدزش کنتارل و مادیریت  نظرصاح پنج نفر متخصص و  نظرکه در پژوهش حاضر، 

سی و شناروانمشاوره، دارا  پروانه تخصصی نظام  سی شناروان)دانشجد ( دکترا  ]خشم 
الگدهاا  دینای خشام و  باارهدر  [ساال تجرباه در حادزه کنتارل و مادیریت خشام سهحداقل 

د نظار خادد را بیاان ما هاا طدر مکتدب حدزهه بیم شد و از آنها خداست پرسیدهمدیریت خشم 
شد تا ترح و تعدیل مد نظار و مجددًا برا  این افراد ارسال سپس این فهرست تج یع،   کنند

تأییاد  و الگاد  دناد کاه کر را تأییاد  فهرساته اه افاراد  ند  در دور چهارم،کنخدد را اع ال 
 ات اعی این افراد در نهایت ساختار ندشتار حاضر را تشکیل داد 

حاضر، حفظ حقدق معند  مؤلفان مقاالت و  مقالهتنبه رعایت اصدل اخالق در  ترینمهم
 باه آنمرور  بادد کاه مؤلفاان پاژوهش  مطالعهدر گزارش نهایی این  شدهادهاستف ها کتاب

  داشتندتدته دقیب 

 هایافته

مقالاه  ۸۵که از این تعداد،  شدارزیابی کتاب  ۱۸۴مقاله و  ۳۲۰نظر  خشم  سازهبرا  بررسی 
عندان کتاب بر اساس معیارها  غربالگر  منابع بارا  اساتفاده در پاژوهش انتخااب و  ۹۳و 
  شدستفاده ا

 تعریف خشم. ۱

نقشای بسایار اساسای در زنادگی بااز   کاه اسات و تأثیرگااار مهام  هاهیجانخشم یکی از 
گدنااگدن ایجااد  ها شایدهبه  تداندمیکه  ستا هاهیجان  خشم در ش ار پرشدرترین کندمی

؛ 2008 3،)ریووبسیار  بر ابعاد گدنااگدن تسا انی، روانای و اتت ااعی داشاته باشاد  آثارو  ددش
                                                      
1. Dialectic. 

2. Green, K. C.; Armstrong, J.; Graefe, A. 

3. Reeve, J. M. 
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نظار   ها دیادگاهبیاان  رسادمیخشم در بدو امر، به نظر  سازه  برا  بررسی (2002 1،کالینک
عل ی نیاز به داشاتن اشاتراکات در  ها فعالیتدر ت امی  دد در این زمینه الزم باشد  زیرامدت

 و برقاارار  ارتبااا  عل اای اساات  گیر نتیجااهمفاااهیم نظاار  باارا  رساایدن بااه ات ااا  در 
تعریف اصالی در ایان حادزه اشااره  ۲۰سی و علدم اتت اعی به شناروانتخصصی   هادیدگاه

  (2014)برای توضیح بیشتر نک.: شهسوارانی و نوحی، کنند می

پارسی، خشم به غض ، غیظ، قهر، سخط و مقابل خشاندد  معناا شاده  ها نامهلیتدر 
العااده ی و هیجاان فادقبرافروختگا  غیظ به معنا  شدت غض ، حالت (1392)دهخدا، است 

)مکارم شویرازی،  شددمیو عارض  دهدمینامالی ات به انسان دست  نتیجهروحی است که در 

اسات کاه باه حالات  «عصابانیت»از ت له واژگانی که به خشم اشاره دارد،  ،  ه چنین(1392
ه باکه از نظر روحی ناراحت است و تعادل قادا  اراد  و تسالط خادد را  شددمیکسی اطالق 

  (1392)دهخدا، ناراحتی و خشم از دست داده است  واسطه
 یاد شده اسات« غیظ»و « غض »با عندان از آن  ،خشم در تعریف ،در منابع دینی اسالمی

  غضا  باه ختی اساتشاناروانفیزیدلدژیاک و حااالت  زمان شامل حالات تسا انی که هم
از » :دیث نباد  آماده اساتگرفتن  در حو غلیان خدن قل  است برا  انتقاممعنا  تدشش 

  آیاا شاددمیخشم و غض  بپرهیزید، زیرا غض  اخگر  است که در قل  انساان برافروختاه 
، 1421)صنعانی،  « شددمیسرخ  هاچشمگردن متدرم و  ها رگکه به هنگام غض   بینیدن ی

ردگاار باه کاار رود مقصادد از آن پرو  بارهچنانچه غض  در  .(900، حَما َجاَء ِفیهِ  َباُب اْلَغَضُب َواْلَغیُظ َو 
دیگار مارتبط باا  کل اه  (65: فوتح 4؛81: طوه 3؛112: عمرانآل 2؛90 :)بقرهدیگرانتقام است نه چیز 

                                                      
1. Klienke, C. L. 

ُر }  2 ْن یْکفر
َ
ْم ن هر سن ْنفر

َ
ْوي ِعِه ن َْ َ ا يْشَت ب  ِعْئسن ب  َعلُ َرضن هر ِمْن َفْضِلِه َعلُ َمْن يشاءر ِمْن ِ باِدِه َفباؤر ِعَغضن َل يللمَ ِ ْن یَنزم

َ
هر َعْغ َا ن ْنَزَل يللمَ

َ
 وي ِع ا ن

هیٌن   .(َو ِلْلکاِفُیَن َعذاٌب مر
ِه َو َحْبل  ِمَن }  3 ِقفر ي ِإأامَ ِعَحْبل  ِمَن يللمَ یَن ما ثر

َ
ةر ن

لمَ ِ ِْ َعَ  ِهمر يلذم ِربَ ِْ َعَ ط ِهمر يْلَ ْسطَکَ  ر  ِلطَ  ضر طِربَ طِه َو ضر ب  ِمطَن يللمَ اِس َو عاؤر ِعَغضن يل مَ
و ْ ي َو کانر ي یْةَتدر ِم   ِلَ  ِع ا َ صن ِْ َح لر َن يْأَرْنِبیاَء ِعَغ  ِه َو یْقتر وَن ِعآیاِت يللمَ ُر ْم کانر ي یْکفر هر نمَ

َ
 .(َن ِعأ
ْم َو أا}  4 َزْق اکر ََ لر ي ِمْن َط باِت ما  بی َفَقْد َه ی کر بی َو َمْن یْحِلْل َعَ  ِه َرضن ْم َرضن َغْ ي ف ِه َف ِحلمَ َعَ  کر ُْ  .(َت
طْ ِء َعَ ط ِهْم دي}  5 ِه َظنمَ يلسمن یَن ِعاللمَ انمِ

ْشِرکاِت يل مَ ْشِرکیَن َويْل ر بن يْل ر اِفقیَن َويْل ر اِفقاِت َويْل ر ِ طهر َعَ ط َو یَةذم طْ ِء َو َرِضطَب يللمَ ُر يلسمن َُ ِهْم َو ِئط
َم َو ساَءْت َمص ْيَ  ْم َاَه مَ َعدمَ َلهر

َ
ْم َو ن  .(َلَةَ هر
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است که در لیت به معنا  خشام و غضابی بسایار شادید و حرارتای اسات کاه  «غیظ»خشم، 
 «غایظ»ت گااه پروردگاار باه صاف   هارفه ادمیانسان آن را از فدران و تدشش خدن قلابش 

  (1386 ،)راغب اصفهانیتدصیف شدد، مقصدد از آن انتقام و عقدبتی شدید است 

 خشم از دیدگاه اسالمابعاد، خصوصیات و عوارض . ۲

نسابت داده شاده اسات   هااالند ربو  هاالهاهدر اکثریت ادیان، خشم به تناوب به خداوند یا 
در  1گدنهانساننتقام هستند که به شکل عامل خشم و ا هاالند ربمردمان بدو  معتقد بددند 

مختلاف در  شارایعتدریج و باا تشاکیل و نازول   به(2012 2،)متیوز و اسمیت شددمیمردم تار  
بین مردم شکل گرفت  آن دسته از ادیان کاه الهای خشم  دربارهرو  زمین، تفکرات مختلفی 

آدلر ؛ 2011 3،پین، و کانوی)هددیت در یشان بددند و مادام که عل ا  دینی آنها در تعالیم ماهبی

 ،اسوکالنیک؛ 2006 7،شویوتیل و نیسون؛ 2007 6،دنیس؛ 2007 5و همکاران، اسکالنیک؛ 2012 4،و سینگر

 10،کمو  و اسوترانگمن؛ 2010 9،متیووز؛ 2012 8،کوریوان؛ 2012، )متیوز و اسومیتو مسیحیت  (2006
ه انند ماااه   و پگانی، الهین غیر لی ی مشابه هم داشتند  ادیادست نبرده بددند تعا (1995

 15،رائووو؛ 2012 14،بووراون)و هنادو  (2012 13،فرانکوواویال؛ 2012 12،هادسون؛ 2013 11،گووودور ) باددایی
                                                      
1. Anthropomorphic. 

2. Mathews, S.; Smith, G. B. 

3. Paine, T.; Conway, M. D. 

4. Adler, C.; Singer, I. 

5. Skolnik, F.; Himelstein, S.; Wigoder, G. 

6. Dennis, G. W. 

7. Shivtiel, A.; Niessen, F. 

8. Kurian, G. 

9. Mathews, C. 

10. Kemp, S.; Strongman, K. T. 

11. Gudorf, C. E. 

12. Hudson, E. T. 

13. Farancavilla, D. 

14. Brown, C. M. 

15. Rao, M. G. 
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  دین مبین اسالم که با مجاهادت اندنگریستهنیز به شکلی دیگر به خشم  (2011 1،جین؛ 2011
 زمیناهدور بدده اسات، در ه بی بگدنه تحریف و آسی و رشادت عل ا  آن تا به امروز از گزند هر

کامال  ا ساازهبعد  و بسیار بدیع دارد، تا آنجاا کاه باه خشام باه عنادان خشم دیدگاهی چند
و  هانیز نکات، دستدر اش ادارهو با آن  مداتهه نحدهت امی ابعاد و نیز  زمینهپرداخته شده و در 

 ده است عرضه کر منان خدد ؤتامعی برا  م ها آمدزه
کاه  اساتحالت طییاانی در نفاس ندعی  ،خشم ،در منظر اسالم ،کارم شیراز از دیدگاه م

  داردآورد و اتبارًا عقل را از فعالیت بااز مایوتدد می منتظره در انسان بهرعدامل منتظره و غی
کند و رابطه عقل را با اراده و اندیشه قطع خشم تسلط عقل را بر اعضا و تدارح بدن متدقف می

شدد و اعضاا  بادن را بارا  ح لاه و انتقاام آمااده ه، مزاج آدمی مختل میکند و در نتیجمی
د  علت ظهدر این اع ال در هنگام غلبه خشم آن اسات کاه در آن هنگاام فشاار خادن کنمی

و باه  ددشامایوارد  هارگعاد  به ر و سرعت غی بسیارشدد و خدن از قل  با حرارت می بیشتر
ها  او را کناد و شاقیقهخص خش ناک را گلگدن میبه طدر  که چهره ش ،رودسد  میز می

تدشاد و ساب  انقبااض بیشاتر بعاد هام خادن در ساینه می کناد به ضربان شادید وادار مای
شادد و در پیشانی شخص ظاهر می  آور خدف  هانیچد، به طدر  که شدعضالت بدن می

کند و آنها را ر وارد میفشا شیهادندانبه  اریاختآورد شخص بیمیرا به حال انقباض در هال 
الع ال سسات کاه در چناین حاالتی شاخص خشا ناک درصادد عکا دهاد  اینجاانشان می

عطش شدید خدردن و انتقام ت امی تاان خشا ناک را فارا گیرد  خداهد انتقام بآید و میمیبر
  من ه اه دشا نانم را آزماایش کاردم»گدید زبان در این باره چنین میاعر  عربش  گیردمی
ایان قاده ه انناد شاهدت، یکای از قادا  «  تر از غض  ندیدمچ دش نی را شدیدتر و لجدجهی

صدرت باطنی انسان است و اگر تحت فرمان عقل و شر  راه اعتدال رود باعث زیبایی صدرت 
شدد و اگر به افرا  یا تفریط گرفتار شدد، سیرت انسان را زشت و تباه می )سیرت آدمی( باطنی

این نیرو   داردر معرض حدادث قرار دارد و خطر او را به دفا  از خدیشتن وا میکند  انسان دمی
                                                      
1. Jain, P. 
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  (1392)مکارم شیرازی، شدد غض  نامیده می
که مدت  حرکت روح  شددمیخشم حالتی نفسانی تلقی  ،در اصطالح علم اخالق اسالمی

م بگیارد  در صادرتی طرف مقابل غال  شدد و از او انتقا تا بر شددمیحیدانی از داخل به خارج 
، رناگ انساان ملتها  و تیاره، دکنامایکه این حالت شدید باشد، حرارتی بسیار در بدن ایجاد 

  غض  برا  دفع ضرر است یا به سب  امار  اسات شددمیفروغ پرخدن و ندر عقل بی هارگ
 که واقع شده و حرکت آن برا  انتقام است  اگر غض  با هدف انتقام باشد، رنگ آدمی سارخ

و باه آن  کنادمیو اگر انتقام م کن نباشد و از آن مأیدس باشد، خدن به بااطن میال  شددمی
و اگر غض  بر کسی باشد که نداند خداهد تدانست انتقاام از او  شددمیتهت، رنگ آدمی زرد 

  (1376)نراقی،  شددمیبگیرد یا نه، رنگ آدمی گاهی سرخ و گاهی زرد 
ضابیه ناام دارد، غخاالق اساالمی قاده ا ملعبیر عل ا  عشدن که به تتدان ند  خش گین

اصلی انسان است که طبیعت آدمی بر آن سرشته شده و عل ا  اخالق و  ها هیجانیکی از 
چدن با آن بقاا  شاخص، ناد  و نظاام   اندش ردهبزرگ پروردگار بر  ها نع تعرفان آن را از 

 ها زمیناهو  یابادمی، ساامان دشادمیخانداده و باه طادر کلای دنیاا و آخارت مطلادب حفاظ 
  (1391)خمینی،  شددمیع لکردها  بهینه فراهم 

تداند هیچ خطر  بدون غض  انسان ن ی  قده غض  از نیازها  حیاتی وتدد انسان است
گریازد، بناابراین، ا  ن یاز هایچ مهلکاه ،آویازدرا از خدد دفع کناد، باا هایچ دشا نی درن ی

ا  کاه انساان دارد و آدمی نه م کن است و ناه الزم  تنهاا وظیفاهکردن آن از وتدد نکریشه
انجام آن نیز م کن، این است که قدرت و صدلتش را در هم بشکند تا به فرماان عقال گاردن 

افروز  نکند، درون را دچار آشدب و برون را آشفته نسازد و به مقام و مرتباه هدده آتشنهد و بی
آنجا که شعله غض  الزم است بروز کند و در عین  ،شر الیب خدد، یعنی تحت هدایت عقل و 

حال، در هر تا حلم الزم است خامدش باشد و عق  بنشیند  انسان باالتر از این هیچ تکلیفی 
لاا قرآن کریم   خداوند است ه ین است که غض  در اختیار انسان باشد رضّی ندارد و آنچه م  

کاه اگار نداشاتن  ؛ در حالی«(1341عمران: )آل ندبر آنان که خشم خدیش را فرو می» :فرمایدمی
                                                      

يِء َويْلکاِظ یَن يْلَغ َظ َويْلةافیَن َ ِن يل مَ }  1 رمَ يِء َويلضمن رمَ ذیَن یْمِفقر َن فُِ يلسمن
ْحِس یَن يلمَ هر یِحبمر يْل ر    .(اِس َويللمَ
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  « آنان که هیچ خش ی ندارند» :فرمددخشم پسندیده بدد می
از ت لاه  ،خشم و پیامدها  آن در صدرتی نع ت تلقی خداهند شد که با سایر قدا  انساان

ین به صدرتی ه اهنگ پرورش یابد و با تفکر، تدبیر و هدیت مدیریت شدد  در غیر ا ،عقالنیت
باه صادرت پرخاشاگر   اگرو  استآدمی  ها هیجان ترینخطرناکاز  تدان ند صدرت، این 

و ت عی خداهد شد  خش ی کاه باه فرماان   سب  مشکالت عدیده و نقایص فردابراز شدد، 
و در  ددشامایعقل و دین باشد، پسندیده است  چنین خش ی در برابر غیرِت بجاا برانگیختاه 

است    خشم در حد اعتدال مطلدب(1381)فیض کاشانی، مدش خداهد شد برابر بردبارِ  نیکد خا
شجاعت و قدرت نفس اسات  در قارآن کاریم، پروردگاار باه  و در حقیقت، غض  نیست، بلکه

بر کفار و منافقان غض  کن و سخت بگیار و باا دیگاران  !ا  پیامبر» :فرمایدمیپیامبر اکرم 
پیاامبر اکارم،  1 (9: حوریمت ؛73: )توبوه «ضا  روا مادارباش و هرگز بر آنان غ گیرآسانمهربان و 

منافقان و دشا نان را یکای  ها نقشهبرابر  دردادن واکنش خش گینانه تند ، زیرکی و نشان
  (1353)مجلسی،  است ش ردهمنان بر ؤم ملاز عال

فتن گار گااه فارد از انتقاام هر اندمطرح شده و گفته «کینه»در دیدگاه اسالم، خصدمت با عندان 
و معنا  کینه آن اسات  آید؛میو به صدرت کینه در شددمیناتدان شدد، خشم در درونش تایگزین 

 ماؤمن» اناد:فرمدده 9در دل ب اناد؛ در حاالی کاه پیاامبر اکارم کسیکه سنگینی خشم و تنفر از 
  (1381)فیض کاشانی، خشم است  نتیجهبنابراین، کینه  « تدز نیستکینه

و  افتادمیاندیشیدن از کار ، قدرت درستشددمی  بر انسان چیره هنگامی که نیرو  غض
نشساتن خشام، که پاس از فرو گدیدمییا سخنانی  زندمیگاه رفتارها  نابهنجار از انسان سر 

واقعای، داساتان حضارت  ا ن دنهندامتی شدید به بار خداهد آورد  پروردگار در قرآن به عندان 
الداح را بر زمین افکند و سر و  گدیدکند و میمیم بیان زالعدااول   استکه پیامبر را  ۷مدسی

را گرفت و با خشم به طارف خادد کشاید و باه گ اان اینکاه  ۷ریش برادرش، حضرت هارون
تااب شادت عبهپرستی، اه ال کارده اسات، او را یل از گدسالهلاسرار کارش، منع بنیهارون د

                                                      
ْر }  1 مر َو ِعْئسن يْلَ ص  ْم َاَه مَ ويهر

ْ
ْظ َعَ  ِهْم َو َمأ ََ َويْل ر اِفقیَن َويْغ ر ا فمَ ِبی جاِهِد يْلکر یَها يل مَ

َ
 .(یا ن
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 ۷د را باز یافت، متدتاه شاد کاه هاارونزمانی که خش ش فروکش کرد و آرامش خد   اماکرد
و قصد قتلش را  اندیل و  را ناتدان و ضعیف ش ردهلاسرااز این کار باز داشته و قدم بنی را آنها

بارادرش پایش از  باارهنااحب در ن حالت از پروردگار بابت آنچه باهدر ای ۷ند  مدسیاهنیز داشت
 1 (151 :اعرا )د کر دریافت حقیقت امر انجام داده بدد طل  آمرزش 

تیییر چهره، لرزش شدید در اعضا  بدن، در هم ریختن نظم  ظاهر  خشم، ها نشانهاز 
)فویض کاشوانی، گفتن و حرکاات، و سارخی چشا ان اسات و ترتی  کارها، و پریشانی در سخن

پرخاشگر  کالمی و تس انی آمده است که اثر خشم بر  بارهدر  ،  در متدن دینی اسالم(1381
ست که زبان به دشنام و سخنان زشت رها و باز شدد  ه چنین، نظم و ترتی  اع ال زبان آن ا

، خشام ۷علای حضارت   از نظارشددمیو کل اتش پریشان  خددمیهم  انسان خش گین بر
، ت رکز فکر را از میان ریزدمیهم ، اساس استدالل را به کندمیگفتار را دگرگدن  نحدهشدید، 

ثیرات أم و تالا  افازون بار ایان، عال(1387)تمیمی آمدی،  دکنامیکنده برد و فهم آدمی را پرا می
ه به او گ کندمی، مجروح زندمی، کندمیتس انی خشم این است که انسان خش گین، ح له 

ی نبدد خشام یاا   در عین حال، وضعیت تفریطی خشم، یعن(1381)فیض کاشانی،  رساندمیقتل 
  اثار «غیارت نادارد یفالنا»گدیناد: ماینانچه ده است، چشو ش اتت  شضعف آن نیز نکده

 نتیجاه، کاه شددن یضعف غیرت این است که آدمی از آنچه مدت  عار و ننگ است ناراحت 
بادان کاه هار کاه »اناد: گفته آثار سرکدب خشم یا حالات انفعاالی بارهترس و خدار  است  در 

جز و ضارورت فارو خادرد، انادر ختیار و دیانت فرو خدرد، مبارک آید؛ اما اگر از عاخشم خدد به
  (1386)غزالی،  «باطن و  گرد آید و عقده گردد

خشم عقل را تباه و آدمای را » :فرمایندمیخشم بر عقل و فکر  تأثیر بارهدر  ۷حضرت علی
 دانندمیغض  را کلید هر شّر   ۷  امام صادق(1387)تمیمی آمدی،  «ن ایدمیاز درستی دور 

کس مالک  نقل شده است که هر ۷از امام صادق ،در منبعی دیگر ،  ه چنین(1390)کلینی، 
 دربااره  (1353مجلسوی،  ؛1376)نراقوی، غض  خدد نباشد، مالک عقال خادد نیاز نخداهاد شاد 

                                                      
يِحمیَن }  1 ُمَ َحمر يل َْ َِ نَ َْ

َ
ْحَمِتَ  َو ن ََ ْدِقْ  ا فُ 

َ
ُْ لُ َو ِأَرخی َو ن بمِ يْرِف ََ   .(قاَل 
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پشی انی بعد از خشم و غض ، روایات و احادیث متعدد و متاداتر  نقال شاده اسات کاه از آن 
از غض  دور شدید کاه اول » :د کهکر  اشاره ۷به فرمایش گهربار حضرت علی تدانمیت له 

  (1390حرانی، شعبه ابن) «آن دیدانگی و آخر آن پشی انی است
و مخااطرات مااد  و معناد  غضا ،  برخای مفاساددر روایات اسالمی، عاالوه بار بیاان 

بسایار  بار خادددار  و فرونشاانی خشام مترتا   هاا پاداشنکدهش بسیار  بر آن رفته و 
ت، گناه، خدار  فرد، انحطا  روحای، لّلات، نادامت، یاأس، مارگ و دانسته شده است  تنای

 اناد:فرمدده ۷  حضرت علایآیندمیغض  به ش ار  آمیزمخاطرهبی ار  از مفاسد و عداق  
اسات  سارسبکخشم، سادارکار  »و  «دکنمیرا آشکار  هازشتیخشم صاحبش را هالک و »

  (1387ی، )تمیمی آمد «ن ایدمیارزش و هالک که آدمی را بی
باه ساب   حال، ولی در عین شددمیکه انسان از دست کسی خش گین  افتدمیگاه اتفاق 

باه آن فارد عداقا  ناخدشاایند  باه ه اراه داشاته باشاد،  اظهار خشم دهدمیاینکه احت ال 
و در چناین ماداقعی، باه طادر عاام آدمای خشا ش را  کنادن یخش ش را آشکارا متدته و  

یا حتای گااه خشام  ؛کندمییا خرد  شکندمییا وسایل ماد  دیگر  را  کندمیمتدته سایرین 
ارچدب کاه در چا دهادمیخادد انجاام در حب و رفتار  ظال انه  کندمیخدد را متدته خددش 

افراد  ،تاییهدر فرآیند تاب  تایی شناخته شده استهروانی تابشناسی با نام مکانیزم درونروان
پندارند ضرر و زیان آن کنند که میچیز  بعندان تایگزین وارد می خشم خدد را بر فرد  تاً ع د

قرآن کریم با بیاان مثلای واقعای،   (2015 1)شوارتز،خشم به شخص اصلی است  اظهارک تر از 
، آنجا که منافقان دهدمیرا تدضیح کردن آن به خدد و متدتهتایی خشم هانتقال و تاب مسئله

 گیرنادمیانگشتان خادیش را گااز  ،منانؤماز ا از شدت خشم آنهگدید کند و میمیتدصیف را 
  (1367نجاتی،  2؛119 :عمران)آل

                                                      
1. Schwartz, C. 

طا َو }  2 ْم قطالر ي مَم مَ ِه َو ِإ ي َلقر کر لمِ ْؤِم ر َن ِعاْلِکتاِب کر ْم َو تر ْم َو أا یِحبمر َنکر ِحبمر َنهر وأاِء تر
ر
ْم ن ْنتر

َ
مر يْأَرناِمطَل ِمطَن  ها ن ط ي َعَ ط کر ِإ ي َقَ طْ ي َ ضمر

َه َع  ٌم ِعذ ْم ِإنمَ يللمَ ْل مر تر ي ِعَغ ِ کر َِ يْلَغ ِظ قر و در  .(اِت يلصمر
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 خشم در اسالم بندیطبقه. ۳
در  هاانسانخشم مراتبی دارد و عملکرد  ،ز نگاه علمای اسالمی و دانشمندان علم اخالقا

تفریط،  ه نوع است:بر س و مختلف گوناگون استهای موقعیتبرابر نیروی خشم، در 

 .(1353)مجلسی،  رویافراط و میانه

 تفریط .الف

عبارت است از ضعف یاا نداشاتن نیارو  خشام کاه پساندیده نیسات  نتیجاه ضاعف ایان قاده  تفریط
  خداوناد ساتا هاایزشاتبه امدر نامشرو ، پستی و حقارت نفس و سکدت در برابار  نداشتنحساسیت

ا به استدار  و مردانگی بسیار، وصاف کارده اسات ر  9متعال در قرآن، بهترین اصحاب پیامبر اعظم
 فرساتادها  » :دیافرمایما  و نیز در تاا  دیگار  1(29: )فتح« گیر هستندبر کافران بسیار سخت»که 

 2 (73: )توبه« ن ا  ر یگسختخدا! با کافران و منافقان، تهاد و مبارزه کن و بر آنان 

 اعتژال .ب

در این حالت، خشم بجا و ز و اترا  هیجان خشم است  به معنا  حفظ تعادل و مدازنه در برو 
 و تاابع آنهاا ددشا یکه از حد شر  و عقل خارج ن  اگدنهبه  ،شددیممدقع از انسان صادر به

تأکیاد دین نیاز بار آن و است تنها نکدهیده نیست، بلکه پسندیده ست  این میزان از خشم نها
نکته مهم در مبحث اعتدال، اشراف فرد بار  3 (92)فتح:  رودیمو ندعی شجاعت به ش ار  دارد

هرگز برا   9پیامبر خدا است کهشده نقل  ۷حضرت علیاز  خدد و نیز حدود شرعیه است 
او را  تدانساتین اکاس ، هایچشادیماگاه بارا  حاب خشا گین  هر  شدین دنیا خش گین 

   کند تا حب را یار  کردین منصرف کند و هیچ چیز در برابر خشم او پایدار  
                                                      

ط}  1 داَ یْبَتغر ًمَ ط ةطَا سر کمَ َر ْم  ْم َتطُيهر َحمطاءر َعنطَمهر َر  َِ ا
فمَ اءر َعَلُ يْلکر ِشدمَ

َ
ذیَن َمَةهر ن

ِه َويلمَ سر لر يللمَ ََ ٌد  َح مَ ْم فطُ مر ْنط ينَا سط  اهر َِ طِه َو 
 َن َفْضطًَ  ِمطَن يللمَ

ْم فُِ يلتمَ  هر ُِ يلسمر ر ِد  ِلَ  َمَثلر َث
َ
ار ِهِهْم ِمْن ن ط ِقِه ور هر َفاْسطَتْغَلَظ َفاْسطَت ی َعلطُ سر ََ هر َفطآَز

َ
أ ُْ ط َج شن َُ ْخ

َ
ع  ن َْ َز ْم فُِ يْأِإْن  ِل کن هر ُِ َو َمَثلر ْ َي

َُ َو  َُ ْم َمْغِف اِلحاِت ِمْ هر ذیَن مَم ر ي َو َ ِ لر ي يلصمن
هر يلمَ ََ َوَعَد يللمَ ا فمَ يَع ِل غ َظ ِعِهمر يْلکر َمَ ْاَُي َ    اَ یْةِ بر يلزمر

َ
 .( ن

ْر }  2 مر َو ِعْئسن يْلَ ص  ْم َاَه مَ ويهر
ْ
ْظ َعَ  ِهْم َو َمأ ََ َويْل ر اِفقیَن َويْغ ر ا فمَ ِبی جاِهِد يْلکر یَها يل مَ

َ
 .(یا ن

ط}  3 داَ یْبَتغر ًمَ ط ةطَا سر کمَ َر ْم  ْم َتطُيهر َحمطاءر َعنطَمهر َر  َِ ا
فمَ اءر َعَلُ يْلکر ِشدمَ

َ
ذیَن َمَةهر ن

ِه َويلمَ سر لر يللمَ ََ ٌد  َح مَ ْم فطُ مر ْنط ينَا سط  اهر َِ طِه َو 
 َن َفْضطًَ  ِمطَن يللمَ

هر 
َ
أ ُْ ط َج شن َُ ْخ

َ
ع  ن َْ َز ْم فُِ يْأِإْن  ِل کن هر ُِ َو َمَثلر ْ َي ْم فُِ يلتمَ هر ُِ يلسمر ر ِد  ِلَ  َمَثلر َث

َ
ار ِهِهْم ِمْن ن ط ِقِه ور هر َفاْسطَتْغَلَظ َفاْسطَت ی َعلطُ سر ََ َفطآَز

يَع ِل غ َظ ِعِهمر  َمَ ْاَُي َ    اَ  یْةِ بر يلزمر
َ
َُ َو ن َُ ْم َمْغِف اِلحاِت ِمْ هر ذیَن مَم ر ي َو َ ِ لر ي يلصمن

هر يلمَ ََ َوَعَد يللمَ ا فمَ  .(يْلکر
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 افراط ج.

تا تایی که اع ال و کردار فرد از کنتارل عقال و  کندیمدر این وضعیت، خشم بر انسان غلبه 
  شخصی که در این حالت است، بینش درستی ندارد و فکر شددیمدین و تبعیت از آنها خارج 

ر گدناه پناد و نصایحتی بار او اثادر ضا ن، هایچ  و نظر و تص یم مناسبی نیز نخداهد داشات
شادن ، خاارجهااندامپریدگی، لرزش از: رنگند انخداهد کرد  پیامدها  این ند  خشم عبارت

گدیی و حالات تهااتم  اماام ، تشادیش در حرکاات و گفتاار، ناسازا اع ال از مدار نظم و ترتی 
چناان کاه ، آنساازدیماغضا  ای اان را تبااه » :نقل کرده است 9از پیامبر اعظم ۷صادق

و است مامدم بنابراین، این مرتبه از خشم   (1389االسالمی، )شیخ «کندیم سرکه، عسل را فاسد
 سرزنش شده و انسان نیز باید ه داره در کنترل آن بکدشد  تایروادر آیات و 

 خشم از دیدگاه اسالم هایریشه. ۴

ا هام و ب یستندخشم متعددند، اما کاماًل از هم تدا ن برانگیزانندهچه علل از دیدگاه اسالم، اگر 
تعامل و ه پدشانی دارند  اسالم به هیچ وته سایر منابع دانش و علم بشر  را نادیاده نگرفتاه 

را نیز در بروز، تشدید  فرد برونفرد  و ان مسل ان عدامل متعدد فرد ، بیناست و دانش ند
باه خطاهاا   تدانمیشناختی خشم  ها علت  از ت له اندنداشتهیا کاهش خشم از نظر دور 

ختی نظیار اضاطراب، شاناروان هاا علتایان،  باراختی و افکار معیدب اشاره کرد  عالوه شن
احساس حقارت و عدامل شخصیتی و نیز عدامل اتت اعی، اقتصااد ، و طبیعای در ایجااد و 
بروز خشم نقاش دارناد  در علام اخاالق و متادن غنای اساالمی باه علال و عدامال اخالقای، 

کردن، مخالفت، مکر، حیلاه، خدعاه، تدیی، مسخره خددخداهی، حسد، دعدا، عی ه چدن
  (1388)شکوهی یکتا و همکاران، و آز اشاره شده است  حرص، ط ع

باروز حالات خشام عدامال  ،در دیدگاه اندیش ندان مسل ان و نیز از خالل متادن اساالمی
  ۴نادرسات؛    تربیات۳؛ اعصااب بادن شدید  حساسیت ۲؛   وراثت۱، از ت له: متعدد  دارد

ه چنین، از ت له عداملی که   (1390)کلینی،  استمزاج  یتکه مدت  مس دمنادرست تیایه 
بیش داشتن )دوست   خددخداهی۲؛   نخدت و تکبر۱: ند ازاشدند عبارتسب  تحریک خشم می
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گر  و   حیلاه۶؛   نناگ و رسادایی۵؛   ت ساخر و اهانات۴؛   شدخی بیجاا۳؛ خویشتن(از اندازه 
ایان   (1392)مکوارم شویرازی،  مال و به دسات آوردن مقاام کردنو ت ع یاربس  حرص ۷؛ فری 

شدند برا  خشم و غضا  باه منزلاه گاااردن هفت خصلت که از رلایل اخالقی محسدب می
  مادامی که در وتدد انسان این صفات رلیله هست او از استور داخل آتش شعله بسیارهیزم 

ماندن از خشم، نخستین اقدام راندن این مصدن پس برا   آن مصدن نیست آثارخطر خشم و 
  )همان(است صفات رلیله خدد 

 )ُعج ( بینی و تکبر و خددپسند غض  در انسان خددبزرگ در معارف اسالم، علت اصلی
 خدشاه اشبینای یاا خددپساند ه خاددبزرگشدد کاخش گین می وقتیاست  انسان مع داًل 

گاهی از نداقص خدیش و برتار  تارین عااملی اسات کاه ایان دو هاا  دیگاران مهامبردارد  آ
ت سخر قارار گیارد یاا کسای باا او در معرض انسان  وقتیکند  دار میاحساس کالب را خدشه

طدر  شدخی کند که آن را در شأن خدد نبیند یا عیبای را باه او نسابت دهناد یاا باه کالماش 
د ناکه در اندیشه آن اسات بازدار  ها و مال و تاهییا او را از رسیدن به خداسته گیرندبا  خرده

  (1353)مجلسی، شدد آتش خش ش برافروخته می

 مدیریت خشم در اسالمچیستی . ۵

با تدته به آثار زیانبار فرد  و اتت اعی خشام، کنتارل آن باه ضارورتی مهام بارا  افازایش و 
 بهبدد رفاه و آسایش انسان بدل شده است  کنترل خشم م کن نیست مگار اینکاه شاناخت و

گاهی کافی از این هیجان بنیاد  و دانش مناس   ثیرات بادنی، أساطدح، مراحال، تا درباارهآ
نیارو  ماا باشایم  شاناخت خشام باه داشاته عاطفی، شناختی و رفتار  و شدت و ضعف آن 

 ،  هر اندازه این شناخت بیشتر باشد، مدیریت و کنترل خشمدهدمیتحلیل، کنترل و مدیریت 
انسان را بر اساس دساتدر دیان و  ،  بزرگان علم اخالق اسالمیردگیمیصدرت بهتر در ع ل 

بسیار  از فضاایل  سرچش هرا  آنو اعتدال در  اندکردهعقل به سد  اعتدال در خشم دعدت 
  (1382)جزایری،  دانندمیو خروج از حد اعتدال را مدت  رلایل اخالقی و رفتار  

دچاار بعااد زیساتی، روانای و اتت ااعی در انشاده ساازگار  و ساالمتی افاراد را خشم مهار 
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لزوم  درباره ،  در متدن و روایات اسالمی(1388)شکوهی یکتا و همکاران،  دکنمیتد   مخاطرات
خشم به صدرت غریاز  در  شددمیکید أ و ت ،فراوانی شده ها تدصیهکنترل و مدیریت خشم 

اما این غریزه  آن دفع کند  لهوسیه به ه افراد بشر وتدد دارد تا مدانع حیات و ک ال خدیش را 
اگار از حاد اعتادال خاارج  شادد  زیارابددنش باید ه انند سایر غرایز کنترل نیز به حکم غریزه

از کساانی  ،در تدصایف اهال بهشات ،شیطان خداهد شد  قارآن کاریم ها دامشدد، یکی از 
 دهدمیبهشت  مژدهند و به آنان اخشم و غض  خدیش کنندهکه امیر و کنترل دگدیمیسخن 
است؛ کسی که خشم خادد  ورشعلهخشم آتشی » :اندفرمدده ۷  حضرت علی(341: عمران)آل

را فرو نشاند، آن آتش را خامدش کرده است و کسی که خشم خدد را رها کند )به حال خدد آزاد 
  (1390)کلینی،  «آن خداهد سدخت ها شعلهگاارد( خدد اولین کسی است که در 

ساخن « کظم غایظ»بردن خشم به عندان کنترل خشم یا فرواز  ،قی اسالمدر مباحث اخال
در لیات، باه « کظام»به میان آمده و قرآن کریم این را از صفات پرهیزگااران برشا رده اسات  

کساانی کاه از خشام و  بارهکنایه، در ی است که از آب پر شده باشد و بهمعنا  بستن سر مشک
کاو ، اگر روان نظریه  بر اساس (1392)مکارم شیرازی،  رودمیبه کار  کنندمیغض  خدددار  

خشام باه درون، افساردگی و حتای  گیر تهاتخدرده شدد، منجار باه باروز تنفار،  خشم فرو
پرهیزگاران برتسته که به عندان یکی از صفات  ،«کظم غیظ»با  مسئله  این شددمیخددکشی 

غیظی » ،بنا بر نظر مطهر دارد   وانفرادینی مطرح شده است، تعارض و تیایر  ها آمدزهدر 
کردن ایان   حلشددمیرا دارد که در انسان پیدا  ا عقده، درست حالت کندمیکه انسان پیدا 

  از نظار شددمی، آب گاارندمیسرطانی که وقتی آن را زیر برق  غدهعقده را کظم گدیند  مثل 
غیظ اثر  بر خددش مترت  نکند، تنها ین است که انسان کار  بکند که نهروحی، کظم غیظ ا

، آب شاددمیبلکه آن عقده و کینه که در قلبش وتدد دارد، حل شده و ه انناد یخای کاه آب 
  (1381)مطهری،  «شدد

شادن اساالم، در رواباط فارد مدتا  پااک بینیتهانارچدب معارف و فروبردن خشم در چ
سالم، انسان مدظف است از ا بخشروحخشم  بر اساس تعالیم  ریز دروننه  شددمیمسئله 
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د، صبر پیشه کند، انتقادپایر باشاد، پندشاند  کنا ایشان مدارا ، و بپدشیچشمخطاها  مردم 
 هاا تنش، در کنادو به نیکدترین آنها ع ال  دهدداشته باشد، به گفتار دیگران و مردم گدش 

درگیر  تس ی مگد و گاشت باشد، از مجادله، کینه، بگداتت اعی و دعداها  احت الی اهل 
حضادر خداوناد را هار حاالی مناان در ؤو با مردم به شکلی پسندیده ساخن بگدیاد  مکند حار 

بردن خشم منجر به عازت، امنیات و پروردگار فرو وعدهکه مطابب  دانندمی، کنندمیاحساس 
  کنادمین منظادر دعاا یاو برا  رسیدن به  دکنمی، او را محبدب دیگران شددمیآرامش و  

مرا به زیادر صافات نیاک صاالحان آراساته »که  خداهندمیاز پروردگار  ۷امام سجادحضرت 
گردان و لباس پرهیزگاران را بر من بپدشان تا باه گساترش عادل و فروباردن خشام خادیش و 

  (1390)آشتیانی، « اصالح مردم پس از آتش خشم بپردازم

 چرایی کنترل و مدیریت خشم از دیدگاه اسالم. ۶

بط اتت اعی با دیگران، بعضًا با ع لکرد غلط آنها و خطاهایی دور از انتظار مداته انسان در روا
 انساان اخالقای و دینای وظیفه   در چنین حالتی،گرددمی ششدنباعث عصبانی شدد، کهمی

  انسان در حالت (1378)نصر اصفهانی، این است که خشم را آشکار نکند و به آن ترتی  اثر ندهد 
کند د شراره این آتش به بیرون سرایت میناست و اگر خدد را کنترل نک هنمت گاهغض  تجلی
کارده، صادا  دخت  صدا  تانفس و نالاه انساان غضا با ه ین آتش خداهد س و در قیامت

  به انساان بسایار نزدیاک اسات عصبانیت شیطان در حال 1 (12: )فرقانآلدد تهنم است غیظ
   (1382الذاکرین، )خادمرد و ع لی را انجام دهد بگیشخص عصبانی نباید تص یم  ،بنابراین

شادد )البتاه یو نقاص آن م نفس است و باعث ضعف عقل ل و نقصاند بی ار  از غض 
زودتر از ساالم  مریض زودتر از عاقل و دیدانه (،تأیید نکند شر  عقل ومنظدر غضبی است که 

تکاانش  هااطدفانسات کاه اما نفس نیرومند و با فضیلت ه چدن کدهی ا ،شددعصبانی می
آورد و اگر ویرانی به بار می غض  اندازهبه  صفات رلیله   ک تر صفتی از(1384 ،)نراقیدهد ن ی

 کاه ایان آثاار از بسایار  از خداهاد شادسدء غض  )خشم( ندشته شدد معلدم  آثار فهرستی از
                                                      

ِ ةر ي َلها َتَغ  َا َو َزف ْيَ }  1 ْم ِمْن َمکان  َعة د  سن ْتهر
َ
ن ََ   .(ِإ ي 
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   (1392)مکارم شیرازی، اخالق رلیله بیشتر است 
پیامدها  ناگدار خشم بسیارند: خشم و غض  از مهلکاات  ،سالمیاز دیدگاه اندیش ندان ا

 عضاد(؛ نفاس یاا قطاع قتال کنناد )مثالابد  را نصی  انساان می شقاوت بساهچ ند وابزرگ
؛ (1384)نراقوی، سرار ایشاان شدن او فاش نانامسل  شدن بد آشکار  دشنام؛ به زبان شدنرها

  ای اان ؛ تبااهی(43-9/29: 1379، شهرییر)محمدی سر  ته و سبکها  نهفشدن کینهآشکار 
و تادبیر الهای  قسا ت و حک ات سازگار  ندارد و فرد عصبانی م کن اسات از ای ان خشم با

 ای اان خشم» :فرمایددر مامت خشم می 9اعظم   رسدل(1392)مکارم شیرازی، ناراضی شدد 
 ۷باقر  امام (43-9/29: 1379، شهریری)محمدی « را عسل سرکه گدنه کهکند، ه انرا تباه می

و  کنادمیدار  در حالت خشام را نجاات از آتاش دوزخ بیاان برکات خدیشتن ترینمهمیکی از 
هر کس در هنگام خشم و غض  مالک نفس خدیش باشد، خداوند متعاال بادن » :فرمایدمی

ان ت العالاتر باه تادانمیبناابراین،   (1388، الهودیعلم)« او را بر آتش تهنم حرام خداهد کارد
اطاعات از  ه ساد بااکاهش خشام و مادیریت و کنتارل آن  با هدفگدنه ع لی  داشت که هر

 اسالمی است  ها آمدزهپروردگار و  ها ناو فرم هادستدر 
ده است  کنترل و مدیریت کر  پروردگار در قرآن کریم انسان را به کنترل خشم سفارش بسیار

فدایاد  ،در حاال غضا  نیاز تعبیار شادهکه در ادبیات دینی از آن به حکدمت بر نفاس  ،خشم
  چنین است: آنبسیار  دارد که اهّم 

و دستورهای صحیح حفظ  هاحکمآدمی قدرت خود را بر تفکر سالم و صدور . ۱
 و گفتار و رفتاری از خود بروز نخواهد داد که بعدًا پشیمانی به بار آورد. کندمی

وق و حریم سایرین، چه به حق نکردنمدیریت و کنترل نیروی خشم و تجاوز .۲
جسمی )فیزیکی( و چه لفظی )کالمی( و تداوم رفتاری نیکو که همراه با آرامش 

مردم است، به طور عام منجر به ایجاد آرامش در طرف مقابل در خصوص 
 نتیجهبه خود بیاید و آرامش خویش را بازیابد. کند میو وی را نیز وادار  شودمی

ی، محبت و صمیمیت بین افراد است و به افزایش دوست شکبیچنین کنشی 
اجتماعی در جامعه و امت  سرمایهو افزایش ]بهبود روابط انسانی مشترک 
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بدی » اید:فرممی. پروردگار در قرآن کریم کردکمک شایانی خواهد  [اسالمی
پاداش دهید تا همان کس که با شما  [که نیکی است]خلق را به بهترین عمل 

 1.(34: )فّصلت «اه شما شوددشمن است، دوست و همر

و انسان را  استکنترل و حفظ خشم از نظر بهداشت روانی نیز بسیار مفید  .۳
انفعاالت شدید در  ناشی از [تنیرواناختالالت ]از بسیاری امراض جسمانی 

 .(1385)آذربایجانی،  کندمیبروز خشم مزمن، دور 

 های مدیریت خشم در ادبیات نظری اسالمیروش. ۷

رفتااار   -آمادزش ماادیریت و کنتاارل خشام از رویکاارد شااناختی ا مداخلااهشاتر الگدهااا  بی
 ها لفاهمؤ   در این رویکرد، هدف ایجاد تیییر در شناخت و رفتار افراد است و انددهکر استفاده 

شاده در روایاات و متادن دینای لکر   راهبردها  گیردمیرا در بر  فرد میانابط و ثیرگاار در ر أت
  در نظر گرفتن نفع دنیاد  و اخارو  مهاار استشناختی و رفتار   مؤلفهشامل دو اسالم نیز 

خشم و تدته به آثار فیزیدلدژیکی خشم، از ت له راهبردها  شناختی در دیادگاه دینای اسات  
 دادن زنادگی و مانشتیییار محیطای و وضاعیت، الگاد قارار  ،هاامحرکافزون بر ایان، مهاار 

 اسااالمی هااا آمدزهدر  ؤکااد لااه فناادن رفتااار  متاز  رفتااار  آنااان شاایدهافااراد صاابدر و 
فنادن و  زماره، تیافال، و عفاد، در فارد بینعاالوه، ه انندسااز ، حفاظ تااابیت است  به

  (1388)شکوهی یکتا و همکواران، است  محدراسالمو اتت اعی در دیدگاه  فرد بین ها مهارت
تارل خشام )کظام غایظ( در اساالم مدیریت و کن ها شیده ترینشاخصدر ادامه، به بررسی 

که  هاییروشالبته  لکر شده است برتسته و اصلی فقه شیعی نظر  که در منابع پردازیم می
اثربخشی آنها انجام  بارهدارند و هندز پژوهشی در  ا تدصیه تنبهبیشتر  شدندمیدر ادامه لکر 

مادیریت  ها شایده یناهزمآزمایشی در  ها پژوهشنشده است  امید است که در آینده نتایج 
 یاکاز رویکردها  کنترل و مدیریت خشام در تادول  ا خالصهد  خشم اسالمی منتشر شد

  آمده است
                                                      

تی ِهی}  1
نَئ ر يْدَفْع ِعالمَ َ  ر َو أَا يلسمن هر َولُِ َحم ٌم  َو أا َتْسَتِ ی يْلَحسن نمَ

َ
أ ٌُ کن ذی َعنَمَ  َو َعنَمهر َعداَو

نر َفِإَ ي يلمَ ْحسن
َ
  .(ن
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 های کنترل و مدیریت خشم اسالمی؛ شیوه۱جدول 

 توضیحات شدهرویکردهای مطرح

شیوه 
ای چهارمرحله

 (کظم غیظ )زکار

 کنند.را ابراز نمی دهند و عجوالنه و سریع آنبه خشم خود اهمیت نمی. ۱
به خاطر پروردگار، از لغزش دیگران درگذشته و آن لغزش را به طور کلی . ۲

 انگارند.نادیده می
 دادن بدی با نیکی، ترک محل و دعا برای هرد خاطی.پاسخ. ۳
مراحل هوق در انسانی که هنوز در سیطره شیطان گرهتار نیامده و قلبش . ۴

مجدد و درنگ در خشم و اصالح رهتارش  تاریک نشده، منجر به ارزیابی
های خویش مطابق آیه خواهد شد. اما اگر مراحل هوق نتیجه نداد باید از ارزش

 سوره مبارکه انفال با چنگ و دندان دهاع کرد. ۶۰

شیوه علمی و 
یت  عملی مدیر

خشم )محمدباقر 
 مجلسی(

 الف. راه علمی درمان غضب
ش از گذشت، تحمل و بردباری وارد خودشناسی؛ درباره اخباری که در ستای

شده است بیندیشد؛ عذابی را که برای ابراز خشم وعده داده شده در نظر بگیرد 
تواند خشمش را اعمال کند؛ و بداند که خدا از او تواناتر است و بیش از او می

عاقبت انتقام و دشمنی را در نظر بگیرد؛ علم به اینکه عواملی که انسان را به 
خوانند غالبًا مبتنی بر موهومات است؛ ضرورت خویش را در حال یانتقام م

خشم و خشونت مجسم و آن را با حالت کریهانه بردباری و گذشت مقایسه 
 کند و آنگاه هر کدام را خواست برگزیند.

 :ب. راه عملی درمان غضب
؛ در «َاعوه بالله ِمن الَشیطان الّرجیم» بردن به خدا و گفتن هکر شریفپناه

ن حالت شخص به سیره پیامبران، اولیا و صالحان، که خود را پیرو آنان آ
اند، داند، توجه کند و درباره آیات و احادیثی که غضب بیجا را مذمت کردهمی

بیندیشد و از عواقبش بر حذر باشد؛ تغییردادن وضعیت و حالت هیزیکی 
صورت، )جسمانی( خود؛ استفاده از آب سرد، مثل نوشیدن، شستن دست و 

بخش کظم غیظ را کردن؛ سکوت کند؛ هواید شیرین و لذتوضوگرهتن و غسل
ها و جایی محل؛ دوری از اهراد بدخلق و عصبانی؛ زمینهبهدر نظر آورد؛ جا

خوابی و ...( را بسترهای دیگر خشم )همچون گرسنگی، تشنگی، خستگی، بی
و قدر خداوندی؛ انسان خود یا دیگران از میان بردارند؛ تقویت اعتقاد به قضا 
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 توضیحات شدهرویکردهای مطرح

گیرد، هراموش نکند که قدرت تر از خودش خشم میوقتی بر هردی ضعیف
خداوند خیلی بیشتر از قدرت او است و ممکن است مشول قهر و غضب و 

 انتقام خداوند قرار گیرد.

راهکارهااااااااای 
اسالمی مقابلاه باا 
خشاام )شااکوهی 

 یکتا و همکاران(

 شمهای خکردن علل و انگیزهبرطرف. ۱
 بررسی مفاسد خشم و هواید بردباری. ۲
 توجه به قدرت کیفر الهی. ۳
 دوری از اهل غضب. ۴
 سکوت و تغییر حالت. ۵
 هامهار محرک. ۶
زند، ابتدا در آن بیندیشد تا خود را از آثار خشم هر هعلی که از انسان سر می. ۷

 حفظ کند.
لت آن، ضعف انسان بداند که خشم بیماری دل است و نقصان عقل و ع. ۸

نفس است و اطالق شجاعت و عزت نفس به خشم ناشی از جهل محض 
 است.

یادآوری این نکته که تسلط و قدرت خدا بر انسان نیرومندتر و باالتر از . ۹
 گیرد.قدرت انسان بر هرد ضعیفی است که بر او خشم می

 مطالعه زندگی اهراد صبور و شیوه رهتاری آنها. ۱۰
 الت چهره هرد خشمگیندر نظر داشتن ح. ۱۱
 عفو و گذشت. ۱۲
 های رهتاریشیوه. ۱۳
 خلقیمراودات دوستانه و خوش. ۱۴

 )زکار( کظم غیظ اىمرحلهچهار  شیوه .۱. ۷

این اسات  پیشنهاد اصلی  گدناگدنی وتدد دارد ها راهبرا  مدیریت و کنترل خشم در اسالم 
نسان پایدار  کند تا شخص خشا گین که هر گاه عامل بروز خشم به حرکت آمد، الزم است ا

د و در صدرتی که خشام تحریاک کنمجبدر نشدد به صدرتی نکدهیده به مقتضا  خشم ع ل 
  (1381)فیض کاشانی، د کر شدد، باید با معجدنی از علم و ع ل آن را درمان 
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  ایان باعاث رفاع کننادمیدور  ا کیناهگاشات، خادد را از هار افراد با  ،در دیدگاه اسالمی
  ایان شایده کنادمیو روابط محترمانه متقابال را تشادید  شددمیو خشم فرد مقابل  هارتکدو 

اسات   ماؤثرالگاد  ارتباا   ترینساازنده)قاطعیات( اسات کاه  ورز تترلایکی از مصاادیب 
تاا مدتا   ماندن یو چیز  باقی  شددمیکلی منتفی خشم به مسئلهبنابراین، در کظم غیظ، 
از این زاویه  تدانمیمدیریت خشم  بارهاسالمی در  ها روشبسته از  افسردگی شدد  در اولین

 ا شایدهپرهیزگاران در روابط اتت اعی خدد با  ،به مدضد  نگریست که مطابب منابع اسالمی
  ایان دکننامایو خشام خادیش را کنتارل و مادیریت  پردازنادمیبه کظم غیظ  ا مرحلهچهار

 :است دادهپیشنهاد  (1997)کار را ز بند  تقسیم
  ندکنن یو عجدالنه و سریع آن را ابراز  دهندن یبه خشم خدد اه یت   ۱

  انگارندمیرا به طدر کلی نادیده و آن  رندگامیبه خاطر پروردگار، از لیزش دیگران در  ۲

 دادن بد  با نیکی، ترک محل و دعا برا  فرد خاطی پاسخ  ۳

شیطان گرفتار نیامده و قلبش تاریک نشاده،  هسیطر مراحل فدق در انسانی که هندز در   ۴
منجر به ارزیابی مجدد و درنگ در خشم و اصالح رفتارش خداهد شاد  اماا اگار مراحال فادق 

 با چنگ و دندان دفا  کرد  1انفال سدره ۶۰ آیهخدیش مطابب  ها ارزشنتیجه نداد باید از 

 مجلسی( محمژباقر) علمی و عملی درمان غضب شیوه. ۲. ۷

چادن   شدد شخص غضبناک بدون فکر و اراده دسات باه تنایات بزنادشدید سب  می خشم
بدیهی است که هنگام تندن شخص اراده فکر و   کشاندطییان خشم، او را به حال تندن می

برخای  لااا  (1391)دریوایی، دهاد دهاد و اع اال غیاراراد  انجاام میعقل خدد را از دست می
اساالم و  هاا آمدزهو بار اسااس  اند ار  به خشم نگریساتهمانند یک بی ،بزرگان علم اخالق

 انادهکرددرمانی تدوین  ا برنامهبرا  مدیریت و کنترل خشم  ۷ناو معصدم 9پیامبر سیره
 (1353)مجلسی   رلدس این مطال  که در دادپیشنهاد تدان می که در دو بخش عل ی و ع لی

 :است شده به شرح زیرلکر 
                                                      

ْم َو }  1 کر ومَ طِه َو َعطدر ومَ يللمَ ط َن ِعطِه َعطدر ِهبر ُْ عطاِ  يْلَی طِل تر َِ ُ  َو ِمطْن  ْم ِمْن قر مَ ْةتر َُ ْم َما يْسَت وي َلهر ِعدمر
َ
طهر  َو ن مر يللمَ ط َنهر وِنِهطْم أطا َتْةَل ر  مَخطُیَن ِمطْن در

ی ْمِفقر ي ِمْن شن ْم َو ما تر هر ْ َل ر َن یْةَل ر ْم أا تر ْنتر
َ
ْم َو ن ِه یَ فمَ ِإَل کر بیِل يللمَ  .(ء  فُ سن
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 غضبراه علمی درمان  .الف
ه انناد  ،نخست باید به خددشناسی رو  آورد و بداند انسانی است که از خاک آفریده شاده  ۱

ها دارا  معای  و نداقصی است و تز با کس  فضایلت و تقادا بار کسای برتار  سایر انسان
گفتاه کناد و عدامال پایشکن میبا این بینش است که عج  و تکبر خدد را ریشه  یابدن ی
 او را برافروزد تداند خشم ن ی

 اخبار  بیندیشد که در ستایش گاشت، تح ل و بردبار  وارد شده است    درباره۲

عاابی را که برا  ابراز خشم وعده داده شده در نظر بگیرد و بداند که خدا از او تداناتر اسات   ۳
 تداند خش ش را اع ال کند و بیش از او می

د و بداند که اگر خش گین شدد برا  خدد دش نی به عاقبت انتقام و دش نی را در نظر بگیر   ۴
 وتدد آورده که م کن است هر روز برا  او مشکلی بتراشد 

غالباًا مبتنای بار مدهدماات اسات؛ ماثاًل  ،انسان باه انتقاامفراخداننده  علم به اینکه عدامل  ۵
د   شاکند که اگار او را ادب نکنای در نظار دیگاران خادار میشیطان انسان را وسدسه می

پاایرد گریازد ولای للات آخارت را میبنابراین، خدیشتن را باه ساب  اینکاه از للات دنیاا می
 سرزنش کند 

ت خدیش را در حاال خشام و خشادنت مجسام و آن را باا حالات کریهاناه بردباار  و ضرور   ۶
 گاشت مقایسه کند و آنگاه هر کدام را خداست برگزیند 

 راه عملی درمان غضب .ب

یطان الّرتیم»خدا و گفتن لکر شریف  بردن بهپناه  ۱ عدل بالله ِمن الش    «ا 

 ،دانادمیکه خدد را پیرو آنان ، و صالحان پیامبران، اولیا سیرهشخص به به هنگام غض ،   ۲
و از عداقبش بر بیندیشد  اندکردهآیات و احادیثی که غض  بیجا را مامت  بارهتدته کند و در 

 حار باشد 
مثاًل اگار در حاال دویادن اسات، راه  ؛)تس انی( خدد حالت فیزیکی دادن وضعیت ور تییی  ۳

بایستد، اگر ایستاده است بنشیند، اگر نشسته اسات دراز بکشاد و اگار  رودمیبرود، اگر راه 
  (1390)کلینی، دراز کشیده است بخدابد 
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 کاردن گرفتن و غسالاستفاده از آب سرد، مثل ندشایدن، شساتن دسات و صادرت، وضاد   ۴
  گاه یکی از ش ا خش گین شدد باید وضد بسازد یاا غسال کناد هر» فرمدد: 9ر اکرمپیامب

  (1379، شهریری)محمدی « غض  از تنس آتش است رازی

بزند کاه بعادًا پشای ان شادد   ییهاحرفچدن م کن است در این حالت، فرد   سکدت کند  ۵
 « خرد درمان کنیدخشم خدد را با سکدت و هدا  نفس را با » :دیفرمایم ۷حضرت علی

  در نظر آورد ،که بارها تجربه کرده، بخش کظم غیظ راد شیرین و لاتیفدا  ۶

 تایی محل نیز در کاهش خشم مؤثر است بهتا  ۷

 از افراد بدخلب و عصبانی فاصله بگیرد و رفاقت نکند   ۸

( را     خادابی و)ه چدن گرسنگی، تشنگی، خستگی، بیو بسترها  دیگر خشم  هانهیزم  ۹
 خدد یا دیگران از میان بردارند 

آمدن برخی تقدیت کند و بداند که گاهی پدید اعتقاد به قضا و قدر خداوند  را در وتددش  ۱۰
در  ۷بااقرحدادث ناگدار که با میل باطنی او ناسازگار است، در اثر تقدیر الهی اسات  اماام 

تسلیم در برابر قضا  خدا کسای  در میان خلب خدا سزاوارترین کس به»این زمینه فرمدد: 
است که خدا  عزوتّل را بشناسد و هر که به قضا راضی باشد، قضا بر او وارد شادد و خادا 
اتر او را بزرگ فرماید و هر که قضا را ناخدش دارد، قضا بر او وارد شدد و خدا اترش را تباه 

  (1390، )کلینی «سازد

، فرامدش نکند که قدرت خداوند ردیگیمخشم از خددش  ترفیضعوقتی انسان بر فرد    ۱۱
قهار و غضا  و انتقاام خداوناد قارار  مشا دلست و م کن است ا از قدرت او یشترخیلی ب

بایاد عفاد کنناد و چشام بپدشاند، آیاا دوسات  آنهاا» :گیرد  در قرآن کاریم آماده اسات کاه
 1 (22 :)نور« خداوند ش ا را ببخشد  و خداوند آمرزنده و مهربان است دیدار ین 

  راهکارهاى اسالمی مقابله با خشم. ۳. ۷

و احساساات  ،خادبی کنتارلافراد  کاه احساساات خادد را باه دهندیمشداهد تجربی نشان 
                                                      

طبیِل يل}  1 هطاِاُیَن فطُ سن وطُ َويْلَ سطاکیَن َويْل ر ُْ ولِطُ يْلقر
ر
ط ي ن ْن یْؤتر

َ
طَةِ  ن ْم َويلسمن ولر ي يْلَفْضِل ِمْ کر

ر
َتِل ن

ْ
ط ي َو َو أا یأ طِه َوْل ْةفر  أطا لمَ

َ
ْل ْصطَفحر ي ن

ح ٌم  ََ  ٌَ هر َرفر  ْم َويللمَ هر َلکر َُ يللمَ ْن یْغِف
َ
ِحبمر َن ن  .(تر
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، در رواباط خااندادگی، تعاامالت نادیآیماخادبی کناار هیاا باا آن با کنندیمدیگران را نیز درک 
خداهند داشت  بنابراین، ایجاد  دبیخخدد مدفقیت   فردنیباتت اعی و به طدر عام ارتباطات 

روشی مط ئن برا  تنظیم تبادالت اتت ااعی و  ،ویژه خشمهمهم، ب  هاجانیهو بازشناسی 
  باا تدتاه باه آثاار زیانباار خشام، رودیمانیز تعادل تس انی، روانی، و روحانی انسان به ش ار 

 ااز این قاعاده مساتثن کنترل آن به ضرورتی برا  تض ین بقا  بشر بدل شده است  خشم نیز
، اناددادهمنابع اساالمی صادرت  در (1388)که شکدهی و ه کاران  ،نیست  در پژوهشی بدیع

: راه انادکردهعل ا  اخالق برا  درماان خشام، دو راه عل ای و ع لای بیاان  اندگرفته جهینت
ردن خادبد  خشم و خدبی گاشات، صابر و فرو عل ی، تفکر و تدبر در اخبار و آثار  است که

ل کید دارد  انسان باید تاا قباأ خشم است و راه ع لی بر روگردانی نفس در آغاز پیدایش خشم ت
 )ترک محال، تیییار حالات و لکار ایازدمنصرف کند   اگدنهگرفتن خشم، خدد را به از شدت

لفاان راهبردهاا  اصالی اساالمی را بار اسااس ؤ یا مشیدل کارها  دیگر شادد  ایان متعالی( 
ماادیریت و کنتاارل خشاام در قالاا   زمینااهنبااد  و اهاال بیاات در  رهیساان و قاارآ  هاااآمدزه

 :چنین استکه اند کرده  بند دسته« راهکارها  اسالمی مقابله با خشم»
زاننده خشم شامل خددپسند ، برانگی  هاعامل خشم: یهازهیانگعلل و کردن برطرف. ۱

و مقاام  فاراوانبار ماال  و حرص بسایار  گر لهیحکردن، سرزنش، لجاتت، مخالفت، مسخره
از میان  شاناضداداز طریب را آنها و باید  استنکدهیده  است که ت ام آنها از نظر شر  مقدس

  (1381؛ فیض کاشانی، 1387)مشکینی اردبیلی، برداشت 

صافت بردباار  بعاد از صافت علام، اشارف ک ااالت  بررسی مفاسد خشم و فواید بردباری:. ۲
  شاددیما، بردبار  باا آن نیاز بیاان شددیمیل، هر زمان که مدح علم نفسانیه است و به ه ین دل
 «گاردان و باه بردباار  زینات ن اا ازینیبپروردگارا، مرا با علم » اندفرمددهپیامبر اعظم در این زمینه 

 ؛«بردباار  فروباردن خشام اسات و تسالط بار نفاس» انادفرمدده ۷  حضارت علای(1376)نراقی، 
بدانیاد ابتادا  »، و «است که با بردبار  خدیش بر خشا ش غلباه ن ایاد نیرومندترین مردم کسی»

نیز در بیان پلید   ۷  امام عسکر (1387)تمیمی آمدی،  «خشم تندن است و انتها  آن پشی انی
  (1390حرانی، شعبه ابن) «است ها بد خشم کلید ت امی » :خشم فرمدده است



 چهارم شماره /۹۵ پاییز/  دوم/ سال    34

و بداند که هر چاه در  کند تأملشم، فرد باید به هنگام بروز خ توجه به قدرت کیفر الهی:. ۳
درت او و ، ه ه بر اساس قضا و قدر الهی است و ت ام مدتاددات مساخر قاشددیمعالم واقع 

خداوناد در مقاام » :انادفرمدده ۷کفایات پروردگاار اسات  اماام بااقرت امی امدر در دستان با 
ه بر او تسالط دار  بااز خشم خدد را از کسی ک !خطاب کرد: ا  مدسی ۷ت به مدسیمناتا

  (1390)کلینی،  «دار تا من نیز خشم خدد را از تد باز دارم

 ریتاأثاز آنجا کاه اع اال و اخاالق دوسات و ه نشاین در آدمای  دوری از اهل غضب:. ۴
  باه ه این دلیال، در کنادیما، معاشرت با افراد تندخد و خش گین انسان را تنادخد گااردیم

 هیتدصاعکس، پیشانهاد و احتراز از چنین افراد  شده و بر  بهاوانی فر  هیتدصروایات و احادیث 
گاشت شده است  در این زمینه و با  کالمی و دوستی با افراد بردبارفراوانی به ه نشینی و هم

پرهیاز  دهدیمو فریبت  کندیماز ه نشینی یار بد که گ راهت » :اندفرمدده ۷حضرت علی
  (1387)تمیمی آمدی،  «تد خداهد شدکن که سرانجام باعث خدار  و هالک 

العاده است کاه در تسام و روح نظر به اینکه خشم تحدلی فدق سکوت و تغییر حالت:. ۵
 هد، برا  آرامش و بازگشت به حال عاد ، فرد باید حاالت خدد را تیییر دشددیمآدمی پدیدار 

د  حضارت کنافاظ ح بارا  مادتی هرچناد کدتااه راسکدت اختیار کند و کنترل خادد  بکدشدو 
تیییار  ناهیزم  در (هموان) «ا ساکدت درماان ن اییادبخشم را » :اندفرمدده باره در این ۷علی

احاادیثی نقال شاده کاه ت لگای  ۷اطهار ال هحالت، وضعیت و محیط، در کت  اخالقی از 
این نکته دارند که به هنگام بروز خشم باید از محل خشم دور شد و تیییار حالات داد   هاشاره ب

گر با این تیییر نیز فرد به آرامش دست نیافت، آب سرد بندشد، به صادرت خادد بزناد و باا آن ا 
  (1391)خمینی، وضد بگیرد 

د مدتا  هاامحرکدر روایات اسالمی تدصایه شاده اسات بارا  مهاار  :هامحرکمهار . ۶
، مراقبات و ییزداغفلاتصفت بایاد نفس، و دوستان شیطان وسدسهخشم، از ت له شیطان، 

عدل ِبالله ِمان الشایطان الاّرتیم»بیان الکار  چدن  عادل ِباک ِمان »، «ال ِالاه ِاّلای اللاه»، «ا  ا 
سدس بردن باه خادا از خداندن دو رکعت ن از و پناهناس و فلب،   هاسدره، خداندن «النفس ِة و 



یتمند خشم و مدمرور نظام  35 اسالم ینیخشم در متون د یر

  (1373؛ عرفان، 1390)طبرسی، آنها تبر  تست 

تا خدد را از آثاار خشام محافظات  بیندیشددر آن ، ابتدا زندیمهر فعلی که از انسان سر  .۷
  (1376)نراقی، د کن

و  ؛و علات آن، ضاعف نفاس اسات ؛انسان بداند که خشم بی ار  دل است و نقصاان عقال .۸
  شخص نیرومند کسای )همان(هل محض است تناشی از  ،اطالق شجاعت و عزت نفس به خشم

 :فرمددناد 9گدناه کاه پیاامبره اان است که در هنگام خشم بار نفاس خادد مسالط باشاد، زیارا
نیرومندترین ش ا کسی است که به هنگام خشم بر نفس خدد مسلط است و بردبارترین ش ا کسی »

  (1381)فیض کاشانی،  «ببخشاید  ر یگانتقاماست که به هنگام داشتن قدرت 

انساان بار فارد یادآور  این نکته که تسلط و قدرت خدا بر انسان نیرومندتر و باالتر از قادرت  .۹
پروردگاار در » :انادفرمدده 9پیاامبر اعظام ؛(1376)نراقوی،  ردیاگیماضعیفی است که بر او خشام 
کاه  و هار گااردیماآبارو  ماردم دور نگاه دارد، در  نریخات وسدساهقیامت از کسی کاه خادد را از 

  (1390)کلینی،  «خش ش را از مردم باز گیرد، خدا  تبارک و تعالی عااب روز قیامت را از او باز گیرد

باار ، اینکاه بادانی هار حلایم و برد» رفتاری آنها: وهیشزندگی افراد صبور و  مطالعه. ۱۰
الحاال، و محتارم باشاد و هار غضابناک مضاطرب البصاالر عزیازغال  و قاهر و در نظر اولای

  (1386)غزالی،  «گرددیم ارزشیب هادهیدپیدسته میلدب و در 

افاراد  چهرهدر » گدیند:میعل ا  اخالق  فرد خشمگین: رهچهدر نظر داشتن حالت . ۱۱
ببینید چگدنه حالات ایشاان از حالات انساانی خاارج شاده و صفاتشاان باه   خش گین بنگرید

  (1376)نراقی،  «اندگشتهدرندگان شبیه شده و منفدر مردم )حتی نزدیکان خدد( 

ر، کارهاا  ناشایسات باا روش بهتا» :دیافرمایماپروردگاار در قارآن  عفو و گذشات:. ۱۲
آنها را   هاحرفگیر  کن که ما آنها پیش  ها بد دیگران را برطرف ن ا و با گاشت خدد، از 

 1 (96: منونؤ)م «میدانیمبهتر 

آنکه دیگران به شکل ع لی بیامدزند که چگدنه خشم خادد را   برا رفتاری: یهاوهیش. ۱۳
                                                      

ْعَ مر ِع ا یِصفر َن }  1
َ
نَئَ  َنْحنر ن نر يلسمن ْحسن

َ
تی ِهی ن

  .(يْدَفْع ِعالمَ
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و کاردار خادیش،  هااکنشه شکل مستقیم با ند، گاه پیش آمده است که اولیا  دین بکنمهار 
الگاد  عینای کنشای و ترسایم و باا  اندچگدنگی کنترل و مدیریت خشم را به ن ایش گااشاته

 تداندیمچنین الگدها  رفتار  هم   اندبستهرفتار ، راه را بر هر گدنه تدتیه، تفسیر و تأویلی 
ک و تهییج هیجانی و عااطفی را فراهم آورد و هم تحری راند   هانگرش  ر یگشکلمدتبات 

کاارگیر  چناین هفراوانای از با ها ن دناهع لی اولیاا  دیان،  رهیسبه دنبال داشته باشد  در 
  (1385)آذربایجانی، ع لی وتدد دارد   هادهیش

تعالی در قرآن با تعبیر  زیبا و کنایی باه پیاامبر ایزد خلقی:مراودات دوستانه و خوش. ۱۴
پیااامبر  1 (88: )آل عموران «منااان فارو گسااترؤخاادد را بارا  م  هااالب» دیاافرمایما ۷اعظام
خد و رمهر شده بدد، در حالی که اگر سختو پُ  خدنرمرح ت الهی با مردم  واسطهبه  ۷اعظم

ایشان دارا  خلب و  2 (159: عمران)آل شدندیمدل بدد، قطعًا مردم از اطراف او پراکنده سخت
مناان دلسادز و مهرباان ؤهدایت افراد حریص بددند و برا  م درو  3(4: )قلمخد  واالیی بددند 

  از کاردیماو ایشان به آنهاا مهرباانی  کردندیمبعضی افراد ایشان را آزار و الیت  4 (128: )توبه
  شدیمآنان  بامانع تندخدیی اصحاب  9و پیامبر اعظم ختندیر یمپشت بام خاکستر 

 جهینت

نصر اساسی هر تامعه شامل هر آن چیز  است که به صدرت طبب تعریف، فرهنگ به عندان ع
نظاام ارزش و هنجاار در هار  نیتار مهمغیروراثت زیساتی از نسالی باه نسال دیگار انتقاال یاباد  

 -  روانایهاپژوهشدینی از تدتهات بسیار مهم در  مساللفرهنگی دین است و تدته به امدر و 
  متعدد نیز ضرورت ادخال مبانی نظار  و هاشپژوه  (2012 5)گیدنز و همکاران،اتت اعی است 

                                                      
وَن }  1 ُر ْم یْمَ  مر يْلَةذابر َو أا هر فر َ ْ هر  .(قاِلدیَن ف ها أا یَیفمَ
ْحَم   ِم }  2 ََ طَفِب ا  ُْ َلهر ْم َويْسطَتْغِف ط ي ِمطْن َحْ ِلطَ  َفطاْ فر َ طْ هر طا َغ ط َظ يْلَقْلطِب أَاْنَفضمر َِ َف مَ  ْ ْم َو َلْ  کر َِ َلهر ِه ِلْ  ْم فِطُ َن يللمَ هر َْ ْم َو شطاِو

لیَن  َتَ کمِ َه یِحبمر يْل ر ِه ِإنمَ يللمَ ْل َعَلُ يللمَ َِ َفَتَ کمَ ُِ َفِإ ي َ َزْم  .(يْأَرْم
َ  لَ }  3 ِ  َ   م  َو ِإنمَ

 .(َةىُ قر ر
ح ٌم }  4 ََ ٌف  ؤر ََ ْؤِم یَن  ْم ِعاْل ر ْم َحُیٌص َعَ  کر ْم َ زیٌز َعَ  ِه ما َ ِ تمر ِسکر ْنفر

َ
سر ٌل ِمْن ن ََ ْم   .(َلَقْد جاَءکر

5. Giddens, A., Duneier, M., Applebaum, R. P., & Carr, D. 
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شناساای باارا  خلااب ابزارهااا  ساانجش و نیااز مااداخالت   روانهاسااازهع لاای دیناای را در 
  مهام ساالمت روان و هاساازهتا تاایی کاه  اندداده  گدناگدن نشان هاحدزهشناختی در روان

)بورای ی و معناد  قارار دارد دینا مساالل ریتأثرضامند  در تامعه ایرانی به میزان بسیار  تحت 

  پژوهش مقدماتی فعلی ب( 2016؛ شهسوارانی و همکاران، 1395بزرگی، ؛ جان1395نمونه نک.: پسندیده، 
نیز با ه ین رویکرد به بررسی سازه خشم در اسالم پرداخت تا بتادان در آیناده باه عنادان منبعای 

ت خشام بار اسااس الگاد  فرهنگای   درماانی و مادیریهاپروتکلبرا  ابزارساز  و نیز تدوین 
دیادگاه  رسادمیباه نظار پژوهش حاضر،   هاافتهی  بر اساس ایرانی از آن سدد تست ا اسالمی

خشم و رویکرد اسالمی به شناسایی، تحلیل، و مادیریت و کنتارل خشام در ساطح  بارهاسالم در 
تدان ناد  از   اساهیمقاهرچناد بارا  درکای بهتار و اسات    فرد  و اتت اعی کامل و کاربرد

، نیاز به بررسی و مرور متدن ادیان باه زباان نسبت به اسالم سایر ادیان  مدیریت خشم هادهیش
  رسدیمکه به عندان امر  تبعی در آینده ضرور  به نظر  ستا اختصاصی نگارش آنها

 کننده دیدگاه روانی شد که مشخصاز معنا  خشم بررسی  تعاریف اسالمیدر این مقاله، 
ابعاد، خصدصیات و عدارض خشم از نیز   است به سازه خشمراتع اتت اعی اسالمی  ی زیست

  خشام هاشهیر  ،گانه از خشم در اسالمبند  سه، طبقهدیدگاه اسالم و اندیش ندان اسالمی
چرایای  ،چیساتی مادیریت خشام از دیادگاه اساالم ،از دیدگاه نصدص و اندیش ندان اسالمی

  هاااتیمدقعدر  مداخلااه  هاااروش  هاااچارچدبو  ،مماادیریت خشاام از دیاادگاه اسااال
کاویاده در این ندشاتار  ،اندشدهبررسی  «کنترل و مدیریت خشم»که تحت عندان  زیبرانگخشم

رویکردها  اسالمی به مدیریت و کنترل خشم در حد نظر  بادده و هنادز  شد و نشان داد که
آنها منتشار نشاده اسات   باره  در اسهیمقا)در بازه زمانی پژوهش( ح ایت تجربی و پژوهش 

در رویکردها  اساالمی، عاالوه بار دادن مشخص شد ویژگی مهم مدیریت خشم  ،ه چنین
رفتار  و ع لای   هاروشتاریخی، بیان  ییهان دنهترسیم تی و شخصیتی و حیالگدها  نص

 برا  مدیریت و کنترل خشم است 
 زماان تادوین ایان ندشاتار سافانه تااأکید مجدد است اینکه متأ مدضد  مه ی که نیازمند ت

مدیریت خشام   هادهیش بالینی  از پژوهشی که به کارآزمایی آزمایشی  اشدهگزارش منتشر 
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کاه در  ییهاروشآتی با در نظر گرفتن   هاپژوهشدینی بپردازد منتشر نشده و امید است در 
  هابخشدر  هاروشسایر  آنها با یکدیگر و با سهیمقابه بررسی و  اندشدهفدق معرفی  مطالعه

 د ت عیتی متفاوت مشخص شد  هاگروهآنها در  ریتأثمختلف ت عیتی پرداخته شدد تا میزان 
خصادص در  رسادیمانظار ه تد، باوگرفته در مدتدرها  تساتصدرت  هایبررسبا تدته به 

  نیستمان انجام این پژوهش مدتدد ر ادیان ابراهی ی نیز چنین مستندات و شداهد  تا زسای
  آتای در حادزه هااپژوهشباه عنادان مبناایی بارا   تادانیم  پژوهش حاضر را هاافتهی

ختی خشم در نظر گرفت  با تدته به شناروانشناسایی بنیادها  دینی و معند  اسالمی سازه 
الزم اسات در  رسادیمانظر ه گرفته در متدن و نصدص مختلف، بصدرت  هامقابلهبررسی و 

ویژه هیجان نیرومناد خشام، تادقیب بیشاتر  صادرت ه، بهاجانیهریت حدزه سنجش و مدی
محادر در نظار گرفتاه شادد  شااید د نظر در تداماع مااه گیرد تا نیازها و استلزامات ع لی م

گرفتاه در زمیناه صادرت  هاپژوهشرغم وتدد حجم قابل قبدلی از لت بتدان گفت علیتر به
تداند با در نظر گرفتن معیارها  اسالمی خشم در مدیریت خشم، ابزار  بدمی یافت نشد که ب

 یی از زنادگی فارد  و اتت ااعیهاعرصاهدر  ،از دیدگاه اساالمی ،خشم چدن؛ را بسنجدافراد 
  فعلی و مدتدد لحاظ هاپژوهشو این تفکیک در  شددیمتنها مجاز، که وات  نیز ش رده نه

 نشده است 
، شد مطرحخشم اسالمی که در این پژوهش   مدیریت و کنترل هاپروتکلاز سد  دیگر، 
  باه نظار اسات نشاده بیاانآنها  راتع بهو شداهد تجربی و پژوهشی خاصی  در حد نظر  بدد

  آتی، باا در نظار گارفتن مباانی فادق در حادزه اساالمی ساازه هاپژوهشالزم است  رسدیم
خااص را   ابزارهااو بر این اسااس  ،سی بدمی بازتعریفشنارواندر دانش را خشم، این سازه 

  حاصل از ابزارهاا  سانجش هاافته  نتایج و یاسهیمقا، بررسی هاد  در کنار اینکننطراحی 
غربای   هاروش  مدیریت و کنترل خشم اسالمی با ابزارها و هامهارتخشم اسالمی و نیز 

و میازان اثربخشای ماداخالت  ریتاأثشده در کشدر نیز ضرور  اسات تاا بتادان ضاری  هنجار 
  مااداوم و اصااالح و بهباادد هاسااهیمقا  باادیهی اساات را تعیااین کااردمحاادر اسااالمی  ماااه
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  سنجش و مدیریت خشم اسالمی، برا  کاهش التهاب در شائدن مختلاف زنادگی هادهیش
  علادم اتدساعهفرد  و اتت اعی ک ک شایانی به بهبدد سالمت روان و نیز پیشابرد اهاداف 

 د کر خداهد  ،المی سالمت روانحدزه مداخالت اس ویژه درهب ،انسانی
دهی و ایجاد سااخت دد که بنا بر اه یت نقش دین در چارچدبکید شأ در پایان الزم است ت

اتت ااعی ا  الزم باشاد ماداخالت روانای رسادیمانظار ه اتت اعی در تدامع بشر ، با  روانی
ه الگدهاا  بگیرناد تاا بتادان بامعناد  در نظار ا  سه ی عادالنه در ادخال رویکردها  دینی

آنها گیر  از اتت اعی و پیشا  زیستی ا   روانیهاتنشو  مساللبعد  کارآمد در کاهش چند
الزم اسات اهت اام  رسدیمنظر ه کشدر، ب مدارنیدرسید  ه چنین، با تدته به نظام حکدمتی 

 کاار اتت اعی از منظر دین شدد؛  ا   روانیهاسازهدهی به ساز  و ساختبیشتر  به بدمی
 درمانی به حد الزم پیگیر  نشده است ه هندز در علدم انسانی و روانک

 منابع
، قـم: پژوهشـکده شناسی اجتماعی با وگرش به منابع اساممیروان(. ۱۳۸۵آهربایجانی، مسعود )

 حوزه و دانشگاه.
 . تهران، انتشارات هفته.حد:ث از مکار  اخمق ۱۱۷ (.۱۳۹۰آشتیانی، احمد )

تحف العقار  عا  آ  رسار   الی اللاه علایله و آلاه  (. ۱۳۹۰ن بن علی )شعبه حرانی، حسابن
 ترجمه: گروه پژوهش و تحقیقات خاتم، مشهد: انتشارات خاتم. ،9ارمغان آ  محمد

پایه نظری رضامندی بر اساس منابع اسالمی: بازسازی و بسـط نظریـه (. »۱۳۹۵پسندیده، عباس )
 .۷۷-۴۰(، ص۳)۲، ششناسی اسالمینامه روان، در: پژوهش«پیشین

ــد ) ــن محم ــد ب ــدی، عبدالواح ــی آم غاارر الحکااه و ارر الکلااه  قلمااا    ااار (. ۱۳۸۷تمیم
 .۷، ترجمه: محمدعلی انصاری، قم: انتشارات امام عصر۷امیرالمؤمنی 

سـازی عمـل معنـوی و درمـانگری چندبعـدی معنـوی: هعالروان(. »۱۳۹۵بزرگی، مسـعود )جان
شناسای واماه روانپژورش، در: «اختی مراجعـان مضـطربشـناثربخشی آن بر مشـکالت روان

 .۳۹-۸(، ص۳)۲، شاسممی
، قـم: مرکـز مطالعـات و اروس اخامق اساممی(. ۱۳۸۲جزایری )آل غفور(، سـید محمـدعلی )

 های هرهنگی حوزه علمیه قم.پژوهش
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ه: رابطه بین دینـداری و اخـالق کـار )مـورد مطالعـ(. »۱۳۹۳حقیقتیان، منصور؛ صالحی، وحید )
 .۲۰۱-۱۷۷(، ص۴) ۸، شترسعه اجتماعی، در: «کارمندان ادارات دولتی شهر اقلید(

، قم: انتشارات مدرسة االمـام علـی اخمق اسممی ار ولج البمغه(. ۱۳۸۲خادم الذاکرین، اکبر )
 .۷بن ابی طالب

ر ، تهران: مؤسسه تنظـیم و نشـر آثـاشرح چلل حد:ث )اربعی  حد:ث((. ۱۳۹۱الله )خمینی، روح
 امام خمینی.

بار  ۷الرضا رای علمی طب  تحلیل۷رای طبی و بلداشتی اما  رضاآمرزه (.۱۳۹۱دریایی، م. )
 ، تهران: انتشارات اسوه.اساس طب ور: 

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.وامه ارخدالغت(. ۱۳۹۲اکبر )دهخدا، علی
نیـا، ، ترجمـه: مصـطفی رحیمیآنمفراا  الفاظ القر(. ۱۳۸۶راغب اصفهانی، حسین بن محمد )

 تهران، نشر سبحان.
المعجه المرسرعی للد:اوا  والعقائد والمذارب والفرق والطرائف والنحال  (.۱۹۹۷زکار، سهیل )

 ، دمشق: دار الکتاب العربی.فی العاله منذ فجر التار:خ حتی الع ر الحالی
مـدیریت خشـم بـر (. »۱۳۸۸م )نقی؛ زمانی، نیره؛ پرنـد، اکـرشکوهی یکتا، محسن؛ هقیهی، علی

(، ۳) ۳، ششناسایمطالعا  اسم  و روان، در: «شناسی نوینهای اسالمی و رواناساس آموزه
 .۶۳-۴۳ص

پنادرای شایر:   خم اه قتااو اباراو الجناان واعا  (. ۱۳۸۹شیخ االسالمی، سـید حسـین )
 ، قم: دهتر انتشارات اسالمی.= زو:نی

 و فی آخره قتاوۥ الجامع، بیروت: دار الکتب العلمیة.الم ّنف (. ۱۴۲۱صنعانی، ع. )
 ، ترجمه: لطیف راشدی، قم: انتشارات صبح پیروزی.مکار  االخمق(. ۱۳۹۰الدین )طبرسی، رضی

، تهــران: انتشــارات دانشــگاه امــام رااای اللیاااتیپااذ:ری ازارهاثبا (. ۱۳۸۸الهــدی، علــی )علم
 .۷صادق

ترجمه: حسین خدیوجم، تهران: شرکت انتشارات علمی ، قیمیای سعاا (. ۱۳۸۶غزالی، محمد )
 و هرهنگی.

، ترجمـه: راه روشا   المحجاا البیءاای فای احیاای االحیاای(. ۱۳۸۱هیض کاشـانی، مالمحسـن )
 های اسالمی آستان قدس رضوی.محمدصادق عارف، مشهد: بنیاد پژوهش
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، در: «ر جامعـه منتظـرانداز آن دتوسعه هرهنگی در عصـر ههـور و چشـم(. »۱۳۹۳کارگر، رحیم )
 .۳۰-۷(، ص۴۵) ۱۴، شاوتظار مرعرا
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