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تحلیل فقهی و روانشناختی تاثیر هیجان خشم در قضاوت قضات دادگاهها
شماره  / 91جلد  /9دی  / 9911ص 240 -291

چكيده :براى رسیدن به اطمینان عرفى در صحت انشاى رأى قضات ،قاضی محکمه ،احکام و
آدابى دارد و آنچه که قاضی شايسته نیست مرتکب گردد ،قضاوت در حالت خشم و عصبانیت
هست ،و بازشناسى ،تنظیم ،کنترل و مقابله با هیجان های روحی از قبیل خشم و غضب از ديرباز
در اسالم و روان شناسى مورد بحث بوده است ،اين مقاله با رويکرد تحلیلى ـ توصیفى و با هدف
بررسى تطبیقى ديدگاه روان شناسى و فقهی به بررسى تأثیر اين هیجانات روحی در قضاوت
قضات دادگاهها و راه هاى مقابله با خشم و مقايسه کظم غیظ با روش هاى مواجهه و کنترل
خشم در روان شناسى مى پردازد و با تأمل در منابع فقهی و روان شناختى ،به اين نتیجه رسید
که اگر قاضی پايبند به اين آداب نباشد ،به عادالنه بودن حکمش ،آسیبى وارد نمىکند ،اما التزام
و عمل بدين آداب ،موجب حُسن و کمال مراحل دادرسى گشته و شخص قاضى را پسنديده و
محترم مى گرداند و افرادى که کاظم غیظ هستند ،از سرکوب هیجان خشم استفاده نمى کنند،
بلکه با برخوردارى از هوش هیجانى باال به تنظیم و کنترل هشیارانه خشم خود مى پردازند.

مجله علمی تخصصی حقوق و علوم قضایی (سال دوم)

سیامک جعفرزاده

كليدواژه ها :خشم ،کظم غیظ ،قضاوت ،قضات ،اسالم ،روان شناسى

مقدمه
هیجان ها از بزرگ ترين نعمت هاى الهى هستند که در انسان به وديعت نهاده شده اند .زندگى بدون آنها بى روح ،تیره و تار مى نمايد.
سالمت روانى و عقالنى انسان ها تا حد زيادى به سالمت هیجانى وابسته است .وضعیت هیجانى مى تواند قضاوت هاى فرد در مورد
رفتارهاى خود و ديگران و نیز چگونگى برخوردهاى اجتماعى وى را تحت تأثیر قرار دهد .جلوه هاى هیجانى نقش هاى متفاوتى ايفا مى
کنند ،ازجمله اينکه به عنوان وسیله اى براى برقرارى ارتباط با ديگران به کار مى روند و فرد مى تواند از طريق آنها اطالعاتى را در مورد
احساسات ،نیازها و امیال خود به ديگران منتقل نمايد .از سوى ديگر ،ياد مى گیريم چگونه پیام هاى هیجانى ديگران را بخوانیم،
بازشناسى کنیم و طبق آنها رفتارى مناسب انجام دهیم (مصباح ،4731 ،ص 124ـ.)174
خداوند حکیم ،هیجان خشم و غضب ،اين نیروى غريزى را براى حفاظت ان سان از خود در برابر خطرات و تهديدها قرار داده تا از حیات و
بقاى ما محافظت نمايد ،از سوى ديگر ،براى ابراز آن بشر را محدود به شرايط و حد و حدود و قوانین خاص کرده است .ازآنجا که بحث
کنترل هیجان ها ،بحث مهمى در تعامالت و سالمت روانى انسان بخصوص در قضاوت قضات دادگاهها است ،در اسالم نیز خشونت و
پرخاشگرى از ابعاد و جنبه هاى مختلفى مورد توجه قرار گرفته و درباره آثار و شیوه هاى مهار آن سخن به میان آمده است .البته الزم
است بر اين نکته تأکید شود که اسالم وجود خشم و غضب در انسان را به رسمیت مى شناسد و درصدد انکار و سرکوب آن برنمى آيد .از
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نظر اسالم ،اصل اين غريزه در انسان ضرورى است و بدون آن انسان در مقام دفاع از موجوديت و متعلقات و منافع خويش برنیامده و در
مقابل خطرها خلع سالح مى شود و در معرض نابودى قرار مى گیرد .ازآنجاکه اين رفتار داراى آثار و پیامدهاى گسترده و مهمى در
زندگى و سرنوشت انسان هاست و از آن مهم تر در ارتباط کامل با سعادت اخروى و جنبه هاى مربوط به کمال انسانى قرار دارد ،مديريت
خشم و نحوه کنترل آن اهمیت ويژه اى يافته است( .آذربايجانى و همکاران.)742 ،4732 ،
و بررسى پیشینه پژوهش نشان مى دهد که مفهوم خشم و غضب و کنترل آن ،در جامعه اسالمى حتی در بحث های فقهی ما مورد کم
توجهى قرار گرفته و روان شناسان در جست وجوى روش هاى کنترل خشم به دنبال مطالعه و بررسى منابع غربى و بهره گیرى از روش
هاى پیشنهادى آنها دارند و حتى در صورت اطالع از منابع اسالمى ،برداشت نادرستى از کنتر ل خشم و کظم غیظ داشته و آن را با يکى
از سازوکارهاى کمترکارآمد در روان شناسى يعنى سرکوب برابر دانسته و مضر سالمتى جسم و روان مى دانند .درصورتى که بررسى دقیق
اين مفهوم در منابع اسالمى و سیره زندگى پیشوايان دينى نشان مى دهد که بهترين و کارآمدترين راه کارهاى مقابله با خشم و کنترل
آن قرن ها پیش از ظهور روان شناسى نوين غربى توسط دين مبین اسالم با همین مفهوم به ظاهر ساده مدنظر قرار گرفته است که نشان
از توجه کامل دين اسالم به تمام ابعاد وجودى انسان مى باشد .از اين رو ،در اين مقاله سعى بر اين است با بررسى تطبیقى ديدگاه هاى
روان شناسى و اسالم در مورد تأثیر خشم در قضاوت قضات و روش هاى مقابله با آن ،به اين سؤاالت پاسخ داده شود که خشم و مؤلفه
های آن کدام است؟ و مبانی فقهی ممنوعیت قضاوت در حال خشم چیست؟ و ديدگاه هاى اسالم و روان شناسى چه نگاهى به خشم
دارند؟ روش هاى مقابله با خشم ،کنترل و مديريت آن در اين دو مکتب کدامند؟
خشم از ديدگاه اسالم و منابع اسالمى
در متون اسالمى خشم را به غضب و غیظ تعبیر مى کنند .دانشمندان و علماى اسالمى ،خشم را يکى از نعمت هاى بزرگ خداوند مى
دانند که در وجود انسان ها به وديعه نهاده شده است و به واسطه آن انسان براى بقاى خويش ،در برابر ناماليمات طبیعت تالش مى کند
و به بازسازى و آبادى دنیا و آخرتش مشغول مى شود .جهاد با دشمنان ،حفظ نظام بشر ،امر به معروف و نهى از منکر ،اجراى تعزيرات،
دفاع از جان و مال و جهاد با نفس ،فقط به کمک و يارى اين غريزه ممکن مى گردد و اگر غريزه خشم نبود ،بشر رو به نابودى و تباهى
مى گذاشت .از سوى ديگر ،همین نیروى حیاتى و غريزى (خشم) مى تواند ويران کننده نیز باشد ،در حدى که بر انسان غلبه مى کند تا
آنجاکه اعمال و کردار فرد از کنترل عقل و دين و تبعیت از آنها خارج مى شود .دين مبین اسالم ما را به فرو خوردن خشم و کظم غیظ
دعوت مى کند و در آيات و روايات و احاديث فراوانى تأ کید بر اين صفت پسنديده شده است .خداوند حکیم در قرآن فرو خوردن خشم را
يکى از ويژگى هاى پرهیزکاران مى داند .با توجه به فراوانى آيات و روايات در اين زمینه ،به چند مورد اکتفا مى شود.
قرآن کريم درباره خشم و فروخوردن آن مى فرمايد :همانا که در توانگرى و تنگدستى ،انفاق مى کنند و خشم خود را فرو مى برند و از
خطاهاى مردم درمى گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد (آل عمران .) 471 :آنها بايد عفو کنند و چشم بپوشند ،آيا دوست نمى داريد
خداوند شما را ببخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است (نور .) 22 :پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله مى فرمايد :از محبوب ترين راه ها به
سوى خداوند ـ عزوجل ـ دو جرعه (نوشیدن) است :جرعه خشمى که با بردبارى آن را رد کنى و جرعه مصیبتى که با صبر آن را برگردانی
(کلینى ،4731 ،باب کظم الغیظ ،ح .)4
خشم از ديدگاه روان شناسى
خشم ،يکى از هیجان هاى شديد انسان است که از حس صیانت نفس ريشه گرفته و حالتى است که در آن شخص به وضع تعرض درمى
آيد و براى مقابله با عوامل تهديد آماده مى شود (شکیباپور.)4734 ،
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جان مارشال ريو مى نويسد :خشم يعنى هیجانى که به صورت بالقوه خطرناك ترين هیجان مى باشد؛ زيرا هدف کارکردى آن نابود
ساختن موانع موجود در محیط است .خشم اگرچه در بسیارى از موارد مفید نیست ،ولى همچون بقیه صفات و ويژگى هايى که در وجود
آدمى نهاده شده است ،نوع مفید نیز دارد .خشم مفید يا خشم مقدس از نظر تکاملى نیرو را در جهت دفاع از خود يا از کسى که به او
عشق مى ورزيم بسیج مى کند ،دفاعى که ويژگى آن قدرت ،استقامت ،تحمل و بردبارى است (ريو ،4734 ،ص .)774
مى توان تعريف جامع خشم را همان تعريف هلن انیل دانست که مى گويد :خشم يک واکنش هیجانى نسبتا قوى است که در انواعى از
موقعیت ها (حقیقى يا خیالى) همانن د به بند کشیده شدن ،مداخله بى مورد ديگران ،ربوده شدن متعلقات و مورد تهديد يا حمله واقع
شدن ظاهر مى گردد و با برانگیختگى فیزيولوژيک و افکار ستیزه جويانه همراه است و اغلب رفتارهاى پرخاشگرانه به دنبال دارد (انیل،
 ،4737ص .)24
گروهى از صاحب نظران روان شناسى نظ یر فرويد و لورنز معتقدند :پرخاشگرى رفتارى است که ريشه در ذات و فطرت انسان دارد .اين دو
معتقدند :پرخاشگرى به عنوان يک نیروى نهفته در انسان داراى حالت هیدرولیکى است که به تدريج در شخص متراکم و فشرده مى شود
و سرانجام نیاز به تخلیه پیدا مى کند .به نظر لورنز ،ا گر چنین انرژى به شکل مطلوب و صحیح مثالً از طريق ورزش ها و بازى ها تخلیه
شود ،جنبه سازندگى خواهد داشت .در غیر اين صورت ،به گونه اى تخلیه مى شود که مخرب خواهد بود و ممکن است اعمالى از قبیل
قتل ،ضرب و شتم ،تخريب و نظاير آن را در بر داشته باشد.
از نظر فرويد ،پرخاشگرى در انسان نماينده غريزه مرگ است که در مقابل غريزه زندگى در فعالیت است؛ يعنى همچنان که غريزه زندگى
ما را در جهت ارضاى نیازها و حفظ ذات هدايت مى کند ،غريزه مرگ به صورت پرخاشگرى مى کوشد به نابود کردن و تخريب کردن
بپردازد .اين غريزه ،چنانچه بتواند ديگر ان را نابود مى کند و از بین مى برد و اگر نتواند ديگران را هدف پرخاشگرى و تخريب قرار دهد ،به
جانب خود متوجه شده و به صورت خودآزارى و خودکشى جلوه گر مى شود .بنابراين ،از نظر وى پرخاشگرى حالتى مخرب و منفى دارد
(کريمى ،4733 ،ص  .)214مطالعات نشان داده است که چگ ونگى نگرش افراد در به وجود آمدن خشم و حتى شدت و کاهش آن نقش
عمده اى دارد.
مبانی فقهی ممنوعيت قضاوت در حال خشم
آنچه بر قاضى مکروه و ناپسند است قضاوت در حال خشم و حاالت همانند که ذهن آدمى را به خود مشغول مىکند و با توجه به روايات،
برای قضات شايسته نیست در حالت عصبانیت قضاوت کنند .محقق در شرائع مىگويد :مکروه است قاضى قضاوت کند ،در حالى که
غضبناك است ،نیز مکروه است در هر حالى که همانند غضب ،ذهن آدمى را مشغول مىکند ،مثلًا گرسنگى و تشنگى و غم و شادى و درد
و دفع خ بث و چیره شدن چرت و خواب .اگر دراين حاالت قضاوت کرد ،اما به حق و درست بود ،حکم نافذ و معتبر است» .بر اين مطلب،
پیش از اعتبار جايگاه و شأن قضاوت ،روايات باب قضا هم داللت دارد :نخست :سکونى به نقل از امام صادق (ع) مىگويد که رسول خدا
(ص) فرمود « :مَن ابتلى بالقضاء فاليقضى و هو غضبان؛( وسائل ،ج  ،43باب  ،2آداب القاضى ،ح  ).4هرکس قضاوت را عهده دار شد ،در
حال خشم قضاوت نکند».
دوم :احمد بن ابى عبداللّه در حديثى نقل مىکند که مرفوع است امیر مؤمنان (ع) به شُريح قاضى فرمود « :التشاور (تسارّ) أحداً فی
مجلسک و إنْ غضبت فقم و التقضینّ و أنت غضبان ...؛ (همان ،ح  ).2با احدى در جلسه دادگاه مشورت مکن (درگوشى صحبت نکن) و
اگر خشمناك شدى ،برخیز و در حال خشم هرگز قضاوت نکن».
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سوم :ذيل روايت سلمه بن کهیل مىگويد :شنیدم على (ع) به شريح مىفرمود «  :والتقعد فی مجلس القضاء حتّى تُطعم؛ تا غذا
نخوردهاى ،در جلسه قضاوت منشین»(من اليحضره ،ج  ،7ص  ،1ح ).7217
از طريق عامه از رسول خدا روايت شده «  :اليقضى و هو غضبان مهموم و مصاب محزون؛ اگر قاضی خشمناك و غصه دار است و مصیبتى
بدو رسیده که غمناك است ،قضاوت نکند» .در حديث ديگر است «  :الي قضى إلّا و هو شبعان ريّان؛ قضاوت نکند مگر آن که سیر و
سیراب باشد» (سنن بیهقى ،ج  ،44ص .)443
ظاهر روايات بلکه تصريح آنها حرمت و عدم جواز قضاوت در حاالت مزبور است ،زيرا با «نون ثقیله» مؤکداً نهى شده ،نیز اصل نهى از
رسول خدا و امام على است .مقتضاى شأن قضا نی ز همین است؛ زيرا خشم ،آدمى را از دقت و درنگ و سالمت فکر در حال انشاى رأى باز
مى دارد ،در حالى که حکم متوقف برآن است که انسان بر خود مسلّط بوده ،بر جوانب حکم اشراف و آگاهى داشته باشد ،تا بتواند از لغزش
و خطا مصون بماند .همین اقتضاى شأن قضاوت ،منشاء تسرى اين نهى به حاالت ديگر است -گرچه در روايات باب نیامده -مانند محصور
بودن يا غلبۀ خواب بر قاضى ،يا حتى درد و ماللت يا غم و شادى ،زيرا در اين حاالت نیز انسان ايمن از لغزش و خطا نیست ،گذشته از
خطاى متعارفى که همیشه با آدمى است که دچار سهو و نسیان است .ممکن است گفته شود اين حکم ،در اين جا به تناسب حکم و
موضوع ،مستنبط العله است -،اگر نگويیم منصوص العله است -زيرا خطا و اشتباه به سبب غضب و خشم و حاالت مشابه آن است و نهى
از قضاوت در حالت خشم و حاالت همانند آن ،تعبّد محض نیست ،به گونهاى که عدم اين حاالت در صحت و اعتبار قضاوت ،شرط است،
يا اين حاالت مانع تحقق و اجراى قضاوت صحیح مىگردند ،چنان که در قضاوت ستمگر وجائر است .اين شرط فقط براى آن است که
خطا و لغزشى صورت نگیرد ،از اين رو اگر در حال خشم يا حاالت مشابه قضاوت کرد اما به نظر قضات عادل ،حکمش درست بود يا خود
قاضى ،پ س از آن که خشمش فروکش کرد و اين حالت برطرف شد و به حال عادى برگشت ،فهمید درست قضاوت کرده و حکمش با
تمامى شرايط شرع و ضوابط قانونى همخوان است ،ترديدى در درستى حکم وى نیست ،چنان که صاحب شرائع بدان اشاره دارد« :اگر در
اين حاالت قضاوت کرد اما به حق و درست بود ،حکم او نافذ و معتبر است».
از اين رو ،نهى ،بر کراهت حمل مى شود ،به ويژه اگر عمل رسول خدا و قضاوت به حقش را در حال خشم بنگريم .ايشان در مورد «زبیر» و
خصم انصارى اش ،نخست عادالنه حکم کرد که زبیر مقدارى از حقش چشم پوشى کند اما وقتى خصم سخنى گفت و پیامبر ناراحت شد،
حکم به تمام حق براى زبیر کرد .و اصل اين ماجرا مربوط به دادخواهى زبیر و شخص انصارى در آبیارى زمین است ،که پیامبر فرمود:
« اسق زرعک يا زبیر ثمّ ارسل الماء إلى جارك؛ زراعتت را آبیارى کن ،بعد آب را به طرف زمین همسايهات روانه کن» انصارى گفت :چون
پسر عمه ات است؟! صورت رسول خدا برافروخت و سرخ شد و فرمود « :اسق زرعک يا زبیر ثمّ احبس الماء إلى جارك حتّى يبلغ اصول
الجُدر؛ زبیر ،زراعتت را آبیارى کن ،بعد آب را آن قدر نگه دار که به پاى ديوار برسد» (مسند احمد ،ج 1 -1؛ مسند بیهقى ،ج  ،3ص
.)417
قضاوت پیامبر درست بود ،گرچه آن قدر ناراحت شده بود که چهره اش سرخ گرديد ،چون قضاوت ايشان بر حسب علم غیب و پیامبرى
نبود ،بلکه چنان بود که خود فرمود «  :انّما أقضى بینکم بالبیّنۀ و األيمان و بعضکم ألحن بحجّته من بعض فأيّما رجل قطعت له من مال
أخیه شیئاً فانّما قطعت له به قطعۀ من النار» همانا میان شما با بیّنه و قَسم و قضاوت مىکنم و برخى از شما از ديگران ،بهتر حجّت و
دلیلش را بیان مى کند اما هرکسى به واسطه حکم من از مال برادرش ،چیزى راتصاحب کند ،بدان اندازه ،از آتش جهنم را نصیب خود
کرده است»(.کافى ،ج  ،3ص  ،141ح .)4
پس حق آن است که حاالتى که انسان را در وضع خاص و غیر عادى قرار مىدهد و انديشهاش را از دقت و درستى باز مىدارد و احتمال
خطا را افزايش مى دهد ،قضاوت در آن حاالت شديداً مکروه و ناپسند بوده و سزاوار است از آن دورى شود .بدترين حاالت براى قضاوت،
خشم است ،بنابراين هر غم و شا دى يا گرسنگى و تشنگى ،کراهت ندارد ،مگر چنان شديد باشد که همپايۀ خشم گردد .و گرنه انسان به
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واسطۀ نعمت هايى که خدا بدو داده مىدهد يا از او مى گیرد ،بدون شادى و غم نیست ،گاه مصیبتى بدو مىرسد و غمناك مىشود و گاه
توفیقى مىيابد و خوشحال مىگردد .دنیا سرايى پ ر از بال و گرفتارى است و قاضى در همین سرا و جامعه زندگى مىکند و هر چه را
ديگران در زندگى بدان مبتاليند ،وى نیز بدان گرفتار است.
مديريت خشم و پرخاشگرى در قضاوت و راه هاى كنترل آن در منظر اسالم
مطالعه منابع اسالمى در مورد شیوه هاى مهار خشم نشان مى دهد که  4144سال پیش ،اسالم راهبردهاى مقابله اى بسیار مناسبى را در
اختیار انسان گذاشته است و همه آنها را تحت عنوان کظم غیظ مطرح مى نمايد .در منابع متعدد بر آن تأکید نموده است .ائمه اطهار و
پیشوايان دينى ما همواره در سیره عملى خود آن را نشان داده اند .مى توان راهبردهاى پیشنهادى اسالم براى کظم غیظ را در سه شیوه
کلى دسته بندى کرد:
شيوه هاى شناختى
منابع اسالمى برخى شناخت ها و نگرش ها در مورد خشم و غضب و آثار مثبت و منفى مهار و عدم مهار آن را در اختیار انسان مى
گذارند [رواياتى مانند :خشم کلید هر بدى است (مجلسى4141 ،ق ،ج  ،33ص )737؛ خشم موجب تباهى ايمان مى شود و نوعى جنون
است (همان ،ج  ،37ص 233ـ) 233؛ خشم قلب دانا و حکیم را نابود مى کند ،هرکس مالک غضب خود نباشد مالک عقل خود نیست
(همان ،ج  ،43ص  )223و او را تشويق مى کنند قبل از شدت يافتن خشم و زائل شدن قدرت تفکر ،با مراجعه به باطن خود و يادآورى
پیامدهاى تلخ طغیان خشم و عبرت گرفتن از آنها و يادآورى نکات مثبت فروخوردن خشم ،موجب آرامش روحى و روانى خود شوند .در
اسالم پیش از هر توصیه و تشويقى ،سعى مى شود افراد طورى تربی ت شوند که بتوانند درك کنند ،هر امر و تشويقى در جهت حفظ
منافع آنهاست و اگر انجام عملى هم نهى شده حتما در آن زيان و خسارتى براى انسان وجود دارد (ر.ك :مائده.)3 :
با چنین تربیتى درواقع ،افراد از درون آمادگى پذيرش اين اوامر و نواهى را پیدا کرده و مبناى صدور آنها را درمى يابند .بر اين اساس،
پايبندى به اين اوامر و نواهى براى آنان آسان شده و با شناخت و در نظر گرفتن پیامدهاى منفى پرخاشگرى از آن اجتناب مى کنند
(آذربايجانى و همکاران ،4732 ،ص .)277
از سوى ديگر ،توجه به فضايل و ثواب هايى که براى فرو بردن خشم بیان شده ا ند [مانند کاظِمُ الغَیظِ کَضارِبُ السَّیفِ فِى وَجهِ عَدُوِّهِ مَلَأَ
اهللُ قَلبَهُ رِضا (طبرسى ،4732 ،ج  ،2ص ) 32؛ فروبرنده خشم مانند مجاهدى مى باشد که به صورت دشمنش شمشیر مى زند و قلبش
مملو از آرامش الهى مى گردد].عامل انگیزشى بسیار مؤثرى براى اجتناب از خشم و فرو بردن آن خواهد بود.
شيوه هاى عاطفى
شیوه هاى عاطفى عبارتند از :تهییج عاطفى و تحريک هیجانى افراد به ترك پرخاشگرى ،اين کار ،از طريق نهى آنان از خشم و رفتارهاى
خشونت بار و توصیه به امورى که در جهت مخالف و ضدپرخاشگرى هستند ،مثل شکیبايى و فروخوردن خشم و گفت وگو دنبال مى
شود .اين تهییج عاطفى غالبا از طريق کالمى صورت مى گیرد .براى مثال ،اولیاى دين مى فرمايند :هرکه خشمى را فرو خورد ،درحالى که
مى تواند آن را اعمال کند ،خداوند روز قیامت دلش را از ايمنى و ايمان پر مى کند (کلینى ،4731 ،ج  ،7ص  .)434يکى ديگر از شیوه
هاى فرعى عاطفى مهار پرخاشگرى اين است که از پیدايش يا گسترش امور و شرايطى که موجب خشم و بروز رفتار پرخاشگرانه مى
شوند ،مانند فخر ،لجبازى ،سرزنش و مسخره کردن جلوگیرى کنیم (آذربايجانى و همکاران ،4732 ،ص .)774

208

حقوق و علوم قضایی  ،شماره  ،91جلد  ،9دی  ، 9911ص 240-291
ISSN: 1394-0038
http://www.jolaw.ir

شيوه هاى رفتارى
اولیاى دين ،گاه به طور مستقیم و گاه غیرمستقیم ،با رفتار خود چگونگى مهار خشم را به نمايش مى گذارند و با ارائه الگوى عینى و
رفتارى ،راه را بر هرگونه توجیه مى بندند .مهم ترين شیوه هاى رفتارى کنترل و تنظیم هیجان خشم ،که در منابع اسالمى بر آنها تأکید
شده عبارتند از:
الف) وضو ساختن :هنگام خشم حرارت بدن انسان باال رفته ،موجب سرعت گردش خون و کاهش قدرت تفکر در انسان مى شود .در اين
مرحله ،نوشیدن آب خنک يا شستن صورت با آب سرد از شدت آن کاسته ،موجب پايین آمدن حرارت بدن مى شود و انسان فرصت مى
يابد به عواقب ستیزه جويى و خشونت طلبى بینديشد .ازاين رو ،د ر روايات آمده است که هنگام غضب با آب سرد وضو گرفته و يا غسل
کنید؛ زيرا غضب از آتش است و آتش را چیزى جز آب خاموش نمى کند (مجلسى4141 ،ق ،ج  ،3ص .)232
ب) تغییر مکان و حالت :تغییر و تحول فیزيکى فرد ،يکى ديگر از عوامل مهار خشم و درمان غضب است .پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله
فرمودند :هرگاه يکى از شما دچار خشم شد ،اگر ايستاده است بنشیند و اگر نشسته است ،بخوابد و اگر خشمش فرو ننشست ،با آب سرد
وضو بگیرد و يا بدن را شستشو دهد (کلینى ،4731 ،ج  ،2ص .)244
ج) جديت در رفتار :جزع و فزع و جوش و خروش به هنگام بروز غضب تأثیر ى در احقاق حق نداشته ،تنها راه دستیابى به آن استحکام و
جديت در رفتار است که از خشونت و بداخالقى به دور بوده ،دافع هر تجاوزى خواهد بود .اين روش بهترين شیوه جهت مهار خشم در
برابر خصم و سیره عملى پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله و يارانش است که در برابر حمالت نظامى و فکرى کفار با تمام قوت و بدون
سستى ايستادگى مى کردند و دشمن راه نفوذى در ايشان نمى يافت .آيه مُحَمَّدٌ رَسولُ اهللِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الکُفَّارِ وَ رُحَمَاءُ بَینَهُم
بیانگر همین نکته است (سیدپورآذر.)4744 ،
مقابله با خشم و پرخاشگرى و راه هاى كنترل آن در روان شناسى
هنگامى که افراد با موقعیت هاى هیجانى روبه رو مى شوند ،الزم است در اين لحظات داراى بهترين کارکرد شناختى باشند تا هیجان
خود را تنظیم و کنترل کنند .هر زمان که هیجان شدت يابد ،بخصوص هیجان هاى منفى مانند خشم ،اضطراب آور شده و انسان سعى
مى کند به طرق مختلف خود را از اين اضطراب دور کند.
از نظر روان شناسان غربى ،افراد براى اينکه از اضطراب دور بمانند ،از راهبردهاى گوناگونى استفاده مى کنند :برخى با استفاده از
سازوکارهاى دفاعى سعى در دور نگه داشتن هیجان ها و احساس هاى ناخوشايند از آگاهى هشیار دارند .سرکوبى به معناى راندن
ناهشیارانه امیال ،افکار ،تجربیات و يا هیجان ها از سطح آگاهى ،يکى از شايع ترين و در عین حال ،ناپخته ترين سازوکارهاى دفاعى در
مقابله با هیجان خشم است (هالجین و ويتبورن ،4733 ،ج  ،4ص .)433
اين راهبرد دفاعى ،در اصل کار ى به حل مشکل و مقابله هشیارانه با خشم و منابع آن ندارد ،بلکه فقط براى مدتى فرد را از آن منحرف
مى کند .ازآنجاکه مسئله براى فرد حل نشده باقى مانده است ،هر زمان که فرصت يابد فعال شده و فرد مجددا آن را تجربه خواهد نمود.
در اين روش ،مى توان خشم را سرکوب کرده و سپس آن را تبديل کرد و يا جهت آن را تغییر داد .در اين سازوکار ،افراد اصطالحا خشم
را در خود فرو ريخته ،ديگر به آن فکر نکرده و روى موضوعى مثبت تمرکز مى کنند .هدف استفاده از اين سازوکار اين است که خشم را
سرکوب کرده ،يا جلوى آن را گرفته و آن را به رفتارى سازنده تر تبديل نمود.
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خطر چنین پاسخى اين است که اگر اجازه بیان خارجى به آن داده نشود ،به درون فرد متوجه شده و ممکن است موجب فشار خون باال
يا افسردگى شود و يا منجر به بیان بیمارگون خشم مانند رفتار انفعالى ـ تهاجمى شود .رفتار انفعالى ـ تهاجمى نیز مى تواند به شخصیتى
منجر شود که دايم عیبجو و متخاصم است .کسانى که دايم ديگران را تحقیر مى کنند ،از همه چیز ايراد مى گیرند و تفسیرهاى عیب
جويانه مى کنند ،هنوز نیاموخته اند که چگونه خشم خود را به طور سازنده بیان کنند و درنتیجه ،نمى توانند روابط موفقیت آمیزى با
ديگران داشته ب اشند .تحقیقات مختلف تأثیرات منفى سرکوب هیجان را بر سالمت روان و توانايى هاى شناختى انسان نشان داده اند
(رضوان و همکاران.)4731 ،
راهکار ديگر مقابله با خشم ،استفاده از راهبردهاى مقابله هشیارانه و تنظیم هیجان مى باشد .روان شناسان اين راه کارها را در دو
چارچوب مهم راهبردهاى تنظیم هیجانى پیش از رخداد حادثه و راهبردهايى که پس از بروز حادثه يا پیدايى هیجان فعال مى شوند،
طرح و بررسى مى کنند .راهبردهاى دسته اول از بروز هیجان هاى شديد و ناگوار پیشگیرى مى کنند و راهبردهاى دسته دوم ،از شدت
گرفتن هیجان هاى پديدآمده جلو گیرى مى کنند ،ازاين رو ،مى توانند از عواقب و پیامدهاى منفى آنها پیشگیرى نمايند .پايه و اساس هر
دو دسته اين راهبردها ،بر خودسازى و رشد شخصى استوار است.
در اين روش ها ،به افراد کمک مى شود تا از تجربه احساس خود آگاه شوند ،آن را بپذيرند و درك کنند و به تغییر و تنظیم هیجانات
خود بپردازند .) Greenberg،2441،p.1( .اين توانايى ها ،به اضافه توانايى شناخت احساسات ديگران و مديريت روابط تحت عنوان مفهوم
هوش هیجانى بحث مى شود.
هوش هیجانى با خودآگاهى هیجانى و بازشناسى حاالت هیجانى ،به همان شکلى که وجود دارند همراه است .اين افراد توانايى نظارت و
اداره لحظه به لحظه هیجانات خود را دارند و پیامدهاى هیجان هاى خود را مى شناسند و به ارتباط میان آنها با يکديگر آگاهند .مؤلفه
هاى هوش هیجان ى در ارتباط تنگاتنگى با يکديگر قرار دارند ،به گونه اى که خودآگاهى هیجانى ،ما را در درك احساسات ديگران کمک
مى کند و همین مهارت ها بر مديريت و نظم بخشى هیجانات تأثیر بسیارى دارد.
افرادى که عواطف خود را از هم باز مى شناسند و توانايى ارتباط درست با ديگران را دارند ،اشراف و تسلط بیشترى بر هیجانات خود دارند
و بهتر مى توانند آنها را کنترل و جهت دهى نمايند .کنترل و مديريت هیجانات ،يکى از مؤلفه هاى مهم هوش هیجانى است .نظم بخشى
هیجانى به توانايى بازنگرى و بازسازى شدت و جهت هیجان در خود و ديگران برمى گردد و شامل توانايى تعديل هیجان هاى منفى و
تغییر احساس هاى زيان آور به سمت سازش يافتگى و نگه دارى هیجان هايى است که لذت بخش ارزيابى شده اند ( Sjoberg, 2008,
.) p. 183
افراد داراى هوش هیجانى باال ،قادرند انگیزه خود را حفظ نموده ،در مقابل ناماليمات پايدارى کرده ،تکانش هاى خود را کنترل کرده و
کامیابى را به تعويق اندازند .آنها مى توانند حاالت روحى خود را تنظیم کرده و با ديگران همدلى نمايند (گلمن ،4733 ،ص .)37
يافته ها نشان مى دهند افرادى که هوش هیجانى بااليى دارند ،در مواجهه با عوامل روانى يا استرس بر خود تسلط دارند ،کمتر دچار
خشم و افسردگى مى شوند و براى رسیدن به هدف آرمانى تالش زيادى مى نمايند (بابايى و مؤمنى .)4731 ،جوزف ،فرانک و استیفن
( ) 2442طى پژوهشى نشان دادند که در رابطه هوش هیجانى و استرس با سالمت روان ،هوش هیجانى به عنوان عامل میانجى عمل مى
نمايد ،به اين معنا که اگر فردى هوش هیجانى باالترى داشته باشد ،کنترل بیشترى بر هیجانات خود ازجمله هیجان خشم داشته و
استرس کمترى را تجربه مى کند ،درنتیجه ،از سالمت روانى باالترى برخوردار مى گردد.

210

حقوق و علوم قضایی  ،شماره  ،91جلد  ،9دی  ، 9911ص 240-291
ISSN: 1394-0038
http://www.jolaw.ir

مقايسه كظم غيظ در اسالم با روش هاى كنترل خشم در روان شناسى
بحث کنترل و مديريت خشم در هوش هیجانى ،بحثى جديد است و در دهه هاى اخیر مطرح شده ،درحالى که با کمى تأمل درمى يابیم
اسالم چندين قرن پیش ،بحث مديريت هیجان ها ،به ويژه هیجان خشم را مطرح کرده و انسان را به کنترل آن دعوت نموده است .امام
صادق علیه السالم مى فرمايد :هرکس غضب خود را نگه دارد ،خداوند عیب او را بپوشاند (کلینى ،4731 ،ج  ،7ص  .)147مديريت خشم
به معناى ناديده گرفتن خشم به طور کلى نیست .هرگاه عده اى قصد هتک حرمت ،تجاوز به ارزش ها ،ناموس ،استثمار و حق کشى
داشته باشند و درصدد اشاعه فحشا و منکر برآيند ،در درجه اول بايد با شیوه قاطعیت يعنى برقرارى روابط صادقانه ،صريح و همراه با
احترام متقابل و دعوت به کارهاى مثبت و معروف ،با آنها رفتار نمود ،اما اگر اين کار نتیجه بخش نبود ،بايد از ارزش هاى خود با چنگ و
دندان دفاع کرد (ر.ك :انفال.)34 :
خداوند متعال در قران کريم ،يکى از مهم ترين ويژگى هاى انس ان هاى الهى و پارساپیشه را کظم غیظ و عفو از مردم مى شمارد .در لغت
نامه هاى فارسى ،خشم به غضب ،غیظ ،قهر ،سخط و مقابل خشنودى معنا شده است .البته غیظ به معناى شدت غضب و حالت
برافروختگى و هیجان فوق العاده روحى است که پس از مشاهده ناماليمات به انسان دست مى دهد .کظم در لغت ،به معناى بستن
سرمشکى است که از آب پر شده باشد و به کنايه ،در مورد کسانى که از خشم و غضب خوددارى مى نمايند ،به کار مى رود (مکارم
شیرازى و همکاران ،4711 ،ج  ،7ص  .) 41در مباحث اخالقى ،از فرو بردن خشم (کظم غیظ) سخن به میان آمده و قرآن کريم اين را از
صفات پرهیزگاران برشمرده است :اَلَّذِينَ ينفِقُونَ فِى السَّرَّاء وَ الضَّرَّاء وَ الْکَاظِمِینَ الْغَیظَ وَ الْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَ اللّهُ يحِبُّ الْمُحْسِنِینَ (آل
عمران) 471 :؛ همانان که در توانگرى و تنگدستى ،انفاق مى کنند و خشم خود را فرو مى برند و از خطاهاى مردم در مى گذرند و خدا
نیکوکاران را دوست دارد .خداوند حکیم نفرموده کسانى که فاقد خشم و غضب هستند.
با نگاهى به کظم غیظ و مفهوم آن ،مى توان تفاوت هايى را بین آن و سرکوبى خشمى که در روان شناسى روز از مضرات آن صحبت مى
شود ،برشمرد:
ـ در کظم غیظ فرد سعى بر آن دارد که مسئله به وجودآمده را حل کند ،اما در سرکوب خشم ،بنابر داليلى مانند ناتوانى در کنترل خشم،
عدم حل مسئله ،خودپنداره منفى ،ترس ،عدم عزت نفس ،فقدان مهارت هاى ارتباطى مناسب ،فرد معموالً صورت مسئله را پاك مى کند
(اتکینسون و همکاران ،4733 ،ص  . )243به عبارت ديگر ،مى توان گفت :کظم غیظ ،خشم با رويکرد مسئله مدارى کنترل مى شود ،ولى
در سرکوب خشم رويکرد اجتنابى و هیجان مدارى بر شخص غالب مى شود .استاد مطهرى در کتاب فلسفه اخالق در اين باره مى نويسد:
غیظى که انسان پیدا مى کند درست حالت عقده اى را دارد که در انسان پیدا مى شود .حل کردن اين عقده را کظم گويند؛ مثل غده
سرطان که وقتى آن را زير برق مى گذارند آب مى شود .از نظر روحى ،کظم غیظ اين است که انسان کارى بکند که نه تنها اثرى بر غیظ
خودش مترتب نکند ،بلکه آن عقده و کینه که در قلبش وجود دارد ،حل شود و مثل يخى که آب مى شود ،آب
شود(مطهرى،4732،ص.)23
ـ در کظم غیظ ،با جايگزينى منافع برتر ،هیچ کینه اى از طرف مقابل باقى نمى ماند ،مثالً فردى که خشم خود را فرو مى خورد ،انتظار
پاداش و منفعت از جانب خداوند را دارد و گوهرهاى فراوانى مى يابد .مانند محبت خدا ،امنیت خاطر ،آرامش ،سکینه و رضايت الهى که
باالترين پاداش است .پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله مى فرمايند :هر که خشمش را فرو خورد ،درحالى که بر گذراندن آن قادر باشد و
بردبارى نمايد ،خداوند او را پاداش شهید عطا فرمايد (ابى فراس ،4731 ،ج  ،2ص  .)232در جاى ديگر مى فرمايد :هر که خشم خود را
بازدارد خداوند عذابش را از او بازدارد (قمى ،4737 ،ج  ،2ص  .)744در حديثى ديگر پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله فرموده اند :هرکه
جرعه خشمى را فرو خورد ،اگرچه بخواهد آن را بگذراند مى تواند انجام دهد خداوند قلب او را از امن و ايمان پر نمايد (ابى فراس،4731 ،
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ج  ،2ص  .) 421اما در سرکوب خشم ،آتش کینه افروخته تر مى گردد .امیرالمؤمنین علیه السالم مى فرمايند :خشم ،کینه هاى نهفته را
برمى انگیزد (محمدى رى شهرى ،4731 ،ج  ،4ص .)1724
ـ کظم غیظ هم در موضع ضعف و هم در موضع قدرت رخ مى دهد و به دلیل ترس از طرف مقابل نیست ،ولى سرکوب خشم ،همواره در
موضع ضعف رخ مى دهد و ممکن است ترس عامل آن باشد و احساس حقارت و مشکالت ديگر را موجب شود .براى نمونه ،خويشتن
دارى امیرالمؤمنین علیه السالمدر جنگ خندق با يکى از قهرمانان عرب مصداق بسیار مناسبى از گذشت در مقام قدرت است (نورى،
4143ق ،ج  ،43ص  .) 23در اين روايت ،در عملکرد امیرالمؤمنین نکته ظريف و مهم ،اين است که امام در مقام قدرت و غلبه بر دشمن
مى توانستند جان او را بگیرند ،ولى ايشان خشم خود را به خاطر ايمان به خدا و رضاى او ،که از ويژگى هاى والکاظمین الغیظ است،
فروخوردند و تغییر م وقعیت و حالت دادند ـ که اين خود يکى از راه هاى غلبه بر خشم در روان شناسى نوين است ـ و سپس دشمن را از
پاى درآوردند .اين امر نشان مى دهد که عفو و کظم غیظ در موضع ترس رخ نمى دهد .نکته ديگر اينکه در عملکرد حضرت مى توان
مؤلفه هاى هوش هیجانى ازجمله خودآگاهى و شن اخت احساسات ،کنترل هیجان و تنظیم روابط با ديگران را که با کظم غیظ ارتباط
تنگاتنگى دارد مشاهده نمود.
ـ يکى از روش هاى مديريت خشم ،اين است که فرد در لحظه عصبانیت عکس العمل غیرمنطقى از خود نشان ندهد و بهتر است ابتدا
خود را آرام کند و سپس ،به شیوه اى سازنده تر با فردى که موجب برانگیخته شدن خشم او شده ،مقابله کند تا نزاع فرو بنشیند .پس از
فروکش کردن خشم ،با استدالل و منطق درباره عامل برانگیزاننده خشم صحبت کند و حرف دلش را خردمندانه بیان کند ،اين امر
ازجمله مؤلفه هايى است که در کظم غیظ وجود دارد .کینه اى از طرف مقابل باقى نمى ماند تا به عقده تبديل گردد ،اما در سرکوب
خشم ،حرف ها به مثابه آتش زير خاکستر باقى مى ماند و بعد به شکل پرخاشگرى و ...بروز مى کند.
ـ در کظم غیظ سیستم برنده ـ برنده حکم فرماست ،به گونه اى که منافعى چون روابط دوستانه ،عزت نفس ،احترام متقابل حفظ مى
شود و هیچ يک از طرفین آسیبى نمى بینند ،ولى در سرکوب خشم همواره يک نفر بازنده است (سیستم برنده ـ بازنده) ،به شکلى که فرد
با درون ريختن خشم با مشکالت زيادى ،چون حقارت و عدم حرمت نفس و بى ارادگى دست به گريبان مى شود.
ـ در کظم غیظ ،انتقامى وجود ندارد ،رفتار با عفو و گذشت همراه است .بنابراين ،کینه و نفرتى باقى نمى ماند .به نظر مى رسد ،يکى از
مصداق هاى مناسب ،داستان اهانت مرد بازارى به مالک اشتر باشد که مقدارى ته مانده سبزى به مالک پرتاب کرده و به او مى خندد،
ولى مالک بى آنکه سخنى بگويد به مسجد رفته براى آن مر د طلب آمرزش نموده و از خداوند هدايت و اصالح او را طلب مى کند .رفتار
مالک اشتر در اين داستان ،نمونه اى از کظم غیظ و بردبارى انسان هاى خودساخته است (مجلسى4141 ،ق ،ج  ،12ص  .)413در اين
نمونه نیز جنبه هاى هوش هیجانى ،خودآگاهى ،شناخت احساسات و تنظیم روابط با ديگران مشهود است ،اما همان گونه که پیش تر
گفته شد ،سرکوبى مى تواند به رفتارهاى انفعالى ـ تهاجمى منجر شود.
ـ در کظم غیظ خداوند انسان ها را به عفو و گذشت دعوت کرده و به پیامبرش مى فرمايد :پس با گذشتى زيبا و دلنشین از مردم درگذر
و آنان را مشمول عفو خود ساز فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ(حجر .) 31 :اما در سرکوب ،خشم بازدارى شده ،جنبه متراکم پیدا کرده و بعدها با
شدت بیشترى تخلیه مى گردد .برخى نیز معتقدند :ابراز
خشم موجب مى شود احساس بهترى پیدا کنى ،درصورتى که امروزه يافته هاى علمى (724
Novaco&،Robins،4444،p.؛ Lau ،2444،p.7؛ )Eftekhari ،2441 ،p.444نیز اين باور عامیانه را قبول نداشته و تأيید نمى کند.
برون ريزى خشم ،يکى از بدترين راه هاى خاموش کردن آن است؛ زيرا انفجار غضب عموما برانگیختگى مغز هیجانى را تقويت مى کند و
موجب مى شود افراد در عوض خشم کمتر ،عصبانیت بیشتر احساس کنند .تايس تأثیر عمده يرون ريزى خشم نسبت به عامل تحريک
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کننده ،طوالنى تر کردن حالت روحى افراد مى باشد و نه خاتمه دادن آن (گلمن ،4733 ،ص  .)31همان گونه که امیرالمؤمنین 3مى
فرمايد :بردبارى آتش خشم را فرو مى نشاند و تندى آن را شعله ورتر مى کند (محمدى رى شهرى ،4731 ،ج  ،2ص .)427
امروزه مضرات پرخاشگرى و خشم بر کسى پوشیده نیست و يافته هاى علمى و منابع اسالمى آن را تأيید مى کند .ازجمله اين مضرات
جسمانى و روحانى ،باال رفتن فشار و قند خون ،بیمارى هاى قلبى و عروقى ،سوءهاضمه ،تسريع تنفس ،افسردگى و اضطراب ،کاهش
اعتما د به نفس ،برهم خوردن آرامش خواب ،سفت شدن عضالت ،کوتاه شدن عمر و مضرات ديگر است .امام باقر علیه السالم مى فرمايند:
چون کسى از شما عصبانى شد ،چشمان او سرخ مى شود ،رگ هاى گردن او باد مى کند و شیطان در او وارد مى شود و فرو نمى نشیند
تا جايى که او را وارد آتش کند (نراقى ،4713 ،ص  .) 32امیرالمؤمنین على علیه السالم مى فرمايند :هر که عنان خشم خود را رها کند،
مرگش شتاب گیرد (محمدى رى شهرى ،4731 ،ج  ،4ص  .) 1724در حديثى ديگر مى فرمايد :خشم شديد چگونگى گفتار را تغییر مى
دهد ،و اساس استدالل را به هم مى ريزد ،تمرکز فکر را از میان مى برد و فهم آدمى را پراکنده مى سازد (قمى ،4737 ،ج  ،2ص .)724
در نهايت ،مؤلفه هاى کظم غیط که به آنها اشاره گرديد ،در راستاى اثبات اين امر است که مديريت و کنترل خشم همان کظم غیظ است
و مى توان نتیجه گرفت :افرادى که مهارت کظم غیظ را دارند از مؤلفه هاى هوش هیجانى (کنترل احساسات ،برانگیختن هیجانى،
شناخت احساسات ديگران ،تنظیم روابط با ديگران) در سطح بااليى برخوردار بوده و کظم غیظ مستلزم هوش هیجانى است ،اما سرکوب
خشم ،يک سازوکار دفاعى رشدنايافته است که در آن فرد هیجان را براى مدتى به ناهشیار خود مى فرستد و قادر به حل و رفع آن
نیست .سرکوب خشم و هر هیجان ديگر ،نه تنها تجربه هیجانى را کاهش نمى دهد ،بلکه فعالیت فیزيولوژيکى فرد را در هنگام بروز مجدد
هیجان افزايش داده و مى تواند کارآيى شناختى ،عاطفى و رفتارى فرد را تحت تأثیر قرار دهد.
نتيجه گيرى
هیجان خشم ،که در معارف اسالمى به مفهوم غضب ياد مى شود ،يکى از نعمت هاى الهى جهت حفظ و بقاى انسان است که در صورت
عدم کنترل مضراتى را در پى دارد و با توجه به اهمیت هیجان خشم و تاثیرات ابراز و مديريت صحیح و غیر صحیح آن در رفتار فردی و
اجتماعی انسان بخصوص در قضاوت قضات دادگاهها و تبعات بسیاری که به دنبال دارد ،پرداختن به اين موضوع و چگونگی کنترل و
مديريت آن از اهمیت بسیاری برخوردار است و در روايات فراوانی از قضاوت کردن در حال خشم و غضب نهی شده است و در اسالم،
مديريت خشم و غضب در سه شیوه شناختى ،عاطفى ،رفتارى پیشنهاد مى شود که در مفهوم کظم غیظ تجلى مى يابد .با تأمل در مفهوم
کظم غیظ و عناصر پیشنهاد شده آن در منابع دينى و اسالمى ،مشخص شد که کظم غیظ همه نکات و روش هاى پیشنهادى جديد در
روان شناسى براى کنترل خشم ،يعنى راهبردهاى م قابله هشیارانه و تنظیم هیجان را يک جا دربر دارد و فروبرندگان خشم در اسالم ،از
سطح بااليى از هوش هیجانى برخوردارند .کظم غیظ شامل حل مسئله ،مديريت خشم ،عدم وجود کینه ،رخ دادن در موضع ضعف و
قدرت ،بیان منطقى حرف دل ،عدم ترس و گرفتن انتقام ،وجود سیستم برنده ـ ب رنده و ...است ،اما در سرکوب خشم ،درون ريزى هیجان
هاى منفى و نگهداشت آنها به صورت دست نخورده منجر به افزايش تراکمى اين هیجان ها شده و آثار منفى روان شناختى و
فیزيولوژيکى فراوانى مانند تضعیف خودپنداره ،افت اعتماد به نفس ،کاهش عزت نفس ،افسردگى ،اضطراب ،مشکالت قلبى ،مداومت کینه،
تثبیت احساس حقارت و ...را در پى دارد .درنتیجه ،آنچه که منجر به بروز اختالالت جسمى و روانى گوناگون مى شود ،سرکوب خشم
است ،نه کظم غیظ .کظم غیظ يکى از بهترين روش هاى تنظیم و کنترل هیجانات است ،نه تنها منجر به امراض جسمى و روحى نمى
گردد ،بل که سالمت جسمى و آرامش روحى و مهم تر از آن رسیدن به پاداش اخروى و رضوان الهى را در پى خواهد داشت.
برترى دين اسالم در اين است که فروخورندگان خشم ،حتى اگر هیچ يک از مهارت هاى هوش هیجانى براى کنترل هشیارانه خشمشان
را نیز نداشته باشند ،ايمان به خدا کافى است تا کظم غیظ آنها به سرکوب خشم مضر تبديل نشود؛ زيرا فرد خشمگین به يارى ايمان و با
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جايگزينى اجر و پاداش دنیوى و اخروى که خداوند عادل وعده داده ،از سرکوب خشم در امان خواهد بود؛ زيرا آنها با خدا معامله مى
کنند و به خاطر خدا مى بخشند .قرآن انسان ها را به کنترل خشم (مديريت خشم) سفارش کرده است؛ زيرا انسان قدرت خويش را در
تفکر سالم و صدور احکام و دستورهاى صحیح حفظ مى کند .کارى انجام نمى دهد و سخنى نمى گويد که بعدا پشیمان شود .بنابراين،
تشنج جسمى ناشى از افزايش نیرو که آن هم نتیجه افزايش ترشح مواد قندى توسط کبد است ،به او دست نمى دهد و به اين ترتیب از
دست زدن به اعمال خشونت آمیز  ،که اغلب در هنگام خشم اتفاق مى افتد ،دورى مى کند .در دست داشتن کنترل حالت انفعالى خشم و
عدم تعدی اعم از جسمى يا لفظى به ديگران و تداوم رفتار نیک و توأم با آرامش نسبت به مردم ،قاعدتا موجب ايجاد آرامش در فرد مقابل
مى شود و خود نیز آرام مى گردد و اين مسئله بى شک منجر به جلب دوستى و محبت مردم مى شود.
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