
 

 

 غیظ از منظر قرآن و روایات راهکارهای عملی کظم

*کاظمدلیری والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه
باه های دیگر باا تمارین و ممارسات  غیظ و بردباری همچون فضیلت شک فضیلت کظم بی

ِ»فرموده است   چنانکه امام علی آید؛ هم دست می َِتُكلن  َِللم  لُمَِفلِإن  ِهل  َتَدیِِبِهِال  َضُ ِِرَداٍءُِیر  ف 
َ
أ

م ِ ُهم َِِِحِليمًاَِفَتَهلَّ َِیُكوَنِِمن  ن 
َ
َشَكِأ و 

َ
ِأ ٍمِِإَلَّ َهِِبَقو  َِتَشبَّ َِمن  ُهَِق َّ بردباری، بهترین ردایی اسات کاه  1؛َفِإنَّ

اندازد. پس ا ر بردبار نیستی، بردباری بَورز؛ زیرا اندک کسای اسات کاه  می انسان بر دوش خود
بنابراین با تمرین و ممارساِت پیوساته، «. شبیه  روهی شود، مگر اینکه نزدیک است از آنان شود

نشاین کاه اخاالق خشاکی دارد، ا ار  چنانکه شخص بیابان شود؛ هم ُخلقیات انسان عوض می
بنابراین انسان باا تمارین  2شود. کش به مرور زمان تلطیف میشهرنشین شود؛ خل  و خوی خش

 تدریج بردبار شود.  تواند به مهار خشم می

 غیظ راهکارهای کظم
در آیات و روایات برای درمان خشم و پرورش فضیلت بردباری، راهکارهای متعاددی ارائاه 

 شود.  ها اشاره می شده است که به برخی از آن
 . یاد خدا1 

ترین راهکار مهار خشم است. از آنجا که شیطان در حال غضب بر انسان چیره  همیاد خدا، م
های شیطان چیره شود. انسان در حاال عاادی و در  تواند بر وسوسه شود، انسان با یاد خدا می می

همه احوال هر چه بیشتر با یاد خدا و عباداتی مانند نماز ا که حقیقات آن چیازی جاز یااد خادا 
                                                            

 حوزه علمیه قم. 3آموخته سطح  دانش* 
 .115، صخصائص األئم  . محمد بن حسین شریف الرضی،1
 .2۷، ص 19 ، ج البالغه شرح نهج الحدید، ابن ابی الله . عبدالحمید بن هبه2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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یابد و در حال خشم نیز توان بهتاری  اش افزایش می های روحی باشد، ظرفیت تر نیست ا مأنوس
 برای مهار آن خواهد داشت.

اسـتآنِکامیادیرودامنا،خسی
 

اسـتمانکیادناموارقخودیسـی
 

یـادخـشمویـادکـهـوت،یــادآم
  

1یُـرداوراکهنـُبـودا ـلنـمــام


  فرموده است امام صادق
لَكِ َهق  م 

َ
َدَِغَضِبيَِفلَهِأ َكِِعن  ُکر  ذ 

َ
َضُبِأ ِنيِِحيَنَِتغ  ُکر  َنِآَدَمِاذ  ُتوبًاَِیاِاب  َراِةَِمك  و  ِِفيِالتَّ ِإنَّ

ِِملِنِ لر  ِتَصلاِر َِللَكَِخي  ِان  ِتَصلاِر َِللَكَِفلِإنَّ َضِِبان  ِلَمٍةَِفار  َتِِبَمظ  َهُقَِوِِإَذاُِظِلم  م 
َ
ِأ ِفيَمن 

ِسلَكِ ِتَصاِرَكِِلَنف  در تاورات نوشاته اسات  ای فرزناد آدم! هنگاامی کاه خشامگین  2؛ان 
شوی، مرا یاد کن تا تو را در هنگام خشمم یاد کنم و تو را در میان کسانی کاه ناابود  می
کنم، نابود نکنم و هنگامی که ستمی به تو شد، به انتقام من برایت خشنود بااش کاه  می

 است. انتقام من برایت بهتر از انتقام تو برای خودت
برخی دعاها و اذکار خاص نیز برای مهار غضب وارد شده است؛ از جمله طبرسی در کتاب 

َظِ» وید  انسان در حال غضب بر پیامبر صلوات بفرستد و بگوید   می مکارم األخالق َِغي  ِلب  ُیذ 
ِبيُِِقُلوِبِهم ِ َظَِقل  َِغي  ِلب  ذ 

َ
ِبيَِوِأ َِذن  ِفر  ِاغ  ُهمَّ ِنيِِمَنِِِاللَّ ِجر 

َ
ِهَِِوِأ ِِباللَّ َةِِإَلَّ َلَِوََِلُِقوَّ ِجيِمَِوََِلَِحو  َطاِنِالرَّ ي  الشَّ

َعِظيم ال  َعِليِِّ هایشان را ببرد. بارالها!  ناهم را بیامرز و خشم شادید مارا  ]خدا  خشم شدید دل 3؛ال 
 «.ای جز به خدای بلندمرتبه بزرگ نیست  شده پناه ده و حول و قوه  ببر و مرا از شیطان رانده

لِهِ»در برخی اخبار نیز آمده است که ا ر انسان در حال غضب ذکار  ِِباللَّ َةِِإَلَّ َلَِوََِلُِقلوَّ ََلَِحلو 
َعِظيم ال  َعِليِِّ  4شود. را بگوید غضبش آرام می« ال 

 . سجده در برابر خدا2

 بینی انسان دارد و راه مباارزه باا ها، ریشه در تکبر یا خودبزرگ ها و عصبانیت بسیاری از خشم
 فرموده است   خشم نیز مبارزه با تکبر است. امام صادق

  فتند   حواریون به عیسی بن مریم
َِقلا َِوَِج َّ ِهَِعزَّ َياِءَِغَضُبِاللَّ َش  ِاأ  َشدُّ

َ
َِفَقاَلِأ َشدُّ

َ
َياِءِأ َش  ِاأ  ُّ 

َ
َناِأ ِلم  ع 

َ
ِرِأ َخي  َمِال  ُلواَِفلِبَمَِیاُِمَعلِّ

                                                            

 . 3۷95ا  3۷96الدین محمد بلخی، مثنوی معنوی، دفتر اول، بیت  . جالل1
 .304، ص 2 ، ج الکافی . محمد بن یعقوب کلینی،2
 . 350، صمکارم األخالق. حسن بن فضل طبرسی، 3
 .15، ص 12 ، ج مستدرک الوسائل. حسین بن محمدتقی نوری، 4
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ِ
َ
ِهَِقاَلِِبأ َق َِغَضُبِاللَّ َقلَرُةُِیتَّ ُرَِوَِمه  َجبُّ ُرَِوِالتَّ ِكب  َغَضِبَِقاَلِال  ُءِال  َضُبواَِقاُلواَِوَِماَِبد  ََِلَِتغ  ن 

اِسِ ترین چیزهاا کادام اسات؟ فرماود   ای آموز ار خوبی! به ما بیاموز که ساخت 1؛النَّ
ترین چیزها، خشم خداوند عزوجل است.  فتند  چه چیزی انساان را از خشام  سخت

د؟ فرمود  به اینکه غضب نکنید.  فتند  آغاز غضب چیسات؟ فرماود  دار خدا نگه می
 کبر و زور ویی و تحقیر مردم.

  وید  مولوی می
ــه  ــو2نمل ــاکک ــرپ ــزد،امتكب ــرخی ــمامکب خش

 

 

یی  ـــبرراُرو  ـــخوا یک ــرن ـــوت ـــاکک ــرخ تكب


تــوَوــاب ــواکــو،کبــروکــینراخــوزیرـــز ُرو 
 

 

3ندوسـ ،چـاالککـوچ ـیاکیخًتـهمــراــ 


شاهد این سخن آن است که خشم فرعونی در پادشاهان، قدرتمنادان و  روتمنادان معماواًل 
دهند؛  آسانی و به اندک چیزی دستور قتل و حبس و شکنجه بیگناهان را می بیش از بقیه است و به

در تعریاف  ضااشمارند. در همین راستا امام ر زیرا خود را بزرگ و دیگران را پست و حقیر می
بنابراین تکبار یکای از  4غیظ و  ذشت از مردم بیان کرده است. تواضع، یکی از حدود آن را کظم

های مهم غضب است. از سوی دیگر یکی از راهکارهای درمان تکبر، خاکساری در برابار  ریشه
بار  ساجده رو در روایت پیاامبر اکارم پرورد ار با سر نهادن یا سجده بر خاک است. از این 

های شایطان بیاان شاده  عنوان یکی از راهکارهای فرو نشاندن غضب و مقابله با وسوسه زمین به 
 فرموده است   وید پیامبر است. ابوسعید خدری می

َداِجلِهِ و 
َ
ِأ ِِ ِتَفلا

ِهَِوِان  َني  َرِةَِعي  َنِِإَل ُِحم  ََِلَِتَرو 
َ
ِنِآَدَمِأ ِبِاب  ِِفيَِقل  َرة  َغَضَبُِحم  ِال  ََلِِإنَّ

َ
ِأ َفَملن 

ِضِ َر  ِِباأ  ُُ َِخدَّ ِصق  ُيل  ئًاَِفل  َِذِلَكَِشي  هان که غضب آتشی است در دل فرزند آدم. 5؛َوَجَدِِمن 
نگرید؟! پاس ا ار کسای  های  ردن او نمی آدم. آیا به سرخی چشمانش و برآمد ی رگ

 اش را به زمین بچسباند. چیزی از آن ]آتش غضب  را یافت،  ونه
                                                            

 .6، ص 1 ، ج الخصا . محمد بن علی صدوق، 1
 . به معنای همه.2
 .2198الدین محمد بلخی، دیوان شمس، غزلیات، غزل شماره  . جالل3
 . 124، ص 2 ، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 4
 .123، ص 1 ، ج مجمومه ورامفراس،  ابی  . مسعود بن عیسی ابن5
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ایان عباارت اشااره باه » وید   فراس در شرح این حدیث می ابیعالم بزرگ شیعی، َوّرام بن 
ترین جاها یعنی خاک بگاذارد  کردن است و اینکه انسان، عزیزترین اعضایش را بر پست سجده 

شاود، زائال  تکبر و تاوهمی کاه منشاأ غضاب می ،تا نفسش احساس خواری کند و به سبب آن
 1«.شود

 . وضو گرفتن3

رود. از  افزایش ضربان قلب، درجه حرارت بدن نیز باال مایبا جوشش خون در حال خشم و 
تاوان تاا  رو با استفاده از آب و شستن دست و صورت و ریخاتن آب باه سار و صاورت، می این 

حدودی این آتش را فرو نشاند. در متون دینی وضاو  ارفتن، یکای از راهکارهاای فارو نشااندن 
َطاَنِ»فرموده است   غضب معرفی شده است. پیامبر اکرم ي  ِالشَّ َطاِن،َِوِإنَّ ي  َغَضَبِِمَنِالشَّ ِال  ِإنَّ

َماِء،َِفِإَذاَِغِضلَبِ اُرِِبال  ِالنَّ
ُ
َفأ َماُِتط  اِر،َِوِإنَّ َحلُدُکم ُِِِخِلَقِِمَنِالنَّ

َ
ِِِأ

 
لأ َيَتَوضَّ خشام، از شایطان اسات و  2؛َفل 

ی از شما خشم نشیند. پس هنگامی که یک شیطان، از آتش آفریده شده است و آتش با آب فرو می
بخشی و از ساوی دیگار نورانیات  از یک سو برکت آب در وضو در آرامش«.  رفت، وضو بگیرد

 عنوان یک عبادت شرعی در این امر مؤ ر است. وضو به 
 . تغییر وضعیت جسمانی4

یکی دیگر از راهکارهای مهار غضب، تغییر وضعیت و حالت فیزیکی بدن در حاال خشام 
آمده است که ا ر انسان در حال ایستاده غضب کرد، فورًا بنشیند تا  قراست. در روایت امام با

نیز فرموده  امیرالمؤمنین 3این شعله شیطانی که در دلش برافروخته شده است، خاموش شود.
َزِمِ»است   َيل  َِفل  َماَِرُجٍ َِغِضَبَِوُِلَوَِقاِئم  یُّ
َ
َضِِِأ َر  َزِِِاأ  ِلُبِِرج  ُهُِیذ  َِفِإنَّ ُِ ِر َِفو  َطاِنِِِمن  ي  هر کاس در  4؛الشَّ

ایان «. رود حال ایستاده غضب کند، فورًا به زمین بچسبد که ]با این کار  وسوسه شیطان از او می
چنین تحلیل کرد که نفس و بدن با یکدیگر پیوناد بسایار  توان این روایت را از نظر ظاهری نیز می

ییر وضعیت جسمانی از حالت ایستاده به نزدیکی دارند و در یکدیگر تأ یر و تأ ر متقابل دارند. تغ
تواند در جوشش خون قلب نیز تأ یر بگذارد و ضربان قلاب را کااهش دهاد. کااهش  نشسته می

ضربان قلب نیز در نْفس تأ یر بگذارد و از شدت خشم بکاهد. بنابراین تغییر حالات ایساتاده باه 
                                                            

 .124. همان، ص 1
 .505، ص 29 . همان، ج 2
 . 304و  302، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3
 .305، ص 2 ، ج الکافی؛ محمد بن یعقوب کلینی، 21۷، ص 1 ، ج تفسعر الععاشی. محمد بن مسعود عیاشی، 4
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باید حالت خاود را تغییار دهاد؛ نشسته، خصوصیت ندارد و ا ر انسان با نشستن نیز آرام نشود، 
َحلُدُکم ِِِِإَذاَِغِضلَبِ»چنین نقل شده اسات   چنانکه از پیامبر اکرم برای مثال دراز بکشد؛ هم

َ
ِِأ

ِ َطِج   َيض  َِفل  َغَضُبَِوِإَلَّ ُهِال  َِذَلَبَِعن  ،َِفِإن  ِلس  َيج  َِفل  هنگاامی کاه یکای از شاما در حاال  1؛َوُلَوَِقاِئم 
«. د. پس ا ر غضب از او رفت ]که خوب است  و رنه به پهلو بخوابادایستاده غضب کند، بنشین

زند، در دو حالت  های عملی مثل زدن که از انسان در حال خشم سر می افزون بر آنکه دایره اقدام
 شود. نشسته و درازکش بسیار محدودتر از حالت ایستاده می

 . سکوت5

شم اسات؛ زیارا در ایان حالات یکی از حاالتی که سکوت در آن پسندیده است، حالت خ
کاردن، غیبات، تهمات، افشاای  احتمال فریاد زدن و صدور کلمات غیرمنطقی، رکیک، مسخره 

رود. بنااابراین سااکوت و خویشااتنداری کالماای، یکاای از  اساارار و... از انسااان بساایار باااال ماای
س از عباا راهکارهای مهار خشم و مایه سالمت و هدایت و نجات انسان اسات. در روایات ابن

َحُدُکم ِِِِإَذاَِغِضَبِ»چنین آمده است   پیامبر اکرم
َ
ِِِأ ُكت  َيس  هنگامی که یکی از شما غضب  2؛َفل 

ِتِ»نیز فرموده است   امام علی«. کند، سکوت کند م  َغَضَبِِبالصَّ غضب را با سکوت  3؛داُوواِال 
خادا مارا ای بناده »در روایت است مردی خدمت حضرت سلمان آمد و  فات  «. درمان کنید

پس ا ر غضب کردی، زبان »فرمود  «. توانم نمی» فت  «. غضب نکن»فرمود  «. نصیحت کن
 4«.و دستت را نگه دار

  شاود کاه در ساخن رو  خارد روباه خرد یا کم انسان در زند ی روزمره ممکن است با افراد بی
ای باه دنباال نازاع،  هاناهکنند و به هار ب  فتن با او یا در رفتارهایشان ادب و احترام را رعایت نمی

اختال ، در یری و فحاشی هستند. شیوه صحیح برخورد با این فرومایگان، مقابله به مثل و اقدام 
ها در  یعنی تشبه به ساگ« سگساری»نابخردانه متقابل نیست که به تعبیر برخی بزر ان، این کار 

و در برابار ساخنان و کارهاای  جویی است؛ بلکه باید با تحمل و بردباری با آنان برخاورد، انتقام
 اند   چنانکه  فته شان سکوت کرد و از آنان روی بر رداند؛ هم ناشایست

                                                            

 .2۷8، ص 35 ، ج مسند احمد. احمد بن حنبل، 1
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زپسنواباوسكوتاستوسـكو
 

1 ستیاایلهسـخنتًـتنُن ـوز
 

فرد با سکوت در منازعات و هنگام خشم به جای آنکه به دنبال جاواب دادن و رفاع اتهاام از 
باشد، با سکوت و بدون ابراز واکنش منفی دیگار طار  مقابال را باه  خود یا تصمیمی نابخردانه

های منطقای و  تواناد تصامیم کند. انسان پس از فرونشساتن خشام می خویشتنداری دعوت می
خردمندانه بگیرد. سکوت زمینه رشاد بسایاری از کمااالت علمای و اخالقای انساان را فاراهم 

ُجلَ ََِلِ»فرموده است   کند؛ چنانکه امام رضا می ِالرَّ ُجُ َِعاِبدًاَِحتَّ َِیُكوَنَِحِليمًاَِوِِإنَّ َیُكوُنِالرَّ
َرِِسِنيَنِ َ َِذِلَكَِعش  ُمَتَِقب  َِعاِبدًاَِحتَّ َِیص  ُِیَعدَّ َراِئيَ َِلم  َدِِفيَِبِنيِِإس  فرد عابد نیست تاا  2؛َکاَنِِإَذاَِتَعبَّ

ود، تا قبل از آن ده ساال ساکوت اختیاار اسرائیل ا ر فردی متعبد ب اینکه بردبار باشد و در قوم بنی
، شاخص بعاد از ده ساال روزه بر اساس این حدیث اماام«. شد نکرده بود، عابد شمرده نمی

 های رسیدن به مقام بردباری، سکوت است. رسید و یکی از راه سکوت به مرتبه عابد بودن می
 فرموده است   امام صادق

آیند و به شخص ناادان از  رد، دو فرشته فرود می ی هنگامی که میان دو نفر نزاعی در می
 ویند  آنچه را که  فتی، خودت سزاوارش هستی و  آن دو نفر ]یعنی ناداِن ناسزا و  می

 ویناد  شاکیبایی و  به آنچه  فتی، مجازات خاواهی شاد. باه شاخص بردباار نیاز می
پاس ا ار شاخِص  بردباری ورزیدی، ا ر آن را به انجام برسانی؛ خداوند تو را بیامرزد.

  3روند. بردبار جواب آن سفیه را بدهد، دو فرشته باال می
ها دیگار بارای آن شاخص بردباار دعاا و اساتغفار  بر اساس این حدیث شاریف، آن فرشاته

 کنند. در منابع اسالمی آمده است   کنند و او را به حال خود رها می نمی
ردی آمد و شروع باه ناسازا در مجلسی نشسته بود که م خدا روزی ابوبکر با رسول

زد. پاس از انادکی  نیز لبخناد مای  فتن به ابوبکر کرد. ابوبکر ساکت بود و پیامبر
 ابوبکر طاقت نیاورد و برخی از ناسزاهای آن مرد را باه خاودش بر رداناد. پیاامبر

رفات و  فات  ای  خشمگین شد و برخاسات و رفات. اباوبکر باه دنباال پیاامبر
هایش را به  زدی؛ ولی وقتی بعضی از حر  داد، لبخند می مم میخدا! وقتی دشنا رسول

خودش بر رداندم، خشمگین شدی و برخاستی؟! حضرت فرمود  هنگامی که سااکت 
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 رداناد؛ ولای وقتای ساخن  ای با تو بود که سخنانش را به خودش باز می بودی، فرشته
 1آنجا بنشیند.نشینم که شیطان در   فتی، شیطان به میان آمد و من در جایی نمی

 های شتابزده  . پرهیز از تصمیم6

های شتابزده و برخوردهای  یکی از راهکار دیگر این است که انسان در حال خشم از تصمیم
کردن آتش خشم، منطقی و حکیمانه برخورد   ای و آنی بپرهیزد و صبر کند تا پس از فروکش لحظه

َنَهل ِ»حال غضب نهی کارده اسات  از ادب کردن در  خدا کند. از همین روست که رسول
ِهَِِرُسوُلِ َغَضِبِِاللَّ َدِال  ََدِبِِعن  کاردن در هنگاام غضاب نهای   از ادب خدا رسول 2؛َعِنِاأ 

همه مربیان، آموز اران، استادان، والدین و قضات باید این اصل را آویزه  وش خود کنند و «. کرد
 از تأدیب فرد خاطی در هنگام غضب اجتناب نمایند.  

خواست باه سافر عماره  به نام َجِریِر ْبِن ُمَراِزم می نقل است یکی از اصحاب امام صادق
ِقِ»برود. خدمت آن حضرت رسید و از ایشان درخواست سفارشی کرد. حضرت به او فرمود   ِِاتَّ

َهِ ِِِاللَّ  او بااز درخواسات سافارش کارد، ولای«. ؛ تقوای الهی داشته باش و عجله نکانَِوََِلُِتَعجِّ  
بیش از این چیزی نفرمود. جریر در میان راه به یاک ناصابی برخاورد کارد کاه باه اماام  امام

افتااد و از  خواست او را کتک بزند که به یاد فرمایش امام جسارت نمود. جریر می صادق
در مکه به ُمراِزم فرمود   در نقل دیگری نیز آمده است که امام صادق 3نظر کرد. این کار صر 

ا ر این سخن » وید   مرازم می«. دهد، به او کاری نداشته باش نیدی کسی مرا دشنام میا ر ش»
 4«.داد، کشته بودم دشنام می نبود، من در مکه شخصی را که به امام صادق امام

 .  گذشت و تغافل 7

 یری در کارهاست. در این بخاش  یکی از راهکارهای کنترل خشم،  ذشت و تغافل و آسان
 شود. و بزر ان در  ذشت و تغافل اشاره می هایی از سیره ائمه به نمونه

َعاِقَ ِِِِإَنِ» فرماید  می امام علی ُفُهِِِال  ِِِِنص  ِتَمال  ُفُهَِتَغاُفل ِِاح  نیمی از خردمند، بردباری  5؛َِوِِنص 
 «. یری است و نیم دیگرش نادیده
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 دهندگان با دشنام الف( برخوردهای امام سجاد

ا که حسن بن حسن نام داشت ا در برابر ایشان ایساتاد  دان امام سجادمردی از خویشاون
و سخنان تندی به زبان آورد و به ایشان ناسزا  فت. حضرت در آن هنگام باه او چیازی نگفات، 

آنچه این مرد  فت، شنیدید. اکنون دوست داریاد »ولی وقتی او رفت؛ به همنشینان خود فرمود  
آییم و دوسات  آری، مای» فتناد  «. یم و پاسخ من را هم به او بشنوید؟با من بیایید تا نزد او برو

که این آیاه را  آن حضرت حرکت کرد، در حالی «. داشتیم پاسخ او را بگویی و ما هم پاسخ دهیم
َظِ»کرد   تالوت می َغي  كاِظِميَنِال  ما ا از خواندن این آیه ا فهمیدیم که چیزی به او نخواهد ...«. َوِال 
به او بگویید این علی بن »ی آن حضرت به خانه آن مرد رسید، او را صدا کرد و فرمود   فت. وقت

آن مرد در حالی از خانه بیرون آمد که آماده شرارت بود و شک نداشات کاه آن «. الحسین است
  ای برادر! تو هم»به او فرمود   حضرت برای تالفی آنچه از او سر زده، آمده است. امام سجاد

اکناون مان از  د من آمدی و آنچه خواستی  فتی. ا ار آنچاه  فتای در مان هسات، هماکنون نز
«. خواهم و ا ر چیزی که  فتی در من نیست، پس خدا تو را بیامرزد  خداوند برای آن آمرزش می

بلکه من چیزی را به تو  فتم که در تو نباود و »آن مرد میان دید ان آن حضرت را بوسید و  فت  
 1«.اوارترممن خود بدان سز

درازی کرد. حضارت  توهین و زبان مردی به امام سجاد»در حکایت دیگری آمده است  
کارد  از او تغافل کرد ]خطایش را نادیده انگاشت و خود را به غفلت زد . آن مارد ]کاه تصاور می

ِنلي»امام)ع( متوجه این توهین نشده است  به حضرت  فت   ع 
َ
لاَكِأ «. کنم ؛ تاو را قصاد مایِإیَّ

ِضي»مام)ع( با همان آهنگ به او فرمود  ا غ 
ُ
َكِأ  «.کنم  پوشی می و من هم از تو چشم 2؛َوَِعن 

 سوار نامهربان با دوچرخه ب( برخورد عالمه طباطبایی

کند  روزی   ، مفسر بزرگ قرآن کریم، درباره ایشان نقل مییکی از نزدیکان عالمه طباطبایی
ایش را مجروح کرد. یکی از نزدیکانش که آن حوالی باود، ای به ایشان زد و پ در خیابان دوچرخه

ساوار رو باه ایشاان کارد و  فات   ای برد و روی صاندلی نشاانید. آن دوچرخه ه  عالمه را به مغاز
خداوناد هماه ماا را باه راه راسات »ایشان با کمال بزر واری فرمود  «. درست راه برو عموجان»

 3«.هدایت کند
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 ک. تماس با خویشاوند نزدی8

های دینی آمده است که انسان هنگاام غضاب بار خویشااوند مانناد  ها و سفارش در توصیه
ها دست بزند؛ بارای مثاال باا او  ها نزدیک شود و به آن فرزند، پدر و مادر و بستگان محارم، به آن

دساات بدهااد یااا او را در آغااوش بگیاارد و رویااش را ببوسااد تااا آتااش خشاامش فااروکش کنااد. 
 ده است  فرمو امیرالمؤمنین

شود. پاس  شود تا به سبب آن وارد آتش می کند و راضی نمی  اه یکی از شما غضب می
هر فردی از شما که بر خویشاوند نسبی خود غضب کند، به او نزدیک شود؛ زیرا وقتای 

دهد  بارالها!  شود. رحم به عرش آویزان است، ندا می رحم، رحم را لمس کند؛ آرام می
وصل کند و قطع کن کسی که مرا قطع کند و این قول خداوند  وصل کن کسی را که مرا

َِرِقيبلاًِ»است در کتابش  ُكم  َهِکاَنَِعَللي  ِاللَّ حاَمِِإنَّ َر  ِذ َِتساَئُلوَنِِبِهَِوِاأ  َهِالَّ ُقواِاللَّ ؛ از َوِاتَّ
کنیاد کاه  خدایی بترسید که به ]نام  او و به نام خویشاوندان از یکدیگر درخواسات می

 1«.ب شماستخدا مراق
های مشترکی وجود دارد که وقتای باا  های مشترک و به تعبیری ژن در وجود خویشاوندان رگ

 دهد. کنند، به هر دو طر  آرامش می یکدیگر برخورد پیدا می

 فهرست منابع

 کتب

 قرآن کریم

(، چاا  اول، مجموما  وّرام) تنبعه الخواطر و نزه  الناواظر،  فراس، مسعود بن عیسی ابن ابی .1
 . ق1410،  م  مکتب  الفقیهق

و دیگاران، چاا    ، تحقی  شعیب ارنووط  مسند أحمد ان حنبلحنبل، احمد بن محمد،  ابن .2
 . ق1416اول، بیروت  مؤسس  الرسال ، 

اللاه  قام  کتابخاناه آیات ،شرح نهج البالغا الله،  الحدید معتزلی، عبدالحمید بن هبه ابی  ابن .3
 ق.1404مرعشی، 

 ق.1381هاشمی، ، چا  اول، تبریز  بنیکشف الغم ی، اربلی، علی بن عیس .4
، تحقیا  سایدمهدی رجاایی، غرر الحکم و درر الکلمتمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد،  .5
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