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سخــــن  آغازیــن

م »تربیت« اســـت و 
َ
کار عال بـــا همۀ دشـــواری ها و ظرافت هایش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بستر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
که ما نفس می کشـــیم، در خانـــواده هم تربیت  می شـــود و طبیعی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
تمرکـــز ما بـــر تربیت و تعلیم اســـت، آن هـــم با رویکـــرد اســـالمی و عقالنی و با 
محوریِت مهارت آموزی بـــه خانواده ها. ازاین رو طرح »مهرســــتان« را پایه ریزی 
کردیـــم تا در پیمودن این مســـیر مقـــدس، بتوانیم منظم و هدفمنـــد و برنامه دار 
پیش برویم. »مهرســــتان« فقط مخفف »محصوالت هنری رسانه ای« نیست؛ 
کانون  گرمابخشی به  بلکه اسم مکانی ا ســـت برای آموختن مهرورزی در خانه و 

خانواده. 
از بیـــن همۀ راه هـــای ممکن، با »یار مهربان« به یـــاری خانواده ها آمده ایم؛ با 
همان آشنای پرسخاوتی که صدها نسِل بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن 

و ضمیرشان در هم تنیده است.
که با همـــۀ تنوع ابزارهـــای دیجیتال  کتاب آمده ایـــم و بر ایـــن باوریم  بلـــه، بـــا 
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کتـــاب را نمی گیرد!  گرایـــش جنون آمیز انســـان امروز به آن هـــا، هیچ چیز جای  و 
که  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار می رود  خوشـــبختانه این یـــار مهربان، همچنان 

پاسخ گوی نیازهای رنگارنگ مخاطبانش است.
که حضورمان در این عرصه را معنا  کار خیِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
گذارد. ســـرانجاِم صدها نفرســـاعت  ببخشـــد و جریانی پویا و اثری مانا به جای 
که یکی از  پایش و پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید 

کنون در دستان شماست.  میوه هایش ا
مشـــتاقانه منتظریـــم تا با دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس  

گردیم. mehr@mehrestan.ir بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 
کرد  که توفیق، رفیـــق طریقمان  بر آســـتان جانانی ســـِر ســـپاس فرود می آوریم 
تـــا دورۀ امانت داده شـــده در مزرعـــۀ دنیـــا را به خوشـــه چینی از خرمـــن ارباب و 
اصحاب فرهنگ و اندیشـــه بگذرانیـــم و آنگاه با لطفی دوچندان، مـــا را وامدار 
کرد تا در طرح پربرکت »مهرسـتان« بتوانیم بابت تولید و ترویج  فضل بی کرانش 
گردن بیاویزیـــم. از تک به تِک  محصوالتـــی فرهنگـــی و تربیتی، مدال افتخار بـــر 
کردند وگام  به گاِم مســـیر را هم شانۀ ما شدند،  که ذره پروری  ســـروران ارجمندی 

به رسم ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 

مـݠهـرسـتان         
اینجا خانۀ شماست
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کتاب پیش  رویتان، به این خودارزیابی پاســـخ  مناســـب اســـت قبل از مطالعۀ 
 با 
ً
دهید تا چگونگی برخوردتان با همســـرتان در هنگام خشـــم را بسنجید. لطفا

گفته شده مقایسه  کامل پاســـخ دهید؛ ســـپس پاسخ خود را با پاســـخ  صداقت 
کنید.

چگونگی برخورد من با همسرم در هنگام خشم
پاسخ

��ـــــ�            ��ـــــــــ�

که سرش  1. آیا از دست همسرتان آن قدر عصبانی می شوید 
داد بکشید و ناسزا بگویید؟

که  2. آیا وقتی از همســـرتان خشمگین می شوید، محیطی را 
در آن هستید، ترک می کنید؟

3. آیـــا هنـــگام خشـــم، حرف هـــای نیـــش دار و طعنه آمیـــز و 
تهدید آمیز به همسرتان می زنید؟

کوتاهی  4. آیا هنگام عصبانی شدن از همسرتان برای مدت 
سکوت می کنید؟

مقـدمه

مقـــــدمـه
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5. آیا هنگام خشم، به همسرتان آسیب جسمی وارد می کنید؟

که ظرف ها و  گاهی اوقات آن چنان عصبانی می شوید  6. آیا 
اسباب های خانه را به اطراف پرتاب می کنید؟

7. آیـــا وقتـــی از همســـرتان خشـــمگین می شـــوید، در خـــود 
فرومی روید و خشمتان را پنهان می کنید؟

8. آیا از شنیدن انتقاد از سوی انتقادهای همسرتان ناراحت 
می شوید؟

9. آیـــا هنـــگام عصبانی شـــدن از دســـت همســـرتان، ســـعی 
می کنید او را ببخشید؟

10. آیا وقتی از همسرتان خشمگین می شوید، ساعت ها طول 
می کشد که عصبانیتتان فروکش کند؟

11. آیا هنگام عصبانی شـــدن از همســـرتان تالش می کنید به 
کنید؟ موضوعی غیر از موضوع خشم  برانگیز فکر 

12. آیـــا اغلـــب اوقـــات مشـــغول دعـــوا و نـــزاع با همســـرتان 
هستید؟

13. آیـــا هنـــگام عصبانی شـــدن از همســـرتان از رفتارهـــای 
کنترل خشمتان استفاده می کنید؟  توصیه شده  در دین برای 

کنترلتان بر افکار  14. آیا هنگام عصبانی شـــدن از همســـرتان، 
خشم آلود را از دست می دهید؟

15. آیا هنگام عصبانی شدن از همسرتان سعی می کنید تغییر 
وضعیت دهید و در مکانی مناســـب بنشینید و نفس عمیق 

بکشید؟
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گر پاســـخ شـــما بـــه هریـــک از ســـؤال های 1، 3، 5، 6، 7، 8، 10، 12و 14موافق  ا
باشـــد و به هریک از ســـؤال های 2، 4، 9، 11،13 و 15 مخالف باشـــد، به هنگام 
عصبانی شـــدن از همســـرتان در مدیریت خشمتان مشکل دارید و باید در رفتار 
کتاب پیش  رویتان را با  کنید. برای این منظور توصیـــه می کنم  خـــود تجدیدنظر 
کنید و راهکارهای بیان شده برای مهار خشم را با تمرین و تالش  دقت مطالعه 
کار ببندید و از تأثیر سازندۀ مهار خشم در روابط خود با همسرتان لذت ببرید.  به 
 خودارزیابی را انجام دهید و تغییرات مثبت در 

ً
ســـپس، بعد از چهل روز مجددا
زندگی زناشویی تان را بسنجید.

 عصبانی و برافروخته است: داد وفریاد 
ً
چهرۀ مرد یا زنی را در نظر بگیرید که شدیدا

که از حدقه بیرون زده اســـت، به همســـرش  و پرخـــاش می کنـــد و با چشـــمانی 
نگاه می کند. به نظر شـــما این فرد با این شـــدت خشـــم با خود چه  می کند؟ در 
گذاشت؟ آیا در پی  آینده، این شیوه چه تأثیری بر ارتباط او با همسرش خواهد 
عصبانیت های مکرر در خانواده، او هم چنان دارای ارزش اســـت؟ عصبانیت، 
در روابط با فرزندان و خانوادۀ همســـر و نیز در روابط تحصیلی و شغلی و معنوی 

کرد؟  و... چه مشکالتی ایجاد خواهد 
بی شک، همۀ شما در طول زندگی خود عصبانی شده اید یا با افراد خشمگین 
گر جلوی آن را بگیرید،  که ا گلوله ای برفی اســـت  روبه رو شـــده اید. خشم مانند 
که شدت خشم  کنید، بهمن  می شود. هنگامی  گر رهایش   گلوله می ماند؛ ولی  ا

مقـــــدمـه
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زیاد شود و به دفعات زیاد اتفاق بیفتد و شکل ابراز آن صحیح نباشد، می تواند 
مشکل ساز شود و شما را از رسیدن به اهدافتان بازدارد.

که خشـــم یکی از نیازهای حیاتی  که الزم اســـت بدانید، این اســـت  نکته ای 
وجود انســـان شـــمرده شـــده و نعمتی الهی اســـت؛ زیرا بدون خشـــم هیچ کس 
نمی تواند از ارزش های خود دفاع کند یا خطری را از خودش دفع کند یا با دشمنی 
در آویزد؛ بنابراین، ریشـــه کن کردن آن از وجود انســـان نه ممکن است و نه الزم. 
که خشمتان در  کنترلتان باشد و آنچه مایۀ خشنودی  تنها وظیفۀ شما این است 
که عصبانیت در اختیار انسان باشد. به همین  رضای خداست نیز همین است 
کاِظِمیَن 

ْ
کریم در بیان یکی از صفات متقین می فرماید: >َوال که قرآن  دلیل است 

گر نداشتن خشم  َغیَظ<1 )کسانی که خشم خود را کنترل می کنند(؛ در حالی که ا
ْ
ال

که هیچ خشمی ندارند!( َغْیَظ«2 )آنان 
ْ
فا ِقدیَن ال

ْ
پسندیده بود، می فرمود: »َوال

در زندگی مشترک و زناشویی تان هم بارها صحنه های بروز خشم و عصبانیت 
گاهی اوقات همین خشم و عصبانیِت بین زوجین باعث می شود  را دیده اید. 
که این حالت شـــدت  مشـــکالت عدیـــده ای در زندگی بـــه وجود آیـــد و زمانی 
می یابـــد، زندگـــی از هم می پاشـــد و زوجین از هم جدا می شـــوند. شـــخصی در 
کـــن.« حضـــرت فرمود:  کـــرد: »مـــرا توصیه ای  حضور رســـول خـــدا؟ص؟ عرض 
کرد و هر بار پاسخ  »خشـــمگین مشو.« شـــخص بارها این خواســـته اش را تکرار 

شنید: »خشمگین مشو.«3 
1. آل عمران، 134

2. مجید جعفری َهُرفته، خشمت را قورت بده، ص12.
3. بهاء الدین خرمشاهی، پیام پیامبر، ترجمۀ مسعود انصاری، باب 51، ص453.
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کتـــاب، پـــس از آشـــنایی شـــما بـــا خشـــم، راهکارهای پیشـــگیری از  در ایـــن 
مبتالشدن به خشم ناسالم و راهکارهای مقابله با این خشم را از طریق رویارویی 

مؤثر با خشم در هنگام خشمگین شدن برمی رسم.
کـــه در خالل یا پایان برخی مطالب تقدیمتان  گرامی، تمرین هایی را  زوجیـــن 
می کنم، با هدف توانمند سازی شما برای به کارگیری درست و به موقع آن مهارت 
که مهارت هایی مانند تدریس و رانندگی و خیاطی  تدوین شده اند؛ همان  طور 
کار  با تکرار و تمرین، نهادینه می شوند و پس از آن، فرد آن مهارت را به آسانی به 

می گیرد.

که با قاطعیت مهار شود.خشم می تواند نیرویی مثبت باشد؛    به این شرط 

��ر�� �� ���.
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دریچه  ای به مباحث این فصل

خشم چیست و تفاوت آن با پرخاشگری و خصومت و خشونت   
چیست؟

گون خشم و خشونت در بین زوجین چگونه است؟   گونا شکال 
َ
ا
خشـــم در چهار ســـطِح بدنی، رفتـــاری، شـــناختی و هیجانی چه   

نشانه  هایی دارد؟
چه علل و عواملی در بروز خشم در بین همسران تأثیرگذار است؟  
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خشم چیست؟

گونـــی از خشـــم بیـــان شـــده اســـت. برخـــی از  گونا در روان شناســـی، تعاریـــف 
روان شناســـان، تعریـــف خشـــم را ماننـــد بســـیاری از هیجانـــات دیگـــر، دشـــوار 
کنش هایی مانند نفرت،  که خشـــم با وا دانســـته اند و این به ســـبب آن اســـت 
کینه توزی، پرخاشـــگری و خصومت همراه می شـــود.1 با تکمیل یکی  رنجـــش، 
کنش هیجانی  از تعاریف جامع می توانم دربارۀ خشـــم بگویم: »خشـــم یـــک وا
کـــه در انواعـــی از موقعیت هـــای حقیقی و خیالـــی، همانند   قوی اســـت 

ً
نســـبتا

به بندکشیده شـــدن، مداخلۀ بی مورد دیگران و مورد تهدید یا حمله واقع شدن 
ظاهر می گردد و با برانگیختگی فیزیولوژیک و افکار ستیزجویانه همراه است.«2

تفاوت بین خشم و پرخاشگری و خصومت

اغلِب مردم خشـــم و پرخاشـــگری را به یک معنا می دانند. پرخاشـــگری نوعی 
که با هدف آسیب رساندن به فرد دیگر انجام می شود یا با تخریب  رفتار اســـت 
 به پرخاشگری منجر 

ً
که خشـــم هیجان اســـت و ضرورتا همراه اســـت؛ در حالی 

1. برای مطالعۀ بیشتر، نک: نصرت  اهلل پورافکاری، فرهنگ جامع روان شناسی و روان پزشکی، ج1، ص79.
کبر فرشیدنژاد و سینا حکیمیان، ص22. 2. انیل هلن، کنترل و مهار خشم، ترجمۀ ا
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گرچه این مفهوم با دو مفهوم  نمی شود. واژۀ دیگری نیز وجود دارد: خصومت. ا
دیگر مرتبط اســـت، ماهیتش بـــا آن دو تفـــاوت دارد. خصومت مجموعه ای از 
که رفتارهای پرخاشگرانه را برمی انگیزاند. بنابراین  نگرش ها و قضاوت هاست 
که خصومت نوعی  خشم، هیجان اســـت و پرخاشگری، رفتار است؛ در حالی  
که اساس آن، دوست نداشتن دیگران و ارزیابی منفی آنان است.  نگرش است 
که اساس خصومت و پر خاشگری است.1  به بیان دیگر، خشم هیجانی است 

خشم سالم و ناسالم

گونه اســـت: سالم و ناســـالم. برای خشم سالم، باورهایی  خشـــم ما آدمیان دو 
شکســـت،  تحمـــل  نیک اندیشـــی،  انعطاف پذیـــر،  خواســـته های  همچـــون 
دیگرپذیـــری و خویشـــتن پذیری وجـــود دارد و برای خشـــم ناســـالم، باورهایی 
همچون خواسته های انعطاف ناپذیر، بداندیشی، بی صبری در برابر شکست، 
که خشم سالم باورهای منطقی را با  دیگرسرزنشی و سرزنش خویشتن.2 از آنجا 
 پیامدها و زیان های خشم ناسالم را ندارد. باورهای 

ً
خود به همراه دارد، طبیعتا

اصلی خشـــم سالم را می توان چنین برشـــمرد: 1. منطقی و استداللی بودن؛ 2. 
مفیدبودن و رابطه داشـــتن با هدِف مثبت زندگی؛ 3. ســـازگاربودن با واقعیت. 

ولی در خشم ناسالم باورهای اصلی برعکس این باورهاست.

کنترل پرخاشگری بر اساس آموزه های دینی«، مجلۀ روان شناسی و دین، ص81. 1. مجید جعفری َهُرفته، »الگوی 
کنیم، ترجمۀ فرحناز مرادی، ص120. 2. برای مطالعۀ بیشتر، نک: ویندی درایدن، چگونه خشم خود را مهار 
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اهمیت مدیریت خشم در بین همسران

که به روابط صمیمانه آســـیب می زند، خشـــم اســـت. آمارهای  یکی از عواملی 
طالق، شواهد بیشتری در خصوص نقش خشم در فروپاشی پیوند زناشویی به 
گر به پرونده هایی که روزانه در دادگاه ها و کالنتری ها تشکیل  دست می دهند. ا
کنید، می بینید  می شـــود و به صفحه های حـــوادث روزنامه ها و مجالت دقت 
کار به  کوچک و نابجا شـــروع شـــده و  که اغلِب پرونده ها و حوادث از خشـــمی 
کشـــیده اســـت. تکرار خشـــم و نبود ارتباطی درست بین زن و  کالنتری و دادگاه 

شوهر، صدمات جبران ناپذیری را به پیکر  خانواده وارد می  سازد. 
خشم مانند رودخانۀ پر آبی است که جلوی آن را سد زده اید و می تواند منافع 
گر خدای ناخواســـته، این سد شکسته شود، باعث  زیادی داشـــته باشد؛ ولی ا
که به صورت  ازبین رفتن خوبی ها می شـــود و انســـان را نابود می کند.1 خشـــمی 
که ترمیم  نادرســـت ابراز شـــود، چنان به روابـــط اجتماعی افراد صدمـــه می زند 
آن، نیازمند طی شدن زمان و تالش های زیادی است. روابط زن و شوهر هم از 
این قاعده مستثنا نیست و توجه به نحوۀ ابراز خشم و عصبانیت به همسر، در 
که خشـــم زخم عاطفی عمیق ایجاد  روابط خانودگی جایگاه ویژه ای دارد؛2 چرا
می کند و تأثیرش بر رابطه، همانند اثر ماندگار بریده شدن پوست بدن است و هر 
کهنۀ پیشین می نشاند. زخم عاطفِی ناشی  بار تکرار خشم نیز زخمی تازه  بر زخم 
از خشـــم، همانند زخم جســـمانی، ماندگار اســـت و ممکن است فرد در لحظۀ 

1. برای مطالعۀ بیشتر، نک: نورمراد محمدی، خشم، ص24.
کربالیی علی گل، کنترل خشم در خانواده، ص7. 2. برای مطالعۀ بیشتر، نک: مریم 
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گرفتن، متوجه ایجادشدن این  بروزدادن خشم یا هنگام در معرض خشم قرار 
که این زخم ایجاد می شود و اثرش را بر روابط  زخم نشـــود؛ ولی مهم این است 
می گذارد. خشـــم مزمن، زوج ها را انعطاف ناپذیر و بســـیار تدافعی می سازد و در 
درازمدت، همدلی و صمیمیت میان آنان را از بین می برد. همســـران عصبانی 
کند یا  که فـــرد مقابل تغییر  احســـاس ناتوانـــی و درماندگی می کننـــد و تنها زمانی 
که   تصور هریک از طرفین این است 

ً
اصالح شود،  اوضاع بهتر می شود. معموال

که فرد با شـــکایت کردن و سرزنش خشمناک،  فرد مقابل مقصر اســـت و زمانی 
همسرش را وادار به تغییر می کند، احساس درماندگی و حتی فلج شدن تشدید 

می یابد و خشم شّدت پیدا می کند.1

درازمدت، همدلی و صمیمیت میان آنان را از بین می برد.خشم مزمن، زوج ها را انعطاف ناپذیر و بسیار تدافعی می سازد و در   

برخی از آفات خشم در خانه عبارت اند از: 
ازبین رفتن حریم و حرمِت میان زوجین؛  
ازبین رفتن انس و آرامش در خانواده؛  
کم رنگ شدن روابط عاطفی میان زوجین و در نتیجه آسیب دیدن سایر ابعاد   

زندگی مشترک؛

قدرت  و  محمدخانی  شهرام  ترجمۀ  زناشویی،  زندگی  مهارت های  دیگران،  و  مک کی  نک:  بیشتر،  مطالعۀ  برای   .1
عابدی، ص177.
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ازدســـت رفتن الگوی ســـالم رفتـــاری بـــرای فرزنـــدان و در  نتیجه، دورشـــدن   
فرزندان از صالح؛

نبوِد ارتباط صمیمی و محبت آمیز بین والدین و فرزندان.1   
که مهار خشم اهمیت می یابد. در آموزه های دینی به مهار کردن و  از اینجاست 
کنترل خشم توجه زیادی شده است. خداوند در آیاتی از قرآن کریم به مسلمانان 
کنند و مهار خشم را یکی از ویژگی های مؤمنان  توصیه می کند خشم خود را مهار 
کارهاى زشت  گناهان بزرگ و از  که از  و پرهیزکاران می شمرد: »و ]همان [ کسانی 
گذشـــت را  که خشـــم می گیرند، راه چشم پوشـــی و  دورى می کننـــد و هنگامـــی 
برمی گزینند«2 و »آنان که در گشایش و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را 
فرومی برند و از ]خطاهاِى [ مردم درمی گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد.«3
کند و  که خشـــم خود را مهار  امام باقر؟ع؟ در حدیثی فرموده  اســـت: »کســـی 
غیظی را که در باطن دارد حبس کند، در حالی  که توان اظهار آن را دارد، خداوند 
در روز قیامـــت، قلـــب او را از امنّیت و ایمان پر می کند.«4 مهار خشـــم به قدری 
کرده  که امام سجاد؟ع؟ در دعای »مکارم اخالق« به خدا عرض  اهمیت دارد 
گسترش عدل و فرونشاندن  کن تا به  است: »خدایا مرا به زینت متقین آراسته 

خشم موفق شوم.«5

1. مجید جعفری َهُرفته، مدیریت خشم در خانه، 17.
ون< )شورا، 37(.  ُهْم َیْغِفُر

ْ
َفَواِحَش َو ِإَذا َما َغِضُبوا

ْ
اثْم  َو ال

ْ
ِذیَن یَجَتِنُبوَن َكَباِئَر ال

َّ
2. >َو ال

ُمْحِسِنین< )آل عمران، 134(.
ْ
ُه ُیِحّبُ ال اِس َو الّلَ َعاِفیَن َعِن الّنَ

ْ
َغْیَظ َو ال

ْ
اِظِمیَن ال

َ
ک

ْ
اِء َو ال اِء َو الَضَرّ ّرَ ِذیَن ُینِفُقوَن فِى الّسَ

َّ
3. >ال

کافی، ج2، ص11. کلینی، اصول  4. محمدبن یعقوب 
5. امام سجاد؟ع؟، صحیفۀ سجادیه، ترجمۀ  فیض االسالم، دعای »مکارم اخالق«.


