ت�ثی� خشم وکظم غیظ ب� س�مت روان
در من�بع اس�می و غ�بی
دکت� م�یم صف آرا  _1سم�نه س�دات س�ی�پ�ر ____________________ 2
_____________________

چکی�ه
آی� می ت�ان گفت ف�و ب�دن خشم در روابط انس�نی ،زمینه س�ز آرامش ،س�مت روان و
ارتق�ی ف�هنگ است .مق�له ح�ض� ،درمق�م پ�سخ به این پ�سش است .رویک�د این مط�لعه
ت�صیفی ب�ده که ب� گ�د آوری اط�ع�ت از مت�ن اس�می و من�بع پ�وهشـی علمـی بـه کمـک
روش تحلیل اسن�دی انج�م گ�فته است .ب�رسی مط�لع�ت انج�م ش�ه نش�ن می ده� می�ن
دی�گ�ه اس�می و غ�بی درب�ره چگ�نگی م�اجه ش�ن ب� خشم  ،تف�وت اس�سـی وجـ�د دارد.
در دی�گ�ه غ�بی خشم بیم�رگ�ن را ب�ی� درم�ن ک�د ،ام� در هم�ن ح�ل نب�ی� خشم را س�ک�ب
کـ�د .در ایـن دیـ�گ�ه هـ� بـه طـ�ر معمـ�ل بــه علـت ایجـ�د خشـم ت�جـه نمـیشـ�د ،امـ� روایــ�ت
اسـ�می در بحــث کظــم ،غــیظ سـعی در حــل کــ�دن ریشــه ای مسـئله دارد داشــتههــ�ی ایــن
پ�وهش نش�ن میده� ب�وز خشم نه تنه� به س�مت کمکی نمیکن� ،بلکه ع�وه ب� س�مت
روان ،ب ــ� س ــ�مت جس ــم اف ــ�اد نی ــ� ت ــ�ثی� ن ــ�مطل�ب دارد ،درص ــ�رتی ک ــه ب�رس ــی اح�دی ــث
پیش�ای�ن اس�م نش�ن میده� ف�و ب�دن خشم ،اف�ون ب� ت�مین س�مت و امنیت اف�اد ،آن�ن
او را به سمت کم�ل عقل نی� رهنم�ن می س�زد.
کلی�واژهه�  :خشم ،س�مت روان ،کظم غیظ ،در ق�آن و ح�یث.
_____________________
 .۱عض� هیئت علمی دانشگ�ه ال�ه�اء3
safara_maryam@yahoo.com
m.safaar@alzahra.ac.ir
 .٢ک�رشن�س ارش� عل�م اجتم�عی ،دانشگ�ه ال�ه�اءsama.sadid@gmail.com 3
دری�فت  _۱۳۹۳/۱۱/۷ :پ�ی�ش ۱۳۹۴/۳/۳۰ :
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مق�مه
ارتبــ�ط بــ�ون خشــ�نت ،زمينــهســ�ز آرامــش ،ت�انمنــ�ی در حــل مســئله ،ســ�مت روان و
ارتق� ف�هنگ است.
درب�رۀ خشـم تعـ�ريف متعـ�دی از سـ�ی ف�سـفه و روانشن�سـ�ن ارائـه شـ�ه اسـت ،ولـی
در تمـ�م آنهـ� مـیتـ�ان ن� کـ�می را بـه عنـ�ان ع�مـل اصـلی بـ�وز خشـم و دفـ�ع _ تخ�یـب را بـه
عنــ�ان هــ�ف خشــم دانســت)ملكی .(١٣٨۵ ،از دیــ�گ�ه اســ�م ،غضــب یكــی از غ�ايــ�
انس�نی است و به�هه�ی ف�اوانی بـ�ای انسـ�ن دارد و در دفـ�ع از ه�یـت و ب�ورهـ� و ف�هنـگ او
نقـش مهمـی ايفـ� مـیكنـ� ،امـ� در همــ�ن حـ�ل اگـ� در آن افـ�اط و تفــ�یط ب�شـ� ،بـیش از هــ�
صـفت رذيلـه دیگـ�ی وی�انـی بـه بـ�ر میآورد)مکـ�رم شـی�ازی ،١٣٨٢،ص  .(٣٨٨غضـب از
بیم�ری دل و نقص�ن عقل است و ب�عـث ضـعف نفـس و نقـص آن میشـ�د )ن�اقـی،١٣٧٢،
ص .(١۴٠از نظ� اس�م معي�ر خشمگين ش�ن ،خ�است چن�ن کـه ع�مـه طب�طبـ�یی; در
این زمینه میف�م�ی� :رس�ل خ�ا 9ج� ب�ای خ�ا غضب نمیک�د و چی�ی تـ�ب مق�ومـت
در ب�ابــ� غضــب آن حضــ�ت را ن�اشــت »)ســنن النبــی ،ص  (۶٧و کمــ�ل انســ�نی در بــ�وز
ن�ادن خشم نفس�نی ی� هم�ن غضب است و در انتخ�ب دوست کسی �یق دوستی است
که سه ب�ر ب� ت� خشم گی�د ،ام� خشم خ�د را اب�از نکن� )مع�ن الج�اه� ،ص .(٣۴
اگ�چه دش�ار است بت�ان در زن�گی از ع�املی کـه خشـم و عصـب�نیت را ایجـ�د مـیکننـ�
دوری گ�یـ� ،ولــی مــیتـ�ان خشــم را مــ�ی�یت کـ�د ،چنــ�ن کــه بـه ف�مــ�دۀ امــ�م خمینــی;

غضب ّام ام�اض نفسـ�نیه و كلیـ� هـ� شـ�ی اسـت و در ب�ابـ� آن ،كظـم غـيظ و فـ�و نشـ�ن�ن
غضب نقط� تجمع مح�سن و ك�ام�ت است.
وجه امتیـ�ز ایـن اثـ� نسـبت بـه پـ�وهش شـک�هی یکتـ� و همکـ�رانش )  ( ١٣٨٨در ب�رسـی
مـــ�ی�یت خشـــم بـــ� اســـ�س آمـــ�زههـــ�ی اســـ�می و روانشن�ســـی نـــ�ین و پـــ�وهش الهـــی و
همکـ�رانش) (١٣٩٢بــ� ب�رسـی خشــم در نگـ�ه اســ�م و روانشن�سـی :کظــم غـیظ چیســت؟
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س�ک�ب خشم ی� م�ی�یت آن ،ایـن اسـت کـه مـیک�شـ� تـ�ثی� بـ�وز خشـم و کظـم غـیظ را بـ�
س�مت روان ب�رسی کن� .به عب�رت دیگ� ،پـ�وهش ح�ضـ� ،تـ�ش مـیکنـ� پ�سـخ دهـ� آیـ�
کظم غیظ ب�ای ارتق�ی س�مت روان م�ث� ت� است ی� ب�وز خشم؟
خشم و کنت�ل آن در من�بع علمی
نظ�یــه پــ�دازان متعـــ�دی همچــ�ن تــ�م کینـــ�) ،(١٩٧٠پ�چیــک) ،(١٩٨٠ایـــ�ارد)،(١٩٨٠
پنکســـپ ) ،(١٩٨٢اکمــــن) ،(١٩٨۴تـــ�اورتن) (١٩٨۴و ن�اکــــ�) ،(١٩٩۴خشـــم را در فه�ســــت
مهمت�ین هیج�نه�ی انس�نی ذکـ� کـ�ده انـ�)ری� .(٢٠٠۵ ،افـ�اد متن�سـب بـ� سـطح ته�یـ�ی
كـه بــه نظ�شـ�ن مــیرسـ� ،واكــنش خشــم یـ� پ�خ�شــگ�ی از خـ�د نشــ�ن مـیدهنــ� )شــک�هی
یکتـ�  ،١٣٨٧،ص  ،(٣۶٩ _٣۵٨ایــن هیجــ�ن بـ� میــ�ان ارزیــ�بی منفـی ایشــ�ن مــ�تبط اســت
ً
)آتلـی .(١٩٩٢،خشـم معمـ�� بــ� ب�ورهـ�ی م�بـ�ط بـه تصــ�یق خـ�د و سـ�زنش دیگـ�ان همــ�اه
است)راسـتینگ و نــ�لن _ ه� کسـم� (١٩٩٨ ،چنــ�ن کـه دانشــمن�ان دری�فتـهانــ� کـه خشــم از
ب�وره�ی غی�منطقی درب�رۀ دیگ�ان ن�شی مـیشـ�د )الـيس .(٢٠٠۵ ،خطـ�یی صـ�رت گ�فتـه و
به نظ� ف�د خشمگین آن خط� نب�ی� انج�م میش�ه است و خ�د را بـ�آن میدانـ� کـه ت�فـی
کن�)روزنب�گ (١٣٨٣،و خشم مه�ر نش�ه اغلب به پ�خ�شـگ�ی و ن�سـ�زگ�ری منجـ� میشـ�د
)وفـ�یی  .(١٣٨٨ ،خشـم هیجـ�ن یـ� نــ�راحتی شـ�ی�ی) وایـ�بک (٢٠٠٧،اسـت كـه بــ�وج�د
اهمیــت آن کمتــ� مــ�رد مط�لعــه قــ�ار گ�فتــه اســت .اگ�چــه خشــم ،هیجــ�نی طبیعــی تلقــی
میگ�دد ،خط�اتی نی� به هم�اه دارد .ش�اه� تج�بـی بسـی�ری آثـ�ر مخـ�ب خشـم را در روابـط
انس�نی نش�ن دادهان� .افـ�اد خشـمگین منفـیتـ� میان�یشـن� و نسـبت بـه ديگـ�ان تعصـب
دارن� )دسـتن� .(٢٠٠۴ ،همچنـین خشـم پـيشبـین مهـم افسـ�دگی )پ�لیـ� و همكـ�ران،(٢٠٠۴ ،
است�س)اســــپی�ی (٢٠٠۵ ،و خ�دکشــــی )محمــــ�ی فــــ� و همکــــ�ران ،١٣٩٢ ،ص (١٠٠ _٨٩
شن�خته ش�ه است.
در دوران مع�ص� ،خشم يک مسئل� اجتمـ�عی و از م�ضـ�ع�ت اس�سـی به�اشـت روانـی
بهشم�ر میآي� )نيك�لس�ن(٢٠٠٣ ،؛ وقتی خشم خ�رج از كنت�ل و مخ�ب ب�شـ� ،مـیت�انـ� بـه
بــ�وز مشــك� تی در كـــ�ر ،روابــط بــین فـــ�دی و كیفیــت كلــی زنـــ�گی منجــ� شــ�د )انجمـــن
روانشن�ســی ام�يكــ� .(٢٠٠۴ ،شــ�اه� تج�بــی نیــ� بیــ�نگ� آن اســت کــه آمــ�زش ،در کنتــ�ل و
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م�ی�یت خشم ت�ثی� بسـ�ایی دارد )لین�سـی و همکـ�ران (٢٠٠٣،پـ�وهشهـ� نشـ�ن مـیدهنـ�
آم�زش مه�رته�ی مـ�ی�یت خشـم ،روش من�سـبی بـ�ای كـ�هش خشـ�نت خـ�ن�ادگی بـ�ده
است )تف�شی و همک�ران ،١٣٩٢،ص .(٢٩٩خشم هیج�نی است که یکب�ره فـ�د را اح�طـه
مـیکنــ� .کنتـ�ل ایــن هیجــ�ن اگ�چـه در وهلــه اول دشــ�ار بـه نظــ� مــیرسـ� ،امــ� دانشــمن�ان
ت�یی� می کنن� که ب� آم�زش اف�اد میت�ان خشم و احتم�ل ب�وز ن� گه�نی آن را مـ�ی�یت کـ�د.
اگ�چــه در متــ�ن علمــی بــه فــ�و بــ�دن خشــم یــ� ســ�ک�ب خشــم اشــ�ره نشــ�ه اســت ،بــ�ور
دانشـمن�ان مع�صـ� ایـن اسـت کـه فـ�و بـ�دن خشـم سـببسـ�ز بـ�وز بیم�ریهـ�ی جســمی و
روحی ف�اوانی است ،به ط�ریکه آشک�را بی�ن مـیشـ�د هـ�ف مـ�ي�يت خشـم ،تنهـ� كـ�هش
احس�س�ت هیج�نی و ك�هش ب�انگیختگـی روانشـن�ختی ح�صـل از خشـم اسـت )رافضـی
 (١٣٨٣،و مـ�ي�يت خشـم در پـی از ميـ�ن ب�داشـتن خشـم نيسـت ،بلكـه در پـی تشـ�يق
نظـ�رت خ�دشـن�ختی ،هیجـ�نی و رفتـ�ری اسـت كـه از ك�رب�دهـ�ی شـي�ه كنتـ�ل خـ�د اسـت
)آي�انيك .(٢٠٠۶ ،اگ�چه پ�وهشی از ن�ع ف�اتحليـل گـ�ارش مـیدهـ� بـ�ای درمـ�ن خشـم� ،زم
است روش ه�ی متف�وت به ص�رت ت�کیبی به ک�ر رون�)بك و ف�نن�ز.(١٩٩٨ ،
خشم و کظم غیظ در من�بع اس�می
در قـ�آن بــ�ای خشـم ،دو واژه غــیظ و غضـب بــه کـ�ر رفتــه اسـت .نخســت غضـب کــه
ج�شش و غلي�ن خ�ن قلب است ب�اى انتق�م و دیگ� غيظ که خشـم شـ�ي� اسـت )راغـب
اصـــفه�نی .(١٣٧١ ،در اســـ�م ف�وبـــ�دن خشـــم مطمـــح نظـــ� اســـت واح�دیـــث رســـی�ه از
معص�مین:در این زمینه را میت�ان به دو گ�وه تقسیم ک�د:
گ�وه نخست ،انس�نه�یی را که خشم خ�د را بـ�وز نمـیدهنـ� ،تحسـین مـیکنـ�؛ چنـ�ن
که در ح�یثی از حض�ت امی� 7آمـ�ه اسـت» :بهتـ�ين مـ�دم كسـى اسـت كـه اگـ� او را بـه
خشم آورن� ،ب�دب�رى نم�يـ� و چن�نچـه بـه او ظلـم شـ�د ،ببخشـ�ي� و چـ�ن بـه او بـ�ى شـ�د،
خ�ب� كن�) .غ�رالحكم ،ج ،٣ص  (۴٣٠و بـ�ای خشـم حـ� و مـ�ز ق�ئـل مـیشـ�د؛ چنـ�ن کـه
ام�م ص�دق 7میف�م�ی�» :م�من چ�ن خشمگين ش�د ،خشـمش او را از حـق بيـ�ون نبـ�د و
چ�ن خشن�د ش�د ،خشن�دیاش او را به ب�طل نكش�ن� و چ�ن ق�رت ي�ب� بيش از حق خـ�د
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نگي�د) «.بح�را�ن�ار ،ج ،٧٨ص  (٢٠٩و ب�ای چنین ف�دی پ�داشه�یی نظیـ� ب�داشـته شـ�ن
کیفـ� )امـ�لى ط�ســى ،ص  ، (٣۴٩گ�امـی داشــته شـ�ن نـ�د مــ�دم )تحـف العقــ�ل ،ص (۵۵
بی�ن ش�ه است.
گ�وه دوم ،بـه بیـ�ن زشـتی خشـم ،منشـ� آن و تغییـ�ات ایجـ�د شـ�ه در فـ�د خشـمگین و
م�مت او می پـ�دازد ،چنـ�ن کـه پيـ�مب� اکـ�م 9مـیف�م�یـ�» :خشـم از شـيط�ن و شـيط�ن از
آتـش آف�يـ�ه شــ�ه اسـت« )نهـج الفصــ�حه ،ح  (۶۶٠ایشـ�ن فـ�د خشــمگین را کسـی وصــف
مــیکنــ� کــه وقتــی خشــمگين شــ�د و خشــمش شــ�ت گيــ�د ،چهــ�هاش ســ�خ مــیشــ�د و
م�ه�يش میل�زد )هم�ن ،ح  (١٨٧٢و حض�ت امی�  7میف�م�ی�» :خشم هـمنشـين بسـي�ر
ب�ى است؛ عيب ه� را آشك�ر ،بـ�ى هـ� را ن�ديـك و خـ�ب�هـ� را دور مـىكنـ�) «.غـ�رالحكم،
ج ،٣ص  ،٢۵٧ح (۴۴١٧و نی� میف�م�ی�» :بـ� خشـم ،ت�بيـت ممكـن نيسـت) «.همـ�ن ،ح
 (١٠۵٢٩و ت�صیه میکن�» :ه�گ� در خشم گ�فتن شت�ب مکن؛ چ�ا کـه بـه صـ�رت عـ�دت بـ�
ّ
مسـلط مــیشـ�د« )همــ�ن ،ح .(۶٨٧در روابـط انســ�نی ،حضـ�ت امیــ� م�منـ�ن ،علــی7
تـ�
چنـین هشــ�ار میدهـ�» :ب ـه خشـم درآوردن و شــ�من�ه سـ�ختن دوســت ،مق�مـه جــ�ایی از
اوست« )مح�ض�ات ،ج ،٢ص.(٢٨
از مجمـ�ع روایـ�ت ب�مـی آیـ� کـه از نظــ� پیشـ�ای�ن اسـ�می در هـ� رابطـهای امکـ�ن پ�یــ�ار
ش�ن خشم وج�د دارد ،ام� آنچه انس�نیت را نم�ی�ن می کن� ،مق�ومت در ب�ابـ� خشـم و زود
اظه�ر نک�دن آن است .ف�د مسلم�ن نب�یـ� اجـ�زه دهـ� خشـم بـ� او مسـلط شـ�د و حتـی در
شـ�ت خشـم هــم ب�یـ� از مســی� عـ�الت خــ�رج نشـ�د .ب�یــ� بت�انـ� بین�یشــ� و بعـ� تصــمیم
بگی�د .ف�و بـ�دن خشـم ،خلـق نیکـ� بـ�ای فـ�د همـ�اه خ�اهـ� داشـت و ب�عـث مـی شـ�د فـ�د
من�لـت اجتمـ�عی داشـته ب�شـ� )غـ�رالحكم ،ج ،٢ص  (١٢٣ت�صـیه مـیشـ�د بـ� ب�دبـ�ری ،از
طــ�ف مق�بـــل انتقـــ�م بگیــ�د؛ چ�اکـــه او از اینکـــه نت�انســـته اســت شـــم� را بـــه خشـــم درآورد
خشمگینت� مـیشـ�د )همـ�ن ،ج ،۵ص (٣٣٣و آشـک�را ت�صـیه مـی کنـ� »بـ� هـ�ی و هـ�س
ّ
خ�د جه�د كن ،ب� خشمت مسلط ش� و بـ� عـ�دتهـ�ى بـ� خـ�د مخ�لفـت كـن ،تـ� نفسـت
پ� كي�ه ش�د) «.هم�ن ،ج ،٣ص .(٣۶۵به عب�رتی از دی� اسـ�م ،ایـن تسـلط بـ� خشـم اسـت
که عقل را ک�مل میکن� و ف�و خ�ردن خشم م�جب ع�تمنـ�ی فـ�د در دنیـ� و آخـ�ت خ�اهـ�
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ب�د )اص�ل ك�فى ،ج ،٢ص  (١١٠و میف�م�ی�» :خ�م�ش ک�دن آتـش خشـم بـ�ای کسـی میسـ�
اسـت کــه از روی حقیقــت دشـمنهــ�ی درونــی را در دل بمی�انـ� و ضــمی� خــ�د را از کینــه و
بــ�خ�اهی دیگــ�ان پــ�ک کنــ�) .الحــ�یث ،ج  ،۲ص  ،(۲۸۹امــ� روان شن�ســ�ن نیــ� در ب�ابــ�
خشم دو گ�وه هستن� .گ�وه اول س�ک�ب خشم را به ط�ر کلی ن�پسن� می دانن� و گـ�وه دوم
خشم را به خشم س�لم و خشم بیم�رگ�ن تقسیم ک�ده ،بی�ن مـی کننـ� کـه خشـم بیمـ�رگ�ن را
نب�ی� اظه�ر ک�د)الهی و همک�ران ،١٣٩٢،ص.(۴۶ _٣١
اس�م هیچ یک از این دو راه را ت�یی� نمی کن� ،بلکه به کظم غیظ ت�صیه مینم�ی� ،تـ�
آنج� که آشک�را بی�ن شـ�ه اسـت کـه اگـ� کسـی هنگـ�م خشـم خـ�ددار نب�شـ� ،از اهـل بیـت
نيست )اص�ل کـ�فی ،ج ،٢ص ۶٣٧؛ نهـج الفصـ�حه ،ح » (٢۶٢٨کظـم غـیظ« ،اگـ� چـه بـه
ط�ر دقیق هم�ن حلم نیست ،ام� ب�ین معن�ست کـه انسـ�ن نمـی گـ�ارد آثـ�ر غضـب ظهـ�ر
نم�ی� .در ق�م�س ق�آن کظم )ب�وزن فلـس( بـه معنـ�ی مجـ�اى تـنفس آمـ�ه اسـت ،چنـ�نكـه
راغب و ديگ�ان گفتـهانـ� كظـم ،حـبس و نگهـ�ارى غـيظ اسـت در سـينه ،خـ�اه بـه واسـطه
عف� ب�شـ� يـ� غیـ� آن .اصـل كظـم ،بسـتن ده�نـه مشـک اسـت پـس از پ�شـ�ن و آن هنگـ�م را
گ�ين� كه ف�د در قلب خ�د پ� از غصه ي� پ� از خشم ب�ش� و انتقـ�م نگيـ�د .ایـن افـ�اد از سـ�ی
پ�وردگـ�ر تحسـین شــ�هانـ� )ســ�ره آل عمـ�ان١٣۴ /؛ قلـم » .(۴٨ /كظــم غـيظ« خــ�دداری از
اظه�ر خشم و نگه داشتن آن در دل است )راغب اصفه�نی ،١٣٧٢ ،ص.(٣٢
بنـ� بــه روایـ�ت اســ�می کظـم غــیظ شـج�عت میخ�اهــ� )بحــ�را�ن�ار ،ج ،٧٨ص ٢٢٩؛
نهجالفص�حه ،ح  (١٨٧٢و محكمت�ين و ق�ىت�ين ف�د کسی دانسـته مـیشـ�د کـه بت�انـ� بـ�
خشــم خــ�د غلبــه کنــ� و حتــی در آن ح�لــت نیــ� از حــق منحــ�ف نشــ�د )معــ�نى ا�خبــ�ر،
ص (٣۶۶و ب�ای کسی که بت�ان� خشم خ�د را ف�و ب�د پ�داش بسی�ری ق�ار داده ش�هاست،
حتـی خ�اونـ� ،روز قی�مـت عـ�ابش را از او بـ�ز مـیدارد )جهـ�دالنفس ،ص  (۶٧٨و قلــب او
آ کن�ه از ایم�ن ،امنیت و س�مت خ�اه� ب�د )بحـ�را�ن�ار ،ج  ،۶۸ص  .(۴۱۱بـه عبـ�رتی ایـن
کظم غـیظ اسـت کـه بـه عنـ�ان منشـ� امنیـت و سـ�مت روان از آن نـ�مبـ�ده شـ�ه اسـت .در
اس�م آنگ�ه که ف�د ب� خط�یی دور از انتظ�ر م�اجه میشـ�د ب�یـ� خشـم را آشـك�ر نكنـ� و بـه
آن ت�تيب اث� ن�ه� )راغب اصفه�نی ،١٣٧٨،ص.(١١٧
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ب�رسی ت�ثی� خشم و کظم غیظ ب� س�مت روان
تحمل و م�ارا ج� ب� پ�ي�ش اشـتب�ه ديگـ�ان )نص�اصـفه�نی ،١٣٩١ ،ص (١١٣کـه �زمـه
دستی�بی به آن ف�و ب�دن خشم است ،به دست نمیآی� .ب�وز ن�ادن خشـم رابطـه معك�سـی
ب� آسیبه�ی خ�ن�اده دارد و از آنج� که انس�ن الگ�پـ�ي� اسـت و قـ�در اسـت بـ� احس�سـ�ت
خــ�د مســـلط شـــ�د .افــ�ادی كـــه کظـــم غــيظ دارنـــ� ،از ســـ�ك�ب هيجــ�ن خشـــم اســـتف�ده
نم ـیكننــ� ،بلكــه بــ� ب�خــ�رداری از هــ�ش هیجــ�نی بــ�� بــه كنتــ�ل ه�شــي�رانه خشــم خــ�د
میپ�دازن� و میدانن� كظم غيظ بهت�ين ح�لت كنت�ل هيجـ�ن اسـت و از بسـي�ر ی ع�اقـب
خط�نـ� ک خشــم جلــ�گي�ی مـیكنــ� ،درصــ�رتی كـه ســ�ك�ب خشــم ،فـ�د را مســتع� ابــت� بــه
اخت��ت جسم�نی و روانی گ�ن� گ�ن میس�زد )الهی و همک�ران ،١٣٩٢ ،ص.(۴۶_٣١
مط�لع�ت ص�رت گ�فته در زمینه خشم نش�ن دادهان� که خشم و خصـ�مت اگ�چـه بـ�
متغی�هــــ�ی گ�نــــ� گ�ن ،نظیـــــ� جنســــیت )اســــمیت و همکـــــ�ران ،٢٠٠١ ،ص،(٢٧۵ _٢۴۵
شخصـیت ) مـ�ی و همکـ�ران ،٢٠٠۶ ،ص (١۶١ _١۴٨و وی�گـی هـ�ی اجتمـ�عی و ف�هنگــی
)ب�کــت و همکــ�ران ،٢٠٠۴ ،ص  (١۴٠٢_٢٠٠٨افــ�اد در ارتبــ�ط اســت ،امــ� بــ� هــ� کیفیتــی بــ�
س�مت جسم و روان اف�اد ت�ثی� دارد؛ چن�نکـه خشـم و خصـ�مت ،کیفیـت زنـ�گی پـ�یین و
اخت��ت روان تنی را پیشبینی میکنن� )جـ� ک�نن ،٢٠٠۶ ،ص (٣٩ _٣٣بـه عبـ�رتی ،خشـم
ســطح ســـ�مت روان را تحلیــل مـــی بــ�د )محمـــ�ی فــ� و همکـــ�ران ،١٣٩٢ ،ص (١٠٠ _٨٩و
مــ�اومت و تکـــ�ار آن در رفتــ�ر ب�عـــث مـــیشــ�د فـــ�د خشـــمگین ،مقــ�رات يـــ� هنج�رهـــ�ی
اجتم�عی و اخ�قی را زي� پ� بگ�ارد )انجمن روان پ�شكی ام�يكـ� (١٩٩۴ ،یـ� بـه پ�سـخهـ�ی
غیــ� ارادی م�ننــ� افـــ�ایش قنــ�خ�ن )اســع�ی و همکـــ�ران ،١٣٩٢،ص ،(١٠۴بیمــ�ریهـــ�ی
قلبــی و ع�وقــی )خــ�اوردی�ن دهکــ�دی و همکــ�ران ،١٣٩٢ ،ص (۶٣ _۵۵و نــ�راحتی هــ�ی
گ�ارشی منج� ش�د )دیبـ�ج نیـ� و همکـ�ران ،١٣٩٢ ،ص .(٣٣ _٣٠پـ�وهشهـ�ی انجـ�م شـ�ه
بیــ�نگ� آن هســتن� ،اگــ� افــ�اد ن�اننــ� چگ�نــه ب�یــ� خشــم خــ�د را کنتــ�ل کننــ� در معــ�ض
اضــط�اب اجتم�عی)حســن�ن� عمــ�زاده و همکــ�ران ،١٣٩٢ ،ص (٨٣_٧٣قــ�ار مــیگی�نــ� و
خــ�ن�اده هــ� دچــ�ر آســیب مــیشــ�ن� .همســ�آزار ی )ک�مــی و همکــ�ران ،١٣٩٢،ص (٩٩_٩١و
كـــ�دک آزاری)ع�بگـــل و همکـــ�ران ،١٣٩٢ ،ص (٢١٠ _٢٠٢از جملـــه آســـیبه�ی خـــ�ن�ادگی
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ن�ت�انی اف�اد در کنت�ل خشم خ�د هستن� و این آم�زش مه�رت هـ�ي مـ�ي�يت خشـم اسـت
که در كـ�هش خشـ�نتهـ� )تف�شـی و همکـ�ران ،١٣٩٢،ص (٢٩٩تـ�ثی� دارد .ت�جیـک زاده و
صــ�دقی ) ،١٣٩٢ص (١١۴_٩٧نیــ� ت� کیــ� مــیکننــ� خشــم را مــیتــ�ان بــ� كنتــ�ل هيجـــ�ن
كـ�هش داد .ایــن آمـ�زشهــ� ب�یــ� از دوران کـ�دکی ،زمــ�ن پــیش دبسـت�نی و شــ�ی� قبــل از آن
انجــ�م گی�د)شــک�هی یکتــ� و همکــ�ران ،١٣٩٢ ،ص .(٩٨اهمیــت ارائــه ایــن آمــ�زشهــ� تــ�
ح�ی است که پ�وهشگ�ان دری�فتهانـ� حتـی ب�ن�مـه كنتـ�ل و مـ�ي�يت خشـم بـه روش غيـ�
حضـ�ر ی ،در منــ�ل نیــ� بــ�ای بهبــ�د كنتــ�ل خشــم مــ�ث� اســت )زیبــ�یی و همکــ�ران،١٣٩٢ ،
ص.( ٧٩۵- ٧٨۴
ب�رسی رابطـه کظـم غیظ)تـ�ب آوری( و سـ�مت روان نشـ�ن مـیدهـ� تـ�ب آوري بـه طـ�ر
معنـــیدار ی قــــ�در اســــت ســـ�مت روانــــي افــــ�اد را پـــيشبينــــي كنــــ�)دهق�ن منشــــ�دی و
همکــ�ران ،١٣٩٣،ص .(١٢ _۵افــ�اد تــ�بآور از رفت�رهــ�ی پ�خطــ� دوری مــیکننــ�)ک�یمی و
همکـــ�ران ،١٣٩٣،ص (٢۶۵و کمتـــ� امکـــ�ن دارد بـــه دام اعتیـــ�د بیفتنـــ� )رســـ�لی(١٣٨٩،؛
امیــ�وارت� ،خــ�ش بینتــ� و خ�دک�رآمــ�ت� هســتن� )محبــی ن�رالــ�ین ونــ� و همکــ�ران،١٣٩٣،
ص (٧٩ _۶١و بهتــ� مـــی ت�اننـــ� مســـ�ئل خــ�د را حـــل کننـــ� )به�ادپـــ�ر و همکـــ�ران،١٣٩٢ ،
ص .(٢۵مط�لع�ت ث�بت ک�دهان� ه�چه آمـ�زش در مهـ�رت هـ�ی مق�بلـه دینـی بـ��ت� ب�شـ�
می�ان ت�بآوری اف�اد و کنت�لپ�ی�ی آن�ن ب��ت� میرود)عسک�ی�ن ،١٣٩٢،ص.(۶٧_۶٠
نتیجهگی�ی
ب�رســی مط�لعــ�ت انجــ�م شــ�ه نشــ�ن مــیدهــ� میــ�ن دیــ�گ�ه اســ�می و غ�بــی دربــ�ره
چگــ�نگی م�اجــه شــ�ن بــ� خشــم  ،تفــ�وت اس�ســی وجــ�د دارد .در دیــ�گ�ه غ�بــی خشــم
بیم�رگ�ن را ب�ی� درم�ن ک�د ،ام� در هم�ن حـ�ل نب�یـ� خشـم را سـ�ک�ب کـ�د .در ایـن دیـ�گ�ه
ه� به ط�ر معم�ل به علت ایج�د خشم ت�جه نمـیشـ�د ،امـ� در روایـ�ت اسـ�می بحـث کظـم
غیظ سعی در حل کـ�دن ریشـه ای مسـئله دارد .فـ�د خشـمگین ب�یـ� دلیـل خشـم را ب�انـ�.
اگ� خشم ب�ای خ�اون� ب�ش� ب�وز آن نیک�ست و اگ� به دلیل شخصی ب�ش� ف�د ب�یـ� تـ�ش
کن� ت� خشم را م�نن� نفس در سینه خ�د حبس کن� .وجه امتیـ�ز ایـن اثـ� نسـبت بـه پـ�وهش
هــ�ی شـــک�هی یکتــ� و همکـــ�رانش ) ( ١٣٨٨و پــ�وهش شـــ�یعتی و ک�مــی ) ،(۱۳۸۹ایـــن
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اسـت کــه نســبت بــه ســ�مت روان ت�جــه خــ�ص صــ�رت می گیــ�د و نیــ� وجــه امتیــ�ز ایــن
پـ�وهش بـ� پــ�وهش الهـی و همکــ�ران) (١٣٩٢در ایـن اســت کـه تــ�ش مـی کنــ� تـ�ثی� بــ�وز
خشــم و کظــم غــیظ را بــ� ســ�مت روان ب�رســی کنــ� .از دیــ� ایــن پــ�وهش ،بنــ� بــ� روایــ�ت
اس�می ،ف�و ب�دن خشم نه تنه� م�جب س�مت و امنیت اف�اد می شـ�د ،کـه او را بـه سـمت
کمــ�ل عقــل نیــ� رهنمــ�ن مــی ســ�زد .بــه عبــ�رتی ،بــ�وز خشــم نــه تنهــ� کمکــی بــه ســ�مت
نمیکن� ،بلکه ع�وه ب� س�مت روان ،بـ� سـ�مت جسـم افـ�اد نیـ� تـ�ثی� نـ�مطل�ب دارد .بـ�
مبن�ی ش�اه� به دست آم�ه از پ�وهشه�ی انج�م ش�ه  ،اف�اد خشمگین بـ� نـ�راحتی هـ�ی
گ�ن� گ�نی درگی� هستن�.

من�بع
 .1ابن ب�ب�یه ،محم� بن علی )شیخ ص�وق( ،مع�نی ا�خب�ر ،انتش�رات اسـ�می وابسـته بـه
ج�معه ّ
م�رسین ،قم۱۳۶۱ ،ش.
 .2اب ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ــعبه ،حس ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ــن عل ـ ـ ـ ــی ،تح ـ ـ ـ ــف العقـ ـ ـ ـ ــ�ل ،ت�جم ـ ـ ـ ــه ص ـ ـ ـ ــ�دق حسـ ـ ـ ـ ــنزاده،

نش� آلعلی ،7قم ۱۳۸۲،ش.
 .3اســع�ی ،م ــ�يم ،عب ــ�الحكيم تي� گــ�ی و رمض ــ�ن حس ــنزاده» ،مق�يســه اث�بخشـ ـی آم ــ�زش

.4
.5
.6
.7
.8
.9

آرامس�ز ی عض�نی ب� ك�هش خشم و كنت�ل قن�خ�ن در بيم�ران دي�بتی ن�ع يک ودو « مجله
دانشك�ه پ�شكی دانشگ�ه عل�م پ�شكی مشه� ،ش  ،۱۲۰خ�داد و تي� .۱۳۹۲

اله ـی ،ط ــ�ه�ه و همکــ�ران» ،خش ــم در نگــ�ه اس ــ�م و روان شن�س ـی؛ كظ ــم غــيظ چيس ــت؟
س�ك�ب خشم ي� م�ي�يت آن « ،م�هن�مه مع�فت ،ش  ،۱۹۲آذر ۱۳۹۲ش ،ص .۴۶_۳۱
آم�ی ،عب�ال�اح� بن محم� ،غ�رالحکم ودرر الکلم)به ص�رت م�ض�عی( ،ب�ش�ح وت�جمه
ف�رسی ،دفت�نش�ف�هنگ اس�می ،ته�ان ۱۴۱۰ ،ق.
به�ادپ�ر ،سم�نه  ،زه�ا س�دات مطه�ی ،پگ�ه گ�درز ی رابطه بين حل مسئله و ت�بآور ی ب�
ميــ�ان رفت�رهــ�ی پ�خطــ� در ب ــين دانــش آمــ�زان دارای پيش ــ�فت تحصــيلی بــ�� و پ ــ�يين «،
فصلن�مه روان شن�سی م�رسه ،شم�ره  ،۸زمست�ن ۱۳۹۲ش.
پ�ین�ه ،اب�الق�سم ،نهج الفص�حه ،انتش�رات دنی�ی دانش ،ته�ان ،چ�پ چه�رم۱۳۸۲ ،ش.
ت�جيکزاده ،فخ�ی و راضيه ص�دقی» ،ب�رسـی سـبک هـ�ی كنتـ�ل هيجـ�نی پـيشبـين در
پ�خ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــگ�ی دانش ـ ـ ـ ـ ـ ــج�ي�ن دختـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ� « ،فص ـ ـ ـ ـ ـ ــلن�مه زن و ج�مع ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ش  ،۱۶زمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت�ن
۱۳۹۲ش ،ص .۱۱۴ _۹۷
ت�مـ�ی )م  ۲۷۹ق( ،ســنن ،تحقیــق عبـ�ال�ه�ب عبــ� اللطیــف ،دارالفکـ� ،بیــ�وت ،چــ�پ
دوم۱۴۰۳ ،ق.
شم�رۀ  ۱۲۶به�ر ۱۳۹۴
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 .10تف�شـی ،مـ�ي� ،مجتبـی اميـ�ی مجـ� و اصـغ� جعفـ�ی »تـ�ثي� آمـ�زش مهـ�رتهـ�ی م ـ�ي�يت
خشم در ك�هش خش�نت خ�ن�ادگی و بهب�د رض�يت زن�ش�يی « ،فصلن�مه خ�ن�ادهپ�وهی،
ش  ،۳۵پ�يي� ۱۳۹۲ش.
 .11ح� ع�ملی ،محم� بن حسن ،وس�ئل الشیع ه )کتـ�ب جهـ�د الـنفس( ،ت�جمـه :اف�اسـی�بی
نه�ون�ی ،نه�ون�ی ،قم۱۳۸۰ ،ش.
 .12حســن�ن� عمــ�زاده ،مه ــ�ی ،مســع�د حســن�ن� عم ــ�زاده و معصــ�مه حســن�ن� عم ــ�زاده،
»اث�بخش ـ ـی آم ـ ــ�زش مهـ ــ�رته ـ ــ�ی م ـ ــ�ي�يت خشـ ــم ب ـ ــ� اضـ ــط�اب اجتم ـ ــ�عی و مه ـ ــ�رت

خ�دنظمدهی خشم در پس�ان مضط�ب اجتم�عی دبي�ست�نی« فصلن�مه دانش و پ�وهش در
روانشن�سی ك�رب�دی ،ش  ،۵۴زمست�ن ۱۳۹۲ش ،ص .۸۳_۷۳
 .13خ�اوردي�ن دهك�دی ،زه�ا  ،م�يم آ گـي�ر وفـ�يی ،رضـ� ب�ق� يـ�ن  ،فـ�وزان رحمـ�نی ،ب�رسـی
مق�يسهای ب�خی ف� كت�ره�ی ب�وز بيم�ر یه�ی قلبی _ ع�وقی در اف�اد ب� ريخت شخصيتی

 Dو اف ــ�اد ف�ق ــ� ريخ ــت شخص ــيتی  ،« Dمجل ــه دانش ــگ�ه عل ــ�م پ�ش ــكی ش ــه�ك�د ،ش ،۶۳
ف�وردين و ارديبهشت ۱۳۹۲ش ،ص .۶۳_۵۵
 .14خــ�یی ،ســی� اب�الق�ســم ،مح�ض ــ�ات فــی اصــ�ل الفقــه ،تق�ی ــ� بحــث الخــ�ئی ،الفی ــ�ض،
م�سس� النش� ا�س�می الت�بع� بجم�ع� الم�رسین ،قم۱۴۱۹ ،ق.
 .15ـــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــــ  ،معجم رج�ل الح�یث ،م�ک� نش� آث�ر شیعه ،قم ،چ�پ چه�رم۱۴۱۰ ،ق.
 .16دهقــ�ن منشــ�دی ،م�ر ي ــه ،ســي�ه ل ــي� بحــ�ی و زبي ــ�ه دهقــ�ن منش ــ�دی« ،ب�رس ـی نق ــش
پيشبينی كنن�گی ت�ب آور ی و حم�يت اجتم�عی در س�مت روانی وال�ين ك�دك�ن ن�بين�
و ن�شن�ا « ،م�هن�مه تعليم و ت�بيت استثن�يی ،شم�ره ۱۳۹۳ ،۱۲۳ش ،ص .۱۲_۵
 .17ديبــ�ج ني ــ� ،پــ�وين  ،م ــ�يم مق�ســين  ،محم ــ� مجتب ـی كيخ ــ�ی ف�زانــه» ،ب�رسـ ـی رابط ــه
اخ ــت��ت روانشـ ــن�ختی ب ــ� سـ ــن�رم روده تح� يـ ـکپـ ــ�ي� « دو م�هن�م ــه پ�وهنـ ــ�ه ،ش ،۹۱
ف�وردين و ارديبهشت ۱۳۹۲ش ،ص .۳۳_۳۰
 .18راغــب اصــفه�نی ،حســین بــن محم ــ� ،مفــ�دات ،ت�جمــه غ�م�ضــ� خســ�و ی ،م�تض ــ�ی،
ته�ان ،چ�پ اول۱۳۷۲ ،ش.
 .19رافضـی» ،زهـ�ا ،نقـش آمـ�زش کنتـ�ل خشـم بـه ن�ج�انـ�ن دختـ�  ۱۵تـ�  ۱۸سـ�له در کــ�هش
پ�خ�ش ــگ�ی « ،پ�ی ــ�ن ن�مـ ــه ک�رشن�س ــی ارشـ ــ� روان شن�س ــی ،دانشـ ــگ�ه عل ــ�م به�یسـ ــتی و
ت�انبخشی۱۳۸۳،ش.
 .20رسـ�لی ،ف�طمـه» ،اثــ� بخشـی آمـ�زش كنتــ�ل خشـم بـ� افــ�ايش تـ�بآور ی در ن�ج�انــ�ن در
مع�ض خط� اعتي�د « ،فصلن�مه اعتي�د پ�وهی ،ش  ،۱۶زمست�ن ۱۳۸۹ش ،ص .۲۴_۷
 .21روزنبـ�گ ،م�رشـ�ل ،ارتبــ�ط بــ�ون خشـ�نت ،زبـ�ن زنـ�گی ،ت�جمـه كـ�م�ان رحيميــ�ن،
انتش�رات اخت�ان ،ته�ان۱۳۸۳ ،ش.
 .22ري� ،ج�ن م�رش�ل ،انگي�ش و هيج�ن ،وی�ایش چه�رم ،ت�جمه یحیی سی� محم�ی ،نشـ�
وي�ايش ،ته�ان۲۰۰۵ ،م.
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 .23زيبــ�يی ،اعظــم و همکــ�ران» ،ت ـ�ثي� آمــ�زش مبتنـ ـی بــ� وب بــ� كنتــ�ل خشــم ن�ج�ان ــ�ن در
مــ�ارس راهنمــ�يی دخت�ان ــه مشــه� « ،مجلــه اي�انـ ـی آمــ�زش در علــ�م پ�ش ــكی ،ش  ،۶۰دی
 ۱۳۹۲ش ،ص .۷۹۵ _۷۸۴
 .24ش�یعتی ،سی� ص�رال�ین و م�تضی ک�می» ،رویک�د و مه�رته�ی کنت�ل خشم ب� اس�س
آم�زهه�ی اس�می « ،ف�هنگ مش�وره و روان درم�نی ،ش  ،۳پ�یی�  ،۱۳۸۹ص . ۱۰۰ _ ۷۳

 .25شـک�هییکت�،محســن ،علــی نقــی فقیهــی ،نیــ�ه زمـ�نی ،ا کــ�م پ�نــ�» ،مــ�ی�یت خشــم بــ�
اسـ�س آمـ�زههــ�ی اسـ�می و روان شن�ســی نـ�ین « ،مط�لعــ�ت اسـ�م و روان شن�ســی ،ش ،۵
پ�یی� و زمست�ن  ،۱۳۸۸ش  ،۵ص . ۶۴ _ ۴۳

 .26شـك�هی يكتــ� ،محســن  ،ســعي� اكبــ�ی زردخ�نـه و خ�يجــه شــ�ه محمــ�ی» ،اث�بخش ـی
آم ــ�زش مـ ــ�ي�يت خشـ ــم و حـ ــل مسـ ــئله ب ــ� سـ ــ�مت روان و سـ ــبکهـ ــ�ی ت�بيت ـ ـی م�بيـ ــ�ن
پيشدبست�نی « ،فصلن�مه روان شن�سی م�رسه ،ش  ،۸زمست�ن ۱۳۹۲ش.

 .27طب�طبــ�یی ،س ــی�محم� حســین ،س ــنن النبــی ،ت�جم ــه و تحقیــق محم ــ�ه�دی فقه ــی،
اس�میه ،ته�ان۱۳۵۴ ،ش.
 .28ع�بگــل ،ف�يبــ� و همکــ�ران» ،ت ـ�ثي� م�اخلــهه ــ�ی درمــ�نی بــ� مشــك�ت رفتــ�ر ی ك�دك ــ�ن

آزاردي�ه « ،مجله روانپ�شكی و روانشن�سی ب�لينی ايـ�ان ،ش  ،۷۴پـ�يي� ۱۳۹۲ش ،ص _۲۰۲

.۲۱۰
 .29عس ــك�ي�ن ،سـ ــميه  ،محم ــ�ج�اد اصـ ــغ�ی و محم�حسـ ــن حس ــن زاده « ،تـ ــ�ثي� آمـ ــ�زش
مهـ�رتهـ�ی مق�بلــه دينـی بـ� تــ�ب آور ی ،انطبـ�ق پـ�ي�ی و مــ�ي�يت فشـ�ر روانـی همســ�ان
ج�نب�زان « ،نش�يه طب ج�نب�ز ،ش  ،۲۱پ�يي� ۱۳۹۲ش ،ص .۶۷- ۶۰
 .30ک�اجکی ،اب�الفتح محم� بن عثم�ن» ،مع�ن الج�اه� و ری�ض� الخ�اط�« ،نش�یه اله�دی،
ش  ،۵مه� .۱۳۵۱
 .31کلینی ،محم� بن یعق�ب ،اص�ل ک�فی ،ت�جمـه جـ�اد مصـطف�ی ،کتـ�بف�وشـی علميـه
اس�ميه ،ته�ان ۱۳۶۹ ،ش.
 .32ك�می ،ح�ريه ،حمي� خ� كب�ز ،ف�ام�ز سه�ابی ،ف�ي� ب�اتی س�ه و محم� حسـن ف�هـ�دی،
»اث�بخشی درم�ن شن�ختی _ رفت�ر ی گ�وهی م�ي�يت خشم ب� ك�هش همس�آزار ی و اف�ايش
رض�يت زن�ش�يی اف�اد مبت� به سـ�ء مصـ�ف مـ�اد « ،فصـلن�مه ت�انبخشـی ،ش  ،۶۰زمسـت�ن
۱۳۹۲ش ،ص .۹۹ _۹۱
 .33ك�يمی ،زينب ،ك�روش محم�ی ،اقب�ل زارعی و ق�در زاده ب�ق�ی» .پيشبينی ت�بآور ی

ب� اس�س مي�ان ه�ش هيجـ�نی در ك�ركنـ�ن ادارات دولتـی شـه� ي�سـ�ج « ،م�هن�مـه ارمغـ�ن
دانش ،شم�ره  ،۸۶خ�داد ۱۳۹۳ش ،ص .۲۶۵
 .34مجلسی ،محم�ب�ق� ،بح�را�ن�ار ،دارالکتب ا�س�ميه ،ته�ان۱۳۶۶ ،ش.
 .35محبی ن�رال�ين ون� ،محم�حسين ،شهنی يي�ق منيجه و حسن پ�ش� ش�يفی» ،رابطه
شم�رۀ  ۱۲۶به�ر ۱۳۹۴
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 ت ــ�بآور ی و خ�دك�رآم ــ�ی( ب ــ� ه ــ�فهـ ــ�ی، خ ــ�شبين ـ ـی،�س ــ�م�يه روانش ــن�ختی )امي ــ
 فصــلن�مه پــ�وهش در ب�ن�مــهر يــ�ی،« پيشــ�فت و عملكــ�د تحصــيلی دانشــج�ي�ن ســ�ل اول
.۷۹- ۶۱  ص،ش۱۳۹۳  به�ر،۴۰  ش،درسی
، خشــم، »مق�يســه وي� گـیهــ�ی شخصــيت مــ�ز ی، محمــ�علی و همکــ�ران،� محمـ�ی فــ.36

- ۸۹  ص،ش۱۳۹۲  زمســت�ن،۲۸  ش، فصــلن�مه اعتيــ�د پ�وه ـی،« خصـ�مت و پ�خ�شــگ�ی
.۱۰۰
7
،  م�رس� ا�م�م علیبنابـیط�لـب، اخ�ق در ق�آن، ن�ص� و همک�ران، مک�رم شی�ازی.37
.ش۱۳۸۲ ،قم
 ب�رسـی تـ�ثي� آمـ�زش گ�وهـی مهـ�رت كنتـ�ل خشـم بـ� پ�خ�شـگ�ی، صـ�یقه، ملكـی.38
 پ�يـ�نن�مـه ك�رشن�سـی ارشـ� مـ�ي�يت خـ�م�ت، كـ�ج۲ ن�ج�انـ�ن راهنمـ�یی منطقـه
ّ  دانشگ�ه ت�بيت،پ�ست�ری
.ش۱۳۸۵ ، ته�ان،م�رس
 ت�جمه ج�لال�ين،( علم اخ�ق اس�می )گ�ي�ه ت�جمه ج�مع السع�دات، مه�ی، ن�اقی.39
.ش۱۳۷۲ ، چ�پ س�م، � بیج، حكمت،مجتب�ی
 »ب�رسـی، مه�ی ك�يمی و سي� م�تضـی رضـ�انی، ط�لب ح�جي�ن، علی، نص� اصفه�نی.40
 دو فصـلن�مه مــ�ي�يت،« تحمـل و مــ�ارا در رهبـ�ی ســ�زم�ن بـ� تكيــه بـ� ديــ�گ�ه نهـج الب�غــه
. ش۱۳۹۱  پ�يي� و زمست�ن،۲  ش، س�ل بيستم،اس�می
 مجله روانپ�شکی و روانشن�سی،«  »رابطه سبک ه�ی ه�یت و دینداری، م�یم،  وف�یی.41
.ش۱۳۸۸ ،۴  ش، س�ل پ�ن�دهم، ب�لینی
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Abstract
Would it be possible to declare that dipping anger at human relations will
be led to relaxation, mental health and the promotion of culture.
The approach of this study is descriptive. The present article tries to answer
this questions in a comparative study scientific literature and Islamic
literature on the effects of anger and Kazm on mental health.
Evaluation studies show that there is a fundamental difference between
Islamic and Western views on the issue of how to deal with anger. The
center of western approach is to treat pathologies in anger, but at the same
time should not be suppressed rage and the reason will be ignored but in
Islamic view the fundamental solving for the problem is considered.
This study suggests that Showing anger does not only contribute to health
but also has negative effects on mental health and
physical health,
while Islamic sources show: not showing anger will help people to have
immunity and health and mad human people to be more wiser.
Key words: Anger; Kazme gheyz; Mental health.
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