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روش ھاي مديريت خشم
تعريف خشم:
خشم يك احساس پيچيده است كه به صورت جسماني و ھيجاني ابراز می شود.خشم واكنش طبيعي
ارگانيسم نسبت به شرايط و موقعيت ھايي است كه در آن دچار ناكامي مي شويم و احساس تھديد مي
كنيم ،يا معتقديم صدمه خواھيم ديد يا فردي در مورد ما دچار اشتباه شده است .اين احساس مي تواند از يك
احساس خفيف ناخوشايند تا يك احساس شديد عصبانيت را در برگيرد.
خشم و پرخاشگري يك رفتار است كه ھدف آن صدمه زدن بھپرخاشگري يك فرد ديگر يا اموال اوست.
پرخاشگري مي تواند به شكل سوء استفاده كالمي ،تھديد كردن يا اعمال آسيب زننده باشد .ولي خشم يك
احساس است كه الزاما منجر به پرخاشگري نمي شود .بنابراين يك فرد ممكن است خشمگين شود ،بدون
اينكه الزاما رفتار پرخاشگرانه داشته باشد.
خصومت :
خصومت يك اصطالح مرتبط با خشم و پرخاشگري است  .خصومت به مجموعه اي از نگرش ھا و قضاوتھاي
برانگيزاننده رفتارھاي پرخاشگرانه اطالق مي شود .بنابراين خشم يك ھيجان و پرخاشگري يك رفتار است در
حالي كه خصومت نگرشي است كه شامل دوست نداشتن ديگران و ارزيابي منفي آنان است .
چه موقع خشم مشكل ساز مي شود؟
زماني كه شدت آن بيش از حد باشد .به طور مكرر رخ دھد و به شيوه نامناسب ابراز شود.
عوامل برانگيزاننده خشم
خشم ﯾا عصبانيت را میتوان ﯾک حس قوی نارضاﯾتی ﯾا تعارض تعرﯾف کرد که مجموعهای از شراﯾط و فاکتورھا
به آن دامن میزنند .عصبانيت به عنوان ﯾک حس طبيعی در وجود بشر به ما ھشدار میدھد که در روند اوضاع
ﯾا محيط پيرامونمان مشکلی وجود دارد که نياز به رسيدگی و توجه دارد .به گفته آرلين ھيرش ،مشاور کارﯾابی و
روانشناسی در شيکاگو ،خشم ﯾا عصبانيت موقعی بروز میکند که افراد از انجام کاری که میخواھند منع
شده ﯾا مجبور به انجام کاری برخالف تماﯾل خود میشوند و به عبارتی دﯾگر ،مورد سوءاستفاده قرار میگيرند.
با اﯾن حال ،بيشتر کارمندان در محيط کار ،زمانی در خود احساس عصبانيت میکنند که با پيشنھادھای آنان
موافقت نمیشود .افراد ضعيف و ناکارآمد به جای آنھا پاداش میگيرند و ارتقای شغلی میﯾابند ﯾا افراد
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باالدست آنھا به خاطر اموری پيش پا افتاده ﯾا اشتباھاتی که تقصير آنھا نبوده دست به توبيخ آنھا میزنند .به
عبارتی دﯾگر ،عصبانيت در محيط کاری به خاطر اھانتھای شخصی ﯾا نادﯾدهگرفتن حقوق کارمندان است.
بيشتر کارمندان ناراضی و عصبانی ،در محيط کار ترجيح میدھند بسوزند و بسازند تا اﯾنکه با ابراز خشم خود،
وضعيت را از آنچه ھست بدتر کنند .به اعتقاد آنان ،از کوره دررفتن نه تنھا مشکلی را حل نمیکند ،بلکه
میتواند خود ،مشکلی را بر مشکالت بيفزاﯾد .به عنوان مثال باعث از دست دادن کارشان ﯾا به ھم خوردن
روابطشان با دﯾگران شود .ھيرش میگوﯾد» :کارمندانی که نمیتوانند عصبانيت خود را کنترل کنند ﯾا با عصبانيت
دﯾگران کنار بياﯾند ،اغلب به حرفه خود آسيب میزنند .روکردن اﯾن عصبانيت میتواند رابطه فرد با رئيس و دﯾگر
ھمکارانش را به خطر اندازد«.
به گفته روانشناسان ،عدم مھار خشم و عصبانيت فردی در محيط کار در درازمدت ،فرد را به لحاظ روحی
فرسوده میکند و از بازده و کاراﯾی او در فعاليتھای گروھی میکاھد .آنھا ھمه را با خودشان دشمن میکنند
و با اﯾن کار بستر مناسبی برای از دست دادن نفوذ خود در ميان دﯾگران و حتی ابتال به انواع بيماریھای
جسمی نظير فشارخون باال ،سکته و ...را فراھم میکنند.
از سوی دﯾگر ،سرکوب کردن خشم عواقب بدتری به دنبال دارد .با اﯾن کار ،فرد انگيزه رقابت سالم در محيط کار
را از دست میدھد و به نيروﯾی منفعل تبدﯾل میشود.
بطوركلي مي توان گفت خشم توسط رويدادھاي دروني و بيروني برانگيخته مي شود .
•ممكن است از يك فرد مثل ھمكار يا رئيس تان يا رويداد گير افتادن در ترافيك  ،لغو پرواز خشمگين شويد.
•ھمچنين خشم ممكن است از نگراني يا اشتغال ذھني درباره مشكالت شخصي ناشي شود.
•خاطرات رويدادھاي ناراحت كننده و خشم برانگيز نيز مي تواند موجب بروز خشم گردد.
مابل در سال ١٩٩٤ده علت خشم افراد را به اين شكل توصيف مي كند:
. ١جلوگيري از رفتار ھدفمند
. ٢تحقير شدن يا مورد تبعيض قرار گرفتن
. ٣مورد پيشداوري يا بي مھري قرار گرفتن
. ۴مورد فريب كاري يا عھد شكني قرار گرفتن
. ۵تحقير شدن احساسات  ،ارزشھا  ،يا اقتدار واقعي فرد از سوي ديگران
. ۶مورد بدرفتاري و بي توجھي قرار گرفتن از سوي ديگران
. ٧صدمه ديدن در نتيجه بي توجھي نسبت به خود
. ٨رفتار حاكي از بي توجھي ديگران
. ٩مورد تجاوز و حمله بدني يا كالمي قرار گرفتن
 . ١٠قرباني شدن
عالئم ھشدار دھنده نشانه ھاي خشم
•اين نشانه ھا عاليم ھشدار دھنده اي ھستند كه به شما نشان مي دھند داريد خشمگين مي شويد و
خشم تان در حال افزايش است.
نشانه ھاي خشم:
•نشانه ھاي جسمي
•نشانه ھاي رفتاري
•نشانه ھاي ھيجاني
•نشانه ھاي شناختي ذھني
نشانه ھاي جسماني ھمراه با خشم:
•افزايش ضربان قلب
•افزايش فشار خون
•گشاد شدن مردمك چشم
•منقبض شدن عضالت
•تغيير رنگ چھره سرخ شدن يا رنگ پريدگي
•داغ شدن يا يخ كردن
•بيحس شدن برخي قسم تھاي بدن
•تغيير تنفس
•احساس درد در قفسه سينه
نشانه ھاي رفتاري خشم:
•مشت كردن دست ھا
•عقب و جلو رفتن
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•كوبيدن در
•باال بردن صدا
نشانه ھاي ھيجاني:
•عصبانيت
•خشونت
•خصومت
•كينه توزي
•غضب
•تنفر
•تحريك
•رنجش
•غرض
•احساس ترك شدن
•ترس
•تحقيرشدن
•بي حرمتي
•احساس گناه
•بي صبري
•نا امني
•حسادت
•طرد شدگي
نشانه ھاي شناختي :
•نشانه ھاي شناختي به افكاري اطالق مي شود كه در واكنش به موقعيت خشم بر انگيز به ذھن افراد خطور
مي كنند.
•وقتي فرد عصباني مي شود معموال رويدادھا را به شيوه خاصي تفسير مي كند.
•به اين افكار ” خود گويي ” مي گويند .خودگويي افراد خشمگين معموال انتقادي و خصمانه است و منعكس
كننده باور او نسبت به جھان ،افراد  ،مكان ھا و اشيا است.
نشانه ھاي شناختي:
•كاھش تمركز
•اشتغال ذھني با حرف يا رفتار طرف مقابل
•خودگويي ھاي منفي مانند سرزنش طرف مقابل
•تحريف ھاي شناختي مثل بزرگ نمايي
•افكار بايددار

نحوه واكنش به خشم:
•افراد از فرايندھاي خودآگاه و ناخود آگاھانه مختلفي براي برخورد با خشم استفاده مي كنند.
•سه رويكرد مھم در برخورد با پديده خشم عبارتند از :
فرو خوردن خشم ،ابراز خشم و خشم جا به جا شده
روش ابراز خشم شما چيست؟
آﯾا شما ميدانيد که شيوه ابراز خشمتان چيست؟ اگر نميدانيد ،ممکن است دليل مشکالتی که در خانه ،محل
کار ﯾا زندگی اجتماعی دارﯾد ،ھمين باشد .نگذارﯾد خشم ،کنترل شما را به دست بگيرد ،بلکه شما باﯾد با
شناختن سه روش اصلی مھار خشم ،کنترل زندگی خود را به دست بگيرﯾد .اﯾن سه شيوه عبارتند از :فرو
نشاندن  ،بيرون رﯾختن و منفجر شدن و کنترل ﯾا مھار کردن خشم.
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انواع خشم؟
ھرچند اکثر مردم در زندگی روزمره ممکن است از ھمه اﯾن روشھا استفاده کرده باشند ،اما معموال ھر شخص
ﯾک شيوه را نسبت به دو شيوه دﯾگر بيشتر مورد استفاده قرار ميدھد .اﯾن سه شيوه ،مولود شراﯾط خارجی و
محيطی و ھمچنين رفتارھای ژنتيکی ھستند .ھر خلق و خوی خاص ،ﯾک ﯾا دو نوع از اﯾن روشھا را بيشتر مورد
استفاده قرار ميدھد و فرھنگ ،خانواده و اجتماع نيز نقش مھمی در اﯾن موضوع اﯾفا ميکنند .اما مھمترﯾن عامل
در تعيين کردن روشی که ھر فرد در برخورد با نزدﯾکترﯾن کسان خود ،مانند خانواده ،به کار ميبرد ،آموختن است.
روشھای اکتسابی
تمام روشھای ابراز خشم ،روشھای اکتسابی ھستند و ما آنھا را از دﯾگران می آموزﯾم .در نتيجه ،ھر نوع ابراز
خشم ميتواند با روش دﯾگر جاﯾگزﯾن شود ﯾا فراموش شود .به اﯾن معنا که شخص ميتواند روش خاص ابراز
عصبانيت خود را تغيير داده ،آنرا کنترل و ھداﯾت کند.
فرو نشاندن
روش فرو نشاندن خشم ،در اشخاصی وجود دارد که خشم را به طور کل چيزی ناپسند دانسته و سرکوب کردن
آنرا کاری شاﯾسته ميدانند .اما خشم ،احساسی خدا داده و طبيعی است که نميتواند سرکوب شده ﯾا از بين
برود .در نتيجه ،کسانی که خشم خود را مدام سرکوب ميکنند ،با گذشتن از مرز تحمل خود ،در ناچيزترﯾن و
کوچکترﯾن موقعيت عصبی ممکن ،منفجر ميشوند.
افرادی که از اﯾن روش پيروی ميکنند عادت کرده اند که احساس و ابراز خشم را نادﯾده بگيرند .آنھا مدام نگران
اﯾن ھستند که در صورت عصبانيت ،دﯾگران درباره شان چه فکر خواھند کرد .مھمترﯾن دل مشغولی آنھا اﯾن
است که سعی ميکنند در تمام احوال موافق دل دﯾگران عمل کنند و ھمه آنھا را به دﯾد مثبت بنگرند .ممکن
است آنھا سرکوب کردن خشم را به خاطر ترس از انتقام طرف مقابل به کار برند ﯾا اﯾنکه قسم خورده باشند
مانند والدﯾن غضبناک خود رفتار نکنند.

بيرون رﯾختن و منفجر شدن
اﯾن روش درست نقطه مقابل شيوه قبلی است .چنين شخصی ،برخالف فرد سرکوب کننده ،خشم خود را
آزادانه و بدون کنترل ابراز ميکند .آنھا ھيچ چيزی را در دل نگه نميدارند و تحت تاثير شدت موقعيت ،بی رحمانه بر
ھمه ميتازند .ھر کسی ميتواند ھدف حمالت لفظی ﯾا جسمی آنھا باشد .آنھا غالبا احساسات خود را "سيل
آسا" توصيف ميکنند و ميگوﯾند که چنان تحت تاثير احساسات قرار ميگيرند که نميدانند در آن لحظه چه ميکنند.
آنھا معموال به خاطر شيوه ابراز خشم خود دچار پشيمانی و احساس گناه ميشوند و گاھی قول ميدھند که
رفتار خود را تغيير دھند .اﯾن دسته از افراد آموخته اند که ابراز خشم روشی سرﯾع و مطمئن براﯾرسيدن به
خواسته ھا و کنترل دﯾگران است .کودکان در سن کم می آموزند که کج خلقی و رفتاری توام با گرﯾه و جيغ و
فرﯾاد ميتواند ﯾک شکالت ،اسباب بازی ﯾا عملی شدن خواسته آنھا را به دنبال داشته باشد و بزرگساالن نيز
متوجه ميشوند که عصبانيت ميتواند موجب شود کودکان به حرفشان گوش دھند ،ھر چند که عمر اﯾن حرف
شنوی ممکن است بسيار کوتاه باشد.
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آنچه در کانون افکار اﯾن اشخاص وجود دارد ،نياز به قدرت و کنترل داشتن بر دﯾگران است .آنھا بر خالف
ظاھرشان معموال دارای حس نا امنی و عدم قدرت ھستند و غير از مواقھع ابراز خشم ،خود را قوی نميدانند.
آنھا از وابستگی رنج ميبرند و ھنگامی که دﯾگران ترکشان ميکنند دچار انزوا و تنھاﯾی شده و بيش از پيش به
خشم فزاﯾنده و انفجاری مبتال ميشوند.
کنترل ﯾا مھار کردن
آخرﯾن روش ،کنترل ﯾا مھار خشم است .شخصی که چنين روشی در ابراز خشم دارد ،از ميزان خشم خود آگاه
است و آنرا در راھی سازنده ابراز ميکند .او به جای سرکوب کردن ﯾا منفجر شدن از غضب ،به احساس خود
واقف است و انرژی حاصل از آنرا در راھی صرف ميکند که منجر به ﯾک تغيير در موقعيت ﯾا رابطه آنھا شود.
برای مثال ،ﯾکی از والدﯾن ممکن است اعالم کند" :من از اﯾنکه تو اسباب بازﯾھاﯾت را جمع نکرده ای عصبانی
ھستم" شخصی که خشم خود را کنترل ميکند ،گفتگو را طوری پيش ميبرد که سازنده باشد و به جای اﯾنکه
بگوﯾد چه چيزی نميخواھد ،به بيان واضح خواسته خود ميپردازد .او ممکن است به فرزندش بگوﯾد ":من
ميخواھم که تمام اسباب بازﯾھاﯾت را جمع کنی ،در غير اﯾنصورت مجبور ميشوم مدتی آنھا را کنار بگذارم".
در اﯾن روش ،والد ،فرزند خود را به خاطر اجرای خواسته خود خجالت نميدھد و او را مقصر جلوه نميدھد .روش
اول ممکن است در کوتاه مدت مفيد باشد ،اما ھمکاری کودک را در دراز مدت تضمين نميکند و عالوه بر آن
موجب بروز رنجش و کينه توزی خواھد شد.
باورھای غلط در ابراز خشم
کسی که ميتواند خشم خود را کنترل کند ،ميداند که جمالتی نظير" :خشم و غضب نادرست و مذموم ھستند"
و ﯾا " اگر داد بزنی خشمت به پاﯾان ميرسد" واقعيت ندارند و مھمتر از ھمه اﯾنکه ،چنين افرادی افکار غير
منطقی و بی معناﯾی که ميتوانند موجب خشمشان شوند را تشخيص ميدھند ،با آنھا مبارزه کرده و از ذھن
خود خارج ميکنند .آنھا به خوبی متوجه ھستند که چه چيزی خونشان را به جوش می آورد و با تمرﯾن و
ممارست توانسته اند در چنين برخوردھاﯾی بھترﯾن تصميم را اتخاذ کنند.
راھھای کنترل خشم در محيط کار
آﯾا ھنوز ھم از اﯾنکه تاکنون در محيط کار از تالشھاﯾتان قدردانی نشده و ارتقای رتبه نگرفتهاﯾد ،عصبانی
ھستيد؟ آﯾا عصبانيت شما به خاطر داشتن ھمکارانی است که دائم با بدگوﯾیھا و دخالتھای خود ،دست به
تخرﯾب وجھه شما نزد کارفرماﯾتان میزنند؟ شاﯾد وقت آن رسيده که به اﯾن خشم به عنوان ﯾک عامل بازدارنده
در محيط کار که کاراﯾی شما را کاھش میدھد توجه بيشتری کنيد و حداقل رﯾشه آن را بيابيد.
شواھد نشان میدھد بسياری از ما ،در محيط کار ،نفرت و عصبانيت را در خود سرکوب میکنيم غافل از اﯾنکه
اﯾن احساسات ،تاثير منفی خود را بر زندگی شخصی و حرفهای ما به جا میگذارند .رﯾشهﯾابی اﯾن احساس،
حداقل کاری است که ما میتوانيم به عنوان گام اول برای رھاﯾی از آن بردارﯾم .نتاﯾج ﯾک تحقيق دانشگاھی
نشان میدھد از ھر  ۴کارمند ،ﯾک کارمند در محيط کار خود بنا به دالﯾل مختلف عصبانی است و در بيشتر اوقات
اﯾن عصبانيت را کتمان میکند .اﯾن عصبانيت در آن حد نيست که به کسی آسيبی برساند ،اما تاثيرات منفی
آن به صورت استرس ،افسردگی ،دلزدگی از کار ،خستگی مفرط و حتی تحرﯾک دﯾگران به خرابکاری و توطئه
عليه دﯾگران در وجود فرد نمود میﯾابد؛ بنابراﯾن عصبانيت ناشی از کار ﯾا محيط کار ،نه تنھا برای سازمانھا
خطرناک است ،بلکه میتواند سالمت افراد را با بيماریھاﯾی نظير فشارخون باال ،سردرد و حتی ناراحتیھای
قلبی عروقی به خطر اندازد.
مھار و کنترل خشم
اﯾنکه چگونه و کجا خشم خود را بروز دھيد به شراﯾط بستگی دارد .لذا افرادی كه كنترل عصبانيت در آنھا
سخت و دشوار است نياز به برنامهای برای كنترل عصبانيت دارند .با اﯾن حال راھکارھای زﯾر به شما کمک
خواھد کرد تا بر خشم خود مسلط شوﯾد ﯾا آن را به طرز صحيحی بروز دھيد.
كنترل زبان
ھنگام خشمگين شدن نخستين مطلبی که باﯾد به آن توجه کنيد کنترل زبانتان است )ﯾعنی ھر سخنی را
نگوﯾيد و اول فکر کنيد( .اگرچه کنترل زبان ھنگام عصبانيت و خشم ،سخت و دشوار است ،چون برای برخی
افراد کنترل دست خود که به کسی صدمه نزنند و کنترل پای خود که در مسير خالف گام برندارند ،بسيار
آسانتر از کنترل زبان است ،اما باﯾد بدانيم که بسياری از گناھان و خطاھا به دليل کنترل نکردن زبان روی
میدھد.
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واکنش خود را به بعد از رفع شدن عصبانيتتان موکول کنيد
مطمئن باشيد ھنگام خشم ،ھميشه اولين راھی که به ذھن میرسد بھترﯾن راه نيست ،بنابراﯾن با به تعوﯾق
انداختن خشم میتوانيد بھترﯾن راه را برگزﯾنيد.
بنابراين اگر عصبانی ھستيد با شمردن از  ١تا  ۵٠واکنش خود را در برابر شراﯾط موجود به پس از رفع شدن
عصبانيتتان موکول کنيد .روانشناسی توصيه میکند» :بر خود مسلط شوﯾد و با حفظ خونسردی ،از گرفتن
ھرگونه تصميم ﯾا اقدامی در لحظهای که برآشفته ھستيد ،خودداری کنيد«.
سرگرم کردن خود با افکار دﯾگر به شما کمک میکند در آن لحظه بر خود مسلط شوﯾد و با احساسات ضد و
نقيض خود کنار بياﯾيد .وقتی بر خشم خود فائق آمدﯾد به جای سرزنش کردن خود ،به خود تبرﯾک بگوﯾيد و با
آرامش خاطر به حل مشکل بپردازﯾد .به خاطر داشته باشيد که در حالت عصبانيت ،مشکل بتوان طرف مقابل را
متوجه درستی دﯾدگاه خود کرد؛ بنابراﯾن اثبات درستی حرف ﯾا موضع خود را به پس از رفع عصبانيت موکول
کنيد.
نفس عميق بکشيد
در لحظه عصبانيت چند نفس عميق بکشيد .اﯾن کار باعث خونرسانی بھتر به سلولھا و بافتھای بدن و
فعاليت بھتر مغز میشود .در نتيجه قادر خواھيد بود بھتر مشکل خود را بررسی کنيد و چگونگی مقابله
واقعبينانه را با آن بيابيد.
از مسائل و مشکالت جزﯾی عصبانی نشوﯾد
وقتی از دست فردی ﯾا چيزی عصبانی میشوﯾد برای لحظهای با خود تامل کنيد که آﯾا ارزش دارد خود را به
خاطر مسائل و مشکالت جزﯾی و پيشپا افتاده عصبانی کنيد.
اھميت ندھيد
بسياری از مواقع با چشمپوشی از برخی مسائل ﯾا رفتارھا میتوان خود را از افتادن در دام عصبانيت نجات داد.
به عنوان مثال اگر کسی در محيط کار با شما رفتار ناعادالنهای داشت به جای غصهخوردن و سرکوبکردن
خشمتان بسادگی از کنار آن بگذرﯾد و به خاطر آن اعصاب خود را فرسوده نکنيد .بد نيست در اﯾنجا به داستان
کوتاھی در مورد بودا اشاره کنيم
ﯾک روز بودا در دھکدهای به موعظه میپرداخت .در ھمان حال ﯾکی از افراد دھکده سعی داشت با اﯾجاد
مزاحمت برای او ،بودا را عصبانی کند .بودا به او گفت» :اگر به من ﯾک تکه کاغذ بدھی و من آن را قبول نکنم،
آن تکه کاغذ چه سرنوشتی خواھد ﯾافت؟« آن مرد گفت» :نزد من خواھد ماند «.بودا رو به او کرد و گفت» :و
اﯾن دقيقاً ھمان کاری است که من با آزار و اذﯾتھای تو میکنم .آنھا را به تو واگذار میکنم و به خود
نمیگيرم«.
دﯾدگاهھای مختلف را مد نظر قرار دھيد
گاھی ﯾک مساله ﯾا مشکل از ابعاد مختلفی قابل بررسی است و با دﯾدگاهھای مختلفی میتوان به آن
پرداخت ،در نتيجه تصميمگيری درباره درست ﯾا غلط بودن آن ،کاری بيھوده است .متفاوت بودن دﯾدگاهھای طرف
مقابل ما نباﯾد باعث شود فکر کنيم او اشتباه میکند ﯾا اﯾنکه حق فقط با ماست.
كمي قدم بزنيد تا خشمتان فروكش كند
در طي يك جلسه كاري ،وقتي كسي از سبك مديريت يا بخش تحت اداره شما ايراد مي گيرد ،عصباني نشويد.
وقتي مي بينيد كه درصدد خشمگين شدن ھستيد ،خود را از آن محل دور كنيد .بھانه اي بياوريد و از جلسه
بيرون رويد تا بتوانيد عصبانيتتان را فروكش دھيد .اگر براي فروكش كردن خشمتان به خود فرصت دھيد مي
توانيد كنترل احساساتتان را دوباره به دست آوريد.
قبل از نشان دادن ھرگونه واكنش ،توضيح بخواھيد
با پرسيدن سؤال ھاي مختلف وقت را بگذرانيد .مي توانيد از صحبت ھاي ديگران استفاده كرده و سؤاالتي از
آنھا بپرسيد .با اين كار به آن فرد زمان مي دھيد كه اشتباه خود را تصحيح كند.
از قانون  ١٠ثانيه اي استفاده كنيد.
ھيچ عكس العملي نشان ندھيد .اگر مي بينيد كه در يك جلسه ي كاري يا پشت تلفن مي خواھيد كنترل
خشمتان را از دست بدھيد ،با خود تا  ١٠بشماريد تا از عصباني شدنتان جلوگيري شود .قبل از نشان دادن
ھرگونه واكنش ،واقعيات را بررسي كنيد.
باكسي كه مي تواند آرامتان كند حرف بزنيد
ھميشه كسي را براي درد دل كردن و تكيه كردن داشته باشيد ،چه داخل و چه خارج از محل كار .در اين مواقع
سعي كنيد كه با او بيرون رفته و كمي صحبت كنيد .درست نيست كه ھمه ي احساساتتان را در خود نگاه
داشته و بيرون نريزيد .با اين كار سالمتي خودتان به خطر خواھد افتاد .با دوستي صميمي در مورد اين مشكالت
صحبت كنيد تا او آرامتان كرده و كنترل خود را دوباره بازيابيد.
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براي از بين بردن عصبانيتتان ورزش كنيد
اجازه ندھيد كه تصوير كاريتان با عصباني شدن و از دست رفتن كنترلتان مخدوش شود .در اين مواقع ورزش
كمك بسيار خوبي است .به باشگاه برويد و كمي ورزش كنيد .مطمئناً ھمه چيز را فراموش خواھيد كرد.
ببينيد چه چيز باعث عصبانيتتان مي شود
آگاه باشيد كه در چه موقعيت ھايي كنترل خود را از دست داده و عصباني مي شويد .وقتي فھميديد كه چه
چيز منجر به عصبانيتتان مي شود درصدد جلوگيري از ايجاد چنين موقعيت ھايي برآييد .با اينكه ياد بگيريد كه
چطور با اين موقعيت ھا كنار بياييد تا موقعيت كاريتان خدشه دار نشود.
ھمكارانتان را بشناسيد
ببينيد رفتار ھر كدام از ھمكارانتان چه عالئمي دارد .ممكن است خيلي از حرف ھاي آنھا كه براي شما مثل
انتقاد مي ماند ،در واقع حكم شوخي داشته باشد .با شناختن شخصيت و رفتارھاي ھمكارانتان ،بھتر مي
توانيد با انتقادات آنھا كنار آمده و خشم خود را كنترل كنيد.
واكنش افراد ديگر را پيش بيني كنيد
زماني كه مي خواھيد كار جديدي را در اداره انجام دھيد ،واكنش و عكس العمل ھمكارانتان را پيش بيني كنيد.
با اين كار مي توانيد بھتر با انتقادات و ايرادھاي آنھا پس از انجام كار كنار بياييد.
خود را براي حفظ آرامش آماده كنيد
زماني كه مي خواھيد سخنراني انجام دھيد ،خود را براي ھر نوع سؤال و انتقادي آماده كنيد .با اين كار مي
توانيد حين ايراد انتقادات سايرين آرامش خود را حفظ كرده و به درستي پاسخ منتقدين را بدھيد.
شروع به نوشتن كنيد
کلماتی که موقع عصبانيت بيان میکنيد را روی کاغذ بنوﯾسيد و سعی کنيد دﯾگر ھنگام مشاجره و عصبانيت
آنھا را تکرار نکنيد.
قبل از نوشتن ھر ايميل نامحترمانه كمي صبر كنيد
ھيچگاه به ديگران بي احترامي نكنيد ،حتي اگر حق با شما باشد .آسان است كه اجازه بدھيم ابرھاي تيره
جلوي قضاوتمان را بگيرد .قبل از ارسال ھر ايميل نامحترمانه در پاسخ به انتقادات سايرين يك روز صبر كنيد .روز
بعد دوباره آن را خوانده و تجديدنظر كنيد.
بجاي داد زدن حرف بزنيد
در مورد چيزی که دارﯾد میگوﯾيد کمی فکر کنيد و صدایتان را بلند نکنيد .در مورد چيزی که شما را عصبانی
کرده با آرامی توضيح دھيد .سعی کنيد قبل از اﯾنکه پاسخ بدھيد به آنچه فرد مقابلتان ھم میگوﯾد گوش کنيد.
در پايان ھر روز خشمتان را دور بيندازيد
ياد بگيريد كه با ترك اداره ،عصبانيت ھاي خود را نيز دور بريزيد .بعد از كار به كارھايي بپردازيد كه به آن عالقه
داشته و لذت مي بريد .با دوستانتان بيرون برويد ،يا تلويزيون تماشا كنيد ،با اين كار استرستان را از بين خواھيد
برد.
براي طغيان ھاي عصبي خود عذرخواھي كنيد
با وجود اينكه قصد بدي نداشته ايد ،درست نيست كه جلسات اداري را با عصبانيت ترك كنيد .اگر در حين
جلسه عصبانيتتان باعث شده كه به كسي بي احترامي كنيد ،از او معذرت بخواھيد .لزومي ندارد كه براي
عصبانيت خود توضيحي بياوريد ،فقط گفتن »من رفتار بدي داشته ام و عذر مي خواھم« كافي است تا ھمه
سوء رفتارھا را از بين ببرد.
مثل يك انسان رفتار كرده و جلو برويد
مديران خوب با شخصيت ھاي استوار  ،احساساتي قوي نيز دارند .اين به اين معني نيست كه مي توانيد اجازه
بدھيد احساساتتان بر شما غلبه كنند ،قضاوت ھايتان را تيره كرده و ايجاد مشكل كنند.
با شناسايي عالئم عصبانيتتان ،مي توانيد آسان تر بر آنھا چيره شويد ،حتي بدون اينكه كسي بفھمد.
احساسات منفي خود را با اعتماد به نفس جايگزين كنيد و تعادل احساساتتان را حفظ كنيد .در اين مسائل
عجله نكنيد .سال ھا طول مي كشد تا آبرو و اعتبار جمع شود اما براي از بين رفتن آن فقط ثانيه اي كافي
است.
به فوايد و مضرات عصبانيت فكر كنيد
بعد از اﯾنکه عصبانيتتان فروکش کرد با خود فکر کنيد اﯾن عصبانيت چه فواﯾدی برای من و فرد مقابل داشت؟
آسيبھا و اثرات منفی آن روی من و دﯾگری چهقدر بود؟ آﯾا مشکل را برطرف کرد؟
موقعيت را بپذيريد
برخی چيزھا را نمیتوان تغيير داد .گاھی باﯾد به جای عصبانی شدن وضعيت کنونی را پذﯾرفت و با آن سازگاری
پيدا کرد .در اﯾن صورت الزم است شيوهھای مقابله با مشکالت را ﯾاد گرفته و ﯾا آنھا سازگار شوﯾد.
به سالمت خود بينديشيد
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عصبانيت موجب افزاﯾش ھورمون استرس و عصبانيت در بدن شما میشود که اﯾن خود موجب افزاﯾش فشار
خود شما میشود .پس بگذارﯾد با آرامش مشکالت برطرف شود ،چرا که عصبانيتھای طوالنی مدت و شدﯾد
سالمت قلب شما را ھم به خطر میاندازد.
تصميم نگيريد
توصيه ميشود در ھنگام خشم به ھيچ وجه تصميم نگيريد  .زيرا ھنگام عصبانيت با عقل و منطق تصميم نمي
گيريد.
عوارض خشم و عصبانيت
وقتی نمیتوانيم عصبانيت خود را كنترل نماﯾيم از چند جھت دچار آسيب میگردﯾم:
عصبانيت تواناﯾی ما را برای خوشحالی از بين میبرد زﯾرا عصبانيت و خوشحالی در تضاد با ﯾكدﯾگر ھستند.
عصبانيت موجب خارج شدن روابط خانوادگی و دﯾگر روابط از مسير صحيحشان میگردد.
عصبانيت موجب كاھش مھارتھای اجتماعی ،سازش و مصالحه شده و دﯾگر روابط را نيز در معرض خطر قرار
میدھد.
عصبانيت به معنای از دست دادن كار است ،زﯾرا روابط را نابود میكند.
ھمچنين عصبانيت به معنای شكست در كاری است كه در صورت عدم عصبانيت و داشتن خلقی نرمتر ميتوان
موفقيتی در پی داشت.
عصبانيت منجر به افزاﯾش فشار و استرس میگردد )و اﯾن رابطه دو طرفه است ،عصبانيت منجر به افزاﯾش
استرس و استرس موجب عصبانيت بيشتر است(
در ھنگام عصبانی بودن ما دچار اشتباھات بسياری میگردﯾم ،زﯾرا پردازش اطالعات در آن ھنگام برای ما
مشكل میباشد.
خشم از ديدگاه اسالم
غضب يكي از غرايز انساني است و بھره ھاي فراواني براي انسان دارد و در دفاع از ھويت و باورھا و فرھنگ او
نقش مھمي ايفا مي كند.
سه گروه متفاوت
در واقع انسان ھا را مي توان در مورد اين حالت نفساني ،به سه گروه تقسيم كرد:
دسته اول :انسان ھايي كه در ھنگام غضب افراط مي كنند و از حد و مرز ايمان بيرون مي روند .اين گونه
اشخاص ھمواره گرفتار اعمال ناپسند خود ھستند و بسا كه پشيماني ھم سودي به حالشان نخواھد داشت.
دسته دوم :افرادي ھستند كه اساساً خشمگين نمي شوند و اصال قوه غضبيه خود را به كار نمي گيرند و در
جاھايي كه حتي شرع و عقل ھم براي آنان خشم را الزم دانسته است ،به ھيچ وجه حركتي ندارند .اينان نه
تنھا عملي ناپسند انجام مي دھند ،بلكه از افراد عصباني بدترند و افرادي بي غيرت و بي ھويت تلقي مي
شوند.
دسته سوم :كساني كه براساس كمال وجودي خود ھرگاه خشمگين شوند ،از مرز اعتدال خارج نمي شوند.
اينان با ايمان راسخ و اعتماد به نفسي كه دارند ،ھنگام بروز حالت خشم بر وجودشان تسلط كامل دارند و تمام
اعضا و جوارح آنان تحت فرمان عقل و ايمانشان قرار دارد.
خشم مقدس
قرآن كريم ھرگز اصل خشم را تخطئه نمي كند و خشم ھاي مقدس را مي ستايد .اساساً خشم مقدس يكي
از صفات الھي است كه نام ھاي قھار و جبار حضرتش به آن اشاره دارد .خشمگين شدن اگر متعادل و در راه
حق باشد ،نه تنھا ناپسند نيست ،بلكه پسنديده و مورد رضاي حق ھم خواھد بود.
افراط نكردن در حاالت خشم
٩

به طور طبيعي ھر انساني بر اثر عوامل و زمينه ھايي كه برايش پيش مي آيد ،گاھي خوشحال و گاھي نيز
خشمگين و ناراحت مي شود؛ اما اگر اين حاالت فطري با معيار دين و ھدايت قرآن و رھنمودھاي اھل بيت
عليھم السالم ھمراه باشد ،ھرگز در آن افراط و تفريط ديده نخواھد شد.
قرآن خشم ھاي بي مورد را به دوران جاھليت نسبت داده و آرامش را در ھنگام خشم ويژه رسول خدا)ص( و
مؤمنين مي داند و خاطرنشان مي كند كه اين آرامش ھم يك موھبت الھي است؛ ھمچنان كه خشم و تعصبات
جاھلي را ره آورد افكار نادرست و عملكرد غلط كافران قلمداد مي كند و مي فرمايد:
»[به خاطر بياوريد] ھنگامي را كه كافران در دل ھاي خود خشم و نخوت جاھليت داشتند و [در مقابل] خداوند
آرامش و سكينه خود را برفرستاده خويش ومؤمنان نازل فرمود) «.فتح(٦٢.
خداوند در اين آيه به ما مي آموزد كه فرھنگ جاھليت »حميت«» ،تعصب«» ،غضب« و خشم جاھلي است؛
ولي فرھنگ اسالم »سكينه«» ،آرامش« و »تسلط برنفس« مي باشد.
كالم امام باقر)ع( در اين زمينه رھنمود شايسته اي براي ماست .آن حضرت در مورد ويژگي شيعيان علي
فرمود» :الذين أذا غضبوا لم يظلموا و اذا رضوالم يسرفوا؛) (٥آنان چنان اند كه در ھنگام خشم و غضب دست به
ستم و گناه و حركات جاھالنه نمي آاليند و ھرگاه راضي و خشنود شدند ،افراط و زياده روي نمي كنند«.
آري ،غرايز انساني ھمانند موتور محرك است كه انسان را گاھي ھمانند طوفان و تندباد چنان به حركت درمي
آورد كه اگر مراقبتي صورت نگيرد ،خسارت ھاي جبران ناپذيري در پي خواھد داشت؛ اما ھمين محرك ھا اگر به
وسيله ايمان و باورھاي قلبي و ارتباط با انسان ھاي كامل تعديل و كنترل شود ،از عواقب ناشايست به دور
خواھند ماند.
شيوه ھاي كنترل خشم
براي فرونشاندن خشم و غضب راھكارھاي مختلفي وجود دارد كه با انجام آن مي توان از ضررھاي بعدي
عصبانيت جلوگيري كرد.
وقتي كه در حضور امام باقر)ع( سخن از غضب به ميان آمد ،حضرت فرمود؛ »ھمانا كه مرد خشمگين مي شود و
تا خود را داخل آتش نكند و به گناھي دست نيااليد آرامش نمي يابد و خشمش فرو ننشيند .پس براي اينكه در
ھنگام خشم به كارھاي ناشايست اقدام نكنيد ھرگاه شخصي خشمگين شد اگر ايستاده است فورا بنشيند تا
پليدي و وسوسه شيطان از او دور شود و ھرگاه به خويشاوندش غضب كند ،به نزد او برود و بدنش را مس كند؛
چرا كه خويشاوند اگر مس شود ،آرامش يابد«.
در توضيح اين حديث ،ما براي كنترل خشم و عصبانيت راھكارھاي ديگري كه عالمان اخالق و روان مطرح كرده
اند نيز پيشنھاد مي كنيم:
 -١در آن حالت شخص به سيره انبياء ،اولياء و صلحاء كه خود را پيرو آنان مي داند توجه كند و در مورد آيات و
احاديثي كه غضب بي جا را مذمت كرده اند ،فكر كرده و از عواقبش برحذر باشد.
 -٢در ھنگام خشم استعاذه نمايد و با گفتن جمله »اعوذ با

من الشيطان الرجيم« به خداوند عالم پناه ببرد.

 -٣با آب سرد وضو بگيرد و يا غسل نمايد.
 -٤زمينه ھا و بسترھاي ديگر خشم را خود يا ديگران از ميان بردارند مانند گرسنگي ،تشنگي ،خستگي ،بي
خوابي و..
 -٥فوائد شيرين و لذت بخش كظم غيظ را -كه بارھا تجربه كرده -در نظر آورد.
 -٦از افراد بدخلق و عصباني فاصله بگيرد و رفاقت نكند.
 -٧اعتقاد به قضا و قدر خداوندي را در وجودش تقويت كند و بداند كه گاھي پديد آمدن برخي حوادث ناگوار كه با
ميل باطني او ناسازگار است ،در اثر تقدير الھي است .امام باقر)ع( در اين زمينه فرمود :در ميان خلق خدا
سزاوارترين كس به تسليم در برابر قضاي خدا كسي است كه خداي عزوجل را بشناسد و ھر كه به قضا راضي
باشد ،قضا بر او وارد شود و خدا اجر او را بزرگ فرمايد و ھر كه قضا را ناخوش دارد ،قضا بر او وارد شود و خدا
اجرش را تباه سازد«.
 -٨انسان وقتي كه بر فردي ضعيف تر از خودش خشم مي گيرد ،فراموش نكند كه قدرت خداوند خيلي باالتر از
١٠

قدرت اوست و ممكن است مورد قھر و غضب و انتقام خداوند قرار گيرد .قرآن مي فرمايد» :آنھا بايد عفو كنند و
چشم بپوشند ،آيا دوست نمي داريد خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مھربان است) «.نور(٢٢.
 -٩سفارش به اطرافيان در مورد يادآوري عواقب شوم عصبانيت و تذكر نكات مؤثر.
نوشته اند كه در ميان پادشاھان بني اسرائيل عادتي مرسوم بود كه آنان را در حكومت كنترل مي كرد؛ به اين
صورت كه در نزد ھر يك از آنان حكيمي دانا بود و صحيفه اي به ھمراه داشت كه ھرگاه پادشاه عصباني مي
شد ،آن حكيم ،صحيفه را در مقابل او گرفته ،به دستش مي داد .در آن صحيفه نوشته بود» :بر زيردستان رحم
كن! از مرگ بترس! روز جزا را فراموش نكن!« وقتي شاه آن را مي ديد ،غضبش ساكن مي شد.
چه زيباست افرادي كه قادر به كنترل خشم خود نيستند و ھميشه بعد از عصبانيت پشيمان مي شوند ،چنين
صحيفه اي تھيه كنند و به اطرافيان بسپارند كه در ھنگام غضب آنان ،عالوه بر ارائه آن صحيفه ،آثار خوش خلقي
و عاقب شوم بدخلقي و عصبانيت را به وي يادآور شوند تا در خانواده يا در اجتماع و يا در مراكز مھم به اين
وسيله خشم خود را كنترل نمايند .حتي يك حديث ،يك نكته و يا عبارتي در موضوع كظم غيظ با خط درشت ،در
محل زندگي نصب كنند كه ديگران او را به آن توجه دھند.
-١٠آخرين نكته اينكه بدانند انسان ھاي عصباني در ميان مردم و عقالي عالم منفورند و بردباران عزيز و محترم.
آثار و فوايد كنترل عصبانيت از دﯾدگاه اسالم
اگر انسان بتواند در حاالت خشم و غضب ،مالك نفس خويش باشد ،او را مي توان از افراد نيرومند و توانا
برشمرد؛ چرا كه كنترل نفس سركش در آن حالت ،ايمان و اراده اي واال و قوي الزم دارد كه خيلي از انسان ھا
نمي توانند از عھده اش برآيند .اگر مروري به صفحات حوادث در رسانه ھا داشته باشيم اكثر حوادث ناگوار ريشه
در عدم توانايي مجرمين در كنترل خشم و غضب خود دارد.
به اين جھت كنترل غضب امري مھم به شمار مي آيد و ھر كس در آن موفق شود ،افزون بر بھره ھاي فراون
دنيوي ،داراي مقامي بلند از نظر معنوي خواھد بود .اينك به برخي از آثار و فوايد كنترل خشم توجه مي كنيم:
الف .نجات از آتش دوزخ
امام باقر)ع( يكي از مھم ترين بركات خويشتن داري در حالت خشم را نجات از آتش دوزخ بيان مي كند و مي
فرمايد» :من ملك نفسه اذا ...غضب حرم ﷲ جسده علي النار؛ ھر كس در ھنگام خشم و غضب مالك نفس
خويش باشد ،خداوند متعال بدن او را بر آتش جھنم حرام خواھد كرد«.
ب .آرامش روز قيامت
آن حضرت پاداش شيرين كظم غيظ را در ضمن تفسير آيه »و اذا ما غضبوا ھم يغفرون« )شوري (٧٣.اين گونه
بيان مي كند :من كظم غيظا و ھو يقدر علي امضائه حشا ﷲ قلبه امنا و ايمانا يوم القيامه ھر كس خشم خود
را فرو برد ،در حالي كه مي توانست از طرف مقابل انتقام بگيرد خداوند متعال در روز قيامت قلبش را از ايمان و
امنيت و سالمتي پرخواھد كرد«.
ج .روشني چشم اھل بيت)ع(
فرو بردن خشم و بردباري در مقابل عصبانيت از لذت بخش ترين لحظاتي است كه امامان معصوم)ع( از آن به
عنوان روشني چشم نام مي برند .آن گراميان اين خصلت واالي انساني را ھمواره دوست داشتند و شيريني
آن را ھرگز فراموش نمي كردند .حضرت باقر)ع( مي فرمايد» :پدرم امام صادق)ع( مي فرمود پسرم! ھيچ چيز
مانند عصبانيتي كه با صبر پايان مي پذيرد چشم پدرت را روشن نمي كند«.
آري اگر انسان بتواند در آن لحظه خطرناك و حساس ،صبر و بردباري پيشه كند ،لذت و شيريني آن تا آخر عمر در
كامش خواھد ماند و او را مسرور خواھد نمود .در مقابل اگر خود را كنترل نكند تا آخر زندگي در آتش حسرت و
ندامت خواھد سوخت.
د .امنيت از خشم خدا
امام باقر)ع( در اين مورد فرمود» :يا موسي امسك غضبك عمن ملكتك عليه :اكف عنك غضبي؛
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در كتاب تورات در ضمن مناجات خداي عزوجل با موسي)ع( آمده است :اي موسي خشم خود را از كسي كه تو
را بر او مسلط ساخته ام ،بازگير تا خشم خود را از تو بازگيرم«.
ھـ  .داخل شدن در رديف اھل ايمان
قرآن كريم مومنان را در آيات متعدد به خاطر كنترل خشمشان مي ستايد .در سوره شوري در مورد يكي از
ويژگي ھاي بارز مومنين مي فرمايد» :و اذا غضبوا ھم يغفرون؛ )شوري (٧٣.مومنين زماني كه خشمگين مي
شوند )با فرو خوردن خشم خود( عفو مي كنند«.
ھر انساني طبيعتا در مقابل پيشامدھاي ناگوار و ناھنجاري ھا ناراحت و عصباني مي شود و آيه فوق مي گويد
كه اھل ايمان در چنين مواقعي نه تنھا خود را به گناه آلوده نمي كنند ،بلكه با كنترل خشم خود از صفت عفو و
بخشش بھره مي گيرند.
سيره امام باقر)ع(
در سيره اخالقي امام باقر)ع( آمده است :روزي يك نفر مسيحي به آن حضرت جسارت كرد و گفت » :انت بقر؛
تو گاو ھستي«.
امام بدون اينكه خشمگين شود ،فرمود» :ال انا باقر؛ نه من باقرم «.مسيحي گفت :تو پسر آن زن آشپز ھستي؟
امام فرمود :آري مادرم يك بانوي آشپز بود .آن مرد براي اينكه امام را عصباني كند ،دوباره گفت :تو پسر زن سياه
چرده ،زنگي و دشنام گو ھستي .امام پاسخ داد .اگر تو راست مي گويي ،خدا مادرم را بيامرزد و اگر دروغ مي
گويي ،خداوند تو را ببخشد .وقتي آن مرد مسيحي بردباري و حلم بي پايان امام را مشاھده كرد كه با اين
اھانت ھا ھرگز خشمگين نشد و كامال بر نفس خود مسلط بود ،زبان بر شھادتين جاري كرد و مسلمان شد.
اين رفتار حضرت باقر)ع( دقيقا در تفسير اين آيه شريفه است كه مي فرمايد» :ھرگز نيكي و بدي يكسان
نيست؛ بدي را با نيكي دفع كن! ناگاه خواھي ديد ھمان كس كه ميان تو و او دشمني است ،گويي دوستي
گرم و صميمي مي شود و اين خصلت را جزكساني كه شكيبا بوده اند ،نمي يابند و آن را جز صاحب بھره اي
بزرگ ،نخواھند يافت) «.فصلت (٤٣.
دستاوردھاي اين حركت پسنديده از نظر روحي و رواني و معنوي ،خيلي بھتر و بيشتر از آن است كه انسان
خشم و غضب خود را با ھيجانات عصبي و رفتارھاي زشت و كينه توزانه فرو نشاند.
دراين باره اشاره به سخن مولوي در مورد علي)ع( خالي از لطف نيست .او بعداز آنكه موالي متقيان را اسوه
بردباران معرفي مي كند و با ستايش از آن حضرت مي گويد كه امام)ع( در ھنگام خشم و غضب كامال برخود
مسلط بود و ھرگز اراده و تدبير خود را در اختيار احساسات زودگذر قرار نمي داد و تمام اعضا و جوارحش تحت
عقل و وحي بود ،به نقل داستاني دراين زمينه مي پردازد و در ستايش حلم آن گرامي به زبان حال امام مي
گويد.
باد خشم و باد شھوت باد آز
برد او را كه نبود اھل نماز
خشم بر شاھان ،شه و ما را غالم
خشم را ھم بسته ام زير لگام
تيغ حلمم گردن خشم زده است
خشم حق ،بر من چو رحمت آمده است
كه نيم ،كوھم ز صبر و حلم و داد
كوه را كي در ربايد تند باد
مضرات غضب
الف -زمينه براي تسط شيطان
ً
ضررھاي فراواني بر غضب مي توان بر شمرد كه مھمترين آن تسلط شيطان بر انسان است .اساسا فرد
خشمگيني كه قادر به كنترل خشم خود نيست و نمي تواند تصميمات مثبت بگيرد و وجودش را آتش كينه و
انتقام پر كرده است ،در آن لحظه وجودش بستري مناسب براي بھره برداري شيطان است و شيطان مي تواند
به راحتي او را گمراه كند و از ھمين راه به اھداف شوم خود دست يابد.
امام باقر)ع( دراين زمينه مي فرمايد» :غضب ،آتش پاره اي است از شيطان كه در باطن فرزند آدم است و چون
كسي از شما عصباني شد ،چشم ھاي او سرخ مي شود و باد به رگ ھاي او مي افتد و شيطان در وجودش
داخل مي شود «.البته اگر انسان تحت تأثير شيطان قرار گيرد ،ممكن است ھرگونه گناه و كار ناشايستي
مرتكب شود.
١٢

ب :دوري از فضائل اخالقي
انسان درحال عصبانيت از ادب و حيا و عفت فاصله مي گيرد .احترام بزرگان و اطرافيان را نمي تواند نگھدارد.
پرده حيا و عفت را مي درد و در نتيجه سخناني بر زبانش جاري مي شود كه در حالت عادي از گفتن وحتي
شنيدن آن خجالت مي كشد .دست به كارھايي مي زند كه ھرگز با اخالق و انسانيت ھم خواني ندارد.
ج -خواري و رسوايي
از ديگر مفاسد خشم ھاي بي جا ،خواري و ذلت و رسوايي فرد عصباني است .او معموال وقتي كه حالت خشم
برايش عارض مي شود ،درميان جمع ،فردي غيرعادي ،ناتوان و سبك قلمداد مي شود كه قادر به كنترل
وجودش نيست و نمي تواند امور زندگي اش را مديريت كند و تمام كساني كه او را در آن حال مي بينند ،به
ديده حقارت و يا ترحم به او مي نگرند.
د -سلب اعتماد ديگران
افراد جامعه به ويژه عقالي قوم و نخبگان ،به افراد عصباني كمتر اعتماد مي كنند؛ چرا كه احساس مي كنند او
به اندك بھانه اي خشمگين مي شود و تصميماتي مي گيرد كه مبناي عقالني و منطقي ندارد؛ گرچه بعدا
اظھار ندامت كرده  ،عذرخواھي ھم مي كند.

احاديثي در خصوص كنترل خشم :
پيامبر صلىﷲعليهوآله ميفرمايند:
ضبَ ُه؛
ع غَ َ
رع ُة ُك ﱡ
رع ِ
ص َ
ص َ
قش ِع ﱡر َ
جھ ُه َويَ َ
غضب َفيَش َت ﱡد غَ ض َُب ُه َويَح َ
ة الﱠذى يَ
ل ال ﱠ
اَل ﱠ
عر ُه َفيَص َر ُ
م ﱡر َو ُ
ُ
ش ُ
دت گيرد و چھره اش سرخ شود و موھايش بلرزد ،ا ّما بر خشم خود
كمال دليرى آن است كه كسى خشمگين شود و خشمش ش ّ
چيره گردد.
الرّضا؛
ل َمن كانَ بَطى َء ال َغ َ
ض ِ
الرّجا ِ
سري َ
اَال اِنﱠ َ
ب َ
ع ِ
خي َر ِ
بدانيد كه بھترين انسان ھا كسانى ھستند كه دير به خشم آيند و زود راضى شوند.

امام على عليه السالم :
خي َر؛
ويدنِى
م
ِد ال َ
َ
َبُ :يبدِى ال َ
بِ َ
ﱠ
الش ﱠر َو ُيباع ُ
عائب ُ
َرين ال َغض ُ
ئس الق ُ
خشم ھم نشين بسيار بدى است :عيب ھا را آشكار ،بدى ھا را نزديك و خوبى ھا را دور مى كند.
صوابِ َمن لَم يَغضَب؛
اَق َد ُر النّاسِ َعلَى ال ﱠ
تواناترين مردم در تشخيص درست كسى است كه خشمگين نشود.
ِلم َعن ُه؛
ح
الس َف ِ
سن الح ِ
ه َعلَي َ
َمن غاظَ َ
كَ ،فغ ُ
ﱠ
ِظه بِ ُ
ِ
ك بِ ُقبحِ
زشتى سبكسرى تو را خشمگين كرد تو با زيبايى بردبارى او را به خشم آور.
ھر كس با
ِ
ِج إِحرا َق ُه؛
ِلم ُيطفى نا َر ال َغ َ
ب َوال ِ
ض ِ
ج ُ
ح ﱠد ُة ُت َؤ ّ
اَلح ُ
بردبارى آتش خشم را فرو مى نشاند و تندى آن را شعله ورتر مى كند.

ک بِال ِعبا َد ِة؛
ب فَيَتَ َسلﱠطَ َعلَي َ
ال تَس َرع ﱠَن إلَی ال َغ َ
ض ِ
ھرگز در خشم گرفتن شتاب مکن چرا که به صورت عادت بر تو مسلّط می شود
امام صادق عليه السالم :
خليالً؛
ك َ
ك سوءا َفاتﱠخِذ ُه لِ َنفس َ
ك ثَالثَ َمرّاتٍ َولَم يَ ُقل في َ
ِب َعلَي َ
َمن غَ ض َ
ھر كس سه بار بر تو خشم گرفت ولى به تو بد نگفت ،او را براى خود به دوستى انتخاب كن.

١٣

ما لَ ُه؛
ق َواِذا َرض َ
جه غَ ض َُب ُه مِن َ
ِن اِذا غَ ض َ
ِل َوالﱠذى اِذا َق َد َر لَم يَ ُ
ِى لَم ُيدخ ُ
خر ُ
أخذ اَك َث َر ِم ّ
لمؤم ُ
اَ ُ
ِب لَم ُي ِ
ِله ِرضا ُه فى باط ٍ
ح ٍّ
مؤمن چون خشمگين شود ،خشمش او را از حق بيرون نبرد و چون خشنود شود ،خشنوديش او را به باطل نكشاند و چون قدرت يابد
ق خود نگيرد.
بيش از ح ّ
خ َرةِ؛
عزّا فِى الدﱡنيا َوال ِ
ل ِ
م غَ يظا إِال ّ زا َد ُه الل ّه َع ﱠز َو َ
ما مِن َعب ٍد َكظَ َ
ج ﱠ
ل بر عزّت او در دنيا و آخرت افزود.
ھيچ بنده اى خشم خود را فرو نخورد ،مگر اين كه خداوند عزّوج ّ
ب َوال َ
جةِ؛
ليم إِال ّ عِن َد ال َغ َ
ﱡ
ض ِ
ثَالثَ ٌ
خ إِال ّ عِن َد الحا َ
جاع إِال ّ عِن َد ال َ
اليع َرفُ ال َ
ة ال ُتع َرفُ إِال ّ فى ثَالثِ َمواط َ
حربِ َوال أَ ٌ
الش ُ
ح ُ
ِنُ :
سه كس اند كه جز در سه جا شناخته نمى شوند :بردبار جز در ھنگام خشم ،شجاع جز در جنگ و برادر جز در ھنگام نيازمندى.

امام ھادى عليه السالم :
م؛
ِك لُؤ ٌ
َب َعلى َمن تَمل ُ
اَل َغض ُ
بر زيردستان خشمگين شدن نشانه پَستى است.

١٤

