نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
سال چهارم ،شماره سوم ،پاييز  ،99صفحات 033تا 013

پژوهشی

اثبات اصالت مهربانی در اسالم
3

علیرضا ذاکری ،*1محمدرضا رضوانطلب ،2محمدجواد محمدی

زمينه و هدف« :مهربانی» ،حقیقتی انسانی است که نه تنها در رابطه بیمار و پزشک نقش ایفا میکند؛ بلکه تحقیقات دانشمندان تجربیی حاکیسیت
رحمت و شفقت میتواند در پیشگیری یا کنترل برخی بیماریها مؤثر باشد .از طرفی اسالم به عنوان دینی الهی منبع فضائل انسانی منجمله مهربانی
است و از آن زاویه میتواند اهداف فرهنگی و بهداشتی را حمایت کند.
روش :این پژوهشِ توصیفی ی تحلیلی ،با روش کتابخانهای (سنتی و مدرن) گردآوری و از بانکهای معتبر علمی در بستر اینترنت نیز اسیتفاد شید
است.
یافتهها :کتاب الهی اسالم یعنی قرآن ،اهلل را با دو نام با ریشه رحمت معرفی میکند و تقریباً تمامی سور های آن بیا ایین دو نیام ،خیال را معرفیی
میکند و کلماتی همخانواد و هممعنای مهربانی به صورت وافر در آن مشاهد میشود و سایر اسماء الحسنی نیز به پروردگاری واحد و مهربان اشار
میکنند گرچه معنای آنها مستقیماً مهربان نباشد .همچنین پیامبران بهویژ پیامبر اسالم و سایر اولیاء الهی که بزرگترین مفسران کتب الهی و قرآن
هستند هموار با فضیلت رحمت شناخته و الگوی فرهنگی جهانی قرارداد شد اند.
نتيجهگيری -1 :جایگا مهربانی در اسالم اصیل است -2.اسالمِ بدون تقدم فضیلت مهربانی در تفسیر و زندگانی نیاز به بازشناسی دارد -3.تمرکز بر
مهربانی در اسالم میتواند نقش مؤثری در سالمت بهویژ سالمت معنوی و سپس سالمت روانی داشته باشد -4.الزم است پژوهشهای بیشتری در دو
حوز علوم اسالمی و تجربی برای دریافت اهمیت مهربانی در بهداشت با نگاهی بومی صورت پذیرد.
کليد واژهها :تحقی میان رشتهای ،تفسیر ،سالمت ،مهربانی

مقدمه

کنند و مفهومی یکسان از لحاظ نظری و تجربی ارائه کنند و نتیجه گرفته

یافتههای اولییه پژوهشیگران در مطالعیات ع یبی و دیدد درونرییز و

شد که مهربانی باید در فرآیندهای عاطفی ،شناختی ،رفتاری و بین فردی

مطالعات ت ویربرداری ع بی نشان میدهد ممکن است مراقبیتهیایی کیه

باشد و براساس شواهد ع ب شناختی و فیزیولوژی مغز و اع اب میتوان

ریشه در عش  ،مهربانی و شفقت دارند تأثیرهای مثبتی در کاهش پریشیانی

آن را در قالب بین فردی و اجتماعی درنظرگرفت (.(Khoury, Bassam, 2019

ذهنی ناشی از استرس داشته باشد یا باعث تقویت مناطقی در مغز شوند که

پژوهشی گروهی که پیرامون دینیداری ،معنوییت و خوشیبختی در میورد

در پردازش احساسات و همدلی نقش دارند ،در نتیجیه اگیر بیا درمیانهیای

بیماران ع بی صورت گرفت چنین منتج شد که ممکین اسیت معنوییت

پشتیبانی شد تجربی مانند درمان شناختی  -رفتاری همیرا باشید چنیین

وجودی کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی در میان بیماران بالغی که مبتال

مراقبههایی ممکن است استراتژیهای بالقو و مفییدی بیرای روییارویی بیا

به بیماری اع اب و روان میباشیند را بهبیود بخشیند .همچنیین در ایین

انواع مشکالت روانشناختی بین فردی مانند افسردگی ،اضیطراب اجتمیاعی،

تحقی به نوعی مراقبه عش  -مهربانی و پیذیرش و شیفقت بیرای همیه

اختالفات زناشویی ،ع بانیت و تحمل فشار ناشی از مراقبت و پرستاریهای

موجودات زند اشار شد است که به افزایش شادکامی و کاهش افسردگی

طوالنیمدت باشد ) .(Hofmann, Stefan G.& others, 2011همچنین برخیی بیا

اجتماعی میانجامد و به نتیجه تحقیقیاتی براسیاس ت ویرسیازی تشیدید

بررسی مفهوم مهربانی یا شفقت به خود و دیگران با تأکید ویژ بر شیواهد

مغناطیسی کارکردی ( )fMRIارجاع مییدهید کیه ممکین اسیت مراقبیه

ع بی و فیزیکی بر آن شد اند تا مهربانی به خویش و دیگران را عملیاتی

مهربانی با تغییر ات ال شبکه ع بی ،پردازش عاطفی را تحت تیأثیر قیرار

ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 * .1نویسند مسئول :و دانشجوی دکتری الهیات ،دانشگا تهران
 .2دانشیار دانشگا تهران ،دانشکد الهیات
 .3استادیار دانشگا تهران ،دانشکد مطالعات جهان
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چکيده
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دهد ) .(wade, James B. & others, 2018ونگ و همکارانش کیه بیه آمیوزش

مفهوم شناسی

دادنِ مهربانی میاندیشند بر این اندیشهاند کیه نیوعدوسیتی پاسی هیای

اصالت

( )fMRIبه این نتیجه رسید اند که میتیوان بیا آمیوزشدادن ،مهربیانی و

و پایه و قاعد اشیا اطالال می شود؛ در این معنا توسعه داد شد است و

شفقت را پرورشداد و ممکن است با درک رنج دیگیران کنتیرل اجراییی،

گفته اند :هر چیزی که وجود چیز دیگری بیه آن متکیی باشید ،اصیل

عاطفی و پردازش پاداش حاصیل شیود ).(Weng, Helen Y. & others, 2013

میباشد از این روی پدر (یا مادر) اصلِ فرزند میباشند همچنین اصل

همچنین در اثر  4هفته مراقبه مهربانی در مورد بیمارانی که از مرحله آخر

آنست که بر آن ابتناء و ساختن صورت گیرد (زبییدی ،1414 ،ج،14

بیماری کبد رنج میبردند بههمرا مراقبان این بیماران دریافتند افسردگی

ص  ) 13همچنین معدِن ،مبتدأ و مبدأ نیز از معانی اصل دانسته شد

در شرکتکنندگان مطالعه کاهش و کیفیت خیواب مراقبیانشیان بهبیود

است یعنی مکان اولیه چیزهایی ماننید طیال و نقیر و ( ...فراهییدی،

یافت (.)Bajaj, J & others, 2017

 ،1414ج ،2ص.)42

رییس پیشین انجمن روانشناسی آمریکا و پدر روانشناسیمثبت ،میردم
ایالتمتحد در روزگاری که بیشتر به کلیسا میرفتنید را در سیالمت روانیی

مهربانی

بیشتری مییابد (سلیگمن ،1331 ،ص یازد )؛ ونکیاپلن بیه همیرا ریییس

مهربانی یا رحمت مترادف با مَرحمت ،رُحم ،رأفیت ،حَنان(فراهییدی،

ساب انجمن روانشناسی مثبت باربارا ال .فردریکسن و همکاران در مقالهای

 ،1414ج ،3ص  332و ج ،3ص )23که طب تعریفی اگر از سوی خداوند

مستقل به ارتباط مثبت بهبیودی و دیانیت پرداختیهانید و نقیش واسیطهای

لحاظ شود ،برخوردار کردن و فزونی بخشیدن و اگر از سوی آدمی باشید،

احساسییات مثبییت شییاملِ فضیییلت مهربییانی ،را برجسییته دانسییتهانیید

نوعی رقّت و شفافیت قلب دانستهمیشود که با تعطم ،عاطفیه ورزییدن و

) .(Van Cappellen and others, 2016پییش از آن نییز پترسیون و سیلیگمن در

نوعی انعطاف همرا است (رادب اصیفهانی ،1412 ،ص)343؛ در تعریفیی

قالب کاری تیمی ،فضایل انسانی منجمله مهربانی را مورد بررسی قرارداد اند

دیگر ،رحمت برخوردار کردن شخص نیازمند بدونِ انتظارِ جبران ،میباشد.

 .(Peterson,Seligman,تحقیقییات پژوهشییگران تجربییی از

(عسکری ،1412 ،ص )213در نهجالبالده و تفسیر نورالثقلین ،تفاوت بین

جهتی و از جهت دیگر اسالم با پیشینهای تاریخی و بیهوسییله توصییههیای

مهربانی خداوند و دیر او را در این دانستهاند که گرچه ،هم خداوند و هیم

متعددی به تجربههای بشری احترام گذاشته و عقل  -که جایگا واالییی در

انسان مت م به رحیم میشوند ولی خداونید مت یم بیه صیفت انسیانی

دین دارد  -را با تجارب ،همرا دانسته است ،بهگونهای کیه دیینمیدار نبایید

رقی القلب نمیشود( .سیدرضی ،1414 ،ص  213و حویزی ،1411 ،ج،1

خود را از تجارب سایرین  -و از افراد آن علوم تجربی  -محروم کند (حکیمی

ص 14و ابراهیمی .)1331 ،بر این اساس میتوان مهربانی را نوعی انتقیال

و دیگران ،1331 ،ج ،1صص  /31-31محمدی ریشیهری ،1331 ،ج ،2ص

ماد یا انرژی مطبوع از موجودی به موجود دیگر دانست کیه بیا  3عامیل

 )134و اندیشمندان حوز پزشکی و دین که در ارائه یک نظریه در پانل هم

همرا است .1 :اختیار  .2قابلیت و ظرفیت  .3نیاز

)2004, pp 325-336

اندیشی شرکت کردند بیان کردند بیرای ارتقیای سیالمت معنیوی اسیالمی
مواردی مانند «تبیین و ترویج مفاهیم و م ادی » و «توسعه دانش و نگرش

اهلل ،الرحمن ،الرحيم

و مهارتهای فردی» ضروری است (مرندی ،سیدعلیرضا و همکاران.)1333 ،

اهلل اصلیترین نام الهی است که معانی مختلفی برای آن قائل شد اند

مهربانی به عنوان رکنی در سالمت معنوی نیاز بیه تبییین و سیپس تیرویج

که ریشه در پرستش ،والهشدن و پنهان بودن دارد (صاحببنعباد،1414 ،

مفاهیم و م ادی آن و ترویج مهارتهای مربوط به آن را دارد؛ تحقیقاتی که

ج ،4ص /14رادب اصفهانی ،1412 ،ص)32؛ در اولین آیه قرآن ،اولین بیار

گذشت بیشتر بر روی تأثیر مهربانی بر سالمت روانی تمرکز دارند که رابطیه

به این معبود با نام الرحمن اشار مییشیود ،بیه اسیمی کیه در دل خیود

تنگاتنگی با سالمت معنوی دارد کیه ایین دو در کنیار سیالمت اجتمیاعی و

مهرآفرینی (آفرینش بیه همیرا مهربیانی) و مهرگسیتری نهفتیه اسیت و

جسمانی از دیدگا سازمان بهداشت جهانی  4بُعد از سالمت شمرد میشود

بالفاصله او را الرحیم معرفی میکند ،مهربانی که با مؤمنان به صورت ویژ

(سازمان بهداشت جهیانی ،)2111 ،ایین همیه ،پیرامیون اخیالال ،سیالمت،

رفتار مییکنید (صیدوال ،1333 ،ص /213بحرانیی ،1411 ،ج ،1ص)113

معنویت ،دیانت و دیدگا های امروزی و تاریخی دربیار آنهیا ایین سیؤال و

افرادی که به آفریدگاری مهربان ایمان دارند و هر کار ایشیان کیه بیا ایین

سؤاالت مشابهی را طرح میکند که جایگا مهربانی در اسیالم کجاسیتد در

شعار بندگی و مهربانی آداز نشود ناقص است( .فیض کاشانی ،1411 ،ج،1

اسالم به عنوان دینی تاریخی کیه نگیرشهیا و تفسییرهای مختلیم امیروز

ص )33و بدون همراهی دائم با الهِ رحمنِ رحیم ،دو نامی که ریشه در ماد

چهر های گوناگون و گا متناقضی از آن دینِ واحد و توحیید را بیه نمیایش

الرحم یا مهربانی دارد (فراهیدی ،1411 ،ج ،3ص ،)224نقطه ضیعفی در

جهانیان میگذارد؛ مهربانی چه نقشی ایفاء میکندد

ایمانِ مؤمن پدید میآید.
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ع بی به رنج را تغییر میدهند و براساس ت ویرسازی تشدید مغناطیسی

اصالت واژ ای عربی به معنای اصل بودن و اصل ،به ریشه درخت

عليرضا ذاکري ،محمدرضا رضوانطلب و همکاران

ارتباط خالق و خلقت با مهربانی و رحمت

از شبانهروز که خورشید در نقطهای خاص قیرار مییگییرد اشیارتی بیه

آن که مؤمنا ن برای شناخت خداوند بیه نقیل اعیم از قیرآن و سینت

کتاب  -خدا که در آن نامهایی از خداوند برشیمرد شید اسیت بیدان

بپردازد ،الزم است از نظر عقلی ،وجود و کمال خدا آشکار شد باشد،

اشار دارد که آداز کارها باید با بندگی و ات ال بیه خیدایی بیه نیام اهلل

هنگامی که در سیری عقلی به وجود خداوند بیه عنیوان منشیأ تمیام

صورت گیرد .در سور حمد که مهمترین آیه قرآن و امالکتاب (بحرانی،

کماالت پی میبریم ،در می یابیم که او منشأ مهربانی نیز بایید باشید،

 ،1411ج ،4ص )341یا به عبارتی مادر مهربانِ قرآن دانسیته مییشیود

هر چند همان عقل حکم کند تفاوتی بین مهربیانی خیال و مخلیوال

عالو بر ذکر نام الرحمن و الرحیم در ابتیدای سیور  ،در خیود آن نییز

وجود دارد؛ لذا هنگامی که از منظرِ رحمت به خداوند پرداختیه شیود

مجدداً به این دو نام الهی اشار میشود.

باید دارای رحمت باشد و آن را از دیگری نگرفته باشد و هر رحمتیی
هم که در دیر او مشاهد شود از او باشد؛ به عبارتی او واجب الرحمه و

وجود ماده رحمت در قرآن

دیر او ممکن الرحمه باشد .این حکم عقل در متونِ اسالمی نیز تأییید

عالو بر نقش برجسته آیه رحمت در قرآن ،در موارد متعیددی بیه

شد است و خداوند را موجودی مهربان می داند و با اسماء الحسنی و

صورت مستقیم به رحمت و مشتقات آن اشار شید اسیت .در تمیامی

د ر رأس آن ،الرحمن و الرحیم دانسته شد است .اگر خداوند بینییاز

سور های قرآن ،حتی سور توبه ،مشتقات رحمت وارد شد اسیت و در

مطل  ،دنی و صمد دانسته شود ،از نظر عقلی این که این بیی نییاز ،از

کل  113مرتبه مشتقات رحمت در  421آیه ذکر شد به این معنیا کیه

سر نیاز خل کرد باشد محال است و علت دیگری برای خلقت جهان

بهطور متوسط تقریباً در هر صفحه از قرآن میتوان مستقیماً به رحمیت

فرض نمی شود مگر مهربانی که این حکم عقلی در قیرآن نییز تأکیید

نگریست و اندیشید در مقابل ،تنها  24میورد دضیب و مشیتقات آن در

شد است و علت خل قت ،مهربانی دانستهشد است( .هود.1)113 /

قرآن وارد شد است.

قرآن و مهربانی

سایر اسماء الهی با تضمن معنای مهربانی

قرآن ،کالم خداوند و مخلوال خاص او میباشد ،شخ یی کیه از نظیر

قرآن در  111موضع بهطور مستقیم به الرحمن و در  213موضع به نیام

عقلی به خدایی رسید که خلقتش براساس رحمت است ،از نظر عقلیی از

رحیم اشار دارد همچنین در موارد متعددی به مهربانی او در قالب نامهیایی

چنین کتابی انتظار رحمت دارد ،پیس عقیالً پژوهشیگری کیه بیه دنبیالِ

مانند الودود ،الرؤف ،الغفور ،الغفار ،دافرالذنب ،قابلالتوب ،التواب ،العَفُیو ،البَیرّ،

مهربانی در قرآن میشود باید به نتایج قابل تیوجهی برسید؛ بیرای ییاقتن

الکریم ،الرزّاال ،الرب ،المستعان و  ...اشار شد است؛ در این موارد مسیتقیماً

مفهوم مهربانی در قرآن یا به عبارتی معتبرترین متن تیاریخی مسیلمانان،

به یکی از نامهایی که مهربانی او را تبیین میکند اشار دارد.

میتوان از چند منظر به قرآن نگریست:

سایر اسماء الحسنی
آغاز شدن قرآن و سورههای آن با آیتِ مهربانی

در قرآن اسماء مختلفی برای خدا برشمرد شد است که نقش محوری

قرآن با «بسماهللالرحمنالرحیم» آداز (حمید )1/و میذهب تشییع و

در فهم آیات قرآن دارد؛ به عبارتی تمامی اسماء که به صورت گسترد در

2

قرآن مشاهد میشوند و اساس قرآن و را شناخت خداوند است همیه بیا

تکرار میشود را آیهای از قرآن میدانند و از نظر فقهی در نمازهیا بایید

وجود اشار کیردن بیه اسیم و صیفتی الهیی بیه اهلل ،الیرحمن و الیرحیم

این آیه را به همرا حمد و سایر سور ها خواند؛ عالو بیر ایین ،اهمییت

بازمیگردد ،چرا که تعدد اسماء الهیی باعیث تعیدد مسیمّی و چنیدگانگیِ

این آیه چنان است که حتی در نمازهای اخفاتیه  -که باید سیور هیای

معنای آن (یعنی ذات یکتیای خداونید) نمییشیود (کلینیی ،1423 ،ج،1

قرآن در نماز آهسته خواند شود  -بلندخواندن این آیه پسندید اسیت

ص)231؛ جمیع مسلمانان نیز خود را موحد و یگانهپرست میدانند؛ پیس

(فخرالدین رازی ،1421 ،ص /133حلِّیی ،1413 ،ج ،2ص /131محقی

هرگا هر نام الهی را در قرآن مشاهد کردیم قبیل از ایین کیه ایین نیام،

داماد ،سیدمحمد ،1411 ،ج ،4ص)131؛ جملهای کیه منیادی بنیدگیِ

معرفتی بیافریند ،میدانیم کماکان او مهربیان اسیت و تغیییری در ذات او

خدایی است که به مهر آفرید و بلند ادا کردن آن در نقطههای اساسی

صورت نپذیرفته؛ در واقع با اصل وحدت معنوی اسماءالهی اگر با نام الهیی

شافعی این جمله که در آداز تمامی سور های قرآن به جز سیور توبیه

ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 .1إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّکَ وَ لِذَالِکَ خَلَقَهُمْ.
 .2در سور نمل عالو بر آداز سور در متن سور نیز به عنوان جمله آدازین نامه حضرت سلیمان تکرار گشته است (نمل)31/
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در اندیشه شیعی عقل از جایگا بلندی برخوردارسیت و پییش از

جایگا ویژ رحمت الهی دارد .همچنین این آیه به عنیوان آییه آدیازین

اثبات اصالت مهرباني در اسالم

ذوالرحمهاألول است و قس علی هذا ،به این معنا که تمامی نامهیای او در

مهربانیاش نیز ،باید مورد لحاظ قرار گیرد؛ به عبارتی اگر حضیرت آدم ییا

سایه رحمت او ،تعریم میشوند حتی در مورد اسمِ المنتقم و آیاتی که در

سایر جانشینان الهی شایسته دریافیت اسیمی الهیی شید انید ،ربطیی بیه

ضمن خود ،به دضب الهی اشار میکنند ،این اصیل ،همیوار ایین سیؤال

مهربانی دارد؛ همانگونه که فرشتگان نیز اطالع داشتند ،انسان موجیودی

معرفتی و تاریخی را مطرح میکند که چیرا خیدای ارحیم الیراحمین کیه

است که قابلیت فساد و ظلم را دارد درحالیکه قابلیت مهربانی به خویش و

هموار براساس رحمت عمل کرد است و مهربانی دیگران و مادران هم از

خل ِ خدا نیز در او قرار داد شد است؛ در واقع انسان بیه دلییل خاصیی

اوست ،در مواردی خود را منتقم مینامدد

میتواند بدترین موجود هستی شود :او که به اختییار و آزادی ،خیود را در
پستترین جایگا مورد ت ور در جهان آفرینش قرار داد  ،میتوانسیته بیا

مهربانی ،خالفت و کلمه بودنِ انبياء و اولياء الهی

جهادِ نفس و به برکت همان آزادی برای نییل بیه قلّیه مهربیانی و مکیارم

اگر از نظر عقلی ،خداوند با مهربانی همرا است و تمام اسماء الهی باید

اخالال و فضیلتها ،به باالترین جایگا برسد؛ در واقع انسان از ایین جهیت

به نحوی به مهربانی اشار کنند ،عقیل حکیم مییکنید کیه فرسیتادگان،

قابلیت جانشینی خدا را دارد که میتواند گزینه اخیالال ،مهربیانی و سیایر

جانشینان و دوستانِ خاص او ،یعنی انبیاء و اولیاء الهی نیز باید در قلههایی

فضائل را با همه سختی هایش ،با اختیار انتخاب کند و با روشن شدن روز

از مهربانی قرار گیرند از این منظر ،قرآن ،عالو بر نام هیای الهیی کیه بیا

افزون چراغ اسماء الهی در جهان بیرون و درون ،مسیر خود را تا جانشینی

کلمات ،خداوند ،صفات و رحمت او را به بندگان معرفی میکننید ،وسییله

خدا یا همراهی با ایشان بیابد.

معرفی رساتری نیز دارد که مهربانی او را با اندیشه ،گفتار و کردار خود بیه
مخاطبان قرآن نشان دهد از این روی پیامآوران الهی ،که اسماءالهی را بیا

بخشش  -مهربانی ،نبوت و جانشينیِ خدا

کتاب خدا ،آموزشها و مناجاتشان با خداوند معرفی میکنند ،نییز بیه آن

هنگامی که خداوند به نبی خود با مشتقاتِ نبی ،امیر میی کنید ،از او

معنای واحدِ مهربان اشار میکنند ،افرادی که نامشان در قرآن در کنار نام

می خواهد که به بنیدگانش خبیر دهید کیه او بخشیند و مهربیان اسیت

خداوند قرار گرفته است؛ این افراد که بسانِ نامی الهی بیه معنیایی واحید

(الحجر )43/در واقع ،نبوت معنا ندارد مگر ایین کیه در دلِ خیود ،خبیر از

اشار میکنند در قرآن کلمه نامید شد اند (نساء .)131/استعار ای که به

بخشش و مهربانیِ خدا داشته باشد ،از این روی نبأ عظیم (نبأ ،)2 /که بیه

قدرت شناساندنِ خداوند توسط ایشان میپردازد؛ طبیعی است هنگامی که

مهمترین امر در نبوت اشار دارد نیز باید به مسألهای بپردازد که به عظمت

خداوند خود را مهربانترین میداند ،پیامبرانی که پیام او را حمل میکنند

پیامبر در مهربانی بپردازد و چه مسألهای مهیمتیر از جانشیینیِ جانشیینِ

و بهگونهای کلمه و اسمی از برای پروردگار یکتایشان شد اند نییز بایید در

خداوندِ مهربانتریند لذا در روایات مستفیضه نقل شید اسیت کیه نبیأ و

جایگا ویژ ای از مهربانی قرار بگیرند و باألخر پیامبراسیالم کیه در نظیر

خبری بزرگتر از جانشینی أمیرالمؤمنین علیبینابیطالیب علیهماالسیالم

مسلمانان آخرین و واالترین پیامبر است نیز باید در جایگیا وییژ تیری از

نبود است (فیض کاشانی ،همان ،ج ،4ص.)234

مهربانی قرار گیرد ،بهگونهای که رسول بودن از جانب إلیهِ مهربیان معنیی
داشتهباشد؛ به همین دلیل قرآن پییامبر را مهربیانی بیر عالمییان معرفیی

اخالق نيکو و مهربانی پيامبر اسالم در قرآن

مینماید (انبیاء ،)113 /گوییا پییامبری کیه از جانیب خداونید محمیود و

قرآن پیامبر را بیا ویژگیی واالی اخالقیی (قلیم )3 /و نیرم خیو معرفیی

ستودنی است ،ستود نمیشود مگر به مهربانی و بندگی خیدایی مهربیان؛

میکند و این ویژگی را هدیهای از دریای مهرِ الهی مییدانید و راز جیذابیت

گرچه مقام پیامبر در نگا مسلمانان واالترین مقاماست ولی از حیث رسالت

ایشان را چنین امری برمیشمرد و ت ریح میکند اگر انسانی بدخل  ،خشن

طب آیات قرآن تفاوتی بین پیامبران الهی نیست (بقیر  131 ،و  /241آل

و سنگدل بودند مردمان از گیرد او دور مییشیدند و در سیایه همیین نگیا

عمران /34 ،نساء  )112به عبارتی هیچ گا اختالفی بین آنان نیست.

مهربان به بندگان خدا ،تشویقش میکند تا مهربانی خود را با نوشیدن جیامِ
طهور اسم الهی العَفُو و بخشیدن ایشان افزون کند و با رنگ اسم الهی الغفور

مهربانی و جانشينی خدا از ابتدای آفرینش آدمی

برای ایشان از خدا آمرزش خواهد و در تکریم ایشان به مدد نام الهی الکیریم

هنگامی که خداوند اراد کرد بر روی زمین یک جانشین قیرار دهید،

با وجود دارا بودن علم الهی ،ایشان را در مشاور ها شرکت دهید و در انجیام

جانشینی انسان در زمین برای فرشتگان سؤال شد که چگونه انسیانی کیه

کارها بر مهرِ خداوندی قادر و وکیل تکیه کند و این گونه در آرامیش دشیتِ

قادر به فساد و ظلم به خویشتن و دیگران است ،میتواند جانشین خداوند

توکل قرار گیرد (آل عمران )113 /شخ ی که قیرآن او را آنچنیان نجییب

بر روی زمین شودد پس از آموزش اسماء و کلماتی به حضرت آدم توسط

توصیم میکند که دیگران او را با همه دانشش ،شنوند خوبی میشناسیند

خداوند به حکمتِ جانشینی آدم و امثال او اشار میکنید (بقیر  )33 /در

و هنگامی که جاهالنه او را گوش خطاب و تمسخر مییکننید خداونید ایین
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الحسیب یا األول ،مواجه شدیم میدانیم .در واقع او ذوالرحمهالحسییب ییا

واقع اگر خداوند به بند ای اسم عطا میکند و در نهایت او را کلمه میداند

عليرضا ذاکري ،محمدرضا رضوانطلب و همکاران

است و این سکوت را از مهربانی او میداند و آنان کیه از بهشیتِ مهربیانی او

باالتر از همه نزد آن حضرت آن بود که خیرش به همه میرسید و هرکس

رویگردان شوند را واردشد به آتشِ دضب میداند (توبه .)11/همینطیور در

نسبت به دیگران بهتر همدلی میکرد نزد آن حضیرت منزلتیى بیزرگتیر

آیات دیگری از قرآن به روحیهی احترام گذاشتن به همسر در ایشیان اشیار

داشت؛ با همنشینان خود یکسان برخورد مینمود تیا کسیى گمیان نبیرد

دارد ،آیاتی که پیامبر برای مهربانی ،محدود شیرع دربیار خیود را تنیگ و

دیگرى نزد آن حضرت گرامىتر است؛ هر کس بیا آن حضیرت همنشیین

خود را در مواردی محروم میسازد (تحریم )3-1 /البتیه ایین خلی نیکیوی

مىشد حضرت در مقابل او آن قدر صبر میکردند که اوّل خود او بلند شود

ایشان تنها در دایر خانواد نمیگنجد بلکه اگر رنجی بیه انسیانی رسید بیه

و مجلس را ترک کند؛ هر کس از ایشان حاجتى داشیت ییا بیا دسیت پیر

روی سخت میگذرد و برای رها کردن آدمیان از نیادانی و گمراهیی ،بسییار

برمیگشت یا در جواب ،گفتارى نرم دریافت میکرد؛ براى مردم همچیون

تالشگر و امیدوارست و نسبت به آنان که به او ایمان میآورند مهیرِ وییژ ای

پدرى مهربان بودند؛ در مورد ح  ،همه در مقابل ایشیان یکسیان بودنید؛

دارد (توبه )123 /و همانگونه که خداوند خود را رؤف و رحیم مینامید او را

مجلسِ ایشان ،مجلس حلم ،صبوری ،راستگویی و امانت بیود؛ صیدا در آن

نیز چنین معرفی میکند (نور .)21/حد و مرز ابراز مهربانی ایشیان ،جسیارتِ

جا بلند نمیشد و از کسى هتک حرمت نمىگردید و لغزش کسیى بیازگو

افراد ظالمی است که از این مهربانی سیوء اسیتفاد مییکننید و بیه اعمیال

نمیشد؛ همه از روى تقوا با هم برابر و متواضع بودنید؛ افیراد بیزرگتیر را

خشن خود ادامه میدهند؛ در این مورد نیز او بهگونهای معرفی میشود کیه

احترام و به کودکان مهربانى مىنمودند و افراد نیازمند را بر خود ترجیح و

مؤمنان از جاممهربانی او مینوشند و ایمان ،مهربانترشان مییگردانید و بیه

افراد دریب را پنا مىدادند؛ با همنشینان هموار خوشرو ،مالیم و خیوش

یکدیگر به صورتی ویژ مهربان هستند و چنیین مؤمنیانی در برابیر کیافرانی

برخورد بودند؛ خشن ،داد و فرییادکن و بیدزبان نبودنید؛ نیه عییبجیویى

قسیالقلب ،با ویژگی شدید یا استوار توصیم میشوند به عبارتی ایین افیراد

مىکردند و نه حمد و ثناى کسى را مىگفتند؛ در مقابیل آن چیه دوسیت

حتی در برابر ستمگران ،دچارِ بیمیاری قسیاوتِ قلیب نمییشیوند؛ بلکیه در

نمىداشتند ،خود را به دفلت میزدند؛ کسى از ایشیان نومیید نمییشید و

کنترل چنین افرادی با شدّت و قدرت عمل میکنند (فتح.)23 /

آرزومندانشان بدون بهر نمیگشتند؛ و سه کیار را در میورد میردم انجیام
نمىدادند :کسى را مذمّت و تقبیح نمیکردند؛ لغزشها و مسیائل پنهیانى

معرفی اجمالی پيامبر اسالم

افراد را دنبال نمىکردند؛ در موردى سخن میگفتند که امید پاداش الهی

براساس حدیثی میتوان شخ یت تیاریخیِ آرام ،دلنشیین و مهربیانِ

داشتند؛ در مقابل افراد ناآشنایی که در گفتار و درخواست ،روش درسیتى

پیامبر را چنین به نظار نشست :به هر کس میرسیدند ،سالم میکردنید،

نداشتند صبر کرد و حتّى یاران ایشان به دنبال چنین افرادى مىگشیتند

کالمشان متین بود و زشت صحبت نمیکردند؛ محبّت دیگران هرچند کم،

و میفرمودند :وقتى نیازمندی را دیدید که در پى بیرآوردن نییاز خیویش

در نظرشان بزرگ بود؛ امور دنیوی آن حضرت را خشمگین نمیکرد؛ وقتى

اسییت او را کمییک کنییید؛ سییتایشِ افییراد ضییعیم االیمییان و منییاف را

پاى ح در میان بود کسى ایشیان را نمیىشیناخت و چییزى در مقابیل

نمىپذیرفتند و کالم کسی را قطع نمیکردند مگر زمانى که خیود چنیان

خشمشان تاب مقاومت نداشت تا ح را پیروز گردانند؛ در هنگیام خشیم

کند یا وقت بگذرد که در این صورت کالم او را یا با نهى کردن و یا تیرکِ

چهر خود را با ناراحتى برمییگرداندنید و در خوشیحالى ،چشیم بیه زییر

جلسه قطیع مییکردنید (بیا گیزینش و وییرایش از :صیدوال ،1332 ،ج،1

مىانداختند؛ بیشتر خند شان تبسّم بود؛ بسیار زیبا لبخند مییزدنید؛ بیه

صص)144-131؛ این روایت که هماهنگ با قرآن از اخالقی ،میگوید کیه

نیازهای مردم مىپرداختند و آنان را به آنچه باعث بهسازی ایشان بود ،از

در زبییان پارسییی مثییل شیید بییه خُل ی ِ محمییدی (دهخییدا ،1333 ،ج،1

جمله با جویا شدن احوالشان مشغول میکردند؛ میفرمودند :هیرکس بیه

ص )3313این که چنین فردی را ریشه خشونت در جهان اسالم بدانند از

من دسترسى ندارد ،حاجتش را به من برسانید ،زیرا هرکس نیازِ نیازمندى

ان اف به دور است ،کسی که به شهادت قرآن و احادیث با همیه مهربیان

را که خود قادر نیست آن را به حاکم برساند ،در نزد حاکم مطیرح نمایید،

است و هموار از خویش مراقبت میکند تا مبادا بندگان خدا از او برنجند

خداوند او را در قیامت ثابت قدم خواهد فرمود؛ در بین مردم زبان خود را،

و در جهت شکوفایی ایشان تالش شایان خود را انجام مییدهید؛ بررسیی

جز در مواردى که به ایشان مربوط میشد ،نگا میداشتند ،در میان مردم

بیشتر اخالال ایشان فراتر از این نوشتار و نیازمند مطالعات بیشتری اسیت

تحبیب قلوب میکردند و آنان را از خود نمىراندند؛ خوشرویى خیود را از

(ر.ک :مجلسی ،1413 ،ج ،11صص.)234-134

مردم دریغ نمیکردند؛ از اصحاب خود سراغ میگرفتند و از مردم در مورد
مسائلى که بین خود مردم بود سؤال میکردند ،بدون افراط و تفریط ،نیکى
را تحسین و بدى را تقبیح میکردند؛ میانهرو و یکسیان بودنید ،هییچگیا
دفلت نمیکردند تا مبادا مردم دفلتکنند یا خستهشوند؛ در ح کوتاهى و
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سکوت روحانی را میستاید و میگوید چنین سکوتی از بیرای شیما نیکیوتر

از ح تجاوز نمیکردند؛ اطرافیانشان از بهترین مسلمانان نیکوکار بودند و

اثبات اصالت مهرباني در اسالم

که در معتبرترین متن تاریخی مسلمانان یعنی قرآن تنها در یک آیه بدان

دل و آن فضا جاری کننید (نیور )33-31 /خانیههیایی کیه در طیول تیاری

اشار شد و حواشی آن وارد نشد است (احزاب )21 /اما خارج از قرآن و

هموار مورد بزرگداشتی ویژ از جانب پروردگار بیود و دسیتور وییژ الهیی

در روایاتِ دورانِ بنیامیه و بنیالعباس داستان پردازیهایی پیرامونِ کشتار

است که برای وارد شدن بدانجا باید اذن گرفت (احزاب.)13 /

دستهجمعی قبیله بنی قریظه وارد شد است؛ این نوشتار گنجیایش نفیی
خشونتهای مختلم از پیامبر در دزوات مختلم بهویژ دزو بنیقریظه را

نمونهای از مهربانی اهل بيت در تاریخ اسالم

احمد ،ولید نجیب عرفات و سیدجعفر شهیدی صورت پذیرفته اسیت کیه

على (ع) و فاطمه (س) و فضه ،نذر کردنید اگیر شیفا یافتنید سیه روز ،روز

(Jansen, 2007, pp 126-128/

بگیرند ،چیزى نگذشت که هر دو شفا یافتند؛ حضرت على (ع) مقداری جیو

همه بهگونهای اصل واقعه را زیر سؤال میبرند.

 /Ahmad, 1979, pp 126-128, / Arafat, 1976, pp 100-107شیهیدی،1312 ،

قییرض نمودنیید و حضییرت فاطمییه (س) بییا آن نییان پختنیید ،هنگییام افطییار

صص )33-33

مستمندی بر در خانه آمد و گفت :السالمعلیکمیاأهلبیتالنبو ! مسیتمندى
از مستمندان مسلمین هستم ،دذایى به مین دهیید؛ آنهیا ،وی را بیر خیود

مهربانی اهالی معنوی خانه پيامبران و جانشينان الهی

مقدم داشتند و سهم خود را به او دادند و آن شیب جیز آب ننوشییدند؛ روز

اهلالبیت به معنای اهالی یا منسوبان به خانه پیامبر مییباشید (رادیب

دوم را هم روز گرفتند و هنگام افطار ،یتیمى بر در خانه آمید و آن روز نییز

اصفهانی ،1412 ،صص  ،)33-31البته نگاهی که قرآن را تنها بیه ظیواهر آن

ایثار کردند؛ روز سوم اسیری جنگی بر در خانه آمد و بیار سیوم نییز دیذاى

حمل میکنند در بین بسیاری از مسلمین بیهوییژ اهیل ادبییات جایگیاهی

خود را به او دادند؛ صبحهنگیام ،حضیرت علیى (ع) دسیت دو فرزندشیان را

ندارد چرا که پیامبر قرآن را دارای آیات و عباراتی معرفی میکنند که دارای

گرفتند و خدمت پیامبر (ص) مشرف شدند؛ هنگامى که پیامبر (ص) دیدند

ظاهر ،باطن و اسرار ویژ ای است (سیدرضی ،1422 ،ص )213بنابراین برای

آن دو از شدت گرسنگى مىلرزند ،برایشان گرانآمد و برخاسیتند و حرکیت

یییافتن معنییایی ژرف از اهییل بیییت باییید بییه قییرآن و احادیییث رجییوع کییرد.

کردند و هنگامى که وارد خانه حضرت فاطمه (س) شدند دیدند درحالیکیه
1

معروفترین آیه قرآنی شامل این اصطالح ،آیه  33سور احزاب اسیت« :هیر

گرسنهاند و چشمهایشان به گودى نشسته ،با تابآوریِ ویژ ای ،در محیراب

آینه ،خدا خواسته از شما اهلبیت هر گونه ناپاکی را بردارد و شما را پیاکیز

عبادت ایستاد اند ،پیامبر (ص) بسیار انیدوهگین شیدند؛ در همیین هنگیام

گرداند»؛ برخی مفسران با توجه به این آیه به ع مت اهل بیت تأکید کیرد

جبرئیل ،نازل شد و گفت :اى محمد! خداوند با این اهلبیت بیه تیو تبرییک

و افرادی مانند حضرت رسول ،أمیر المؤمنین ،فاطمه زهرا ،امام حسن و امام

مىگوید ،سپس آیاتی از سور «انسان» را بر ایشیان خوانید (انسیان/23-1 ،

حسین و  3امام از فرزندانِ ایشان  -علیهم صیلواتاهلل  -را افیراد ایین کلیی

شوشییتری ،1333 ،صییص /113-131امینییی ،1421 ،ج ،3ص/111-113

دانسته و با توجه به کتابهای شییعی و سینی اشیار کیرد انید کیه لزومیاً

حسکانی ،1411 ،صص .)413-333

همسران پیامبر ذیل این معنای م طلح قرار نمیگیرند (طباطبیایی،1413 ،
ج ،11صص  )321-313در آیهای دیگر هنگامی که به بیانویی دلشکسیته و

اهل بيتالرحمه و النبوه

بشاش یعنی سار  ،همسر حضرت ابراهیم ،یا ظرف شایسته اعجاز الهیی کیه

در زیارت جامعه ،اهل البیت ،معدنالرحمه یا اصیلِ مهربیانی معرفیی

در پیری به صورت معجز آسا مژد بارداریِ پیامبری به نام اسحاال داد شید

شد اند (صدوال ،1333 ،ج ،2ص  )111و متون اسالمی اهل بیت ،را اهیل

از اهلبیت خواند شد است (هود .)33-31 /همچنین در قرآن بیه صیورت

خانه پیامبران الهی و با ویژگیهیایی چیون مهربیانی ،دانیش ،اخیالص در

مجزا اشار شد که اهل بیتِ پیامبر بودن لزومیاً بیا رابطیه ژنتییک و پیدر و

عبادت و در یک کالم عمل صالح معرفی میکند .ایشان سیاکنان حقیقیی

فرزندی هم پدید نمیآید؛ هنگامیکه پسیر حضیرت نیوح در آسیتانه دیرال

خانه مهربانی و افرادی راستگو و میانه رو هستند؛ افرادی که نبییالرحمیه

شدن قرار میگیرد ،خداوند به او میگوید او از اهل تو نیسیت و بیه تعبییری

نیز در جمع ایشان است؛ رهبری با ایشان و قیرآنشناسیان از بیین آنهیا

آنقدر به خود و دیگران ستم کرد که جزء اهلبیت پیامبری چیون او قیرار

هستند و راهنمایانی که به سوی پروردگار و مبارز با دشمنان او و پییامبر

نمیگیرد (هود41 /و )41و در ویژ ترین آیه به خانههایی رهنمون شید کیه

مهربانش ،استوار بودن در امور الهی ،در طلب رضیایت الهیی بیودن ،برپیا

اهالی آن در نور به سر میبرند و اسباب هدایت و دعوت دیگیران بیه خیدای

داشتن نماز و پرداخت زکات و به جا آوردن حج و  ...فرا میخوانند (ن یر

مهربان و اهل یاد کردن دائمِ چنین مهربانی هستند؛ در واقع ایین خانیههیا،

بن مزاحم ،1414 ،ص .)224ساکنان خانهای که هیچگا باعیث گمراهیی

جایگا افرادی شد که خداوند به ایشان اجاز داد نامهیای مهربیان او را در

دیگران نشوند (عبداهلل بن جعفر ،1413 ،ص)311؛ آنانکه درختِ آگاهی

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 .1اشار به اصطالحی در روانشناسی به نام Resilience؛ برای مطالعه بیشتر ر.ک]44[ .
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ندارد ،اما پژوهشهایی توسط افرادی ماننید هیانس جانسین ،سییدبرکات

امام حسن (ع) و حسین (ع) در کودکی سخت بیمیار شیدند؛ حضیرت

عليرضا ذاکري ،محمدرضا رضوانطلب و همکاران

دارای کلیدهای حکمت و ایشان امانت الهی در بین مردم باشیند؛ (صیفار،

قرآن را میداند ،کتابی که تنها لفظ نیست و در پس آن معنایی اسرارآمیز

 ،1414ج ،1ص )11ساکنان خانه برکات ،پاکی ،ع یمت (کیوفی،1411 ،

نهفته است؛ این که بهترین تفسیر و تأویل از قرآن را خداوند بداند شیکی

ص )333و نعمتِ الهی (عیاشی ،1331 ،ج ،2ص )243و جایگا اسرارِ الهی

نیست ولی در میان آدمیان ،بدون شک آنکه توانسیته بیشیترین صیفات

و افرادی که فرشتگان به ایشان احترام گذارند و چون عضوِ دیر نبی ایشان

الهی را جاری کند ،نبیالرحمه است؛ او کیه توانسیته جانشیین بیه صیدال

را خطاب قرار دهند فرشته دید نشود؛ (کلینی ،1423 ،صص)112-143

خداوندِ مهربان و کامل بر روی زمین باشد و چنین صیدیقی مییتوانید از

نیکانی که چون کسی ایشان را به سرپرسیتی برگزینید سیعادتمند شیود،

آیات الهی و تفسیر آن با گفتار و رفتار خویش سخن بگوید ،او که شایسته

همانها که پنا ِ مهربان بندگانخدا (ابین قولوییه ،1311 ،ص )41و اصیل

شد تا کالم خدا را برای بندگان خود بیاورد و پیامبری از جانب او باشید؛
1

ایثارگری و استوانه مقاومتِ خوبان و افراد مورد اطمینان خداوندِ مهربان به

در یکی از آیات قرآن که به روششناسی تفسیری قرآن ،اشار دارد ،بیان

همه ذرات کائنات هستند (صدوال ،همان /ابن أبی الحدید ،ج ،2ص 233و

شد این کتاب آسمانی و حکیم دو نیوع آییه دارد :الیم -آییات صیریح و

ج ،1ص .)233

روشن ،ب -آیات متشابه و تفسیرپذیر؛ افرادی که قلب و روان ناسالم دارند
به دنبال فتنه  -که در نگا قرآن بیدتر از قتیل و مفهیومی خشیونتآمییز

تعریف اصطالح اهل بيت

خواند شد (بقر  - )131 /میگردند ،از این آییات پییروی مییکننید تیا

از آن چه گذشت معنای اهل بییت تیا حیدّی آشیکار شید و مییتیوان

فتنهانگیزی و خشونتورزی کنند و اشار میشود که تفسیر ایین آییات را

اصطالح اهلبیت را اینگونه تعریم کرد :شایستگان آرامیش در سیرای ییادِ

کسی نمیداند جز خداوند و افرادی که در متن قیرآن کنیار نیامِ خداونید

پروردگار ،خانه مهربانی و فضیلتهای اخالقی؛ در واقع اهلبیت در کالمِ دین

مهربان قرار میگیرند و به او عطم میشوند یعنی راسخون که دانشمندانی

به معنای ظاهری ،ساکنانِ خانهای که با ابیزار و آاالت زمینیی سیاختهشید

الهی و در منتهی درجه ایمان به خداوند و کلّیتِ کتاب او هسیتند و تنهیا

نیست؛ بلکه در کالم بالدی قرآن و روایات اسالمی ،اشار به انسیانهیایی در

افرادی با قرآن دلشان روشن میشود و از آن پنید مییگیرنید و اسیتفاد

طول تاری دارد که با یاد دائمی معبود و اهلُ الذکر بودن ،با تالش و بنیدگی

میکنند و هدایت میشوند که افرادی عاقل باشند (آل عمران )3 /این آیه

خود در نظام عدالتِ تکوین و تشریع آفرینند ای دادار ،دارای کمیاالت الهیی

در واقع به یکی از روشهای شناسایی قرآن توسط خودش میپردازد ،بیه

گردید اند؛ در دایر اول این صحن و سرای نورانی که از آفرینش حضرت آدم

عبارتی هر کتابی برای فهمش میتواند توصیههایی داشته باشد و اشیکالی

تا کنون ادامه داشته ،انبیاء و جانشینانِ ایشان و افراد شاخ ی که توسط این

نیست ،کتابی سرشار از راز برای درکِ خود روشی ارائه دهد؛ بیرای مثیال

راستگویان تعیین شد قرار داشتهاند و در مرحله بعدی ،یارانِ فداکار ایشیان

هیچکس به نویسند هوشمند و حکیمی که اشار کرد باشد بخشهیایی

که گرچه هیچگا از نظرِ جایگا به ایشان نمیرسند ،اما افرادی هسیتند کیه

از کتابش به صورت کُد نوشتهشد و کلیدِ کُدها در دستان فرد یا افیرادی

با تالش ،به ایشان شبیه و موف شد انید اهیل رحمیت ،برکیت ،بخشیش و

است ،اشکالی نمیگیرد ،آری اگر این کتاب دارای ارزشهای واالیی باشد و

کرامت شوند .خط اهلبیت پس از آداز پیامبریِ رحمهللعالمین ،با توجیه بیه

به قدرت یا سیاست نیز ارتباطی داشته باشد ،به شیو ای جانِ این صاحب

اهمیت راهنمایان پس از ایشان و تأکیدات بسیار در گم نشدن مسیر ایشیان

کلید در خطر میافتد؛ حال نقد چنین کتابی با نگاهی ظاهری و برخیورد

از مهرِ الهی ،تبادر اذهان پژوهشگران در میورد اصیطالح اهیلبییت بیر روی

با آن مانند سایر نوشتهها خند داراست؛ ممکناست مخاطب چنین کتابی

حضرت محمد – صلیاهلل علیه و آله ،فاطمهزهرا(س) و ائمه دوازد گانه رفته،

صبوری پیشه نکند و ق د استفاد از قرآن با توجه به آیات دیرمتشیابه را

ایشان که م ادی اصلی و کامل آن پس از ظهورِ شریعتِ اسالم مییباشیند،

نداشته باشد و روش فهم آن را نپسندد و با نگیاهی ظیاهری بیه حکمیت

در واقع برای وارد شدن به این خانیه بهشیتیِ و بیاقی مانیدن در مییان در و

چنین روشی در کتابی که باید قرنها از تحریم م ون بمانید (حجیر)3 /

دیوارهای پرشکو ِ دانش ،مهربانی ،نور ،آرامش ،یادِ خدا ،ایثار ،تالش ،امید و...

پی نبرد ،در نگا اول اشکالی به چنین فردی نیست ولی اگر ق د مطالعیه

باید به ایشان احترام گذاشت و اجاز ای قلبی گرفت تا بتوان در زمر ایشیان

نقّادانه یا پس از ایمان به آن از طری قسمتهای عادی آن تالش دارد به

بود و ماند (ر.ک .صدوال.)1331 ،

ژرفای آن و استفاد حقیقی از آن برسد ،راهی ندارد جیز سیر نهیادن بیه
شیو ای که خود کتاب بدان اشار میکند؛ رجوع به افرادی کیه راسیخون

مهربانی و تفسير قرآن :حلقه مفقوده در شناخت قرآن
قرآن کتاب خداوندی است که مهربانیاش خارج از ت ورست؛ الجرم

نامید شد اند و عقل ،دانش ،مهربانی ،حکمت ،اخالال و تمام نکات عیالی
انسانی الهی در ایشان جمع شد باشد.
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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وحیانی هستند؛ از خانهای که جایگا فرشتگان و انبیاست و صیاحبان آن،

این الیتناهی از حیث حکمت و مهر و سایر کماالتست که معنیای کلییت

اثبات اصالت مهرباني در اسالم

راسخون در علم ،ثقلين و اهل بيت
در مقدمه کتاب البرهان فی تفسیر القیرآن بیه صیورت مف یل بیه

تحليل روایات شناخت راسخون و ثقلين
از مخت ری کیه اشیار شید ماننید داالنیی بیه وادیِ گسیترد ای در

شد و در این سیر برای معرفی راسخون و ثقلیین از احادییث تشییّع و

کریم شناسای حقیقت و ژرفای آن نیست و گرچه هیر انسیانی بیا دییدی

تسنّن بهر جسته است ،برای اخت ار به سطرهایی از آن میپردازیم؛ در

فطری و مهربان به آن ،میتواند برداشتهایی متناسب با واقعیت کند امیا

حدیثی در معنای آیه مورد نظر ائمیه اطهیار چنیین تفسییر مییکننید:

را حقیقیِ خوشهچینی از این مزرعِ الهی همرا شیدن بیا راسیخان یعنیی

رسولاهلل – صلیاهلل علیهوآله  -و اهل بیت او بهترین راسیخون در علیم

پیامبر (ص) و اهلبیت اوست ،آنان که صفات الهیی و مهربیانی در ایشیان

می باشند و خداوند به او تمامی تأویل و تنزیل را آموزش داد و شایسیته

متّف گردید است؛ به عبارتی برای فهم اصیل قرآن باید در محضرِ پیامبر

نیسیت پروردگیار چییزی را بیه پییامبرش آمیوزشدهید در حیالی کییه

و اهل بیت نشست؛ در سه قرنِ نخست اسالم حضور این معلّمان در بیین

جانشینان او چیزی ندانند بلکه تمامی آن را میدانند و زمانی که عالمان

مردم در مدّت  211سال را شناخت قرآن را آسانتیر کیرد بیود ،امیا از

به تأویل آیهای را تفسیرکنند و اینگونه از سوی خدا پاس دهند کسانی

ابتدای ظهور اسالم نیز موانعی بین ح پویان و پیامبر و فهم پییامِ قیرآن

که تأویل قرآن را نمیدانند ،گویند :به تأویل شما از قرآن ایمان آوردیم و

وجود داشته و تالش برای تداوم یافتن عدم شناخت قرآن تا امیروز ادامیه

همه اش از جانیب پروردگاراسیت؛ آری ،قیرآن عیام و خیاص ،محکیم و

دارد؛ در سالهای ابتدایی ظهور اسالم در مکّه و در کمی تعداد مسلمانان،

متشابه ،ناس و منسوخ دارد و راسخون در علم از این موارد آگا هستند؛

دشمنیهای صورت گرفته توسط خشونتورزانِ ح پوش(کافر) ،هدفی را

جابربن یزید جعفی از امام محمدباقر (ع) نقل میکند که پیامبر (ص) در

مجسم میکرد و آن نرسیدن پیامِ محبت نبیالرحمه به جامعهای بود کیه

مِنا در خطبهای فرمودند :ای مردم! از میان شما میروم درحیالیکیه در

فراموش کردنِ خداوندی مهربان از برای ایشان م یالحی را درپییداشیت

میان شما ثقلین و دو امانت گرانبها بهجا مینهم ،تا زمانی که بیدانهیا

(ابن هشام ،بیتا ،ج ،1ص .)313جالب اینکه چنین افرادی که پس از فتح

دست یازید هرگز گمرا نگردید :کتاب خدا و اهلبیتم که ایین دو جیدا

مکه بدون خونریزی از جنایاتشان درگذشته شد ،نزدیک به یک قرن در آن

نگردند تا این که در حوضِ بهشت به من ملحی گردنید؛ ای میردم! در

سالهای تأثیرگذار حکومت و این بار در لباس اسالم موانعی برای نرسیدنِ

میان شما سه گوهر محترم به جای نهادم :قرآن ،اهلبیت و کعبه سپس

پیامِ اسالم ایجاد و برای رساندن پیامِ حقیقی دین سد ایجاد میکردند و در

امام باقر فرمودند :قرآن را منحرف (با تفسیرِ جاهالنه) و کعبه را وییران

آشکارترین حرکت ،یزید ،فرزندزاد پیامبر و تنها یادگار او در آن روزگاران

کرد و اهلبیت را کشتند و امانتهای الهی را پشیتِ سیرانداختند و از

یعنی امام حسین (ع) از م ادی اتمّ راسخون در علم و حدیث ثقلین را با

ایشان دوری گزیدند .1امام حسین (ع) از پدرشان امیرالمیؤمنین (ع) در

تفاسیری اسالمی به بدترین شیو سر برید و نزدیکترین افراد به خیانواد

مورد بازماندگان پیامبر (ص) یعنی قرآن و اهل بیت پرسیدند که ایشان

پیامبر (ص) را به اسیارت کشیید و از کوفیه تیا شیام بیه حرکیت در آورد

فرمودند که مراد از ایشان من ،حسن ،حسین (ع) و  3امام از نسل امیام

(ابنسعد ،1313 ،ج ،1ص 441و ج ،3ص .)413در چنین شرایط مخیوفی

حسین میباشد که نهمی از ایشان مهدی قائم (ع) است و قرآن و ایشان

که انتقال علمی و عملی پیام قرآن نتایجی خونبار به همرا داشت ،یعنی از

از هم جدا نگردند تا به محضر پیامبر خدا در حوض بهشت مشرّف شوند.

ابتدای ظهور اسالم تا ابتدای دیبت کبری ،احادیث پیامبر و اهلبییت بیه

مسعد بن صدقه از امام صادال (ع) نقل میکند کیه فرمودنید :خداونید

عالقهمندان به اسالم انتقال داد میشد ،اما نباید هیچگا سایه این شرایط

والیت ما اهلبیت را قطب قرآن و قطب تمامی کتب آسمانی قرار داد که

بر انتقال فهم قرآن و تأثیراتی که بر مردم آن زمانه با اعتقادات مختلیم و

بر گرد آن مُحکمات قرآن میشود و با آن کتابهای آسمانی هدایتگری

روحیههای اخالقی متفاوت ایشان در برخورد با حکومتهیای دیکتیاتور را

کنند و ایمان آشکارا شود و پیامبر خدا فرمان دادند از قرآن و اهلبییت

داشت ،مورد دفلت قرارگیرد ،شرایطی که انتقال پییام قیرآن بیرای قیرآن

محمد (ص) پیروی شود و این در آخرین خطابیهای بیود کیه فرمودنید:

شناسان راستین یا اهل بیت را دشوارتر کرد بود و اینان که هموار جیانِ

درحالیکه ثقلین یعنی دو بازماند گرانبها در میان شما بهجا میگذارم

ح پویان و خانواد های ایشان در ارتباط با خود را مورد خطر میدیدند و

از پیشتان میروم ،ثقلِ اکبر که کتاب پروردگارم و ثقل اصیغر کیه اهیل

برای رهایی از این شرایط بغرنج و حفظ جانهای محتیرم راهکیار قرآنیی

بیتم باشند؛ پس حُرمتِ مرا در این دو نگا دارید که مادامی که به ایین

تقیه و توریه را از ابتدای اسالم ارائه دادند (عاملی ،1411 ،ج ،3صص-112

دو دست یازید ،گمرا نگردید (بحرانی ،1411 ،ج ،1صص .)31-3

 )113گذشته از آن ،در شرایط عادی انتقال حدیث در طول این سالها و

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 .1حدیث اشار شد یعنی حدیث ثقلین از احادیث مشهور است و در دانش کالم یعنی به صورت مف ل مورد بررسی قرار گرفته است ،کتاب عبقات األنوار را میتوان مستندترین کتاب در
زمینه بررسی این حدیث دانست ،کتابی که این حدیث و طرال روایت و داللت آن را بر مبنای اهل سنت و شیعیان بررسی میکند (ن.ک .هندی ،1414 ،جج .)22-13
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روششناسی و پیشنیازهای وارد شدن عمی به قرآن و تفسیر آن اشار

روششناسی تفسیری قرآن ،میرسیم ،حاصل اینکه نگا ظاهری به قرآن

عليرضا ذاکري ،محمدرضا رضوانطلب و همکاران

پس از آن برای فراهم آمدن میراثِ گرانبهای تاریخی و حدیثی پییامبر و

زمانی کامل فهمید میشود که اسماء الهی با موشکافی بررسیی شیوند و

اهلبیت عالو بر خونهای ریختهشد  ،اختالف فهم مخاطبان و محدود تر

هم معنا بودن همگی اسماء الهی مورد لحاظ قرار گیرنید هیر چنید تقیدم

بودن عقول و احتماالت عقلی مخاطبان راسخون و همینطیور اشیتباهات

صفت مهربانی بر سایر صفات ،بر اصالت و مبنا بودن آن ،تأکید دارد.

احتمالی که در نقل احادیث رخ میداد یا افتیادگیهیای مختلیم از پیازل
احادیث و وجود افراد کم دقت یا دروغ گو در این بین روش دیگری را برای

نتيجهگيری

میشد ،نکات تفسیری که در تفسیر متون مختلم اسالمی باید مورد لحاظ

به نقش مثبت مهربانی و شفقت دست یافتهاند و شاید اولین و ابتداییترین

قرار گیرند تا آن فهم با حقیقتِ گفتار راسخون سیازگاری داشیته باشید و

سؤالی که پس از این تحقیقات از فرهنگهیای اخالقیی و ادییان مختلیم

نکته مهم و نهایی این که با فرض دستیابی به متون صحیح در این بین با

منجمله اسالم پدید می آید ،جایگا مسئله رحمت در اسالم است و از این

رعایت روش مخ وص فهم قرآن و سایر متون اسالمی که به یاری علومی

نوع سؤاالت.

مانند اصول فقه ،علم رجال ،درایهالحدیث و  ...فهمی ژرف پدید میآمد ،در
مرحله آخر فقاهت و درایت و شمّ عالمان دینی از ابتدای اسالم تا به امروز
در فهم و تفسیر و شناساندن قرآن به مسلمین و جهیان ،نقیشِ مسیتقیم
ایفاء کرد است.

مهربانی در اندیشه دینی  -اسالمی ،توصیهای فرعی و اخالقی نیسیت
بلکه جایگا آن اساسی است.
از نظر عقلی خداوند مبدأ کماالت و مهربانی اسیت و بیینییازیِ ایین
کمال مطل عقالً ایجاب میکند که دلیلی جز مهربانی برای خلقت وجود
نداشته باشد ،مسئلهای عقلی که قرآن نیز آن را تأیید و تأکیید مییکنید.

اصالت مهربانی
از آنجا که جدایی قرآن و اهلبیت ،قابل ت ور نیست و بیا توجیه بیه

قرآن ،با بسماهلل الرحمن الرحیم آداز میشود و الهی پرستیدنی و ستودنی
میباشد که به جمیع آفرید هایش مهربان است.

نقش محوری ایشان در تفسیرِ قرآن و با توجه به این که راسخون ،رحمت

سایر نامهای الهی نیز همگی به همان ذات مهربان از دیدگاهی دیگیر

واسعه الهی در میان آفرید های خداوند هستند و با در نظر گیرفتن اصیل

اشار میکنند؛ در واقع قرآن که شامل الفاظ متعددیاست به گردِ هسیته

وحدت معنوی اسماء الهی و شاخ یت اسمهایی که به رحمت الهی اشار

نامهای مهربان الهی میشود که همه بهگونهای به مهربانیالهی بازمیشود؛

دارد و الرحمنالرحیم بودن مدلول تمامی اسیماء الهیی ،یعنیی ذات الهیی

همینطور قرآن متنی است که به مفسیر صیادال نییاز دارد؛ بیدون شیک

میتوان اصالت مهربانی را چنین بیان کرد :اصلی عقلی ،قرآنی و حیدیثی،

آگا ترین مفسر آن خداوندی اسیت کیه رحمیت الیتنیاهی دارد و سیپس

حاکی از عدم جدایی مهربانی و مهربانترینها در تفسیر قرآن؛ به این معنا

پیامبری که ستود به مهربانی و رحمهللعالمین است؛ در نتیجه افرادی که

که هموار برای فهم قرآن و متونی که فطرت انسیانی مخاطیب اصیلی آن

مهربانتر میباشند و در قلّههای مکارم اخالال قرار دارند شایستگی تفسیر

میباشند باید بیش از همه مهربانی گسترد الهی مورد نظیر قیرار گییرد؛

و شناساندن قرآن را دارند؛ افرادی مانند ثقلیین و راسیخون کیه حقیقیت

همینطور برترینهای ممدوح در قرآن را باید مهربانترین افراد به خویش

مهربانی را در خود یافته و پرورش داد و به نوعی با وجودِ خود تبدیل بیه

و مخلوقات خداوند دانست و با توجه به این مناط ارزشمند ،به عیارسنجی

آیه و اسمی الهی شد اند که رحمت الهی را در دل مینشیانند؛ همچنیین

فهم خود بپردازیم؛ الزم به ذکر است معنای این اصیل نفیی آییات عیذاب

هنگامی که به مفهوم مهربانی مینگیریم بیه اصیالتمهربیانی نیه تنهیا در

ظالمان و از این صنم نمی باشد چرا که گا تیرحم بیر پلنیگ تیزدنیدان،

گامهای اولی تفسیری ،بلکه در سایر شاخههایی که ریشه در تفسیر قیرآن

ستمکاری بر گوسپندان تلقی میشود1؛ رعایت این اصل عمالً نقطه ات ال

دارند پی میبریم؛ الزم به ذکر است برای اینکه مهربیانی بیشیتر شیناخته

قرآن و سایر متون اسیالمی و کلمیات پییامبر و اهیل بییت مهربیانی را از

شود نیاز به تالش های علمی و عملی و پژوهشی بیشتری است تا مهربانی

منطقهای قلبی ،عقلی و فطری میسر میسازد و در مواردی که فهم قیرآن

اصیل در نگرش اسالم بازشناسی شود و از زاوایای مختلم ،کامل ،کاربردی

به دلیل عدم حضور مع وم یا نبود روایتی قابل توجیه ،سیخت مییشیود

و در ظرفهای مختلم آن بیشتر دید شیود و رحمیت را در دالیب بیین

میتوان با برجسته دیدن مهربانی و مهربانان در قرآن بیه فهمیی متفیاوت

فییردی مسییلمانان و مؤمنییان و دیرمسییلمانان و حتییی بییه حیوانییات و

دست یافت ،همینطور با توجه بیه امکیان اسیتخراجِ اسیماءالهی از همیه

دیرجانداران نیز بررسی شود و ادعیه و عبادتهایی که مؤمن را به خیدای

جمالت قرآن و بازگرداندن آن به اسماءالهی در قامتِ افرادی که در دایت

مهربانترین مت ل میکند یا زیارتهایی که زائیر در درییای رأفیتِ حیرمِ

قرب الهی تبدیل به کلمه شد اند نیز وجود دارد؛ همچنین اصالت مهربانی

صالحان درقه میشود و  ...به عنوان مراقبههایی مشاهد شود تا بتیوان بیا

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 .1اشار به این بیت از گلستان سعدی که در زبان پارسی ضربالمثل شد است :ترحم بر پلنگ تیزدندان /ستمکاری بود بر گوسپندان
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فهم متون اسالمی ملزم میکرد که هموار در فهم این متون باید مالحظه

پژوهشگران ع بشناس ،روانپزشک و روانشناس در تحقیقات خود

اثبات اصالت مهرباني در اسالم

روشهای معتبر و به روز علمی ،مهربانی و معنویت اصییلِ اسیالمی را بیه

یعنی «اصالت مهربانی» گفتگوی صلحآمیز بین اسالم ،دین ،علوم تجربیی،

منسوبان علم ،حوز سالمت ،معنویت و ادیان ارائه کرد؛ در هر صورت این

مطالعاتِ میانرشتهای ،روانشناسی و روانپزشکی و  ...را از جانبی دیگر و

پژوهش و پژوهشهای مشابه میتواند انگیز پژوهشگران تجربی ،مخ وصاً

اساسی ،بازگشایی میکند و تأثیرات آن بر سالمت بهویژ سالمت معنوی و

ع ب شناسان در بررسی تجربی مهربانی در اسالم را تقویت کند ،این همه

روانی را آشکارتر خواهد کرد.
Original
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Abstract
Background: ''Kindness'' is a human truth that not only plays a role between physician and patient, but also the
researches of experimental scientists indicate that mercy and compassion can be effective in prevention and control
of certain illnesses; on other hand Islam as a divine religion is the source of human virtues including kindness and in
this regard it can support the cultural and health goals.
Methods: This descriptive-analytical research has also utilized library method (classical and modern) and reputable
scientific sources in the Internet.
Results: The Islam divine BOOK, Quran, introduces Allah with two names with the origins of Rahmat, and almost
all of its surahs introduce the CREATURE with these two names and there are lots of words which are collateral and
synonymous of the word kindness and other Allah names refer to a single and merciful Lord; Although the meaning
is not directly kindness and plenty of fundamental contents can be found for being fundamental meaning in the Quran
and other Islamic sources.
Conclusion: 1.The placement of kindness is noble in Quran. 2. Islam can not recognize without priority of the
kindness virtue in exegesis and lives. 3. Concentrating on kindness in Islam can promote in health especially in the
area of spiritual and mental health. 4. It is necessary to make more research in Islamic and experimental sciences area
to find the importance of kindness in health with a native approach.
Keywords: Health, Interdisciplinary Research, Islam
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