
 

 

 

 

 

 

 

 خشم
 ابوالفضل یغمایی

  ؛هم یغفرون ن كبائر االثم واّلفواحش واذا ما غضبواواّلذین یجتنبو

ورزند و  و آنها کسانی هستند که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می
 .کنند شوند عفو می هنگامی که خشمگین می

 شناسی مفهوم

 5خشم، معنای فارسی غضب، است و غضب جوشش و غليان خون قلب است برای انتقام؛

خدا درست نيست و آياتی که در آن از غضب خدا سخن به ميان آمده مانند  ولی اين معنا دربارة

 7.مراد از آن، همان انتقام و بال و عذاب است 3،«ومن یحلّل عليه غضبی فقد هوي»

 تفسیر آیه

در اين آيه از کسانی تحسين شده که بر نفس خود تسلّط دارند؛ از گناهان کبيره و فواحش 
خشم و عصبانيّت، از . دهند و اهل عفو هستند يار را از کف نمیدوری کرده، هنگام خشم، اخت

قدر سوزان است که اطراف خود را نيز به آتش  های خطرناك اخالقی است؛ آتش خشم آن بيماری
اندازد و سبب ضرب و شتم، قتل و جنايت، و فروپاشی  اين رذيله، عقل را از کار می. کشد می

 .گردد های حاد می توزی ها و کينه خانواده
شوند؛ زيرا غريزة غضب، جزء سرشت و  فرمايد عصبانی و خشمگين نمی در اين آيه نمی

افزون بر آن، خشم اگر برای خدا باشد بسيار . شوند هاست و امور طبيعی زايل نمی طبيعت انسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .41شوری، .  

 .122، ص مفرداتراغب، . 8

 . 2طه، . 4

 .23 ، ص 5، ج قاموس قرآنقرشی، . 3



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    64

که خشم  همچنين صفت خشم در بسياری از موارد برای انسان الزم است؛ چنان. پسنديده است
رو، در اين آيه اصل غضب را نفی  از اين. شود دشمن و در ميدان جنگ، منشأ شجاعت می در برابر

شود؛ وقتی عصبانی  غضب باعث خروج از اعتدال و طغيان می: فرمايد نكرده است، بلكه می
 .کنند جويی نمی دهند، انتقام شوند خشونت به خرج نمی می

که دربارة حضرت  1«ضِباً فَظَنَ أَنْ ّلَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِوَذَا اّلنُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَا»در آية شريفة 

يونس است، صفت غضب و عصبانيّت او نكوهش شده است؛ او که با خشم، قوم خود را ترك 
شد شايد چنين  کرد، بهتر اين بود که چنين نكند و از هدايت آنان نااميد نشود؛ اگر عصبانی نمی

 .نمود کرد و در کار خود تجديدنظر می نمی
مبارزة با اين رذيلة بزرگ نيز . کند سوزاند و به کسی رحم نمی آتش خشم، همه چيز را می

ای نيست،  خواهد؛ غلبه بر خشم کار ساده ای ژرف و بلند می طلبد؛ اراده همّتی بزرگ و سترگ می
کرد اين دام گستردة شيطانی، بسياری را در خود گرفتار . خواهد ای مستمر و هميشگی می مبارزه

 .های فراوانی را به دشمنی تبديل کرده است و دوستی
جا که منكرات را  شدند؛ آن شود که انبيای الهی هم خشمگين می از آيات شريفه استفاده می

 : که در سورة اعراف آمده است ديدند؛ چنان می

   .وّلمّا رجع موسی اّلی قومه غضبان اسفا

 : جای دیگر آمده است غضبان به معنای خشمناک، صفت مشبّه است و در

   ؛ّلواحخذ األأوّلمّا سکت عن موسی اّلغضب 

 .چون خشم موسی فرو نشست الواح را گرفت

 .های خشم گرفته نشود آخرش تباهی است ولی انبيا بر خود مسلط بودند، اگر جلو شعله 

 آیات و عناوین مرتبط

: ؛ حبط عمل(00 - 53مائده، : )؛ انحطاط(91طه، : )آتش جهنّم :آثار غضب و خشم خدا
اعراف، : )؛ ذلّت دنيوی(91طه، : )؛ هالکت(00مائده، : )؛ گمراهی(10دخان، : )؛ کيفر(39محمّد، )

153.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21انبیاء، .  

 .52 اعراف، . 8

 .53 همان، . 4
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محمّد، : )؛ اطاعت از شيطان(91طه، : )؛ اسراف(153و  150اعراف، : )ارتداد :موجبات خشم
طه، : )خواری ؛ حرام(95فر، غا: )؛ جدال(71 - 70اعراف، : )؛ تكذيب(153اعراف، : )؛ افترا(39و  35
 (.30بقره، : )؛ حسد(91

 (.190 - 190عمران،  آل: )؛ مغفرت(190و  190عمران،  آل: )بهشت :پاداش مهار غضب
: ؛ تقوا(150و  150اعراف، : )؛ تحريك عواطف(190عمران،  آل: )احسان :عوامل مهار غضب

 1(.150و  153اعراف، : )؛ توبه(190و  199عمران،  آل)

 های خشم ریشه

 تعجیل. 9

زدگی،  با شتاب»: باره فرمود در اين امام علی. زدگی يكی از عوامل خشم است شتاب

 3.«گردد و انسان دچار هالکت می 5شود ها زياد می لغزش

افرادی هستند که در کارها تدبير و انديشه ندارند؛ بدون بررسی جوانب کار، فوری و با شتاب 
شوند و  کنند، ولی بعد هم پشيمان می شوند و با خشم اقدام می میگيرند و وارد کار  تصميم می

 .توانند جبران گذشته نمايند نمی

 فقر .2

به گزارش قرآن کريم، . ها و نيازهاست های اجتماعی در محروميّت ريشة برخی خشونت
ن جا رسانده بودند که فرزندا دستی، خشونت را به آن جامعة جاهلی پيش از اسالم به دليل تهی

قرآن کريم با نكوهش خشونت فرزندکشی، از راه تقويت باورهای دينی و !. کشتند خود را می
 .نمايد کن کردن آن می توجّه دادن به زشتی اين، سعی در ريشه

وَّلَا تَقْتُلُوا أَوّْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَاكُمْ إِنَ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً 

   .بِيراًكَ

دهیم، مسلّماً  و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید، ما آنها و شما را روزی می
 .کشتن آنها گناه بزرگی است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2 3و  321، ص  8، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، .  

 .288  ، ش 4325، ص 1، ترجمة ج حکمهمیزان الری شهری، . 8

 .283  ، ش همان. 4

 .4اسراء، . 3
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اختالف طبقاتی، فقدان عدالت اجتماعی و جامعة نامتعادل طبعاً خشونت به همراه خود 
خت بدهی را ندارد، های خانوادة خود ناتوان است، توان پردا آورد؛ پدری که از تأمين حدّاقل می

بيند،  های فرار از مشكالت را بدخلقی و تندی می آورد، يكی از راه بيكاری و گرانی به او فشار می
کنيم که فقر و  جا اشاره می های مبارزه با خشم نيستيم، امّا همين حل گرچه االن در مقام بيان راه

هنر . اند ان انبيای الهی وجود داشتهای هستند که همواره در جوامع بشری و حتّی در مي غنا پديده
خشونت و . های دينی و با مهر و عاطفه خالء فقر اقتصادی را پر کنيم آن است که به کمك آموزه

 .آورد های جسمی و روحی به ارمغان می غضب، اين مشكل را تشديد نموده و آسيب

 توزی حسادت و کینه .3

 امام علی. بينند خود را خشونت و خشم میهای ارضای  توز يكی از راه افراد حسود و کينه

 1.«توزی سبب خشم است کينه»: فرمايد می

کار گرفته شود، عامل حسادت و  ها به ها اگر در جنبة منفی و تخريب ارزش حسّ رقابت انسان
به دست « هابيل»اش خشونت و خشم است و نمونة بارز آن کشته شدن  شود که نتيجه کينه می

قدرت تخريبی حسادت، برادران . انداخته شدن يوسف به دست برادرانش بودو به چاه « قابيل»
 .يوسف را به خشونت برادرکشی و ناديده گرفتن عواطف و احساسات کشاند

کوشند شخصيّتی دروغين برای خود ساخته،  اشخاص پرخاشگر و تندخو با اين رفتارشان می
عتماد به نفس ساختگی برای خود درست توجّه ديگران را به خود جلب کنند؛ به تعبير ديگر، ا

 .کنند می

 ر و خودمحوریتکبّ. 4

تكبّر و »: عامل غضب و خشم چيست؟ فرمود: پرسيده شد از حضرت عيسی

 5.«شمردن مردم بينی و کوچك خودبزرگ

بينند، خود را  های ديگران را نمی کنند؛ فضايل و خوبی افراد متكبّر، حدود خود را رعايت نمی
طبعاً . کنند پردازی زندگی می آورند؛ اينان با توهّمات و خيال االترين مردم به حساب میبرترين و و

اين جدايی از مردم، باعث بدبينی و . شوند زيست می کنند، منزوی و تك مردم از آنها دوری می
ها  شوند؛ هميشه از کسب خوبی ای که از اندك چيزی ناراحت می شود؛ به گونه بدخلقی در آنها می

کند؛ گاه به مرحلة  اين صفت شيطانی، صاحب خود را در دنيا و آخرت بدبخت می. حرومندم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 323، ش 351، ص 8، ج میزان الحکمهری شهری، .  

 .121، ص 4، ج سفینة البحارقمی، . 8
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افراد متكبّر، انتظار دارند همواره مردم در خدمت آنان باشند و آنها . رساند خودپرستی و شرك می
 .گردند شوند، عصبانی و خشمگين می رو نمی را گرامی بدارند؛ وقتی با چنين برخوردی روبه

 ها نت در خانوادهخشو .5

بدرفتاری و تندی والدين، . گيری شخصيّت فرزندان است نهاد خانوادة نخستين کانون شكل
ناسازگاری آنان و خشونت مردان عليه زنان، به فرزندان سرايت کرده، به صورت يك رويّه و 

يمان، با و مادرانی که در دوران حاملگی آرامش الزم را ندارند و نيز بعد از زا. آيد شيوه درمی
شوند شروع به پرخاشگری و تندی  دهند؛ پدرانی که تا وارد خانه می عصبانيّت به فرزندان شير می

گذارد؛ بر اساس آمار  کنند، بايد بدانند که اين رفتارشان بدون ترديد بر روی فرزندان اثر می می

گرا، اغلب  فراد خشونتا 1.اند والدين کودك آزار، خود در کودکی، قربانی خشونت قرار گرفته% 90

پدرانی که رفتار نيكويی با همسر ندارند و مادرانی که دايم در محيط خانه، . اند شاهد خشونت بوده
ها را به محيط مدرسه و در آينده به  تندی و بدرفتاری دارند، بايد بدانند که فرزندانشان اين آموزه

 .محيط زندگی فردی خود خواهند برد

اگر اين مرکز آرامش و سكون، از  5.حبّت، مودّت، رحمت و آرامش استکانون خانواده بزم م

محبّت و مودّت تهی گشته، تبديل به کانون نزاع و درگيری شود، شالودة آن سست شده، 
ها در دوران  بسياری از زورگويی. گذارد نخستين تأثير منفی را بر روی شخصيّت فرزندان می

. گيری شخصيّت است فقدان محبّت در دوران شكلبزرگی معلول عقدة حقارت در کودکی و 
والدين اجازه . آورد برخورد کريمانه و صميمی زن و شوهر، فرزندان را با کرامت و صميميّت بار می

 .مبنای خود کنند های بی ها و تندخويی ندارند، فرزندان را قربانی درگيری
 :تدر سوره فرقان به عنوان آخرين ويژگی بندگان ممتاز آمده اس

وَاّلَذِینَ یَقُوّلُونَ رَبَنَا هَبْ ّلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِیَاتِنَا قُرَةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا ّلِلْمُتَقِينَ 

  ؛إِمَاماً

روشنی  از همسران و فرزندانمان مایة چشم! پروردگارا: گویند می( بندگان ممتاز
 .قرار دهبرای ما قرار ده و ما را برای پرهیزکاران پیشوا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22 ، ص 32، ش خشونت خانوادگی از منظر قرآنهای قرآنی،  مجلّه پژوهش.  

 . 8روم، . 8

 .13فرقان، . 4
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گيرد که در محيط سالم  شود و برای پرهيزکاران الگو قرار می فرزندی نور چشم پدر و مادر می
ها  گاه فرزندانی با اين ويژگی تعهّد و الابالی هيچ پدران و مادران تندخو، خشن، بی. تربيت شود
 .کنند تربيت نمی

يض و محروميت نيز باعث بدگمانی، دنياپرستی، حرص، انتقام و تبع: عوامل ديگری مانند
 .شوند خشم می

 درمان خشم

شود تالش کند؛ مانند فخر، کبر، عُجب،  برای از بين بردن اسبابی که باعث خشم می. 1
های  غرور، لجاجت، استهزاء، حرص، دشمنی، دوستی مال و مقام و آنچه قبالً در بحث ريشه

 .خشم گذشت

رسيده مطالعه  م و غضب از امامان معصوماخبار و آثار و رواياتی را که در مذمّت خش. 3
 .کند

داشتن خود از خشم وارد شده تأمّل نمايد؛ مانند اين  اخبار و آثاری که در مدح و ثواب نگاه. 9

 1.«پوشاند هرکه غضب خود را نگه دارد، خداوند عيوب او را می»: فرمايد روايت که می

و خود را از صدور آثار غضب خواهد انجام دهد، نخست فكر کند  هر کاری که می. 0
 .محافظت نمايد

 .نشينی با دوستانی که هميشه عصبانی و غضبناکند دوری کند از هم. 5
شود همه به قضا و قدر الهی است، پس چه بسا  تأمّل کند که آنچه در عالَم واقع می. 0

لی را حل کند و مشك خشم او کاری را درست نمی. مصلحت او در فقر و بيماری و گرفتاری باشد
 .نمايد نمی
به ياد آوَرَد که غضب نيست مگر از بيماری دل و نقصان عقل، که باعث آن، ضعف نفس . 7

شود و  برای همين است که ديوانه زودتر از عاقل خشمگين می. است نه شجاعت و قوّت نفس
 .آيد مريض زودتر از تندرست به غضب می

کنی، قوّت گيرد  ضعيفی را که تو بر او خشم می به ياد آوَرَد شايد روزگار برگشت روزی آن. 9
 و تو زيردست او شوی و او درصدد انتقام برآيد، آن وقت در برابر او چه خواهی کرد؟

 .شود و هر غضبناکی مغلوب بداند که هر حليم و بردباری پيروز می. 3

 .و وضو بگيرد و جلسه را ترك کند يا جايش را عوض کند 5به خدا پناه بَرَد. 10

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .121، ص 4، ج سفینة البحارو قمی،  424، ص 8 ، جكافیكلینی، .  

 .8 8و    8، ص معراج السعادهنراقی، . 8



 

 

 

 

 

 
 

 61 / خشم : رذائل اخالقی

 حکایت

 کنترل غضب برای خدا .9

گفتند و به دليل مبارزه با بدحجابی همسر  مرحوم شيخ محمّد بافقی، که او را سلمان زمان می

کرد، او را کتك زدند و به ( س)رضاخان و برخوردی که با او در حرم حضرت فاطمه معصومه 

تراشد، جلو  تش را میروزی وارد حمّام شد، ديد شخصی ريش و موی صور. شهر ری تبعيد کردند

اين کار، حرام است، آن شخص که سرهنگ ارتش بود، . تراشی؟ چرا ريشت را می: آمد و گفت

يكی هم اين طرف : متغيّر شد و سيلی به صورت اين عالم بزرگ زد، مرحوم بافقی با آرامش گفت

اين شخص : دبزن، امّا ريش نتراش، سرهنگ از اخالق و کظم غيظ او تعجّب کرد، از دالّك پرسي

کيست؟، دالّك معرّفی کرد، سرهنگ سراسيمه از ايشان عذرخواهی کرد و تا پايان عمر ريش 

 1.نتراشيد و مريد مرحوم بافقی شد

 کنترل خشم .2

ای نزاع و  ميان من و يك خانواده»: رسيد، عرض کرد شخصی خدمت امام صادق

شود که ترك نزاع  ا به من گفته میخواهم نزاع را ترك گويم، امّ درگيری رخ داده است، من می

که ستم  ها اعتنا نكن آن يعنی به وسوسه 5؛«إنَمَا اّلذَّليّلُ اّلظّاّلِمُ»: برای تو ذلّت است، امام فرمود

 .کند ذليل و پست است می

 (ره)د ابوالحسن اصفهانیبزرگواری سیّ .3

، در يكی از (ره)فهانی اهلل العظمی سيّد ابوالحسن اص آیةدر دوران زعامت و مرجعيّت مرحوم 

خواندند بين دو نماز شخصی فرزند  ها که ايشان در نجف نماز مغرب و عشا را به جماعت می شب

ايشان را شهيد کرد، اين پيرمرد هفتاد ساله وقتی از شهادت فرزند باخبر شد بسيار بردباری و 

نماز عشاء را خواند و قاتل . «بِاهللِ ال حَولَ وَال قُوَةَ إّلّا»: گفت مرتّب می. صبوری از خود نشان داد

 3.را هم عفو کرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12، ص 8، ج احلی بن العسلحسینی، .  

 .13، ص شرح تفسیر دعای مکارم االخالقفلسفی، . 8

 .813، ص سیمای فرزانگانمختاری، . 4
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 خشم مقدّس .4

امام برای گرفتن حقّ خود نزد او . غصب کرده بود وليد بن عتبه، زمينی را از امام حسين

عمامة او را از سرش برداشت و بر گردنش پيچيد و فشار داد،  امام حسين: مروان گويد. آمد
من تا آن روز : مروان گويد. در ايفای حقّش مالحظه کرد کوتاه آمد وليد که اين شجاعت امام را

 1.اين چنين جرئت و جسارت کسی را بر امير نديده بودم

 ارزش کنترل خشم. 5

خواست پاسخ دهد،  دهد و گويا قنبر می شنيد شخصی به قنبر دشنام می اميرمؤمنان علی
ت راضی کرده باشی و دشمنت را کيفر داده او را رها کن تا خدا را از خود! قنبر»: امام فرمود

 .«باشی

فَوَ اّلَذي خَلَقَ اّلحَبَةَ وَبَرَءَ اّلنَّسَمَةَ ما أَرضی اّلمُؤمِنُ رَبَهُ ّلِمِثّْلِ اّلحِلمِ وَال 
 ؛ أسخَطَ اّلشَيطانَ بِمِثّلِ اّلمَقتِ وَال عُوقِبَ األحمَقُ بِمِثّلِ اّلّسُکُوتِ عَنهُ

خاک شکافته و انسان را آفریده، هیچ شخص  قسم به خدایی که دانه را در زیر
مؤمنی پروردگارش را به چیزی مانند حلم، خشنود نساخته و شیطان را به 
چیزی مانند خاموشی به هنگام غضب، خشمگین نکرده و احمق را به چیزی 

 5.مانند سکوت مجازات ننموده است

 شعر

 گفت عيسی را يكی هشيار سَر
 

 ؟تر چيست در هستی ز جمله صعب 
 

 تر خشم خدا صعب !ای جان :گفتش
 

 که از آن دوزخ همی لرزد چو ما 
 

 ازين خشم خدا چبوَد امان؟ :گفت
 

 کظم غيظ خويش اندر زمان :گفت 
 

 کظم غيظ است ای پسر خط امان
 

 3خشم حق يادآور و درکش عنان 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 2 ، ص 33، ج بحاراالنوارمجلسی، .  

 .325، ص 4، ج در قرآناخالق مکارم شیرازی، . 8

 .به نقل از مثنوی مولوی 125، ص 4، ج سفینة البحارقمی، . 4


