آثار تربیتی شفقت در حوزهی فردی و اجتماعی از منظر قرآن و روایات

شــفقت از موضوعــات مهــم در حــوزهی تربیتــی ،شــامل
چکیده مهارتهــا و ویژگیهایــی اســت کــه نقــش مهمــی در روابــط
فــردی و اجتامعــی بــر پایــهی مهربانــی و توجــه بــه نیــاز و
مشــکالت افــراد دارد و موجــب همبســتگی و مســئولیتپذیری افــراد جامعــه
میشــود .هرچنــد در عــر حــارض ،نقــش شــفقت بهعنــوان الگــوی تربیتــی مؤثــر
در جامعــه ،مغفــول مانــده اســت؛ امــا قــرآن و روایــات بهعنــوان منابــع هدایــت
و تربیــت انســان ،بــه آن پرداختهانــد .نوشــتار پیــش رو ،بــا روش توصیفــیـ
تحلیلــی ،بــه بررســی مفهــوم شــفقت و آثــار تربیتــی آن از دیــدگاه قــرآن و روایات
میپــردازد تــا ویژگــی و مهارتهــای شــفقت و آثــار تربیتــی آن در ســاحتهای
اعتقــادی ،احساســی ،عاطفــی و اخالقــی ،در دو حــوزه ی فــردی و اجتامعــی را
بیــان کنــد و فرهنــگ شــفقتورزی 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 افـراد بــر یکدیگــر بـرای بهزیســتی
و التیــام روحــی اســت؛ ب .شــفقت مجموعــهای از صفــات و مهارتهاســت و
مفهومــی بیــش از مهربانــی و دلســوزی دارد؛ ج .شــفقت رابطـهی فــرد بــا «خــدا»
و «خــود» و ســپس بــا «اف ـراد جامعــه و مــردم» را بــر پای ـهی اعتقــاد توحیــدی،
محبــت ،مســئولیتپذیری ،همــدردی و همدلــی قـرار میدهــد .بــر ایــن اســاس،
شــفقت چنــد نقــش اساســی تربیتــی دارد .1 :خــدا را حــارض و ناظــر دانســن در
متــام مراحــل زندگــی و ا و را عامــل دریافــت رحمــت و هدایــت دانســن؛  .2کنــرل
احســاس و مدیریــت رفتــار؛  .3حفــظ و تســکین انســان در برابــر رنجهــای مــادی
و معنــوی؛ و  .4بسرتســازی ب ـرای ایجــاد محبــت متقابــل و بهزیســتی.
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مقدمه

رسارس زندگــی انســان ،همـراه بــا رنــج اســت و بــه تعبیــر قــرآن كریــم« :لَ َقــدْ َخلَ ْق َنــا ْ ِ
النْســانَ فـی كَ َبــد»
(بلــد)4 ،؛ مــا انســان را در رنــج آفریدیـم .طبــق ایــن آیــه ،رنجهــا عمومیــت دارنــد و میــان همـهی انســانها
مشــرکند (فخــر رازی 1420 ،ق ،ج  ،31ص 167؛ مــکارم ،1374 ،ج  ،27ص  .)12گاه درگیــری انســان بــا رنجهــا،
موجــب محــدود شــدن توجــه او میشــود (نــوری ،1395 ،ص  )11و گاه احســاس رشمســاری ،دیــد منفــی بــه
خــود و اطرافیــان ،درک نکــردن مشــکالت دیگـران و ...ســبب حساســیت منفــی و بــروز مشــکالت و رنجهــای
مختلــف فــردی و اجتامعــی میگــردد .شــفقت بــه انســان کمــک میکنــد تــا خــود را از ایــن عوامــل حفــظ
کنــد و یــا تســکین دهــد و دیگـران را بــه بهزیســتی برســاند.
شــفقت شــامل مهارتهــا و ویژگیهایــی اســت کــه بــه نیــاز و مشــکالت اف ـراد توجــه دارد (تیــرچ
و همــکاران ،1395 ،ص  )28و موجــب همبســتگی و توجــه افـراد جامعــه نســبت بــه ســعادت هــم و نجــات
از گمراهــی می-شــود (طباطبائــی 1417 ،ق ،ج  ،19ص )15-14؛ بــه همیــن ســبب ،شــفقت از موضوعــات
مهــم تربیتــی اســت و نقــش مهمــی در روابــط فــردی و اجتامعــی بــر پایـهی مهربانــی بــه خــود و دیگـران
دارد .داشــن روحی ـهی شــفقتآمیز بــر دو جنب ـهی «فــردی» و «اجتامعــی» زندگــی انســان در ســاحتهای
مختلــف اعتقــادی ،اخالقــی ،عقالنــی و عاطفــی اثــر مثبتــی بــر جــای میگــذارد و راه بهزیســتی و ســعادت
را بـرای افـراد (خــود و دیگـران) نشــان میدهــد و عامــل تکامــل اندیشــه و رفتــار انســان و ایجــاد محبــت
و داشــن روحی ـهی مســئولیتپذیری در میــان اف ـراد جامعــه اســت؛ ازای ـنرو« ،شــفقت» یكــی از بهرتیــن
راههــای تربیتــی قــرآن و روایــات بـرای داشــن زندگــی خــوب و حفــظ شــخص از عوامــل رنـجآور اســت.
ازآنجاکــه داشــن شــفقت و کســب مهارتهــای آن ،آثــار تربیتــی مهمــی در حــل ایــن مشــکالت دارد،
مقالـهی حــارض بــه بررســی آثــار تربیتــی شــفقت از دیــدگاه قــرآن و روایــات میپــردازد 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 جنبههــای مختلــف كــدام اســت و نقــش آن در بهزیســتی و
دفــع رنــج چیســت؟
1
دربــارهی پیشــینهی تحقیــق بایــد گفــت كــه شــفقت از مباحــث جدیــد در روانشناســی اســت کــه بــا
عنــوان «شــفقت درمانــی  »2مطــرح میشــود و در دهـهی اخیــر روانشناســان بــه آن توجــه نشــان دادهانــد.
«شــفقت بــه خــود» ،اولیــن بــار توســط نــف ( )2003مطــرح شــد و ســپس ،تحقیقــات متعــددی از ســوی
محققــان در ایــن زمینــه شــکل گرفــت؛ ماننــد کتــاب آمــوزش ذهــن ب ـرای شــفقتورزی از پائــول گیلــرت
( ،2010ترجمـهی محمدخانــی و قهرمانــی)1397 ،؛ کتــاب دوازده گام بهســوی زندگانــی بــا شــفقت از کارن
آرمسـرانگ ()1396؛ کتــاب درمــان متمرکــز بــر شــفقت بـرای درمانگـران اکــت از دنیــس تیــرچ و همــکاران
( ،2014ترجمـهی دانشــمندی و همــکاران)1395 ،؛ کتــاب درمــان مبتنــی بــر شــفقت از پائول گیلــرت (،2010
ترجمــهی اثباتــی و فیضــی)1395 ،؛ کتــاب شــفقت و ذهنآگاهــی از حمیدرضــا نــوری ()1395؛ کتــاب
1- Compassion
2- Compassionate Therapy
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شــفقت بــه خــود از کریســتین نــف ( ،2011ترجمـهی قراچهداغــی)1392 ،؛ مقالـهی «کفایــت روانســنجی
مقیــاس شــفقت خــود» از خــروی و همــکاران ( )1392و مقال ـهی «رابط ـهی شــفقت خــود ،ارزش خــود
و تنظیــم هیجانــات خــودآگاه» از ســعیدی و همــکاران ( .)1391هــدف ایــن تحقیقــات ،شناســایی صفــات
و مهارتهــای شــفقت ب ـرای درمــان بیــاران روحــی و روانــی بــوده اســت ،بهویــژه در درمــان بیامرانــی
اســتفاده میشــود کــه مشــکل شــناختیـ رفتــاری دارنــد و از اضط ـراب و فشــارهای روانــی رنــج میبرنــد
(نوربــاال و همــکاران ،1392 ،ص .)78
قــرآن و روایــات ،قرنهــا پیــش بــه ایــن موضــوع پرداختهانــد و در آیاتــی از قــرآن مســئلهی شــفقت،
مهربانــی ،رأفــت ،توجــه بــه رنــج دیگـران ،مســئولیتپذیری در برابــر رسنوشــت دیگـران و ...بیانشــده و در
کتــب تفســیری ،ذیــل آیــات مربوطــه رشح دادهشــده اســت؛ همچنیــن ،در کتــب اخالقــی و تربیتــی نیــز در
ایــن موضــوع ،مطالــب مفیــدی ذکرشــده اســت؛ ماننــد کتــاب اخــاق نــارصی ( )1356از خواجهنصیرالدیــن
طوســی و کتــاب مع ـراج الســعادة ( )1385از مــا احمــد نراقــی .همچنیــن در کتــب روایــی ماننــد کافــی
مرحــوم کلینــی و بحاراالنــوار عالمــه مجلســی نیــز روایــات بســیاری از امئـهی اطهــار دربــارهی شــفقت وجــود
دارد؛ امــا تاکنــون تألیفــی مســتقل دربــارهی شــفقت در حــوزهی اســامی کــه معیارهــا و صفــات شــفقت را
بهصــورت 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
میمنایــد .ایــن مقالــه ،اولیــن پژوهــش در ایــن موضــوع اســت و نــوآوری الزم را دارد.

 .1مفهوم شفقت

«شــفقت» در لغــت ،از ریش ـهی «شــفق» گرفتهشــده اســت و بــه ویژگــیِ کســی گفتــه میشــود کــه
ناصــح و دلســوز دیگــری اســت و نســبت بــه وی نگـران اســت و صــاح او را در نظــر دارد (فراهیــدی1410 ،
ق ،ج  ،5ص  .)44ایــن واژه ،غایــت و نهایــت خیرخواهــی را میرســاند (ابنمنظــور 1414 ،ق ،ج  ،10ص
 .)180از دیــدگاه راغــب« ،إِشْ ـفَاق» تو ّجــه و عنایتــى اســت كــه بــا تــرس و نگرانــی همـراه اســت و « ُمشْ ـ ِفق»
كــى اســت كــه فــرد مدنظــر خــود را دوســت مـىدارد و از گرفتــاری و مشــكلی كــه بــه او مىرســد ،نگـران
اســت (راغــب 1412 ،ق ،ص .)458
در مفهــوم شــفقت ،ویژگیهایــی چــون نازکــی و رقّــت در مقابــل شــدت و قـ ّوت وجــود دارد و منظــور
ـم بِالشَّ ـفَق َو اللَّ ْیــلِ َو مــا َو َسـقَ» (انشــقاق ،)17-16 ،نــور نــازک و ضعیــف
از «شــفق» در آیـهی « َفــا أُق ِْسـ ُ
خورشــید اســت کــه هنــگام غــروب خورشــید ایجــاد میشــود و اهمیــت شــفق بــه نــور اوســت كــه باعــث
هدایــت و خــاص شــدن از تاریكــی اســت؛ امــا از نظــر معنــوی ،نــور رقیــق همـراه فیــض گســرده در عــامل
مــاده اســت کــه مانــع هالکــت و نشــانهی رحمــت و هدایــت اســت (مصطفــوی ،1360 ،ج  ،6ص .)107-104
از نظــر گیلــرت ،1مفهــوم شــفقت ،مالطفــت همـراه بــا آگاهــی عمیــق از رنــج افـراد و ســایر موجــودات
زنــده و همچنیــن ،آرزو یــا تــاش بـرای رهایــی از آن اســت (تیــرچ و همــکاران ،1395 ،ص  .)26کریســتین نف
1- Gilbert
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 1شــفقت را بــه معنــای گشــوده بــودن و همـراه شــدن بــا رنــج خــود ،تجربـهی حــس مهربانــی و مراقبــت
نســبت بــه خــود ،اتخــاذ نگــرش غیــر داورانــه و همـراه بــا درک و فهــم نســبت بــه ضعفهــا و شکسـتهای
خــود میدانــد (محمــدی و همــکاران ،1394 ،ص  .)193برخــی دیگــر از محققــان معتقدنــد كــه شــفقت
راهــی بهســوی پــرورش و تربیــت ذهــن ب ـرای زندگــی آمیختــه بــا همدلــی و مهربانــی بــا خــود و دیگ ـران
(نــوری ،1395 ،ص  )66و آمــوزش ذهــن بــرای جلوگیــری از انــزوای ناشــی از رنجهــا و احســاس حقــارت
و رســیدن بــه ســامت روانــی و زندگــی ســامل اســت (تیــرچ و همــکاران ،1395 ،ص  .)46عالمــه طباطبائــی
شــفقت را بــه معنــای دوســت داشــن فــرد موردنظــر ،همـراه بــا تــرس از قـرار گرفــن او در معــرض آســیب و
نابــودی میدانــد (طباطبائــی 1417 ،ق ،ج  ،18ص .)39
از دیــدگاه نویســندهی تفســیر منونــه ،شــفقت بــه معنــای توجــه و عنایتــی اســت کــه آمیختــه بــا نگرانــی
و تــرس باشــد و هم ـراه بــا اح ـرام ،معرفــت و احســاس مســئولیت اســت (مــکارم ،1374 ،ج  ،13ص )392؛
ماننــد شــفقت بــه فرزنــدان کــه والدیــن آنــان را دوســت دارنــد و از رســیدن آفــات بــه آنــان نگرانانــد
(هــان ،ص .)425
بنابرایــن ،مـراد از شــفقت در ایــن مقالــه ،نگرانــی و توجــه بــه رسنوشــت افـراد ،بهوســیلهی مهربانــی،
رحمــت ،دلســوزی ،خیرخواهــی و بــر حــذر داشــن خــود و دیگـران از خطـرات ،بــا انگیــزهی هدایتگــری،
ایجــاد امیــد و اصــاح امــور خــود و دیگـران در جهــت پیشــگیری و کاهــش رنجهــا و مشــکالت و رسانجــام،
قـرار گرفــن در مســیر هدایــت و ســعادت در دنیــا و آخــرت اســت.

 .2ویژگیها و اهداف شفقت

برخــی از محققــان شــفقت را مجموعــه صفــات و ویژگیهایــی میداننــد کــه بــه انســان کمــک میکنــد
زندگــی ســعادمتندی داشــته باشــد و از رنــج و مشــکالت در امــان مانــد ،ویژگیهایــی چــون توجــه بــه
بهزیســتی ،حساســیت بــه رنــج ،همــدردی ،همدلــی ،تحمــل پریشــانی ،عــدم قضاوتگــری (گیلــرت،1395 ،
ص 145؛ تیــرچ و همــکاران ،1395 ،ص 55-51؛ نــوری ،1395 ،ص .)60-62
َ
ـوب إِ ْذ نــاد ى
قــرآن كریــم بهرتیــن راه برو نرفــت از مشــکالت را توجــه بــه خداونــد دانســته اســتَ « :و أیُّـ َ
ض» (انبیــاء.)84-83 ،
ـر َو أَنْـ َ
ـت ارحمالراحمیــن ف ْ
َاس ـ َت َج ْبنا لَــهُ َفكَشَ ـفْنا مــا ِب ـ ِه ِم ـ ْن ُ ٍّ
َربَّــهُ أَنِّــی َم َّس ـ ِن َی الـ ُّ ُّ
یكــی از انبیــای الهــی بــه نــام «ایــوب» ،مشــكالت طاقتفرســا و رسگذشــت غمانگیــزی داشــت .قــرآن بــه
ت و تحصیــل دوبــارهی مواهــب ازدسـترفتهاش اشــاره میكنــد .ایــوب بــه
مرحلـهی پیــروزى او بــر مشــكال 
هنــگام دعــا ب ـراى رفــع مشــكالتش ،تعبیــرى بــه کار منیبــرد كــه بــوى شــكایت بدهــد و تنهــا مىگویــد:
خداونــدا! مــن گرفتــار مشــكالىت شــدهام و تــو بهرتیــن رحمكننــدگان هســتى .وی حتــى درخواســت رفــع
مشــكل منیكنــد؛ زی ـرا مىدانــد خداونــد بــزرگ اســت و رســم بزرگــى را مىدانــد .بــه دنبــال ایــن دعــاى
ایــوب ،خداونــد خواســتهاش را اجابــت كــرد و رنــج و ناراحتــى او را برطــرف ســاخت .ایــن آیــه ،بـرای متــام
مؤمنــان ،درس زندگــی اســت كــه در ســختیها و مشــكالت ،بــه خداونــد پنــاه برنــد (مــكارم ،1374 ،ج،13
1- Kristin Neff
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ص .)478-477
در روایــات اســامی نیــز بــرای رهایــی از رنجهــا و ســختیهای زندگــی ،از شــفقت خداونــد یــاد
میشــود« :ای خــدای شــفیق! ای خــدای رفیــق و هم ـراه! رهایــی ده م ـرا [خــاص كــن م ـرا] از حلقههــاى
تنــگ بالهــا و بگــردان از مــن هــر انــدوه و غــم و تنگــى را( »...مجلســی 1423 ،ق ،ص 390؛ کفعمــی1418 ،
ق ،ص )339؛ امــا بایــد در نظــر داشــت کــه اســاس شــفقت و از مهمتریــن ویژگیهــای آن ،حــب و مهربانــی
و رأفــت اســت (راغــب 1412 ،ق ،ص 458؛ طریحــی ،1375 ،ج  ،5ص  .)193تــا رقّــت قلــب و مهربانــی در
وجــود انســان نداشــته باشــد ،منیتوانــد بــه دیگ ـران نیــز شــفقت ورزد و خــود را در برابــر آنــان مســئول
بدانــد و بـرای رفــع مشــکالت و بهزیســتی آنــان تــاش کنــد.
بــا بررســی و تحلیــل کتــب تفســیری و روایــی و همچنیــن کتــب تربیتــی و روانشناســی میتــوان
مهمتریــن اهــداف تربیتــی شــفقت را چنیــن بیــان کــرد:
بزا بــا دوری از رنجهــا (ی مــادی و معنــوی) و درمــان و تســکین رنــج
الــف .حفــظ از عوامــل آســی 
(تیــرچ و همــکاران ،1395 ،ص .)26
ب .کنرتل عواطف و احساسات و مدیرت رفتار (گیلربت ،1397 ،ص .)20
ج .تعامــل عاطفــی جامعــه بــا انگیــزهی دوســت داشــن و دوســت داشــته شــدن(مجلســی 1403 ،ق،
ج ،71ص .)234
د .توجــه بــه رسنوشــت افـراد 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 ،ابنشهرآشــوب ،1379 ،ج
 ،4ص .)18
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الصلَــو ِة إِنَّ اللَّــهَ
ْ َ ُ
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الصاب ِریـنَ» (بقــره .)153 ،صــر و شــكیبایى بــه معنــى پایــدارى و اســتقامت در برابــر هــر مشــكل و هــر
َمـ َـع َّ
حادثــه اســت (مــکارم ،1374 ،ج  ،1ص .)518
و .مســئولیتپذیری اف ـراد در برابــر یکدیگــر ،چنانكــه در روایــت آمــده اســت« :مؤمنــان در احســان و
نیــى ،مهربــاىن و دلســوزى و همــدردى هامننــد یــك جســمهســتند كــه چنانچــه بــر عضــوى از آن دردى و
ناراحتــى پیشآیــد ،همــه بیــدار و در ســوخت و گــداز قـرار مىگیرنـد» (کوفــی اهــوازی 1404 ،ق ،ص .)39
درواقــع ،شــفقت بیــش از مهربانــی ِصف اســت و هــدف آن ،دور کــردن خــود و دیگ ـران از عوامــل
بزا و رنـجآور و کمــک بـرای رســیدن بــه بهزیســتی و ســعادت افـراد جامعــه در دنیــا و آخــرت و عــادت
آســی 
ذهــن بــه شــفقتورزی اســت.
در ادامــه ،جنبههــای تربیتــی ،ویژگیهــای شــفقت و اهــداف آن از دیــدگاه قــرآن و حدیــث بررســی
میشــود.

 .3آثار تربیتی شفقت در حوزه فردی و اجتامعی

شــفقت ،در تربیــت ذهــن و رفتــار انســان ب ـرای زندگــی هم ـراه بــا مهربانــی و توجــه بــه مشــکالت و
خوشـیهای یکدیگــر ،بســیار مفیــد اســت و حــس خیرخواهــی را در انســان نهادینــه میکنــد .خــدای متعــال
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در آیـهی اول از ســوره انفــال ،بــه مؤمنیــن «تقــوا» و «اصــاح ذات بیــن» را توصیــه میکنــد« :فَاتَّ ُقــواْ اللَّــهَ َو
ـم( »...انفــال)1،؛ از (مخالفــت فرمــان) خــدا بپرهیزیــد و خصومتهایــى را كــه در میــان
أَ ْصلِ ُحــواْ َذ َ
ات بَ ْی ِنكُـ ْ
شامســت ،آشــتى دهیــد!
داشــن تقــوا و ارتبــاط بــا خداونــد و پیــروی از دســتورات او ،الزمـهی اصــاح و مصلحتاندیشــی نســبت
بــه امــور دیگـران خواهــد بــود کــه از صفــات شــفقت محســوب میشــود (فراهیــدی 1410 ،ق ،ج  ،5ص ،)44
(طربســی ،1372 ،ج  ،4ص  .)797منظــور از اصــاح ذات بیــن ایــن اســت كــه آن تیرگــى روابــط و فســادى را
اصــاح كنیــد كــه در میــان شــا پدیــد آمــده اســت (طباطبایــی 1417 ،ق ،ج ،9ص  .)6هرچــه معرفــت انســان
بــه خــدا و تقوایــش بیشــر شــود ،بهــر و بیشــر در جهــت اصــاح و ســعادت جامعــه حرکــت و دلســوزی
میکنــد و از فســاد در روابــط بــا دیگ ـران پرهیــز میمنایــد.
ازایـنرو ،آثــار تربیتــی شــفقت در دو زمینـهی «فــردی» و «اجتامعــی» قابلبررســی اســت .در زمینـهی
فــردی ،شــفقت در دو حــوزهی الــف« .ارتبــاط بــا خــدا» و ب« .ارتبــاط بــا خــود» پیونــد میخــورد و در
حــوزهی اجتامعــی ،شــفقت در «ارتبــاط بــا خلــق خــدا و جامعــه» مدنظــر اســت.
نکتـهی مهــم آ ن اســت کــه شــفقت نقــش دوســویهای در آثــار تربیتــی دارد؛ هــم شــفقت ،در ایجــاد ایــن
ویژگیهــا تأثیــر مثبتــی دارد و هــم ایــن عوامــل ،در بهوجــود آمــدن شــفقت و میـزان آن تأثیرگــذار هســتند.

 .1-3آثار تربیتی شفقت در «حوزه فردی»

قــرآن كریــم خداونــد را «ارحمالراحمیــن» و برطرفکننــدهی مشــكالت معرفــی كــرده اســت كــه عبــارت
دیگــری از شــفقت الهــی اســت( :انبیــاء .)84-83 ،در روایــات اســامی نیــز از خداونــد بــا صفــت «شــفیق»
یادشــده اســت« :یَا شَ ـ ِفیق( »...مجلســی 1423 ،ق ،ص 390؛ کفعمی 1418 ،ق ،ص  )339و از ســوی دیگر ،به
تخلــق بــه اخــاق الهــی ســفارش شــده اســت« :تَ َخلَّ ُقــوا ِبأَ ْخـ َـاقِ اللَّـه» (صدرالدیــن شــیرازی ،1383 ،ج ،1ص
227؛ ابنرضــوان 1404 ،ق ،ص  ،85عبدالــرزاق كاىش ،1385 ،ص  .)395توجــه بــه شــفقت خداونــد و اینكــه
یكــی از اوصــاف الهــی ،شــفقت اوســت ،بــه انســان کمــک میکنــد خــود را بــه خــدا نزدیــک و رابط ـهاش
را بــا حــرت حــق بیشــر کنــد و درنتیجــه ،اندیشــه و رفتــارش را بــر پایـهی شــفقت بهعنــوان یــك اخــاق
الهــی شــکل دهــد كــه بالطبــع ،آثــار مفیــدی بــر شــخصیت انســان و رابطـهاش بــا خــود و خداونــد خواهــد
داشــت و انســان بهــر میتوانــد از رنجهــا حفــظ شــود و بــه بهزیســتی برســد؛ ازای ـنرو ،در حــوزه فــردی
ابتــدا .1 :تأثیــر شــفقت در رابطــه-ی فــرد بــا خــدا و ســپس .2 ،تأثیــر شــفقت در رابطـهی فــرد بــا خــودش
مــورد ارزیابــی قـرار خواهــد گرفــت.

 .1-1-3شفقت و «ارتباط با خدا»

قــرآن پیــروی از راه هدایــت خداونــد و تســلیم در برابــر اوامــر او را موجــب نجــات از غــم و تــرس در
ـم َو ال
زندگــی میدانــد« :بَـ 
ى َمـ ْن أَ ْسـل ََم َو ْج َهــهُ لِلَّـ ِه َو ُهـ َو ُم ْح ِسـ ٌن َفلَــهُ أَ ْجـ ُر ُه ِع ْنــدَ َربِّـ ِه َو ال َخـ ْو ٌ
ف َعلَ ْی ِهـ ْ
ـم َی ْح َزنُــونَ» (بقــره)112 ،؛ آرى! كــى كــه روى خــود را تســلیم خــدا كنــد و نیكــوكار باشــد ،پــاداش او نــزد
ُهـ ْ
ف
ـدای َفــا َخـ ْو ٌ
پــروردگارش ثابــت اســت؛ نــه تــرىس بــر آنــان اســت و نــه غمگیــن مىشــوندَ « .ف َمـ ْن تَ ِبـ َـع ُهـ َ

104

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 4شماره 1

ـم یَ ْح َزنُــونَ» (هــان)38 ،؛ كســاىن كــه از هدایــت مــن پیــروى كننــد ،نــه تــرىس بــر آنــان اســت
ـم َو ال ُهـ ْ
َعلَ ْی ِهـ ْ
و نــه غمگیــن شــوند .مـراد ،تبعیــت از دیــن خداونــد (طباطبائــی 1417 ،ق ،ج  ،1ص  )134و تســلیم محــض
در برابــر فرمــان الهــی اســت بهطوریکــه تبعیــض در احــکام و منافــع شــخصی در میــان نباشــد (مــکارم،
 ،1374ج  ،1ص  .)403بینــش خدامحــوری در متــام امــور زندگــی ســبب میشــود كــه شــخصیت انســان ،بــر
اســاس ایــن بــاور شــکلبگیــرد کــه خداونــد ،عــامل و قــادر و شــفیق بــه انســان اســت و همـهی کارهــای او
بــر اســاس حکمــت و رحمــت و بــا هــدف مشــخصی در جریــان اســت .ایــن امــر ســبب میشــود كــه انســان
بــه ایــن فكــر دســت یابــد كــه ب ـرای نجــات از رنــج و تســکین آالم و رســیدن بــه هــدف و ســعادت ،بایــد
ـم ِب ِذكْـ ِر
پیــرو خداونــد و راه حــق باشــد و یــاد خــدا بــه او آرامــش میدهــد« :الَّذیـ َن آ َم ُنــوا َو تَطْ َمـ ِ ُّ
ـن ُقلُوبُ ُهـ ْ
ـوب» (رعــد)28 ،؛ آنآنکــه ایــان آوردهانــد و دلهایشــان بــه یــاد خــدا آرامــش
اللَّـ ِه أَال ِب ِذكْـ ِر اللَّـ ِه تَطْ َمـ ِ ُّ
ـن الْ ُقلُـ ُ
مىیابــد .آگاه باشــید كــه دلهــا بــه یــاد خــدا آرامــش مىیابــد.
هامنطــور كــه در تعریــف شــفقت گذشــت ،یكــی از مؤلفههــای آن توجــه بــه رنــج و تــاش در راه
برطــرف كــردن آن اســت .از ســوی دیگــر ،همــواره یكــی از رنجهــای بــر ،دلنگرانیهــای او نســبت بــه
آینــده اســت و آرامــش و دلهــره ،نقــش بســیار مهمــى در ســامت و بیــارى و ســعادت و بدبختــى انســانها
دارد .قــرآن بــا یــك جمل ـهی پرمغــز ،مطمنئتریــن و نزدیكتریــن راه را ب ـرای رهایــی از رنــج و دلهــره بــه
انســان نشــان میدهــد و مىگویــد« :بدانیــد كــه یــاد خــدا آرامبخــش دلهاســت» (مــكارم ،1374،ج،10
ص  .)211درنتیجـهی توجــه بــه شــفقت الهــی ،رابطـهی فــرد بــه خــدا نزدیــک میشــود و موجــب میشــود
انســان ،خــدا را در متــام مراحــل زندگــی بهعنــوان «ارحمالراحمیــن» حــارض ببینــد و همراهــی او را ســبب
حفــظ از خطـرات و مشــکالت خــود بدانــد .درنتیجــه افــکار و رفتــار خــود را بــر پایــه خدامحــوری قـرار دهد
کــه آثــار مثبــت بســیاری در زندگــی او دارد ،نظیــر:

 .1-1-1-3شفقت موجب عبودیت الهی

عبودیــت بــه معنــای فروتنــی و خضــوع و خشــوع اســت« :أَ ْصـ ُـل ال ُع ُبو ِدیّـ ِة :الـذ ُُّّل و الخُضُ ــوعُ» (عروســی
حویــزی ،1415 ،ج  ،5ص  .)83عبودیــت موجــب دوری از گنــاه و معاصــی خداونــد و انجــام نــدادن گناهــان
کبیــره اســت کــه نتیج ـهی آن بخشــش گناهــان کوچکتــر و ورود بــه جایــگاه واال و کریــم خواهــد بــود:
ـم ُمدْ َخـاً کَریـاً» (نســاء)31 ،؛ اگــر از
ـم َسـ ِّیئاتِک ُْم َو نُدْ ِخلْکُـ ْ
«إِنْ تَ ْج َت ِن ُبــوا کَبائِـ َر مــا تُ ْن َهـ ْونَ َع ْنــهُ نُکَ ِّفـ ْر َع ْنکُـ ْ
گناهــان بزرگــى كــه شــا را از آن نهــى كردهانــد اجتنــاب كنیــد ،از دیگــر گناهانتــان درمىگذریــم و شــا را
بــه مــكاىن نیكــو درمىآوریــم.
اگــر انســان مرتکــب خطــا شــد و گنــاه کــرد ،بایــد توبــه و خــود را اصــاح کنــد« :إِ َّل الَّ ِذی ـ َن تَابُــواْ َو
ـم» (بقــره)160،؛ مگــر آنــان كــه توبــه و بازگشــت
اب ال َّر ِحیـ ُ
ـوب َعلَی ِْهـ ْ
ـم َو أَنَــا ال َّتـ َّو ُ
أَ ْصلَ ُحــواْ َو بَ َّی ُنــواْ َفأُ ْولَئــكَ أَتُـ ُ
كردنــد و (اعــال بــد خــود را بــا اعــال نیــك) ،اصــاح منودنــد ،مــن توبــه آنــان را مىپذیــرم؛ كــه مــن تـ ّواب
و رحیمــم .بــا بازگشــت بــه اطاعــت و بندگــی خــدا ،رحمــت خــدا بــر فــرد خطــاکار جــاری میشــود (مــکارم،
ـدِّل اللَّــهُ َس ـ ِّیئاتِه ِْم َح َسـ ٍ
ـاب َو آ َم ـ َن َو َع ِمـ َـل َع َم ـاً صالِحـاً َفأُ ْول ِئــكَ ُی َبـ ُ
ـنات
 ،1374ج  ،1ص « .)549إِ َّل َم ـ ْن تـ َ
َو كانَ اللَّــهُ َغ ُفــوراً َرحیـاً» (فرقــان)70 ،؛ مگــر كســاىن كــه توبــه كننــد و ایــان آورنــد و عمــل صالــح انجــام
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دهنــد ،كــه خداونــد گناهــان آنــان را بــه حســنات مب ـ ّدل مىكنــد و خداونــد همــواره آمرزنــده و مهربــان
بــوده اســت.
نکت ـهی بســیار مهــم در ایــن بینــش ،اســتعانت از لطــف و عنایتــی اســت کــه خداونــد نســبت بــه
توبهکننــدگان دارد؛ زیـرا توبـهی واقعــی آثــار منفــی گنــاه را از روح و روان انســان پــاک میکنــد و بــه خیــر
و خوبــی تبدیــل می-کنــد (مــکارم ،1374 ،ج  ،15ص  )161و بالطبــع ،انســان آرامــش روحــی مییابــد و از
رنــج گنــاه میرهــد.
توجــه بــه وجــود حکمــت و شــفقت خداونــد در زندگــی ســبب میشــود كــه انســان خــود را بنــدهی
خداونــد بدانــد و در ایــن راســتا ،از زندگــی رضایــت کامــل داشــته باشــد .امــام باقــر(ع) فرمودنــد« :در میــان
مخلــوق خــدا ،س ـزاوارترین فــرد بــه تســلیم در برابــر قضــای خــداى متعــال ،كــى اســت كــه خداونــد را
بشناســد و هركــه بـ ه 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» (كلینــی1407،ق ،ج ،2ص  .)62ایــن فــرد
ارادهاش در گــرو ارادهی خداونــد اســت و خــود را فرمانبــردار او میدانــد.
نتیجـهی معرفــت و آگاهــی شــخص مشــفق ،عبودیــت او در برابــر خداونــد اســت و عبودیــت ســبب
بینیــازی فــرد از غیــر خــدا میشــود .امــام حســین(ع) میفرمایــد« :خــدای متعــال بندگانــش را نیافریــده،
مگــر بـراى آنکــه او را بشناســند و هنگامیکــه او را شــناختند ،عبادتــش مىكننــد و زمــاىن كــه او را عبــادت
كردنــد ،از پرســتش غیــر او ىبنیــاز مىگردنـد» (مجلســی 1403 ،ق ،ج  ،5ص .)312
درنتیجــه ،عبودیــت و فرمانبــرداری از خداونــد موجــب آرامــش انســانی میشــود و توجــه بــه ایــن
امــر ،بــه انســان کمــک میکنــد انســان بــه قضــا و قــدر الهــی راضــی باشــد ،تابــع ارادهی 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.

 .2-1-1-3شفقت 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 واقعـاً بــه تدبیــر و تقدیــر الهــی اعتــاد منایــد ،خداونــد شــفیق
ـق اللَّــهَ َی ْج َعـ ْـل لَــهُ َم ْخ َرج ـاًَ ...و َم ـ ْن َی َت ـ َوك َّْل َعـ َـى اللَّ ـ ِه َف ُه ـ َو َح ْس ـ ُبهُ»
امــور او را کفایــت میکنــدَ « :م ـ ْن َی َّتـ ِ
(طــاق 2 ،و )3؛ و هــر كــس تقــواى الهــى پیشــه كنــد ،خداونــد راه نجــاىت بـراى او فراهــم مىكنــد ...و هــر
كــه بــه خــدا تــوكل كنــد ،خــدا ،وى را بــس اسـت .منظــور از تــوكل ،ســپردن كارهــا بــه خداونــد و اعتــاد بــر
ت حــل هــر مشــکلی را دارد
لطــف اوســت ،خدایــى كــه نســبت بــه انســان ،رحیــم و مهربــان اســت و قــدر 
(مــکارم ،1374 ،ج  ،24ص  .)238ازای ـنرو ،امــام علــی(ع) تــوکل را موجــب آســان شــدن کارهــا و رام شــدن
مشــکالت میدانــد« :هــر كــه تــوكّل كنــد بــر خــدا ،ســختیها بـرای او نــرم گــردد و اســباب بــر او ســهل و
آســان شــود» (متیمــی آمــدی ،1366 ،ص .)197
تــوکل میتوانــد هــم از مشــکالت جلوگیــری كنــد و هــم ســبب تســکین رنجهــای پدیــد آمــده باشــد
توخوش زندگــی،
(كــه از آن بــه شــفقت انســان یــاد میشــود) .انســان متــوكل ،در هم ـهی لحظــات ســخ 
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بــه خــدا تکیــه میکنــد و امیــد خــود را بــه او گــره میزنــد .همیــن امــر باعــث کــم شــدن رنــج او میشــود،
هرگــز احســاس حقــارت و ضعــف منىكنــد؛ زی ـرا خداونــد را بــه بزرگــی شــناخته اســت و بــه تعبیــر امــام
علــی(ع) ،كســی كــه خداونــد را بــه عظمــت شــناخت ،دیگـران در نظــر او كوچكانـ د (نهجالبالغــه ،خطبـهی
 .)193چنیــن شــخصی بــه اتــكاى لطــف خــدا و علــم و قــدرت ىبپایــان او ،خــود را پیــروز و فاتــح مىبینــد
و حتــى شكس ـتهاى مقطعــى ،او را مأیــوس منىســازد .روحی ـهی تــوكل ،امیدآفریــن ،نیروبخــش و باعــث
تقویــت اراده و شــفقتورزی اســت و در صــورت تــوکل ،ســختترین لحظــات زندگــی انســان ،در ســایهی
امیــد بــه خــدا ق ـرار میگیــرد و انســان بهــر میتوانــد آنهــا را مدیریــت کنــد.

 .3-1-1-3توجه به اوامر و نواهی الهی

خــدای شــفیق ،بهوســیلهی اوامــر و نواهــی خــود ،راه رســتگاری و ســعادت و رهایــی از رنجهــای 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 بـرای خــروج مــردم از تاریكــی رشك و جهل
و نــاداىن ،بهســوی نــور ایــان و توحیــد و علــم (مــكارم ،1374 ،ج ،23ص  )318دانســته اســتُ « :هـ َو الَّــذی
ـم ِمـ َن الظُّلُـ ِ
ـات بَ ِّینـ ٍ
یُ َنـ ِّز ُل َعـى َع ْبـ ِد ِه آیـ ٍ
ـم» (حدیــد،
ـم لَـ َرؤ ٌ
ُف َرحیـ ٌ
ـات إِ َل ال ُّنــو ِر َو إِنَّ اللَّــهَ ِبكُـ ْ
ـات لِ ُی ْخ ِر َجكُـ ْ
.)9
(ع)
امــام علــی توجــه بــه خداونــد و اوامــر او را موجــب یــاری خداونــد میدانــد كــه ســود آن ،بــه
شــخص انســان و نــه بــه خداونــد میرســد« :خداونــد مىفرمایــد :ای فرزنــد آدم! تــو را نیافریــدم تــا از تــو
ســودى بــرم ،بلكــه آفریدمــت تــا تــو از مــن ســود بــرى؛ پــس بــه جــاى هــر چیــز ،مـرا برگزیــن؛ زیـرا مــن
یــاور تــو بــه جــاى هــر چیــز هســتم» (ابنأبــی الحدیــد1404 ،ق ،ج ،20ص  .)319توجــه انســان بــه شــفقت
و خیرخواهــی خداونــد نســبت بــه انســان ســبب میشــود كــه او بــا عمــل بــه دســتورات الهــی ،خــود را از
خطـرات اعــال خــاف 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 جنب ـهی درمــان و تســکین دارنــد؛ انــذار و تبشــیر الهــی از بــاب دلســوزی و شــفقت نســبت بــه
انسانهاســت تــا خــود را بــه خــاف آلــوده نســازند و گرفتــار رنــج آن نشــوند؛ بـرای منونــه ،خداونــد متعــال
هنگامیکــه بــه اقام ـهی منــاز فرمــان میدهــد ،جلوگیــری از انجــام خــاف را بهعنــوان فایــدهی آن یــادآور
الصــا َة تَ ْنهـى َعــنِ الْ َف ْحشــا ِء َو الْ ُم ْنكَــر» (عنكبــوت)45 ،؛ منــاز را برپــا دار! كــه مناز
الصــا َة إِنَّ َّ
میشــود« :أَ ِقـ ِـم َّ
رس ایــن بازداشــن در آن اســت كــه یــاد خــدا انســان را از انجــام
(انســان را) از زشــتیها و گنــاه بازمـىداردّ .
گنــاه و حتــی فکــر کــردن بــه آنرا بازمـیدارد (طباطبائــی 1417 ،ق ،ج  ،16ص .)133

 .4-1-1-3شفقت موجب یادآوری نعمت خداوند و عامل غفلتزدایی

مشــكالت انســان ،همیشــه ناشــی از ندانســن نیســت ،بلكــه در مــوارد بســیاری ناشــی از غفلــت،
فراموشــی و بیتوجهــی اســت .یكــی از آثــار توجــه بــه شــفقت خداونــد ،غفلتزدایــی از انســان بــرای
اصــاح اندیشــه و رفتــار او و بالتبــع ،رفــع رنــج از خویــش اســت.
آثار تربیتی شفقت در حوزهی فردی و اجتماعی از منظر قرآن و روایات
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در قــرآن واژهی ذکــر (بــه معنــای یــادآوری در برابــر غفلــت و فراموشــی) بســیار آمــده اســت؛ نظیــر
ـرونَ» (اعـراف)201 ،؛ پرهیــزگاران
«إِنَّ الَّذیـ َن اتَّ َقـ ْوا إِذا َم َّسـ ُه ْم طائِـ ٌ
ـف ِمـ َن الشَّ ـ ْیطانِ تَ َذكَّـ ُروا َفـإِذا ُهـ ْ
ـم ُم ْبـ ِ ُ
هنگامیکــه گرفتــار وسوسـههاى شــیطان شــوند ،بــه یــاد (خــدا و پــاداش و كیفــر او) مىافتنــد و (در پرتــو
یــاد او ،راه حــق را مىبیننــد و) ناگهــان بینــا مىگردنــد (و نیــز نــك :اعلــی .)10-9 ،همچنیــن ،خداونــد
میفرمایــدَ « :و أَ َّمــا ِب ِن ْع َمــ ِة َربِّ َ
ــك فَ َحــ ِّدثْ » (ضحــی)11 ،؛ نعمتهــاى پــروردگارت را بازگــو كــن! از نظــر
برخــی از مفـران« ،فحـ ّدث» معنــای حدیــث نفــس و اندیشــیدن را نیــز میرســاند (عاملــی ،1360 ،ج  ،8ص
)603؛ زیـرا گاهــی خلــوت کــردن بــا خــود ،موجــب تذکــر و تنبــه میشــود و از ایــن راه میتــوان خــود را از
رنــج ناشــی از غفلتهــا حفــظ کــرد.
توجــه بــه شــفقت الهــی بــه انســان کمــک میکنــد در هنــگام بــروز رنجهــا و ســختیها ،از خداونــد
كمــك بخواهــد؛ ازایـنرو ،خداونــد ،دوران پیــش از رســالت و ســختیهای پیامــر (ص) را بــه او یــادآور میشــود،
هنگامیکــه کودکــی یتیــم ،بیخــر از حقائــق وحــی و نیازمنــد بــود ،خداونــد او را مــورد کــرم خویــش قـرار
ـم َفـ َـا تَ ْق َهـ ْر َو أَ َّمــا
ـىَ .فأَ َّمــا الْ َی ِتیـ َ
داد« :أَ لَـ ْ
ـم ی َِجــدْكَ َی ِتیـ ًـا َفــا َو ى َو َو َجــدَكَ ضَ ــاالًّ َف َهــدَ ى َو َو َجــدَكَ َعائـ ًـا َفأَغْنـ َ
السـ َ
ـائل َفـ َـا تَن َْهـ ْر» (ضحــی)10-6 ،؛ آیــا او تــو را یتیــم نیافــت و پنــاه داد؟! و تــو را گمشــده یافــت و هدایــت
َّ
كــرد و تــو را فقیــر یافــت و ىبنیــاز منــود ،حــال كــه چنیــن اســت ،یتیــم را تحقیــر مكــن و ســؤالکننده را از
خــود مـران .یــادآوری نعمتهــا بـرای ایــن اســت کــه از رهگــذر ایــن یــادآوری ،پیامــر (ص) نیــز بــا دیگـران
شــفقت ورزد و مهربــان باشــد (طباطبائــی 1417 ،ق ،ج  ،20ص .)311
یــادآوری نعمتهــا و همچنیــن ســختیهای زندگــی ،حــس همــدردی و شــفقت را در وجــود انســان
پایــدار میکنــد و ســبب عــادت ذهــن انســان بــه شــفقتورزی میشــود؛ زی ـرا یــادآوری در هنــگام وفــور
نعمــت ،موجــب قدرشناســی و شــکرگزاری نعمــت و درنتیجــه ،کمــک بــه دیگ ـران میشــود و یــادآوری در
هنــگام ســختی ،ســبب برانگیختگــی تجرب ـهی انســان در آن لحظــات و درنتیجــه ،ایجــاد حــس دلســوزی و
مســئولیت در قبــال وضعیــت مشــابه دیگ ـران میشــود.

 .2-1-3شفقت و «ارتباط با خود»

هنگامیکــه رابطـهی انســان بــا خــدا درســت شــد و بــه او نزدیــک گردیــد ،در گام بعــدی ،رابطـهاش بــا
خــودش نیــز خــوب میشــود و بــر اســاس معیارهــای شــفقت شــکل میگیــرد و بالطبــع ،تأثیــر مطلوبــی بــر
گفتــار ،اندیشــه و شــخصیت او خواهــد داشــت و نــگاه انســان را بــه دنیــا ،مهربــان و باانگیــزه میکنــد .تأثیــر
شــفقت بــر فــرد عبــارت اســت از:

 .1-2-1-3پیدایش اندیشهی نیک در فرد نسبت به خود و جهان

شــفقت موجــب اندیشـهی نیــک و مثبــت انســان بــه جهــان هســتی میشــود ،اندیشـهای کــه بــر اســاس
اصــول اعتقــادی مبتنــی بــر توحیــد و معــاد ،جهــان را بــر اســاس حکمــت ،هــدف ،رحمــت و شــفقت خداوند
در جریــان میبینــد .انســان مشــفق ،همـهی امــور را در دســت پــروردگار شــفیق میدانــد و تســلیم شــدن
ى َمـ ْن أَ ْسـل ََم َو ْج َهــهُ لِلَّـ ِه َو ُهـ َو م ُ ْح ِسـ ٌن َفلَــهُ أَ ْجـ ُر ُه
در برابــر او ،ســبب رفــع رنــج و انــدوه او میشــودَ « :بـ َ
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ـم ی َْح َزنُــونَ» (بقــره« .)112 ،اســام» در ایــن آیــه ،یعنــی تســلیم نفــس
ِعنــدَ َربِّـ ِه َو َل َخـ ْو ٌ
ـم َو َل ُهـ ْ
ف َعلَ ْی ِهـ ْ
در برابــر طاعــت خداونــد؛ و ذکــر تســلیم «وجــه» در آیــه ،بــه ســبب ایــن اســت کــه اندیشــه و فکــر از
آن رسچشــمه میگیــرد (فخــر رازی 1420 ،ق ،ج  ،4ص  .)6درنتیجــه ،هرچــه انســان نســبت بــه خداونــد
متواضعتــر باشــد و پــس از ایــان تســلیم او شــود ،بهطریقاولــی ،فکــر و اندیش ـهاش نســبت بــه جهــان
مثبــت و در مقابــل حــرت حــق متواضعتــر میگــردد .نتیجـهی ایــن توجــه بــه شــفقت خداونــد و ایــان
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) میفرماینــد« :كســی كــه بــه قضــای الهــی راضــی باشــد ،راحــت زندگــی میكنــد» (متیمــى
آمــدى ،1366 ،ص  )104و «شــخص راضــی بــه قضــای الهــی ،زندگـیاش شــیرین اســت» (هــان).
از ســوی دیگــر ،انســان همــواره در طلــب رشافــت ،فضیلــت و کــال اســت و بهرتیــن راه نگهداشــن
عــزت و کرامــت نفــس ،تــرك اعــال خــاف اســت ،اعاملــی كــه موجــب تباهــی و رنــج انســان ی اســت .امــام
علــی(ع) دراینبــاره میفرماینــد« :كســی كــه كرامــت نفــس دارد ،خــود را بــا معصیــت خــوار منیكنــد»
(هــان ،1366 ،ص  .)231کام ـاً روشــن اســت كــه تــرك خــاف ،ســبب آرامــش انســان و دوری از رنــج آن
اســت.
از ســوی دیگــر ،انســانها گاه گرفتــار خطــا و یــا گنــاه میشــوند .در اینگونــه مــوارد ،شــفقت ســبب
بهبــود رفتــار فــرد بــا خــود و آشــتی بــا خویــش و موجــب پذیــرش اشــتباه و حرکــت او بهســوی ارزشهاســت
و خودرسزنشــگری را تبدیــل بــه ارتبــاط درمانــی صمیامنــه و پذی ـرا بــا خــود میکنــد (تیــرچ و همــکاران،
 ،1395ص  ،)111-110بلكــه باالتــر خــود را میبخشــد .رفتــار مشــفقانه بــا گشــودگی و آمادگــی بخشــش
خــود و دیگ ـران هم ـراه اســت کــه منجــر بــه بهزیســتی میشــود و بــه انســان کمــک میکنــد جســارت
انجــام کاری را پیــدا کنــد کــه بــه رفــع موانــع رشــد وی منجــر میشــود (نــوری ،1395 ،ص )65؛ ازای ـ نرو،
انســان بایــد از درگاه خــدا طلــب بخشــش کنــد و ســپس ،خــود را ببخشــد و در طلــب جـران خطــای خویــش
باشــد .نکتـهی مهــم اینکــه انســان بایــد متوجــه اشــتباه خــود باشــد و بدانــد کــه بایــد توبــه و جـران اشــتباه
ـب ُم ِ
غاضبـاً
کنــد ،چنانكــه حــرت یونــس(ع) متوجــه شــد و از خــدا طلــب بخشــش کــردَ « :و َذا ال ُّنــونِ إِ ْذ َذ َهـ َ
َفظَ ـ َّن أَنْ لَ ـ ْن نَ ْق ـ ِد َر َعلَ ْی ـ ِه فَنــاد ى ِفــی الظُّلُـ ِ
ـت ِم ـ َن الظَّالِمی ـنَ»
ـت ُس ـ ْبحانَكَ إِنِّــی كُ ْنـ ُ
ـات أَنْ ال إِلــهَ إِالَّ أَنْـ َ
(انبیــا)87 ،؛ و ذاالنــون [یونـس] را (بــه یــاد آور) در آن هنــگام كــه خشــمگین (از میــان قــوم خــود) رفــت؛ و
چنیــن مىپنداشــت كــه مــا بــر او تنــگ نخواهیــم گرفــت؛ (ا ّمــا هنگامیکــه در كام نهنــگ فــرو رفــت) در
آن تاریکیهــا (ى مرتاكــم) صــدا زد(« :خداونــدا!) جــز تــو معبــودى نیســت! من ّزهــى تــو! مــن از ســتمكاران
بــودم!»
(ع)
یونــس 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
ـت»؛ جــز تــو معبــودى نیســت .بهعــاوه،
معنایــى بــود ،از ایــن معنــا بیـزارى جســت و گفــت« :ال إِلـ َه إِ َّل أَنْـ َ
عملکــرد یونــس ایــن تصــور را بــه وجــود مـىآورد كــه ممكــن اســت كــى از تحــت قــدرت خــدا بیرون شــود؛
ـت ِمـ َن الظَّالِ ِمیـ َن» .وی بــا ایــن جمــات ،حــال دروىن خــود
«سـ ْبحان ََك إِنِّــی كُ ْنـ ُ
لــذا عذرخواهــى كــرد و گفــتُ :
و جایــگاه و موقعیــت خــود را بیــان داشــت و درخواســت نجــات میكــرد .خــدا هــم درخواســت او را اجابــت
آثار تربیتی شفقت در حوزهی فردی و اجتماعی از منظر قرآن و روایات
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ـم َو
َاس ـ َت َج ْبنا لَــهُ َو نَ َّج ْینــا ُه ِم ـ َن الْ َغـ ِّ
منــوده ،از انــدوه و غمــى نجاتــش داد كــه بــه وى روى آورده بــود« :ف ْ
كَذلِــكَ نُ ْنجِ ــی الْ ُم ْؤ ِم ِنینَ»(انبیــاء( )88 ،نــك :طباطبائــی 1417 ،ق ،ج ،14ص .)315

 .2-2-1-3پیدایش امیدواری

شــفقت بــه خــود موجــب ایجــاد روحیـهی امیدوارانــه و تــاش در انســان میشــود كــه در تربیــت ذهــن
و اندیشـهی او بـرای بهزیســتی مؤثــر اســت .اشــخاصی کــه افــکار مثبــت دارنــد ،در مقایســه با دیگـران ،روح
و جســم ســاملتر و شــادابتری دارنــد و از زندگــی خــود لــذت بیشــری میبرنــد و پویاتــر هســتند .از نظــر
امــام کاظــم(ع) ،دنیــا لحظـهای بیــش نیســت ،گذشــته آن ارزش غــم و شــادی نــدارد ،اکنــون را بایــد مغتنــم
شــمرد و انســان بایــد چنــان صبــوری کنــد كــه گویــی شــادمان اســت (ابنشــعبه حرانــی1404 ،ق ،ص .)396
البتــه امیــد بــه رحمــت الهــی ،در رأس همـهی امیدهاســت كــه امــام ســجاد(ع) آن را در همـهی امــور الزم
میبینــد ...« :خدایــا! بــه درگاه تــو اســتغاثه مىكنــم .بــه تــو امیــد مىبنــدم .تــو را مىخوانــم .بــه تــو پنــاه
مىجویــم .اعتــادم بــه توســت و از تــو یــارى مىخواهــم .بــه تــو ایــان مـىآورم و بــر تــو تــوكل مىكنــم
و بــه جــود و كــرم تــو متّــى هســتم» (صحیفــه ســجادیه ،ص  ،256دعــای .)52
درواقــع ،توجــه بــه جنبههــای مثبــت زندگــی ،تفســیر درســت و منطقــی رویدادهــا و انتظــار مثبــت
از آینــده ،شــکلدهندهی مفهــوم خوشبینــی و امیــد اســت و راهــکاری بــرای زدودن رنجهــا و افــکار
منفــی و رســیدن بــه نتیج ـهی مطلــوب اعــم از آرامــش ،تعامــل خــوب ،موفقیــت و شــادکامی اســت کــه
جنبـهی مشــفقانهای در افـراد خواهــد داشــت .امیــد در ســایهی تــوکل میتوانــد افزایــش یابــد و گرهگشــای
مشــکالت انســان در هنــگام ســختی و رن ـ ج باشــد.

 .3-2-1-3صرب و بردباری هنگام مشکالت

از منظــر قــرآن ،صــر و شــکیبایی یکــی از صفــات اساســی و الزم انســان اســتَ « :و ْاصـ ِْر َعـ َ
ى َمــا أَ َصابَــكَ
إِنَّ َذالِــكَ ِمـ ْن َعـ ْز ِم ْالُ ُمــورِ» (لقــان)17 ،؛ در برابــر مصائبــی كــه بــه تــو مىرســد شــكیبا بــاش كــه ایــن از
كارهــاى مهــم اســت.
بهویــژه صــر بــر مشــکالت و رنجهایــی کــه در زندگــی انســان بــا آنهــا روبــرو میشــود (طربســی،1372 ،
ج  ،8ص  )500کــه بــا داشــن آن میتــوان رنجهــای ناشــی از آنهــا را کــم کــرد .از ســوی دیگــر ،بردبــاری مانــع
بســیاری از مشــكالت است.
از اهــداف شــفقت ،فرهنگســازی بـرای حفــظ انســان از عوامــل رنـجآور و یــا کمــک بــه رفــع آنهاســت.
صــر و شــکیبایی در ایــن مســیر ،بســیار بااهمیــت و از مؤلفههــای مهــم شــفقت محســوب میشــود؛ بــه
ـاج إِ َل َع ْقــلٍ َو ِرفْــقٍ َو
همیــن جهــت در روایــات اســامی ،شــفقت همنشــین بــا صــر اســت« :اَلْ َعالِـ ُم یَ ْحتَـ ُ
َ
ِ
شَ ـ َف َق ٍة َو ن ُْص ـ ٍح َو ِحلْــمٍ َو َصـ ْ ٍ
ـر ( »...منســوب بــه امــام صــادق ع1400 ،ق ،ص )15؛ «فَ ـ ِإ ْن أ ْح َس ـ ْن َت فیـ َـا
ـب
الصا ِبـ ِر الْ ُم ْحتَ ِسـ ِ
َو َّل َك اللَّـ ُه ِمـ ْن َذلِـ َـك َو قُ ْمـ َ
ـت ِبـ ِه لَ ُهـ ْم َم َقــا َم الْ َخــازِنِ الشَّ ـ ِفیقِ ال َّن ِاصـ ِح لِ َمـ ْو َل ُه ِفــی َعبِیـ ِـد ِه َّ
ـت َر ِاشدا ً(»...ابنشــعبه حرانــی1404 ،ق ،ص  )261و ســفارش شــده اســت كــه در كنــار شــفقت ،بایــد
 ...كُ ْنـ َ
الصـ ْ ِ
ـر َو الشُّ ـ ْك ِر َو الشَّ ـ َف َق ِة (»...هــان ،ص )48
ـب َعلَ ْیـ َـك ِمـ َن ْالَ َد ِب َو ِال ْح ِتـ َـا ِل َو َّ
صابــر بــودَ « :را ِع َ ...مــا یَ ِجـ ُ
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صــر در روایــات بــه ســه نــوع :صــر بــر مصیبــت ،صــر در عبــادت و صــر در مقابــل معصیــت
تقسیمشــده اســت (كلینــی 1417،ق ،ج ،2ص 91؛ ابنابیالحدیــد1404 ،ق ،ج  ،1ص  .)319هرچنــد صــر
بــر مصیبــت و مشــکالت ،بســیار ســخت و طاقتفرساســت و شــکیبایی در ایــن مــوارد ،بــه انســان ب ـرای
التیــام و تســکین ،بســیار کمــک میكنــد و همچنیــن ،صــر بــر طاعــت و عبــادت خداونــد ،در بهزیســتی و
ســعادت انســان اهمیــت بســیاری دارد؛ امــا عالیتریــن صــر از نظــر اهلبیــت(ع) آن اســت كــه انســان بــه
هنــگام فراهــم آمــدن وســایل گنــاه ،مقاومــت كنــد و از لــذت گنــاه چشــم بپوشــد (مــکارم ،1374 ،ج  ،1ص
)519؛ زی ـرا 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 مـرات دنیــوی و اخــروی زیــادی دارد و همـهی ایــن
تبعــات بـرای او رنـجآور اســت .هنگامیکــه انســان بتوانــد در برابــر لــذات نفســانی ناشــی از گنــاه مقاومــت
و صبــوری کنــد ،زمین ـهی بهزیســتی و ســعادت خــود را بیشــر فراهــم میکنــد و آرامــش روانــی و روحــی
بیشــری مییابــد و از رنــج و تبعــات گنــاه مصــون میمانــد.

 .4-2-1-3از میان رفنت خودخواهی

متــام فســادهایی کــه در عــامل پیــدا میشــود ،از خودخواهــی پدیــدار میگــردد .مادامیکــه انســان
(ع)
خــودش را میبینــد ،بــه هدایــت دســت منییابــد (خمینــی ،1372 ،ص  .)79بــر اســاس گفتـهی امــام هــادی
هــر کــس خودخــواه باشــد ،دشــمنانش زیــاد میشــود (مجلســی 1403 ،ق ،ج  ،75ص  )368و طبیعــی اســت
كــه دشــمن بـرای انســان ،موجــب دردرس و عامــل ســختی و رنــج اســت.
شــفقت بهرتیــن شــیوهای اســت کــه انســان میتوانــد «خــود» را در جــای مناســبش قـرار دهــد و او را
عــادت دهــد تــا هــرروز ،غــرور و نــگا ِه ِصف بــه خــود را کنــار بگــذارد و دیگ ـران را نیــز در نظــر بگیــرد
(نــوری ،1395 ،ص  )91تــا احســاس «همهچیــز ب ـرای خــودم» در انســان از میــان بــرود و «همهچیــز ب ـرای
مــا» جــای آن را بگیــرد؛ ب ـرای منونــه ،اگــر کســی در مــوردی بــه مــا تعــرض کنــد ،بــه ایــن فکــر کنیــم کــه
چهبســا خــود او نیــز از وضعیــت مشــابهی در رنــج و عــذاب اســت؛ درنتیجــه ،کمــر در برابــر او موضــع
میگیریــم و بیشــر او را درک میکنیــم (هــان ،ص  .)93امــام علــی(ع) دراینبــاره میفرمایــد« :ارتبــاط بــا
ب ـرادر دینــی خــود را بــه رصف یــك شــك از بیــن نــر و بــا او بــدون درخواســت بازگشــت از خــاف ،قطــع
رابطــه نكــن ،شــاید او در انجــام خــاف عــذری دارد؛ ولــی چــون تــو از آن عــذر خــر نــداری ،او را رسزنــش
میكنــی .عــذر شــخص عذرخــواه را بپذیــر» (صــدوق 1413 ،ق ،ج ،4ص391 ،؛ و حــر عاملــی 1409،ق ،ج
 ،12ص .)217
(ص)
انســان مشــفق بــا بـرادران دینــی خــود ،صمیمــی و دوســت اســت .پیامــر اکــرم دوســتی فــرد باایــان
بــا مؤمنــان را از بزرگتریــن شــاخههای ایــان میدانــد (ابنشــعبه حرانــی1404 ،ق ،ص  .)48شــفقت،
خودخواهــی را از انســان دور میکنــد و تواضــع و خشــوع او در برابــر خداونــد و دیگ ـران بیشــر خواهــد
شــد و انســان را دلســوز و ناصــح دیگـران قـرار میدهــد و «منیــت» او بــه همبســتگی ،تعــاون و «مــا بــودن»
تبدیــل میشــود ضمــن آنکــه انســان بیشــر مشــکالت دیگـران را درک میکنــد و منافــع دیگـران را نیــز در
نظــر میگیــرد.
آثار تربیتی شفقت در حوزهی فردی و اجتماعی از منظر قرآن و روایات
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 .2-3آثار تربیتی شفقت در «حوزهی اجتامعی»

هامنگونــه کــه شــفقت آثــار تربیتــی مفیــدی در حــوزه فــردی دارد ،در حــوزهی اجتامعــی نیــز اثرگــذار
ِ
ـخصیت فــرد بــر اســاس شــفقتورزی و توجــه بــه رنــج و رسنوشــت دیگ ـران شــکل
اســت .هنگامیکــه شـ
میگیــرد ،تنهــا منافــع فــردی خــودش ب ـرای او ارزش محســوب منیشــود ،بلکــه انســانِ مشــفق ســعادت
خــود را در گــرو خوشــبختی دیگـران میبینــد و رنــج جامعــه را درد و مشــکل خــود میدانــد؛ درنتیجــه ،بــا
مــردم و جامعـهی انســانی پیونــد عمیقــی برقـرار میکنــد و خــود را مســئول ســعادت و بهزیســتی آنــان نیــز
میدانــد ،هامنگونــه کــه پیام ـران الهــی نســبت بــه جامعــه حســاس بودنــد و از گمراهــی و رنــج مــردم
ـم
ـص َعلَ ْیكُـ ْ
ناراحــت میشــدند .خداونــد دربــارهی رســول اکــرم (ص) میفرمایــدَ « :عزیـ ٌز َعلَیـ ِه مــا َع ِن ُتـ ْ
ـم َحریـ ٌ
ـم» (توبــه)128 ،؛ رنجهــای شــا بــر او (پیامــر اکــرم) ســخت اســت و بــر هدایــت
بِالْ ُم ْؤ ِمنی ـ َن َ َرؤ ٌ
ُف َرحیـ ٌ
شــا ارصار دارد و نســبت بــه مؤمنــان ،رئــوف و مهربــان اســت .خداونــد در ایــن آیــه ،پیامــر اكــرم را رئــوف
و مهربــان معرفــی میكنــد كــه دلســوز مــردم اســت و رنجهــای مــردم بــر او دشــوار اســت و ایــن هــان
شــفقتورزی نســبت بــه دیگـران اســت .درواقــع ،پیامــر (ص) بــر هدایــت مــردم ارصار داشــت و نســبت بــه
رنــج و بدبختــی مــردم بیتفــاوت نبــود و بـرای هدایــت و سعادتشــان ،بســیار تــاش میکــرد (مــکارم،1374 ،
ج  ،8ص .)207
مهمترین فواید تربیتی شفقت در حوزهی اجتامعی عبارتاند از:

 .1-2-3ایجاد روحیهی كمك به رفع مشكالت دیگران

انســان موجــودی اجتامعــی اســت و منیتوانــد بــه اف ـراد جامع ـهی خــود بیتوجــه باشــد .قــرآن اف ـراد
در جامع ـهی اســامی را بــه همدیگــر مرتبــط میدانــد و بــه ارتبــاط بــا مــردم دســتور میدهــد« :یــا أَیُّ َهــا
ـروا َو صا ِبـ ُروا َو را ِبطُــوا َو ات َّ ُقــوا اللَّـ َه لَ َعلَّ ُكـ ْم تُ ْفلِ ُحــون»؛ مـراد از مرابطــه در ایــن آیــه ،ایجــاد
الَّذیـ َن آ َم ُنــوا ْ
اصـ ِ ُ
ارتبــاط میــان اف ـراد جامعــه و وصــل كــردن نیروهــا بــه هــم اســت؛ امــا نهتنهــا نیــروى مقاومــت در برابــر
شــدائد ،بلكــه همـهی نیروهــا و كارهــا ،در جمیــع شــئون زندگــى دینــى .اگــر رابطــه نباشــد ،صــر و علــم و
ســایر فضایــل شــخصی افـراد كــه تــا حــدودی ســعادت آور اســت ،بعــى از ســعادت را تأمیــن مىكنــد و نــه
همـهی ســعادت را (طباطبائــی 1417 ،ق ،ج ،4ص  .)92همـهی پیامـران الهــی ایــن خصوصیــت را داشــتند و
لــذا بـرای هدایــت مــردم ،بســیار باانگیــزه بودنــد؛ بـرای منونــه ،در قــرآن از انگیــزهی حــرت ســلیامن(ع) در
ِالصلَــو ِة َو ال َّزكَــو ِة َو كاَنَ ِعنــدَ َر ِّبـ ِه َم ْر ِض ًّیا»
هدایــت خانــواده و امــت خــود آمــده اســتَ « :و كاَنَ َیأْ ُمـ ُر أَ ْهلَــهُ ب َّ
(مریــم)55 ،؛ او همــواره خانــوادهاش را بــه منــاز و زكات فرمــان مـىداد و همــواره مــورد رضایــت پــروردگارش
بــود .انگیــزه و هــدف حــرت ســلیامن(ع) ،اصــاح ارتبــاط افـراد بــا خــدا و بــا اجتــاع بــود (مــکارم ،1374 ،ج
 ،13ص  .)95درواقــع ،او همــواره انگیــزهی بهزیســتی و اصــاح اف ـراد جامع ـهی خــود را در رس میپرورانــد
و بــه همیــن ســبب ،اهــل خــود را بــه اعــال نیــک توصیــه میکــرد و ایــن ویژگــی مشــفقانهی وی موجــب
رضایــت خداونــد از او شــده بــود؛ همچنیــن ،انگیــزهی پیامــر اکــرم (ص) زندگــی توحیــدی ،خــوب ،بانشــاط
و ســعادت دنیــا و آخــرت ب ـرای هم ـهی انســانها بــود چنانکــه آن حــرت خــود را بــا صفــت «شــفیق»
یق َعلَ ْی ُكــم( »...فیــض کاشــانی1406 ،ق ،ج  ،4ص )303.
نســبت بــه مؤمنــان یــاد میکــرد« :إِنِّــی شَ ـ ِف ٌ
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در حدیثــی از امــام صــادق(ع) ،در انگیــزهی لقــان بـرای اصــاح و بهزیســتی افـراد جامعــه آمــده اســت:
«...بــه خــدا ســوگند! لقــان 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 نـزاع مىكردنــد
و یــا مىجنگیدنــد ،منىگذشــت مگــر اینكــه میانشــان صلــح برق ـرار مىكــرد و از پیــش آنــان منىرفــت تــا
آنكــه آنــان دســت از نـزاع مىكشــیدند» (فیــض کاشــانی 1406 :ق ،ج  ،26ص .)302
امــام حســین(ع) نیــز بــا توجــه بــه رنــج جامعــه بــا دور شــدن مــردم از اســام واقعــی ،انگیــزهی خــود را
ـب ْ ِ
ال ْصـ َـا ِح ِفــی أُ َّمـ ِة َجـ ِّدی (ص)( »...مجلســی،
ـت لِطَلَـ ِ
از قیــام عاشــورا ،اصــاح جامعــه بیــان کــرد« :إِنَّ َــا َخ َر ْجـ ُ
1403ق ،ج  ،44ص  )329كــه نشــانگر شــفقت و دلســوزی امــام نســبت بــه جامعــه اســت .عــذاب الهــی از
کل اجتــاع ،بــه علــت انگیــزهی اصــاح و خیرخواهــی برخــی از افـراد ،دور میشــود (طربســی1412 ،ق ،ص
457؛ بحرانــی ،1374 ،ج ،3ص .)149
بنابرایــن ،شــفقت موجــب پیدایــش انگیــزهی اصــاح و تربیــت اف ـراد جامعــه در فــرد مشــفق اســت.
درواقــع ،انســان بـرای مفیــد بــودن دیگـران و کمــک بــه آنــان ،بدیــن منظــور انگیــزه مییابــد؛ زیـرا در وجــود
خویــش ارادهی ایجــاد زندگــی مطلــوب بـرای خــود و دیگـران را پیــدا میکنــد و بـرای او ،رسنوشــت دیگـران
و رســیدن آنــان بــه جایــگاه مطلــوب مــادی و معنــوی اهمیــت دارد و ایــن انگیــزه ،موتــور ایــن حرکــت
محســوب میشــود.

 .2-2-3مهربانی و محبت به دیگران

هامنطــور کــه گذشــت ،شــفقت خودخواهــی را از انســان دور میکنــد و در پــی آن ،انســان را بــه
ســوی دگردوســتی و محبــت مــردم ســوق میدهــد .محبــت و مهربانــی از ویژگیهــای اصلــی شــفقت اســت
(راغــب1412 ،ق ،ص 458؛ طریحــی ،1375 ،ج  ،5ص  )193و از مهارتهــای آن ،آموخــن مهربانــی و اظهــار
آن نســبت بــه دیگـران اســت (آرمسـرانگ ،1396 ،ص  .)31روشــن اســت محبــت و مهربانــی ،نقــش بســیار
زیــادی در پیشــگیری از رفتارهــای نابهنجــار و دفــع رذایــل دارد (ســیدپور ،1393 ،ص )10؛ بــه همیــن ســبب،
مهربانــی و احســاس مشــفقانه ،یکــی از عنــارص کلیــدی همـهی ادیــان و نهضتهاســت (آرمسـرانگ،1396 ،
ص .)39
در اســام ،جامعـهای مطلــوب اســت کــه همـهی مــردم ،خــود را بـرادر یکدیگــر بداننــد« :إِنَّ َــا الْ ُم ْؤ ِم ُنــونَ
إِ ْخ ـ َوةٌ» (حج ـرات )10 ،و نســبت بــه هــم عشــق بورزنــد؛ زی ـرا هیچچیــز ماننــد محبــت در ســاماندهی
جامعــه ،کارســاز نیســت (محمــدی ریشــهری ،1383 ،ص  .)20از دیــدگاه امــام صــادق(ع) ،مهربانــی بــه مــردم
راه رســیدن بــه هــدف اســت (کلینــی1407 ،ق ،ج  ،2ص  )120و بــه گفت ـهی امــام باقــر(ع)« ،دیــن اســام
چیــزی جــز محبــت نیســت» (هــان ،ج  ،8ص  .)80رســول گرامــی اســام ،در بیــان صفــات منافقــان ،آنــان را
انســانهای خشــكی دانســت كــه نــه بــه دیگـران مهــرورزی دارنــد و نــه بـرای جلــب محبــت دیگـران قــدم
برمیدارنــد ...« :ال یأْلَ ُفــو ن و ال یُ ْؤلَ ُفــون» (زمخــری،  1417ق ،ج ،1ص 320؛ شــعرانی 1425 ،ق ،ص 133؛
بیهقــی 1421 ،ق ،ج ،3ص .)87
شــفقت کمــک میکنــد انســان« ،مردمــی بــودن» و «انــس بــا مــردم داشــن» را تجربــه کنــد .امــام
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علــی(ع) بــر ایــن مردمــی بــودن تأکیــد مـیورزد و میفرمایــد« :آنگونــه بــا مــردم زندگــی کنیــد کــه اگــر از
دنیــا رفتیــد ،برایتــان گریــه کننــد و اگــر در کنــار آنــان بــه رس بردیــد ،بــه شــا عشــق بورزنــد» (نهجالبالغــه،
حکمــت .)10
درواقــع ،شــفقت کمــک میکنــد تــا احســاس توجــه بــه نیازهــا و احــواالت اف ـراد اجتــاع ،درونــی و
جــزو عــادت انســان شــود و قلــب و ذهــن او بــه روی ســایرین گشــوده شــود .چهبســا بــا مهربانــی و
نرمخوئــی بتــوان کســی را کــه در مســیر اشــتباه قــدم برم ـیدارد آگاه کــرد و از گمراهــی نجــات داد؛ زی ـرا
مهربانــی موجــب اثبــات حــس دلســوزی و خیرخواهــی فــرد مشــفق میشــود و درنتیجــه ،ســبب میشــود
فــرد موردنظــر بــر اشــتباه خــود پافشــاری نکنــد و خــود را اصــاح کنــد ،ضمــن آنکــه محبــت بــه دیگـران در
هنــگام ســختی و رنجشــان ،موجــب تســکین آالم روحــی آنــان خواهــد بــود و تســكین روحــی از مؤلفههــای
اصلــی شــفقت اســت.

 .3-2-3مسئولیتپذیری در برابر جامعه

مســئولیتپذیری مهارتــی اســت کــه انســان آن را بهوســیلهی شــفقت کســب میکنــد .شــفقت کمــک
میکنــد شــخصیت انســان بــا رشــد احســاس و رفتــار آمیختــه بــا دخیــل بــودن انســانها در رسنوشــت
همدیگــر شــکل بگیــرد.
دســتاورد دیــن اســام در زمینـهی اجتامعــی ،پیــدا کــردن راهــی بــود کــه مــردم عــر جاهلیــت بتواننــد
آداب و رســوم خــود را اصــاح كننــد و بهبــود بخشــند ،نســبت بــه هــم فخرفروشــی نکننــد و در قبــال
یکدیگــر مســئول باشــند و بداننــد اصــل و نــژاد نبایــد مایـهی توجــه باشــد ،بلکــه کرامــت و تقــوا مهــم اســت
(آرمســرانگ ،1396 ،ص 164؛ ایزوتســو ،1361 ،ص .)49
شــخص پیامــر اکــرم(ص) منونــهی کامــل ایــن احســاس مســئولیت اســت .میــزان مســئولیتپذیری آن
حــرت بـرای هدایــت جامعــه بهقــدری بــود کــه بــه تعبیــر قــرآن ،گویــی جــان خــود را در معــرض نابــودی
قـرار مـیداد« :لَ َعلَّــک با ِخـ ٌـع نَف َْســکَ أَ َّل یَکونُــوا ُم ْؤ ِم ِنیـنَ» (شــعرا)3 ،؛ گویــى مىخواهــى جــان خــود را از
شـ ّدت انــدوه از دســت دهــى بــه خاطــر اینكــه آنــان ایــان منىآورنــد .ایــن آیــه ،نهایــت شــفقت و دلســوزی
پیامــر اکــرم (ص) را نســبت بــه مــردم نشــان میدهــد (مــکارم ،1374 ،ج  ،15ص )185؛ ازایــنرو ،ایشــان
همـهی مــردم را در برابــر یکدیگــر مســئول میدانســت« :كُلُّ ُكـ ْم َرا ٍع َو كُلُّ ُكـ ْم َم ْسـئُ ٌول َعـ ْن َر ِع َّی ِته» (مجلســی،
1404ق ،ج  ،8ص 349؛ و مجلســی1403 ،ق ،ج  ،72ص 38؛ و دیلمــی 1412 ،ق ،ج  ،1ص .)184
امــام باقــر(ع) ،در اهمیــت مســئولیت اف ـراد نســبت بــه هــم ،انســانها را بهعنــوان جســم واحــدی در
نظــر میگیــرد کــه اگــر عضــوی دردمنــد شــد ،اعضــای دیگــر آرامــش ندارنــد (مجلســی 1403،ق ،ج ،71ص
 .)234شــفقت ایــن پیونــد را میــان اعضــای جامعــه ایجــاد میکنــد و امــام علــی(ع) دوســت بســیار مشــفق را
فــرد مســئولیتپذیری میدانــد کــه دیگـران را بــه ســوی ســعادت جاویــدان آخــرت هدایــت میکنــد و او را
در ایــن راه یــاری میمنایــد« :هــر كــس تــو را بهســوی رساى آخــرت دعــوت کنــد و تــو را بــر آن یــارى كنــد،
دوســت شــفیق اســت» (متیمــی آمــدی ،1366 ،ص  .)424
ازای ـنرو ،شــفقت ســبب مســئولیتپذیری اف ـراد نســبت بــه همدیگــر اســت و بــه انســان میآمــوزد
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کــه نبایــد نســبت بــه رسنوشــت دیگـران بیتفــاوت بــود ،بلکــه بـرای بهزیســتی و ســعادت هــم بایــد تــاش
کــرد .بایــد نســبت بــه امــر دیــن و آخــرت و هــر آنچــه موجــب ســعادت و هدایــت انســان اســت ،خــود را
مســئول دانســت ،مســئولیتی کــه همـراه 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 دیگـران و اصــاح و هدایــت آنــان
در زمینههــای معنــوی باشــد.

 .4-2-3توجه به رنج دیگران

یکــی از موضوعــات مهــم در بحــث شــفقت ،توجــه بــه رنــج و تــاش بـرای رهایــی از آن اســت (تیــرچ
و همــکاران ،1395 ،ص  .)11اگــر انســان توجــه داشــته باشــد کــه در ورای هــر رفتــاری ممکــن اســت رنجــی
نهفتــه باشــد و بــا شــفقت بــه رفتــار غیرعــادی دیگـران (کــه ممکــن اســت بــه خاطــر رنــج و مشــکلی باشــد)
پاســخ دهــد ،نهتنهــا آن رفتــار موجــب رنجــش و عصبانیــت فــرد منیشــود ،بلکــه بــه درمــان رفتــار طــرف
مقابــل نیــز کمــک میکنــد.
از نظــر امــام باقــر(ع) ،توجــه بــه نیــاز و رنــج دیگــری و کمــک بــه رفــع نیــاز او و حفــظ آبرویــش ،از
گ ـزاردن حــج و آزاد کــردن بنــده نــزد امــام محبوبتــر اســت (کلینــی 1407 ،ق ،ج  ،2ص  )195و از نظــر
پیامــر اکــرم (ص) ،محبوبتریــن اعــال نــزد خــدا شــاد ی رســاندن بــه مؤمــن و رفــع گرفتــاری و بــرآوردن
حاجــت اوســت (هــان ،ص .)191
(ع)
(ع)
مــردی شــامی حضــور امــام حســن رســید و رشوع بــه بدگویــی و فحاشــی بــه امــام کــرد .امــام نهتنهــا
بــا غضــب بــه او پاســخ نــداد (توجــه بــه رنــج مــر ِد شــامی بــه خاطــر فقــر و خســتگی راه) ،بلکــه او را همـراه
خــود بــه منــزل بــرد و غــذا و جامــه بــه او پوشــانید و تکریــم کــرد و برخــوردی پذیـرا و بــاز بـرای حل مشــکل
او منــود .ایــن رفتــار امــام(ع) موجــب رشمســاری فــرد شــامی شــد ،از امــام عذرخواهــی كــرد و از یــاران ایشــان
شــد (ابنشهرآشــوب ،1379 ،ج  ،4ص .)19
ازایـنرو ،شــفقت کمــک میکنــد رنــج انســانها در رفتارشــان در نظــر گرفتــه شــود و انســان نســبت بــه
مشــکل دیگـران ،نــه رسکــوب کنــد؛ نــه بیتفــاوت باشــد و نــه آن را بــزرگ جلــوه دهــد ،بلکــه بـرای حــل و
رفــع آن تــاش کنــد و از خطــای دیگـران درگــذرد؛ زیـرا گاهــی از نیــت و درون انســانها منیتــوان آگاهــی
کامــل داشــت ،شــاید فــرد مقابــل ،مشــکل و رنجــی دارد كــه او را بــه رفتــار غیرعــادی واداشــته و یــا برداشــت
افـراد از رفتــار یکدیگــر متفــاوت اســت .حدیــث یادشــده از امــام علــی(ع) شــاهد بــر ایــن گفتــار اســت.

 .5-2-3همدردی و همدلی با جامعه

همــدردی ،متأثرشــدن از احســاس و نگرانیهایــی اســت کــه دربــارهی شــخص موردنظــر وجــود دارد و
همچنیــن ،حالتــی اســت کــه موجــب رشــد و بهزیســتی اف ـراد (خــود و دیگ ـران) میشــود و فــرد نســبت
بــه رنــج دیگـران ،ناراحــت و نســبت بــه حــل شــدن مشــکالت ایشــان ،شــادمان میگــردد (نــوری ،1395 ،ص
)61؛ امــا همدلــی تــاش بـرای فهمیــدن دیگـران و کمــک بــه حــل مشــکالت آنــان و موضــع نگرفــن در برابــر
ایشــان و بخشــش آنــان اســت .از دیــد شــفقت ،همدلــی بــا دیگـران ،همدلــی بــا خودمــان اســت (هــان،
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ص .)62
همــدردی و همدلــی بــا دیگــران ،محبــت افــراد را نســبت بــه هــم جلــب میكنــد ،چنانکــه امــام
علــی(ع) ،مواســات (همــدردی بــا دیگـران) را یکــی از ســه عامــل جــذب محبــت دیگـران میدانــد (مجلســی،
1403ق ،ج  ،75ص )82؛ همچنیــن ،شــفقت موجــب همدلــی اســت؛ زیـرا فــرد شــفیق ماننــد طبیبــی اســت
کــه میدانــد دوا را چگونــه اســتفاده کنــد کــه ســودمند باشــد (منســوب بــه امــام صــادق ع1400 ،ق ،ص )21.
در اســام ،همــواره بــر همــدردی (متأثــر شــدن و درک حــاالت عاطفــی) و همدلــی (تــاش ب ـرای رفــع
ناراحتــی و تســکین) تأکیــد شــده اســت .امــام صــادق(ع) میفرمایــد« :اگــر مؤمــن نیازمنــدى را اطعــام كنــم،
نــزد مــن محبوبتــر اســت از اینكــه تنهــا بــه دیــدار او بــروم» (کلینــی1407 ،ق ،ج  ،2ص  .)203چنانكــه
حــرت عبــاس(ع) منونـهی کامــل همــدردی و بهاصطــاح مواســات ،در واقعـهی عاشــورا و در لحظات ســختی
امــام حســین(ع) بــود و او را یــاری کــرد :در زیارتنام ـهی آن بزرگــوار آمــده اســت« :ســام بــر اباالفضــل!
فرزنــد امیراملؤمنیــن کــه بــا ب ـرادر خــود [در ســختیها] مواســات و همــدردی منــود» (ابنطــاووس،1376 ،
ج  ،3ص .)74
گاهــی ایــن همــدردی بایــد بــا امربهمعــروف و نهــی از منکــر باشــد؛ زیـرا نصیحــت کــردن موجب نشــان
دادن راه و غفلتزدایــی از فــرد میشــود و چهبســا ،بــا هدایــت یــك فــرد بتــوان از رنجهــای بیشــاری
کــه برایــش ایجــاد میشــود جلوگیــری کــرد یــا ســبب درمــان رفتــار ناصحیــح وی شــد .از نظــر امــام صــادق(ع)،
«انســان در امربهمعــروف و نهــی از منکــر بایــد ماننــد رفیــق شــفیق دلســوز باشــد و در همــه حالــی
نصیحــت کنــد» (مجلســی1403 ،ق ،ج  ،71ص .)160
از دیــدگاه اهلبیــت(ع) ،همــدردی توفیقــی الهــی اســت کــه بایــد آن را از خــدا طلــب کــرد تــا بتــوان بــه
دیگـران کمــک منــود« :بــه مــن توفیــق مواســات و همــدردی ده تــا كســاىن را کــه روزى كمــرى دادهاى ،در آن
بهــرهی بیشــری کــه از فضلــت بــه مــن دادهای ،ســهیم ســازم» (طوســی1411،ق ،ج  ،1ص .)46

 .6-2-3عفو 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 میآمــوزد در برابــر هــر چیــزی کــه برخــاف میــل و طبــع اوســت ،موضــع ســختگیرانه
نگیــرد .بیشــرین آمــار جــرم و جنایــات ،بــه خاطــر کنــرل نکردن احســاس و رفتــار در لحظــات ابتدایــی وقوع
جــرم اســت ،درحالیکــه شــفقت ،زمین ـهی توجــه بــه رنــج دیگ ـران را در ایجــاد رفتارشــان فراهــم م ـیآورد
و ســبب میشــود انســان خــود را در جایــگاه آنــان ببینــد و درنتیجــه ،بهــر بتوانــد رنــج و مشــکل دیگـران را
درک کنــد ،در برابــر عوامــل رنـجآور و عصبانیکننــده ،صبــور باشــد ،خشــم خــود را کنــرل 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 میشــود و محبــت خــدا را در پــی دارد...« :ال ِ
ْكاظمیـ َن الْ َغ ْیـ َ
اس
ـظ َو الْعافیـ َن َعــنِ ال َّن ِ
ـب الْ ُم ْح ِســنین» (آلعمـران)134 ،؛ [متقیــن كســانی هســتند كــه] خشــم خــود را فرومیبرنــد و از
َو اللَّــهُ یُ ِحـ ُّ
خطــاى مــردم درمىگذرنــد و خــدا نیكــوكاران را دوســت دارد .فــرو خــوردن خشــم تأثیــر زیــادی در تکامــل
معنــوی انســان و روح ایــان و آرامــش انســان دارد (مــکارم ،1374 ،ج  ،3ص .)97
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قــرآن عفــو و گذشــت در روابــط خانوادگــی ،عفــو و چشمپوشــی از خطــای همــران و فرزنــدان را
زمینهســاز جلــب رحمــت خــاص خداونــدی دانســته اســت ...« :إِنْ تَ ْع ُفــوا َو ت َْص َف ُحــوا َو تَ ْغ ِف ـ ُروا َف ـإِنَّ اللَّــهَ
حیــم» (تغابــن( )14 ،طباطبائــی1417 ،ق ،ج  ،19ص  .)307قــرآن بــه چشمپوشــی از جرمهــا و
َغفُــو ٌر َر ٌ
خطاهــای پیــروان نــاآگاه (و نــه رسان فاســد) ســفارش كــرده اســت؛ زیـرا حكــم اینــان از آنــان جداســت (نــك:
توبــه )66 ،.
عفــو و بخشــش موجــب از میــان رفــن کینههاســت (پاینــده ،1363 ،ص  )385و زمینـهی اصــاح و جــذب
ـی أَ ْح َس ـ ُن َف ـإِ َذا
انســان را بــه صــاح فراهــم میکنــدَ « :و ال ت َْس ـ َتوِی الْ َح َس ـ َن ُة َو الَ َّ
الس ـ ِّی َئة ا ْد َفـ ْـع بِالَّت ـ ی ِهـ َ
ـم» (فصلــت)34 ،؛ هرگــز نیــى و بــدى یكســان نیســت .بــدى
ـی َحمیـ ٌ
الَّــذی بَ ْی َنــكَ َو بَ ْی َنــهُ َعــدا َو ٌة كَأَنَّــهُ َولِـ ٌّ
را بــا نیــى دفــع كــن ،نــاگاه (خواهــى دیــد) هــان 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 قـرار میدهــد و
عــاوه بــر دوســتی ،شــفقت هــم ایجــاد میکنــد (طباطبائــی 1417 ،ق ،ج  ،17ص )392؛ زیـرا موجــب اصــاح
رفتــار فــرد خاطــی و زمینهســاز ایجــاد الفــت و دوســتی در جامعــه میشــود و عامــل زندگــی ســعادمتند
است.
(ع)
عفــو و گذشــت ،ســیره عملــی حـرات معصومیــن بــوده اســت .رســول گرامــی اســام در جریــان فتــح
مكــه متــام مخالفــان خــود را بخشــید و حتــی از وحشــی ،قاتــل حمــزه ،گذشــت و بــا جملـهی «اِ ْذ َهبُــوا فَأَنْتُـ ُم
الطُّلَ َقــاء»؛ (برویــد كــه همگــی آزا د شــدهاید) بــا آنــان مشــفقانه برخــورد كــرد و همیــن امــر ســبب شــد كــه
مکیــان کــه ســالها بــا آن حــرت رس جنــگ داشــتند ،فوجفــوج بــه اســام بگرونــد (مجلســی1403 ،ق،
ج ،97ص 59؛ مطهــری ،1375 ،ج  ،2ص  .)257شــخصی بــه امــام صــادق(ع) گفــت کــه پرسعمــوی شــا ســخنان
ناشایســتی دربــارهی شــا میگویــد .امــام(ع) وضــو گرفتنــد و منــاز خواندنــد و فرمودنــد« :خدایــا! مــن حــق
خــودم را دربــارهی او بخشــیدم و تــو از مــن بخشــندهتر و بزرگوارتــرى ،او را بــه مــن ببخــش و مؤاخــذه
نكــن» (طربســی ،1344 ،ص .)217
بنابرایــن ،شــفقت عامــل درک مشــکالت افـراد در رفتــار غیرعادیشــان اســت و موجــب کنــرل اندیشــه و
رفتــار در برخــورد بــا موقعیتهــای مختلــف افـراد اســت .فــرد مشــفق میدانــد چگونــه بایــد بــا مخاطــب
خــود برخــورد کنــد کــه زمینـهی تربیــت او فراهــم شــود و در ایــن راه ،ابتــدا بردبــاری در برابــر رفتــار نامالیــم
فــرد و در کنــار آن عفــو و گذشــت بـرای نشــان دادن خیرخواهــی و صــدق نیــت بــه خــرج میدهــد تــا روح
و روان مخاطــب را تســخیر محبــت و عفــو خــود کنــد .اگــر ایــن ویژگــی در جامعــه اجـرا شــود و ذهنهــا
بــه شــفقتورزی عــادتکننــد ،روحیــه-ی ایثــار و خودگذشــتگی در جامعــه رواج مییابــد.

 .4نتیجهگیری

از مقالهی حارض نتایج ذیل به دست آمد:
 .1شــفقت مفهومــی بیــش از مهربانــی و دلســوزی دارد و مجموعــه ویژگیهــا و مهارتهــای تربیتــی
اســت و اســاس آن را خیرخواهــی ،احســاس تعهــد و مســئولیت نســبت بــه دیگـران ،همدلــی و همــدردی و
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مهربانــی و رأفــت تشــکیل میدهــد.
 .2شــفقت از صفــات جمیلـهی الهــی اســت کــه الزم اســت انســان نیــز خــود را بــدان مزین کند .شــفقت
موجــب اصــاح زندگــی انســان بــر پایـهی افــكار توحیــدی اســت و بــه كمــك آن ،انســان میتوانــد خــود و
دیگـران را از رنــج و عوامــل آن حفــظ کنــد و بــه بهزیســتی و ســعادت برســاند.
 .3شــفقت بــر ســاحتهای اعتقــادی ،عقالنــی ،عاطفــی و اخالقــی انســان تأثیــر مثبتــی دارد؛ از نظــر
اعتقــادی ،فــرد را بــه خــدا نزدیــک و متعالــی میکنــد ،از لحــاظ عقلــی ،درســت اندیشــیدن و مدیریــت رفتــار
را برقـرار میکنــد و از دیــد عاطفــی ،پیونــد محبتآمیــز و مســتحکمی میــان فــرد و جامعــه برقـرار میکنــد.
بهعــاوه ،معیارهــای ارزشــمند اخالقــی را در جامعــه گســرش میدهــد.
 .4آثار تربیتی شفقت در دو حوزهی الف« .فردی» و ب« .اجتامعی» منودار است.
الــف .در حــوزهی فــردی ،شــفقت موجــب عقیــده بــه حضــور خــدا در زندگــی انســان میشــود؛ درنتیجه،
عبودیــت انســان در ســایهی ایــان ،تقــوا و تــوکل تکامــل مییابــد و توجــه بــه اوامــر و نواهــی خداونــد
و یــادآوری نعمتهــای او ســبب غفلتزدایــی فــرد میشــود و در صــورت خطــا ،بــا توبــه بهســوی خــدا
برمیگــردد و آســتانهی تحمــل انســان در برابــر ســختیها بــاال م ـیرود و حــس خودخواهــی را در انســان
كاهــش میدهــد.
ب .در حــوزهی «اجتامعــی» ،شــفقت موجــب همبســتگی بــا جامعــه و احســاس مســئولیت در برابــر
آنــان میشــود تــا بــه دیگـران بــا دیــد بـرادری نــگاهکنــد .فــرد مشــفق همــواره بــا مهربانــی و نرمرفتــاری بــا
مــردم برخــورد میکنــد و زندگــی خــود را در لحظــات غــم و شــادی بــا زندگــی آنــان پیونــد میزنــد .از روی
خیرخواهــی ،دیگـران را نصیحــت میکنــد و ســبب میشــود فــرد ،تنهــا بــه منافــع شــخصی خــود فکــر نکنــد،
بلکــه خوشــحالی خــود را در خوشــبختی دیگـران و ناراحتــی خــود را در رنــج دیگـران ببینــد.
 .5و نتیجــه کلــی آنکــه شــفقت ،مهــارت کنــرل احساســات و رفتــار انســان در لحظــات ســخت خــود و
دیگـران اســت و بــه انســان میآمــوزد ورای هــر رفتــاری ،رنجــی نهفتــه اســت کــه انســان بایــد آن رنــج را در
نظــر بگیــرد تــا بتوانــد از منظــر آن انســان رنجکشــیده فکــر کنــد؛ درنتیجــه ،بــه عمــق مشــکالت دیگـران پــی
بــرد ،بــا آنــان همــدردی کنــد و بـرای رفــع مشــکل و رنــج آنــان اقــدام مفیــد و مؤثــری داشــته باشــد .ضمــن
آنکــه بدانــد عوامــل نابــودی و ســعادت خــود و دیگـران چیســت تــا بتوانــد از رنــج خــود و دیگران پیشــگیری
کنــد و مهمتــر از همــه ،میآمــوزد در صــورت بــروز مشــکالت ،بهســوی خــدا ،بهعنــوان برطرفکننــدهی
ســختیها ،توجــه داشــته باشــد و بــه او تــوکل و تکیــه کنــد.
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