مهارتهای کنترل خشم و کاهش دعواهای خانوادگی
زهرا رضائیان

*

مقدمه
خانواده ،محیطی برای انس و الفت و آرامش میان اعضاست .تکـرار خشـم و
نبــودن یــک رابطــه صــحیح میــان زن و شــوهر ،ســبب ایجــاد صــدمات
جبرانناپذیری به پیکره خانواده میشود .مدیریت نکـردن رفتارهـا بـه هنگـام
خشم ،نه تنها موجبات نارضایتی خداوند را به دنبال دارد؛ بلکه فضـای الفـت
خانواده را از بین میبرد و سردی و بیمحبتی را میان زوجین حـاکم میکنـد.
با کمرنگ شدن روابط عاطفی ،ابعاد مختلف زنـدگی نیـز دچـار آسـیبهایی
میشود و دیگر خانواده محیط مناسبی برای پرورش و تربیـت نخواهـد بـود.
در این مجال ،مهارتهـا و راهکارهـایی را جهـت کنتـرل خشـم در فضـای
خانواده بیان میکنیم.
خشم ناپسند
غضب یا همان خشم ،حالتی از برانگیختگی اسـت کـه در آن ،شـخص اراده
* دانشآموخته جامعةالزهرا

و کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث.
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رهتوشه راهیان نور محرمالحرام (9318ویژة خانواده)

انتقام دارد 4.غیظ نیز به معنای خشـم شـدید آمـده اسـت 0.در واقـع خشـم،
نیرویی دفاعی است که برای دفـا از خـود و پاسـداری از حقـوق فـردی و
اجتماعی در وجود انسان به ودیعت نهاده شده است .اگر این نیـرو از محـور
اصلی خود خارج شود ،به خـوی ناپسـندی تبـدیل میشـود کـه خویهـای
ناپسند دیگری را با خود به همراه میآورد .به عبارتی خشـم ،آتـش سـوزانی
است که گاه یک جرقه آن به تـدریج بـه دریـایی از آتـش مبـدل میشـود و
خانهها و شهرهایی را در کام خود فرو میبرد.

3

راهکارهای کنترل خشم
اسالم برای مقابله با خشم ،راهکارهـای بسـیار مناسـبی را در اختیـار انسـان
نهاده است که میتوان آنها را به سه شیوه «شـناختی»« ،عـاطفی» و «رفتـاری»
تقسیم کرد .منظور از شیوه شناختی ،شناخت حقیقت خشم ،آثار و پیامـدهای
کنترل آن و آسیبهای کنترل نکردن آن است که در روایات ذکر شـده اسـت؛
چنانکه در روایتی آمده است« :خشم ،کلیـد هـر بـدی اسـت» 1.همچنـین در
روایت دیگری آمده است« :از خشم پرهیز کن که اولش دیـوانگی و آخـرش
پشیمانی اسـت» 2.منظـور از شـیوه عـاطفی نیـز تشـویق و تهیـیج عـاطفی و
تحریــک هیجــانی افــراد ب ـرای کنتــرل خشــم و تــرک پرخاشــگری اســت.
توصیههایی در این زمینه در روایات وارد شده است که از طریق بیـان آنهـا و
گفتگو با فرد پرخاشگر ،میتوان او را به ترک این عمل تشویق نمود؛ چنانکـه
 .4حسین بن محمد راغب اصفهانی؛ مفردات الفاع القرآن؛ ج  ،4ص .122
 .0محمد معین؛ فرهنگ فارسی معین؛ ج  ،0ص .4101
 .3ناصر مکارم شیرازی؛ اخالق در قرآن؛ ج  ،0ص .042
 .1محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی؛ ج  ،0ص .323
 .2عبدالواحد تمیمی آمدی؛ تصنیف غرر الحکم و درر الکلم؛ ص .323
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امام باقر فرموده استَ « :م ْن َك َْ َم ََ ْيْا َو ُﻫ َو َی ْقد ُر َع َل إ ْم َضائ َْ َشا جاللـ ُ َق ْل َبـ ُ
ْ ْْ
ْ
َ
ْ
َ ْمنا َو ْإ َیمانا َی ْو َم ال ْق َي َام ْة 4:هر که خشمی را فرو خورد ،در حـالی کـه میتوانـد
آن را اعمال کند؛ خداوند روز قیامت دلش را از ایمنی و ایمـان پـر میکنـد».
شیوه رفتاری ،اعمالی است که به سبب انجام آنها ،میتوان خشم را مـدیریت
نمود و فضای متشنج را آرام کرد .برخی از این اعمال عبارتند از:
 .1یاد خدا و پناه بردن به او

انسانی که همیشه به یاد خداست و خدا را در هر لحظـه بـر کـردار و گفتـار
خود ناظر میبیند ،از بسیاری گناهان نیز دوری خواهد کرد .یـاد خـدا ،عامـل
مؤثری در تنظیم و هدایت افکار و رفتار آدمی و مهمترین عامل بـرای دوری
انسان از انجام کارهای ناشایست از جمله خشم است .از همین روسـت کـه
در روایات توصیه کردهاند که هنگام خشم به استعاذه ،ذکـر « ْـول و قـوة

ا بالل » و دعا روی آورید 0.به هنگـام خشـم ،امیـال و گرایشهـای نفسـانی
آدمی را بـه سـمت افکـار و رفتـار پرخاشـگرانه سـوق میدهنـد .در چنـین
شرایطی ،تقوا و یاد خدا مانند عاملی درونی ذهـن آدم را بـه سـوی کنتـرل و
مدیریت خشم هدایت ،و از ایجاد افکـار و اعمـال اشـتباه و گنـاه پیشـگیری
َ
َ َ
ج
َْ
میکند 3.امام صادق فرموده استْ َ« :و َْ الل ُ َع جَ َو َجل ْإل َب ْعـ ْ َن ْب َيا ْئـ ْ َیـا
َ َ َ َْ ُ
ْ ُ
َ َ
ک َذك ْر َک ْف َض ْب  1:خداوند به یکـی از پیـامبرانش
ْاب َن َآد َم اذك ْر ْن ْف َض ْب
وحی فرستاد :ای فرزند آدم ،به هنگام غضبت مرا به یـاد آور تـا مـن نیـز بـه
 .4محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی؛ ج  ،0ص .442
 .0محمد باقر مجلسی؛ بحار االنوار؛ ج  ،20ص 32؛ محمد بـن علـی صـدوق؛ الخصـال؛ ج ،4
ص .302
 .3محمد صادق شجاعی؛ روانشناسی تنظیم رفتار؛ ص .321
 .1محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی؛ ج  ،0ص .323
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رهتوشه راهیان نور محرمالحرام (9318ویژة خانواده)

هنگام غضبم تو را به یاد آورم».
 .2کنترل زبان

اگر چه کنترل زبان ،کاری سخت و دشوار اسـت ،امـا اگـر آدمـی بـه خـاطر
بسپارد که بسیاری از گناهان و خطاهایی که از او سر میزند ،به خاطر کنتـرل
نکردن زبان است؛ در حفظ و کنترل آن دقت بیشتری به خرج میدهـد .امـام
َ
ُ
علی فرموده است« :الل َس ُان َس ُبع ْإ ْن خل َ َع ْن ُ َعقـر 4:زبان ،درندهای است که
اگر رها شود ،انسان را میگزد».
فریاد کشیدن ،دشنام دادن ،سرزنش کردن ،ناسـزاگویی و یـادآوری خطاهـا و
اشتباهات گذشته هنگام عصبانیت ،نـه تنهـا نمیتوانـد گرهگشـا باشـد؛ بلکـه
چونان بنزینـی کـه آتـش را شـعلهور میکنـد ،آتـش خشـم و عصـبانیت را
شعلهورتر نموده و فضای خانه را متشـنجتر میکنـد .همچنـین اخـم کـردن،
پوزخند زدن یا با صدای تمسخرآمیز سخن گفتن ،با ایجاد احساسـات منفـی
در طر مقابل ،سبب کاهش شنوایی او نسبت به حر هـای شـما میشـود.
بنابراین برای کنترل و مدیریت فضا و جلـوگیری از متشـنجتر شـدن فضـای
خانه ،ابتدا باید خود و نحوه سخن گفتن را کنترل کرد.
 .3سکوت کردن

با سکوت هنگام خشم و عصبانیت ،میتوان بر لحظهها حاکم شـد و فضـا را
مدیریت کرد .سکوت ،روح را تغذیه میکند و فضایی نفوذناپـذیر میـان فـرد
خشمگین و دنیای پر هیاهوی اطرافش ایجاد میکند که به سبب آن میتوانـد
شرایط و اتفاقات را بازسازی کرده و راهحل مناسب با مشکل ایجـاد شـده را
َْ َ َ َ َ َ َ
ْ َ َ
َ ََّ ْ
پیدا کند .امام علی فرموده استْ « :إن كان ْفـ الكـا ْم باَـة ف ْفـ الفـم ْ
 .4محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛ حکمت .12
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َ َ ُ َْ َ
ا ََّلسا َمة ْم َن ال ْعث ْار 4:اگر در سـخن گفـتن ،بالغـت بـوده باشـد؛ در سـکوت،
سالمت از لغزشهاست».

همیشه الزم نیست در مقابل خشم همسر یا پدر و مـادر ،بیدرنـگ و سـریع
پاس ،داد .باید آرام آرام مهارت خویشتنداری را تقویت کرد تا در جـایی کـه
داغی و حرارت خشم میتواند خرمن زندگی را به آتـش بکشـد ،از آن بهـره
برد و فضا را مدیریت نمود .سکوت هنگام خشم ،وقفـهای اسـت کـه سـبب
میشود فرد توانمندی شناختی بیشتری پیدا کنـد و بتوانـد بـا هـدایت افکـار
خود و شناسایی خطاهای شناختی ،موقعیت خشم را مدیریت کند .از همـین
روست که رسـولخدا

َاسـکُت 0:هـر گـاه
فرمـوده اسـت« :إذَا غَضـبت َ
تف ت

عصبانی شدی ،ساکت باش».
 .4صبر و بردباری

یکی از واقعیتهای مهم زنـدگی ایـن اسـت کـه بـه نـدرت مسـئلهای پیـدا
میشود که بالفاصله حل شود .ضمن آنکه همیشه اولین راهـی کـه بـه ذهـن
میرسد ،بهترین راه نیست .هنگام عصبانیت ،نمیتوان راه درستی بـرای حـل
مشکل پیدا کرد .هنگام خشـم و عصـبانیت ،بـا بـه تعویـق انـداختن کارهـا،
میتوان به آرامش رسید و از قدرت استدالل استفاده کرد و اقـدامهای بهتـری
انجام داد .امام علی

درباره بردباری هنگـام خشـم فرمـوده اسـت« :التحلتـم

ئ ن ََار التغ ََضب 3:بردباری ،آتش غضب را خاموش میکند».
یُطت ف ُ
کم مبسش ا درتست ـسسسسشیه فکسن
هر کسه ـنگت ند ،ثمر بَخشَس
 .4عبدالواحد تمیمی آمدی؛ غرر الحکم و درر الکلم؛ ص .022
 .0ورام بن ابیفراس؛ تنبیه الخواطر و نزهة النواظر؛ ج  ،4ص .403
 .3علی بن محمد لیثی واسطی؛ عیون الحکم و المواعظ؛ ص .024
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بش تو گویم کسه چیسست یشیست سم
هر که هرت دهد ،شکر بَخشَ

1

صبر و بردباری در ارتباطهای میانفردی معنا پیدا میکند؛ برای مثال وقتی بـه
شخص بردبار اهانت میشود و به تبع آن ،خشمگین میشـود؛ خردمندانـه و
دور از هیجانزدگی ،با متانت و بدون شتاب رفتار میکند.
بل صد لشسکر فررانگیرتسر
تیغ م ا تیسغ ههسن تیرتسر

2

مرحوم شی ،جعفر کاشف الغطاء ،یکی از بزرگترین فقیهان عالم تشـیع بـود
که همسر بداخالقی در منزل داشت؛ به طـوری کـه بارهـا و بارهـا از دسـت
همسرش کتک میخورد .روزی برخی از اهل علم خدمت ایشان رسـیدند و
درباره این مسئله از ایشان سؤال کردند .ایشان در جـواب گفتـه بـود« :عـرب
است و قدرتمند و قویالبنیه .گاهی که عصبانی میشود ،حسابی مرا میزنـد؛
من هم زورم به او نمیرسد» .گفتند« :او را طالق دهید» .قبول نکـرد .گفتنـد:
«اجازه دهید ما همسرانمان را بفرسـتیم تـا او را ادب کننـد» .بـاز هـم قبـول
نکرده بود .وقتی علت را پرسیدند ،گفته بود« :این زن در این خانه بـرای مـن
از اعظم نعمتهای خداست؛ چون وقتی در صحن امیرالمؤمنین

میایستم

و تمام صحن ،پشت سر مـن نمـاز میخواننـد ،مـردم در برابـر مـن تعظـیم
میکنند .گاهی در برابر این مقاماتی که خدا به مـن داده ،انـدکی هـوا مـرا بـر
میدارد .همان وقت میآیم و در خانه کتک میخورم ،هوایم بیـرون مـیرود.
این چوب الهی است ،این باید باشد».

3

 .4علی اکبر دهخدا؛ امثال و حکم؛ ص .4031
 .0جالل الدین محمد مولوی بلخی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر  ،۹بیت  ،3222ص .044
 .3حسین انصاریان؛ نفس؛ ص .023
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 .5تغییر وضعیت بدن و ترک موقعیت

سادهترین روش برای مهار خشم ،تغییر وضعیت فیزیکی نشستن یـا ایسـتادن
است .رسولخدا فرموده است:
ْ ََ َ
َ
َ
َ
َ َ ََّ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ ْ
ْ
َ ْإن ال َغضب جم َرة توقد ْ َف ج ْـو ِْ اب ْـن آدم َ ت َـرون ْإلـ ْم َـر ْة عينيـ ْ
َ َ َ ُ ُ َ
َ َ َ َْ َ َْ َ
َ ْ َ َْ
اج ْ  ،ف ْإذا َو َجد َ َْدك ْم ش ْيئا ْم ْن ذ ْلک فاْل ْرض اْل ْرض 4 :بدانیـد
وان ْتف ْاخ َود ْ
که خشم ،آتشی است که در دل انسان مشتعل میشود .مگـر نمیبینیـد کـه

به هنگام خشم ،چشمهایش سرخ و رگهایش متورم میشود .وقتـی یکـی
از شما چنین شد ،روی زمین! روی زمین! [بنشینید].

تغییر حالت بدن این فرصت را به آدمـی میدهـد کـه بـا انـدکی اسـتراحت،
فرصت فکر کردن پیدا کند و به عاقبت کار خـود بیاندیشـد .امـام صـادق
َ
ـب َو ُﻫ َـو َقـائم َف ْل َـي ْجل ْْ َفإ جنـ ُ َس َـي ْذ َﻫ ُب َع ْنـ ُ ر ْجـَُ
فرموده استُّ َ« :ی َمـا َر ُجـل ََض َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٍ
َ
ج َ
ََُْ 0
الش ْيط ْان َو ْإ ْن ك َان َج ْالسا فليقم :غضب از جانب شیطان است .پس هـر کـدام
از شما که خشمگین شد ،اگر ایستاده بود ،بنشـیند و اگـر نشسـته بـود ،دراز

بکشد».
گاهی محیط و محل توقف آدمی ،منبع فشار روانی و محرک خشم است .در
چنین شرایطی ترک موقعیت میتواند از خشم آدمـی کـم کنـد .تـرک محـل
هنگامی که فرد یا خود خشـمگین اسـت یـا طـر مقـابلش ،ضـمن حفـظ
حرمتها سبب میشود فرد بهتر بتواند فضا را کنتـرل کـرده و از تـنش میـان
اعضای خانواده جلوگیری کند.
 .6در آغوش گرفتن و نوازش کردن

در آغوش کشیدن ،نوازش کردن و هر گونه تمـاس فیزیکـی هنگـام خشـم،
 .4ابوالقاسم پاینده؛ نهج الفصاحة؛ ص .013
 .0محمد باقر مجلسی؛ بحار االنوار؛ ج  ،22ص .020
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میتواند همانند ریختن آب بر آتش عمل کند .امام صادق فرمـوده اسـت:
َ ُّ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ج ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ج
الش ْـي َطان َو إ ْن َك َ
ـان
«َیما رج ٍل َ ْضب و ﻫو قا ْئم فليج ْلْ ف ْإنـ سـيذﻫب عنـ ْرجـَ
ْ ْ
َْ ُ
َج ْالسا فل َيقم  4:هر شخصی که بر خویشاوندانش خشم گرفت ،بـه او نزدیـک
شود و به او دست بزند؛ زیرا تماس با خویشاوند موجب آرامش است».
وقتی مادری به هنگام خشمگین شدن فرزندش ،او را در آغوش میکشـد یـا
همسری هنگام خشمگین شـدن همسـرش ،او را نـوازش میکنـد؛ در واقـع
باعث افزایش هورمون اُکسیتوسین میشود .اکسیتوسین مسـئولیت تقویـت
پیوند بین افراد را بـر عهـده دارد .در واقـع ایـن هورمـون کـه توسـط غـده
ریزمغذی یا هیپوفیز تولید میشود ،نقشـی اساسـی در بهبـود کیفیـت روابـط
دارد .ضمن آنکه لمس پوست بدن ،حالت متعادل تری به نام دستگاه عصـبی
پاراسمپاتیک را در سیستم عصبی بهوجود میآورد و سـبب ایجـاد تعـادل در
سیستم عصبی میشود 0.البته باید توجـه داشـت هـر گونـه تمـاس فیزیکـی
شدید مانند ضربه زدن ،فشار دادن یا ُهل دادن و  ...کـه عالمـت نـاراحتی یـا
خشم است ،پرخاشگری را افزایش میدهد.
 .7بخشش و گذشت

یکی از راههای غلبه بر خشم و عصبانیت ،گذشت کردن و بخشـیدن اسـت.
عفو و بخشش ،سبب کاهش اضطراب ،افسـردگی ،عصـبانیت ،پرخاشـگری،
اختالالت عاطفی و رفتاری ،افزایش اعتمـاد بـه نفـس و پیشـرفت تحصـیلی
میشود 3.قرآن ضمن ارا ه تصویری از سیمای پرهیزکاران ،تسلط بـر خشـم،
 .4محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی؛ ج  ،0ص .320
 .0پایگاه خبری تحلیلی پارسینه؛ «نُه فایده بغل کردن برای سالمتی»؛ .4322/20/22
https://www.parsine.com/fa/news/203242

 .3مجید جعفری هرفته؛ مهار خشم و پرخاشگری در پرتو آموزههای دینـی بـا ارا ـه الگوهـای
اسالمی؛ ص .422

مهارتهای کنترل خشم و کاهش دعواهای خانوادگی
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َّ َ
یَ ُی ْنف ُق َ
ون ِفُى
عفو و بخشش را از برجستهترین صفات آنان بر میشمرد« :ال ِذ
ِ
َّ
َ َّ ُ ُ ل ْ
َّ َّ َ َّ َّ َ ْ َ
َ َْْ َ َ َْ َ َ
َ 4
ُا ال ُم ْح ِا ُِنيَ:
ُاس واللُه ی ِح
الارا ِ والضرا ِ والک ِ
اظ ِميَ الغيظ والع ِافيَ ع َِ الن ِ

همانان که در فراخی و تنگی انفاق میکنند و خشم خود را فرو میبرنـد و از
مردم در میگذرند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد».
از دیدگاه اسالمی ،عفو و بخشـش میتوانـد یکـی از روشهـای درمـانی در
اصالح رفتار فرد با دیگران باشد .در این روش ،آدمی با شناخت بیشتر خـود
و محدودیتهای افرادی که او را رنجانیدهاند ،بینش جدیـد دربـاره موضـو
اختال  ،رنج و بافت رنج پیدا میکند تـا بتوانـد افـراد خطاکـار را ببخشـد و
خود را از رنج رها کند 0.در عصـر زعامـت مرحـوم آیـت هّال العظمـی سـید
ابوالحسن اصفهانی  ،در شبی از شبها کـه ایشـان در نجـف اشـر نمـاز
مغرب و عشا را به جماعت میخواند ،شخصی ،فرزند ایشان را بـه شـهادت
رساند .وقتی خبر شهادت فرزندش را به او دادنـد ،بـا بردبـارى ،صـبورى و
بال» .سپس بلنـد شـد ،نمـاز عشـا را
قوة إالّ هّ
بزرگوارى فرمود« :ال حول و ال ّ
خواند و قاتل فرزند را هم مورد عفو و بخشش قرار داد.

3

در واقع بخشیدن و فراموش کردن ،نخسـتین و مهمتـرین قـدم بـرای تـداوم
زندگی است که رنگ و بوی تازهای به زندگی میبخشـد .وقتـی گذشـت و
بخشش با فراموش کردن خطاهای طر مقابل همراه میشـود ،دیگـر آتـش
زیر خاکستری از خشم بر جای نمیماند تا به اندک جرقهای دوبـاره روشـن
شود.
 .4آل عمران.431 :
 .0محمد خدایاریفرد و دیگران؛ «روش درمانی عفو با تأکیـد بـر دیـدگاه اسـالمی»؛ فصـلنامه
اندیشه و رفتار؛ سال هشتم ،شماره اول ،4324 ،ص .12
 .3رضا مختاری؛ سیمای فرزانگان؛ ص .331
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 .8انجام دادن اعمال عبادی

رفتارهای عبادی مانند وضو گرفتن ،ذکر گفتن ،غسل کردن ،سـجده کـردن و
 ،...نوعی انحرا ذهن از موضو خشم و توجـه بـه قـدرت برتـر خداونـد
متعال است .این نو رفتارها موجب وقفه در ارزیابی منفـی میشـود و بـرای
فرد روشن میکند که این خشم و عصـبانیت در اثـر القا ـات شـیطانی بـر او
غالب شده است .بُرش فکری که در افکار منفی فرد ایجاد میشود ،میتوانـد

با تصحیح افکار ،از جوشش هیجان خشم بکاهد و در نهایت به مهـار اعمـال
َ ُ ُ َْ ج ْ
َ َ
غضبآلود بینجامد 4.رسولخدا فرموده استْ « :إذا َ ْض َب َ َْدك ْم فل َي َت َوضـخ َو
ْ ْ ْ َ َْ َ
ل َيغ َت ْسل ف ْإ جن الغض َب ْم َن جالنار 0:هر گاه یکی از شما خشمگین شد ،وضو سـازد
و غسل کند؛ زیرا ماده غضب از آتش است» .همچنـین حضـرت در روایـت
دیگری فرموده است« :بدانید که خشم ،لکه سرخی است در دل فرزنـد آدم ...
پس هر کس خود را در این حال دید ،باید چهره بر خـاک بگـذارد» 3.وقتـی
فرد خشمگین عزیزترین بخش بـدن خـود را در پسـتترین مکـان بگـذارد،
طعم ذلت را به نفس سرکش خود میچشاند و غروری را که سبب خشـم او
شده است ،میشکند.
نکتههایی برای پیشگیری از خشم
اگر هر یک از زوجین ،روحیات ،حساسیتها ،ویژگیهـا و تواناییهـا ،عـدم
تواناییها ،مهارتها ،نقاط مثبت و نقاط منفی خود را به درسـتی بشناسـد ،در
حقیقت بزرگترین گام را به سـوی داشـتن روابطـی بهتـر و صـمیمانهتر در
 .4مجید جعفری هرفته؛ مهار خشم و پرخاشگری در پرتو آموزههای دینـی بـا ارا ـه الگوهـای
اسالمی؛ ص .422
 .0محمد باقر مجلسی؛ بحار االنوار؛ ج  ،22ص .340
 .3ورام بن ابیفراس؛ تنبیه الخواطر و نزهة النواظر؛ ج  ،4ص .403
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زندگی خانوادگی بر خواهد داشـت .توجـه بـه نکـات زیـر و رعایـت آنهـا
میتواند به مدیریت خشم خود و طر مقابل و نیز مدیریت و کنترل فضـای
خانه هنگام عصبانیت کمک کند.
 .1تغذیه مناسب

تغذیه مناسب و پرهیز غذایی صحیح ،بر آستانه تحریک هـر فـرد بـه میزانـی
چشمگیر اثر میگذارد .برخی غـذاها سیسـتم اعصـاب را تحریـک میکننـد.
کسانی که به خوردن چنین غـذاهایی عـادت دارنـد ،بـه راحتـی عصـبانی و
نگران میشوند .خوردن غذاهای سرخشده ،غذاهای تند و ادویـهدار ،ترشـی،
سرکه و غذاهای داغ زیانآورند .بالعکس برخی خوراکیها ماننـد کشـمش و
روغن زیتون در کنترل خشـم نقـش بسـزایی دارنـد .رسـولخدا

فرمـوده

است« :با نام خدا بخورید .چـه نیکـو خـوراکی اسـت کشـمش .اعصـاب را
تقویت میکند و ضعف جسـمانی را مرتفـع میسـازد و خشـم را خـاموش
میکند و پروردگار را خشنود میسازد و بلغـم را از بـین میبـرد و دهـان را
خوشبو و چهره را باز میکند».

4

خوردن گوشت بلدرچین نیز به سـبب تـأمین پـروتئین مـورد نیـاز بـدن ،در
کاهش خشم و پرخاشگری مؤثر است .رسـولخدا فرمـوده اسـتَ « :م ْـن
َس جر ُه ََ ْن َیق َل ََ ْي ُْ ُ َ ،ف ْل َي ْخ ُك ْل َل ْح َم ُّ
الد جراَ 0:هر کـس میخواهـد خشـمش کـاهش
ْ
ْ
یابد ،گوشت بلدرچین بخورد».
 .2افزایش فعالیتهای مثبت

برنامههای تفریحی با کاهش شدت تنشها ،تحمل فشار و اسـترس را بیشـتر
 .4محمد بن محمد مفید؛ االختصاص؛ ص .401
 .0محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی؛ ج  ،1ص .340
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میکند و بر خلق و خوی مثبت میافزاید 4.انجـام فعالیتهـای لـذتبخش و
بدنی مانند سفر به دشت و دمن همراه خانواده ،شرکت در برنامههای مـذهبی
و اجتماعی و فعالیتهای بدنی مانند دوچرخهسـواری ،شـنا ،پیـادهروی و ...
سبب افزایش تمرکز و کاهش تحریکپذیری و خشم میشود.

0

 .3اجتناب از موقعیتها و عوامل ایجاد خشم

از قرار گرفتن در محیطی که عوامل موجود در آن سبب بروز خشم میشـود
یا تغییر این عوامـل میتوانـد آسـتانه تحریکپـذیری را کـاهش دهـد ،بایـد
اجتناب کرد .کم کردن نورهای بسیار زیاد ،دوری از محیطهای شـلوغ و پـر
سر و صدا ،انتخاب مسیری که ترافیک نداشته باشد یا ترافیک کمتـری داشـته
باشد ،از جمله عواملی است که بـا پرهیـز از حضـور در آنهـا یـا انجـام آنهـا
میتوان مانع بروز خشم شد.

3

 .4استفاده از تکنیکهای تغییر حواس هنگام خشم

برای کنترل خشم ،میتوان از تکنیکها و روشهایی کـه سـبب پـرت شـدن
حواس از مسئلهای که موجب خشم شده ،استفاده کرد .برای مثال ابتـدا بایـد
افکار پیرامون مسئلهای که موجب خشم شده ،متوقف کرد؛ آنگاه به قـدرت و
عظمت خداوند و بردباری او نسبت به بندگانش توجه نمود .رسـولخدا
به امام علی

فرموده است« :ای علی! خشمگین نشو و هـر گـاه بـه خشـم

آمدی ،درباره قدرتی کـه پروردگـار بـر بنـدگان دارد و گذشـتی کـه از آنهـا
میکند ،بیندیش».

1

 .4رنوا پیوری فوی؛ غلبه بر خشم؛ ترجمه مهدی قراچه داغی؛ ص .013
 .0مجید جعفری هرفته؛ مدیریت خشم در خانه؛ ص .24
 .3همان ،ص .20
 .1ابن شعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص .41
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توجه به این نکته که دنیا پایدار نیست ،موجب میشـود هـر فـرد نسـبت بـه
عملکرد خود بیشتر مراقبت کند و به راحتی خشـمگین نشـود؛ چنانکـه امـام
علی

به مالک فرمود« :ای مالک! تو نمیتوانی خشـم را مهـار کنـی ،مگـر

اینکه به معاد و زندگی اخروی بیاندیشی».

4

حفظ کردن آیات قرآن و اشعار و بازخوانی آنها هنگام خشـم و نیـز شـمردن
اعداد ،از دیگر تکنیکهایی اسـت کـه هنگـام خشـم میتوانـد سـبب پـرت
حواس آدمی از مسئلهای که موجب خشم شده ،بشود.

0

 .4محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛ نامه .23

 .0مجید جعفری هرفته؛ مدیریت خشم در خانه؛ ص  12و .12

