مرور نظاممند خشم و مدیریت خشم در متون دینی اسالم

Quarterly Journal of

پژوهشنامه روانشناسی اسالمی

Islamic Psychology

۴  شماره،۹۵  پاییز،سال دوم

Vol. 2, Autumn 2016, No.4

۴۴ - ۸ص

1

مرور نظاممند خشم و مدیریت خشم در متون دینی اسالم

A systematic review on anger and anger management in Islamic literature
 گروه جامعه شناسی آ کادمی ملی علوم ارمنستان، دکتری جامعه شناسی/ *امیرمحمد شهسوارانی
Amirmohammad Shahsavarani (Department of Sociology, National Academy of Sciences of
Republic of Armenia)

 اقتصادی/ اجتماعی/ زیستی/ انستیتو علوم روانی، دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی/ مریم حکیمی کلخوران
Maryam Hakimi Kalkhoran (PhD Student, Institute of PsychoBioSocioEconomic Sciences)

 اقتصادی/ اجتماعی/ زیستی/ انستیتو علوم روانی، کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی/ مرسده عصمتنیا
Mersedeh Esmatnia (Masters of General Psychology; Institute of PsychoBioSocioEconomic
Sciences)

 اقتصادی/ اجتماعی/ زیستی/ انستیتو علوم روانی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی/ سعیده جعفری
Saeideh Jafari (Masters of Clinical Psychology; Institute of PsychoBioSocioEconomic
Sciences)

 اقتصادی/ اجتماعی/ زیستی/ انستیتو علوم روانی، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و برنامه ریزی تحصیلی/ کلثوم ستاری
Kolsoum Sattari (Masters of Educational Management & Curriculum Design; Institute of
PsychoBioSocioEconomic Sciences)

چکیده

Abstract
Anger is one of ordinary and often healthy

ل
خشم یکیممزیهییانات ممتالی متمویمو مملبزی یه م ی

emotions in psychology. Consequences of
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anger are expressed in literature, and

دکربتییدریهدبنتالی یمتلنیف سمیز یدکنمزی یم مزی

philosophical, religious, and scientific texts

بنتنیشاهه ا یاافی لشتتریحتضریبررسمزیخشم ی

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.

اممتخی

هییدکممایهسمموایبممرهخیالبنممایهبرهراممتی یر
یهسومزیآنیبلد ی.سناشی یماکرک

یحتضمممر ی نممما ه هاتخی،دریممممر ریسنسمممت تان
«خشمممم یخشمممم یدریدکمممم یخشمممم یدریهسمممموا ی
ی.یخش یدریهسوا یماکرک.یخش یدکنز یماکرک.ماکرک

Keywords in this systematic review
comprised “anger, anger in religion, anger

 لخ.خشمممم یهسممممومز»یدریملالراممممتخی سمممم

in Islam, religious anger manage-ment,

Google Google Scholar یScienceDirect یPubMed

anger management in Islam, Islamic anger

 یSpringer یEbsco یProquest یSID یMagIran یPatent

management”, which were searched in
“PubMed, ScienceDirect, Google Scholar,

 یبررسزیشماهی یبمریهسمت یIranDoc یKolwer یIEEE

Google Patent, MagIran, SID, Proquest,

هرابممتبیبممتییممد اش یده ش م تازبلدنیمنممتب(یردری

Ebsco,

یمنودخیبم ی۱۹۹۰صلرالیهمیتن) یه تشتریهییستلی

Springer,

IEEE,

Kolwer,

&

IranDoc” search engines and according to
relation to study parts, academic publishing

بوما یمنممتب(یمب ملتیه تشممتتیشما ا یملضمملمتالی

۲۰۰۰,

بممرهخیبررسممزیدری لشممتتریرهییممنحیمتش م یحمملیهی

relevant sources were selected. The subjects

خش یب یشنلهیدبیزیهریکتبزی رد ای یممت ی امتکزی

of final manuscript were chosen by

یآما ی.ب یدس

(if

available),

publishing

after

evaluation of five experts in anger domain
via Delphi method.

یسیهییبررسزیمنتب( یهک یکتفت اتیحتصلیشما ی

Review of studies revealed definitions of

اوممترکخیخش م یدریهسمموادیهبوممتدی یخ لصممنتالی ی

anger in Islam from different aspects,

ملهرضیخش یهییدکاگتهیهسوادیطبق بناخیهسوای

dimensions

and

characteristics

and

consequences of anger from Islamic point

هییخشمم دیرکشمم اتخیخشمم یهییدکمماگتهیهسمموادی

of view, anger classification in Islam, anger

یخش یهییدکاگتهیهسوادی.چنستزی یچرهکزیماکرک

roots from Islamic approach, meaning and

یخش یدریهسوا ی.یبراریماکرک

importance of anger management in Islam,
and

three

superior

management methods.

Islamic

anger

س یر

ب ی ظریمزرسایدریسبحی ظرخیر کیردیهسومزیبم ی
ی ی نتممرلیخشمم یدری.شنتسممتکز یای نممل ی یممماکرک
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It appears that Islamic approach to

سممبحیفممردخی یه ت ممتمزی تممملی ی ممتربردخیهسمم .ی

identification, analysis, and anger control

اتخیماکرک.یخش یدکنمزیدری

and management in individual as well as

ینشناتدیمزشلدیر

ترآیمتکزامتخیااربمز یبررسمزیمقتکسم هخیشملدیاممتی

to conduct future comparative studies in
order to determine the effect size of these

ضرک یهثریآ اتیمشش یگردد
کلیدددژوا هها :خشممم یدکممم یمممماکرک.یخشممم ی
هسومز یمر ریسنست تان ،یر

social levels are precise and. It is suggested

یدبیز

methods.
Keywords: Anger, Religion, Islamic Anger
Management, Systematic Review, Delphi
Method.

مقدمه

خشم به عندان هیجان در بیشتر امدر روزمره زنادگی ماا حضادر فعاال دارد ه اه میدانناد
خشم چیست و آن را احساس کردهاند ،چه زمانی که ناراحتیمان گارا است و چه هنگامی که
ً
عصبانیت ت امعیار است خشم یکای از هیجاناات کاامال مع ادلی و اغلا ساالم اسات اماا
هنگامی که از کنترل خارج شدد و چهرها مخرب به خدد گیرد مشاکالتی را در محایط کاار،
روابط خصدصی و کیفیت کلی زندگی افراد به وتدد میآورد (رایان و همکاران)2013 1،
راه غریز و طبیعی بیان خشم پاسخدادن تهات ی است خشم ،ندعی پاساخ تطبیقای باه
تهدیدها است و الهامبخش احساسها و رفتارها قد و اغل تهات ی است کاه باه انساان
اتازه میدهد اگر در معرض ح له قرار گرفت مبارزه ،و از خدد دفاا کناد بناابراین ،میتادان
گفت میزان بهینها از خشم برا زندهماندن و بقا الزم است از سد دیگر ،انسان ن یتداند
به شکل فیزیکی به هر فرد یا عاملی که مدتا نااراحتی و ناکاامی شاده اسات ح لاه ،و او را
مضروب کند در هر تامعه ،قدانین و هنجارها اتت اعی بارا محادوده باروز خشام حاد و
حدود قالل شدهاند به ه ین دلیل ،مردم طیفی از فرآیندها خددآگاه و ناخددآگاه را برا
دست و پنجه نرمکردن با احساسها خش گینانه خادد باه کاار میبرناد و خشام خادد را باه
شکلها مختلفی ابراز میکنند (کرونل و همکاران2013 2،؛ شکوهی یکتا و همکاران)1388 ،
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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سازه خشم به اشکال مختلف در علدم غربی بررسی شاده و بایش از  ۲۰تعریاف اصالی در
حدزهها تخصصی از آن مدتدد است و دیدگاهها فلسفی ،عل ی و پگانی متعادد در بااره
خشم نظر پرداز

کردهاند (شهسوارانی و نوحی)2014 ،

از اهداف مهم روانشناسای در معرفای و

شناسایی سازهها ،کاربست آنها در تدلیاد نظریاه ،ابزارهاا سانجش و شایدهها مادیریت و
بهبدد آنها در زندگی بشر در انطباق با فرهنگ خااص هار تامعاه اسات متأسافانه در باین
رویکردها عل ی امروزین به خشم ،تا رویکردها دینمحدر خالی است و علیرغم ترسیم
راهکارهایی برا مدیریت خشم ،هیچکدام از مؤلفان به شکلی تامع به بررسی ابعاد این ساازه
و نیااز اتاارا پژوهشهااا پیامااد و مقایسااها در زمینااه پروتکلهااا ماادیریت خشاام
نپرداختهاند (شهسوارانی و همکاران 2016 ،ب) تا تایی که متأسفانه حتای ابازار بارا سانجش
خشم از دیدگاه دینی و اسالمی تاکندن طراحی نشده است (شهسوارانی و همکاران)2015 ،

چنین مدضدعی ،بهویژه در تدامع دینمحدر چدن ایران ،که دین یکی از زیرساختها

1

مهم طرحدارهها روانی مردم را تشکیل میدهد مهم اسات؛ چرا کاه بار اسااس نظاام نظار
دیناای در تامعااه فعلاای مااا ،بهتاار میتاادان پروتکلهااا ماادیریت سااازهها روانشااناختی و
هیجانات[ ،بهویژه خشم] را سنجید و ترسیم کارد (شهسووارانی و همکواران 2016 ،ب؛ حقیقتیوان و
صالحی1393 ،؛ کارگر)1393 ،

بر این اساس ،هدف از ندشتار حاضر بررسی سازه خشم و ابعاد آن از زاویه دین مبین اسالم
است تا بتدان به این ترتی به ه گرایی نظر و نقطه آغاز برا شرو پژوهشها عل ای
در زمینه خشم و مدیریت آن بر اساس آمدزهها دینی ا اسالمی پرداخت و از طریاب مقایساه
نتایج بهدستآمده رویکردها بدیع و بدیلی برا مدیریت خشم برا تامعه و افاراد دینمادار
طراحی کرد که بیشترین تناس را با ساخت روانی آنها داشته باشد
پرسش اصلی پژوهش این بدد که :سازه خشام و نیاز الگدهاا و مادلها نظار

ع لای

مدیریت خشم از دیدگاه اسالم چیست در حقیقت ،نتایج پژوهش حاضر میتداند نقطه آغاز
1. infrastructure
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برا تدوین ابزارها سنجش خشم (استفاده از مادل و ساازه نظار بارا ابزارسااز ) و در
ادامااه رویکردهااا ماادیریت خشاام باار اساااس آمدزههااا اسااالمی و منطبااب بااا نیازهااا و
طرحدارهها ناخددآگاه افراد باشد
روش

پژوهش حاضر از ند مطالعات مرور نظاممند 1است مطالعاه مارور مانظم نادعی از مارور
ادبیات پژوهشی و نظر است کاه بار پرساش پژوهشای مت رکاز شاده اسات در ایان ناد از
بررسی ،تالش بر آن اسات تاا ت اامی شاداهد پژوهشای ارزشا ند مارتبط باا پرساش پاژوهش
شناسایی ،ارزیابی ،انتخاب و در هم ترکی

شدند (پتیکرو و رابرتز)2006 2،

تامعه مطالعهشاده در پاژوهش حاضار مج دعاه آثاار منتشرشاده در قالا مقااالت و کتابهاا
عل ی انگلیسی و فارسی مرتبط با خشم از دیدگاه مااه بدد به دلیل گستره مدضدعاتی کاه مشا دل
خشم میشدند ،مقاالت ،کتابها و اطالعات مرتبط با خشم و سازهها مشاابه باا آن پرشا ار اسات
روند تستوتد کلیدواژهها پژوهش شاامل «خشام ،خشام در دیان ،خشام در اساالم ،مادیریت
خشاام دیناای ،ماادیریت خشاام در اسااالم ،ماادیریت خشاام اسااالمی» در مدتدرهااا تسااتوتد
IranDoc, Ebsco, Springer, IEEE, Kolwer, Proquest, SID, MagIran, Google

 Patent, Google Scholar, Prbmedنیز دنبال شد و مرتبطترین آثار در دسترس برا مارور
سیست اتیک به کار رفت شرایط اولدیت ورود کتابها و مقاالت به ن دنه پژوهش شامل ارتبا
مدضدعی آنها بر اساس کلیدواژهها مطرحشده در پژوهش ،ارتبا آنها با پژوهش ،انتشار در
ً
منابع آکادمیک و دانشگاهی و نیز تازگی منابع (در منابع خارتی ترتیحا از سال  ۱۹۹۰به بعد)
بدد افزون بر این ،شاخص مهم در میزان ارتبا اثر انتخابشده بارا اساتفاده در پاژوهش،
عندان و هدف سند مکتدب (مقاله یاا کتااب) و نیاز میازان ارتباا مشاخصشاده بار اسااس
مدتدرها تستوتد تخصصی است
1. Systematic review.
2. Petticrew, M.; Roberts, H.
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برا افزایش اعتبار نتایج و کاهش سدگیر در تحلیلها نهایی ،از روش دلفای اساتفاده
شد روش دلفی بر اساس رویکرد پژوهش تدلی 1شکل گرفته است که در پای فرآیناد سااخت
نظریه تازها ایجاد میشدد (گرین و ه کاران )۲۰۰۷ 2،کاربرد این روش به این صدرت بادد
که در پژوهش حاضر ،نظر پنج نفر متخصص و صاح نظر در امدر آمدزش کنتارل و مادیریت
خشم [(دانشجد ) دکترا روانشناسی مشاوره ،دارا پروانه تخصصی نظام روانشناسی و
حداقل سه ساال تجرباه در حادزه کنتارل و مادیریت خشام] در بااره الگدهاا دینای خشام و
مدیریت خشم پرسیده شد و از آنها خداستیم به طدر مکتدب حدزههاا ماد نظار خادد را بیاان
ً
کنند سپس این فهرست تج یع ،و مجددا برا این افراد ارسال شد تا ترح و تعدیل مد نظار
خدد را اع ال کنند در دور چهارم ،ه اه افاراد فهرسات را تأییاد کردناد کاه الگاد تأییاد و
ات اعی این افراد در نهایت ساختار ندشتار حاضر را تشکیل داد
مهمترین تنبه رعایت اصدل اخالق در مقاله حاضر ،حفظ حقدق معند مؤلفان مقاالت و
کتابها استفادهشده در گزارش نهایی این مطالعه مرور بادد کاه مؤلفاان پاژوهش باه آن
تدته دقیب داشتند
یافتهها

برا بررسی سازه نظر خشم  ۳۲۰مقاله و  ۱۸۴کتاب ارزیابی شد که از این تعداد ۸۵ ،مقالاه
و  ۹۳عندان کتاب بر اساس معیارها غربالگر منابع بارا اساتفاده در پاژوهش انتخااب و
استفاده شد
 .۱تعریف خشم

خشم یکی از هیجانها مهام و تأثیرگااار اسات کاه نقشای بسایار اساسای در زنادگی بااز
میکند خشم در ش ار پرشدرترین هیجانها است که میتداند به شایدهها گدنااگدن ایجااد
شدد و آثار بسیار بر ابعاد گدنااگدن تسا انی ،روانای و اتت ااعی داشاته باشاد (ریوو2008 3،؛
1. Dialectic.
2. Green, K. C.; Armstrong, J.; Graefe, A.
3. Reeve, J. M.
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کالینک )2002 1،برا بررسی سازه خشم در بدو امر ،به نظر میرساد بیاان دیادگاهها نظار
مدتدد در این زمینه الزم باشد زیرا در ت امی فعالیتها عل ی نیاز به داشاتن اشاتراکات در
مفاااهیم نظاار باارا رساایدن بااه ات ااا در نتیجااهگیر و برقاارار ارتبااا عل اای اساات
دیدگاهها تخصصی روانشناسی و علدم اتت اعی به  ۲۰تعریف اصالی در ایان حادزه اشااره
میکنند (برای توضیح بیشتر نک :.شهسوارانی و نوحی)2014 ،
در لیتنامهها پارسی ،خشم به غض  ،غیظ ،قهر ،سخط و مقابل خشاندد معناا شاده
است (دهخدا )1392 ،غیظ به معنا شدت غض  ،حالت برافروختگای و هیجاان فادقالعااده
روحی است که در نتیجه نامالی ات به انسان دست میدهد و عارض میشدد (مکارم شویرازی،
 )1392ه چنین ،از ت له واژگانی که به خشم اشاره دارد« ،عصابانیت» اسات کاه باه حالات
کسی اطالق میشدد که از نظر روحی ناراحت است و تعادل قادا اراد و تسالط خادد را باه
واسطه ناراحتی و خشم از دست داده است (دهخدا)1392 ،
در منابع دینی اسالمی ،در تعریف خشم ،از آن با عندان «غض » و «غیظ» یاد شده اسات
که همزمان شامل حالات تسا انی فیزیدلدژیاک و حااالت روانشاناختی اسات غضا باه
معنا تدشش و غلیان خدن قل است برا انتقامگرفتن در حدیث نباد آماده اسات« :از
خشم و غض بپرهیزید ،زیرا غض اخگر است که در قل انساان برافروختاه میشادد آیاا
ن یبینید که به هنگام غض رگها گردن متدرم و چشمها سرخ میشدد » (صنعانی،1421 ،
َب ُاب ْال َغ َض ُب َو ْال َغ ُیظ َو َما َج َاء ِف ِیه ،ح .)900چنانچه غض در باره پروردگاار باه کاار رود مقصادد از آن
انتقام است نه چیز دیگر(بقره90 :؛ 2آلعمران112 :؛ 3طوه81 :؛ 4فوتح )56 :کل اه دیگار مارتبط باا
1. Klienke, C. L.
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خشم« ،غیظ» است که در لیت به معنا خشام و غضابی بسایار شادید و حرارتای اسات کاه
انسان آن را از فدران و تدشش خدن قلابش میفه اد هار گااه پروردگاار باه صافت «غایظ»
تدصیف شدد ،مقصدد از آن انتقام و عقدبتی شدید است (راغب اصفهانی)1386 ،
 .۲ابعاد ،خصوصیات و عوارض خشم از دیدگاه اسالم

در اکثریت ادیان ،خشم به تناوب به خداوند یا الهاهها و ربالند هاا نسابت داده شاده اسات
مردمان بدو معتقد بددند ربالند ها عامل خشم و انتقام هستند که به شکل انسانگدنه 1در
مردم تار میشدد (متیوز و اسمیت )2012 2،بهتدریج و باا تشاکیل و نازول شارایع مختلاف در
رو زمین ،تفکرات مختلفی درباره خشم بین مردم شکل گرفت آن دسته از ادیان کاه الهای
بددند و مادام که عل ا دینی آنها در تعالیم ماهبیشان در یهددیت (پین ،و کانوی2011 3،؛ آدلر
و سینگر2012 4،؛ اسکالنیک و همکاران2007 5،؛ دنیس2007 6،؛ شویوتیل و نیسون2006 7،؛ اسوکالنیک،
 )2006و مسیحیت (متیوز و اسومیت2012 ،؛ کوریوان2012 8،؛ متیووز2010 9،؛ کمو و اسوترانگمن،

10

 )1995دست نبرده بددند تعالی ی مشابه هم داشتند ادیان غیرالهی و پگانی ،ه انند ماااه
15
باددایی (گووودور 2013 11،؛ هادسون2012 12،؛ فرانکوواویال )2012 13،و هنادو (بووراون2012 14،؛ رائووو،
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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2011؛ جین )2011 1،نیز به شکلی دیگر به خشم نگریستهاند دین مبین اسالم که با مجاهادت
و رشادت عل ا آن تا به امروز از گزند هر گدنه تحریف و آسیبی به دور بدده اسات ،در زمیناه
خشم دیدگاهی چند بعد و بسیار بدیع دارد ،تا آنجاا کاه باه خشام باه عنادان ساازها کامال
پرداخته شده و در زمینه ت امی ابعاد و نیز نحده مداتهه با آن و ادارهاش نیز نکات ،دستدرها و
آمدزهها تامعی برا مؤمنان خدد عرضه کرده است
از دیدگاه مکارم شیراز  ،در منظر اسالم ،خشم ،ندعی حالت طییاانی در نفاس اسات کاه
ً
عدامل منتظره و غیرمنتظره در انسان به وتدد میآورد و اتبارا عقل را از فعالیت بااز مایدارد
خشم تسلط عقل را بر اعضا و تدارح بدن متدقف میکند و رابطه عقل را با اراده و اندیشه قطع
میکند و در نتیجه ،مزاج آدمی مختل میشدد و اعضاا بادن را بارا ح لاه و انتقاام آمااده
میکن د علت ظهدر این اع ال در هنگام غلبه خشم آن اسات کاه در آن هنگاام فشاار خادن
بیشتر میشدد و خدن از قل با حرارت بسیار و سرعت غیرعاد به رگها وارد مایشادد و باه
سد میز میرود ،به طدر که چهره شخص خش ناک را گلگدن میکناد و شاقیقهها او را
به ضربان شادید وادار مایکناد بعاد هام خادن در ساینه میتدشاد و ساب انقبااض بیشاتر
عضالت بدن میشدد ،به طدر که چینها خدفآور در پیشانی شخص ظاهر میشادد و
ل ها را به حال انقباض درمیآورد شخص بیاختیار به دندانهایش فشار وارد میکند و آنها را
نشان میدهاد اینجاا اسات کاه در چناین حاالتی شاخص خشا ناک درصادد عکسالع ال
برمیآید و میخداهد انتقام بگیرد عطش شدید خدردن و انتقام ت امی تاان خشا ناک را فارا
میگیرد شاعر عربزبان در این باره چنین میگدید «من ه اه دشا نانم را آزماایش کاردم
هیچ دش نی را شدیدتر و لجدجتر از غض ندیدم» ایان قاده ه انناد شاهدت ،یکای از قادا
صدرت باطنی انسان است و اگر تحت فرمان عقل و شر راه اعتدال رود باعث زیبایی صدرت
باطنی (سیرت آدمی) میشدد و اگر به افرا یا تفریط گرفتار شدد ،سیرت انسان را زشت و تباه
میکند انسان در معرض حدادث قرار دارد و خطر او را به دفا از خدیشتن وا میدارد این نیرو
1. Jain, P.
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نامیده میشدد (مکارم شیرازی)1392 ،

در اصطالح علم اخالق اسالمی ،خشم حالتی نفسانی تلقی میشدد که مدت حرکت روح
حیدانی از داخل به خارج میشدد تا بر طرف مقابل غال شدد و از او انتقام بگیارد در صادرتی
که این حالت شدید باشد ،حرارتی بسیار در بدن ایجاد مایکناد ،رناگ انساان ملتها و تیاره،
رگها پرخدن و ندر عقل بیفروغ میشدد غض برا دفع ضرر است یا به سب امار اسات
که واقع شده و حرکت آن برا انتقام است اگر غض با هدف انتقام باشد ،رنگ آدمی سارخ
میشدد و اگر انتقام م کن نباشد و از آن مأیدس باشد ،خدن به بااطن میال میکناد و باه آن
تهت ،رنگ آدمی زرد میشدد و اگر غض بر کسی باشد که نداند خداهد تدانست انتقاام از او
بگیرد یا نه ،رنگ آدمی گاهی سرخ و گاهی زرد میشدد (نراقی)1376 ،

تدان ند خش گینشدن که به تعبیر عل ا علم اخاالق اساالمی قاده غضابیه ناام دارد،
یکی از هیجانها اصلی انسان است که طبیعت آدمی بر آن سرشته شده و عل ا اخالق و
عرفان آن را از نع تها بزرگ پروردگار برش ردهاند چدن با آن بقاا شاخص ،ناد و نظاام
خانداده و باه طادر کلای دنیاا و آخارت مطلادب حفاظ میشادد ،ساامان مییاباد و زمیناهها
ع لکردها بهینه فراهم میشدد (خمینی)1391 ،
قده غض از نیازها حیاتی وتدد انسان است بدون غض انسان ن یتداند هیچ خطر
را از خدد دفع کناد ،باا هایچ دشا نی درن یآویازد ،از هایچ مهلکاها ن یگریازد ،بناابراین،
ریشهکنکردن آن از وتدد آدمی نه م کن است و ناه الزم تنهاا وظیفاها کاه انساان دارد و
انجام آن نیز م کن ،این است که قدرت و صدلتش را در هم بشکند تا به فرماان عقال گاردن
نهد و بیهدده آتشافروز نکند ،درون را دچار آشدب و برون را آشفته نسازد و به مقام و مرتباه
الیب خدد ،یعنی تحت هدایت عقل و شر  ،آنجا که شعله غض الزم است بروز کند و در عین
حال ،در هر تا حلم الزم است خامدش باشد و عق بنشیند انسان باالتر از این هیچ تکلیفی
ندارد و آنچه م ّ
رضی خداوند است ه ین است که غض در اختیار انسان باشد لاا قرآن کریم
میفرماید« :آنان که خشم خدیش را فرو میبرند (آلعمران»)1134 :؛ در حالی کاه اگار نداشاتن
ْ
من َ ْ
َ
َ
من َ
ر
ین ْيل َغ َظ َو ْيل َ
کاظ َ
 { 1مَيل َ
ةافین َ ِن يل م ِاس َوي ملل ره ِیح مرب يل ر ْح ِس َین).
ذین ْیم ِفق َن فُِ
يلس مر ِيء َويلض مر ِيء َويل ِ
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خشم پسندیده بدد میفرمدد« :آنان که هیچ خش ی ندارند»
خشم و پیامدها آن در صدرتی نع ت تلقی خداهند شد که با سایر قدا انساان ،از ت لاه
عقالنیت ،به صدرتی ه اهنگ پرورش یابد و با تفکر ،تدبیر و هدیت مدیریت شدد در غیر این
صدرت ،این تدان ند از خطرناکترین هیجانها آدمی است و اگر باه صادرت پرخاشاگر
ابراز شدد ،سب مشکالت عدیده و نقایص فرد و ت عی خداهد شد خش ی کاه باه فرماان
غیرت بجاا برانگیختاه مایشادد و در
عقل و دین باشد ،پسندیده است چنین خش ی در برابر ِ
نیکد خامدش خداهد شد (فیض کاشانی)1381 ،

خشم در حد اعتدال مطلدب است

برابر بردبار ِ
و در حقیقت ،غض نیست ،بلکه شجاعت و قدرت نفس اسات در قارآن کاریم ،پروردگاار باه
پیامبر اکرم میفرماید« :ا پیامبر! بر کفار و منافقان غض کن و سخت بگیار و باا دیگاران
مهربان و آسانگیر باش و هرگز بر آنان غضا روا مادار» (توبوه73 :؛ تحوریم 1 )9 :پیاامبر اکارم،
تند  ،زیرکی و نشاندادن واکنش خش گینانه در برابر نقشهها منافقان و دشا نان را یکای
از عاللم مؤمنان برش

رده است (مجلسی)1353 ،

در دیدگاه اسالم ،خصدمت با عندان «کینه» مطرح شده و گفتهاند هر گااه فارد از انتقاامگارفتن
ناتدان شدد ،خشم در درونش تایگزین میشدد و به صدرت کینه درمیآید؛ و معنا کینه آن اسات
که سنگینی خشم و تنفر از کسی در دل ب اناد؛ در حاالی کاه پیاامبر اکارم 9فرمددهاناد« :ماؤمن
کینهتدز نیست»

بنابراین ،کینه نتیجه خشم است (فیض کاشانی)1381 ،

هنگامی که نیرو غض بر انسان چیره میشدد ،قدرت درستاندیشیدن از کار میافتاد و
گاه رفتارها نابهنجار از انسان سر میزند یا سخنانی میگدید که پاس از فرونشساتن خشام،
ندامتی شدید به بار خداهد آورد پروردگار در قرآن به عندان ن دنها واقعای ،داساتان حضارت
مدسی ۷را که پیامبر است اولداالعزم بیان میکند و میگدید الداح را بر زمین افکند و سر و
ریش برادرش ،حضرت هارون ۷را گرفت و با خشم به طارف خادد کشاید و باه گ اان اینکاه
هارون در کارش ،منع بنیاسرالیل از گدسالهپرستی ،اه ال کارده اسات ،او را بهشادت عتااب
َ
ْ ْ
َ
مَ
قین َو ْيغ ر ْظ َع َ ه ْم َو َم ْأ ر
جاه ِد ْيل رک مَف َاَ َو ْيل ر ِاف َ
ويه ْم َا َه م رم َو ِعئ نس يل َ ص رْ).
{ 1یا ن َیها يل ِبی ِ
ِ
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ش فروکش کرد و آرامش خدد را باز یافت ،متدتاه شاد کاه هاارون۷

آنها را از این کار باز داشته و قدم بنیاسرالیل و را ناتدان و ضعیف ش ردهاند و قصد قتلش را
نیز داشتهاند مدسی ۷در این حالت از پروردگار بابت آنچه باهنااحب در بااره بارادرش پایش از
دریافت حقیقت امر انجام داده بدد طل

آمرزش کرد (اعرا )151 :

1

از نشانهها ظاهر خشم ،تیییر چهره ،لرزش شدید در اعضا بدن ،در هم ریختن نظم
و ترتی کارها ،و پریشانی در سخنگفتن و حرکاات ،و سارخی چشا

ان اسات (فویض کاشوانی،

در متدن دینی اسالم ،در باره پرخاشگر کالمی و تس انی آمده است که اثر خشم بر

)1381

زبان آن است که زبان به دشنام و سخنان زشت رها و باز شدد ه چنین ،نظم و ترتی اع ال
انسان خش گین بر هم میخدد و کل اتش پریشان میشدد از نظار حضارت علای ،۷خشام
شدید ،نحده گفتار را دگرگدن میکند ،اساس استدالل را به هم میریزد ،ت رکز فکر را از میان
میبرد و فهم آدمی را پرا کنده میکناد (تمیمی آمدی)1387 ،

افازون بار ایان ،عاللام و تاأثیرات

تس انی خشم این است که انسان خش گین ،ح له میکند ،میزند ،مجروح میکند و گاه به
قتل میرساند (فیض کاشانی)1381 ،

در عین حال ،وضعیت تفریطی خشم ،یعنی نبدد خشام یاا

ضعف آن نیز نکدهش و ش اتت شده است ،چنانچه مایگدیناد« :فالنای غیارت نادارد» اثار
ضعف غیرت این است که آدمی از آنچه مدت عار و ننگ است ناراحت ن یشدد ،کاه نتیجاه
ترس و خدار است در باره آثار سرکدب خشم یا حالات انفعاالی گفتهاناد« :بادان کاه هار کاه
خشم خدد بهاختیار و دیانت فرو خدرد ،مبارک آید؛ اما اگر از عجز و ضارورت فارو خادرد ،انادر
باطن و

گرد آید و عقده گردد» (غزالی)1386 ،

حضرت علی ۷در باره تأثیر خشم بر عقل و فکر میفرمایند« :خشم عقل را تباه و آدمای را
از درستی دور مین اید» (تمیمی آمدی )1387 ،امام صادق ۷غض را کلید هر ّ
شر میدانند
(کلینی)1390 ،

غض

ه چنین ،در منبعی دیگر ،از امام صادق ۷نقل شده است که هر کس مالک

خدد نباشد ،مالک عقال خادد نیاز نخداهاد شاد (نراقوی1376 ،؛ مجلسوی)1353 ،

{ َ
قال ََ مب ْيرف ُْ لُ َو أ َرخی َو َن ْدق ْ ا فُ ََ ْح َمت َ َو َنَْ َِ َن َْ َح رم مَ
يلُ ِيح َ
1
مین).
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

دربااره
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پشی انی بعد از خشم و غض  ،روایات و احادیث متعدد و متاداتر نقال شاده اسات کاه از آن
ت له میتدان به فرمایش گهربار حضرت علی ۷اشاره کرد که« :از غض دور شدید کاه اول
آن دیدانگی و آخر آن پشی

انی است» (ابنشعبه حرانی)1390 ،

در روایات اسالمی ،عاالوه بار بیاان برخای مفاساد و مخااطرات مااد و معناد غضا ،
نکدهش بسیار بر آن رفته و پاداشهاا بسایار بار خادددار و فرونشاانی خشام مترتا
ّ
دانسته شده است تنایت ،گناه ،خدار فرد ،انحطا روحای ،للات ،نادامت ،یاأس ،مارگ و
بی ار از مفاسد و عداق مخاطرهآمیز غض به ش ار میآیند حضرت علای ۷فرمددهاناد:
«خشم صاحبش را هالک و زشتیها را آشکار میکند» و «خشم ،سادارکار سبکسار اسات
که آدمی را بیارزش و هالک مین

اید» (تمیمی آمدی)1387 ،

گاه اتفاق میافتد که انسان از دست کسی خش گین میشدد ،ولی در عین حال باه ساب
اینکه احت ال میدهد اظهار خشم باه آن فارد عداقا ناخدشاایند باه ه اراه داشاته باشاد،
خش ش را آشکارا متدته و ن یکناد و در چناین ماداقعی ،باه طادر عاام آدمای خشا ش را
متدته سایرین میکند یا وسایل ماد دیگر را میشکند یا خرد میکند؛ یا حتای گااه خشام
خدد را متدته خددش میکند و رفتار ظال انه در حب خادد انجاام میدهاد کاه در چاارچدب
روانشناسی با نام مکانیزم درونروانی تابهتایی شناخته شده است در فرآیند تابهتایی ،افراد
ً
ع دتا خشم خدد را بر فرد چیز بعندان تایگزین وارد میکنند که میپندارند ضرر و زیان آن
ک

تر از اظهار خشم به شخص اصلی است (شوارتز)2015 1،

قرآن کریم با بیاان مثلای واقعای،

مسئله انتقال و تابهتایی خشم و متدتهکردن آن به خدد را تدضیح میدهد ،آنجا که منافقان
را تدصیف میکند و میگدید آنها از شدت خشم از مؤمنان ،انگشتان خادیش را گااز میگیرناد
(آلعمران119 :؛ 2نجاتی)1367 ،
1. Schwartz, C.

َْ ر
َ َ َ مر َ َ ر ْ َ
ر م
مر َ ر ْ َ ر ْ ر َ ْ
َر ر
ر مَ
ر ر َ
نام َطل ِم َطن
{ 2ها نن رت ْم ن ِ
وأاء ت ِح مب ن ره ْم َو أا ِ
تاب ک ِلهِ َو ِإ ي لق ک ْم قطال ي َمم طا َو ِإ ي ق ط ْ ي ضط ي ع ط ک رم يأر ِ
یحب نکم و تؤ ِم ن ِعال ِک ِ
ر َ ر َ َ
َْ ر
مر
يلص رد ِوَ).
يلغ ِظ ق ْل رم ت ي ِعغ ِ ک ْم ِإ من ي ملل َه َع ٌم ِعذ ِات
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 .۳طبقهبندی خشم در اسالم

از نگاه علمای اسالمی و دانشمندان علم اخالق ،خشم مراتبی دارد و عملکرد انسانها در
برابر نیروی خشم ،در موقعیتهای مختلف گوناگون است و بر سه نوع است :تفریط،
افراط و میانهروی (مجلسی.)1353 ،
الف .تفریط

تفریط عبارت است از ضعف یاا نداشاتن نیارو خشام کاه پساندیده نیسات نتیجاه ضاعف ایان قاده
حساسیتنداشتن به امدر نامشرو  ،پستی و حقارت نفس و سکدت در برابار زشاتیهاا اسات خداوناد
متعال در قرآن ،بهترین اصحاب پیامبر اعظم 9را به استدار و مردانگی بسیار ،وصاف کارده اسات
که «بر کافران بسیار سختگیر هستند» (فتح 1)29 :و نیز در تاا دیگار مایفرمایاد« :ا فرساتاده
خدا! با کافران و منافقان ،تهاد و مبارزه کن و بر آنان سختگیر ن

ا» (توبه)73 :

2

ب .اعتژال

به معنا حفظ تعادل و مدازنه در بروز و اترا هیجان خشم است در این حالت ،خشم بجا و
بهمدقع از انسان صادر میشدد ،به گدنها که از حد شر و عقل خارج ن یشادد و تاابع آنهاا
است این میزان از خشم نهتنها نکدهیده نیست ،بلکه پسندیده است و دین نیاز بار آن تأکیاد
دارد و ندعی شجاعت به ش ار میرود (فتح 3 )29 :نکته مهم در مبحث اعتدال ،اشراف فرد بار
خدد و نیز حدود شرعیه است از حضرت علی ۷نقل شده است که پیامبر خدا 9هرگز برا
دنیا خش گین ن یشد هر گاه بارا حاب خشا گین مایشاد ،هایچکاس ن ایتدانسات او را
منصرف کند و هیچ چیز در برابر خشم او پایدار ن یکرد تا حب را یار کند
{ ر َ مَ ٌ َ ر ر مَ َ َم َ َ َ ر َ مَ ر َ َ ْ ر مَ ر َ ر َ َ ر ْ َ ر ْ ر َم َ ر مَ َ ْ َ ر َ َ ْ َ َ مَ َ ْ َ
ينا سط ر
اه ْم فطُ
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ج .افراط

در این وضعیت ،خشم بر انسان غلبه میکند تا تایی که اع ال و کردار فرد از کنتارل عقال و
دین و تبعیت از آنها خارج میشدد شخصی که در این حالت است ،بینش درستی ندارد و فکر
و نظر و تص یم مناسبی نیز نخداهد داشات در ضا ن ،هایچگدناه پناد و نصایحتی بار او اثار
نخداهد کرد پیامدها این ند خشم عبارتاند از :رنگپریدگی ،لرزش اندامها ،خاارجشادن
اع ال از مدار نظم و ترتی  ،تشادیش در حرکاات و گفتاار ،ناسازا گدیی و حالات تهااتم اماام
صادق ۷از پیامبر اعظم 9نقل کرده است« :غضا ای اان را تبااه مایساازد ،آنچناان کاه
سرکه ،عسل را فاسد میکند» (شیخاالسالمی)1389 ،

بنابراین ،این مرتبه از خشم مامدم است و

در آیات و روایات سرزنش شده و انسان نیز باید ه داره در کنترل آن بکدشد
 .۴ریشههای خشم از دیدگاه اسالم

ً
از دیدگاه اسالم ،اگرچه علل برانگیزاننده خشم متعددند ،اما کامال از هم تدا نیستند و با هام
تعامل و ه پدشانی دارند اسالم به هیچ وته سایر منابع دانش و علم بشر را نادیاده نگرفتاه

است و دانش ندان مسل ان عدامل متعدد فرد  ،بینفرد و برونفرد را نیز در بروز ،تشدید
یا کاهش خشم از نظر دور نداشتهاند از ت له علتها شناختی خشم میتدان باه خطاهاا
شناختی و افکار معیدب اشاره کرد عالوه بار ایان ،علتهاا روانشاناختی نظیار اضاطراب،
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،
ه چدن خددخداهی ،حسد ،دعدا ،عی تدیی ،مسخرهکردن ،مخالفت ،مکر ،حیلاه ،خدعاه،
حرص ،ط

ع و آز اشاره شده است (شکوهی یکتا و همکاران)1388 ،

در دیدگاه اندیش ندان مسل ان و نیز از خالل متادن اساالمی ،باروز حالات خشام عدامال
متعدد دارد ،از ت له ۱ :وراثت؛  ۲حساسیت شدید اعصااب بادن؛  ۳تربیات نادرسات؛ ۴
تیایه نادرست که مدت مس

دمیت مزاج است (کلینی)1390 ،

سب تحریک خشم میشدند عبارتاند از ۱ :نخدت و تکبر؛ ۲

ه چنین ،از ت له عداملی که
خددخداهی (دوستداشتن بیش
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از اندازه خویشتن)؛  ۳شدخی بیجاا؛  ۴ت ساخر و اهانات؛  ۵نناگ و رسادایی؛  ۶حیلاهگر و
فری ؛  ۷حرص بسیار و ت

عکردن مال و به دسات آوردن مقاام (مکوارم شویرازی)1392 ،

ایان

هفت خصلت که از رلایل اخالقی محسدب میشدند برا خشم و غضا باه منزلاه گاااردن
هیزم بسیار داخل آتش شعلهور است مادامی که در وتدد انسان این صفات رلیله هست او از
خطر خشم و آثار آن مصدن نیست پس برا مصدنماندن از خشم ،نخستین اقدام راندن این
صفات رلیله خدد است (همان)

در معارف اسالم ،علت اصلی غض در انسان خددبزرگبینی و تکبر و خددپسند ُ(عج )
ً
است انسان مع دال وقتی خش گین میشدد کاه خاددبزرگبینای یاا خددپساند اش خدشاه
بردارد آگاهی از نداقص خدیش و برتار هاا دیگاران مهامتارین عااملی اسات کاه ایان دو
احساس کالب را خدشهدار میکند وقتی انسان در معرض ت سخر قارار گیارد یاا کسای باا او
طدر شدخی کند که آن را در شأن خدد نبیند یا عیبای را باه او نسابت دهناد یاا باه کالماش
خردها بگیرند یا او را از رسیدن به خداستهها و مال و تاهی که در اندیشه آن اسات بازدارناد
آتش خش

ش برافروخته میشدد (مجلسی)1353 ،

 .۵چیستی مدیریت خشم در اسالم

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
آگاهی کافی از این هیجان بنیاد و دانش مناس دربااره ساطدح ،مراحال ،تاأثیرات بادنی،
عاطفی ،شناختی و رفتار و شدت و ضعف آن داشاته باشایم شاناخت خشام باه ماا نیارو
تحلیل ،کنترل و مدیریت میدهد هر اندازه این شناخت بیشتر باشد ،مدیریت و کنترل خشم،
در ع ل بهتر صدرت میگیرد بزرگان علم اخالق اسالمی ،انسان را بر اساس دساتدر دیان و
عقل به سد اعتدال در خشم دعدت کردهاند و اعتدال در آن را سرچش ه بسیار از فضاایل
و خروج از حد اعتدال را مدت رلایل اخالقی و رفتار

میدانند (جزایری)1382 ،

خشم مهارنشاده ساازگار و ساالمتی افاراد را در ابعااد زیساتی ،روانای و اتت ااعی دچاار
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مخاطرات تد

میکند (شکوهی یکتا و همکاران)1388 ،

در متدن و روایات اسالمی ،درباره لزوم

کنترل و مدیریت خشم تدصیهها فراوانی شده ،و تأ کید میشدد خشم به صدرت غریاز در
ه ه افراد بشر وتدد دارد تا مدانع حیات و ک ال خدیش را به وسیله آن دفع کند اما این غریزه
نیز به حکم غریزهبددنش باید ه انند سایر غرایز کنترل شادد زیارا اگار از حاد اعتادال خاارج
شدد ،یکی از دامها شیطان خداهد شد قارآن کاریم ،در تدصایف اهال بهشات ،از کساانی
سخن میگدید که امیر و کنترلکننده خشم و غض خدیشاند و به آنان مژده بهشت میدهد
(آلعمران)134 :

حضرت علی ۷فرمددهاند« :خشم آتشی شعلهور است؛ کسی که خشم خادد

را فرو نشاند ،آن آتش را خامدش کرده است و کسی که خشم خدد را رها کند (به حال خدد آزاد
گاارد) خدد اولین کسی است که در شعلهها

آن خداهد سدخت» (کلینی)1390 ،

در مباحث اخالقی اسالم ،از کنترل خشم یا فروبردن خشم به عندان «کظم غایظ» ساخن
به میان آمده و قرآن کریم این را از صفات پرهیزگااران برشا رده اسات «کظام» در لیات ،باه
معنا بستن سر مشکی است که از آب پر شده باشد و بهکنایه ،در باره کساانی کاه از خشام و
غض خدددار

میکنند به کار میرود (مکارم شیرازی)1392 ،

بر اساس نظریه روانکاو  ،اگر

خشم فرو خدرده شدد ،منجار باه باروز تنفار ،تهاتگیر خشام باه درون ،افساردگی و حتای
خددکشی میشدد این مسئله با «کظم غیظ» ،که به عندان یکی از صفات برتسته پرهیزگاران
در آمدزهها دینی مطرح شده است ،تعارض و تیایر فراوان دارد بنا بر نظر مطهر « ،غیظی
که انسان پیدا میکند ،درست حالت عقدها را دارد که در انسان پیدا میشدد حلکردن ایان
عقده را کظم گدیند مثل غده سرطانی که وقتی آن را زیر برق میگاارند ،آب میشدد از نظار
روحی ،کظم غیظ این است که انسان کار بکند که نهتنها غیظ اثر بر خددش مترت نکند،
بلکه آن عقده و کینه که در قلبش وتدد دارد ،حل شده و ه انناد یخای کاه آب میشادد ،آب
شدد» (مطهری)1381 ،

فروبردن خشم در چارچدب معارف و تهانبینی اساالم ،در رواباط فارد مدتا پااکشادن
مسئله میشدد نه درونریز خشم بر اساس تعالیم روحبخش اسالم ،انسان مدظف است از
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خطاها مردم چشمپدشی ،و با ایشان مدارا کند ،صبر پیشه کند ،انتقادپایر باشاد ،پندشاند
داشته باشد ،به گفتار دیگران و مردم گدش دهد و به نیکدترین آنها ع ال کناد ،در تنشهاا
اتت اعی و دعداها احت الی اهل گاشت باشد ،از مجادله ،کینه ،بگدمگد و درگیر تس ی
حار کند و با مردم به شکلی پسندیده ساخن بگدیاد مؤمناان در هار حاالی حضادر خداوناد را
احساس میکنند ،میدانند که مطابب وعده پروردگار فروبردن خشم منجر به عازت ،امنیات و
آرامش و میشدد ،او را محبدب دیگران میکند و برا رسیدن به این منظادر دعاا میکناد
حضرت امام سجاد ۷از پروردگار میخداهند که «مرا به زیادر صافات نیاک صاالحان آراساته
گردان و لباس پرهیزگاران را بر من بپدشان تا باه گساترش عادل و فروباردن خشام خادیش و
اصالح مردم پس از آتش خشم بپردازم» (آشتیانی)1390 ،

 .۶چرایی کنترل و مدیریت خشم از دیدگاه اسالم

ً
انسان در روابط اتت اعی با دیگران ،بعضا با ع لکرد غلط آنها و خطاهایی دور از انتظار مداته

میشدد ،که باعث عصبانیشدنش میگردد در چنین حالتی ،وظیفه اخالقای و دینای انساان
این است که خشم را آشکار نکند و به آن ترتی

اثر ندهد (نصر اصفهانی)1378 ،

انسان در حالت

غض تجلیگاه تهنم است و اگر خدد را کنترل نکند شراره این آتش به بیرون سرایت میکند
و در قیامت با ه ین آتش خداهد سدخت صدا تانفس و نالاه انساان غضا کارده ،صادا
غیظآلدد تهنم است (فرقان 1 )12 :در حال عصبانیت شیطان به انساان بسایار نزدیاک اسات
بنابراین ،شخص عصبانی نباید تص یم بگیرد و ع

لی را انجام دهد (خادمالذاکرین)1382 ،

غض از بی ار دل و نقصان عقل است و باعث ضعف نفس و نقاص آن میشادد (البتاه
منظدر غضبی است که عقل و شر تأیید نکند) ،دیدانه زودتر از عاقل و مریض زودتر از ساالم
عصبانی میشدد ،اما نفس نیرومند و با فضیلت ه چدن کدهی اسات کاه طدفانهاا تکاانش
ن

یدهد (نراقی)1384 ،

ک تر صفتی از صفات رلیله به اندازه غض ویرانی به بار میآورد و اگر

فهرستی از آثار سدء غض (خشم) ندشته شدد معلدم خداهاد شاد کاه ایان آثاار از بسایار از
َ
َ
َ
َ
ِ { 1إ ي ََن ْت ره ْم ِم ْن َمکان َعة د نس ِ رة ي لها َت َغ ا َو َزف ْي).
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اخالق رلیله بیشتر است (مکارم شیرازی)1392 ،

از دیدگاه اندیش ندان اسالمی ،پیامدها ناگدار خشم بسیارند :خشم و غض از مهلکاات
بزرگاند و چهبسا شقاوت ابد را نصی انساان میکنناد (مثال قتال نفاس یاا قطاع عضاد)؛
رهاشدن زبان به دشنام؛ آشکارشدن بد مسل انان و فاششدن اسرار ایشاان (نراقوی)1384 ،؛
آشکارشدن کینهها نهفته و سبکسر (محمدی ریشهری)43-29/9 :1379 ،؛ تبااهی ای اان
خشم با ای ان سازگار ندارد و فرد عصبانی م کن اسات از حک ات و قسا ت و تادبیر الهای
ناراضی شدد (مکارم شیرازی)1392 ،

را تباه میکند ،ه

رسدل اعظم 9در مامت خشم میفرماید« :خشم ای اان

انگدنه که سرکه عسل را» (محمدی ریشهری )43-29/9 :1379 ،امام باقر۷

یکی از مهمترین برکات خدیشتندار در حالت خشام را نجاات از آتاش دوزخ بیاان میکناد و
میفرماید« :هر کس در هنگام خشم و غض مالک نفس خدیش باشد ،خداوند متعاال بادن
او را بر آتش تهنم حرام خداهد کارد» (علمالهودی)1388 ،

بناابراین ،میتادان باهترلات العاان

داشت که هر گدنه ع لی با هدف کاهش خشام و مادیریت و کنتارل آن ه ساد باا اطاعات از
دستدرها و فرمانها پروردگار و آمدزهها اسالمی است
پروردگار در قرآن کریم انسان را به کنترل خشم سفارش بسیار کرده است کنترل و مدیریت
خشم ،که در ادبیات دینی از آن به حکدمت بر نفاس در حاال غضا نیاز تعبیار شاده ،فدایاد
بسیار دارد که ّ
اهم آن چنین است:
 .۱آدمی قدرت خود را بر تفکر سالم و صدور حکمها و دستورهای صحیح حفظ
ً
میکند و گفتار و رفتاری از خود بروز نخواهد داد که بعدا پشیمانی به بار آورد.
 .۲مدیریت و کنترل نیروی خشم و تجاوزنکردن به حقوق و حریم سایرین ،چه
جسمی (فیزیکی) و چه لفظی (کالمی) و تداوم رفتاری نیکو که همراه با آرامش
در خصوص مردم است ،به طور عام منجر به ایجاد آرامش در طرف مقابل
میشود و وی را نیز وادار میکند به خود بیاید و آرامش خویش را بازیابد .نتیجه
چنین کنشی بیشک افزایش دوستی ،محبت و صمیمیت بین افراد است و به
بهبود روابط انسانی مشترک [و افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه و امت
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اسالمی] کمک شایانی خواهد کرد .پروردگار در قرآن کریم میفرماید« :بدی
خلق را به بهترین عمل [که نیکی است] پاداش دهید تا همان کس که با شما
1
دشمن است ،دوست و همراه شما شود» ّ
(فصلت.)34 :
 .۳کنترل و حفظ خشم از نظر بهداشت روانی نیز بسیار مفید است و انسان را
از بسیاری امراض جسمانی [اختالالت روانتنی] ناشی از انفعاالت شدید در
بروز خشم مزمن ،دور میکند (آذربایجانی.)1385 ،
 .۷روشهای مدیریت خشم در ادبیات نظری اسالمی

بیشاتر الگدهااا مداخلااها آمادزش ماادیریت و کنتاارل خشام از رویکاارد شااناختی -رفتااار
استفاده کردهاند در این رویکرد ،هدف ایجاد تیییر در شناخت و رفتار افراد است و مؤلفاهها
تأثیرگاار در روابط میانفرد را در بر میگیرد راهبردها لکرشاده در روایاات و متادن دینای
اسالم نیز شامل دو مؤلفه شناختی و رفتار است در نظر گرفتن نفع دنیاد و اخارو مهاار
خشم و تدته به آثار فیزیدلدژیکی خشم ،از ت له راهبردها شناختی در دیادگاه دینای اسات
افزون بر ایان ،مهاار محرکهاا ،تیییار محیطای و وضاعیت ،الگاد قاراردادن زنادگی و مانش
افااراد صاابدر و شاایده رفتااار آنااان از ت لااه فناادن رفتااار مؤکااد در آمدزههااا اسااالمی
است بهعاالوه ،ه انندسااز  ،حفاظ تااابیت بینفارد  ،تیافال ،و عفاد ،در زماره فنادن و
مهارتها بینفرد و اتت

اعی در دیدگاه اسالممحدر است (شکوهی یکتا و همکواران)1388 ،

در ادامه ،به بررسی شاخصترین شیدهها مدیریت و کنتارل خشام (کظام غایظ) در اساالم
میپردازیم که در منابع نظر برتسته و اصلی فقه شیعی لکر شده است البته روشهایی که
در ادامه لکر میشدند بیشتر تنبه تدصیها دارند و هندز پژوهشی در باره اثربخشی آنها انجام
نشده است امید است که در آینده نتایج پژوهشها آزمایشی در زمیناه شایدهها مادیریت
خشم اسالمی منتشر شدد خالصها از رویکردها کنترل و مدیریت خشام در تادول یاک
آمده است
ْ َ ر َ ن ر َ مَ
َ ْ ن ر َ َ مَ َ َ َ َ َ َ ر َ َ ٌ ن َ َ
َ { 1و أا َت ْس َت ی يل َح نس َو أا م
کأ من ره َو ِلُ َحم ٌم).
يلس َنئ ْيدف ْع ِعالتی ِهی نحسن ف ِإ ي يلذی عنم و عنمه عداوُ
ِ
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جدول ۱؛ شیوههای کنترل و مدیریت خشم اسالمی

توضیحات

رویکردهای مطرحشده

شیوه
چهارمرحلهای
کظم غیظ (زکار)

 .۱به خشم خود اهمیت نمیدهند و عجوالنه و سریع آن را ابراز نمیکنند.
 .۲به خاطر پروردگار ،از لغزش دیگران درگذشته و آن لغزش را به طور کلی
نادیده میانگارند.
 .۳پاسخدادن بدی با نیکی ،ترک محل و دعا برای هرد خاطی.
 .۴مراحل هوق در انسانی که هنوز در سیطره شیطان گرهتار نیامده و قلبش
تاریک نشده ،منجر به ارزیابی مجدد و درنگ در خشم و اصالح رهتارش
خواهد شد .اما اگر مراحل هوق نتیجه نداد باید از ارزشهای خویش مطابق آیه
 ۶۰سوره مبارکه انفال با چنگ و دندان دهاع کرد.
الف .راه علمی درمان غضب

شیوه علمی و
عملی مدیر یت
خشم (محمدباقر
مجلسی)

خودشناسی؛ درباره اخباری که در ستایش از گذشت ،تحمل و بردباری وارد
شده است بیندیشد؛ عذابی را که برای ابراز خشم وعده داده شده در نظر بگیرد
و بداند که خدا از او تواناتر است و بیش از او میتواند خشمش را اعمال کند؛
عاقبت انتقام و دشمنی را در نظر بگیرد؛ علم به اینکه عواملی که انسان را به
ً
انتقام میخوانند غالبا مبتنی بر موهومات است؛ ضرورت خویش را در حال
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:
َ
َ
پناهبردن به خدا و گفتن هکر شریف «اعوه بالله من الشیطان ّ
الرجیم»؛ در
ِ
آن حالت شخص به سیره پیامبران ،اولیا و صالحان ،که خود را پیرو آنان
می داند ،توجه کند و درباره آیات و احادیثی که غضب بیجا را مذمت کردهاند،
بیندیشد و از عواقبش بر حذر باشد؛ تغییردادن وضعیت و حالت هیزیکی
(جسمانی) خود؛ استفاده از آب سرد ،مثل نوشیدن ،شستن دست و صورت،
وضوگرهتن و غسلکردن؛ سکوت کند؛ هواید شیرین و لذتبخش کظم غیظ را
در نظر آورد؛ جابهجایی محل؛ دوری از اهراد بدخلق و عصبانی؛ زمینهها و
بسترهای دیگر خشم (همچون گرسنگی ،تشنگی ،خستگی ،بیخوابی و  )...را
خود یا دیگران از میان بردارند؛ تقویت اعتقاد به قضا و قدر خداوندی؛ انسان
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توضیحات

رویکردهای مطرحشده

وقتی بر هردی ضعیفتر از خودش خشم میگیرد ،هراموش نکند که قدرت
خداوند خیلی بیشتر از قدرت او است و ممکن است مشول قهر و غضب و
انتقام خداوند قرار گیرد.
 .۱برطرفکردن علل و انگیزههای خشم
 .۲بررسی مفاسد خشم و هواید بردباری
 .۳توجه به قدرت کیفر الهی
 .۴دوری از اهل غضب
 .۵سکوت و تغییر حالت
 .۶مهار محرکها
 .۷هر هعلی که از انسان سر میزند ،ابتدا در آن بیندیشد تا خود را از آثار خشم
راهکارهااااااااای حفظ کند.
اسالمی مقابلاه باا  .۸انسان بداند که خشم بیماری دل است و نقصان عقل و علت آن ،ضعف
خشاام (شااکوهی نفس است و اطالق شجاعت و عزت نفس به خشم ناشی از جهل محض
است.
یکتا و همکاران)
 .۹یادآوری این نکته که تسلط و قدرت خدا بر انسان نیرومندتر و باالتر از
قدرت انسان بر هرد ضعیفی است که بر او خشم میگیرد.
 .۱۰مطالعه زندگی اهراد صبور و شیوه رهتاری آنها
 .۱۱در نظر داشتن حالت چهره هرد خشمگین
 .۱۲عفو و گذشت
 .۱۳شیوههای رهتاری
 .۱۴مراودات دوستانه و خوشخلقی
 .۱ .۷شیوه چهار مرحلهاى کظم غیظ (زکار)

برا مدیریت و کنترل خشم در اسالم راهها گدناگدنی وتدد دارد پیشنهاد اصلی این اسات
که هر گاه عامل بروز خشم به حرکت آمد ،الزم است انسان پایدار کند تا شخص خشا گین
مجبدر نشدد به صدرتی نکدهیده به مقتضا خشم ع ل کند و در صدرتی که خشام تحریاک
شدد ،باید با معجدنی از علم و ع

ل آن را درمان کرد (فیض کاشانی)1381 ،
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در دیدگاه اسالمی ،افراد با گاشات ،خادد را از هار کیناها دور میکنناد ایان باعاث رفاع
کدورتها و خشم فرد مقابل میشدد و روابط محترمانه متقابال را تشادید میکناد ایان شایده
یکی از مصاادیب ترلاتورز (قاطعیات) اسات کاه ساازندهترین الگاد ارتباا ماؤثر اسات
بنابراین ،در کظم غیظ ،مسئله خشم بهکلی منتفی میشدد و چیز باقی ن یماند تاا مدتا
افسردگی شدد در اولین بسته از روشها اسالمی در باره مدیریت خشم میتدان از این زاویه
به مدضد نگریست که مطابب منابع اسالمی ،پرهیزگاران در روابط اتت اعی خدد با شایدها
چهارمرحلها به کظم غیظ میپردازناد و خشام خادیش را کنتارل و مادیریت مایکنناد ایان
تقسیمبند را زکار ( )1997پیشنهاد داده است:
 ۱به خشم خدد اه یت ن یدهند و عجدالنه و سریع آن را ابراز ن یکنند
 ۲به خاطر پروردگار ،از لیزش دیگران درمیگارند و آن را به طدر کلی نادیده میانگارند
 ۳پاسخدادن بد با نیکی ،ترک محل و دعا برا فرد خاطی
 ۴مراحل فدق در انسانی که هندز در سیطره شیطان گرفتار نیامده و قلبش تاریک نشاده،
منجر به ارزیابی مجدد و درنگ در خشم و اصالح رفتارش خداهد شاد اماا اگار مراحال فادق
نتیجه نداد باید از ارزشها خدیش مطابب آیه  ۶۰سدره انفال 1با چنگ و دندان دفا کرد
 .۲ .۷شیوه علمی و عملی درمان غضب (محمژباقر مجلسی)

خشم شدید سب میشدد شخص غضبناک بدون فکر و اراده دسات باه تنایات بزناد چادن
طییان خشم ،او را به حال تندن میکشاند بدیهی است که هنگام تندن شخص اراده فکر و
عقل خدد را از دست میدهاد و اع اال غیاراراد انجاام میدهاد (دریوایی )1391 ،لااا برخای
بزرگان علم اخالق ،مانند یک بی ار به خشم نگریساتهاند و بار اسااس آمدزههاا اساالم و
سیره پیامبر 9و معصدمان ۷برا مدیریت و کنترل خشم برنامها درمانی تدوین کردهاناد
که در دو بخش عل ی و ع لی میتدان پیشنهاد داد رلدس این مطال که در مجلسی ()1353
لکر شده به شرح زیر است:
َ ر َ
َ
ر
َ َ َ
ْ َ ر
َ ر مَ مَ َ َ ر مَ ر
ک ْم َو َمخ َ
طُین ِم ْطن رد ِون ِه ْطم أطا ت ْةل ر ط ن ره رم ي ملل رطه
َ { 1و ن ِع مدوي ل ره ْم َما ْيس َت َُ ْة رت ْم ِم ْن ق مَ ُ َو ِم ْطن َِعطا ِ يلی ِطل ت ُْ ِه ربط َن ِعطهِ عطدو يلل ِطه و عطدو
َ مَ َ ر َ
ْ َ
ْ ن
َْرر ْ َ رْ ر
ن
بیل ي ملل ِه ی َ ف ِإل ک ْم َو ن ْن رت ْم أا رت ل ر َن).
یةل هم و ما تم ِفق ي ِمن شیء فُ س ِ
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الف .راه علمی درمان غضب

 ۱نخست باید به خددشناسی رو آورد و بداند انسانی است که از خاک آفریده شاده ،ه انناد
سایر انسان ها دارا معای و نداقصی است و تز با کس فضایلت و تقادا بار کسای برتار
ن ییابد با این بینش است که عج و تکبر خدد را ریشهکن میکناد و عدامال پایشگفتاه
ن یتداند خشم او را برافروزد
 ۲درباره اخبار بیندیشد که در ستایش گاشت ،تح ل و بردبار وارد شده است
 ۳عاابی را که برا ابراز خشم وعده داده شده در نظر بگیرد و بداند که خدا از او تداناتر اسات
و بیش از او میتداند خش ش را اع ال کند
 ۴عاقبت انتقام و دش نی را در نظر بگیرد و بداند که اگر خش گین شدد برا خدد دش نی به
وتدد آورده که م کن است هر روز برا او مشکلی بتراشد
ً
ً
 ۵علم به اینکه عدامل فراخداننده انسان باه انتقاام ،غالباا مبتنای بار مدهدماات اسات؛ ماثال
شیطان انسان را وسدسه میکند که اگار او را ادب نکنای در نظار دیگاران خادار میشاد
بنابراین ،خدیشتن را باه ساب اینکاه از للات دنیاا میگریازد ولای للات آخارت را میپاایرد
سرزنش کند
 ۶ضرورت خدیش را در حاال خشام و خشادنت مجسام و آن را باا حالات کریهاناه بردباار و
گاشت مقایسه کند و آنگاه هر کدام را خداست برگزیند
ب .راه عملی درمان غضب

 ۱پناهبردن به خدا و گفتن لکر شریف «اعدل بالله ِمن الشیطان ّالرتیم»

 ۲به هنگام غض  ،شخص به سیره پیامبران ،اولیا و صالحان ،که خدد را پیرو آنان میداناد،
تدته کند و در باره آیات و احادیثی که غض بیجا را مامت کردهاند بیندیشد و از عداقبش بر
حار باشد

ً
 ۳تیییردادن وضعیت و حالت فیزیکی (تس انی) خدد؛ مثال اگار در حاال دویادن اسات ،راه
برود ،اگر راه میرود بایستد ،اگر ایستاده است بنشیند ،اگر نشسته اسات دراز بکشاد و اگار
دراز کشیده است بخدابد (کلینی)1390 ،
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 ۴استفاده از آب سرد ،مثل ندشایدن ،شساتن دسات و صادرت ،وضادگرفتن و غسالکاردن
پیامبر اکرم 9فرمدد« :هر گاه یکی از ش ا خش گین شدد باید وضد بسازد یاا غسال کناد
زیرا غض از تنس آتش است» (محمدی ریشهری)1379 ،
ً
 ۵سکدت کند چدن م کن است در این حالت ،فرد حرفهایی بزند کاه بعادا پشای ان شادد
حضرت علی ۷میفرماید« :خشم خدد را با سکدت و هدا نفس را با خرد درمان کنید»
 ۶فداید شیرین و لاتبخش کظم غیظ را ،که بارها تجربه کرده ،در نظر آورد
 ۷تابهتایی محل نیز در کاهش خشم مؤثر است
 ۸از افراد بدخلب و عصبانی فاصله بگیرد و رفاقت نکند
 ۹زمینهها و بسترها دیگر خشم (ه چدن گرسنگی ،تشنگی ،خستگی ،بیخادابی و ) را
خدد یا دیگران از میان بردارند
 ۱۰اعتقاد به قضا و قدر خداوند را در وتددش تقدیت کند و بداند که گاهی پدیدآمدن برخی
حدادث ناگدار که با میل باطنی او ناسازگار است ،در اثر تقدیر الهی اسات اماام بااقر ۷در
این زمینه فرمدد« :در میان خلب خدا سزاوارترین کس به تسلیم در برابر قضا خدا کسای
ّ
است که خدا عزوتل 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
سازد» (کلینی)1390 ،
 ۱۱وقتی انسان بر فرد ضعیفتر از خددش خشم میگیرد ،فرامدش نکند که قدرت خداوند
خیلی بیشتر از قدرت او است و م کن است مشا دل قهار و غضا و انتقاام خداوناد قارار
گیرد در قرآن کاریم آماده اسات کاه« :آنهاا بایاد عفاد کنناد و چشام بپدشاند ،آیاا دوسات
1
ن یدار ید خداوند ش ا را ببخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است» (نور)22 :
 .۳ .۷راهکارهاى اسالمی مقابله با خشم

شداهد تجربی نشان میدهند افراد کاه احساساات خادد را باهخادبی کنتارل ،و احساساات
َ ْ ر ْ َ َ
ن َْ ْر ر
َْ ر ر ْ َ ْ
َ
َ َ ْر
ْرْ َ َْ
ْ ر ْ َ م َ
ن
َ
طبیل يل مل ِطه َول ْةفط ي َول ْصطف رح ي ن أطا
{ 1و أا یأت ِل نول ي يلفض ِل ِم کم ويلسطة ِ نن یؤتط ي ن ِولطُ يلقُوطُ ويل سطاکین ويل ِ
هطااُین فطُ س ِ
َ
ر
َ
َ
َ
َ
م ر
ر
ْ م
ت ِح مرب َن ن ْن یغ ِف َُ يلل ره لک ْم َويلل ره رف ٌَ ََح ٌم).
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دیگران را نیز درک میکنند یاا باا آن باهخادبی کناار مایآیناد ،در رواباط خااندادگی ،تعاامالت
اتت اعی و به طدر عام ارتباطات بینفرد خدد مدفقیت خدبی خداهند داشت بنابراین ،ایجاد
و بازشناسی هیجانها مهم ،بهویژه خشم ،روشی مط ئن برا تنظیم تبادالت اتت ااعی و
نیز تعادل تس انی ،روانی ،و روحانی انسان به ش ار مایرود باا تدتاه باه آثاار زیانباار خشام،
کنترل آن به ضرورتی برا تض ین بقا بشر بدل شده است خشم نیز از این قاعاده مساتثنا
نیست در پژوهشی بدیع ،که شکدهی و ه کاران ( )1388در منابع اساالمی صادرت دادهاناد،
نتیجه گرفتهاند عل ا اخالق برا درماان خشام ،دو راه عل ای و ع لای بیاان کردهاناد :راه
عل ی ،تفکر و تدبر در اخبار و آثار است که بد خشم و خدبی گاشات ،صابر و فروخادردن
خشم است و راه ع لی بر روگردانی نفس در آغاز پیدایش خشم تأ کید دارد انسان باید تاا قبال
از شدتگرفتن خشم ،خدد را به گدنها منصرف کند (ترک محال ،تیییار حالات و لکار ایازد
تعالی) یا مشیدل کارها دیگر شادد ایان مؤلفاان راهبردهاا اصالی اساالمی را بار اسااس
آمدزههااا قاارآن و س ایره نبااد و اهاال بیاات در زمینااه ماادیریت و کنتاارل خشاام در قال ا
«راهکارها اسالمی مقابله با خشم» دستهبند کردهاند که چنین است:
 .۱برطرفکردن علل و انگیزههای خشم :عاملها برانگیزاننده خشم شامل خددپسند ،
مسخرهکردن ،سرزنش ،لجاتت ،مخالفت ،حیلهگر و حرص بسایار بار ماال فاراوان و مقاام
است که ت ام آنها از نظر شر مقدس نکدهیده است و باید آنها را از طریب اضدادشان از میان
برداشت (مشکینی اردبیلی1387 ،؛ فیض کاشانی)1381 ،
 .۲بررسی مفاسد خشم و فواید بردباری :صافت بردباار بعاد از صافت علام ،اشارف ک ااالت
نفسانیه است و به ه ین دلیل ،هر زمان که مدح علم میشدد ،بردبار باا آن نیاز بیاان مایشادد
پیامبر اعظم در این زمینه فرمددهاند «پروردگارا ،مرا با علم بینیاز گاردان و باه بردباار زینات ن اا»
(نراقی )1376 ،حضارت علای ۷فرمددهاناد «بردباار فروباردن خشام اسات و تسالط بار نفاس»؛
«نیرومندترین مردم کسی است که با بردبار خدیش بر خشا ش غلباه ن ایاد» ،و «بدانیاد ابتادا
خشم تندن است و انتها آن پشی انی» (تمیمی آمدی )1387 ،امام عسکر  ۷نیز در بیان پلید
خشم فرمدده است« :خشم کلید ت امی بد ها است» (ابنشعبه حرانی)1390 ،
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 .۳توجه به قدرت کیفر الهی :به هنگام بروز خشم ،فرد باید تأمل کند و بداند که هر چاه در
عالم واقع میشدد ،ه ه بر اساس قضا و قدر الهی است و ت ام مدتاددات مساخر قادرت او و
ت امی امدر در دستان با کفایات پروردگاار اسات اماام بااقر ۷فرمددهاناد« :خداوناد در مقاام
مناتات به مدسی ۷خطاب کرد :ا مدسی! خشم خدد را از کسی که بر او تسالط دار بااز
دار تا من نیز خشم خدد را از تد باز دارم» (کلینی)1390 ،

 .۴دوری از اهل غضب :از آنجا کاه اع اال و اخاالق دوسات و ه نشاین در آدمای تاأثیر
میگاارد ،معاشرت با افراد تندخد و خش گین انسان را تنادخد مایکناد باه ه این دلیال ،در
روایات و احادیث تدصیه فراوانی به احتراز از چنین افراد شده و برعکس ،پیشانهاد و تدصایه
فراوانی به ه نشینی و همکالمی و دوستی با افراد بردبار و با گاشت شده است در این زمینه
حضرت علی ۷فرمددهاند« :از ه نشینی یار بد که گ راهت میکند و فریبت میدهد پرهیاز
کن که سرانجام باعث خدار

و هالک تد خداهد شد» (تمیمی آمدی)1387 ،

 .۵سکوت و تغییر حالت :نظر به اینکه خشم تحدلی فدقالعاده است کاه در تسام و روح
آدمی پدیدار میشدد  ،برا آرامش و بازگشت به حال عاد  ،فرد باید حاالت خدد را تیییر دهد
و بکدشد سکدت اختیار کند و کنترل خادد را بارا مادتی هرچناد کدتااه حفاظ کناد حضارت
علی ۷در این باره فرمددهاند« :خشم را با ساکدت درماان ن

اییاد» (هموان)

در زمیناه تیییار

حالت ،وضعیت و محیط ،در کت اخالقی از ال ه اطهار ۷احاادیثی نقال شاده کاه ت لگای
اشاره به این نکته دارند که به هنگام بروز خشم باید از محل خشم دور شد و تیییار حالات داد
ا گر با این تیییر نیز فرد به آرامش دست نیافت ،آب سرد بندشد ،به صادرت خادد بزناد و باا آن
وضد بگیرد (خمینی)1391 ،

 .۶مهار محرکها :در روایات اسالمی تدصایه شاده اسات بارا مهاار محرکهاا مدتاد
خشم ،از ت له شیطان ،وسدسه نفس ،و دوستان شیطانصفت بایاد غفلاتزدایی ،مراقبات و
ّ
بیان الکار چدن «اعدل بالله ِمان الشایطان ّ
الارتیم»« ،ال ِالاه ِالای اللاه»« ،اعادل ِباک ِمان
ِ
وسدس ِة النفس» ،خداندن سدرهها ناس و فلب ،خداندن دو رکعت ن از و پناهبردن باه خادا از
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تست (طبرسی1390 ،؛ عرفان)1373 ،

 .۷هر فعلی که از انسان سر میزند ،ابتدا در آن بیندیشد تا خدد را از آثاار خشام محافظات
کند (نراقی)1376 ،

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

شخص نیرومند کسای

است که در هنگام خشم بار نفاس خادد مسالط باشاد ،زیارا ه اانگدناه کاه پیاامبر 9فرمددناد:
«نیرومندترین ش ا کسی است که به هنگام خشم بر نفس خدد مسلط است و بردبارترین ش ا کسی
است که به هنگام داشتن قدرت انتقامگیر

ببخشاید» (فیض کاشانی)1381 ،

 .۹یادآور این نکته که تسلط و قدرت خدا بر انسان نیرومندتر و باالتر از قادرت انساان بار فارد
ضعیفی است که بر او خشام مایگیارد (نراقوی)1376 ،؛ پیاامبر اعظام 9فرمددهاناد« :پروردگاار در
قیامت از کسی کاه خادد را از وسدساه ریخاتن آبارو ماردم دور نگاه دارد ،در مایگاارد و هار کاه
خش ش را از مردم باز گیرد ،خدا

تبارک و تعالی عااب روز قیامت را از او باز گیرد» (کلینی)1390 ،

 .۱۰مطالعه زندگی افراد صبور و شیوه رفتاری آنها« :اینکاه بادانی هار حلایم و بردباار ،
غال و قاهر و در نظر اولایالبصاالر عزیاز و محتارم باشاد و هار غضابناک مضاطربالحاال،
پیدسته میلدب و در دیدهها بیارزش میگردد» (غزالی)1386 ،

 .۱۱در نظر داشتن حالت چهره فرد خشمگین :عل ا اخالق میگدیند« :در چهره افاراد
خش گین بنگرید ببینید چگدنه حالات ایشاان از حالات انساانی خاارج شاده و صفاتشاان باه
درندگان شبیه شده و منفدر مردم (حتی نزدیکان خدد) گشتهاند» (نراقی)1376 ،

 .۱۲عفو و گذشات :پروردگاار در قارآن مایفرمایاد« :باا روش بهتار ،کارهاا ناشایسات
دیگران را برطرف ن ا و با گاشت خدد ،از بد ها آنها پیشگیر کن که ما حرفها آنها را
بهتر میدانیم» (مؤمنون)96 :

1

 .۱۳شیوههای رفتاری :برا آنکه دیگران به شکل ع لی بیامدزند که چگدنه خشم خادد را
َ مَ
َ َ
َ ْ ن ر من َ
يلس َنئ َن ْح رن ن ْع رم ِع ا ِیص رف َن).
ْ { 1يدف ْع ِعالتی ِهی نحسن
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مهار کنند ،گاه پیش آمده است که اولیا دین به شکل مستقیم با کنشهاا و کاردار خادیش،
چگدنگی کنترل و مدیریت خشم را به ن ایش گااشاتهاند و باا ترسایم الگاد عینای کنشای و
رفتار  ،راه را بر هر گدنه تدتیه ،تفسیر و تأویلی بستهاند چنین الگدها رفتار هم میتداند
مدتبات شکلگیر نگرشها ند را فراهم آورد و هم تحریک و تهییج هیجانی و عااطفی را
به دنبال داشته باشد در سیره ع لی اولیاا دیان ،ن دناهها فراوانای از باهکاارگیر چناین
شیدهها ع

لی وتدد دارد (آذربایجانی)1385 ،

 .۱۴مراودات دوستانه و خوشخلقی :ایزدتعالی در قرآن با تعبیر زیبا و کنایی باه پیاامبر
اعظام ۷مایفرمایاد «بالهاا خاادد را بارا مؤمنااان فارو گسااتر» (آل عموران 1 )88 :پیااامبر
اعظم ۷به واسطه رح ت الهی با مردم نرمخد و ُپرمهر شده بدد ،در حالی که اگر سختخد و
ً
سختدل بدد ،قطعا مردم از اطراف او پراکنده میشدند (آلعمران 2 )159 :ایشان دارا خلب و
خد واالیی بددند (قلم 3)4 :و در هدایت افراد حریص بددند و برا مؤمناان دلسادز و مهرباان
(توبه 4 )128 :بعضی افراد ایشان را آزار و الیت میکردند و ایشان به آنهاا مهرباانی مایکارد از
پشت بام خاکستر میریختند و پیامبر اعظم 9مانع تندخدیی اصحاب با آنان میشد
نتیجه

طبب تعریف ،فرهنگ به عندان عنصر اساسی هر تامعه شامل هر آن چیز است که به صدرت
غیروراثت زیساتی از نسالی باه نسال دیگار انتقاال یاباد مهمتارین نظاام ارزش و هنجاار در هار
فرهنگی دین است و تدته به امدر و مسالل دینی از تدتهات بسیار مهم در پژوهشها روانای-
اتت

اعی است (گیدنز و همکاران)2012 5،

پژوهشها متعدد نیز ضرورت ادخال مبانی نظار و
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ع لاای دیناای را در سااازهها روانشناساای باارا خلااب ابزارهااا ساانجش و نیااز مااداخالت
روانشناختی در حدزهها گدناگدن نشان دادهاند تا تاایی کاه ساازهها مهام ساالمت روان و
رضامند در تامعه ایرانی به میزان بسیار تحت تأثیر مساالل دینای و معناد
نمونه نک :.پسندیده1395 ،؛ جانبزرگی1395 ،؛ شهسوارانی و همکاران 2016 ،ب)

قارار دارد (بورای

پژوهش مقدماتی فعلی

نیز با ه ین رویکرد به بررسی سازه خشم در اسالم پرداخت تا بتادان در آیناده باه عنادان منبعای
برا ابزارساز و نیز تدوین پروتکلها درماانی و مادیریت خشام بار اسااس الگاد فرهنگای
اسالمی ا ایرانی از آن سدد تست بر اساس یافتهها پژوهش حاضر ،باه نظار میرساد دیادگاه
اسالم درباره خشم و رویکرد اسالمی به شناسایی ،تحلیل ،و مادیریت و کنتارل خشام در ساطح
فرد و اتت اعی کامل و کاربرد اسات هرچناد بارا درکای بهتار و مقایساها از تدان ناد
شیدهها مدیریت خشم سایر ادیان نسبت به اسالم ،نیاز به بررسی و مرور متدن ادیان باه زباان
اختصاصی نگارش آنها است که به عندان امر تبعی در آینده ضرور به نظر میرسد
در این مقاله ،تعاریف اسالمی از معنا خشم بررسی شد که مشخصکننده دیدگاه روانی
زیستی اتت اعی اسالمی راتع به سازه خشم است نیز ابعاد ،خصدصیات و عدارض خشم از
دیدگاه اسالم و اندیش ندان اسالمی ،طبقهبند سهگانه از خشم در اسالم ،ر یشهها خشام
از دیدگاه نصدص و اندیش ندان اسالمی ،چیساتی مادیریت خشام از دیادگاه اساالم ،چرایای
ماادیریت خشاام از دیاادگاه اسااالم ،و چارچدبهااا روشهااا مداخلااه در مدقعیتهااا
خشمبرانگیز که تحت عندان «کنترل و مدیریت خشم» بررسی شدهاند ،در این ندشاتار کاویاده
شد و نشان داد که رویکردها اسالمی به مدیریت و کنترل خشم در حد نظر بادده و هنادز
(در بازه زمانی پژوهش) ح ایت تجربی و پژوهش مقایسها در باره آنها منتشار نشاده اسات
ه چنین ،مشخص شد ویژگی مهم مدیریت خشم در رویکردها اساالمی ،عاالوه بار دادن
الگدها نصیحتی و شخصیتی و ترسیم ن دنههایی تاریخی ،بیان روشها رفتار و ع لای
برا مدیریت و کنترل خشم است
مدضد مه ی که نیازمند تأ کید مجدد است اینکه متأسافانه تاا زماان تادوین ایان ندشاتار
گزارش منتشرشدها از پژوهشی که به کارآزمایی آزمایشی بالینی شیدهها مدیریت خشام
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دینی بپردازد منتشر نشده و امید است در پژوهشها آتی با در نظر گرفتن روشهایی کاه در
مطالعه فدق معرفی شدهاند به بررسی و مقایسه آنها با یکدیگر و با سایر روشها در بخشها
مختلف ت عیتی پرداخته شدد تا میزان تأثیر آنها در گروهها ت عیتی متفاوت مشخص شدد
با تدته به بررسیها صدرتگرفته در مدتدرها تساتوتد ،باه نظار مایرساد در خصادص
سایر ادیان ابراهی ی نیز چنین مستندات و شداهد تا زمان انجام این پژوهش مدتدد نیست
یافتهها پژوهش حاضر را میتادان باه عنادان مبناایی بارا پژوهشهاا آتای در حادزه
شناسایی بنیادها دینی و معند اسالمی سازه روانشناختی خشم در نظر گرفت با تدته به
بررسی و مقابلهها صدرتگرفته در متدن و نصدص مختلف ،به نظر مایرساد الزم اسات در
حدزه سنجش و مدیریت هیجانها ،بهویژه هیجان نیرومناد خشام ،تادقیب بیشاتر صادرت
گیرد تا نیازها و استلزامات ع لی مد نظر در تداماع مااه محادر در نظار گرفتاه شادد شااید
بهترلت بتدان گفت علیرغم وتدد حجم قابل قبدلی از پژوهشها صادرتگرفتاه در زمیناه
مدیریت خشم ،ابزار بدمی یافت نشد که بتداند با در نظر گرفتن معیارها اسالمی خشم در
افراد را بسنجد؛ چدن خشم ،از دیدگاه اساالمی ،در عرصاههایی از زنادگی فارد و اتت ااعی
نهتنها مجاز ،که وات نیز ش رده میشدد و این تفکیک در پژوهشها فعلی و مدتدد لحاظ
نشده است
از سد دیگر ،پروتکلها مدیریت و کنترل خشم اسالمی که در این پژوهش مطرح شد،
در حد نظر بدد و شداهد تجربی و پژوهشی خاصی راتع به آنها بیاان نشاده اسات باه نظار
میرسد الزم است پژوهشها آتی ،باا در نظار گارفتن مباانی فادق در حادزه اساالمی ساازه
خشم ،این سازه را در دانش روانشناسی بدمی بازتعریف ،و بر این اسااس ابزارهاا خااص را
طراحی کنند در کنار اینها ،بررسی مقایسها نتایج و یافتهها حاصل از ابزارهاا سانجش
خشم اسالمی و نیز مهارتها مدیریت و کنترل خشم اسالمی با ابزارها و روشها غربای
هنجارشده در کشدر نیز ضرور اسات تاا بتادان ضاری تاأثیر و میازان اثربخشای ماداخالت
ماااه محاادر اسااالمی را تعیااین کاارد باادیهی اساات مقایسااهها مااداوم و اصااالح و بهباادد
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شیدهها سنجش و مدیریت خشم اسالمی ،برا کاهش التهاب در شائدن مختلاف زنادگی
فرد و اتت اعی ک ک شایانی به بهبدد سالمت روان و نیز پیشابرد اهاداف تدساعها علادم
انسانی ،بهویژه در حدزه مداخالت اسالمی سالمت روان ،خداهد کرد
در پایان الزم است تأ کید شدد که بنا بر اه یت نقش دین در چارچدبدهی و ایجاد سااخت
روانی ا اتت اعی در تدامع بشر  ،به نظار مایرساد الزم باشاد ماداخالت روانای ا اتت ااعی
سه ی عادالنه در ادخال رویکردها دینی ا معناد در نظار بگیرناد تاا بتادان باه الگدهاا
چندبعد کارآمد در کاهش مسالل و تنشها روانی ا زیستی ا اتت اعی و پیشگیر از آنها
رسید ه چنین ،با تدته به نظام حکدمتی دینمدار کشدر ،به نظر میرسد الزم اسات اهت اام
بیشتر به بدمیساز و ساختدهی به سازهها روانی ا اتت اعی از منظر دین شدد؛ کاار
که هندز در علدم انسانی و رواندرمانی به حد الزم پیگیر نشده است
منابع
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