
گه داريم و همانگونه كه از روايات چنين برمي آيد اگر بخواهيم در هنگام غضب واكنشي داشته باشيم بايد خود را ن
.  در اصطالح خشم خود را فروخوريم

.اما اگر مي خواهيم خشمگين نشويم بايد صفت حلم را در خود تقويت كنيم 
.سُئِلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّالَمُ مَنْ أَحْلَمُ اَلنَّاسِ قَالَ اَلَّذِي الَ يَغْضَبُ

ت اگر فردي اذي. به طور عموم برداشتي كه از واژه حلم مي شود همين مفهومي است كه در روايات باال آمده است 
.بردارد ديگر كسي نبايد براي احقاق حقوق خود قدمي. مفهومي منفعالنه . شود بايد صبر پيشه كند و بگذرد 

:يم اما با بررسي بيشتر رواياتي كه در آنها از حلم سخن به ميان آمده است به نكات جالب توجهي پي مي بر
حلم . باشداما حلم معنايي فراتر از فرو خوردن خشم دارا مي. غير قابل انكار است كه حلم صفتي قابل ستايش است

هاي مالك نفس بودن يعني انسان بتواند خودش را در موقعيت. يعني انسان بتواند مالك نفس خودش باشد 
.گوناگون و در برابر هيجان هاي مختلف مديريت كند

,  حلم و صفت مقابل. خلق نيكو و كمال ايمان مطرح شده است , عقل, حلم صفتي است كه همراه و همطراز با علم 
جهل است 

تي از آن سخن به ميان آورده اند تنها صف( ع)از مجموع روايات ذكر شده چنين بر مي آيد كه حلمي كه ائمه اطهار 
كه انسان حلم مقام وااليي است. در برابر خشم نيست كه خصيصه اي اخالقي است بسيار باالتر از فروخوردن خشم 

ر جهل و در براب( مالك نفس بودن ) حلم مفهومي تقريبا نزديك به مديريت خويشتن . بايد بدان دست يابد 
!  البته حلم همراه با قدرت , حلم در هنگام خشم است, و برترين حلم ها . استعمال شده است

حلمي كه صاحب آن از حق. حلمي است از روي قدرت , پس به وضوح درمي يابيم منظور از حلم در برابر خشم 
.  ستمتفاوت ابسيار , وجود دارد فارسيو مشخص است اين مفهوم با مفهومي كه از حلم در فرهنگ . تجاوز نكند 

ر نيز به مانند زيرا كه صب, اما مفهوم صبر نيز به تنهايي نمي تواند صفت مقابل و مثبت مناسبي براي خشم باشد
.  استو عميق رده گستحلم يك مفهوم 

.به مفهوم خشم و غضب به صورت گسترده پرداخته شده است( ع)در روايات ائمه اطهار 

.در روايات كلمه مترادف مفهوم خشم به غيظ يا غضب ياد شده است
وختگي غيظ در لغت به معناي خشم يا سخت ترين خشم يا تيزي آن است و در اصطالح حالت برافر
مده از كل. و هيجان فوق العاده روحي است كه پس از رويارويي با ناماليمات به انسان دست مي دهدد 
ياد , داردغيظ در كتاب نهايه به عنوان صفتي در انسان ها كه در هنگام عصبانيت آنها را به عمل وامي

.شده است
زود سدخت خشدم و, خالف خشنودي, خشمگيني, كلمه غضب به معناي خشم گرفتن: معناي غضب

وح غضب ممدد. در نهايه غضب به دو نوع ممدوح و مذموم تقسيم شده است . خشم به كار رفته است
. براي دين و حق و غضب مذموم براي غير از آن

درپدي تفاوت اين دو كلمه در اين است كه غيظ به معناي هيجان طبع براي انتقام در اثر مشاهده پي
ته نمي ناماليمات است و به همين جهت است كه گفته مي شود خداوند متعال غضب مي كند ولي گف

.شود خداوند متعال غيظ مي كند
مدي براي پي بردن به اهميت بحث خشم و پرخاشگري در اسالم به روايات وارده در اين زمينه اشداره

:كنيم
اموز كه مرا يك چيز كمى بي!اللّهيا ابن رسول :داشتعرضه ( عليهم السّالم)مردى خدمت يكى از ائمّه 

.غضب مكن هرگز: بسبب عمل كردن به آن چيز دنيا و آخرت برايم جمع شود فرمود
در برابدر كلمده غضدب از كدف. بعالوه در روايات براي دوري از خشم از دو كلمه استفاده شده اسدت 

. آمده است( كظم غيظ )و در برابر كلمه غيظ از كظم ( ريشه كفف ) 

جنداب ابدن براي بهتر فهميدن اين دو كلمه به معناي آنها در كتاب النهايه في غريب الحديث واالثدر
:اثير توجه كنيد

يَحْتَمل أَنْ يَكُونَ بمَعْنى المَنْع: كفف 
بْرُ عَلَيْد: كَظْم الغَديْظ« مَن كَظَمَ غَيْظاً فَلَه كَذَا وَكَذَا»وَفِيهِ : كظم  بَبه والصدَّ أَيْ .هِتَجَرُّعُده واحْتِمدالُ سدَ

.أَيْ لَا يُبْدِيه ويُظْهِره، وَهُوَ حَسَبُه.لِيَحْبِسْه مَهْمَا أمْكَنه

ايد خدود ب( غضب و غيظ )در مجموع شايد بتوان اين طور نتيجه گيري كرد كه در برابر هيجان خشم 
. بداريم را كنترل كنيم و آن طور كه ابن اثير ياد كرده است اين هيجان را حبس كنيم و آن را پنهان

. اين يك واكنش فوري به هيجان خشم به حساب مي آيد 
است؟اگر بخواهيم در برابر خشم يك صفت اخالقي برگزينيم آن صفت كدام: سوال اينجاست اما 

خشمصبر و شجاعت در ارتباط با , مفاهيم حلم روايات؛ بررسي مفهوم مثبت و مقابل خشم در بررسي : 

.دانشگاه قرآن و حديث قم , آزاده جوادنژاد :  

مدا . تدر اين تحقيق براي بررسي مفاهيم موجود در احاديث از روش كتابخانه اي استفاده شده اس
ايدات براي پاسخ به سواالت تحقيق از طريق بررسي خانواده حديث و خانواده بزرگ حدديث بده رو

ست كده در توضيح اين روش بايد بگوييم روش بررسي خانواده حديث روشي ا. نگاهي مي اندازيم 
احاديث حول محور يك موضوع را جمع آوري و سپس آنها را مورد نقد و نظر قرار مي دهد و روش 
خانواده بزرگ حديث  احاديث متعارض و در ظاهر مخالف بدا موضدوع اول مثدل احداديثي كده بده 

.مفهوم مخالف موضوع مد نظر ما مي پردازند را نيز كاوش مي كند

م نتيجه آنكه با توجه به اهميت بسيار زياد بحث خشدم در روايدات مدا بده فروخدوردن و دوري از صدفت رذيلده خشد
اما براي جلوگيري از خشدم چده بايدد كدرد ؟ صدرفا فروخدوردن و در اصدطالح ائمده كظدم غديظ. تشويق مي شويم 

كافيست ؟ يا اين راهكار يك راهكار فوري محسوب مي شود و براي بلند مدت بايد به فكر چاره بود؟
ود و از آنجدا كده همانطور كه در روانشناسي مثبت نيز بحث مي شود بايد به دنبال صفت مقابل و مثبتي براي خشم ب

ايدات را متصل به سرچشمه نور و داراي علمي برتر از علوم دنيايي مدي دانديم بده فحدص و بررسدي در رو( ع)ما ائمه 
.  بدنبال صفت مثبت و مقابل خشم پرداختيم 

ان از اين مفداهيم بدا آن ده كده در زبد( ع)به مفاهيمي چون حلم و صبر پرداختيم و روشن شد كه منظور ائمه اطهار 
واكنش فعدال حلم و صبر نه يك واكنش منفعالنه بلكه يك. متفاوت است بسيار , وجود دارد فارسي و فرهنگ ايراني 

ن كه اين مفهوم با واژه شدجاعت بيشدتر و سدريع تدر بده ذهد.از سر قدرت و آزادگي براي احقاق حق و اقامه آن است 
.مفهومي كه شايد آن را بتوان با رفتار جرات مندانه در روانشناسي مترادف دانست. متبادر مي شود 

ر از نگداه و اگد. نتيجه مي گيريم اگر بخواهيم صفتي را در خود پرورش دهيم كه مقابل خشم باشد آن شجاعت است 
:تربيتي و آموزش به موضوع بنگريم بايد اينگونه بيان كنيم 

.براي كنترل خشم و مديريت آن بايد شجاعت را در انسانها باالخص در كودكان رشد دهيم
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