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اسالمــــينفســــي الغضــــب مــن منظـــور   

 

  مقدمــــــة
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

مما ال شك فيه أن الغضب ρ الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا 
لقلق أصبح سمة غالبة لدى كثير من الناس ، ونحن في عصر يتسم بصفات ا

والغضب التي تراود اإلنسان في كل لحظة من حياته ، فهذا العصر يعرف بعصر 
القلق وذلك للضغوط الحياتية الكثيرة وطغيان الجانب المادي في الحياة العصرية 

ألتفه ) يتنرفز ( على الجانب الروحي ، فأصبح اإلنسان يغضب ألقل سبب و
هم حولك ، فما هو الخالص  األشياء حتى تكاد تخشى على نفسك وأوالدك ومن

لذلك الذي أتى  εوالترياق لهذا الداء ، ونحن أمام وصية عظيمة لرسولنا الكريم 
، فما هو الغضب ؟ وما حقيقته ) ال تغضب   εسائالً أوصني يا رسول اهللا فقال 

 . εوأسبابه ؟ وكيف نعالجه حسب وصية رسولنا الكريم 
  

للشاة قلَّ ما يتمكن منه إال اغتاله  فإن الغضب عدو العقل ، وهو له كالذئب
والغضب من الصفات التي ندر أن يسلم منه أحد بل تركه بالكلية , )  1:18"(

والغضب ينسي الحرمات ، ويدفن "  - كما سيأتي بيانه-صفة نقص ال كمال 
 : وقد قيل )  1:18" (الحسنات ، ويخلق للبريء جنايات 

 عين السخط تبدي المساويا ولكن  ***وعين الرضا عن كل عيب كليلة 

  :كما قيل و
  وعين الحب ال تجد العيوبا  ***وعين البغض تبرز كل عيب  
 

  
نوبات الغضب التي 
تنتاب الكثيرين  قد 
تؤثر تأثيراً سالباً على 
توافقهم النفسي 
واالجتماعي ومن ثم 
تؤثر تأثيراً مباشراً 
على حياتهم االجتماعية 
واستقرارهم األسري 

 .بصفة عامة والحياتي
 
 
 

لتوافق النفسي ا
واالجتماعي اإليجابي 
يمكن اإلنسان من 
القدرة على تكوين 
عالقات طيبة ومرضية 
مع رفاقه ومن يخالطهم 
في الحقل الدراسي 
  .والحياة العامة
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ولم نرب أنفسنا وأوالدنا كيف , وكثير منا ال يحسن الغضب إن غضب 

فالغضب شيء طبيعي، وعادة ما يكون شيئاً صحياً  ؟ ولماذا نغضب ؟نغضب
وإذا وصل اإلنسان إلى نقطة عدم . بشريةولكن وفق معايير معينة ألنه عاطفة 

مشاكل في العمل، مشاكل في .. التحكم يصبح مدمراً ويؤدى إلى مشاكل عديدة 
إذن فما هو الغضب . الحياة العامة جودةالعالقات اإلنسانية، أو مشاكل في 

 كتعريف محدد له؟

  

   ةــوع الدراســموض
الغضب من وجهة نظر تناولت هذه الدراسة بشيء من التحليل والتبيين 

وتم اختيار هذا الموضوع على هذا النحو  . إسالمية وآثاره النفسية واالجتماعية
النفسي  همقد تؤثر تأثيراً سالباً على توافق تاب الكثيرين نوبات الغضب التي تنألن 

واالجتماعي ومن ثم تؤثر تأثيراً مباشراً على حياتهم االجتماعية واستقرارهم 
، وألن التوافق النفسي واالجتماعي اإليجابي يمكن  األسري والحياتي بصفة عامة

في  ن يخالطهموم من القدرة على تكوين عالقات طيبة ومرضية مع رفاقه اإلنسان
الخالية من ، وألن النجاح في العالقات االجتماعية  عامةالحقل الدراسي والحياة ال

إلى زيادة نجاح التفاعل االجتماعي مما يمكن  ييؤدنوبات الغضب واالنفعال 
  . من الوصول إلى درجة عالية من التوافق الشامل  نساناإل

  استاذ مشارك في علم النفس التربوي

 

   ةــف الدراسداــأه
ببعض المتغيرات النفسية  الغضب وعالقته تهدف هذه الدراسة إلى إبراز 

  . من وجهة نظر إسالميةوالتربوية واالجتماعية 
واألسري  توافق النفسي ، واالجتماعيالب الغضبكما تهدف إلى تبيان عالقة 

ق فيما يتعلق بالتواف أي الفئات أكثر تعرضاً للغضب وكذلك التعرف على . 
  .  النفسي واالجتماعي

ويهدف البحث في نهاية المطاف إلى الخروج باستنتاجات وتوصيات 
القائمين على األمر ، والمهتمين بالسلوك ومقترحات من شأنها تذليل العقبات أمام 

 ة من يتملكهم الغضب وبالتالي الومساعد االجتماعي ومعالجة النشاز منه 

  
الغضب هو إحساس 
 أو عاطفة شعورية
تختلف حدتها من 
االستثارة الخفيفة 
انتهاًء إلى الثورة 
 الحادة
 
 
يعتمد الغضب 
بدرجاته المختلفة 
على إدراك 

الذي " التهديد"
يكون إما نتيجة 
للصراع أو اإلحساس 
بعدم العدل، اإلهمال، 
 أو اإلذالل والخيانة
 
 
إن مرضا يسمى ب 

عرض االنفعال ”
آي إي (“ المتقطع
قد يكون ) دي

راء قيام السبب و
بعض األشخاص 
بإظهار انفعاالت 
فجائية عنيفة وغير 
 . مبررة
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على مواجهة الصعوبات التي و يستطيعون تغلباً على السلوكيات الناجمة عنه

أصحاء يالقونها بنجاح وتمهيد الطريق أمامهم ليكونوا مواطنين منتجين وسعداء 
  . أقوياء في مواجهة الصعاب التي تعترض سبيلهم 

 

   ةــة الدراســمشكل
تت نظر الباحث لف مشكلة الغضبهذه أفكار ومالحظات ومشاهدات حول 

حقيقية، وفي واجتماعية وشغلت باله، وجعلته يشعر أنه أمام مشكلة تربوية ونفسية 
أن الغضب أصبح سمة مالزمة الواقع لقد نمت هذه المشكلة لديه عندما رأى 
حتى إن الباحث نفسه أصبحت ، للجميع بل الكل يغضب بسببٍ أو بدون سبب 

وأصبح يتساءل ماذا أصاب الناس ؟ وما  تالزمه تلك السمة والتي أقلقلت مضجعه
الذي أدى إلى أن يغضب الناس بهذه السهولة ؟ وما هي دالالت هذا السلوك 
اإلنساني على البيئة والمجتمع ؟ هل لضغوط الحياة سبب في ذلك ؟ أم أن 

  متغيرات الحياة وطبيعتها أصبحت تولد هذا النوع من السلوك؟
مشكلة رأى الباحث أن يقوم بهذه الدراسة وللوقوف على طبيعة ووجوه هذه ال

ببعض المتغيرات النفسية والتربوية  السلوك الغاضب وعالقته لةللوقوف على مشك
  بغية الوصول إلى مقترحات من شأنها أن تخفف من حدة هذه المشكالت 

  
   ةــة الدراســأهمي

من اإلنسان ، وخلو الحياة التوافق النفسي واالجتماعي عامل مهم في 
إلى خلق شخصية متوازنة  يالنفسية والتربوية واالجتماعية قد يؤد لمشكالتا

إن التوافق النفسي (ومتوازية مع القيم التربوية التي تسعى لها العملية التعليمية ؛ 
واالجتماعي يعتبر من أهم العناصر التي تساعد على تشكيل الحياة السوية لدى 

  ) . 63:  19) (مع بيئته ومجتمعهالناشئة ، وتحقيق التكيف السليم للفرد 
والمسببات  الجتماعيةولذلك تأتي أهمية هذه الدراسة في كشف المشكالت ا

نفسياً وتربوياً واجتماعياً وأهمية ذلك في  الغاضبينإلى سوء توافق  يالتي قد تؤد
  . المحيط التربوي واالجتماعي 

 

  
 
 
جاء في معجم علم 
النفس والتربية  أن 

“ : الغضب هو 
استجابة انفعالية 
يثيرها بوجه خاص 
التدخل واإلهانة 
والتهديد ، وتتميز 
ببعض الخصائص مثل 
السلوك العدواني 
والتغيرات التي 
 تبدو على الوجه 
 
 
 
الغضب انفعال مؤلم 
تصحبه تغيرات 
فسيولوجية مثل 
احمرار الوجه 
وارتجاف األطراف 
واضطراب الحركة 
والكالم ، وقد ترافقه 

ية سلوكيات خارج
السب والضرب : مثل 

 والقتل واالنتقام 
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 تهاعملية ، وحاجال تهاأهمي االعلمية ، له ابجانب أهميته ه الدراسةلذا فإن هذ

التوافق النفسي ب ينعم أفراده ،  خالياً من السلوكيات السالبة اواقعية ، ألن مجتمعال
  . ) 64: 19( وتسوده حياة األمن واالطمئنان واالجتماعي 

وتخرج هذه الدراسة بنتائج وتوصيات من شأنها اإلسهام في عالج المشكالت 
 .بالغضب واآلثار الناجمة عنه المرتبطة 

 

  ةــج الدراســمنه
إن المنهج الوصفي التحليلي هو األنسب لهذه الدراسة حسب رأي الباحث لما 
ذكره كوهين من أن المنهج الوصفي التحليلي يهتم بدراسة السمات النفسية والتربوية 

بعض األحداث  واالجتماعية ، ويقارن بين ما هو كائن من ظروف وأحداث وبين
 ) .  4:  13( السابقة التي ربما أثرت أو تحكمت في تلك األحداث والظروف

  

  
 

ن أبي هريرة ع
رضي اهللا عنه أن 
النبي صلى اهللا عليه 

ليس : " و سلم قال 
الشديد بالصرعة ، 
إنما الشديد الذي 
يملك نفسه عند 
 الغضب 
 
 
 
أنه عليه الصالة و 

إذا : " السالم قال
غضب أحدكم وهو 
قائم فليجلس ، فإن 
ذهب عنه الغضب و 
 "إال فَليضطَجِع 

 
 
 
الغدة الكظرية التي 

قع فوق الكليتين ، ت
و من وظائفها  إفراز 
هرمون األدرينالين 

 ودريناليننو ال
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