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چکيده

هدف اصلی این پژوهش تحلیل مفهوم «مدیریت خشم» به عنوان يكي از راهبردهاي تربيت
اخالقي دانشآموزان در نظام تربيت رســمي و عمومي در بوستان سعدی است .روش پژوهشي
تحليلي از نوع تحليل فلسفي است .جامعه مورد مطالعه بوستان سعدی و پژوهشهاي انجام شده
در اين زمينه است .نمونه مورد مطالعه بخشهاي مرتبط با مقولههاي پژوهش است كه با استفاده
از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .ابزار جمعآوري دادهها فيشبرداري است كه همزمان
با فرايند جمع آوري اطالعات ،دادهها دستهبندي كدگذاري و مورد تفسير قرار گرفت .يافتههاي
حاصل نشــان داد كه مديريت خشم در بوستان ضمن آموزش مفاهیم اخالقی و پرورش عواطف
عالیه بشری به کاربرده شده است و این مفهوم در سه قسمت خشمگریزی ،خشم ضرورتی و خشم
حکیمانه تبيين و مورد بررسی قرار گرفته است .مقولههاي استخراج شده نشانميدهد كه سعدی
در عین واقعبینی و اعتدال در هیجان خشــم ،به موضوعهای مربوطه از قبيل مالطفت ،مهربانی
و نوعدوستی ،بســیار بیشتر از موضوعهای مربوط به خصومت ،کینهتوزی و روابط غیرانسانی
پرداخته است كه اين امر به عنوان يك راهبرد تربيت اخالقي دانشآموزان در نظام تربيت رسمي
و عمومي در ساحت تربيت اخالقي الزم است مورد توجه سياستگذاران نظام آموزشي قرار گيرد.
واژگانکلیدی :مدیریت خشم ،بوســتان سعدی ،تحلیل مفهوم ،راهبرد تربیت اخالقی ،نظام
تربيت رسمي و عمومي.
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مقدمه
عواطف بخش اعظم زندگی انسانها را در برمیگیرند و از سرمایههای مهم آدمی است

30

که از طریق آن دنيا پر از معنا ،سرشار از احساسات و قابل تحمل ،درکمیشود .عواطف

با تأثیر انگیزشی خود در چگونگی افکار و تحقق رفتار نقش مهم و غالبتری را نسبت به
عقل ایفا میکند ،بهطوری که تنظیم بسیاری از امور روزانه براساس همین عواطف صورت

میگیرد و شکلگیری شخصیت و تحول اخالق فردی و اجتماعی متأثر از آنمیباشد .از

این رو شناخت عواطف ،نحوه رشد و پرورش متعادل آنها نتیجه چشمگیری در پیشگیری
از فقر عاطفی دارد و در نهایت سالمت عاطفی افراد را تضمین خواهد نمود.

در تعریف لغوی ،عواطف 1در قالب یک طیف بیان شده است که معرف مجموع ه هایی

از محرکات ،رفتارها ،حاالت و تجربیات مثبت و منفی مانند محبت ،شادی ،خشم و اندوه
است .عواطف به صورت واکنشی بسیار خوشایند یا بسیار ناخوشایند تجربه میشود و با

واژههای توصیفی ،از قبیل هیجان ،احساسات ،خُ لق ،عادت هیجانی ،هیجان توأم با ثبات و

انفعاالت و کششهای مثبت و منفی شناخته میشود .به علت گستردگی مفهوم این واژه
نمیتوان دقیق ًا آن را تعریف کرد(سیف ،کدیور ،کرمینوری و لطفآبادی .)502 :1375 ،این
موضوع از مسائل مهم و تا اندازهاي پیچیده در روانشناسی است که از دالیل پيچيدگي در
تعریف و تبیین آن نخستمیتوان به درآميختگي مصاديق آن با واژه هيجان در روانشناسی
اشاره کرد که عدهای عواطف ،هیجانها و تمایالت را درهمآمیختهاند و حاالت هیجانی که

اندیشه فرد را همراهیمیکند تا در مواقع الزم برای انجام واکنشهای ضروری به اوکمک

کند را عاطفهمینامند .از سویی« ،عدهای دیگر مصادیقی متفاوت را برای آن ارائه کردهاند

به عنوان نمونه پالچیک 2در نظریة خود به هشت مصداق از هیجان اشاره میکند که عبارت
هستند از :شادی ،ترس ،خشم ،بیزاری ،غمگینی ،شگفتی ،پیشبینی و پذیرش .ایزارد 3ده

هیجان خشم ،ترس ،اندوه ،شادی ،نفرت ،تعجب ،شرم ،گناه ،عالقه و حقارت را براساس

نظریه هیجانهای متمایز خود معرفی نمود»(ریو ،4ترجمه محمدی.)327 :1385 ،

تفــاوت مفهوم عاطفه در دو دیدگاه اســامی و غربی از دیگر دالیل ایجاد ابهام در
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تعریف آن است .در آموزههاي اسالمی عاطفه به معانی الفت ،مهربانی ،عنایت رحمت،

رأفت ،شفقت ،عفو و دوســتی به کار رفته است وگاهی نیز به معنی رحمت و شفقت
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خاصی اطالقمیشــودکه بین اولواالرحام {خویشاوندان نسبی} وجود دارد .نکته مهم
در این بحث این است که انگیزههاي نیرومندي مبتنی بر شناخت وجود دارد که اگر از
سلطه و کنترل انسان خارج شود ،مناسبات فرد را به صورت غیرانسانی درمیآورد و به

نوعــی زندگی فردي و اجتماعی فرد را تحت تأثیر مثبت یا منفی قرارمیدهد .بنابراین
بُعد عاطفی تمام گرایشها و تمایالتی را در بر میگیرد ک ه در رفتار انسان آگاهانه جلوه
پیدا میکند(شریعتمداري .)56 :1379 ،لذا پشتوانه عقالنیت و معرفت در عاطفه الزامی
است (جواديآملی :1390 ،ج.)16

س اســت.
ت اســامي ،عاطفه غير از احســا 
ي تعلي م و تربي 
بر این اســاس د ر مبان 

ن آ ن با انسان
ت در داشت 
ريشه فیزیولوژیكي دارد و حيوانا 
ت ك ه 
س هما ن چيزيس 
احســا 
ي به وجود میآید؛
ت عصب 
ت غدد درونریز و تحريكا 
ي مشترکاند و با ترشحا 
تا اندازها 

ي اســت .ولی عاطفه ریشــه معرفتی دارد و خاص انســان
ي و يا نيم ه اراد 
لذا غيراراد 

است(صنوبری .)1390،بر طبق دیدگاه اسالم برترین نوع عواطف ،آن است که احساس

صرف نباشد و به کارگیری اندیشهها و آموزههای دینی و اخالقی پایهای برای شناخت،
رشــد متعادل و پرورش عواطــف خاص قرار گیرد .تربیت اســامی از عقیده توحید

اســامی سرچشمه میگیرد و در تالش جهت رسیدن به دو هدف پی نهاده شده است.

یکی بقای انسان و دیگری تعالی انسان به پایهای که در خور جایگاه او در هستی است.

این دو هدف هنگامی جامه عملمیپوشد که روابط انسان با آفریدگار ،طبیعت ،انسان،
و زندگی و آخرت به ترتیب به شــکل :عبودیت ،تسخیر ،عدل و احسان ،ابتال(آزمون و
سنجش) ،مسئولیت و پاداش صورت بندد(عرسانکیالنی ،ترجمه رفیعی-118 :1389 ،

 .)117بر این مبنا ،تربیت عواطف از نظر اســام ناظر به غایتهای متعالی اســت و با
پرورش ،تعلیم و تعلم عواطف ســر وکار دارد و با امورى مانند خویشتنشناسى ،رابطة

انســان با خدا ،رابطه انسان و طبیعت ،رابطه انسان با همنوعان ،رشد و تکامل انسان در
رابطه با ارزشهاى الهى ،انســانى و حرکت او به ســوى ّ
الل ارتباط دارد(باقری:1390 ،
.)55-60

عواطف فارغ از تعاریفشــان ،اهمیت و نقش مهمــی در زندگی دارند و برای هر
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کدامشــان کارکرد خاصی وجود دارد .عواطف به خودی خود مشکلساز نیستند بلکه

به دلیل شــدت ،فراوانی و تأثیراتی که بر رفتارمیگذارندمیتوانند مشکالتی را ایجاد
ی مشترک بین انسان و حیوان
کنند .خشم از نمونه هیجانهای پرشور ،خطرناکو عموم 

بهشــمار میرود که به دليل ايجاد احساسات ناخوشايند در دسته هيجانات منفي قرار
میگیرد و تأثیرات بسیاری بر تواناییهای جسمی -روانی داشته و میتواند نظم موجود
در آنها و سازگاری انســان با محیط را مختل کند(شعارینژاد .)67:1386 ،در متون و

روایات اسالمی بر لزوم کنترل و مدیریت خشم توصیههای فراوانی شده است و تأکید

میشود که خشم به صورت غریزی در همه افراد بشر وجود دارد تا موانع حیات و کمال
خویش را به وسیله آن دفع نماید ،اما این غریزه مانند غرایز دیگر باید کنترل گردد و اگر

از حد اعتدال خارج شــود ،یکی از دامهای شــیطان خواهد بود و آتشی است از طرف
ب َج ْم َر ٌة م ِ َن ا َ َّ
شــیطان که در دل بنی آدم افروختهمیشود«إ ِ َّن َه َذا اَلْغ َ
لشيْ َطا ِن تُو َقدُ فِي
َض َ
َق ْل ِ
ب اِبْنِ آ َد َم »(کلینی ،1363 ،ج .)291 :2
خشــم از هیجانهای اصلی بشر است که همیشه مطرح بوده و در علوم مختلف از

جمله روانشناسی ،فلسفه و اخالق ،تعاریف گوناگونی از آن شده است(آوریل.)1982 ،1

چنانکه در اصطالح علم اخالق درباره خشم گفته شده است «خشم یک حالت نفسانی
است که موجب حرکت روح حیوانی از داخل به خارجمیشود تا بر طرف مقابل غالب

شــود و از او انتقام گیرد»(نراقی .)136:1376 ،خشــم معموال زمانی در انسان به وجود

میآید که او گمان میکند اوضاع ،آنگونه که باید باشــد نیســت و مانع ،اختالل و یا
انتقاد موجود هم ناموجه است .اکمن و دیویدسون )1994(2معتقدند ،هیجان خشم یک

هیجان اصلی است که شامل هیجانهای دیگر یعنی خصومت ،غضب ،غیظ ،برآشفتگی،
دلخوری ،بیزاری ،رشک و ناکامی میشود .شمول این هیجان با عواطف منفی ذکر شده،

اجازه آزاد گذاردن آن را سلب ،ضرورت شناخت و تربیت صحيح را برای حفظ و بقاء

زندگي و بهبود روابط اجتماعي ایجابمیكند .در واقع مهمترین ویژگی روانشناختی
انسان ،خودکنترلی و پرهیز از رفتارهای عاطفی  -هیجانی است که برای بهداشت روانی
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تجاوز میکنند و متهور و بیباک به زدن خود و دیگران ،دشــنام ،فاشســازی اسرار و
اســتهزا اقداممینمایند(صفات درندگان)  -2افراد متعادل :این افراد طبق مقتضای عقل

و شــرع ،عصبانی میشوند ،این گروه ،شجاع ،با اراده ،بلند همت و پردل میباشند-3 .
افرادی که غضب و خشــم ندارند :این گروه افرادی ترسو و بیعرضه هستند(قدیری،

 .)94:1384دســتور علم اخالق در برخورد با خشم مبنی بر اعتدال و پرهیز از افراطو

تفریط است و آن را منشأ فضیلت میدانند.

مدیریت عواطف 1عنوانی است که در دهههای اخیر کاربرد دارد و با عناوین مختلفی

از جمله کنترل عواطف ،کنترل هیجانها و هوش هیجانی 2به کار گرفته میشود .تعاریف

متعددی از هوش هیجانی صورت گرفته اســت که بهرغم تفاوت ظاهریشان ،همگی
روي یــک محور اساســی تأکید دارند و آنهم آگاهی از هیجانــات ،مدیریت آنها و

برقراري ارتباط اجتماعی مناسب است .به عقیدهگلمن(3ترجمه پارسا )75 :1385 ،هوش

هیجانی شامل مهارتهای خودآگاهی هیجانی ،خودمدیریتی و مهارت آگاهی اجتماعی
و توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران اســت که همدردي با آنان ،کنترل تكانشها و

حل تعارضــات را در برمیگیرد .قابلیت خودآگاهی هیجانی و خود مدیریتی به تعامل

فــرد با خودش(مهارتهای درون فــردی) و توانایی ارتباط مؤثر و آگاهی اجتماعی به
چگونگی رابطة فرد با مردم(مهارت برون-فردي ) مربوط میشود .شناخت هیجانها به

ما قدرت تحلیل و کنترل میدهد و هر قدر این شناخت بیشتر باشد ،در کنترل عواطف
و بهبود روابط بینفردی و اجتماعی موفق خواهیم بود.

بررســی پیشینه شعر و ادب فارسی نشــان میدهد که عواطف انسانی و چگونگی

کنترل آن ،از موضوعهای اصلی این علم اســت که در اندیشه بسیاری از شاعران مانند
سعدی ،حافظ و موالنا نمود یافته و بررسی آنها میتواند نسخه خوبی برای رفع بسیاری

از مشکالت روحی و روانی افراد جامعه باشد(یوسفی .)466-471 :1340 ،راز ماندگارى

نام اين بزرگان ،اســتفاده از كالم الهى و ائمه هدى در سرودهها و نوشتههايشان است.
1. Emotion management
2. Emotional intelligence
3. Goleman
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آنها به صورت اشاره ،تلميح ،اقتباس ،تضمين ،تحليل ،قصص و تمثيلهاى گوناگون از
قرآن كريم و سخنان بزرگان دينى استفاده كرده اند(گودرزی نژاد« .)124 :1389 ،سعدی

افتاده آزاده» در هالهای از ایمان اســت که عقاید مذهبی اســاس حرکت ذهنی و زمینه

مباحث اخالقی وی را تشکیل میدهد(دشتی .)252 :1381 ،در اندیشه اخالقی سعدی،
با نظام اخالقی فضیلت  -فضیلتگرای دینی مواجه هستیم که در آن ،عملی خوب است

که منجر به سعادت اخروی شود؛ و دیگر آنکه پرورش فضایل و ملکات نفسانی ،برای
نیل به این سعادت صورتمیپذیرد(خالصی .)92 :1392 ،اخالق فضیلت دینی برگرفته
از اخالق فضیلت ،اما براساس معیارهای دینی است که در اندیشههای اسالمی و مسیحی
شــکل گرفت .تعیین و تعریف اقســام فضایل اخالقی و غیر اخالقی عمدتا بدین دلیل

مورد توجه فالســفه و اندیشمندان اســامی بود که باورهای دینی آنان را به همسویی

اخالق و دین و جدایی ناپذیری این دو از هم رهنمودمیکند .آنان بر این باور بودند که

فضایل اخالقی مایه نجات و رســتگاری انسان و رساننده او به سعادت جاوید است و
رذایل اخالقی مایه شقاوت همیشگی وی است؛ پس تزکیه نفس از رذایل و آراستن آن

به فضایل را از مهمترین واجبات برشمرند و دست یافتن به سعادت حقیقی را بدون آن
محال دانستند(مجتبوی.)41 :1381 ،

چنانچه در ابیات زیر مشاهدهمیگردد ،خدامحوری در مباحث اخالقی سعدی چون

نیکی ،نیکوکاری ،پرهیز از ظلم ،عدالت و بخشش نقش مهمی دارد وی آنها را به این
علتمیستاید که راهی برای کسب رضایت خداوند ،سعادت اُخروی و اندوختن توشه

آخرت هستند.

اگر میبترســی ز روز شـــمار

از آن کز تو ترســد خطا در گذار
(سعدی)278 :1393،

تـو بـا خلق نیکی کن ای نیک بخت

که فردا نگیرد خدا برتو ســخت
(سعدی)226 :1393،

جوانمرد و خوشخوی بخشنده باش

چو حق با تو باشد تو با بنده باش
(سعدی)183 :1393،
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به ترویج فضایل است و َمنش را که متشکل است از مجموعه فضایل و رذایلی که فرد

مدام از خود نشــانمیدهد معیار ســنجش فرهیختگی اخالقی قرارمیدهد(غفاری و
باقرینوعپرست .)169 :1380،بوستان سعدی نیز نمونه برجسته و ممتازي از مجموعه

حکایتها با محتوای اخالق فضیلتمدار در تربیت فرد و اجتماع است .فضایل همدردی،

نوعدوستی و مهرورزی او در بوستان دال بر آموزش مهارتهای اجتماعی(برون فردی)
و ارتبــاط با دیگران اســت و توصیههایش بر خصایل فردی همچــون صبر ،تواضع،
خردورزی و اعتدال در عملگواهی بر آموزش مهارتهای خود مدیریتی(درون فردی)
اســت؛ که اين مهارتها مؤلفههایی ضروری برای به دست آوردن توانایی در مدیریت
عواطف است كه سعدی به خوبی این نشانهها را در بوستان رعایت کرده است .بیان او

از عواطف همراه با ارزشگذاری اخالقی است و بر این تالش است که فضایل اخالق
را در افراد راسخ و رذایل اخالق آنان را ریشهکن سازد و از این جهتمیباید سعدی را

روانشناس اخالق دانست .اگرچه عواطف و مدیریت آن در علومی مانند روانشناسی،
جامعهشناســی و اخالق مورد بحث و بررسی قرارگرفته است ولی زبان شعر و ادب به
علت تحریک احساســات توانایی نفوذ بیشــتری در دلها و اذهان دارد و میتواند در

خصائل و منش ما مؤثر باشد.

فقــدان دانــش و مهارتهای عاطفی ،افراد را در مواجهه با مســائل و مشــکالت

آســیبپذیر نموده و آنــان را در معرض انواع اختالالت روانــی ،اجتماعی و رفتاری
قرار میدهد .از طرفی ،انســان در گیرودار بحران معنویات و فقدان اخالقیات ،تشنهتر

از همیشــه در جستجوی چشمههای معنابخش زندگی اســت .ﻣﻌﻨﻮيتگرایی ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ در رﺷﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﻨﻮي
اﻧﺴﺎن ،ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ روزاﻓﺰون ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ،روانﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﺖ؛

ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻜﺮدن آن را ﺑﻲاﻋﺘﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲداﻧﻨﺪ
و ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ را ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
آورد .ورود معنویت در برنامههاي درســی و اســناد تحولی بسياري از كشورهاي دنيا

صورت گرفته اســت و برنامههایی بر آن اســاس و در بستري از مفاهيم معنوي ساخته
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و پرداخته شــدهاند(نجفی ،وفایی و ملکــی .)134:1394 ،همچنین یکی از مهمترین و
اساسیترین اهداف نظام آموزشی در کشورهای مختلف جهان ،به ویژه کشورهایی که با

رویکرد و نگاهی دینی ،دغدغه اتصاف و آراســتگی دانشآموزان را به صفات و فضایل
اخالقی و ارزشی دارند ،تالش در جهت فراهم کردن زمینههای الزم برای تربیت دینی

شایسته و کارآمد یادگیرندگان خودمیباشد .در واقع این تصور وجود دارد که از طریق

برنامههای آموزشی و درسی مرتبط با تربیت دینی ،اهداف و سیاستهای نظام آموزشی
در حوزههای اخالقی ،ارزشــی ،معنوی و مذهبی امکانپذیرمیگردد(شریفی و میرشاه
جعفری .)116 :1395،رویکرد اصلی تربیت اخالقی در نظام تربیت رســمی کشورهای
دینی نگاهی از جنس فضیلتگرایانه دینیمیباشــد و تربیت اخالقی به معنای ظهور و

بروز گروهی از فضایل در شخصیت فرد است .این فضیلتها که فهرست بلند و وسیعی
دارد ،عموما جنبه محتوایی تربیت اخالقی را نیز تعیینمیکنند و اهداف تربیت اخالقی

نیز همین فهرســت فضایلی است که باید کسب شــوند یا ظهور پیدا کنند .در ادبیات

تربیت اخالقی گاه این رویکرد در شکل سنتی آن به رویکرد سبد یا بسته فضایل مشهور
است(حسنی.)19 :1395 ،

منظومههای ادب فارسی گنجینههایی از مباحث عرفانی ،اخالقی ،تربیتی و عاطفی

هســتند که میتوانند روح انسان را سیراب کنند .از اين رو تبيين مفهوم مدیریت خشم
در بوستان سعدی از چند جهت اهمیت دارد؛ نخست اینکه شناختی از میراث فرهنگی

غنی کشور صورت گرفته و بنمایههای فکری سعدی که آموزگار اعصار گذشته و نسل
آینده اســت مورد مداقه قرار میگیرد و این خود بهنوعی میتواند ادای وظیفه در برابر

کارهای عظیم فکری و فرهنگی او باشــد .دوم اینکه «بوستان» سعدی آکنده از پاکی و
اندیشــههای بشردوستانه است و سرشار از نکات دینی ،معنوی و فضایل اخالقی است

که میتواند سرچشمه تدابیر مناسبی برای تمامی افراد جامعه و نهادهاي تربيتي از جمله
دستگاه عظيم آموزش و پرورش در رویارویی با مشکالت فردی و اجتماعی باشد.

درباره آثار و اندیشــههای سعدی شیرازی پژوهشهای بسیاری انجامشده است؛ از
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كنارآمدن با پيچيدگيهاي اجتماعي و تصميم گيريهاي شخصی که وضعيت مطلوب
را به وجودميآورد آگاهي داشــته و آنها را با تصويرپردازي عاطفي به مخاطب خود

ارائه كرده كه با نظريهها و مهارتهاي ارائه شــده از جانب روانشناســان عصر حاضر
مطابقت دارد .وفایی و كاردلايلواري( )1390پژوهشی با هدف بررسی میزان اشتراکات

آموزههای اخالقی در بوســتان و دیوان امــام علی(ع) با روش توصیفی -تحلیلی انجام

داده اند که یافتهها حاکی هســتند از اینکه ســعدی از مریدان آن حضرت است و در

آثار خود بهرهمندی شایســته ای از دیوان اشعار منســوب به امام علی(ع) داشته است.
کتابــی( )1390در مقاله خود «جلوههای مدارا در آثار ســعدی» را با روش توصیفی -
تحلیلی مورد بررسی قرارداده است .نتایج این پژوهش بیانگر اخالق مهربان و مداراگرانه

سعدی و توصیه او به پرورش این صفات میباشد .خانیان( )1391به پژوهشی با هدف

چگونگی برخورد ســعدی با افسردگی در بوســتان وگلستان و تطبیق نحوه برخورد با

این اختالل روانی در(ادبیات و روانشناسی) پرداخته است .یافتهها نشان داد که سعدی
در حکایتهایش ضمن شناســايي اختالل افســردگي ،برخوردي اصولي با آن منطبق

با مكاتب شعردرماني ،داســتاندرماني ،معنادرماني و سازوكارهاي ادبي و روانشناسي
امروزي از قبيل ،ارتباط كالمي ،پااليش رواني ،براعت استهالل ،آشناييزدايي و تجاهل
عارف داشته است .ذوالفقاری و یداهللپنبهزاری( )1390با هدف نقد جایگاه اندیشههای

تعلیمی و اخالقیات در آثار ســعدی نشــان داد که سعدی با بیان مضامین بلند اخالقی

ج انسانیت و اصل عدالت
و اندیشــه واالی عرفانی ،حکمتی بر مبنای نوع دوستی ،تروی 

در جهان بنیان نهاده اســت .خالصی( )1392با هدف تطبیق اخالق از دیدگاه سعدی و

کانت نشــان داد كه در اندیشه ســعدیاخالق فضیلت دینی و در اندیشه کانت اخالق

وظیفهگرا حاكم است .براساس نظام اخالقی فضیلت دینی ،عملی خوب است که منجر

به سعادت اخروی شود و پرورش فضایل و ملکات نفسانی ،برای رسیدن به این سعادت
ضرورت دارد .در اخالق وظیفهگرا فرد به دلیل پیروی از ِخرد ،احســاس تکلیف كرده
و بدون هیچگونه الزام بیرونی اقدام به انجام دادن فعل اخالقیمينمايد .خارســتانی و
ســیفی( )1393با هدف بررســی اهداف ،اصول و روشهای تربیت اخالقی از دیدگاه
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سعدی نشــان دادند كه خداجویي ،پرســتش خدا و خدمت به خلق از اهداف تربیت
اخالقی و نوع دوستي و برادري ،مبارزه با خواستههاي نفساني ،تذكر ،تدريج و تداوم و

اعتدال از اصول تربیت اخالقی و فرونتي و تواضع ،دوســتي با ساير ملل ،ابراز محبت،
تلفيق علم و عمل ،پند و اندرز ،الگوسازي ،عبرتآموزي و محاسبۀ نفس از روشهای

تربیت اخالقی در دیدگاه سعدی است .صیادکوه و بستانیکوهنجانی( )1392در پژوهش
خود که با هدف بررســی شــیوههای ترغیب و تحذیر در آثار سعدی انجام داده اند ،به
این نتایج رسیدند که از شیوههای سعدی در ترغیب و تحذیر مخاطب ،استناد به گفتار
بزرگان و استناد به قرآن و حدیث است و در فراخوانی و تحذیر به امور معنوی یا مادی
در همه موارد دعوت به امور معنویمیکند و در بیان بسیاری از ترغیب و تحذیرها متأثر

از گفتار امیرالمونین(ع) در نهج البالغه است.

الزم به ذکر اســت محمدیپویا(بیجنوند) ،صالحی و مومیوند( )1394پژوهشــی با

هدف تحلیل محتوای نهج البالغه براســاس ساحتهای شش گانه تربیتی سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش انجام دادند که یافتهها نشــان دادند که در سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش ،در ســاحت تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقی  47مؤلفه ،در ساحت

تربیت اجتماعی و سیاســی  29مؤلفه ،در ساحت تربیت زیســتی و بدنی  8مؤلفه ،در
ساحت تربیت زیبا شــناختی و هنر 13مؤلفه ،در ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای 8

مؤلفه و در ســاحت تربیت علمی و فن آوری 10مؤلفه مورد تبیین قرار گرفته است و
ارتباط زیادی بین ساحتهای تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نهجالبالغه
وجود دارد .از آنجا که مؤلفههای بدست آمده در ساحت اعتقادی -عبادی و اخالقی سند

تحول بنیادین این تحقیق ،مرتبط و همســو با مقولههای مدیریت خشم در این پژوهش
است از یافتههای آن در پژوهش حاضر استفاده گردید.

موضوع علم اخالق نفس انســان است و اخالقیات و تهذیب آن در اندیشه سعدی،

از مبارزه با نفس شــروع میشــود و راه تســلط بر آن پناه بردن به عقل است .پندها و

راهکارهایی که سعدي در ابیات فوق برای کنترل نفس بیان میکند بر مدار عقل و خرد
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اســت البته این تنها محوری نیست که سعدی به آن اکتفا کرده باشد و اتکا به عواطف
ارزشمند انسانی چون محبت و عشق برای مطرح کردن تکنیکهای تربیت قوای غضبیه

و شهویه نیز در البهالی اشعارش مشاهده میشود.

تحلیل مفهوم مدیریت خشم در آموزههای تعلیمی «سعدی نامه»
به عنوان یکی از راهبردهای تربیت اخالقی دانشآموزان در نظام تربيت رسمي و عمومي
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مانند جامعهشناســی ،روانشناســی ،علوم تربيتي ،اخالق ،دین و عرفان مورد تحليل و
بررسي قرار داد .اگرچه تمامی این پژوهشهای انجام گرفته برای این پژوهش راهگشا

بوده اند ،اما مسئله پژوهش حاضر تاکنون در آثار دیگر پژوهشگران مغفول مانده است.

بر اين اســاس سوالي كه مطرح است اين است كه در بوستان سعدي خشم و مديريت
خشم به عنواني يك راهبرد اخالقي چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟

روش پژوهش
این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحليل مفهوم انجام شده است .این روش ،فعاليتي

پژوهشي است كه کاربرد کلمات را به منزله اساس تحلیل ،مورد استفاده قرار میدهد .این
شیوه با آشكار ساختن معناي كلمات و جمالت باعث كشف اهداف نهفته ،روشنيسازی

و وضوح مفاهیم میشــود و در نهایت زمينه حل مسائل را در حوزههای گوناگون فراهم

میکند .رویکرد تحلیل مفهوم دارای فنون مختلفی از جمله بررسی بافت یا سیاق مفهوم،

بررسی ترادف کلمات یا عبارات ،تحلیل بر حسب مفهوم متضاد و تحلیل بر حسب شبکه
معنایی است(باقری ،سجادیه و توسلی .)162-172:1389 ،جامعه پژوهش در این مطالعه

کتاب بوستان و کلیه متون و پژوهشهای انجام شده و اسناد در دسترس مربوط به مدیریت
خشم در بوستان است كه به طور هدفمند با استفاده از روش نمونهگیری نظری ،موارد عینی

برای مطالعه انتخاب شد .اساس نمونهگیری نظری ،انتخاب موارد براساس محتوای آنهاست
و نه با استفاده از معیارهای انتزاعی روش شناختی؛ نمونهگیری بر مبنای مرتبط بودن موردها
با تحقیق انجام گرفته است .این اصل مشخصه استراتژیهای مربوط به گردآوری داده در
تحقیق کیفی نیز به شمارمیآید(فلیک .)341 :1391 ،1ابزار الزم برای جمعآوری اطالعات و

استخراج بندهای مرتبط با موضوع پژوهش ،فیشهای تحقیق بودند که همگی توسط محقق
ساخته شده اند .پس از مطالعه و یادداشتبرداری ،مطالب گردآوری شده بر روی فیشها
به منظور مقوله بندی مورد استفاده قرار گرفتند .برای تجزيه و تحليل اطالعات از کدگذاری

موضوعی اســتفاده شــد .تحلیل متن در این روش عبارت است از کدگذاری عبارتها و
1. flick
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روایتها در چهارچوب مقوالتی که براساس دادهها ساخته شده اند(فلیک .)346: 1391،

تحلیل مفهوم « مدیریت خشم» در این مقاله از جنبۀ «بافت مفهوم» مورد مطالعه قرارگرفته

است .مراحلی که در خصوص یافتههای این پژوهش صورت گرفت به شرح زیر میباشد:

ـ شناســایی ،جمــع آوری ،ثبت مضامین و ابیاتی مرتبط با موضــوع در تمام ابواب

بوستان(جمع آوری دادهها)؛ سپس تقلیل دادهها به مفاهیم کلیدی مستتر در مضامین و ابیات.

ـ دستهبندی مفاهیم مســتتر براساس شباهت محتوایی مطالب و عنوان دهی به هر

مقوله و تقسیم هر مقوله به خرده مقولهها.

ـ اســتخراج مفاهیم(مقولههای بهدســتآمده) به عنوان یافتههای نهایی تحقیق و

نتیجهگیری.

یافتههای پژوهش
مدیریت خشم راهبردی برای تربیت اخالقی
شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي ،از برجستهترین نویسندگان و شاعران تعلیمی است.

این نوع ادبیات ســعادت انســان را در بهبود منش اخالقی اومیداند و سعی در پرورش
قوای روح و تعلیم اخالق دارد .سعدی شاعری است که تعلیم اخالق میدهد و عواطف

بیانشده در حکایتهایش ناظر بر مسائل اخالقی هستند .او نیروهای عاطفی را در ایجاد
فضیلت و رذیلت اخالق دخیل میدانســته است و ب ه اینعلت سعی در هدایت آنها به
سمت مسیرهای اخالقی داشته است .نمودهای عاطفی و هیجانی بسیاری در اشعار سعدی

قابل مشاهده است که ارائه آنها به گستردگي و تنوع مفهومی بیانشده در نزد روان شناسان

نیســت و ســعدی برای توصیف آن از مفاهیم تهذیب اخالق و قواي نفس بهره برده و
اینگونه اشاراتي به ساحت عاطفي انسان داشته است.

تهذیب اخالق «بدین معناست که نفس انسانی چه نوع خُ لقی را میتواند کسب کند

که همة افعالی که از نفس صادر شود جمیل و محمود باشد»(طوسی .)48 :1369 ،واژة

اخالق هماننــد دو واژة « »Moralو « »Ethicsدو كاربرد متمايز دارد :گاهي اخالق به
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معني خلقوخوی ،رفتار عادت شــده و مزاج بهكار میرود و گاهی به معناي عادت و

سجيه 1بهكار میرود .معناي ديگر اين واژهها دانشي است كه از حسن و قبح و خوبي و
1. Custom
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بدي رفتار بحث میکند(فرامرزقراملکی .)56 :1382 ،علم اخالق اسالمی ،غالب ًا نفس را

بر سه قوه میدانند یعنی قوه ملکی(عقلی) ،شهوی و سبعی که از اعتدال آنها سه فضیلت
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حکمت ،عفت و شــجاعت به بار میآید .فضیلت در علم اخالق ،صنعتی است نیک و
ط و تفریط است (طوسی،
پســندیده که معلول اعتدال قوای نفس و دوری آنها از افرا 

.)108-111 :1369

سعدی بهمانند علمای اخالق اسالمی قوای نفس انسان را براساس نوع تمایالت

و گرایشهــای موجود در آن به قوة عقلیه ،قوة غضبیه و قوة شــهویه تقســیم کرده
اســت .از نظر او گرايشهاي متعدد نهاده شــده در وجود انسان ،بايد توسط رهبري

بــه نام «عقل» تدبير گردد؛ در غير اين صورت ،ايــن قوا هر يک صاحب خود را به

سوي خويش ميکشد و در نهايت او را به سمت ماديات ،تمتعات دنيوي و شهواني
سوق میدهد و غرق در اشباع غرايز حيواني میکند .اساس تربیت اخالقی را توانایی
کنترل امیال و عواطف میســازد و سعدی در آموزههای اخالقی خود درصدد فراهم

کردن شرایط و زمینهای اســت که فرد بتواند نفس اماره خود را کنترل کند و منظور
از نفس در دیدگاه او امیال و خواهش نفســانی هستند که با عواطف سروکار دارند.

وی در باب هفتم بوستان درباره نفس اماره و تربیت آن چنین آورده است که وجود
انســان صحنة نبرد لشــکريان عقل با لشکريان نفس است و انســانیت انسان زماني

تحقق خارجي خواهد يافت و به فعليت ميرسد که بتواند بر رفتار ،تمايالت و غرايز

خويش کنترل عقالني داشــته باشــد و تمایالت منفی را از شــهر وجود خارج کند.

تهذیب اخالق و اصالح نفس در منظر او با ملکه کردن عادات پســندیده اخالقی و
پاکیزه سازی اخالق فرد از رذایل و ناپاکیهای اخالقی چون شهوت ،حرص ،کین و

حسد انجام میگیرد.

تــو با دشــمن نفــس همخانــه ای
عنــان بــاز پیچــان نفــس از حرام
وجود تو شهری اســت پر نیک و بد
رضــا و ورع :نیکنامــان حــر
چو ســلطان عنایــت کند بــا بدان
تو را شــهوت و حرص و کین و حسد

چــه در بنــد پیــکار بیگانــهای؟
به مردی ز ُرســتم گذشــتند و ســام
تــو ســلطان و دســتور دانــا خرد
هــوی و هــوس :رهزن و کیســه بر
کجــا مانــد آســایش بخــردان؟
چو خون در رگانند و جان در جســد
(سعدی)153 :1393،
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بــرای درک بهتر و پی بــردن به دیدگاه اخالقی و عاطفــی در خصوص مفهوم

مدیریت خشــم از منظر ســعدی ذکر شــرایط تاریخی و اجتماعــی آن زمان الزم
مینماید و به همین مختصر اکتفا میکنیم که او در دوران نا امن و پرآشوب استیالی

مغول زندگی کرده است و فضاي نابسامان اجتماعی ،غارتها و دشمنیهای مغوالن

در زمان وی ســبب شده بود که دوســتی و مهر از میان مردمانهم عصرش رخت

بربندد .سعدی ریشــه معضالت جامعه عصر خودش را در بحران و تباهی عواطف
و اخالق میدانســت و بدین علت با بیان مســائل اخالقی و عاطفی سعی در تغيير
رفتار و تعالي روحي و رواني افراد مختلف جامعه را داشــته اســت و بر این اساس

نهایــت تالش خویــش را برای احیای ارزشهای اخالقی و انســانی جامعه به کار
میبندد .جامعه خشــونت زده ،ســعدی را در بوســتان وادار به طرح حکایتهاي

متنوع پیرامون انساندوســتی و مهار خشــم میکند .وی بهمثابة یک روانشناس ،با

تنوع در حکایتهایش خواسته است تا درگیری هیجانی و اخالقی بیشتری را برای
همذاتپنداری خوانندگان ایجاد کند تا آنان بتوانند با شبیهسازی ذهنی موقعیتهای

خود و حکایتهایی که در خصوص مفهوم مدیریت خشــم و مقابله با آن ارائهشده
بــه پاالیش روانی برســند و در نهایت ادراک خود از این مفهوم را وســیعتر کنند.
مهمترین شاخصة ســعدی برای پرداختن به مفهوم مدیریت خشم «پرورش اخالق

و عواطف عالیه انســانی» است .او برای ترویج این عواطف انسانی عالوه بر اعتدال

و خردورزی ،بیشــترین توصیة خود را به حفــظ حرمت همنوع ،همدلي و يگانگي

انساني اختصاص داده اســت و ملتها را به تفاهم ،بشردوستی و زدودن خصومت
از جوامع دعوت مینماید .نصایح ســعدی در برخورد با مدیریت خشــم از جهت
تأکید بر عواطف و مطابق حس همدردی رفتار کردن ،شــباهت بســیاری به نظریه
عاطفهگرایی در اخالق دارد و شاهدی بر پایبندی او به نظریه عواطف اخالقی است.

نمونه حکایات او برای پرورش عواطف انســانی ،در باب دوم بوستان توصیه به

همدردی با افراد خشــمگین اســت .این حکایت برخورد كريمانة سلطاني است كه
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در بيابان پيرمردي به او دشنامهای ركيك میدهد .سلطان قبل از آنکه ناراحت شود

و بر او خشــم بگیرد علت را از او جویا میشود و وقتي میبیند پاي خرش در گل
فرورفته و در گرفتاری اســت؛ با او همدلی میکند و بهجای خشم گرفتن نهتنها او

تحلیل مفهوم مدیریت خشم در آموزههای تعلیمی «سعدی نامه»
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نگــه کــرد ســلطان عالــی محل

خــودش در بال دید و خــر در وحل

زرش داد و اســب و قبــا پوســتین

چــه نیکو بــود مهــر در وقت کین

ببخشــود بــر حــال مســکین مرد

فرو خورد خشــم ســخنهای سرد
(سعدی)93 :1393 ،

ســعدی با علم به اهمیت و تأثیر عواطف در زندگی انســانها ،در طرح فضائل و

رذایل اخالقی از آنها بهره جســت و سعی در رســوخ فضائل و ملکه شدن صفات

پســندیده در نفس آدمی داشت .صفات پسندیده خویشتنداری ،حلم ،تواضع ،تحمل

و پرهیز از صفات نکوهیده تکبر و خودپرســتی نمونه مواردی هســتند که سعدی در

خالل بیان مواجه با خشم در حکایت بایزید بسطامیآورده است.

بایزید بســطامی ســحرگاه عید فطر به حمام رفته بود که هنگام خارج شدن از آن

ناگهان به خطا طشت خاکستری را بر سرش خالی کردند .او بهجای اینکه خشمگین
شــود خدا را شکر میکند و با خود میگوید که من سزاوار آتش دوزخم ،پس چرا از
اینکه فقط خاکستری نصیبم شده است عصبانی شوم.
کــه ای نفس مــن درخور آتشــم

بــه خاکســتری روی درهم کشــم؟

به گــردن فتــد ســرکش تندخوی

بلندیــت بایــد بلنــدی مجــوی

تواضــع ســر رفعــت انــدازدت

تکبــر به خــاک انــدر انــدازدت
(سعدی)116 :1393 ،

فضیلت نیکی و بخشش نیز نمونه مواردی هستند که سعدی ضمن مفهوم مدیریت

خشم آن بیان کرده است .او دوست و دشمن را مورد رأفت میداند ،تا آن جا که سزای
بدی را هم نیکی میخواهد و معتقد اســت که احسان دندان عداوت و دشمنی را ُکند
میکند:

عـدو را بـجـای خسک زر بــریــز

کـه احســان کنـد ُکنـد ،دنــدان تیز
(سعدی)73 :1393،

بــبخـشایپــسرکــآدمیزادهصـید

به احســان توان کرد و وحشی به قید
(سعدی)87 :1393 ،
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فضیلت تســاهل در اشعار سعدی بسیار است و این شایستگی اخالقی را در ابیاتی که

برای دعوت به نرمخویی و پرهیز از خشونت سروده است انعکاس داده است:
چــو کاري برآید به لطف و خوشــی

چــه حاجت به تندی و گردن کشــی

کرم کــن ،نه پرخــاش و کین آوري

کــه عالم بــه زیــر نگیــن آوري
(سعدی)78 :1393 ،

مضامین مدارا و مهربانی با انســانها در اندیشــه و کالم سعدی جاری است و در

هر حکایتش بهنوعی ،عواطف انســان را تصفیه میکند .او داشتن اخالق و عاطفه را از
امتیازات انسان ميداند و برای حل مشکالت جوامع بشری ناشی از خشونت ،بر پرورش
فضائل اخالقی و عواطف عالی انسانی تأکید دارد .سعدی مسلمان و متأثر از اندیشههای

اسالمی است و عواطف بیانشده در آثار وی ریشه معرفتی دارد مانند عاطفه ،نوعدوستی

و مهرورزی .ســعدی برای تقابل با خشم کوشش میکند ،انســانها را با این عواطف
خاص آشــنا و آنان را راغب به انجام آن ســازد .اندیشه مهرورزانه سعدی نتایج مهمی

را برای مهار خودخواهی ،خودبینی و ایجاد لطافت ،رقت ،رفع خشــونت ،سخاوت و

بخشندگی به همراه دارد و ترویج این گونه عواطف مثبتمیتواند به پرورش و تربیت
اخالقی بیانجامد .با توجه به هدف پژوهش در این قسمت به معناشناسی مدیریت خشم

از دیدگاه سعدی پرداخته شده است.
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از سخنان سعدی میتوان دریافت «مدارا» با
ظالمان و مردمآزار را نمیپسندد آنجا که میگوید:
غریبی که پر فتنه باشد سرش
میازار و بیرون کن از کشورش
تو گر خشم بر وی نگیری رواست
که خود خوی بد دشمنش در قفاست
وگر پارسی باشدش زاد بوم
به صنعاش مفرست و سقالب و روم
هم آن جا امانش مده تا به چاشت
نشاید بال بر دگر کس گماشت
که گویند برگشته باد آن زمین
کز او مردم آیند بیرون چنین
(سعدی)44:1393 ،
سعدی در همین باب در خصوص دفع دشمن به
رأی و تدبیر بیان کرده است که:
اگر دشمنی پیش گیرد ستیز
به شمشیر تدبیر خونش بریز
(سعدی)76:1393 ،

سعدی معتقد است افرادی که بدکار و پر فتنه و
موذی هستند و شر آنها استثنایی نیست و به یک
نفر محصور نمیماند ،اینگونه شرور باید کیفری در
پی داشته باشد تا رواج نیابد و به جامعه از آن زیان
نرسد (دشتی)298:1381 ،
تمامی پندها و راهکارهایی که سعدی در البهالی
حکایات بوستان بیان میکند ،خود بر مدار خردورزي
و اندیشهورزي ظریف و دقیقی استوار است که
برساخته ذهن تعقلگراي اوست(نیازکار)121:1389 ،

 éکشتن افراد پر فتنه
و شر
 éمجازات خرابکاران و
مفسدان
 éخردورزی در خشم
 éکشتن اشرار جهت
جلوگیری از ترویج شر
و بدی

از نظر سعدي ،پادشاهان و حاكمان را شايسته و
مصلحت آن است كه معزوالن و مغضوبان خود را
پس از چند زماني ،مشمول عفو قرار دهند و آنان را،
دیگربار ،به خدمت گمارند.
یکی را که معزول کردی ز جاه
چو چندی برآید ببخشش گناه
برآوردن کام امیدوار
به از قید بندی شکستـن هزار
نویسنده را گر ستون عمل
بیفتد ،نبرد طناب امل
به فرمانبران بر ،شـه دادگر
پـدروار خشم آورد بر پسر
گهش میزند تا شود دردناک
گهی میکند آبش از یده پاک
چو نرمی کنی خصم گردد دلیر
وگر خشمگیری شوند از تو سیر
درشتی و نرمی به هم در به است
چو رگزن که جراح و مرهم نه است
جوانمرد و خوشخوی و بخشنده باش
چو حق بر تو پاشد تو بر خلق پاش
(سعدی)45:1393 ،

به گمان سعدی ،یکی از مسائل مهم در امر
سیاست و کشورداری بخشایش و عفو معزوالن و
برکنار شدگان از امور دیوانی و لشکری است .پس
از توبیخ ،تشویق ضرورت دارد و اصوال باید در امور
حکومتی درشتی و خشونت با نرمی و لطف همراه
باشد وگرنه وافی به مقصود نخواهد بود (مصطفوی،
.)139:1369
سعدي در باب تدبير و رأی در مورد برخورد
حاكمان با مجرمان اینگونه نظر میدهد؛ كه خشم
فرمانروايان نسبت به مردم بايد مانند خشم پدر
نسبت به پسر باشد (سعدی.)45:1393 ،
نیکی و بخشش از جمله مواردی است که از
دیدگاه سعدی مورد عنایت واقعشده است .سعدی
شیرازی ذکر میکند که بهپاس اینکه خداوند به
تو جایگاه عطا کرده و از خزانه غیب بر تو بخشیده
است ،تو با بندگان خداوند به مهربانی رفتار کن و
بخشنده باش (خطیبرهبر)63:1371 ،
ِ
رحمت صِ رف
از ديدگاه سعدي ،نه رأفت و
ِ
خشونت مطلق؛
میتواند كارساز باشد و نه نقمت و
بلكه پيوسته ،بايد تركيبي از اين دو را مد نظر داشت
و بهمقتضای مورد ،روية مناسب و مؤثر انتخاب كرد
(کتابی.)55 :1394 ،

 éبخشش گناه افراد به
امید بخشیده شدن
اشتباهات از سوی
خداوند
 éداشتن خشم پدر
وارانه.
 éخشم و نرمی بهاندازه
داشتن.
 éنیکیو بخشندگی.
 éتشویق بعد از توبیخ.
 éهمراه داشتن درشتی و
نرمی باهم.
 éمهربانی با بندگان
خداوند.
 éانتخاب رویة مناسب و
مؤثر در موقعیت.
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سعدی معتقد است اگر گناهکاری اظهار
پشیمانی کرد بپذیر .چه اگر به تو پناه آورد مروت
نیست که دست به خون او بیاالیی .ولی پسازآنکه
او را از بدی کارش آگاه کردی و نپذیرفت به زندان
انداز و کیفر بده .اگر پند و بند سودمند نیفتاد
همان بهتر که چنین عنصر فاسدی در جامعه
نباشد تا دیگران را چون خود نیاالید .به هر صورت،
وی میگوید در حال خشم کسی را کیفر مده،
تحمل و تأمل داشته باش .چه اگر بیگناهی را
به زندان افکندی میتوان از بند رها نمود ،ولی اگر
کشتی سر بریده را نتوان به بدن پیوند کرد.
بـه سـمع رضـا مشنو ایـذای کس
وگـر گـفتـه آیـد به غـورش بـرس
گنـهکــــار را عــذر نـسیــان بـنه
چـــو زنـهـــار خواهنــد زنـهار ده
گر آید گنهکاری اندر پناه
نه شرط است کشتن به اول گناه
چو باری بگفتند و نشنید پند
بده گوش مالش به زندان و بند
وگر پند و بندش نیاید بکار
درختی خبیث است بیخش برآر
چو خشم آیدت بر گناه کسی
تـأمل کنـش در عقـوبـت بسی
که سهل است لعل بدخشان شکست
شکستـه نشاید دگرباره بسـت
(سعدی)45:1393 ،

سعدی میگوید :باید در مورد مجازتها تأمل
کرد .فتنهانگیزیها و دشمنیها را درباره افراد نباید
پذیرفت؛ و در صورتی که کسی مرتکب جرمی شد
نباید بالفاصله او را کشت؛ چه اگر خالفش ثابت شد
جبرانش ممکن نخواهد بود؛ بنابراین نخست باید به
نصیحتش پرداخت ،گوشمالیاش داد ،سپس اگر
بازهم تنبیه بیحاصل بود بند و زندانش کرد و در
پایان چنانچه به هیچ طریقی راه اصالح او وجود
نداشت و تربیتش مؤثر نیفتاد ،بایست بیخ این
درخت خبیث را برآورد (مصطفوی-124:1369 ،
.)147

 éتأمل و درنگ کردن در
مجازات.
 éتوجه به عاقبت
جبرانناپذیر خشم
گرفتن.
 éرعایت مراحل خشم
گرفتن.
 éبیتوجهی به
فتنهانگیزی مغرضان.
 éجلوگیری از مجازات
سریع و شدید.

در باب اول بوستان ،سعدي داستان مردي را
بيان كرده است كه به دليل حسن گفتار موردتوجه
و عنايت شاه قرار میگیرد .ملك او را اكرام كرده
پس از مدتی که او را میآزماید بر وزير برترش
داشته و وزارت را بدو میسپارد .در اين ميان وزير
كه اقتدار خود را ازدسترفته میبیند و احساس
میکند از سوي ملك مورد تبعيض و بیتوجهی
قرارگرفته ،نسبت به وزير جديد دچار حسد شده
و به دنبال راهي براي رسيدن به مقام پيشين خود
است .وزير كهن كه از وزير جديد کوچکترین
خيانتي نديده و از عالقة او به دو غالم ملك آگاهي
يافته ،به سبب دشمني با وزير جديد ،اين خبر
را به زشتي به اطالع شاه میرساند تا حدي كه
آتش خشم را در ملك شعلهور میکند .سعدي
در این حکایت نشان میدهد كه ملك خشم خود
را کنترل میکند و فقط به شنیدههایش از وزیر
کهن ،اکتفا نمیکند و خودش پنهانی دراینباره
تحقیق میکند.

سعدی شیرازی ،به عقل و خرد در هنگام
عصبانیت و خشم توصیه میکند .او معتقد است
فردی که از خرد بهرهمند باشد ،خشم و غضب
خود را مهار میکند .سعدی توصیه میکند که
در سیاست راندن اصرار ورز و پای فشاری کن؛ اما
نصیحت میکنم که به هنگام عصبانیت سررشته
خرد را از دست نده و استوار نگهدار(خطیبرهبر،
.)108 :1371
سعدی معتدل و تجربه اندوخته ،پختگی و کار
آزمودگی را در همهجا الزم میداند و به حاکم و
قاضی پیشنهاد تحقیق و دقت نظر الزم را میدهد
تا کسی بنا حق مجازات نشود .سعدی بر تحمل و
بردباری حاکمان تأکید میکند و توصیه دارد که
هرگاه حاکم خشمگین شد باید از طریق عقل بر
خشم غلبه نماید(رحیمی بهمنیاری.)192:1393،
شیخ شیراز ،همواره از مجازات بهخصوص کیفر
سخت گنهکار پرهیز دارد و در مجازات رعایت
اعتدال را شرط میداند(سمیعی.)72-73:1380،

 éمهار خشم بهوسیله
عقل
 éتحقیق در مورد جرم
گناهکار
 éدقت نظر در مورد
مجازات
 éکسی را بهناحق
مجازات نکردن
 éنگهداشتن عقل و خرد
 éتحمل و بردباری در
خشم
 éپرهیز از مجازات و
کیفر سخت گرفتن بر
گنهکار
 éرعایت اعتدال در
مجازات
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سعدي پس از بيان حكايت ،خود بهصراحت به
نتيجه گيري میپردازد و نتايج نامطلوب كنترل
نكردن خشم را به شيريني و با جديت بيان كرده
و هشدار میدهد.
صواب است پيش از کشش بند کرد
کــه نتـوان سر کشتـه پيـوند کرد
خـداونــد فرمــان و رأی و شـکوه
ز غـوغـاي مـردم نــگردد ستــوه
سـر پـر غـرور از تـحمـل تهـي
حـرامـش بـود تـاج شـاهنشهي
نگـويم چـو جنـگآوری پـاي دار
چو خشم آيـدت عقل بر جاي دار
تحمل کنـد هر که را عقـل هست
نه عقلي کـه خشمش کند زيردست
(سعدی)51:1393،
طبع مالیم و آرامشطلب و آشتی جوی سعدی
و روح خسته و رنجدیده و ستمکشیدة محیط
اجتماعی او به صالبت و استواری در اشعار او
منعکسشدهاند .سعدی روحیة صلحطلب خود را
در این ابیات صریحا بیان نموده است:
چــو شـاید گـرفتـن به نرمی دیار
بـه پیکار خون از مشامی میـار
به مردی که ملک سراسر زمین
نیرزد که خونی چکد بر زمین
(سعدی)52:1393،

سعدي میگوید :که فرمانروایی تمام دنیا ارزش
ریخته شدن یک قطره خون را ندارد تا چه رسد به
کشتن یک انسان (سلیمانی.)59:1388 ،
او در جایجای كالمش ،ستايشگر صلح است و
نکوهشگر جنگ (سیادتی.)79-95 :1387 ،

 éبیارزشی فرمانروایی
دنیا ،در برابر ریختن
خون
 éجلوگیری از خونریزی
و کشتن انسان
 éصلحطلبی

سعدی ،به سپاهان جنگی هشدار میدهدکه
مبادا اسیران را بیازارند.
چو بر دشمنی باشدت دسترس
مرنجانش کاو را همین غصـه بس
عـدو زنده سرگشتـه پیـرامنت
بـه از خـون او کشتـه در گـردنت
(سعدی)52:1393،

ت اخالق 
ي
ن در مانيفس 
ن دشم 
ن اسيرا 
نيازرد 
ي دارد (قراگوزلو.)1389،
ي جايگاه ويژها 
ي سعد 
سياس 
سعدي زماني كه بخشيدن دشمن خطرآفرين نباشد
آن را از كشتن او بهترميداند (سیادتی.)86:1387،

 éنیازردن اسیران جنگی
 éنکشتن اسیران جنگی.

سعدی در بعضی از حکایتها ،خشم و کشتن
را جایز میداند ،مثال در حکایت تقویت مردان
کارآزموده ،سعدی درنگ در کشتن فراریان در
میدان جنگ را برای پیشگیری از خسارت و
صدمات غیرقابلجبران جایز نمیداند و با صراحت
میگوید:

ت و ب ه
گ معتقد اس 
ي در جن 
ي ب ه پايمرد 
سعد 
ي ميكنند ،روي
ت ب ه سپا ه خود 
ي ك ه پش 
فراريان 
ن نميدهد(قراگوزلو.)1389 ،
خوشنشا 
آیین کشورداری در بوستان مبنی بر اصول
و حقایق باریکی از هشیاری و بیداری در صلح و
جنگ است.
(یوسفی.)294-295 :1350 ،

 éکشتن فراریان در
میدان جنگ خودی
 éاحتیاط در صلح و
آشتی با دشمن
 éهشیاری در صلح و
جنگ



 ëسال سوم
 ëشمارة 2
 ëشمارة پیا پی 7
 ëتابستان 1397

فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

48

سال سوم ë
شمارة ë 2
شمارة پیاپی ë 7
تابستان ë 1397

اشعار و جمالت استخراجشده

تفسیر اشعار

مفاهیم مستتر

یکی را که دیدی تو در جنگ پشت
بکش گر عدو در مصافش نکشت
سعدی ،برای حذر از دشمن بداندیش و حتی
صلح با وی نیز توصیه میکند که:
نگویـم ز جنگ بد اندیـش تـرس
ش تـرس
در آوازه صـــلح از او بیـ 
بسا کس به روز آیت صلح خواند
چو شب شد سپه بر سر خفته راند
(سعدی)76:1393،

به عقیده سعدی ،حاکم باید عاقبت اندیش باشد و
در هنگام صلح و آرامش به جنگ فکر کند و در همه
حال از حیلة جنگی دشمن غافل نباشد(سعدی،
.)76:1393

 éعاقبت اندیشی در
صلح یا جنگ با دشمن
 éغافل نبودن از حیله
دشمن

نگرش سعدی نسبت به پدیده جنگ و صلح
نگرشی مشروط است .اصل اول نزد شاعر تالشی
است که میباید برای پرهیز از جنگ و استقرار
همه جانبه صلح صورت گیرد(قراگوزلو.)1389،
اگر پیل زوری وگر شیر چنگ
به نزدیک من صلح بهتر که جنگ
(سعدی)73:1393 ،
شیخ شیراز معتقد است که اگر دشمن از در
صلح درآمد ،مخالفت و لجاجت روا نیست در غیر
این صورت باید با قدرت تمام به جنگ ادامه داد.
ور او پای جنگ آورد در رکاب
نخواهد به حشر از تو داور حساب
تو هم جنگ را باش چون کینه خاست
که با کینه ور مهربانی خطاست
چو با سفله گویی به لطف و خوشی
فزون گرددش کبر و گردن کشی
بــه اسبـان تازی و مردان مرد
بـرآر از نهــاد بـدانـدیـش گرد
(سعدی)73 :1393 ،
به باور سعدي ،اگر همة راهها و تدبيرها ،براي
جلوگيري از رويارويي ،به بنبست رسيد ،آنگاه
يازيدن به جنگ نيست.
چارهاي جز دست
ِ
چو دست از همه حیلتی در گسست
حالل است بردن به شمشیر دست
(سعدی)73:1393 ،

از نظر سعدی جنگ ،آخرین گزینه است .وقتی
همه چارهاندیشیها بینتیجه ماند باید دست به
شمشیر برد(سعدی.)73:1393 ،
سعدی به دقیقترین نکتهها و سنجیدهترین راهها
توجه میکند و به پادشاه و به سپاهیان میآموزد با
دشمنی که بر جنگ پای میفشارد ،بجنگند« :که با
کینه ور مهربانی خطاست» و در برابر خداوند نیز
مسئولیت متوجه دشمن است(دادبه.)1392 ،

 éصلحطلبی
 éانتخاب جنگ به عنوان
گزینه آخر
 éتالش برای پرهیز از
جنگ
 éخشم بر کینهورز

اندرز اخالقی سعدي در ابیات زیر ،همان چیزي
است که بارها در جایجای آثارش بدان پرداخته
است.
کـرم کن ،نه پرخـاش و کیـنآوری
که عالم به زیـر نـگین آوری
چو کاری برآید به لطف و خوشی
چه حاجت به تندی و گردن کشی؟
(سعدی)78:1393 ،

به مردم نیکویی کن تا دلهایشان را اسیر خود
گردانی .چهبسا که احسان ،انسان را بنده کرده
است(سعدی.)78:1393 ،
سعدی سفارش میکند هنگامیکه کاری به
نرمی ،مهر و گشادهرویی حل میشود ،پس نیازی
به بدمنشی و تندخویی نیست(خطیبرهبر،
.)249:1371

 éنکویی با مردم
 éاحسان با مردم
 éحل کردن مشکالت به
نرمی و گشادهرویی
 éپرهیز از تندخویی و
بدمنشی

تحلیل مفهوم مدیریت خشم در آموزههای تعلیمی «سعدی نامه»
به عنوان یکی از راهبردهای تربیت اخالقی دانشآموزان در نظام تربيت رسمي و عمومي
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اشعار و جمالت استخراجشده

تفسیر اشعار

مفاهیم مستتر

سعدی معتقد است تا زمانی که امکان انجام
کارها با نرمی و مدارا وجود دارد ،باید از خشونت
در رفتار پرهیز کرد .با اینکه در بوستان ،احسان
و نیکوکاری گستره وسیعی دارد و سعدی آن را
برای دوست و دشمن توصیه کرده است اما در
حکایتهایی نیز ،توصیههایی در خصوص برخورد
تند با دشمن مشاهده میشود.
کسی با بدان نیکویی چون کند؟
بدان را تحمل بـد افــزون کنــد
چـو اندر سری بینـی آزار خلـق
بـه شمشیـر تیزش بینـداز حلـق
بـگفتیــم در باب احسان بسی
ولیکن نه شـرط است بـا هر کسی
چو گرگ خبیث آمدت در کمند
بکـش ورنه دل بر کن از گوسفند
از ابـلیـس هرگز نیایـد سجـود
نه از بـدگهـر نیکویـی در وجـود
بـداندیـش را جـاه و فرصت مده
عدو در چه و دیو در شیشه بـه
مگـو شاید این مار کشتن به چوب
چو سر زیر سنگ تو دارد بکوب
(سعدی)98:1393 ،

سعدی نیکوکاری با هر کسی را روا نمیداند .به
اعتقاد سعدی ،بردباری در برابر بدان ،بدکاری آنان را
بیشتر میکند(سعدی.)98:1393 ،
سعدي ،اعمال مدارا و مماشات را در حق كساني
كه به ستم و آزار مردم پرداخته و دست تعدي به
سوي آنها دراز کردهاند ،هرگز روا نمیدارد و معتقد
بهضرورت حداكث ِر شدت عمل و اجراي اشد مجازات
درباره آنهاست(کتابی.)50-51 :1394 ،


éتأکید بر نرمی و
نیکوکاری اما نه با
هر کسی
éعدم بردباری با بدان
éتندی با دشمن
بداندیش
éعدم مدارا با مردمآزار
éضرورت حداکثر شدت
عمل در مجازات
مردمآزار
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جدول  .2دستهبندی مفاهیم مستتر براساس شباهت محتوایی مطالب و عنوان دهی
به هر مقوله و تقسیم هر مقوله به خرده مقولهها
کد مفاهیم هم دسته شده

خرده مقولهها

مفهوم جایگزین شده
(مقوله بهدستآمده)

کشتن افراد پرفتنه و شر
مجازات خرابکاران و مفسدان
کشتن اشرار جهت جلوگیری از ترویج شر و بدی.
کشتن فراریان در میدان جنگ خودی
خشم بر کینهورز

از بین بردن
افراد شرور

عدم بردباری با بدان
تندی با دشمن بداندیش

خشم
ضرورتی

عدم مدارا با مردمآزار
احتیاط در صلح و آشتی با دشمن
هشیاری در صلح و جنگ
غافل نبودن از حیله دشمن

دقت نظر در مورد مجازات
کسی را بهناحق مجازات نکردن
رعایت اعتدال در مجازات

رعایت احتیاط در
صلح با دشمن

رعایت انصاف

خشم
حکیمانه
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کد مفاهیم هم دسته شده
داشتن خشم پدر وارانه
خشم و نرمی بهاندازه داشتن
تشویق بعد از توبیخ
همراه بودن درشتی و نرمی باهم

خرده مقولهها
نرمی و درشتی بهاندازه
داشتن
(میانه روی در خشم)

جلوگیری از مجازات سریع و شدید
رعایت مراحل خشم گرفتن
تحقیق در مورد جرم گناهکار

تأخیر در مجازات

مفهوم جایگزین شده
(مقوله بهدستآمده)

خشم
حکیمانه

خردورزی در خشم
مهار خشم بهوسیله عقل
نگهداشتن عقل و خرد

خردورزی

انتخاب رویه مناسب و مؤثر در موقعیت
بیتوجهی به فتنهانگیزی مغرضان
جلوگیری از خونریزی و کشتن انسان
صلحطلبی
انتخاب جنگ به عنوان گزینه آخر

صلحطلبی

تالش برای پرهیز از جنگ
توجه به عاقبت جبرانناپذیر خشم گرفتن
عاقبت اندیشی در جنگ با دشمن

عاقبت اندیشی

خشم گریزی

بخشش گناه افراد
نیکی و بخشندگی
نکویی با مردم

بخشش و نکویی

مهربانی با بندگان خداوند
احسان با مردم
حل کردن مشکالت به نرمی و گشادهرویی
پرهیز از تندخویی و بدمنشی
نیازردن اسیران جنگی

نرمخویی

نکشتن اسیران جنگی
پرهیز از مجازات و کیفر سخت گرفتن بر گنهکار
سال سوم ë
شمارة ë 2
شمارة پیاپی ë 7
تابستان ë 1397

تأمل و درنگ کردن
تحمل و بردباری در خشم

تحمل و بردباری

تحلیل مفهوم مدیریت خشم در آموزههای تعلیمی «سعدی نامه»
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به عنوانیافتههای نهایی تحقیق و نتیجهگیری
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مفهوم مدیریت خشم در بوستان سعدی
یافتههای نهایی پژوهش و نتیجه گیری.

خشم گریزی
 .1بخشش و نکویی
 .2نرم خویی
 .3تحمل و بردباری
 .4خردورزی
 .5صلح طلبی
 .6عاقبت اندیشی

خشم ضرورتی

خشم حکیمانه

 .1کشتن افراد شرور
 .2تندی با دشمنان بداندیش
 .3رعایت احتیاط در صلح با دشمن

 .1داشتن خشم پدروار
 .2رعایت انصاف در خشم
 .3خشم و نرمی به اندازه داشتن
 .4تأخیر در مجازات

آنچه از مقوالت و خرده مقوالت در جمع بندی اشعار و تفسیر آنها توسط صاحب

نظران مربوطه با توجه به جداول قبل به دســت میآید ،راهگشای ما در یافتن استخراج

مفاهیم و مقولههای اصلی این پژوهش است .بر این اساس ،دیدگاه سعدی در مدیریت
خشم ناظر بر کنترل و پرهیز از این هیجان است و آنجا که توصیه برگرفتن خشم دارد،
داشتن انصاف و خشمی پدروار را به مخاطبان گوشزد میکند .سعدی در موارد خاص

و آنجــا که ضرورت ،ایجــاب میکند ازجمله در مقام دفــاع در مقابل کینهتوز و افراد
شرور مجوز اشد خشــم گرفتن را صادرمیکند .در تبیین افتراق دو خشم ضرورتی و

خشم حکیمانه میتوان به گرفتن اشد مجازات در خشم ضرورتی و تمایل به گذشت و
بخشودن در خشم حکیمانه اشاره داشت.

جمعبندی و نتیجهگیری
هدف پژوهش تصریح معنای مدیریت خشــم در بوســتان سعدی است که بدین

منظور از روش تحلیل مفهوم اســتفاده شــده اســت .يافتههاي حاصل حاكي از اين

اســت كه مدیریت خشــم از دیدگاه ســعدی مبتنی بر پرورش و رســوخ دادن یک

سلســله عواطف اخالقی فردی و اجتماعی در وجود انســان از قبیل نیکی ،بخشش،
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همدلی ،مهرورزی ،شــفقت و ...اســت .رویکرد ســعدی در تربیت اخالقی ناظر بر

فضیلت است .این نوع از تربیت اخالقی ،معطوف به ترویج فضایل و محوریت دادن
منش اخالقی(ترویج کیفیتهای متعالی اخالق) اســت و روشهای مورد تأکید این
رویکرد عبارتند از :مهارتآموزی و تمرین فضیلتها ،سرمشــق دهی و بیان حکایت

و داســتان(غفاری و باقرینوعپرست .)176-178 :1380،سعدی نیز همانند همه آنان

که در اخالق فضیلتمدار گام میزنند از الگوها و اســوههای اخالقی در آثارش بهره

میبرد .یعنی از کســانی که در پرورش و هدایت ملکات درونی خود موفق بودهاند و
اعمال آنها برخاسته از فضایل درونی است(خالصی .)94 :1392،وی همچنین با بیان

فضایل در قالب حکایت و داستان و ایجاد همذات پنداری از طریق آن به تمرین عملی

پــرورش عواطف عالی و در نهایت بــه تربیت اخالقی در مخاطبانمیپردازد .از نظر
سعدی ،پرورش اینگونه عواطف انسانی باعث بهتر اداره کردن آنها میشود و ضامن

بقای زندگی فردی و اجتماعی و سرچشمه برتریهای اخالقی است که میتواند فرد
را به تعادل روحی برســاند .سعدی در اندرزهایش از توصیههای مصلحت اندیشانه و

خردورزانه در مدیریت خشــم فروگذار نکرده است ،اما بیشتر با برانگیختن عواطف
نوعدوســتانه و خیرخواهانه ســعی در انجام این کار دارد و نصایح وی در خصوص
واکنش انسانها پیرامون خشم و کنترل آن بر سه قسم است:

خشــم گریزی :مدارا ،مهربانی ،شفقت و انساندوســتی از مضمونهای اصلی و

تأکیدی سعدی در بوستان است .مدارا و مهربانی ویژگیهایی است که سعدی دارد و

به خاطر آن ماندگار شده است؛ اگر در سخن سعدی خشونت و قساوت بود او باقی
نمیماند .اين يافته همســو با مهاجرانی( )1378اســت .او با حکایتهای بیانشده در
بوستان ،به تبلیغ عشق و محبت پرداخته است تا آدمیت را به مردم بیاموزد .داوریهای
اخالقی وی در حکایات ،از جنس توصيه يا امر و دســتورند و اين بدین معناست كه

سعدی ،از افراد بشری خواسته تا خود را به شيوه و سبک خاصی از زندگي مبتنی بر
مهر و عشقورزی ملزم کنند .او مب ّلغ صلح و مهرورزی است و غایت آرزویش تفاهم
سال سوم ë
شمارة ë 2
شمارة پیاپی ë 7
تابستان ë 1397

میــان ملتها ،از بین رفتن خصومتها و کدورتها اســت و در این عرصه با روش
مقابلة عاطفی خود ،ســعی در پاکسازی این هیجان منفی با پرورش عواطف مثبت از

تحلیل مفهوم مدیریت خشم در آموزههای تعلیمی «سعدی نامه»
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قبیل بخشش ،نکویی و نرمخویی ،تحمل و بردباری داشته است .گذشت و جوانمردي

كه از مصاديق خشم گريزي در انديشههاي سعدي است همسو با يافته يوسفي()1350
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اســت .وي ياد آور شده اســت كه سعدی شیوة مردمی و گذشــت و جوانمردی را
دوست دارد و آن را در جهان بوستان عرضه نموده است.

خشم ضرورتی :سعدی معتقد به فطرت نیک و بد در آدمی است و توجه به این

موضوع اســت که سبب شده عالوهبر عرضة شــیوة نوینی از زندگی توأم با صلح و

بهزیســتی ،با روشنبینی و دوراندیشــی در معدود مواردی هشدار دهد که در خشم

گرفتن بر علیه افرادی که ذاتا شــرور و بد اندیش میباشــند تردید روا نمیباشــد و
قاطعانه مجوز خشــم گرفتن بر آنان را صادر میکند .توصیة او برای ضرورت خشم

گرفتن بر افراد شــرور و کینهورز ناشــی از تسلط خشــم بر قوة عقل و ضایع شدن
آن نیســت بلکه این تصمیم زیر نظر کامل عقل و با توجه به مصلحتاندیشــی انجام

میگیرد .اين يافته يعني ضرورت خشــم گرفتن بر افراد شرور با يافته دشتي()1381

همسو اســت .دشتي( )1381ياد آور شد كه ســعدی مرد اجتماع است و از آنجا که
به ســامت جامعه عالقهمند است این جنبه از خشم را در مورد افراد فطرت ًا موذی و
بدکار و اشخاصی که شر آنها استثنایی نیست و به یک نفر محصورنمیماند فراموش

نمیکند و معتقد اســت اینگونه شــرور باید کیفری در پی داشته باشد تا در جامعه
رواج نیابد.

خشــم حکیمانه :اعتدالگرایی و اجتناب از افراطو تفریط از آموزههای سعدی

میباشــد و اين اندیشــه کمو بیش ،بر جنبههای تفكر ســعدي در زمینة تعادل بين

رحمت و خشــونت ،تأثیرگذار بوده است .ســعدی مصلحی خردمند و انساندوست

ت گرفته از همین
اســت .توصیه او بر اعتدال ،انصاف و داشتن خشــم «پدروار» نشا 
ِ
اخالق تســاهل و مداراگرانه او در
ویژگیهای شــخصیتی وی اســت و گواهی بر

برخورد با این هیجان است.میتوان گفت اعتدال ورزی سعدي در مفهوم خشم از نوع
میانهروی و حد وســط نیست .اين يافته پژوهش مبني بر اعتدالگرايي و بهكار بستن

خشم حكيمانه در انديشه سعدي با يافته فروغي( )1385همسو است .فروغي()1385
يادآور شــد سعدي در آموزههایش انســانها را بیشتر به اموري مثل «عشق و ایثار»
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فرامیخوانــد كه همــة ارزش و زیبایی آنها ،به چيرگي جنبة افراط آنها میباشــد.

چرا که ســعدی سراپا مهر و محبت است و جنبه عاشــقی وی قوی است ،بهطوری
که وجود ســعدی را از عشق و محبت سرشتهاند .قرار دادن دو مقوله خشم گریزی و

خشــم حکیمانه در کنار یکدیگر نشانمیدهد که مدارا و مهربانی و پرهیز از خشم و
خشونت در صدر اندیشه سعدی قرار دارد.

با التفات به اینکه حوزة پژوهش حاضر افکار و عواطف بشردوســتانة سعدی در

بوستان است و بیگمان نتایج بهدستآمده از اندیشة او در تربیت لطیفتر و انسانیتر
این هیجان مؤثر است میبایست چنین را ه ورسم نوع دوستی و تسامح را با در بطن

قــرار دادن آن ،در فراینــد تعلیم و تربیت و به خصوص اســناد بنیادین نظام تعلیم و

تربیت که زمینه ساز تحولی عظیم در کل جامعه است ،سرمشق عمل آدمیان در هنگام

مواجه با خشم قرار داد .در این راستا نقش شورای عالی آموزش و پرورش ،آموزش و
پرورش و برنامــهريــزان درســي جهت تدوين اسناد و برنامههاي درسي متناسب با

مباحث مدیریت و کنترل عواطف مبتنی بر نظر و اندیشههای بزرگان اخالق و تربیت
کشورمان بیش از دیگر نهادها است.

لذا با توجه به نتایج به دست آمده این پژوهش ،پیشنهادات کاربردی به شرح زیر

ارائهمیگردد:

از آن جا كه عواطف بیانشده در حکایتهای بوستان سعدی ناظر بر مسائل اخالق

و تربیت اخالقی اســت و دیدگاه وی در آموزههای اخالقی ،مبتنی بر فضیلتگرایی
دینی و بر منشپروری یا سیرتآموزی است و رویکرد اصلی تربیت اخالقی در نظام

تربیت رسمی و عمومی نیز نگاهی از جنس فضیلتگرایانه دینی است(حسنی:1395 ،
 ،)19الزم است براساس اين يافته و يافته محمدیپویا و همکاران ( )1394مؤلفههای
عقالنیت محوری ،رعایت اعتدال ،رفع و دفع رذایل ،خدا محوری ،اقدام به عمل برای

خدا ،امید به رحمت خدا ،جهاد با نفس ،پرهیز از خودپسندی ،صبر و تحمل ،تواضع،
خوفالهی و اجتناب از ایمانگروی صرف در ساحت اعتقادی ،عبادی و اخالقی سند
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تحول بنیادین مورد توجه قرار گيرد.

همچنیــن مصادیق ،تقدم فضل بر عدل و تقدم رحمت بر غضب ،تأکید بر کاربرد

دیــن و اخالق در زندگی فردی و اجتماعــی ،رعایت اعتدال و حرکت از انگیزههای

تحلیل مفهوم مدیریت خشم در آموزههای تعلیمی «سعدی نامه»
به عنوان یکی از راهبردهای تربیت اخالقی دانشآموزان در نظام تربيت رسمي و عمومي
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نيز مورد توجه برنامهريزان درســي قرار گيرد .در واقع ســعدی با دو عنصر پرورش
فضایل و دوری ُجستن از رذایل و پرورش عنصر ِخردورزی سعی در تربیت اخالقی

افــراد دارد که نتیجه اینگونه تربیت اخالقی این اســت که هر چقدر فرد در مســیر

پرورش فضایل و دفع رذایل قرار گیرد قرب او به خداوند بیشترمیشود .بدین سبب
از مباحث عاطفی -اخالقی بیان شــده در بوستان سعدیمیتوان در جهت رسیدن به
اهداف ساحت اعتقادی -عبادی و اخالقی تربیت بهره برد.

الزم به ذکر اســت که در رویکرد فضیلتگرانه دینــی ،اصالت با محتوای تربیت

اخالقی اســت و محتوای تربیت اخالقی فهرســتی از فضایل اســت که باید کسب
شوند(حسنی .)19 :1395 ،از این رو میتوان از حکایتهای قابل فهم بوستان سعدی

که سرشار از فضایل اخالقی است ،در محتوای دروس کودکان دوره ابتدایی و متوسطه
در خصوص رســیدن به اهداف ســاحت اعتقادی -عبادی و اخالقی تربیت استفاده

کرد .مزایای بهکارگیری این محتوا به چند دلیل شــایان ذکر اســت-1 :حکایتهای
ســعدی به صورت شعر و در قالب بیان داستان ارائه گردیده است که این شیوه ارائه

در برانگیزانندگی محتوا مؤثر اســت  -2فضیلتهای فردی و اجتماعی بیان شــده در
بوســتان در جهت پرورش اخالق و عواطف عالیه انســانی نافعمیباشــد  -3تلفیق

موضوعات و معارف دینی -اخالقی بوستان که در تأثیرگذار بودن و رسیدن به هدف

غایی تربیت اسالمی نتیجه بخش است  -4توجه سعدی به ابعاد وجودی انسان و ارائه

آموزههایی متناســب با این ابعاد در بوســتان منجر به تربیت اخالقی -دینیمیگردد.

همچنیــن با توجه به ایــن رویکردمیتوان از محتوای آثار ارزشــمند ادبی -دینی و
اخالقی شــاعران و اندیشمندان مسلمان همچون سعدی در جهت اضافه یا جایگزین
کردن آن ها با بعضی مفاهیم اخالقی بهکار رفته شــده در فهرست سبد فضایل اسناد و
منابع تربیتی استفاده کرد.

براســاس معارف دینی عواطف و هیجاناتمیتوانند به صورت مســتقل و یا با

ارشادهای عقلی در اخالق و تربیت اخالقی تأثیرگذار باشند .ساحت عاطفی بر رفتار
انسانها فراوانی بیشتری نسبت به جنبه عقلی دارد و بُعد عاطفی با سهولت بیشتری
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نســبت به ســاحت عقالنی تحریکمیشــود(دیبا .)49 :1391 ،لذا با توجه به نقش
عواطف در تربیت اخالق و با بیان این مطلب که در ساحتهای ششگانه سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش به مقوله عواطف پرداخته نشده است الزم است در برنامهها

و سندهای جامع تربیتی مانند سند تحول بنیادین به این ساحت توجه بیشتری مبذول
گردد.

از محدوديتهاي اين پژوهش این اســت که فقط کتاب بوستان به عنوان محدوده

مطالعاتي مد نظر قرار گرفته است .از اين رو اين يافته محدود به همین اثر است و قابل

تعميم به دیگر آثار سعدینمیباشد .از اين رو به ساير محققين عالقمند به حوزههای

آثار سعدی شیرازی ،دیگر ادیبان و سند تحول بنيادين پيشنهاد ميشود كه در مطالعات

خود دیگر آثار ســعدی و ادیبان کشــورمان را از زواياي ديگر سند تحول بنيادين نيز
مد نظر قرار دهند .عدم وجود پیشــینه مرتبط در مــورد موضوع این تحقیق از دیگر
تنگناهــای تحقیق بود .اگر چه در خصوص بوســتان تحقیقات زیادی صورت گرفته

اســت ،لیکن از منظر مدیریت خشــم و راهبرد آن در تربیت اخالق تاکنون پژوهشی

صورت نگرفته اســت .از این رو آنچه که ارائه شــده است پژوهشی بکر و مقدماتی
براي استخراج مفاهیم تربیت اخالقی  -عاطفی شاعران و اندیشمندان مسلمان و نحوه
کاربرد آنها در برنامههای درسی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی است.
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