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شــامل  تربیتــی،  حــوزه ی  در  مهــم  موضوعــات  از  شــفقت 
ــط  ــه نقــش مهمــی در رواب ــی اســت ک ــا و ویژگی های مهارت ه
ــاز و  ــه نی ــه ب ــی و توج ــه ی مهربان ــر پای ــی ب ــردی و اجتامع ف
ــه  ــراد جامع ــئولیت پذیری اف ــتگی و مس ــب همبس ــراد دارد و موج ــکالت اف مش
می شــود. هرچنــد در عــر حــارض، نقــش شــفقت به عنــوان الگــوی تربیتــی مؤثــر 
در جامعــه، مغفــول مانــده اســت؛ امــا قــرآن و روایــات به عنــوان منابــع هدایــت 
و تربیــت انســان، بــه آن پرداخته انــد. نوشــتار پیــش رو، بــا روش توصیفــی ـ 
تحلیلــی، بــه بررســی مفهــوم شــفقت و آثــار تربیتــی آن از دیــدگاه قــرآن و روایات 
می پــردازد تــا ویژگــی و مهارت هــای شــفقت و آثــار تربیتــی آن در ســاحت های 
ــی را  ــردی و اجتامع ــوزه ی  ف ــی، در دو ح ــی و اخالق ــی، عاطف ــادی، احساس اعتق
بیــان کنــد و فرهنــگ شــفقت ورزی در جامعــه رشــد یابــد و بــر آن متمرکــز شــود. 
نتایــج پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه: الــف. شــفقت از صفــات مثبــت »فــردی« 
و »اجتامعــی« اســت کــه ســبب تأثیــر متقابــل افــراد بــر یکدیگــر بــرای بهزیســتی 
ــات و مهارت هاســت و  ــه ای از صف ــام روحــی اســت؛ ب. شــفقت مجموع و التی
مفهومــی بیــش از مهربانــی و دلســوزی دارد؛ ج. شــفقت رابطــه ی فــرد بــا »خــدا« 
و »خــود« و ســپس بــا »افــراد جامعــه و مــردم« را بــر پایــه ی اعتقــاد توحیــدی، 
محبــت، مســئولیت پذیری، همــدردی و همدلــی قــرار می دهــد. بــر ایــن اســاس، 
شــفقت چنــد نقــش اساســی تربیتــی دارد: 1. خــدا را حــارض و ناظــر دانســن در 
متــام مراحــل زندگــی و او  را عامــل دریافــت رحمــت و هدایــت دانســن؛ 2. کنــرتل 
احســاس و مدیریــت رفتــار؛ 3. حفــظ و تســکین انســان در برابــر رنج هــای مــادی 

و معنــوی؛ و 4. بسرتســازی بــرای ایجــاد محبــت متقابــل و بهزیســتی.

واژگان کلیدی: 
شفقت، تربیت، رنج، بهزیستی، 

قرآن و روایات
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 مقدمه
رسارس زندگــی انســان، همــراه بــا رنــج اســت و بــه تعبیــر قــرآن كریــم: »لََقــْد َخلَْقَنــا اْلِنْســاَن فــی  كََبــد« 
)بلــد، 4(؛ مــا انســان را در رنــج آفریدیــم . طبــق ایــن آیــه، رنج هــا عمومیــت دارنــد و میــان همــه ی انســان ها 
مشــرتکند )فخــر رازی، 1420 ق، ج 31، ص 167؛ مــکارم، 1374، ج 27، ص 12(. گاه درگیــری انســان بــا رنج هــا، 
موجــب محــدود شــدن توجــه او می شــود )نــوری، 1395، ص 11( و گاه احســاس رشمســاری، دیــد منفــی بــه 
خــود و اطرافیــان، درک نکــردن مشــکالت دیگــران و... ســبب حساســیت منفــی و بــروز مشــکالت و رنج هــای 
مختلــف فــردی و اجتامعــی می گــردد. شــفقت بــه انســان کمــک می کنــد تــا خــود را از ایــن عوامــل حفــظ 

کنــد و یــا تســکین دهــد و دیگــران را بــه بهزیســتی برســاند.
     شــفقت شــامل مهارت هــا و ویژگی هایــی اســت کــه بــه نیــاز و مشــکالت افــراد توجــه دارد )تیــرچ 
و همــکاران، 1395، ص 28( و موجــب همبســتگی و توجــه افــراد جامعــه نســبت بــه ســعادت هــم و نجــات 
از گمراهــی می-شــود )طباطبائــی، 1417 ق، ج 19، ص 14-15(؛ بــه همیــن ســبب، شــفقت از موضوعــات 
مهــم تربیتــی اســت و نقــش مهمــی در روابــط فــردی و اجتامعــی بــر پایــه ی مهربانــی بــه خــود و دیگــران 
دارد. داشــن روحیــه ی شــفقت آمیز بــر دو جنبــه ی »فــردی« و »اجتامعــی« زندگــی انســان در ســاحت  های 
مختلــف اعتقــادی، اخالقــی، عقالنــی و عاطفــی اثــر مثبتــی بــر جــای می گــذارد و راه بهزیســتی و ســعادت 
را بــرای افــراد )خــود و دیگــران( نشــان می دهــد و عامــل تکامــل اندیشــه و رفتــار انســان و ایجــاد محبــت 
ــن  ــن رو، »شــفقت« یكــی از بهرتی ــان افــراد جامعــه اســت؛ ازای ــه ی مســئولیت پذیری در می و داشــن روحی

راه  هــای تربیتــی قــرآن و روایــات بــرای داشــن زندگــی خــوب و حفــظ شــخص از عوامــل رنــج آور اســت.
     ازآنجاکــه داشــن شــفقت و کســب مهارت هــای آن، آثــار تربیتــی مهمــی در حــل ایــن مشــکالت دارد، 
مقالــه ی حــارض بــه بررســی آثــار تربیتــی شــفقت از دیــدگاه قــرآن و روایــات می پــردازد و در مقــام پاســخ بــه 
ایــن پرسش-هاســت كــه از دیــدگاه آیــات قــرآن و روایــات، ویژگــی و اهــداف شــفقت چیســت و آثــار تربیتی 
آن در زندگــی فــردی و اجتامعــی انســان در جنبه هــای مختلــف كــدام اســت و نقــش آن در بهزیســتی و 

دفــع رنــج چیســت؟
دربــاره ی پیشــینه ی تحقیــق بایــد گفــت كــه شــفقت1 از مباحــث جدیــد در روان شناســی اســت کــه بــا 
عنــوان »شــفقت درمانــی 2« مطــرح می شــود و در دهــه ی اخیــر روان شناســان بــه آن توجــه نشــان داده انــد. 
»شــفقت بــه خــود«، اولیــن بــار توســط نــف )2003( مطــرح شــد و ســپس، تحقیقــات متعــددی از ســوی 
محققــان در ایــن زمینــه شــکل گرفــت؛ ماننــد کتــاب آمــوزش ذهــن بــرای شــفقت ورزی از پائــول گیلــرت 
)2010، ترجمــه ی محمدخانــی و قهرمانــی، 1397(؛ کتــاب دوازده گام به ســوی زندگانــی بــا شــفقت از کارن 
آرمســرتانگ )1396(؛ کتــاب درمــان متمرکــز بــر شــفقت بــرای درمانگــران اکــت از دنیــس تیــرچ و همــکاران 
)2014، ترجمــه ی دانشــمندی و همــکاران، 1395(؛ کتــاب درمــان مبتنــی بــر شــفقت از پائول گیلــرت )2010، 
ــاب  ــوری )1395(؛ کت ــا ن ــی از حمیدرض ــفقت و ذهن آگاه ــاب ش ــی، 1395(؛ کت ــی و فیض ــه ی اثبات ترجم

1- Compassion
2- Compassionate Therapy
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شــفقت بــه خــود از کریســتین نــف )2011، ترجمــه ی قراچه داغــی، 1392(؛ مقالــه ی »کفایــت روان ســنجی 
ــه ی »رابطــه ی شــفقت خــود، ارزش خــود  ــاس شــفقت خــود« از خــروی و همــکاران )1392( و مقال مقی
و تنظیــم هیجانــات خــودآگاه« از ســعیدی و همــکاران )1391(. هــدف ایــن تحقیقــات، شناســایی صفــات 
ــی  ــان بیامران ــژه در درم ــوده اســت، به وی ــی ب ــامران روحــی و روان ــان بی ــرای درم و مهارت هــای شــفقت ب
ــد  ــج می برن ــی رن ــد و از اضطــراب و فشــارهای روان ــاری دارن اســتفاده می شــود کــه مشــکل شــناختی ـ رفت

ــاال و همــکاران، 1392، ص 78(. )نورب
ــه ایــن موضــوع پرداخته انــد و در آیاتــی از قــرآن مســئله ی شــفقت،  قــرآن و روایــات، قرن هــا پیــش ب
مهربانــی، رأفــت، توجــه بــه رنــج دیگــران، مســئولیت پذیری در برابــر رسنوشــت دیگــران و... بیان شــده و در 
کتــب تفســیری، ذیــل آیــات مربوطــه رشح داده شــده اســت؛ همچنیــن، در کتــب اخالقــی و تربیتــی نیــز در 
ایــن موضــوع، مطالــب مفیــدی ذکرشــده اســت؛ ماننــد کتــاب اخــالق نــارصی )1356( از خواجه نصیرالدیــن 
طوســی و کتــاب معــراج الســعادة )1385( از مــال احمــد نراقــی. همچنیــن در کتــب روایــی ماننــد کافــی 
مرحــوم کلینــی و بحاراالنــوار عالمــه مجلســی نیــز روایــات بســیاری از امئــه ی اطهــار دربــاره ی شــفقت وجــود 
دارد؛ امــا تاکنــون تألیفــی مســتقل دربــاره ی شــفقت در حــوزه ی اســالمی کــه معیارهــا و صفــات شــفقت را 
به صــورت جامــع و واحــد بیــان کــرده باشــد و همچنیــن پژوهشــی بــا موضــوع آثــار تربیتــی شــفقت از منظر 
قــرآن و روایــات صــورت نگرفتــه اســت و نبــود تألیــف در ایــن موضــوع، تحقیــق در ایــن زمینــه را رضوری 

می منایــد. ایــن مقالــه، اولیــن پژوهــش در ایــن موضــوع اســت و نــوآوری الزم را دارد.

1. مفهوم شفقت
ــه می شــود کــه  ــه ویژگــِی کســی گفت »شــفقت« در لغــت، از ریشــه ی »شــفق« گرفته شــده اســت و ب
ناصــح و دلســوز دیگــری اســت و نســبت بــه وی نگــران اســت و صــالح او را در نظــر دارد )فراهیــدی، 1410 
ق، ج 5، ص 44(. ایــن واژه، غایــت و نهایــت خیرخواهــی را می رســاند )ابن منظــور، 1414 ق، ج 10، ص 
180(. از دیــدگاه راغــب، »إِْشــَفاق « توّجــه و عنایتــى اســت كــه بــا تــرس و نگرانــی همــراه اســت و »ُمْشــِفق« 
كــى اســت كــه فــرد مدنظــر خــود را دوســت مــى دارد و از گرفتــاری و مشــكلی كــه بــه او مى رســد، نگــران 

اســت )راغــب، 1412 ق، ص 458(.
در مفهــوم شــفقت، ویژگی هایــی چــون نازکــی و رقـّـت در مقابــل شــدت و قــّوت وجــود دارد و منظــور 
ــَفق َو اللَّْیــِل َو مــا َوَســقَ « )انشــقاق، 16-17(، نــور نــازک و ضعیــف  از »شــفق« در آیــه ی »َفــال أُْقِســُم ِبالشَّ
خورشــید اســت کــه هنــگام غــروب خورشــید ایجــاد می شــود و اهمیــت شــفق بــه نــور اوســت كــه باعــث 
هدایــت و خــالص شــدن از تاریكــی اســت؛ امــا از نظــر معنــوی، نــور رقیــق همــراه فیــض گســرتده در عــامل 
مــاده اســت کــه مانــع هالکــت و نشــانه ی رحمــت و هدایــت اســت )مصطفــوی، 1360، ج 6، ص 107-104(.
از نظــر گیلــرت1، مفهــوم شــفقت، مالطفــت همــراه بــا آگاهــی عمیــق از رنــج افــراد و ســایر موجــودات 
زنــده و همچنیــن، آرزو یــا تــالش بــرای رهایــی از آن اســت )تیــرچ و همــکاران، 1395، ص 26(. کریســتین نف 

1- Gilbert
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1 شــفقت را بــه معنــای گشــوده بــودن و همــراه شــدن بــا رنــج خــود، تجربــه ی حــس مهربانــی و مراقبــت 

نســبت بــه خــود، اتخــاذ نگــرش غیــر داورانــه و همــراه بــا درک و فهــم نســبت بــه ضعف هــا و شکســت های 
ــه شــفقت  ــد ك ــان معتقدن ــد )محمــدی و همــکاران، 1394، ص 193(. برخــی دیگــر از محقق خــود می دان
راهــی به ســوی پــرورش و تربیــت ذهــن بــرای زندگــی آمیختــه بــا همدلــی و مهربانــی بــا خــود و دیگــران 
ــارت  ــا و احســاس حق ــی از رنج ه ــزوای ناش ــری از ان ــرای جلوگی ــن ب ــوزش ذه ــوری، 1395، ص 66( و آم )ن
و رســیدن بــه ســالمت روانــی و زندگــی ســامل اســت )تیــرچ و همــکاران، 1395، ص 46(. عالمــه طباطبائــی 
شــفقت را بــه معنــای دوســت داشــن فــرد موردنظــر، همــراه بــا تــرس از قــرار گرفــن او در معــرض آســیب و 

ــی، 1417 ق، ج 18، ص 39(. ــد )طباطبائ ــودی می دان ناب
از دیــدگاه نویســنده ی تفســیر منونــه، شــفقت بــه معنــای توجــه و عنایتــی اســت کــه آمیختــه بــا نگرانــی 
و تــرس باشــد و همــراه بــا احــرتام، معرفــت و احســاس مســئولیت اســت )مــکارم، 1374، ج 13، ص 392(؛ 
ــد  ــان نگران ان ــه آن ــات ب ــد و از رســیدن آف ــان را دوســت دارن ــن آن ــه والدی ــدان ک ــه فرزن ــد شــفقت ب مانن

)هــامن، ص 425(.
بنابرایــن، مــراد از شــفقت در ایــن مقالــه، نگرانــی و توجــه بــه رسنوشــت افــراد، به وســیله ی مهربانــی، 
رحمــت، دلســوزی، خیرخواهــی و بــر حــذر داشــن خــود و دیگــران از خطــرات، بــا انگیــزه ی هدایت گــری، 
ایجــاد امیــد و اصــالح امــور خــود و دیگــران در جهــت پیشــگیری و کاهــش رنج هــا و مشــکالت و رسانجــام، 

قــرار گرفــن در مســیر هدایــت و ســعادت در دنیــا و آخــرت اســت.

2. ویژگی ها و اهداف شفقت
برخــی از محققــان شــفقت را مجموعــه صفــات و ویژگی هایــی می داننــد کــه بــه انســان کمــک می کنــد 
ــه  ــه ب ــون توج ــی چ ــد، ویژگی های ــان مان ــکالت در ام ــج و مش ــد و از رن ــته باش ــعادمتندی داش ــی س زندگ
بهزیســتی، حساســیت بــه رنــج، همــدردی، همدلــی، تحمــل پریشــانی، عــدم قضاوت گــری )گیلــرت، 1395، 

ــوری، 1395، ص 60-62(. ــرچ و همــکاران، 1395، ص 51-55؛ ن ص 145؛ تی
قــرآن كریــم بهرتیــن راه برون ر فــت از مشــکالت را توجــه بــه خداونــد دانســته اســت: »َو أَیُّــوَب إِْذ نــادى  
« )انبیــاء، 84-83(.  ــِه ِمــْن ُضٍّ ــُه َفكََشــْفنا مــا ِب ــَت ارحم الراحمیــن َفاْســَتَجْبنا لَ ُّ َو أَنْ ــِنَی الــرُّ ــی َمسَّ ــُه أَنِّ َربَّ
یكــی از انبیــای الهــی بــه نــام »ایــوب«، مشــكالت طاقت فرســا و رسگذشــت غم انگیــزی داشــت. قــرآن بــه 
مرحلــه ی پیــروزى او بــر مشــكالت  و تحصیــل دوبــاره ی مواهــب ازدســت رفته اش اشــاره می كنــد. ایــوب بــه 
ــد:  ــوى شــكایت بدهــد و تنهــا مى گوی ــرد كــه ب ــه کار منی ب ــرى ب ــراى رفــع مشــكالتش، تعبی ــگام دعــا ب هن
ــدگان هســتى. وی حتــى درخواســت رفــع  ــن رحم كنن ــو بهرتی ــار مشــكالىت شــده ام و ت ــدا! مــن گرفت خداون
ــن دعــاى  ــال ای ــه دنب ــد. ب ــزرگ اســت و رســم بزرگــى را مى دان ــد ب ــد خداون ــرا مى دان ــد؛ زی مشــكل منی كن
ایــوب، خداونــد خواســته اش را اجابــت كــرد و رنــج و ناراحتــى او را برطــرف ســاخت. ایــن آیــه، بــرای متــام 
مؤمنــان، درس زندگــی اســت كــه در ســختی ها و مشــكالت، بــه خداونــد پنــاه برنــد )مــكارم، 1374، ج 13، 

1- Kristin Neff
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ص 478-477(.
در روایــات اســالمی نیــز بــرای رهایــی از رنج هــا و ســختی های زندگــی، از شــفقت خداونــد یــاد 
می شــود: »ای خــدای شــفیق! ای خــدای رفیــق و همــراه! رهایــی ده مــرا ]خــالص كــن مــرا[ از حلقه هــاى 
تنــگ بالهــا و بگــردان از مــن هــر انــدوه و غــم و تنگــى را...« )مجلســی، 1423 ق، ص 390؛ کفعمــی، 1418 
ق، ص 339(؛ امــا بایــد در نظــر داشــت کــه اســاس شــفقت و از مهم تریــن ویژگی هــای آن، حــب و مهربانــی 
ــت قلــب و مهربانــی در  ــا رقّ و رأفــت اســت )راغــب، 1412 ق، ص 458؛ طریحــی، 1375، ج 5، ص 193(. ت
ــان مســئول  ــر آن ــز شــفقت ورزد و خــود را در براب ــه دیگــران نی ــد ب وجــود انســان نداشــته باشــد، منی توان

بدانــد و بــرای رفــع مشــکالت و بهزیســتی آنــان تــالش کنــد.
ــوان  ــی می ت ــی و روان شناس ــب تربیت ــن کت ــی و همچنی ــیری و روای ــب تفس ــل کت ــی و تحلی ــا بررس ب

ــرد: ــان ک ــن بی ــفقت را چنی ــی ش ــداف تربیت ــن اه مهم تری
ــج  ــان و تســکین رن ــوی( و درم ــادی و معن ــا )ی م ــا دوری از رنج ه ــل آســیب زا ب ــظ از عوام ــف. حف ال

ــکاران، 1395، ص 26(. ــرچ و هم )تی
ب. کنرتل عواطف و احساسات و مدیرت رفتار )گیلرت، 1397، ص 20(.

ج. تعامــل عاطفــی جامعــه بــا انگیــزه ی دوســت داشــن و دوســت داشــته شــدن  )مجلســی، 1403 ق، 
ج 71، ص 234(.

د. توجــه بــه رسنوشــت افــراد و رنــج آنــان و داشــن رفتــار مناســب )بــا توجــه بــه اینکــه ورای هــر رفتاری 
ممکــن اســت رنجــی نهفتــه باشــد( )نــک: برخــورد امــام حســن)ع( بــا مــرد شــامی، ابن شهرآشــوب، 1379، ج 

4، ص 18(.
ــَه  ــوِة إِنَّ اللَّ لَ ــرِْ َو الصَّ ه. حلــم و بردبــاری هنــگام مواجه شــدن بــا مشــکالت و رنج هــا: »اْســَتِعیُنواْ ِبالصَّ
یــَن« )بقــره، 153(. صــر و شــكیبایى بــه معنــى پایــدارى و اســتقامت در برابــر هــر مشــكل و هــر  ابِرِ َمــَع الصَّ

حادثــه اســت )مــکارم، 1374، ج 1، ص 518(.
و. مســئولیت پذیری افــراد در برابــر یکدیگــر، چنانكــه در روایــت آمــده اســت: »مؤمنــان در احســان و 
نیــى، مهربــاىن و دلســوزى و همــدردى هامننــد یــك جســم  هســتند كــه چنانچــه بــر عضــوى از آن دردى و 
ناراحتــى پیش آیــد، همــه بیــدار و در ســوخت و گــداز قــرار مى گیرنــد « )کوفــی اهــوازی، 1404 ق، ص 39(.
ــل  ــران از عوام ــردن خــود و دیگ ــی رِصف اســت و هــدف آن، دور ک ــش از مهربان ــع، شــفقت بی درواق
آســیب زا و رنــج آور و کمــک بــرای رســیدن بــه بهزیســتی و ســعادت افــراد جامعــه در دنیــا و آخــرت و عــادت 

ذهــن بــه شــفقت ورزی اســت.
ــث بررســی  ــرآن و حدی ــدگاه ق ــی، ویژگی هــای شــفقت و اهــداف آن از دی در ادامــه، جنبه هــای تربیت

می شــود.

3. آثار تربیتی شفقت در حوزه فردی و اجتامعی
شــفقت، در تربیــت ذهــن و رفتــار انســان بــرای زندگــی همــراه بــا مهربانــی و توجــه بــه مشــکالت و 
خوشــی های یکدیگــر، بســیار مفیــد اســت و حــس خیرخواهــی را در انســان نهادینــه می کنــد. خــدای متعــال 
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در آیــه ی اول از ســوره انفــال، بــه مؤمنیــن »تقــوا« و »اصــالح ذات بیــن« را توصیــه می کنــد: »َفاتَُّقــواْ اللَّــَه َو 
أَْصلُِحــواْ َذاَت بَْیِنكُــْم...« )انفــال،1(؛ از )مخالفــت فرمــان( خــدا بپرهیزیــد و خصومت هایــى را كــه در میــان 

شامســت، آشــتى دهیــد!
داشــن تقــوا و ارتبــاط بــا خداونــد و پیــروی از دســتورات او، الزمــه ی اصــالح و مصلحت اندیشــی نســبت 
بــه امــور دیگــران خواهــد بــود کــه از صفــات شــفقت محســوب می شــود )فراهیــدی، 1410 ق، ج 5، ص 44(، 
)طرســی، 1372، ج 4، ص 797(. منظــور از اصــالح ذات بیــن ایــن اســت كــه آن تیرگــى روابــط و فســادى را 
اصــالح كنیــد كــه در میــان شــام پدیــد آمــده اســت )طباطبایــی، 1417 ق، ج 9، ص 6(. هرچــه معرفــت انســان 
بــه خــدا و تقوایــش بیشــرت شــود، بهــرت و بیشــرت در جهــت اصــالح و ســعادت جامعــه حرکــت و دلســوزی 

می کنــد و از فســاد در روابــط بــا دیگــران پرهیــز می منایــد.
ازایــن رو، آثــار تربیتــی شــفقت در دو زمینــه ی »فــردی« و »اجتامعــی« قابل بررســی اســت. در زمینــه ی 
ــد می خــورد و در  ــا خــود« پیون ــاط ب ــا خــدا« و ب. »ارتب ــاط ب ــف. »ارتب ــردی، شــفقت در دو حــوزه ی ال ف

حــوزه ی اجتامعــی، شــفقت در »ارتبــاط بــا خلــق خــدا و جامعــه« مدنظــر اســت.
نکتــه ی مهــم آن  اســت کــه شــفقت نقــش دوســویه ای در آثــار تربیتــی دارد؛ هــم شــفقت، در ایجــاد ایــن 
ویژگی هــا تأثیــر مثبتــی دارد و هــم ایــن عوامــل، در به وجــود آمــدن شــفقت و میــزان آن تأثیرگــذار هســتند.

3-1. آثار تربیتی شفقت در »حوزه فردی«
قــرآن كریــم خداونــد را »ارحم الراحمیــن« و برطرف کننــده ی مشــكالت معرفــی كــرده اســت كــه عبــارت 
دیگــری از شــفقت الهــی اســت: )انبیــاء، 83-84(. در روایــات اســالمی نیــز از خداونــد بــا صفــت »شــفیق« 
یادشــده اســت: »یَا َشــِفیق ...« )مجلســی، 1423 ق، ص 390؛ کفعمی، 1418 ق، ص 339( و از ســوی دیگر، به 
تخلــق بــه اخــالق الهــی ســفارش شــده اســت: »تََخلَُّقــوا ِبأَْخــاَلِق اللَّــه « )صدرالدیــن شــیرازی، 1383، ج 1، ص 
227؛ ابن رضــوان، 1404 ق، ص 85، عبدالــرزاق كاىش، 1385، ص 395(. توجــه بــه شــفقت خداونــد و اینكــه 
یكــی از اوصــاف الهــی، شــفقت اوســت، بــه انســان کمــک می کنــد خــود را بــه خــدا نزدیــک و رابطــه اش 
را بــا حــرت حــق بیشــرت کنــد و درنتیجــه، اندیشــه و رفتــارش را بــر پایــه ی شــفقت به عنــوان یــك اخــالق 
الهــی شــکل دهــد كــه بالطبــع، آثــار مفیــدی بــر شــخصیت انســان و رابطــه اش بــا خــود و خداونــد خواهــد 
داشــت و انســان بهــرت می توانــد از رنج هــا حفــظ شــود و بــه بهزیســتی برســد؛ ازایــن رو، در حــوزه فــردی 
ابتــدا: 1. تأثیــر شــفقت در رابطــه-ی فــرد بــا خــدا و ســپس، 2. تأثیــر شــفقت در رابطــه ی فــرد بــا خــودش 

مــورد ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت.

3-1-1. شفقت و »ارتباط با خدا«
قــرآن پیــروی از راه هدایــت خداونــد و تســلیم در برابــر اوامــر او را موجــب نجــات از غــم و تــرس در 
زندگــی می دانــد: »بَــى  َمــْن أَْســلََم َوْجَهــُه لِلَّــِه َو ُهــَو ُمْحِســٌن َفلَــُه أَْجــرُُه ِعْنــَد َربِّــِه َو ال َخــْوٌف َعلَْیِهــْم َو ال 
ُهــْم یَْحزَنـُـوَن« )بقــره، 112(؛ آرى! كــى كــه روى خــود را تســلیم خــدا كنــد و نیكــوكار باشــد، پــاداش او نــزد 
پــروردگارش ثابــت اســت؛ نــه تــرىس بــر آنــان اســت و نــه غمگیــن مى شــوند. »َفَمــْن تَِبــَع ُهــداَی َفــال َخــْوٌف 
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َعلَْیِهــْم َو ال ُهــْم یَْحزَنـُـوَن« )هــامن، 38(؛ كســاىن كــه از هدایــت مــن پیــروى كننــد، نــه تــرىس بــر آنــان اســت 
و نــه غمگیــن شــوند. مــراد، تبعیــت از دیــن خداونــد )طباطبائــی، 1417 ق، ج 1، ص 134( و تســلیم محــض 
ــان نباشــد )مــکارم،  ــر فرمــان الهــی اســت به طوری کــه تبعیــض در احــکام و منافــع شــخصی در می در براب
1374، ج 1، ص 403(. بینــش خدامحــوری در متــام امــور زندگــی ســبب می شــود كــه شــخصیت انســان، بــر 
اســاس ایــن بــاور شــکل  بگیــرد کــه خداونــد، عــامل و قــادر و شــفیق بــه انســان اســت و همــه ی کارهــای او 
بــر اســاس حکمــت و رحمــت و بــا هــدف مشــخصی در جریــان اســت. ایــن امــر ســبب می شــود كــه انســان 
بــه ایــن فكــر دســت یابــد كــه بــرای نجــات از رنــج و تســکین آالم و رســیدن بــه هــدف و ســعادت، بایــد 
پیــرو خداونــد و راه حــق باشــد و یــاد خــدا بــه او آرامــش می دهــد: »الَّذیــَن آَمُنــوا َو تَطَْمــِنُّ ُقلُوبُُهــْم ِبِذكْــِر 
اللَّــِه أاَل ِبِذكْــِر اللَّــِه تَطَْمــِنُّ الُْقلـُـوُب« )رعــد، 28(؛ آنآنکــه ایــامن آورده انــد و دل هایشــان بــه یــاد خــدا آرامــش 

مى یابــد. آگاه باشــید كــه دل هــا بــه یــاد خــدا آرامــش مى یابــد.
     هامن طــور كــه در تعریــف شــفقت گذشــت، یكــی از مؤلفه هــای آن توجــه بــه رنــج و تــالش در راه 
ــه  برطــرف كــردن آن اســت. از ســوی دیگــر، همــواره یكــی از رنج هــای بــر، دل نگرانی هــای او نســبت ب
آینــده اســت و آرامــش و دلهــره، نقــش بســیار مهمــى در ســالمت و بیــامرى و ســعادت و بدبختــى انســان ها 
ــه  ــره ب ــج و دله ــی از رن ــرای رهای ــن راه را ب ــن و نزدیك تری ــز، مطمنئ تری ــه ی پرمغ ــك جمل ــا ی ــرآن ب دارد. ق
ــكارم،  1374، ج 10،  ــاد خــدا آرام بخــش دل هاســت« )م ــه ی ــد ك ــد: »بدانی انســان نشــان می دهــد و مى گوی
ص 211(. درنتیجــه ی توجــه بــه شــفقت الهــی، رابطــه ی فــرد بــه خــدا نزدیــک می شــود و موجــب می شــود 
انســان، خــدا را در متــام مراحــل زندگــی به عنــوان »ارحم الراحمیــن« حــارض ببینــد و همراهــی او را ســبب 
حفــظ از خطــرات و مشــکالت خــود بدانــد. درنتیجــه افــکار و رفتــار خــود را بــر پایــه خدامحــوری قــرار دهد 

کــه آثــار مثبــت بســیاری در زندگــی او دارد، نظیــر:

3-1-1-1. شفقت موجب عبودیت الهی
لُّ و الُخُضــوُع« )عروســی  عبودیــت بــه معنــای فروتنــی و خضــوع و خشــوع اســت: »أَْصــُل الُعبُوِدیـّـِة: الــذُّ
حویــزی، 1415، ج 5، ص 83(. عبودیــت موجــب دوری از گنــاه و معاصــی خداونــد و انجــام نــدادن گناهــان 
ــود:  ــگاه واال و کریــم خواهــد ب ــه جای ــر و ورود ب ــره اســت کــه نتیجــه ی آن بخشــش گناهــان کوچک ت کبی
ــْر َعْنکُــْم َســیِّئاتِکُْم َو نُْدِخلْکُــْم ُمْدَخــالً کَریــامً« )نســاء، 31(؛ اگــر از  »إِْن تَْجَتِنُبــوا کَبائِــَر مــا تُْنَهــْوَن َعْنــُه نُکَفِّ
گناهــان بزرگــى كــه شــام را از آن نهــى كرده انــد اجتنــاب كنیــد، از دیگــر گناهانتــان درمى گذریــم و شــام را 

بــه مــكاىن نیكــو درمى آوریــم.
ــواْ َو  ــَن تَابُ ــد: »إاِلَّ الَِّذی ــه و خــود را اصــالح کن ــد توب ــرد، بای ــاه ک ــر انســان مرتکــب خطــا شــد و گن اگ
ــْم َو أَنـَـا التَّــوَّاُب الرَِّحیــُم« )بقــره،160(؛ مگــر آنــان كــه توبــه و بازگشــت  أَْصلَُحــواْ َو بَیَُّنــواْ َفأُْولَئــَك أَتـُـوُب َعلَیْهِ
كردنــد و )اعــامل بــد خــود را بــا اعــامل نیــك(، اصــالح منودنــد، مــن توبــه آنــان را مى پذیــرم؛ كــه مــن تــّواب 
و رحیمــم. بــا بازگشــت بــه اطاعــت و بندگــی خــدا، رحمــت خــدا بــر فــرد خطــاکار جــاری می شــود )مــکارم، 
ــُه َســیِّئاتِِهْم َحَســناٍت  ُل اللَّ 1374، ج 1، ص 549(. »إاِلَّ َمــْن تــاَب َو آَمــَن َو َعِمــَل َعَمــالً صالِحــاً َفأُْولِئــَك یَُبــدِّ
َو كاَن اللَّــُه َغُفــوراً َرحیــامً« )فرقــان، 70(؛ مگــر كســاىن كــه توبــه كننــد و ایــامن آورنــد و عمــل صالــح انجــام 
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دهنــد، كــه خداونــد گناهــان آنــان را بــه حســنات مبــّدل مى كنــد و خداونــد همــواره آمرزنــده و مهربــان 
بــوده اســت.

     نکتــه ی بســیار مهــم در ایــن بینــش، اســتعانت از لطــف و عنایتــی اســت کــه خداونــد نســبت بــه 
توبه کننــدگان دارد؛ زیــرا توبــه ی واقعــی آثــار منفــی گنــاه را از روح و روان انســان پــاک می کنــد و بــه خیــر 
و خوبــی تبدیــل می-کنــد )مــکارم، 1374، ج 15، ص 161( و بالطبــع، انســان آرامــش روحــی می یابــد و از 

ــاه می رهــد. ــج گن رن
     توجــه بــه وجــود حکمــت و شــفقت خداونــد در زندگــی ســبب می شــود كــه انســان خــود را بنــده ی 
خداونــد بدانــد و در ایــن راســتا، از زندگــی رضایــت کامــل داشــته باشــد. امــام باقــر)ع( فرمودنــد: »در میــان 
ــد را  ــر قضــای خــداى متعــال، كــى اســت كــه خداون ــه تســلیم در براب ــوق خــدا، ســزاوارترین فــرد ب مخل
بشناســد و هركــه بــه  قضــا راىض باشــد، قضــا بــر او وارد شــود و خــدا اجــر او را بــزرگ كنــد و هــر كــه قضــا 
را ناخــوش دارد، قضــا بــر او وارد شــود و خــدا اجــرش را تبــاه ســازد« )كلینــی، 1407ق، ج 2، ص 62(. ایــن فــرد 

ــد. ــردار او می دان ــد اســت و خــود را فرمان ب ــرو اراده ی خداون اراده اش در گ
     نتیجــه ی معرفــت و آگاهــی شــخص مشــفق، عبودیــت او در برابــر خداونــد اســت و عبودیــت ســبب 
ــده،  ــد: »خــدای متعــال بندگانــش را نیافری ــر خــدا می شــود. امــام حســین)ع( می فرمای ــازی فــرد از غی بی نی
مگــر بــراى آنکــه او را بشناســند و هنگامی کــه او را شــناختند، عبادتــش مى كننــد و زمــاىن كــه او را عبــادت 

كردنــد، از پرســتش غیــر او ىب نیــاز مى گردنــد « )مجلســی، 1403 ق، ج 5، ص 312(.
    درنتیجــه، عبودیــت و فرمان بــرداری از خداونــد موجــب آرامــش انســانی می شــود و توجــه بــه ایــن 
امــر، بــه انســان کمــک می کنــد انســان بــه قضــا و قــدر الهــی راضــی باشــد، تابــع اراده ی خــدا شــود و بــه 
هنــگام اشــتباه، گنــاه و احســاس رنــج ناشــی از آن دو، راه نجــات خــود را در توبــه ببینــد کــه این امــر، موجب 

كاهــش رنــج درونــی اوســت و عامــل دریافــت رحمــت و بخشــش الهــی خواهــد بــود.

3-1-1-2. شفقت و توکل بر خداوند در همه امور
تــوکل یکــی دیگــر از آثــار توجــه بــه شــفقت الهــی اســت و گاه خــود از عوامــل شــفقت اســت. كــى كــه 
امــر خــود را بــه خــدای شــفیق واگــذار كنــد و واقعــاً بــه تدبیــر و تقدیــر الهــی اعتــامد منایــد، خداونــد شــفیق 
ــِه َفُهــَو َحْســُبهُ«  ــوَكَّْل َعــَى اللَّ ــُه َمْخرَجــاً... َو َمــْن یََت ــَه یَْجَعــْل لَ ــِق اللَّ امــور او را کفایــت می کنــد: »َمــْن یَتَّ
)طــالق، 2 و 3(؛ و هــر كــس تقــواى الهــى پیشــه كنــد، خداونــد راه نجــاىت بــراى او فراهــم مى كنــد... و هــر 
كــه بــه خــدا تــوكل كنــد، خــدا، وى را بــس اســت . منظــور از تــوكل، ســپردن كارهــا بــه خداونــد و اعتــامد بــر 
لطــف اوســت، خدایــى كــه نســبت بــه انســان، رحیــم و مهربــان اســت و قــدرت  حــل هــر مشــکلی را دارد 
ــوکل را موجــب آســان شــدن کارهــا و رام شــدن  ــی)ع( ت ــن رو، امــام عل )مــکارم، 1374، ج 24، ص 238(. از ای
مشــکالت می دانــد: »هــر كــه تــوكّل كنــد بــر خــدا، ســختی ها بــرای او نــرم گــردد و اســباب بــر او ســهل و 

آســان شــود« )متیمــی آمــدی، 1366، ص 197(.
     تــوکل می توانــد هــم از مشــکالت جلوگیــری كنــد و هــم ســبب تســکین رنج هــای پدیــد آمــده باشــد 
)كــه از آن بــه شــفقت انســان یــاد می شــود(. انســان متــوكل، در همــه ی لحظــات ســخت و خوش زندگــی، 
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بــه خــدا تکیــه می کنــد و امیــد خــود را بــه او گــره می زنــد. همیــن امــر باعــث کــم شــدن رنــج او می شــود، 
هرگــز احســاس حقــارت و ضعــف منى كنــد؛ زیــرا خداونــد را بــه بزرگــی شــناخته اســت و بــه تعبیــر امــام 
علــی)ع(، كســی كــه خداونــد را بــه عظمــت شــناخت، دیگــران در نظــر او كوچك انــد  )نهج البالغــه، خطبــه ی 
193(. چنیــن شــخصی بــه اتــكاى لطــف خــدا و علــم و قــدرت ىب پایــان او، خــود را پیــروز و فاتــح مى بینــد 
و حتــى شكســت هاى مقطعــى، او را مأیــوس منى ســازد. روحیــه ی تــوكل، امیدآفریــن، نیروبخــش و باعــث 
تقویــت اراده و شــفقت ورزی اســت و در صــورت تــوکل، ســخت ترین لحظــات زندگــی انســان، در ســایه ی 

امیــد بــه خــدا قــرار می گیــرد و انســان بهــرت می توانــد آنهــا را مدیریــت کنــد.

3-1-1-3. توجه به اوامر و نواهی الهی
خــدای شــفیق، به وســیله ی اوامــر و نواهــی خــود، راه رســتگاری و ســعادت و رهایــی از رنج هــای مــادی 
و معنــوی را بــه انســان نشــان داده و درواقــع، متــام دســتوراتش ناشــی از شــفقت و خیرخواهــی بــه انســان 
اســت؛ چنانكــه خــود عامــل نــزول دیــن را رحمــت و رأفــت الهــی بــرای خــروج مــردم از تاریكــی رشك و جهل 
و نــاداىن، به ســوی نــور ایــامن و توحیــد و علــم )مــكارم، 1374، ج 23، ص 318( دانســته اســت: »ُهــَو الَّــذی 
یَُنــزُِّل َعــى  َعْبــِدِه آیــاٍت بَیِّنــاٍت لُِیْخرَِجكُــْم ِمــَن الظُّلُــامِت إَِل النُّــوِر َو إِنَّ اللَّــَه ِبكُــْم لَــَرُؤٌف َرحیــٌم« )حدیــد، 

.)9
ــه  ــد كــه ســود آن، ب ــد می دان ــاری خداون ــد و اوامــر او را موجــب ی ــه خداون ــی)ع( توجــه ب      امــام عل
شــخص انســان و نــه بــه خداونــد می رســد: »خداونــد مى فرمایــد: ای فرزنــد آدم! تــو را نیافریــدم تــا از تــو 
ســودى بــرم، بلكــه آفریدمــت تــا تــو از مــن ســود بــرى؛ پــس بــه جــاى هــر چیــز، مــرا برگزیــن؛ زیــرا مــن 
یــاور تــو بــه جــاى هــر چیــز هســتم« )ابن أبــی الحدیــد، 1404ق، ج 20، ص 319(. توجــه انســان بــه شــفقت 
و خیرخواهــی خداونــد نســبت بــه انســان ســبب می شــود كــه او بــا عمــل بــه دســتورات الهــی، خــود را از 

خطــرات اعــامل خــالف و بالطبــع، رنــج ناشــی از آنهــا حفــظ کنــد.
هــدف از تهدیــدات خداونــد بــر مخالفــت بــا دســتوراتش نیــز محافظــت از انســان و پیشــگیری اوســت 
و برخــی جنبــه ی درمــان و تســکین دارنــد؛ انــذار و تبشــیر الهــی از بــاب دلســوزی و شــفقت نســبت بــه 
انسان هاســت تــا خــود را بــه خــالف آلــوده نســازند و گرفتــار رنــج آن نشــوند؛ بــرای منونــه، خداونــد متعــال 
هنگامی کــه بــه اقامــه ی منــاز فرمــان می دهــد، جلوگیــری از انجــام خــالف را به عنــوان فایــده ی آن یــادآور 
ــالَة تَْنهــى  َعــِن الَْفْحشــاِء َو الُْمْنكَــر« )عنكبــوت، 45(؛ منــاز را برپــا دار! كــه مناز  ــالَة إِنَّ الصَّ می شــود: »أَِقــِم الصَّ
)انســان را( از زشــتی ها و گنــاه بازمــى دارد. رّس ایــن بازداشــن در آن اســت كــه یــاد خــدا انســان را از انجــام 

گنــاه و حتــی فکــر کــردن بــه آن  را بازمــی دارد )طباطبائــی، 1417 ق، ج 16، ص 133(.

3-1-1-4. شفقت موجب یادآوری نعمت خداوند و عامل غفلت زدایی
ــت،  ــی از غفل ــیاری ناش ــوارد بس ــه در م ــت، بلك ــن نیس ــی از ندانس ــه ناش ــان، همیش ــكالت انس مش
ــرای  ــان ب ــی از انس ــد، غفلت زدای ــفقت خداون ــه ش ــه ب ــار توج ــی از آث ــت. یك ــی اس ــی و بی توجه فراموش

ــش اســت. ــج از خوی ــع رن ــع، رف ــار او و بالتب اصــالح اندیشــه و رفت
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ــر  ــر غفلــت و فراموشــی( بســیار آمــده اســت؛ نظی ــادآوری در براب ــای ی ــه معن در قــرآن واژه ی ذکــر )ب
ــْیطاِن تََذكَّــُروا َفــإِذا ُهــْم ُمْبــِرُوَن« )اعــراف، 201(؛ پرهیــزگاران  ــُهْم طائِــٌف ِمــَن الشَّ »إِنَّ الَّذیــَن اتََّقــْوا إِذا َمسَّ
هنگامی کــه گرفتــار وسوســه هاى شــیطان شــوند، بــه یــاد )خــدا و پــاداش و كیفــر او( مى افتنــد و )در پرتــو 
ــد  ــن، خداون ــی، 9-10(. همچنی ــك: اعل ــز ن ــد )و نی ــا مى گردن ــان بین ــد و( ناگه ــق را مى بینن ــاد او، راه ح ی
ــر  ــن! از نظ ــو ك ــروردگارت را بازگ ــاى پ ــی، 11(؛ نعمت ه ْث« )ضح ــدِّ ــَك فََح ــِة َربِّ ــا ِبِنْعَم ــد: »َو أَمَّ می فرمای
برخــی از مفــران، »فحــّدث« معنــای حدیــث نفــس و اندیشــیدن را نیــز می رســاند )عاملــی، 1360، ج 8، ص 
603(؛ زیــرا گاهــی خلــوت کــردن بــا خــود، موجــب تذکــر و تنبــه می شــود و از ایــن راه می تــوان خــود را از 

رنــج ناشــی از غفلت هــا حفــظ کــرد.
توجــه بــه شــفقت الهــی بــه انســان کمــک می کنــد در هنــگام بــروز رنج هــا و ســختی ها، از خداونــد 
كمــك بخواهــد؛ ازایــن رو، خداونــد، دوران پیــش از رســالت و ســختی های پیامــر )ص( را بــه او یــادآور می شــود، 
هنگامی کــه کودکــی یتیــم، بی خــر از حقائــق وحــی و نیازمنــد بــود، خداونــد او را مــورد کــرم خویــش قــرار 
ــا  ــا الَْیِتیــَم َفــاَل تَْقَهــْر َو أَمَّ ــْدَك یَِتیــاًم َفَــاَوى  َو َوَجــَدَك َضــاالًّ َفَهــَدى  َو َوَجــَدَك َعائــاًل َفأَْغنــَى. َفأَمَّ داد: »أَ لـَـْم یَجِ
ــْر«  )ضحــی، 6-10(؛ آیــا او تــو را یتیــم نیافــت و پنــاه داد؟! و تــو را گمشــده یافــت و هدایــت  ــائَل َفــاَل تَنْهَ السَّ
كــرد و تــو را فقیــر یافــت و ىب نیــاز منــود، حــال كــه چنیــن اســت، یتیــم را تحقیــر مكــن و ســؤال کننده را از 
خــود مــران. یــادآوری نعمت هــا بــرای ایــن اســت کــه از رهگــذر ایــن یــادآوری، پیامــر )ص( نیــز بــا دیگــران 

شــفقت ورزد و مهربــان باشــد )طباطبائــی، 1417 ق، ج 20، ص 311(.
ــن ســختی های زندگــی، حــس همــدردی و شــفقت را در وجــود انســان  ــادآوری نعمت هــا و همچنی ی
پایــدار می کنــد و ســبب عــادت ذهــن انســان بــه شــفقت ورزی می شــود؛ زیــرا یــادآوری در هنــگام وفــور 
نعمــت، موجــب قدرشناســی و شــکرگزاری نعمــت و درنتیجــه، کمــک بــه دیگــران می شــود و یــادآوری در 
هنــگام ســختی، ســبب برانگیختگــی تجربــه ی انســان در آن لحظــات و درنتیجــه، ایجــاد حــس دلســوزی و 

مســئولیت در قبــال وضعیــت مشــابه دیگــران می شــود.

3-1-2. شفقت و »ارتباط با خود«
هنگامی کــه رابطــه ی   انســان بــا خــدا درســت شــد و بــه او نزدیــک گردیــد، در گام بعــدی، رابطــه اش بــا 
خــودش نیــز خــوب می شــود و بــر اســاس معیارهــای شــفقت شــکل می گیــرد و بالطبــع، تأثیــر مطلوبــی بــر 
گفتــار، اندیشــه و شــخصیت او خواهــد داشــت و نــگاه انســان را بــه دنیــا، مهربــان و باانگیــزه می کنــد. تأثیــر 

شــفقت بــر فــرد عبــارت اســت از:

3-1-2-1. پیدایش اندیشه ی نیک در فرد نسبت به خود و جهان
شــفقت موجــب اندیشــه ی نیــک و مثبــت انســان بــه جهــان هســتی می شــود، اندیشــه ای کــه بــر اســاس 
اصــول اعتقــادی مبتنــی بــر توحیــد و معــاد، جهــان را بــر اســاس حکمــت، هــدف، رحمــت و شــفقت خداوند 
در جریــان می بینــد. انســان مشــفق، همــه ی امــور را در دســت پــروردگار شــفیق می دانــد و تســلیم شــدن 
ِســٌن َفلَــُه أَْجــرُُه  در برابــر او، ســبب رفــع رنــج و انــدوه او می شــود: »بَــىَ  َمــْن أَْســلََم َوْجَهــُه لِلَّــِه َو ُهــَو مُحْ
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زَنُــوَن« )بقــره، 112(. »اســالم« در ایــن آیــه، یعنــی تســلیم نفــس  ِعنــَد َربِّــِه َو اَل َخــْوٌف َعلَْیِهــْم َو اَل ُهــْم یَحْ
ــن اســت کــه اندیشــه و فکــر از  ــه ســبب ای ــه، ب ــد؛ و ذکــر تســلیم »وجــه« در آی ــر طاعــت خداون در براب
ــد  ــه خداون ــان نســبت ب ــه انس ــه، هرچ ــر رازی، 1420 ق، ج 4، ص 6(. درنتیج ــرد )فخ آن رسچشــمه می گی
ــان  ــه جه ــی، فکــر و اندیشــه اش نســبت ب ــامن تســلیم او شــود، به طریق اول ــس از ای ــر باشــد و پ متواضع ت
مثبــت و در مقابــل حــرت حــق متواضع تــر می گــردد. نتیجــه ی ایــن توجــه بــه شــفقت خداونــد و ایــامن 
بــه او، تســلیم در برابــر او در جریانــات زندگــی اســت کــه منجــر بــه دوری از انــدوه و رنــج و تــرس خواهــد 
شــد. امــام علــی)ع( می فرماینــد: »كســی كــه بــه قضــای الهــی راضــی باشــد، راحــت زندگــی می كنــد« )متیمــى 

آمــدى، 1366، ص 104( و »شــخص راضــی بــه قضــای الهــی، زندگــی اش شــیرین اســت« )هــامن(.
ــن راه نگه داشــن  از ســوی دیگــر، انســان همــواره در طلــب رشافــت، فضیلــت و کــامل اســت و بهرتی
عــزت و کرامــت نفــس، تــرك اعــامل خــالف اســت، اعاملــی كــه موجــب تباهــی و رنــج انســانی  اســت. امــام 
ــد«  ــوار منی كن ــت خ ــا معصی ــود را ب ــس دارد، خ ــت نف ــه كرام ــی ك ــد: »كس ــاره می فرماین ــی)ع( دراین ب عل
)هــامن، 1366، ص 231(. کامــالً روشــن اســت كــه تــرك خــالف، ســبب آرامــش انســان و دوری از رنــج آن 

اســت.
ــه مــوارد، شــفقت ســبب  ــاه می شــوند. در این گون ــا گن ــار خطــا و ی از ســوی دیگــر، انســان ها گاه گرفت
بهبــود رفتــار فــرد بــا خــود و آشــتی بــا خویــش و موجــب پذیــرش اشــتباه و حرکــت او به ســوی ارزش هاســت 
ــا خــود می کنــد )تیــرچ و همــکاران،  ــرا ب و خودرسزنشــگری را تبدیــل بــه ارتبــاط درمانــی صمیامنــه و پذی
ــا گشــودگی و آمادگــی بخشــش  ــار مشــفقانه ب ــر خــود را می بخشــد. رفت 1395، ص 110-111(، بلكــه باالت
ــد جســارت  ــه انســان کمــک می کن ــه بهزیســتی می شــود و ب ــه منجــر ب خــود و دیگــران همــراه اســت ک
ــن رو،  ــوری، 1395، ص 65(؛ ازای ــع رشــد وی منجــر می شــود )ن ــه رفــع موان ــد کــه ب ــدا کن انجــام کاری را پی
انســان بایــد از درگاه خــدا طلــب بخشــش کنــد و ســپس، خــود را ببخشــد و در طلــب جــران خطــای خویــش 
باشــد. نکتــه ی مهــم اینکــه انســان بایــد متوجــه اشــتباه خــود باشــد و بدانــد کــه بایــد توبــه و جــران اشــتباه 
کنــد، چنانكــه حــرت یونــس)ع( متوجــه شــد و از خــدا طلــب بخشــش کــرد: »َو َذا النُّــوِن إِْذ َذَهــَب ُمغاِضبــاً 
ــُت ِمــَن الظَّالِمیــَن«  ــَت ُســْبحانََك إِنِّــی كُْن ــَه إاِلَّ أَنْ ــامِت أَْن ال إِل ــِه َفنــادى  ِفــی الظُّلُ ــِدَر َعلَْی ــْن نَْق ــنَّ أَْن لَ َفظَ
)انبیــا، 87(؛ و ذاالنــون ]یونــس [ را )بــه یــاد آور( در آن هنــگام كــه خشــمگین )از میــان قــوم خــود( رفــت؛ و 
چنیــن مى پنداشــت كــه مــا بــر او تنــگ نخواهیــم گرفــت؛ )اّمــا هنگامی کــه در كام نهنــگ فــرو رفــت( در 
آن تاریکی هــا )ى مرتاكــم( صــدا زد: »)خداونــدا!( جــز تــو معبــودى نیســت! منزّهــى تــو! مــن از ســتمكاران 

بــودم!«
یونــس)ع( قومــش را بــه عــذاب خــدا ســپرد و راه خــود را گرفــت و رفــت. ایــن رفتــار او از ایــن نشــان 
داشــت كــه غیــر از خــدا مرجــع دیگــرى هســت كــه بتــوان بــه او پنــاه بــرد؛ چــون عملــش بیانگــر چنیــن 
معنایــى بــود، از ایــن معنــا بیــزارى جســت و گفــت: »ال إِلــَه إاِلَّ أَنـْـتَ «؛ جــز تــو معبــودى نیســت. به عــالوه، 
عملکــرد یونــس ایــن تصــور را بــه وجــود مــى آورد كــه ممكــن اســت كــى از تحــت قــدرت خــدا بیرون شــود؛ 
لــذا عذرخواهــى كــرد و گفــت: »ُســبْحانََك إِنِّــی كُْنــُت ِمــَن الظَّالِِمیــَن«. وی بــا ایــن جمــالت، حــال دروىن خــود 
و جایــگاه و موقعیــت خــود را بیــان داشــت و درخواســت نجــات می كــرد. خــدا هــم درخواســت او را اجابــت 
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ــَن الَْغــمِّ َو  ْینــاُه ِم ــُه َو نَجَّ ــَتَجْبنا لَ منــوده، از انــدوه و غمــى نجاتــش داد كــه بــه وى روى آورده بــود: »َفاْس
كَذلِــَك نُْنِجــی الُْمْؤِمِنیَن«)انبیــاء، 88( )نــك: طباطبائــی، 1417 ق، ج 14، ص 315(.

3-1-2-2. پیدایش امیدواری
شــفقت بــه خــود موجــب ایجــاد روحیــه ی امیدوارانــه و تــالش در انســان می شــود كــه در تربیــت ذهــن 
و اندیشــه ی او بــرای بهزیســتی مؤثــر اســت. اشــخاصی کــه افــکار مثبــت دارنــد، در مقایســه با دیگــران، روح 
و جســم ســامل تر و شــاداب تری دارنــد و از زندگــی خــود لــذت بیشــرتی می برنــد و پویاتــر هســتند. از نظــر 
امــام کاظــم)ع(، دنیــا لحظــه ای بیــش نیســت، گذشــته آن ارزش غــم و شــادی نــدارد، اکنــون را بایــد مغتنــم 
شــمرد و انســان بایــد چنــان صبــوری کنــد كــه گویــی شــادمان اســت )ابن شــعبه حرانــی، 1404ق، ص 396(.
البتــه امیــد بــه رحمــت الهــی، در رأس همــه ی امیدهاســت كــه امــام ســجاد)ع( آن را در همــه ی امــور الزم 
می بینــد: »... خدایــا! بــه درگاه تــو اســتغاثه مى كنــم. بــه تــو امیــد مى بنــدم. تــو را مى خوانــم. بــه تــو پنــاه 
مى جویــم. اعتــامدم بــه توســت و از تــو یــارى مى خواهــم. بــه تــو ایــامن مــى آورم و بــر تــو تــوكل مى كنــم 

و بــه جــود و كــرم تــو متـّـى هســتم« )صحیفــه ســجادیه، ص 256، دعــای 52(.
درواقــع، توجــه بــه جنبه هــای مثبــت زندگــی، تفســیر درســت و منطقــی رویدادهــا و انتظــار مثبــت 
ــکار  ــا و اف ــرای زدودن رنج ه ــکاری ب ــت و راه ــد اس ــی و امی ــوم خوش بین ــکل دهنده ی مفه ــده، ش از آین
ــه نتیجــه ی مطلــوب اعــم از آرامــش، تعامــل خــوب، موفقیــت و شــادکامی اســت کــه  منفــی و رســیدن ب
جنبــه ی مشــفقانه ای در افــراد خواهــد داشــت. امیــد در ســایه ی تــوکل می توانــد افزایــش یابــد و گره گشــای 

مشــکالت انســان در هنــگام ســختی و رنــج  باشــد.

3-1-2-3. صر و بردباری هنگام مشکالت
از منظــر قــرآن، صــر و شــکیبایی یکــی از صفــات اساســی و الزم انســان اســت: »َو اْصــرِْ َعــىَ  َمــا أََصابَــَك 
ــَك ِمــْن َعــزِْم اْلُُمــورِ« )لقــامن، 17(؛ در برابــر مصائبــی كــه بــه تــو مى رســد شــكیبا بــاش كــه ایــن از  إِنَّ َذالِ

كارهــاى مهــم اســت.
به ویــژه صــر بــر مشــکالت و رنج هایــی کــه در زندگــی انســان بــا آنهــا روبــرو می شــود )طرســی، 1372، 
ج 8، ص 500( کــه بــا داشــن آن می تــوان رنج هــای ناشــی از آنهــا را کــم کــرد. از ســوی دیگــر، بردبــاری مانــع 

بســیاری از مشــكالت است.
از اهــداف شــفقت، فرهنگ ســازی بــرای حفــظ انســان از عوامــل رنــج آور و یــا کمــک بــه رفــع آنهاســت. 
صــر و شــکیبایی در ایــن مســیر، بســیار بااهمیــت و از مؤلفه هــای مهــم شــفقت محســوب می شــود؛ بــه 
ــٍق َو  ــاُج إَِل َعْقــٍل َو رِفْ همیــن جهــت در روایــات اســالمی، شــفقت همنشــین بــا صــر اســت: »اَلَْعالِــُم یَْحتَ
ــاَم  ــْنَت ِفی ــإِْن أَْحَس ــه امــام صــادق ع، 1400ق، ص 15(؛ »فَ ــْرٍ ...« )منســوب ب ــٍم َو َص ــحٍ َو ِحلْ ــَفَقٍة َو نُْص َش
اِبــِر الُْمْحتَِســِب  ــِفیقِ  النَّاِصــحِ لَِمــْواَلُه ِفــی َعِبیــِدِه الصَّ َك اللَّــُه ِمــْن ذَلـِـَك َو قُْمــَت ِبــِه لَُهــْم َمَقــاَم الَْخــازِِن الشَّ َوالَّ
... كُْنــَت رَاِشداً...«)ابن شــعبه حرانــی، 1404ق، ص 261( و ســفارش شــده اســت كــه در كنــار شــفقت، بایــد 
ــَفَقِة ...«)هــامن، ص 48( ــْكِر َو الشَّ ــْرِ َو الشُّ صابــر بــود: »رَاعِ ... َمــا یَِجــُب َعلَیْــَك ِمــَن اْلََدِب َو ااِلْحِتــاَمِل َو الصَّ
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ــت  ــل معصی ــر در مقاب ــادت و ص ــر در عب ــت، ص ــر مصیب ــر ب ــوع: ص ــه ن ــه س ــات ب ــر در روای ص
ــر  ــد ص ــد، 1404ق، ج 1، ص 319(. هرچن ــی، 1417 ق، ج 2، ص 91؛ ابن ابی الحدی ــت )كلین ــده اس تقسیم ش
ــرای  ــه انســان ب ــن مــوارد، ب ــر مصیبــت و مشــکالت، بســیار ســخت و طاقت فرساســت و شــکیبایی در ای ب
التیــام و تســکین، بســیار کمــک می كنــد و همچنیــن، صــر بــر طاعــت و عبــادت خداونــد، در بهزیســتی و 
ســعادت انســان اهمیــت بســیاری دارد؛ امــا عالی تریــن صــر از نظــر اهل بیــت)ع( آن اســت كــه انســان بــه 
هنــگام فراهــم آمــدن وســایل گنــاه، مقاومــت كنــد و از لــذت گنــاه چشــم بپوشــد )مــکارم، 1374، ج 1، ص 
519(؛ زیــرا یکــی از اهــداف شــفقت، حفــظ و پیشــگیری از رنــج اســت و گنــاه یکــی از عوامــل بــزرگ در 
نابــودی معنویــت روحــی انســان اســت و تبعــات و مــرات دنیــوی و اخــروی زیــادی دارد و همــه ی ایــن 
تبعــات بــرای او رنــج آور اســت. هنگامی کــه انســان بتوانــد در برابــر لــذات نفســانی ناشــی از گنــاه مقاومــت 
و صبــوری کنــد، زمینــه ی بهزیســتی و ســعادت خــود را بیشــرت فراهــم می کنــد و آرامــش روانــی و روحــی 

ــد. ــاه مصــون می مان ــات گن ــج و تبع ــد و از رن بیشــرتی می یاب

3-1-2-4. از میان رفنت خودخواهی
ــان  ــه انس ــردد. مادامی ک ــدار می گ ــی پدی ــود، از خودخواه ــدا می ش ــامل پی ــه در ع ــادهایی ک ــام فس مت
خــودش را می بینــد، بــه هدایــت دســت منی یابــد )خمینــی، 1372، ص 79(. بــر اســاس گفتــه ی امــام هــادی)ع( 
هــر کــس خودخــواه باشــد، دشــمنانش زیــاد می شــود )مجلســی، 1403 ق، ج 75، ص 368( و طبیعــی اســت 

كــه دشــمن بــرای انســان، موجــب دردرس و عامــل ســختی و رنــج اســت.
شــفقت بهرتیــن شــیوه ای اســت کــه انســان می توانــد »خــود« را در جــای مناســبش قــرار دهــد و او را 
عــادت دهــد تــا هــرروز، غــرور و نــگاِه رِصف بــه خــود را کنــار بگــذارد و دیگــران را نیــز در نظــر بگیــرد 
)نــوری، 1395، ص 91( تــا احســاس »همه چیــز بــرای خــودم« در انســان از میــان بــرود و »همه چیــز بــرای 
مــا« جــای آن را بگیــرد؛ بــرای منونــه، اگــر کســی در مــوردی بــه مــا تعــرض کنــد، بــه ایــن فکــر کنیــم کــه 
ــر او موضــع  ــج و عــذاب اســت؛ درنتیجــه، کمــرت در براب ــز از وضعیــت مشــابهی در رن چه بســا خــود او نی
ــا  ــاط ب ــد: »ارتب ــاره می فرمای ــی)ع( دراین ب ــم )هــامن، ص 93(. امــام عل ــم و بیشــرت او را درک می کنی می گیری
بــرادر دینــی خــود را بــه رصف یــك شــك از بیــن نــر و بــا او بــدون درخواســت بازگشــت از خــالف، قطــع 
رابطــه نكــن، شــاید او در انجــام خــالف عــذری دارد؛ ولــی چــون تــو از آن عــذر خــر نــداری، او را رسزنــش 
ــی،1409 ق، ج  ــر« )صــدوق، 1413 ق، ج 4، ص، 391؛ و حــر عامل ــذر شــخص عذرخــواه را بپذی ــی. ع می كن

12، ص 217(.
انســان مشــفق بــا بــرادران دینــی خــود، صمیمــی و دوســت اســت. پیامــر اکــرم )ص( دوســتی فــرد باایــامن 
ــفقت،  ــی، 1404ق، ص 48(. ش ــعبه حران ــد )ابن ش ــامن می دان ــاخه های ای ــن ش ــان را از بزرگ تری ــا مؤمن ب
خودخواهــی را از انســان دور می کنــد و تواضــع و خشــوع او در برابــر خداونــد و دیگــران بیشــرت خواهــد 
شــد و انســان را دلســوز و ناصــح دیگــران قــرار می دهــد و »منیــت« او بــه همبســتگی، تعــاون و »مــا بــودن« 
تبدیــل می شــود ضمــن آنکــه انســان بیشــرت مشــکالت دیگــران را درک می کنــد و منافــع دیگــران را نیــز در 

ــرد. نظــر می گی
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3-2. آثار تربیتی شفقت در »حوزه ی اجتامعی«
هامن گونــه کــه شــفقت آثــار تربیتــی مفیــدی در حــوزه فــردی دارد، در حــوزه ی اجتامعــی نیــز اثرگــذار 
اســت. هنگامی کــه شــخصیِت فــرد بــر اســاس شــفقت ورزی و توجــه بــه رنــج و رسنوشــت دیگــران شــکل 
ــه انســاِن مشــفق ســعادت  ــرای او ارزش محســوب منی شــود، بلک ــردی خــودش ب ــع ف ــا مناف ــرد، تنه می گی
خــود را در گــرو خوشــبختی دیگــران می بینــد و رنــج جامعــه را درد و مشــکل خــود می دانــد؛ درنتیجــه، بــا 
مــردم و جامعــه ی انســانی پیونــد عمیقــی برقــرار می کنــد و خــود را مســئول ســعادت و بهزیســتی آنــان نیــز 
ــد و از گمراهــی و رنــج مــردم  ــه جامعــه حســاس بودن ــه کــه پیامــران الهــی نســبت ب ــد، هامن گون می دان
ناراحــت می شــدند. خداونــد دربــاره ی رســول اکــرم )ص( می فرمایــد: »َعزیــٌز َعلَیــِه مــا َعِنُتــْم َحریــٌص َعلَْیكُــْم 
ــر هدایــت  ــر او )پیامــر اکــرم( ســخت اســت و ب ــه، 128(؛ رنج هــای شــام ب ــٌم« )توب ــنَ َ َرُؤٌف َرحی ِبالُْمْؤِمنی
شــام ارصار دارد و نســبت بــه مؤمنــان، رئــوف و مهربــان اســت. خداونــد در ایــن آیــه، پیامــر اكــرم را رئــوف 
و مهربــان معرفــی می كنــد كــه دلســوز مــردم اســت و رنج هــای مــردم بــر او دشــوار اســت و ایــن هــامن 
شــفقت ورزی نســبت بــه دیگــران اســت. درواقــع، پیامــر )ص( بــر هدایــت مــردم ارصار داشــت و نســبت بــه 
رنــج و بدبختــی مــردم بی تفــاوت نبــود و بــرای هدایــت و سعادتشــان، بســیار تــالش می کــرد )مــکارم، 1374، 

ج 8، ص 207(. 
مهم ترین فواید تربیتی شفقت در حوزه ی اجتامعی عبارت اند از:

3-2-1. ایجاد روحیه ی كمك به رفع مشكالت دیگران
انســان موجــودی اجتامعــی اســت و منی توانــد بــه افــراد جامعــه ی خــود بی توجــه باشــد. قــرآن افــراد 
ــا  در جامعــه ی اســالمی را بــه همدیگــر مرتبــط می دانــد و بــه ارتبــاط بــا مــردم دســتور می دهــد: »یــا أَیَُّه
الَّذیــَن آَمُنــوا اْصــِرُوا َو صاِبــرُوا َو راِبطـُـوا َو اتَُّقــوا اللَّــَه لََعلَُّكــْم تُْفلُِحــون«؛ مــراد از مرابطــه در ایــن آیــه، ایجــاد 
ارتبــاط میــان افــراد جامعــه و وصــل كــردن نیروهــا بــه هــم اســت؛ امــا نه تنهــا نیــروى مقاومــت در برابــر 
شــدائد، بلكــه همــه ی نیروهــا و كارهــا، در جمیــع شــئون زندگــى دینــى. اگــر رابطــه نباشــد، صــر و علــم و 
ســایر فضایــل شــخصی افــراد كــه تــا حــدودی ســعادت آور اســت، بعــى از ســعادت را تأمیــن مى كنــد و نــه 
همــه ی ســعادت را )طباطبائــی، 1417 ق، ج 4، ص 92(. همــه ی پیامــران الهــی ایــن خصوصیــت را داشــتند و 
لــذا بــرای هدایــت مــردم، بســیار باانگیــزه بودنــد؛ بــرای منونــه، در قــرآن از انگیــزه ی حــرت ســلیامن)ع( در 
كـَـوِة َو كاََن ِعنــَد َربِّــِه َمرِْضیًّا«  لَــوِة َو الزَّ هدایــت خانــواده و امــت خــود آمــده اســت: »َو كاََن یَأُْمــُر أَْهلَــُه ِبالصَّ
)مریــم، 55(؛ او همــواره خانــواده اش را بــه منــاز و زكات فرمــان مــى داد و همــواره مــورد رضایــت پــروردگارش 
بــود. انگیــزه و هــدف حــرت ســلیامن)ع(، اصــالح ارتبــاط افــراد بــا خــدا و بــا اجتــامع بــود )مــکارم، 1374، ج 
13، ص 95(. درواقــع، او همــواره انگیــزه ی بهزیســتی و اصــالح افــراد جامعــه ی خــود را در رس می پرورانــد 
و بــه همیــن ســبب، اهــل خــود را بــه اعــامل نیــک توصیــه می کــرد و ایــن ویژگــی مشــفقانه ی وی موجــب 
رضایــت خداونــد از او شــده بــود؛ همچنیــن، انگیــزه ی پیامــر اکــرم )ص( زندگــی توحیــدی، خــوب، بانشــاط 
و ســعادت دنیــا و آخــرت بــرای همــه ی انســان ها بــود چنان کــه آن حــرت خــود را بــا صفــت »شــفیق« 

نســبت بــه مؤمنــان یــاد می کــرد: »إِنِّــی َشــِفیٌق َعلَیُْكــم...« )فیــض کاشــانی، 1406ق، ج 4، ص 303( .
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 در حدیثــی از امــام صــادق)ع(، در انگیــزه ی لقــامن بــرای اصــالح و بهزیســتی افــراد جامعــه آمــده اســت: 
»...بــه خــدا ســوگند! لقــامن حكمــت را از راه ســوابق خانوادگــی، دارایــى، همــر و قــدرت جســمى و زیبایى 
بــه دســت نیــاورده بــود ...؛ امــا او مــردى بــا اراده بــود... و هرگــز از كنــار دو نفــر كــه باهــم نــزاع مى كردنــد 
ــا  و یــا مى جنگیدنــد، منى گذشــت مگــر اینكــه میانشــان صلــح برقــرار مى كــرد و از پیــش آنــان منى رفــت ت

آنكــه آنــان دســت از نــزاع مى كشــیدند« )فیــض کاشــانی: 1406 ق، ج 26، ص 302(.
امــام حســین)ع( نیــز بــا توجــه بــه رنــج جامعــه بــا دور شــدن مــردم از اســالم واقعــی، انگیــزه ی خــود را 
ی )ص(...« )مجلســی،  ــِة َجــدِّ ـَـا َخرَْجــُت لِطَلـَـِب اْلِْصــاَلحِ ِفــی أُمَّ از قیــام عاشــورا، اصــالح جامعــه بیــان کــرد: »إمِنَّ
1403ق، ج 44، ص 329( كــه نشــانگر شــفقت و دلســوزی امــام نســبت بــه جامعــه اســت. عــذاب الهــی از 
کل اجتــامع، بــه علــت انگیــزه ی اصــالح و خیرخواهــی برخــی از افــراد، دور می شــود )طرســی، 1412ق، ص 

457؛ بحرانــی، 1374، ج 3، ص 149(.
بنابرایــن، شــفقت موجــب پیدایــش انگیــزه ی اصــالح و تربیــت افــراد جامعــه در فــرد مشــفق اســت. 
درواقــع، انســان بــرای مفیــد بــودن دیگــران و کمــک بــه آنــان، بدیــن منظــور انگیــزه می یابــد؛ زیــرا در وجــود 
خویــش اراده ی ایجــاد زندگــی مطلــوب بــرای خــود و دیگــران را پیــدا می کنــد و بــرای او، رسنوشــت دیگــران 
ــن حرکــت  ــور ای ــزه، موت ــن انگی ــت دارد و ای ــوی اهمی ــادی و معن ــوب م ــگاه مطل ــه جای ــان ب و رســیدن آن

ــود. ــوب می ش محس

3-2-2. مهربانی و محبت به دیگران
ــه  ــان را ب ــی آن، انس ــد و در پ ــان دور می کن ــی را از انس ــفقت خودخواه ــت، ش ــه گذش ــور ک هامن ط
ســوی دگردوســتی و محبــت مــردم ســوق می دهــد. محبــت و مهربانــی از ویژگی هــای اصلــی شــفقت اســت 
)راغــب، 1412ق، ص 458؛ طریحــی، 1375، ج 5، ص 193( و از مهارت هــای آن، آموخــن مهربانــی و اظهــار 
آن نســبت بــه دیگــران اســت )آرمســرتانگ، 1396، ص 31(. روشــن اســت محبــت و مهربانــی، نقــش بســیار 
زیــادی در پیشــگیری از رفتار هــای نابهنجــار و دفــع رذایــل دارد )ســیدپور، 1393، ص 10(؛ بــه همیــن ســبب، 
مهربانــی و احســاس مشــفقانه، یکــی از عنــارص کلیــدی همــه ی ادیــان و نهضت هاســت )آرمســرتانگ، 1396، 

ص 39(.
ـَـا الُْمْؤِمُنــوَن  در اســالم، جامعــه ای مطلــوب اســت کــه همــه ی مــردم، خــود را بــرادر یکدیگــر بداننــد: »إِنَّ
ــاماندهی  ــت در س ــد محب ــز مانن ــرا هیچ چی ــد؛ زی ــه هــم عشــق بورزن ــرات، 10( و نســبت ب ــَوٌة« )حج إِْخ
جامعــه، کارســاز نیســت )محمــدی ری شــهری، 1383، ص 20(. از دیــدگاه امــام صــادق)ع(، مهربانــی بــه مــردم 
ــن اســالم  ــر)ع(، »دی ــام باق ــه ی ام ــه گفت ــی، 1407ق، ج 2، ص 120( و ب ــه هــدف اســت )کلین ــیدن ب راه رس
چیــزی جــز محبــت نیســت« )هــامن، ج 8، ص 80(. رســول گرامــی اســالم، در بیــان صفــات منافقــان، آنــان را 
انســان های خشــكی دانســت كــه نــه بــه دیگــران مهــرورزی دارنــد و نــه بــرای جلــب محبــت دیگــران قــدم 
ــون« )زمخــری،   1417 ق، ج 1، ص 320؛ شــعرانی، 1425 ق، ص 133؛  ــون  و ال یُؤْلَُف ــد: »... ال یأْلَُف بر می دارن

بیهقــی، 1421 ق، ج 3، ص 87(.
ــام  ــد. ام ــه کن ــن« را تجرب ــردم داش ــا م ــس ب ــودن« و »ان ــی ب ــان، »مردم ــد انس ــک می کن ــفقت کم ش
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علــی)ع( بــر ایــن مردمــی بــودن تأکیــد مــی ورزد و می فرمایــد: »آن گونــه بــا مــردم زندگــی کنیــد کــه اگــر از 
دنیــا رفتیــد، برایتــان گریــه کننــد و اگــر در کنــار آنــان بــه رس بردیــد، بــه شــام عشــق بورزنــد« )نهج البالغــه، 

حکمــت 10(.
ــی و  ــراد اجتــامع، درون ــه نیازهــا و احــواالت اف ــا احســاس توجــه ب ــد ت درواقــع، شــفقت کمــک می کن
ــی و  ــا مهربان ــا ب ــود. چه بس ــوده ش ــایرین گش ــه روی س ــن او ب ــب و ذه ــود و قل ــان ش ــادت انس ــزو ع ج
نرم خوئــی بتــوان کســی را کــه در مســیر اشــتباه قــدم برمــی دارد آگاه کــرد و از گمراهــی نجــات داد؛ زیــرا 
مهربانــی موجــب اثبــات حــس دلســوزی و خیرخواهــی فــرد مشــفق می شــود و درنتیجــه، ســبب می شــود 
فــرد موردنظــر بــر اشــتباه خــود پافشــاری نکنــد و خــود را اصــالح کنــد، ضمــن آنکــه محبــت بــه دیگــران در 
هنــگام ســختی و رنجشــان، موجــب تســکین آالم روحــی آنــان خواهــد بــود و تســكین روحــی از مؤلفه هــای 

اصلــی شــفقت اســت.

3-2-3. مسئولیت پذیری در برابر جامعه
مســئولیت پذیری مهارتــی اســت کــه انســان آن را به وســیله ی شــفقت کســب می کنــد. شــفقت کمــک 
ــان ها در رسنوشــت  ــودن انس ــل ب ــا دخی ــه ب ــار آمیخت ــاس و رفت ــد احس ــا رش ــان ب ــخصیت انس ــد ش می کن

همدیگــر شــکل بگیــرد.
دســتاورد دیــن اســالم در زمینــه ی اجتامعــی، پیــدا کــردن راهــی بــود کــه مــردم عــر جاهلیــت بتواننــد 
ــال  ــد و در قب ــی نکنن ــم فخرفروش ــه ه ــبت ب ــند، نس ــود بخش ــد و بهب ــود را اصــالح كنن ــوم خ آداب و رس
یکدیگــر مســئول باشــند و بداننــد اصــل و نــژاد نبایــد مایــه ی توجــه باشــد، بلکــه کرامــت و تقــوا مهــم اســت 

ــو، 1361، ص 49(. ــرتانگ، 1396، ص 164؛ ایزوتس )آرمس
ــئولیت پذیری آن  ــزان مس ــت. می ــئولیت اس ــاس مس ــن احس ــل ای ــه ی کام ــرم)ص( منون ــر اک ــخص پیام ش
حــرت بــرای هدایــت جامعــه به قــدری بــود کــه بــه تعبیــر قــرآن، گویــی جــان خــود را در معــرض نابــودی 
قــرار مــی داد: »لََعلَّــک باِخــٌع نَْفَســَک أاَلَّ یَکونُــوا ُمْؤِمِنیــَن« )شــعرا، 3(؛ گویــى مى خواهــى جــان خــود را از 
شــّدت انــدوه از دســت دهــى بــه خاطــر اینكــه آنــان ایــامن منى آورنــد. ایــن آیــه، نهایــت شــفقت و دلســوزی 
ــان  ــن رو، ایش ــکارم، 1374، ج 15، ص 185(؛ ازای ــد )م ــان می ده ــردم نش ــه م ــبت ب ــرم )ص( را نس ــر اک پیام
همــه ی مــردم را در برابــر یکدیگــر مســئول می دانســت: »كُلُُّكــْم رَاٍع َو كُلُُّكــْم َمْســئُوٌل َعــْن رَِعیَِّته « )مجلســی، 

ــی، 1412 ق، ج 1، ص 184(. ــی، 1403ق، ج 72، ص 38؛ و دیلم 1404ق، ج 8، ص 349؛ و مجلس
امــام باقــر)ع(، در اهمیــت مســئولیت افــراد نســبت بــه هــم، انســان ها را به عنــوان جســم واحــدی در 
نظــر می گیــرد کــه اگــر عضــوی دردمنــد شــد، اعضــای دیگــر آرامــش ندارنــد )مجلســی،1403 ق، ج 71، ص 
234(. شــفقت ایــن پیونــد را میــان اعضــای جامعــه ایجــاد می کنــد و امــام علــی)ع( دوســت بســیار مشــفق را 
فــرد مســئولیت پذیری می دانــد کــه دیگــران را بــه ســوی ســعادت جاویــدان آخــرت هدایــت می کنــد و او را 
در ایــن راه یــاری می منایــد: »هــر كــس تــو را به ســوی رساى آخــرت دعــوت کنــد و تــو را بــر آن یــارى كنــد، 

دوســت شــفیق اســت« )متیمــی آمــدی، 1366، ص 424(.  
ــه انســان می آمــوزد  ــه همدیگــر اســت و ب ــراد نســبت ب ــن رو، شــفقت ســبب مســئولیت پذیری اف ازای
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کــه نبایــد نســبت بــه رسنوشــت دیگــران بی تفــاوت بــود، بلکــه بــرای بهزیســتی و ســعادت هــم بایــد تــالش 
کــرد. بایــد نســبت بــه امــر دیــن و آخــرت و هــر آنچــه موجــب ســعادت و هدایــت انســان اســت، خــود را 
مســئول دانســت، مســئولیتی کــه همــراه بــا اقــدام و عمــل مؤثــر باشــد و موجــب پیشــگیری از رنــج فــرد، یــا 
رفــع و تســکین رنــج او باشــد و موجــب کمــک در رفــع نیازهــای مــادی دیگــران و اصــالح و هدایــت آنــان 

در زمینه هــای معنــوی باشــد.

3-2-4. توجه به رنج دیگران
یکــی از موضوعــات مهــم در بحــث شــفقت، توجــه بــه رنــج و تــالش بــرای رهایــی از آن اســت )تیــرچ 
و همــکاران، 1395، ص 11(. اگــر انســان توجــه داشــته باشــد کــه در ورای هــر رفتــاری ممکــن اســت رنجــی 
نهفتــه باشــد و بــا شــفقت بــه رفتــار غیرعــادی دیگــران )کــه ممکــن اســت بــه خاطــر رنــج و مشــکلی باشــد( 
پاســخ دهــد، نه تنهــا آن رفتــار موجــب رنجــش و عصبانیــت فــرد منی شــود، بلکــه بــه درمــان رفتــار طــرف 

مقابــل نیــز کمــک می کنــد.
ــاز او و حفــظ آبرویــش، از  ــه رفــع نی ــاز و رنــج دیگــری و کمــک ب ــه نی از نظــر امــام باقــر)ع(، توجــه ب
ــی، 1407 ق، ج 2، ص 195( و از نظــر  ــر اســت )کلین ــام محبوب ت ــزد ام ــده ن ــردن بن ــزاردن حــج و آزاد ک گ
ــرآوردن  ــاری و ب ــع گرفت ــن و رف ــه مؤم ــزد خــدا شــادی  رســاندن ب ــن اعــامل ن ــرم )ص(، محبوب تری ــر اک پیام

حاجــت اوســت )هــامن، ص 191(.
مــردی شــامی حضــور امــام حســن)ع( رســید و رشوع بــه بدگویــی و فحاشــی بــه امــام کــرد. امــام)ع( نه تنهــا 
بــا غضــب بــه او پاســخ نــداد )توجــه بــه رنــج مــرِد شــامی بــه خاطــر فقــر و خســتگی راه(، بلکــه او را همــراه 
خــود بــه منــزل بــرد و غــذا و جامــه بــه او پوشــانید و تکریــم کــرد و برخــوردی پذیــرا و بــاز بــرای حل مشــکل 
او منــود. ایــن رفتــار امــام)ع( موجــب رشمســاری فــرد شــامی شــد، از امــام عذر خواهــی كــرد و از یــاران ایشــان 

شــد )ابن شهرآشــوب، 1379، ج 4، ص 19(.
ازایــن رو، شــفقت کمــک می کنــد رنــج انســان ها در رفتارشــان در نظــر گرفتــه شــود و انســان نســبت بــه 
مشــکل دیگــران، نــه رسکــوب کنــد؛ نــه بی تفــاوت باشــد و نــه آن را بــزرگ جلــوه دهــد، بلکــه بــرای حــل و 
رفــع آن تــالش کنــد و از خطــای دیگــران درگــذرد؛ زیــرا گاهــی از نیــت و درون انســان ها منی تــوان آگاهــی 
کامــل داشــت، شــاید فــرد مقابــل، مشــکل و رنجــی دارد كــه او را بــه رفتــار غیرعــادی واداشــته و یــا برداشــت 

افــراد از رفتــار یکدیگــر متفــاوت اســت. حدیــث یادشــده از امــام علــی)ع( شــاهد بــر ایــن گفتــار اســت. 

3-2-5. همدردی و همدلی با جامعه
همــدردی، متأثرشــدن از احســاس و نگرانی هایــی اســت کــه دربــاره ی شــخص موردنظــر وجــود دارد و 
همچنیــن، حالتــی اســت کــه موجــب رشــد و بهزیســتی افــراد )خــود و دیگــران( می شــود و فــرد نســبت 
بــه رنــج دیگــران، ناراحــت و نســبت بــه حــل شــدن مشــکالت ایشــان، شــادمان می گــردد )نــوری، 1395، ص 
61(؛ امــا همدلــی تــالش بــرای فهمیــدن دیگــران و کمــک بــه حــل مشــکالت آنــان و موضــع نگرفــن در برابــر 
ایشــان و بخشــش آنــان اســت. از دیــد شــفقت، همدلــی بــا دیگــران، همدلــی بــا خودمــان اســت )هــامن، 
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ص 62(.
ــام  ــه ام ــد، چنان ک ــب می كن ــم جل ــه ه ــبت ب ــراد را نس ــت اف ــران، محب ــا دیگ ــی ب ــدردی و همدل هم
علــی)ع(، مواســات )همــدردی بــا دیگــران( را یکــی از ســه عامــل جــذب محبــت دیگــران می دانــد )مجلســی، 
1403ق، ج 75، ص 82(؛ همچنیــن، شــفقت موجــب همدلــی اســت؛ زیــرا  فــرد شــفیق ماننــد طبیبــی اســت 
کــه می دانــد دوا را چگونــه اســتفاده کنــد کــه ســودمند باشــد )منســوب بــه امــام صــادق ع، 1400ق، ص 21( .
در اســالم، همــواره بــر همــدردی )متأثــر شــدن و درک حــاالت عاطفــی( و همدلــی )تــالش بــرای رفــع 
ناراحتــی و تســکین( تأکیــد شــده اســت. امــام صــادق)ع( می فرمایــد: »اگــر مؤمــن نیازمنــدى را اطعــام كنــم، 
ــی، 1407ق، ج 2، ص 203(. چنانكــه  ــروم« )کلین ــدار او ب ــه دی ــا ب ــر اســت از اینكــه تنه ــزد مــن محبوب ت ن
حــرت عبــاس)ع( منونــه ی کامــل همــدردی و به اصطــالح مواســات، در واقعــه ی عاشــورا و در لحظات ســختی 
ــر اباالفضــل!  ــده اســت: »ســالم ب ــوار آم ــه ی آن بزرگ ــرد: در زیارت نام ــاری ک ــود و او را ی ــام حســین)ع( ب ام
فرزنــد امیراملؤمنیــن کــه بــا بــرادر خــود ]در ســختی ها[ مواســات و همــدردی منــود« )ابن طــاووس، 1376، 

ج 3، ص 74(.
گاهــی ایــن همــدردی بایــد بــا امربه معــروف و نهــی از منکــر باشــد؛ زیــرا نصیحــت کــردن موجب نشــان 
ــوان از رنج هــای بی شــامری  ــرد بت ــك ف ــت ی ــا هدای ــرد می شــود و چه بســا، ب ــی از ف دادن راه و غفلت زدای
کــه برایــش ایجــاد می شــود جلوگیــری کــرد یــا ســبب درمــان رفتــار ناصحیــح وی شــد. از نظــر امــام صــادق)ع(، 
ــی  ــه حال ــد و در هم ــوز باش ــفیق دلس ــق ش ــد رفی ــد مانن ــر بای ــی از منک ــروف و نه ــان در امربه مع »انس

نصیحــت کنــد« )مجلســی، 1403ق، ج 71، ص 160(.
از دیــدگاه اهل بیــت)ع(، همــدردی توفیقــی الهــی اســت کــه بایــد آن را از خــدا طلــب کــرد تــا بتــوان بــه 
دیگــران کمــک منــود: »بــه مــن توفیــق مواســات و همــدردی ده تــا كســاىن را کــه روزى كمــرتى داده اى، در آن 

بهــره ی بیشــرتی کــه از فضلــت بــه مــن داده ای، ســهیم ســازم« )طوســی،  1411ق، ج 1، ص 46(.

3-2-6. عفو و بردباری در برابر خطای دیگران
یکــی دیگــر از آثــار مثبــت شــفقت، بردبــاری و عفــو در برابــر خطاهــا و رفتارهــای خشــن دیگران اســت. 
شــفقت بــه انســان می آمــوزد در برابــر هــر چیــزی کــه برخــالف میــل و طبــع اوســت، موضــع ســخت گیرانه 
نگیــرد. بیشــرتین آمــار جــرم و جنایــات، بــه خاطــر کنــرتل نکردن احســاس و رفتــار در لحظــات ابتدایــی وقوع 
جــرم اســت، درحالی کــه شــفقت، زمینــه ی توجــه بــه رنــج دیگــران را در ایجــاد رفتارشــان فراهــم مــی آورد 
و ســبب می شــود انســان خــود را در جایــگاه آنــان ببینــد و درنتیجــه، بهــرت بتوانــد رنــج و مشــکل دیگــران را 
درک کنــد، در برابــر عوامــل رنــج آور و عصبانی کننــده، صبــور باشــد، خشــم خــود را کنــرتل کنــد و بــا منطــق و 
دلســوزی پاســخ مناســب دهــد و حتــی فــرد مقابــل را عفــو کنــد. ایــن ویژگــی، موجــب رفتــار نیــک و بلكــه 
احســان بــه فــرد خاطــی می شــود و محبــت خــدا را در پــی دارد: »...الْكاِظمیــَن الَْغْیــَظ َو الْعافیــَن َعــِن النَّاِس 
َو اللَّــُه یُِحــبُّ الُْمْحِســنین« )آل عمــران، 134(؛ ]متقیــن كســانی هســتند كــه[ خشــم خــود را فرومی برنــد و از 
خطــاى مــردم درمى گذرنــد و خــدا نیكــوكاران را دوســت دارد. فــرو خــوردن خشــم تأثیــر زیــادی در تکامــل 

معنــوی انســان و روح ایــامن و آرامــش انســان دارد )مــکارم، 1374، ج 3، ص 97(.
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ــدان را  ــران و فرزن ــای هم ــی از خط ــو و چشم پوش ــی، عف ــط خانوادگ ــو و گذشــت در رواب ــرآن عف ق
ــَه  ــإِنَّ اللَّ زمینه ســاز جلــب رحمــت خــاص خداونــدی دانســته اســت: »... إِْن تَْعُفــوا َو تَْصَفُحــوا َو تَْغِفــُروا َف
ــا و  ــی از جرم ه ــه چشم پوش ــرآن ب ــی، 1417ق، ج 19، ص 307(.  ق ــن، 14( )طباطبائ ــٌم« )تغاب ــوٌر َرحی َغُف
خطاهــای پیــروان نــاآگاه )و نــه رسان فاســد( ســفارش كــرده اســت؛ زیــرا حكــم اینــان از آنــان جداســت )نــك: 

توبــه، 66(. 
عفــو و بخشــش موجــب از میــان رفــن کینه هاســت )پاینــده، 1363، ص 385( و زمینــه ی اصــالح و جــذب 
ــإَِذا  ــُن َف ــَی أَْحَس ــْع ِبالَّتــی  ِه ــیَِّئة اْدَف ــَنُة َو الَ السَّ ــَتِوی الَْحَس انســان را بــه صــالح فراهــم می کنــد: »َو ال تَْس
الَّــذی بَْیَنــَك َو بَْیَنــُه َعــداَوٌة كَأَنَّــُه َولِــیٌّ َحمیــٌم« )فصلــت، 34(؛ هرگــز نیــى و بــدى یكســان نیســت. بــدى 
را بــا نیــى دفــع كــن، نــاگاه )خواهــى دیــد( هــامن كــس كــه میــان تــو و او دشــمنى اســت، گویــى دوســتى 

گــرم و صمیمــى اســت.
 بــر طبــق مفــاد ایــن آیــه، خوبــی کــردن در جــواب بــدی، دشــمن را نیــز دوســت انســان قــرار می دهــد و 
عــالوه بــر دوســتی، شــفقت هــم ایجــاد می کنــد )طباطبائــی، 1417 ق، ج 17، ص 392(؛ زیــرا موجــب اصــالح 
ــرد خاطــی و زمینه ســاز ایجــاد الفــت و دوســتی در جامعــه می شــود و عامــل زندگــی ســعادمتند  ــار ف رفت

است.
عفــو و گذشــت، ســیره عملــی حــرات معصومیــن)ع( بــوده اســت. رســول گرامــی اســالم در جریــان فتــح 
مكــه متــام مخالفــان خــود را بخشــید و حتــی از وحشــی، قاتــل حمــزه، گذشــت و بــا جملــه ی »اِذَْهبُــوا فَأَنْتـُـُم 
الطُّلََقــاء«؛ )برویــد كــه همگــی آزاد  شــده اید( بــا آنــان مشــفقانه برخــورد كــرد و همیــن امــر ســبب شــد كــه 
ــد )مجلســی، 1403ق،  ــه اســالم بگرون ــوج ب ــگ داشــتند، فوج ف ــا آن حــرت رس جن ــه ســال ها ب ــان ک مکی
ج 97، ص 59؛ مطهــری، 1375، ج 2، ص 257(. شــخصی بــه امــام صــادق)ع( گفــت کــه پرعمــوی شــام ســخنان 
ناشایســتی دربــاره ی شــام می گویــد. امــام)ع( وضــو گرفتنــد و منــاز خواندنــد و فرمودنــد: »خدایــا! مــن حــق 
ــه مــن ببخــش و مؤاخــذه  ــرى، او را ب ــو از مــن بخشــنده تر و بزرگوارت ــاره ی او بخشــیدم و ت خــودم را درب

نكــن« )طرســی، 1344، ص 217(.
بنابرایــن، شــفقت عامــل درک مشــکالت افــراد در رفتــار غیرعادی شــان اســت و موجــب کنــرتل اندیشــه و 
رفتــار در برخــورد بــا موقعیت هــای مختلــف افــراد اســت. فــرد مشــفق می دانــد چگونــه بایــد بــا مخاطــب 
خــود برخــورد کنــد کــه زمینــه ی تربیــت او فراهــم شــود و در ایــن راه، ابتــدا بردبــاری در برابــر رفتــار نامالیــم 
فــرد و در کنــار آن عفــو و گذشــت بــرای نشــان دادن خیرخواهــی و صــدق نیــت بــه خــرج می دهــد تــا روح 
و روان مخاطــب را تســخیر محبــت و عفــو خــود کنــد. اگــر ایــن ویژگــی در جامعــه اجــرا شــود و ذهن هــا 

بــه شــفقت ورزی عــادت  کننــد، روحیــه-ی ایثــار و خودگذشــتگی در جامعــه رواج می یابــد.

4. نتیجه گیری
از مقاله ی حارض نتایج ذیل به دست آمد:

1.  شــفقت مفهومــی بیــش از مهربانــی و دلســوزی دارد و مجموعــه ویژگی هــا و مهارت هــای تربیتــی 
اســت و اســاس آن را خیرخواهــی، احســاس تعهــد و مســئولیت نســبت بــه دیگــران، همدلــی و همــدردی و 
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مهربانــی و رأفــت تشــکیل می دهــد.
2.  شــفقت از صفــات جمیلــه ی الهــی اســت کــه الزم اســت انســان نیــز خــود را بــدان مزین کند. شــفقت 
موجــب اصــالح زندگــی انســان بــر پایــه ی افــكار توحیــدی اســت و بــه كمــك آن، انســان می توانــد خــود و 

دیگــران را از رنــج و عوامــل آن حفــظ کنــد و بــه بهزیســتی و ســعادت برســاند.
3.  شــفقت بــر ســاحت های اعتقــادی، عقالنــی، عاطفــی و اخالقــی انســان تأثیــر مثبتــی دارد؛ از نظــر 
اعتقــادی، فــرد را بــه خــدا نزدیــک و متعالــی می کنــد، از لحــاظ عقلــی، درســت اندیشــیدن و مدیریــت رفتــار 
را برقــرار می کنــد و از دیــد عاطفــی، پیونــد محبت آمیــز و مســتحکمی میــان فــرد و جامعــه برقــرار می کنــد. 

به عــالوه، معیارهــای ارزشــمند اخالقــی را در جامعــه گســرتش می دهــد.
4. آثار تربیتی شفقت در دو حوزه ی الف. »فردی« و ب. »اجتامعی« منودار است.

الــف. در حــوزه ی فــردی، شــفقت موجــب عقیــده بــه حضــور خــدا در زندگــی انســان می شــود؛ درنتیجه، 
ــد  ــه اوامــر و نواهــی خداون ــد و توجــه ب عبودیــت انســان در ســایه ی ایــامن، تقــوا و تــوکل تکامــل می یاب
ــه به ســوی خــدا  ــا توب ــرد می شــود و در صــورت خطــا، ب ــی ف ــادآوری نعمت هــای او ســبب غفلت زدای و ی
برمی گــردد و آســتانه ی تحمــل انســان در برابــر ســختی ها بــاال مــی رود و حــس خودخواهــی را در انســان 

ــد. كاهــش می ده
ب. در حــوزه ی »اجتامعــی«، شــفقت موجــب همبســتگی بــا جامعــه و احســاس مســئولیت در برابــر 
آنــان می شــود تــا بــه دیگــران بــا دیــد بــرادری نــگاه  کنــد. فــرد مشــفق همــواره بــا مهربانــی و نرم رفتــاری بــا 
مــردم برخــورد می کنــد و زندگــی خــود را در لحظــات غــم و شــادی بــا زندگــی آنــان پیونــد می زنــد. از روی 
خیرخواهــی، دیگــران را نصیحــت می کنــد و ســبب می شــود فــرد، تنهــا بــه منافــع شــخصی خــود فکــر نکنــد، 

بلکــه خوشــحالی خــود را در خوشــبختی دیگــران و ناراحتــی خــود را در رنــج دیگــران ببینــد.
5. و نتیجــه کلــی آنکــه شــفقت، مهــارت کنــرتل احساســات و رفتــار انســان در لحظــات ســخت خــود و 
دیگــران اســت و بــه انســان می آمــوزد ورای هــر رفتــاری، رنجــی نهفتــه اســت کــه انســان بایــد آن رنــج را در 
نظــر بگیــرد تــا بتوانــد از منظــر آن انســان رنج کشــیده فکــر کنــد؛ درنتیجــه، بــه عمــق مشــکالت دیگــران پــی 
بــرد، بــا آنــان همــدردی کنــد و بــرای رفــع مشــکل و رنــج آنــان اقــدام مفیــد و مؤثــری داشــته باشــد. ضمــن 
آنکــه بدانــد عوامــل نابــودی و ســعادت خــود و دیگــران چیســت تــا بتوانــد از رنــج خــود و دیگران پیشــگیری 
ــده ی  ــوان برطرف کنن ــروز مشــکالت، به ســوی خــدا، به عن ــوزد در صــورت ب ــه، می آم ــر از هم ــد و مهم ت کن

ســختی ها، توجــه داشــته باشــد و بــه او تــوکل و تکیــه کنــد.
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