فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

راهکارهای عملی کظمغیظ از منظر قرآن و روایات
*

حجتاالسالم والمسلمین کاظمدلیری 


مقدمه

بیشک فضیلت کظمغیظ و بردباری همچون فضیلتهای دیگر باا تمارین و ممارسات باه
َ َ َ ُ
دست میآید؛ همچنانکه امام علی فرموده است « َأف َض ُ ِر َداء ُِیر َت َ
یِب ِهِال ِهل ُلمِف ِلإنِللمِتكلنِ
د
ِ ٍ
ِ
َ ً
يما َِف َت َه َّلمِِ َفإ َّن ُه َِق َّ َِمن َِت َش َّب َهِب َقومِإ ََّل َِأو َش َك َِأن َِی ُك َ
ون ِِمن ُهمِ؛ 1بردباری ،بهترین ردایی اسات کاه
ح ِل
ٍ
ِ
ِ ِ
انسان بر دوش خود میاندازد .پس ا ر بردبار نیستی ،بردباری َبورز؛ زیرا اندک کسای اسات کاه
ممارسات پیوساته،
شبیه روهی شود ،مگر اینکه نزدیک است از آنان شود» .بنابراین با تمرین و
ِ
ُ
خلقیات انسان عوض میشود؛ همچنانکه شخص بیاباننشاین کاه اخاالق خشاکی دارد ،ا ار
شهرنشین شود؛ خل و خوی خشکش به مرور زمان تلطیف میشود 2.بنابراین انسان باا تمارین
مهار خشم میتواند بهتدریج بردبار شود.
راهکارهای کظمغیظ

در آیات و روایات برای درمان خشم و پرورش فضیلت بردباری ،راهکارهای متعاددی ارائاه
شده است که به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1یاد خدا

یاد خدا ،مهمترین راهکار مهار خشم است .از آنجا که شیطان در حال غضب بر انسان چیره
میشود ،انسان با یاد خدا میتواند بر وسوسههای شیطان چیره شود .انسان در حاال عاادی و در
همه احوال هر چه بیشتر با یاد خدا و عباداتی مانند نماز ا که حقیقات آن چیازی جاز یااد خادا
* دانشآموخته سطح  3حوزه علمیه قم.
 .1محمد بن حسین شریف الرضی ،خصائص األئم  ،ص.115
 .2عبدالحمید بن هبهالله ابن ابیالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،19ص .2۷
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نیست ا مأنوستر باشد ،ظرفیتهای روحیاش افزایش مییابد و در حال خشم نیز توان بهتاری
برای مهار آن خواهد داشت.
آنک امیادیرودامنا،خسیاسـت 
ِ


یـادخـشمویـادکـهـوت،یــادآم 

امام صادق

اسـت 


مانکیادناموارقخودیسـی

ُ
یُـرداوراکهنـبـودا ـلنـمــام  
1



فرموده است

َ َ َ َ َ
َ ُ ًَ َ ََ ُ
َ َ َ َ ُ َ
َ
إ َّنِف َّ
ينِتغض ُبِأذکرك ِِعن َدِغض ِبيِفلهِأم َهقلكِ
يِح
ِ ِ
يِالتو َر ِاةِمكتوباِیاِابنِآدمِاذکر ِن ِ
َ َ َ
َ َ َ
َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ
َّ
َ
َ
لار ِللكِخيلر ِِم ِلنِ
لار ِللكِف ِلإنِان ِتص ِ
ِفيمنِأمهقِو ِِإذاِظ ِلمت ِِبمظ ِلم ٍةِفارض ِِبان ِتص ِ
َ
َ
لك؛ 2در تاورات نوشاته اسات ای فرزناد آدم! هنگاامی کاه خشامگین
ان ِت َص ِارك ِِل َنف ِس ِ
میشوی ،مرا یاد کن تا تو را در هنگام خشمم یاد کنم و تو را در میان کسانی کاه ناابود
میکنم ،نابود نکنم و هنگامی که ستمی به تو شد ،به انتقام من برایت خشنود بااش کاه
انتقام من برایت بهتر از انتقام تو برای خودت است.

برخی دعاها و اذکار خاص نیز برای مهار غضب وارد شده است؛ از جمله طبرسی در کتاب
َ َ
مکارم األخالق می وید انسان در حال غضب بر پیامبر صلوات بفرستد و بگوید « ُیذ ِلبِغيظِ

َ
َ
َ َ َ ُ َ َّ َّ
َ َّ
يِوِأذلب َِغي َظ َِقلبيِِ َ
ُق ُلوبهمِِ َّالل ُه َّمِاغفر َِذنب َ
الشي َطان َّ
ِالر ِج ِيم َِوَِل َِحول َِوَِلِق َّوة ِِإَل ِِبالل ِهِ
ِ
ِ
ن
يِم
ن
ر
ج
ِأ
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
3
َ
ال َع ِليِِّالع ِظيم؛ [خدا خشم شدید دلهایشان را ببرد .بارالها! ناهم را بیامرز و خشم شادید مارا

ببر و مرا از شیطان راندهشده پناه ده و حول و قوهای جز به خدای بلندمرتبه بزرگ نیست».

َ
َ َ ُ َ َّ َّ
در برخی اخبار نیز آمده است که ا ر انسان در حال غضب ذکار «َل َِحلول َِوَِلِق َّلوة ِِإَل ِِبالل ِلهِ
4
ال َع ِليِِّال َع ِظيم» را بگوید غضبش آرام میشود.

 .2سجده در برابر خدا

بسیاری از خشمها و عصبانیتها ،ریشه در تکبر یا خودبزرگبینی انسان دارد و راه مباارزه باا
خشم نیز مبارزه با تکبر است .امام صادق فرموده است
حواریون به عیسی بن مریم فتند

ُ ِّ َ َ
ََ ََ َ ََ َ
َ َ
َّ
َّ َ ُ َ
َ َ
اِم َعل َمِالخي ِرِأع ِلم َناِأ ُّ ِاأش َي ِاءِأش ُّدِفقالِأش ُّدِاأش َي ِاءِغض ُبِالل ِه َِع َّز َِو َِج ِقلالواِف ِلب َمِ
َی

 .1جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،بیت  3۷96ا .3۷95
 .2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .304
 .3حسن بن فضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.350
 .4حسین بن محمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،12ص .15
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ُ َّ َ َ َ ُ َّ
َ ُ
ِالله َِق َالِب َِأن ََِل َِتغ َض ُبو َاِق ُالو َاِو َِم َاِبد ُءِال َغ َضب َِق َالِالكب ُر َِو َّ
ِالت َج ُّب ُر َِو َِمهق َلرةِ
یتق ِغضب ِ
ِ
ِ
ِ
اس؛ 1ای آموز ار خوبی! به ما بیاموز که ساختترین چیزهاا کادام اسات؟ فرماود
َّالن ِ ِ
سختترین چیزها ،خشم خداوند عزوجل است .فتند چه چیزی انساان را از خشام
خدا نگه میدارد؟ فرمود به اینکه غضب نکنید .فتند آغاز غضب چیسات؟ فرماود
کبر و زور ویی و تحقیر مردم.

مولوی می وید

نملــه2خشــمامکبــرخیــزد،امتكبــرپــاککــو 

ُ
تكبــرخـــاککـــو 

یکـــبررارویی
تــرنـــخوا

ُروتــوَوــاب ــواکــو،کبــروکــینراخــوزیرـــز 


چ ـیاکیخًتـهمــراــندوسـ ،چـاالککـو 3

ً
شاهد این سخن آن است که خشم فرعونی در پادشاهان ،قدرتمنادان و روتمنادان معماوال
بیش از بقیه است و بهآسانی و به اندک چیزی دستور قتل و حبس و شکنجه بیگناهان را میدهند؛
زیرا خود را بزرگ و دیگران را پست و حقیر میشمارند .در همین راستا امام رضاا در تعریاف
تواضع ،یکی از حدود آن را کظمغیظ و ذشت از مردم بیان کرده است 4.بنابراین تکبار یکای از
ریشههای مهم غضب است .از سوی دیگر یکی از راهکارهای درمان تکبر ،خاکساری در برابار
پرورد ار با سر نهادن یا سجده بر خاک است .از این رو در روایت پیاامبر اکارم ساجده بار
زمین به عنوان یکی از راهکارهای فرو نشاندن غضب و مقابله با وسوسههای شایطان بیاان شاده
است .ابوسعید خدری می وید پیامبر فرموده است


َ َ
ََ
َ
َ
َ
َ َ
َ ََ َ
ِآد َمِأَِلِت َرو َن ِِإل ُِحم َر ِة َِعي َني ِه َِوِان ِتفلاِِأو َد ِاج ِلهِف َملنِ
أَل ِِإ َّنِالغض َب ُِحم َرة ِِفيِقل ِبِاب ِن
ِ
َ
َ َ َ ًَ
َ
ض؛5هان که غضب آتشی است در دل فرزند آدم.
َو َج َد ِِمنِذ ِلكِشيئاِفل ُيل ِصقِخ َّد ُُ ِِباأر ِ ِ
آدم .آیا به سرخی چشمانش و برآمد ی رگهای ردن او نمینگرید؟! پاس ا ار کسای

چیزی از آن [آتش غضب را یافت ،ونهاش را به زمین بچسباند.
 .1محمد بن علی صدوق ،الخصا  ،ج  ،1ص .6
 .2به معنای همه.
 .3جاللالدین محمد بلخی ،دیوان شمس ،غزلیات ،غزل شماره .2198
 .4محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .124
 .5مسعود بن عیسی ابن ابیفراس ،مجمومه ورام ،ج  ،1ص .123
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عالم بزرگ شیعیَ ،و ّرام بن ابیفراس در شرح این حدیث می وید «ایان عباارت اشااره باه
سجده کردن است و اینکه انسان ،عزیزترین اعضایش را بر پستترین جاها یعنی خاک بگاذارد
تا نفسش احساس خواری کند و به سبب آن ،تکبر و تاوهمی کاه منشاأ غضاب میشاود ،زائال
1
شود».
 .3وضو گرفتن

با جوشش خون در حال خشم و افزایش ضربان قلب ،درجه حرارت بدن نیز باال مایرود .از
این رو با استفاده از آب و شستن دست و صورت و ریخاتن آب باه سار و صاورت ،میتاوان تاا
حدودی این آتش را فرو نشاند .در متون دینی وضاو ارفتن ،یکای از راهکارهاای فارو نشااندن
َّ َ
َّ َ
َ َ
فرموده است « ِإ َّنِالغض َب ِِم َنِالشيط ِان َِ،و ِإ َّنِالشيط َانِ
غضب معرفی شده است .پیامبر اکرم
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ِالنار َِ،وإ َّن َم ُاِتط َف ُأ َّ
ُ َ َ َّ
ِالن ُارِبال َماءِ،فإذاِغض َ
لبِِأ َح ُلدکمِِفل َي َت َوضلأِ؛ 2خشام ،از شایطان اسات و
ِ
ِ
ِ
خ ِلق ِِمن ِ ِ
ِ
شیطان ،از آتش آفریده شده است و آتش با آب فرو مینشیند .پس هنگامی که یکی از شما خشم
رفت ،وضو بگیرد» .از یک سو برکت آب در وضو در آرامشبخشی و از ساوی دیگار نورانیات
وضو به عنوان یک عبادت شرعی در این امر مؤ ر است.
 .4تغییر وضعیت جسمانی

یکی دیگر از راهکارهای مهار غضب ،تغییر وضعیت و حالت فیزیکی بدن در حاال خشام
ً
است .در روایت امام باقر آمده است که ا ر انسان در حال ایستاده غضب کرد ،فورا بنشیند تا
این شعله شیطانی که در دلش برافروخته شده است ،خاموش شود 3.امیرالمؤمنین نیز فرموده
َ
َ
َ َ
َّ َ
َ َ َّ
َ َ
ان؛ 4هر کاس در
است «أ ُّی َم َاِر ُج ٍ ِغ ِض َب َِو ُِل َوِقا ِئمِفل َيل َز ِمِِاأرضِِ ِمنِفو ِر ُِِف ِإن ُه ُِیذ ِل ُب ِِرج َِزِالشيط ِ ِ
ً
حال ایستاده غضب کند ،فورا به زمین بچسبد که [با این کار وسوسه شیطان از او میرود» .ایان
روایت را از نظر ظاهری نیز میتوان اینچنین تحلیل کرد که نفس و بدن با یکدیگر پیوناد بسایار
نزدیکی دارند و در یکدیگر تأ یر و تأ ر متقابل دارند .تغییر وضعیت جسمانی از حالت ایستاده به
نشسته میتواند در جوشش خون قلب نیز تأ یر بگذارد و ضربان قلاب را کااهش دهاد .کااهش
ْ
ضربان قلب نیز در نفس تأ یر بگذارد و از شدت خشم بکاهد .بنابراین تغییر حالات ایساتاده باه
 .1همان ،ص .124
 .2همان ،ج  ،29ص .505
 .3محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص  302و .304
 .4محمد بن مسعود عیاشی ،تفسعر الععاشی ،ج  ،1ص 21۷؛ محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .305
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نشسته ،خصوصیت ندارد و ا ر انسان با نشستن نیز آرام نشود ،باید حالت خاود را تغییار دهاد؛
َ َ َ َ ُ
لبِِأ َح ُلدکمِِ
چنین نقل شده اسات « ِإذاِغ ِض
برای مثال دراز بکشد؛ همچنانکه از پیامبر اکرم
َ َ
َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َّ َ َ َ
1
َو ُل َوِقا ِئمِفل َيج ِلسِ،ف ِإنِذلبِعنهِالغضبِو ِإَلِفليضط ِج ِ؛ هنگاامی کاه یکای از شاما در حاال
ایستاده غضب کند ،بنشیند .پس ا ر غضب از او رفت [که خوب است و رنه به پهلو بخواباد».
افزون بر آنکه دایره اقدامهای عملی مثل زدن که از انسان در حال خشم سر میزند ،در دو حالت
نشسته و درازکش بسیار محدودتر از حالت ایستاده میشود.
 .5سکوت

یکی از حاالتی که سکوت در آن پسندیده است ،حالت خشم اسات؛ زیارا در ایان حالات
احتمال فریاد زدن و صدور کلمات غیرمنطقی ،رکیک ،مسخره کاردن ،غیبات ،تهمات ،افشاای
اسارار و ...از انسااان بساایار باااال ماایرود .بنااابراین سااکوت و خویشااتنداری کالماای ،یکاای از
راهکارهای مهار خشم و مایه سالمت و هدایت و نجات انسان اسات .در روایات ابنعبااس از
پیامبر اکرم

َ َ

َ

ُ َ

ُ

چنین آمده است « ِإذاِغ ِض َبِِأ َح ُدکمِِفل َيسكتِ؛ 2هنگامی که یکی از شما غضب

کند ،سکوت کند» .امام علی

داوواِال َغ َض َبِب َّ
نیز فرموده است « ُ
ت؛ غضب را با سکوت
الصم ِ ِ
ِ
3

درمان کنید» .در روایت است مردی خدمت حضرت سلمان آمد و فات «ای بناده خادا مارا
نصیحت کن» .فرمود «غضب نکن» .فت «نمیتوانم» .فرمود «پس ا ر غضب کردی ،زبان
و دستت را نگه دار».

4

انسان در زند ی روزمره ممکن است با افراد بیخرد یا کمخارد روباهرو شاود کاه در ساخن
فتن با او یا در رفتارهایشان ادب و احترام را رعایت نمیکنند و به هار بهاناهای باه دنباال نازاع،
اختال  ،در یری و فحاشی هستند .شیوه صحیح برخورد با این فرومایگان ،مقابله به مثل و اقدام
نابخردانه متقابل نیست که به تعبیر برخی بزر ان ،این کار «سگساری» یعنی تشبه به ساگها در
انتقامجویی است؛ بلکه باید با تحمل و بردباری با آنان برخاورد ،و در برابار ساخنان و کارهاای
ناشایستشان سکوت کرد و از آنان روی بر رداند؛ همچنانکه فتهاند
 .1احمد بن حنبل ،مسند احمد ،ج  ،35ص .2۷8
 .2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص .39
 .3عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی ،غرر الحکم و دررالکلم ،ص .819
 .4ابوحامد محمد غزالی ،إحعاء ملوم الدین ،ج  ،9ص .109
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ُ
ستیاایلهسـخنتًـتنن ـوز 1

پسنواباوسكوتاستوسـكوز 


فرد با سکوت در منازعات و هنگام خشم به جای آنکه به دنبال جاواب دادن و رفاع اتهاام از
خود یا تصمیمی نابخردانه باشد ،با سکوت و بدون ابراز واکنش منفی دیگار طار مقابال را باه
خویشتنداری دعوت میکند .انسان پس از فرونشساتن خشام میتواناد تصامیمهای منطقای و
خردمندانه بگیرد .سکوت زمینه رشاد بسایاری از کمااالت علمای و اخالقای انساان را فاراهم
َ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ً َ َّ َ ُ َ َ ً َ َّ َّ َ
ِالر ُجل ِ
میکند؛ چنانکه امام رضا فرموده است «َلِیكونِالرج ِع ِابداِحت ِیكونِح ِليماِو ِِإن
ً
َ َ
َ َ َ َ َ
َک َانِإ َذ َاِت َع َّب َدِف َ
ين؛ 2فرد عابد نیست تاا
يِإس َرا ِئي ِلم ُِی َع َّد َِع ِابدا َِح َّت َِیص ُمتِقب ِذ ِلك َِعش َر ِِس ِن َ ِ
ن
يِب
ِ
ِ
ِ
ِ
اینکه بردبار باشد و در قوم بنیاسرائیل ا ر فردی متعبد بود ،تا قبل از آن ده ساال ساکوت اختیاار
نکرده بود ،عابد شمرده نمیشد» .بر اساس این حدیث اماام  ،شاخص بعاد از ده ساال روزه
سکوت به مرتبه عابد بودن میرسید و یکی از راههای رسیدن به مقام بردباری ،سکوت است.
امام صادق فرموده است
هنگامی که میان دو نفر نزاعی در می یرد ،دو فرشته فرود میآیند و به شخص ناادان از
نادان ناسزا و می ویند آنچه را که فتی ،خودت سزاوارش هستی و
آن دو نفر [یعنی ِ
به آنچه فتی ،مجازات خاواهی شاد .باه شاخص بردباار نیاز می ویناد شاکیبایی و

شاخص
بردباری ورزیدی ،ا ر آن را به انجام برسانی؛ خداوند تو را بیامرزد .پاس ا ار
ِ
3
بردبار جواب آن سفیه را بدهد ،دو فرشته باال میروند.

بر اساس این حدیث شاریف ،آن فرشاتهها دیگار بارای آن شاخص بردباار دعاا و اساتغفار
نمیکنند و او را به حال خود رها میکنند .در منابع اسالمی آمده است
روزی ابوبکر با رسولخدا

در مجلسی نشسته بود که مردی آمد و شروع باه ناسازا

فتن به ابوبکر کرد .ابوبکر ساکت بود و پیامبر

نیز لبخناد مایزد .پاس از انادکی

ابوبکر طاقت نیاورد و برخی از ناسزاهای آن مرد را باه خاودش بر رداناد .پیاامبر
خشمگین شد و برخاسات و رفات .اباوبکر باه دنباال پیاامبر

رفات و فات ای

رسولخدا! وقتی دشنامم میداد ،لبخند میزدی؛ ولی وقتی بعضی از حر هایش را به
خودش بر رداندم ،خشمگین شدی و برخاستی؟! حضرت فرمود هنگامی که سااکت
 .1جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر دوم ،بیت .2۷1۷
 .2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .111
 .3همان ،ص  112و .113
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بودی ،فرشتهای با تو بود که سخنانش را به خودش باز می رداناد؛ ولای وقتای ساخن
فتی ،شیطان به میان آمد و من در جایی نمینشینم که شیطان در آنجا بنشیند.

1

 .6پرهیز از تصمیمهای شتابزده

یکی از راهکار دیگر این است که انسان در حال خشم از تصمیمهای شتابزده و برخوردهای
لحظهای و آنی بپرهیزد و صبر کند تا پس از فروکش کردن آتش خشم ،منطقی و حکیمانه برخورد
َ
از ادب کردن در حال غضب نهی کارده اسات «ن َهل ِ
کند .از همین روست که رسولخدا
َ
ُ َّ
َ َ
ب؛ 2رسولخدا از ادب کاردن در هنگاام غضاب نهای
َر ُسولِالل ِِه ِ َع ِنِاأ َد ِب ِِعن َدِالغض ِ ِ
کرد» .همه مربیان ،آموز اران ،استادان ،والدین و قضات باید این اصل را آویزه وش خود کنند و
از تأدیب فرد خاطی در هنگام غضب اجتناب نمایند.
نقل است یکی از اصحاب امام صادق به نام َج ِر ِیر ْبن ُم َر ِازم میخواست باه سافر عماره
ِ
َّ
برود .خدمت آن حضرت رسید و از ایشان درخواست سفارشی کرد .حضرت به او فرمود «ات ِقِِ
َّ َ
الل َهِِ َوَِل ُِت َع ِّج ِ؛ تقوای الهی داشته باش و عجله نکان» .او بااز درخواسات سافارش کارد ،ولای
امام بیش از این چیزی نفرمود .جریر در میان راه به یاک ناصابی برخاورد کارد کاه باه اماام
صادق جسارت نمود .جریر میخواست او را کتک بزند که به یاد فرمایش امام افتااد و از
این کار صر نظر کرد 3.در نقل دیگری نیز آمده است که امام صادق در مکه به ُمر ِازم فرمود
«ا ر شنیدی کسی مرا دشنام میدهد ،به او کاری نداشته باش» .مرازم می وید «ا ر این سخن
4
امام نبود ،من در مکه شخصی را که به امام صادق دشنام میداد ،کشته بودم».
 .7گذشت و تغافل

یکی از راهکارهای کنترل خشم ،ذشت و تغافل و آسان یری در کارهاست .در این بخاش
به نمونههایی از سیره ائمه و بزر ان در ذشت و تغافل اشاره میشود.
ُ َ ُ
َ ُ
امام علی میفرماید « ِإ َنِِال َع ِاق ِِ ِنصف ُهِِاح ِت َمالِِ َوِ ِنصف ُه َِتغافل ِ؛ 5نیمی از خردمند ،بردباری
و نیم دیگرش نادیده یری است».
 .1سلیمان بن احمد طبرانی ،التفسیر الکبیر تفسعر القرآن العظعم ،ج  ،2ص .129
 .2علی بن حسن طبرسی ،مشکاة األنوار ،ص .30۷
 .3علی بن عیسی اربلی ،کشف الغم  ،ج  ،2ص .188
 .4همان ،ص  193و .194
 .5عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی ،غرر الحکم و دررالکلم ،ص .139
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الف) برخوردهای امام سجاد

با دشنامدهندگان

مردی از خویشاوندان امام سجاد ا که حسن بن حسن نام داشت ا در برابر ایشان ایساتاد
و سخنان تندی به زبان آورد و به ایشان ناسزا فت .حضرت در آن هنگام باه او چیازی نگفات،
ولی وقتی او رفت؛ به همنشینان خود فرمود «آنچه این مرد فت ،شنیدید .اکنون دوست داریاد
با من بیایید تا نزد او برو یم و پاسخ من را هم به او بشنوید؟» .فتناد «آری ،مایآییم و دوسات
داشتیم پاسخ او را بگویی و ما هم پاسخ دهیم» .آن حضرت حرکت کرد ،در حالی که این آیاه را
َ َ َ
َ
ظ .»...ما ا از خواندن این آیه ا فهمیدیم که چیزی به او نخواهد
ينِالغي ِ
كاظ ِم
تالوت میکرد «وِال ِ
فت .وقتی آن حضرت به خانه آن مرد رسید ،او را صدا کرد و فرمود «به او بگویید این علی بن
الحسین است» .آن مرد در حالی از خانه بیرون آمد که آماده شرارت بود و شک نداشات کاه آن
حضرت برای تالفی آنچه از او سر زده ،آمده است .امام سجاد به او فرمود «ای برادر! تو هم
اکنون نزد من آمدی و آنچه خواستی فتی .ا ار آنچاه فتای در مان هسات ،هماکناون مان از
خداوند برای آن آمرزش میخواهم و ا ر چیزی که فتی در من نیست ،پس خدا تو را بیامرزد».
آن مرد میان دید ان آن حضرت را بوسید و فت «بلکه من چیزی را به تو فتم که در تو نباود و
1
من خود بدان سزاوارترم».
در حکایت دیگری آمده است «مردی به امام سجاد توهین و زباندرازی کرد .حضارت
از او تغافل کرد [خطایش را نادیده انگاشت و خود را به غفلت زد  .آن مارد [کاه تصاور میکارد
َ َ
امام(ع) متوجه این توهین نشده است به حضرت فت « ِإ َّیلاكِأع ِنلي؛ تاو را قصاد مایکنم».
ُ
امام(ع) با همان آهنگ به او فرمود « َو َِعن َكِأغ ِضي؛ 2و من هم از تو چشمپوشی میکنم».
ب) برخورد عالمه طباطبایی با دوچرخهسوار نامهربان

یکی از نزدیکان عالمه طباطبایی  ،مفسر بزرگ قرآن کریم ،درباره ایشان نقل میکند روزی
در خیابان دوچرخهای به ایشان زد و پایش را مجروح کرد .یکی از نزدیکانش که آن حوالی باود،
عالمه را به مغازهای برد و روی صاندلی نشاانید .آن دوچرخهساوار رو باه ایشاان کارد و فات
«درست راه برو عموجان» .ایشان با کمال بزر واری فرمود «خداوناد هماه ماا را باه راه راسات
3
هدایت کند».
 .1محمد بن محمد مفید ،اإلرشاد ،ج  ،2ص  145و 146؛ فضل بن حسن طبرسی ،إمالم الوری ،ص .261
 .2علی بن عیسی اربلی ،کشف الغم  ،ج  ،2ص.101
 .3خبر زاری رسمی حوزه« ،واکنش عالمه طباطبایی به یک حاد ه تصاد » ،1400/06/02 ،کد خبر .9۷4591

راهکارهای عملی کظمغیظ از منظر قرآن و روایات 143 

 .8تماس با خویشاوند نزدیک

در توصیهها و سفارشهای دینی آمده است که انسان هنگاام غضاب بار خویشااوند مانناد
فرزند ،پدر و مادر و بستگان محارم ،به آنها نزدیک شود و به آنها دست بزند؛ بارای مثاال باا او
دساات بدهااد یااا او را در آغااوش بگیاارد و رویااش را ببوسااد تااا آتااش خشاامش فااروکش کنااد.
امیرالمؤمنین فرموده است
اه یکی از شما غضب میکند و راضی نمیشود تا به سبب آن وارد آتش میشود .پاس
هر فردی از شما که بر خویشاوند نسبی خود غضب کند ،به او نزدیک شود؛ زیرا وقتای
رحم ،رحم را لمس کند؛ آرام میشود .رحم به عرش آویزان است ،ندا میدهد بارالها!
وصل کن کسی را که مرا وصل کند و قطع کن کسی که مرا قطع کند و این قول خداوند
ً
َ َّ ُ َّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ َّ َّ َ َ َ ُ
يبلا؛ از
ِکان َِعلليكم َِر ِق ِ
است در کتابش «وِاتقواِاللهِال ِذ ِتسائلون ِِب ِهِوِاأرحام ِِإنِالله
خدایی بترسید که به [نام او و به نام خویشاوندان از یکدیگر درخواسات میکنیاد کاه
خدا مراقب شماست».

1

در وجود خویشاوندان رگهای مشترک و به تعبیری ژنهای مشترکی وجود دارد که وقتای باا
یکدیگر برخورد پیدا میکنند ،به هر دو طر آرامش میدهد.
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