تربیت شناختی قرآن برای ارتقای «خودشفقتی»
راهکارهای
ِ

«خودشــفقتی» یــا شــفقت بــر خــود ،یــك فضیلــت اخالقــی
چکیده بنیادیــن در ســاحت ارتبــاط بــا خــود اســت كــه در دو ده ـهی
اخیــر موردتوجــه روانشناســی مثبتگــرا قــرار گرفتــه و آثــار
متعــددی را در جنبههــای نظــری و کاربــردی آن پدیــد آورده اســت .از ســوی
دیگــر ،قــرآن کریــم آیــات بســیاری دربــارهی بــا ایجــاد و ارتقــای ایــن فضیلــت دارد
کــه تاکنــون اســتخراج نشــده اســت و میتوانــد گام بلنــدی در توســعه و تعمیــق
مطالعــات تربیتــی موجــود بهشــار آیــد .روانشناســان رویکردهــای درمانــی
و برنامههــای آموزشــی ویــژهای ب ـرای شــفقت بــر خــود مطــرح کردهانــد؛ امــا
برنامـهی تربیتــی قــرآن ،در ســه ســاحت شــناخت ،عاطفــه و رفتــار قابلجســتجو
اســت کــه مســئلهی ایــن پژوهــش ،اســتخراج راهکارهــای شــناختی آن بهمثابــه
الی ـهی نخســت از نظــام تربیــت قرآنــی بــا روش تحلیلــی و تفســیر موضوعــی
اســت .بــا بررســی آیــات بــا محتــوای خودشــفقتی ،ده راهــکار تربیـ ِ
ـت شــناختی
بهدســت آمــد کــه عبارتانــد از :توحیــد در ربوبیــت و اســتعانت ،نگــرش آیـهای،
عقــلورزی ،آیندهنگــری ،شــناخت قوانیــن هســتی ،شــناخت محدودیتهــا،
اتقــان در ارزشگــذاری ،شــناخت موانــع و اعتقــاد بــه همگانــی بــودن رنــج .ایــن
راهکارهــای شــناختی ،نســبت بــه رویکردهای موجــود روانشــناختی ،از جامعیت،
کــال و اطمینانبخشــی باالتــری برخــوردار هســتند.
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بیان مسئله

روانشناســان تحقیقــات گســردهای دربــارهی یک شــاخصه یــا مهارت شــخصیتی باعنوان «خودشــفقتی»
انجــام دادهانــد کــه بــا عوامــل مثبــت شــخصیتی مرتبــط اســت و با طیف وســیعی از مشــکالت روانشــناختی
ارتبــاط معکــوس دارد؛ بنابرایــن ،اســاس شــکلگیری یــک روش درمانــی در روانشناســی واقــعشــده و
موردتوجــه پژوهشــگران بســیاری قـرار گرفتــه اســت .بــه اعتقــاد روانشناســان« ،ﺧﻮدشــفقتی یــا شــفقت بــر
نفــس ،بــه معنــای ﭘﺬﻳﺮش ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻳﻲ از ﺧﻮد و زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ نیســت و اســاس ارتبــاط انســان بــا
خــود را بهویــژه در رشایــط بح ـران و شکســت ترســیم میکنــد» (.)Neff and Germer, 2012, p.30
از ســوی دیگــر ،قــرآن كریــم بــا اعــام رنــج آلودگــی دنیــا (لَ َق ـ ْد َخلَ ْق َنــا ْ ِ
النْســا َن ف ـ ی کَ َبـ ٍـد؛ بلــد،)4 :
اصــل ســختی و دشــواری را تأییــد کــرده و بــه آن هویــت آزمایــش و ابتــای الهــی بخشــیده اســت (ب ـرای
ـی ٍء ِمـ َن الْ َخـ ْو ِف
ـم َوأَنْف ُِسـك ُْم[ »...آلعمـران]186 :؛ « َولَ َن ْبلُ َونَّكُـ ْ
چنــد منونــه نــك...« :لَ ُت ْبلَـ ُونَّ ِفــی أَ ْم َوالِكُـ ْ
ـم بِشَ ـ ْ
ـس َوال َّث َم ـ َر ِ
َوالْ ُجــوعِ َونَ ْقـ ٍ
ات» [بقــره )]155 :و انســانها را ب ـرای مدیریــت صحیــح
ـص ِم ـ َن ْالَ ْم ـ َوالِ َو ْالَنْ ُفـ ِ
ایــن مشــکالت و پذیــرش و مهربانــی بــا خــود مهیــا منــوده اســت؛ امــا تــا جایــی کــه نگارنــده بــه جســتجو
پرداختــه ،تاکنــون چنیــن کوششــی در حــوزهی مطالعــات قرآنــی و نیــز تربیتــی صــورت نگرفتــه و تنهــا یــک
مقالــه بــا عنــوان «شــفقت بــر خــود در آموزههــای اســامی» (زینلــی )1395 ،بــا رویکــرد روایــی در معرفــی
اصــل شــفقت بــر نفــس و ســازگاری آن بــا تعالیــم اســامی بــه نــگارش درآمــده اســت .گفتنــی اســت آثــار
مربــوط بــه شــفقت نیــز کــه بــا رویکــرد اســامی ســاما ن یافتهانــد ،بــا مســئلهی پژوهــش حــارض تفــاوت
دارنــد؛ زیـرا در حــوزهی مهربانــی بــا دیگـران هســتند؛ ماننــد «اثربخشــی آموزش شــفقت بــا رویکرد اســامی
بــر عزتنفــس و تنظیــم هیجــان زنــان متأهــل» (رهنــا ،)1397 ،منترششــده در دومیــن هامیــش ملــی ســبک
زندگــی و ســامت (یــزد).https://civilica.com/doc/914233 ،
آثــار موجــود دربــارهی روانشناســی نیــز بهطــور عمــده بــا روش میدانــی انجــام گرفتهانــد و ارتبــاط
میــان شــفقت بــر خــود را بــا برخــی متغیرهــای دیگــر در مصادیقــی از جمعیتهــای انســانی آزمودهانــد و
هیچیــک تاکنــون بــه بررســی روش تربیتــی قــرآن دراینبــاره نپرداختهانــد؛ ازجملــه« :از رسزنــش کــردن خــود
دســت برداریــد و بــه خــود اعتــاد کنیــد» (کریســتین نــف ،ترجمـهی مهــدی قراچهداغــی)؛ «نقــش شــفقت
بــر خــود در پیشبینــی بخشایشــگری و همدلــی در جوانــان» (یعقوبــی و اکرمــی )1394 ،و. ...
ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا راهکارهــای ایجــاد و تقویــت شــفقت بــر نفــس را کــه مصداقــی از امــر
تربیــت اســت ،از قــرآن کریــم اســتخراج و تحلیــل کنــد و بهســبب گســردگی بحــث ،بــر تربیـ ِ
ـت شــناختی
مترکــز کــرده اســت .قــرآن کریــم بــا روح توحیــدی و هستیشناســی معادبــاوری کــه ارائــه داده اســت،
داللتهــای مهمــی در پــرورش معرفــت انســان و ایجــاد مهارتهــای درونــی ثابــت در او دارد .ایــن باورهــا،
بــا آنچــه در روشهــای درمانــی روانشــناختی بــا رویکــرد انســانگرایی آمــده اســت ،متایــز آشــکار دارد و
میتوانــد رهیافــت جامعــی ب ـرای ایجــاد مهــارت بنیادیــن خودشــفقتی و تضمیــن ســامت روان اف ـراد در
مواجهــه بــا مشــکالت بهدســت دهــد.
روش ایــن پژوهــش تحلیــل مــن و تفســیر موضوعــی اســت ،بهاینترتیــب کــه مقول ـهی شــفقت بــر
نفــس ،از منابــع روانشناســی مطالعــه شــد و ســپس بهعنــوان موضــوع عــری ،بــر قــرآن عرضــه گردیــد و
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داللتهایــی از قــرآن کــه دربردارنــدهی راهکارهــای تربیتــی در حــوزهی شــناخت و معرفــت بــود ،اســتخراج
و تحلیــلشــد .گفتنــی اســت در بخــش روانشناســی ایــن پژوهــش ،از منابــع اصلــی التیــن بهــره بــرده شــده
کــه توســط نگارنــده ترجمــه و فهــم گردیــده و بــه کمــک مراجعــه بــه پژوهشهــای فارســی ،از صحــت
برداشــتها اطمینــان حاصلشــده اســت.

مفهو مشناسی

شــفقت بــه معانــی عطوفــت ،مرحمــت کــردن ،مهربانــی (انــوری ،1381 ،ج  ،5ص  ،)1381دلســوزی،
ترحــم و نرمدلــی (معیــن ،1382 ،ص  )588در فارســی ب ـهکار رفتــه اســت و در عربــی ،بــه معنــای توجــه
همـراه بــا تــرس اســت (راغــب اصفهانــی ،1424 ،ج  ،1ص  .)458مشــفق کســی اســت کــه بــه فــردی محبــت
دارد و از عواقــب عمــل او بــر جانــش بیمنــاک اســت (هــان) .هــرگاه شــفقت بــا « ِمــن» متعــدی شــود،
معنــای تــرس (انبیــاء )49 :و هــرگاه بــا «فــی» متعــدی گــردد ،معنــای عنایــت (طــور )26 :در آن ظاهــر
اســت (طباطبایــی ،1390،ج  ،19ص )15؛ بنابرایــن ،دو مؤلفــهی اصلــی در مفهــوم شــفقت وجــود دارد:
نخســت ،خیرخواهــی کــه خــود را در نصیحــت نشــان میدهــد و دوم بیمنــاک بــودن کــه بــا نگرانــی آشــکار
میشــود (ابنمنظــور ،1414،ج  ،10ص  )179منــاوی آن را تــاش در برطــرف کــردن امــور ناپســند از مــردم
تعریــف منــوده اســت (منــاوی ،1410،ج  ،1ص )433؛ بنابرایــن ،شــفقت بــه عملــی میگوینــد کــه مؤلفههــای
خیرخواهــی ،رقــت قلــب ،محبــت و دلســوزی را داشــته باشــد.
«خــود» در زبــان فارســی بــه دو معنــا آمــده اســت :نخســت ،ضمیــر مشــرک میــان متکلــم ،مخاطــب و
غائــب اســت کــه همیشــه مفــرد میآیــد (خــود مــن ،خــود تــو ،خــود ایشــان)؛ دوم ،شــخص ،وجــود ،ذات،
نفــس و خویشــن (معیــن ،1386 ،ج  ،1ص  )1452کــه در ایــن پژوهــش ،معنــای دوم مـراد اســت.
واژهی معــادل «خــود» در زبــان عربــی« ،نفــس» اســت کــه بــه دو مفهــوم اصلــی بازگردانده شــده اســت:
اول ،خــارج شــدن هــوا و نســیم اســت و جــان انســان را بــه خاطــر وابســتگی آن بــه نَ َفــس ،نفــس نامیدهانــد
(ابنفــارس ،1404،ج  ،5ص 460؛ ابنمنظــور ،1414،ج  ،14ص  )234و دوم اینکــه نفــس معنــای مســتقلی از
خــود نــدارد و همــواره در اضافــه بــه امــر دیگــر ،مضافالیــه را تأکیــد میکنــد و بــه هــان معناســت؛ ماننــد
«نفسالجبــل»؛ یعنــی خــو ِد کــوه (فراهیــدی ،1410،ج  ،2ص .)66
شــفقت بــر نفــس مهمتریــن فضیلــت در تعامــل شــخص بــا خــود اســت کــه نقــش راهــردی در ســامت
روان و نفــس دارد (فرامــرز قراملکــی ،1394 ،ص  .)17اگرچــه اصطــاح خودشــفقتی مبانــی و محتــوای غنــی
در آموزههــای قرآنــی و مکتــب اســام دارد؛ امــا جعــل اصطــاح و مفهومســازی علمــی آن بهصــورت
کاربــردی ،نخســتین بــار از ســوی روانشناســان غربــی انجامشــده اســت؛ بنابرایــن ،در بادیامــر الزم اســت
خالص ـهای از دیدگاههــای مطرحشــده در روانشناســی طــرح و تبییــن گــردد.

مؤلفههای اساسی خودشفقتی از دیدگاه روانشناسی

خودشـفقتی توانایـی پذیـرش خـود ،مهربانـی و مـدارا بـا خویشتن در مواقـع شکسـت و ناگـواری اسـت و
در تحقـق روانشـناختی سـازگارانه بسـیار مؤثـر اسـت .ایـن عامل بـا افرسدگی ،انتقـاد از خود و نشـخوار فکری
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رابطـهی منفـی و بـا رضایـت از زندگـی ،احسـاس همبسـتگی اجتامعـی و عواطـف مثبت رابطـهی مثبـت دارد و
میتواند اضطراب ،احساس رشم و حقارت را کاهش دهد (Neff, 2003b؛ Neff and McGehee, 2010, p.225؛
Neff, Kirkpatrick and Rude, 2007, p. 140؛ .)Gilbert and Procter, 2006, p. 353
عــاوه بــر ایــن ،پژوهشهــا نشــان داده اســت کــه خودشــفقتی در برقـراری ارتبــاط مؤثــر میــان افـراد
نیــز نقــش دارد و بــه حــل تعارضــات بینفــردی بــا مهــارت بیشــر كمــك میکنــد (Yarnell and Neff, 2013,
 .)p.148از دیگــر آثــار خودشــفقتی ،ارتبــاط آن بــا مهارتهــای مقابلــه هیجانــی اســت (Neff, Hsieh and
)Dejitterat, 2005؛ بــه ایــن معنــی کــهافـراد دلســوز بــه خــود ،هنــگام رویارویــی بــا رنــج دیگـران ،مهــار
هیجانــات منفــی خویــش را بیشــر در دســت دارنــد و كمــر دچــار آســیبهای روانــی و پریشــانی میشــوند
(بـرای مثــال نــک .)62.p ,2013 ,Welp and Brown :عــاوه بــر ایــن ،خودشــفقتی در رابطـهی ذهنآگاهــی
و جامعنگــری ،بهخوبــی نقــش میانجــی را ایفــا میکنــد کــه نشــان میدهــد خودشــفقتی عامــل مهمــی
در متایــل اف ـراد بــه دیــدن مســائل از نــگاه دیگ ـران اســت (Birnie, Speca and Carlson, 2010, p.359؛
)Neff and Pommier, 2013, p. 160- 163؛ همچنیــن در تحقیقــی بهمنظــور بررســی رابطـهی خودشــفقتی
بــا نگرانــی متمرکــز بــر دیگــران دریافتنــد کــه ســطوح باالتــر خودشــفقتی در میــان همــهی گروههــای
رشکتکننــده ،بهطــور معنــاداری بــا ناراحتــی شــخصی کمــر و بخشایشــگری بیشــر مرتبــط بــود.

مؤلفههای اصلی خودشفقتی در آثار روانشناسان

الــف .مهربانــی بــا خــود در برابــر قضــاوت خــود :منظــور آن اســت کــه فــردی کــه از خودشــفقتی
برخــوردار اســت ،هنــگام مواجهــه بــا رنــج ،ناکارآمــدی یــا شکســت ،بهجــای رسزنــش کــردن خــود ،بــا گرمــی
و فهمــی واقعبینانــه ،خــود را میپذیــرد و بهجــای قضــاوت یــا انتقــاد بیرحامنــه ،نوعــی مهــرورزی و
حامیــت نســبت بــه موقعیــت خــود نشــان میدهــد.
ب .اش ـراك رنــج انســانی 1در برابــر انــزوا :ایــن مؤلفــه ناظــر بــر پذیــرش واقعیــت همگانــی نقــص و
دشــواری اســت .فــرد بهجــای اینكــه انــزوا پیشــه کنــد و خــود را بهســبب رشایــط بحـران ،متفــاوت و جــدا
از دیگـران فــرض منایــد ،تشــخیص دهــد كــه اشــتباه و كــال تدریجــی بخشــی از تجربـهی مشــرک همـهی
انســانها اســت و تنهــا مختــص بــه یــک فــرد نیســت.
پ .ذهنآگاهــی در مقابــل هامنندســازی افراطــی :در مواجهــه بــا رنــج و ناكامــی ،رسكــوب و انــكار
احساســات منفــی یــا ف ـرار از آنهــا صحیــح نیســت؛ زی ـرا برخــورد مشــفقانه بــا احساســات ناشــناخته و
رسکوبشــده امــکان نــدارد .از ســوی دیگــر ،هامنندســازی افراطــی یــا هــان تكــرار و بزرگمنایــی ایــن
احساســات نیــز مخــرب و نادرســت اســت .خودشــفقتی نیازمنــد اتخــاذ دیــدگاه متعادلــی نســبت بــه
تجــارب منفــی اســت تــا احساســات دردنــاک نــه رسکــوب شــوند و نــه مبالغهآمیــز جلوهگــر گردنــد.
 -1بـا آنكـه غالـب محققـان روانشناسـی در ترجمـهی اصطالح  common humanityكه مؤلفهی دوم خودشـفقتی اسـت ،تعبیر «انسـانیت مشترك» را
بهکار بسـتهاند ،نگارندگان این معادل را دقیق منیدانند و بهسـبب بار مثبت ارزشـی كه در زبان فارسـی برای واژهی «انسـانیت» هسـت و نیز نارسـایی
تركیـب یادشـده در بیـان مفهوم مدنظر ،از تركیب اشتراك رنج انسـانی بهره جسـتهاند.
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ایــن دیــدگاه متعــادل و مدیریــت تفكــرات و تصــورات بــا عنــوان ذهنآگاهــی شــناخته میشــود
(Barnard and Curry, 2011, p.289؛ Neff, 2003a, p.225؛ .)Neff, 2003b, p.87

ِ
تربیت شناختی قرآن برای ارتقای خودشفقتی
راهكارهای

ســیامی عقالنــی و اســتوار معــارف اســامی و قــرآن كریــم موجــب شــده اســت نخســتین و بنیادیتریــن
شــاخه از تعالیــم آن در موضوعــات گوناگــون ،در ســاحت شــناخت و معرفــت ترســیم گــردد .راهكارهــای
ایجــاد و تقویــت خودشــفقتی نیــز از آن جملهانــد .اگرچــه در رویكــرد عــام میتــوان بیشــر آیــات قــرآن را
بهمنظــور خودمهــرورزی و گام نهــادن در مســیر تعامــل پایــدار و ســازنده بــا خویشــن تفســیر کــرد؛ امــا در
ایــن مجــال ،راهكارهــای اساس ـیای تحلیــل شــدهاند كــه بیشــرین ارتبــاط را بــا رشایــط بح ـران و ناگــواری
(بهعنــوان صحنـهی ظهــور و منــود ایــن فضیلــت اخالقــی یــا مهــارت روانــی) دارنــد.

 .1توحید در ربوبیت

اســاس تفكــر اســامی بــر ایــان بــه توحیــد و یگانگــی خــدا در ابعــاد خالقیــت ،مالكیــت ،ترشیــع و
ربوبیــت بناشــده اســت .در ایــن میــان ،بــاور و اعتــاد حقیقــی بــه تدبیــر خداونــد حكیــم كــه گرداننــدهی
اصلــی و فاعــل حقیقــی حــوادث دنیاســت ،بــا شــفقت بــر خــود ارتبــاط نزدیــك دارد .مادامیکــه انســان بــه
حکمــت و عــدل فراگیــر و همهجانبــه در نظــام آفرینــش الهــی بــاور نداشــته باشــد و هــر پدیــده و جزئــی
از اج ـزای ایــن مجموع ـهی هامهنــگ را زیبــا و ســتودنی نیابــد ،رفتــار شــفقتآمیز بــا خــود در مواجهــه
بــا تغیّ ـرات دنیــا برایــش دشــوار یــا ناممكــن اســت .نگــرش توحیــدی موجــب میشــود انســان منشــأ و
رسچشــمهی همهچیــز را تنهــا خــدا بدانــد و درنتیجــه ،جــز خیــر و زیبایــی در عــامل نبینــد .بــا تفكــر در آیاتــی
ـوم»( 1حجــر )21 :و « َو مــا ِع ْنــدَ اللَّـ ِه
چــون « َو إِنْ ِمـ ْن شَ ـ ْ
ـی ٍء إِ َّل ِع ْندَنــا َخزائِ ُنــهُ َو مــا نُ َن ِّزلُــهُ إِ َّل ِب َقــدَ ٍر َم ْعلُـ ٍ
َخ ْیـرٌ»( 2قصــص ،)60 :ایــن حقیقــت بهدســت مىآیــد كــه هــر موجــودى در ایــن عــامل بــه هــر چیــزى نائــل
شــود ،از ناحیـهی خــداى ســبحان برخــوردار شــده و هــان مایـهی خیــر او اســت ،چنانکــه آیـهی رشیفـهی
ـم خالِـ ُـق ك ُِّل
«الَّ ـ ِذی أَ ْح َس ـ َن ك َُّل شَ ـ ْ
ـم اللَّــهُ َربُّكُـ ْ
ـی ٍء َخلَ َقــهُ ( 3»...ســجده )7 :نیــز بــه ضمیم ـهی آی ـهی «ذلِكُـ ُ
شَ ـ ْ
ـی ٍء ال إِلــهَ إِ َّل ُه ـ َو»( 4غافــر )62 :بــه ایــن نكتــه اشــاره دارد (طباطبایــى ،1390،ج ،3ص .)217
از جلوههــای بــارز ایــن راهــکار در تاریــخ اســام ،موقعیــت جنــگ ا ُحــد اســت کــه بــه لحــاظ بح ـران
اجتامعــی ،نظامــی ،سیاســی و نیــز پیامدهــای اعتقــادی آن ،بســیار اهمیت داشــت و شكســت بزرگــی متوجه
ص۶۲؛ بیهقــی ،1361،ج ،۳ص  .)210خداون ـ د توحیــد ربوبــی را
ســپاه اســام شــده بــود (طــری ،بیتــا ،ج ،۲
یــادآور شــده ،اذن و ارادهی الهــی را (در طــول رفتــار مســلامنان) عامــل اصلــی آن واقعــه شــمرده كــه البتــه
 -1هرچه هست ،خزاین آن نزد ماست و ما جز بهاندازهای معین آن را فرو منىفرستیم.
 -2آنچه نزد خداست ،بهرت است.
 -3آنکه هرچه را آفرید به نیكوترین وجه آفرید.
 -4این است خداى یكتا پروردگار شام ،آفریدگار هر چیزى .خدایى جز او نیست.
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ـم یَـ ْو َم الْ َت َقــى الْ َج ْم َعــانِ َف ِبـإِ ْذنِ
بــا هــدف آزمــودن بــوده اســت (امیــن1403 ،ق ،ج  ،3ص)325؛ « َو َمــا أَ َصابَکُـ ْ
ـم الْ ُم ْؤ ِم ِنیـنَ»( 1آلعمـران.)166 :
اللَّـ ِه َو لِ َی ْعلَـ َ
توحیــد ربوبــی موجــب میشــود انســان پیشــامدهای ناگــوار و شکس ـتهای خــود را بخشــی از نظــام
حکیامنـهی خداونــد بدانــد و بــه رسزنــش خــود و انــزوا یــا تــرس افراطــی دچــار نشــود ،بلکــه بــا شــناخت
اســباب و ســنن الهــی ،از آنهــا درس بیامــوزد و خــود را بــا همـهی قــوت و ضعفهایــش بپذیــرد؛ ایــن هــان
شــفقت بــر خــود اســت کــه مطلــوب ماســت.

 .2توحید در استعانت

توحیــد در اســتعانت از وجــوه دیگــر توحیــد اســامی اســت کــه بــا مبحــث خودشــفقتی ارتبــاط ویــژه
دارد .انســان مؤمــن پــس از بــاور بــه ربوبیــت توحیــدی هســتی ،موحدانــه بــه درگاه ربوبــی خــدای یکتــا
پنــاه میبــرد و در ســختی و دشــواری ،از او کمــک میطلبــد .در فریضــهی روزانــه تکــرار میکنــد کــه
«إِ ّیــاکَ نَ ْع ُبــدُ َوإِ ّیــاکَ ن َْسـ َت ِعینُ»( 2فاتحــه )4 :و هنــگام مواجهــه بــا بحـران ،بهجــای یــأس ،درگیــری بــا خــود
یــا انــزوا ،بــه آســتان قــادر متعــال رجــوع میمنایــد؛ ب ـرای منونــه ،حــرت موســی پــس از کشــن قبطــی و
خــروج اضط ـراری از شــهر ،بــه مدیَــن رفــت و در آنجــا کســی را منیشــناخت ،هــم تحــت تعقیــب بــود 3و
هــم مــکان و امکانــی ب ـرای گــذران زندگــی نداشــت؛ بنابرایــن نخســت ،بــا یــک اقــدام نیــک ،شــفقت بــه
ـم تَـ َو َّل إِ َل الظِّـ ِّـل َف َقـ َ
ـال َر ِّب
مــردم را عملــی ســاخت و ســپس از خداونــد اســتعانت جســت« :ف ََسـقَى لَ ُهـ َـا ثُـ َّ
إِنِّــی لِـ َـا أَنْ َزلْـ َ
ـی ِمـ ْن َخ ْیـ ٍر َف ِقیـ ٌر».4
ـت إِلَـ َّ
البتــه بایــد دانســت توحیــد در اســتعانت بــا بهکارگیــری اب ـزار و وســایل مــادی منافــات نــدارد؛ زی ـرا
اینگونــه اســتعانت ،جــدا از اســتعانت از خداونــد نیســت ،بلکــه عیــن هــان اســت و مو ّحــد کــه همـهی
هســتى را از خــدا و وابســته بــه خــدا میدانــد ،راهــى جــز ایــن نــدارد (ســبحانی ،1386 ،ص .)86

 .3نگرش آیهای

اعتقــاد بــه اینکــه هســتی هدفمنــد و تحــت مدیریــت و تدبیــر خــدای یگانــه اســت ،بــا نگــرش آیـهای
بـهکل اجـزای هســتی ارتبــاط دارد .در ایــن نگــرش ،ماســواى خــدا آیــت او هســتند و از خــود چیــزى ندارنــد.
از معجـزات خارقالعــادهی فرســتادگان الهــی (بقــره )118 :تــا جنــگ و بحـران اجتامعــی (آلعمـران ،)13 :از
نویدهــا (مائــده )114 :تــا عربتهــا و عذابهــای دردنــاک (شــعراء )... 139 ،103 ،67 ،8 :آیــت و نشــانهی
خداونــد خوانــده میشــود و بــرای فعالســازی ادراک و فهــم انسانهاســت (قمــر .)15 :اصــوالً واقعیــت
آیــت هامنــا حكایــت از صاحــب آیــت اســت (طباطبایــى ،1390،ج ،1ص  .)374از ســوی دیگــر ،چــون هــر

 -1آنچه در روز برخورد آن دو گروه به شام رسید ،به اذن خدا بود تا مؤمنان را معلوم دارد.
 -2تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم.
َّـب ق َ
َـال َر ِّب نَ ِّج ِنـی ِمـ َن الْقَـ ْومِ الظَّالِ ِمیـ َن (قصـص)21 :؛ ترسـان و نگـران از شـهر بیـرون شـد .گفـت :اى پـروردگار مـن ،مرا از
« -3فَخَـ َر َج ِم ْن َهـا خَائِفًـا یَ َ َتق ُ
سـتمكاران رهایـى بخش».
 -4گوسفندانشان را آب داد؛ سپس به سایه بازگشت و گفت :اى پروردگار من ،من به آن نعمتى كه برایم مىفرستى ،نیازمندم.
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پدیــدهای در عــامل ،آیــت و آیین ـهی حقتعالــی اســت ،دیگــر اع ـراض و نارضایتــی از حــوادث تلــخ و نیــز
ظلمپنــداری پدیدههــا جایــی نــدارد.
ایــن نگــرش راهــکاری بنیادیــن بـرای کســب مهــارت و توامننــدی بـرای رفتارهــای شــفقتآمیز نســبت بــه
خــود اســت .هــر پدیــدهای رصفنظــر از نتایــج ظاهــری و موقــت آن بـرای انســان مؤمــن ،در قامــت یــک
آیــه و نشــانه از خداونــد هســتی ظاهــر میشــود و بــه همیــن ســبب قابلاح ـرام و خیــر اســت .در ایــن
تفکــر ،احتــال گرفتــاری فــرد بــه رسزنــش خــود ،انــزوا و یــا هامنندســازی افراطــی کــه بــه ناآرامــی و دیگــر
اختــاالت روان-تنــی منجــر میشــود ،بســیار پاییــن اســت؛ بهعبارتدیگــر ،مشــکالت و اتفاقــات تلــخ ،پیــش
از آنکــه وارد فرایندهــای منفــی و خطرنــاک بــاال گــردد ،بــه دیــدهی نشــانه و عالمــت تدبیــر مســتمر معبــود
و رسپرســت جهانیــان شــناخته میشــود و بهطــور بســیار ســادهتری حلوفصــل میگــردد.

 .4عقلورزی

عقلورزی روش تربیتی دیگری اسـت که میبایسـت در تقویت مهارت خودشـفقتی از آن سـخن گفت؛
بـه ایـن معنـی کـه ملاک و منـاط هـر فعالیتـی انطبـاق آن بـا اصول عقالنی اسـت .قـرآن بارهـا انسـان را به
تعقـل و تفکـر دعـوت میکنـد و بسـیاری از امـور رصفـاً بـ ه دلیـل اینکـه زمینهسـاز تعقـل و تفکر میشـوند،
سـفارش شـدهاند .در ایـن نوشـته منظـور از تعقـل ،تفکـر جهـتدار اسـت؛ یعنـی تفکـری کـه بـا تکیـه بـر
مجموعـهای از قواعـد و مقـررات ،از خیـال و وهـم بـه دور باشـد .واژهی عقل در لغت به معنای بستن و گره
زدن اسـت (ابنمنظـور ،1414 ،ج  ،11ص  .)458بـه همیـن مناسـبت ادراکاتـی هـم کـه انسـان در دل دارد و
نسـبت بـه آنهـا پیامن قلبی بسـته اسـت و نیـز مدرکات واقعـی آدمی و آن قـوهای را که در خـود رساغ دارد
و بـا آن ،خیـر و رش و حـق و باطـل را تشـخیص میدهـد ،عقـل نامیدهانـد (طباطبایـی  ،1390ج  ،2ص .)248
در قـرآن كریـم نیـز عقـل بهعنـوان نیرویـی تعریفشـده اسـت کـه انسـان در دینـش از آن بهرهمنـد شـود و
بهوسـیلهی آن بهسـوی حقایـق معـارف و اعمال صالـح راه پیـدا كند (همان ،ص  .)250قـرآن ،رشک و افرتا به
خداونـد (مائـده ،)103 :متسـخر آیـات الهـی (مائده )58 :و حتی دوزخی شـدن برخی انسـانها (ملک )10 :را
رسانجـام نداشتن تعقـل شـمرده و اشـاره به شـگفتیهای آفرینـش و نزول قـرآن را با هدف عقـلورزی عنوان
کـرده اسـت( :بقـره164 :؛ روم28 :؛ زخـرف .)3 :ایـن راهـکار به فهم و شـناخت حقایق هسـتی کمک میکند
و انسـان را از گرفتـار شـدن بـه بسـیاری از رنجهـای خودسـاخته حفـظ میمناید.

 .5آیندهنگری

آیندهنگــری نیــز یکــی از راهکارهــای شــناختیِ خودشــفقتی اســت و چنانچــه بــه وجــود ســنتهایی
قطعــی و قواعــدی کلــی در تدبیــر عــامل هســتی معتقد باشــیم ،الجــرم باید در شــناخت آن قوانین بکوشــیم و
در عاقبــت اعامملــان بیندیشــیم .آیندهنگــری در رویكــرد جامــع قرآنــی میتوانــد در ســه محــور آیندهنگــری
در دنیــا ،معادبــاوری (اعتقــاد و تصدیــق بــه جاودانگــی و بازگشــت انســان بهســوی خــدا) و معادشناســی
(شــناخت و آگاهــی صحیــح از قوانیــن رسای جاویــدان) مطــرح شــود كــه هریــك راهــكاری بنیادیــن بهمنظور
مدیریــت دشــواریها بهشــار میرونــد.
تربیت شناختی قرآن برای ارتقای «خودشفقتی»
راهکارهای ِ
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 .1 .5آیندهنگری در دنیا
ازآنجاکــه بســیاری از رخدادهــای پیشآمــده بـرای انســان ،محصــول انتخــاب و رفتار او در گذشــته اســت،
آیندهنگــری و توجــه بــه آثــار عمــل ،فــرد را بــه نیرویــی مصونیتبخــش نســبت بــه شکس ـتها تجهیــز
میكنــد .قــرآن كریــم ســهم رفتارهــای اختیــاری را در بــروز مشــكالت برجســته میکنــد و میفرمایــدَ « :و َمــا
ـم َو َی ْع ُفــو َع ـ ْن كَ ِثی ـرٍ»( 1شــوری30 :؛ نیــز بنگریــد بــه :زمــر51 :؛
ـم ِم ـ ْن ُم ِصی َبـ ٍة َف ِبـ َـا ك ََسـ َب ْت أَ ْی ِدیكُـ ْ
أَ َصا َبكُـ ْ
نســاء62 :؛ نحــل 34 :و)...؛ بنابرایــن ،تفكــر در نتیجــه و عاقبــت كار مانــع از ارتــكاب رفتارهــای پرخطــری
اســت كــه بــه بحـران و پشــیامنی میانجامــد .پیامـران نیــز رسنوشــت امتهــای پیشــین را بــه قــوم خــود
یــادآور میشــدند و از ایشــان میخواســتند بــا آیندهنگــری ،خــود را از هالکــت دنیایــی حفــظ کننــدَ « :ویَــا
ـاب َقـ ْو َم نُــوحٍ أَ ْو َقـ ْو َم ُهــو ٍد أَ ْو َقـ ْو َم َصالِـحٍج َو َمــا َقـ ْو ُم
ـم ِشـقَا ِقی أَنْ یُ ِصی َبكُـ ْ
َقـ ْو ِم َل یَ ْج ِر َم َّنكُـ ْ
ـم ِم ْثـ ُـل َمــا أَ َصـ َ
ِ ٍ 2
لُـ ٍ
ـم ِب َبعیـد» (هــود.)89 :
ـوط ِم ْنكُـ ْ
 .2 .5معادباوری
واژهی «معــاد» از مــادهی «عــود» ،بــه معنــای رجــوع و بازگشــت اســت ،چنانکــه در قــرآن کریــم
ـم تَــا َر ًة اُ ْخـ َری»( 3طــه .)55 :واژهی معــاد اســم
ـم َو ِم ْن َهــا نُ ْخ ِر ُجکُـ ْ
ـم َو ِفی َهــا نُ ِعیدُ کُـ ْ
م یخوانیــمِ « :م ْن َهــا َخلَ ْق َناکُـ ْ
زمــان و مــکان و بــه معنــای زمــان و مــکان بازگشــت اســت (قــرىش ،1371 ،ج  ،5ص  .)66اعتقــاد بــه معــاد از
اصــول سـهگانهی دیــن مقــدس اســام و از رضوریتریــن مســائل آن اســت کــه آیــات و روایــات فراوانــی بــر
آن تأکیــد میکننــد .معادبــاوری نیــز بــه ایــن معناســت کــه انســان در اعــاق وجــود خــود ،بــه زندگــی ابــدی
ایــان بیــاورد و اعتقــاد بــه معــاد را محــور زندگــی خــود قـرار دهــد .از دیــدگاه قــرآن ،اقـرار زبانــی و ابـراز
اعتقــاد بــه معــاد بـرای برخــورداری از مثـرات شــگفت آن كافــی نیســت؛ بنابرایــن ،مواجهـهی معادبــاوران بــا
مصیبتهــا را ترســیم میکنــد و آرامــش ایشــان را بــه دلیــل بــاور بــه ایــن بازگشــت قطعــی مــدح میمنایــد:
ـم ُمصی َبـ ٌة قالُــوا إِنَّــا لِلَّـ ِه َو إِنَّــا إِلَ ْیـ ِه راجِ ُعــون»( 4بقــره.)156 :
«الَّذیـ َن إِذا أَصا َب ْت ُهـ ْ
بیتردیـد ایـن عمـق بـاور به معـاد موجب پدید آمدن نیرویی شـده اسـت كه با سـختترین مصیبتها،
چنیـن بـا صالبـت برخـورد میکننـد و خـود را بـا همـهی متعلقـاتِ ،ملـك مطلـق خـدا میداننـد؛ نـه فـراق
خانـواده و عزیـزان ،نـه فقـدان مـال و مقـام و نـه حتـی آبـرو ،ایشـان را از عبودیـت پـروردگار و اتـكال بـه او
بازنداشـته اسـت .چنیـن فـردی هرگز در فشـار و تنگنای هامنندسـازی افراطی قرار منیگیـرد و ادامهی زندگی
را بـر خـود و اطرافیانـش تلـخ و ناگـوار منیسـازد ،دچار انزوا یا افرسدگی نیز منیشـود و بیشترین امكان را در
برخـورد مهربانانـه بـا خویشتن و اتخاذ سـاملترین راهربدها خواهد داشـت.

 -1اگر به شام مصیبتى رسد ،بهسبب كارهایى است كه كردهاید؛ و خدا بسیارى از گناهان را عفو مىكند.
 -2اى قـوم مـن! مخالفـت بـا مـن شما را بـه كارى وانـدارد تـا آنچـه بـر قـوم نـوح یا قـوم هود یا قـوم صالح یـا در همیـن نزدیىك به قـوم لوط رسـید ،به
شما نیز برسد.
 -3شام را از زمین آفریدیم و به آن بازمیگردانیم و بار دیگر از آن بیرون مىآوریم.
 -4كساىن كه چون مصیبتى به آنان رسید ،گفتند :ما از آن خدا هستیم و به او بازمیگردیم.
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 .3 .5معادشناسی
گام بعــدی در مســیر آیندهنگــری و عق ـلورزی ،شــناخت معــاد و قواعــد حاکــم بــر آن اســت .بــاور
بــه زندگــی پــس از مــرگ و رسای جاویــدان خودمهربانــیِ انســان را از دغدغههــای دنیایــی فراتــر میبــرد
و ارادهی تأمیــن منافــع و پرهیــز از خســارتهای آن عالَــم را پدیــد مــیآورد .انســان معادبــاور ،بــرای
اجتنــاب از بح ـران و ناگواریهــای آخــرت کــه رسای پایــداری و حقیقــت اســت ،بهمراتــب بیــش از کســب
مصونیــت در دنیــا تــاش میکنــد؛ بنابرایــن ،شــناخت مناســبات و قوانیــن آن رضوری اســت .آیــات مربــوط
بــه معادشناســی فراوانانــد؛ امــا بــه بعضــی از مهمتریــن آنهــا در ارتبــاط بــا مقولـهی خودشــفقتی اشــاره
میکنیــم تــا پیونــد میــان ایــن راهــکار بــا تقویــت مهــارت شــفقت بــر نفــس آشــکار شــود.
خداونــد بــا نفــی برخــی اعتبــارات کــه گاه در دنیــا انســان را از پاســخگویی و تحمــل نتایــج عملــش رهــا
میســازد ،آخــرت را رسای مســئولیت میدانــد و هرگونــه شــفاعت و معادلســازی گ ـزاف و یــا جایگزینــی
ْــس شَ ــ ْیئاً َو ال
ْــس َعــ ْن نَف ٍ
و انتقــال مســئولیت در قیامــت را نفــی میکنــدَ « :و اتَّقُــوا یَ ْومــاً ال تَ ْجــزی نَف ٌ
ُی ْق َبـ ُـل ِم ْنهــا شَ ــفا َع ٌة َو ال ُی ْؤ َخـ ُذ ِم ْنهــا َعـ ٌ
ـرون»( 1بقــره .)48 :ایــن حقیقــت کــه در قیامــت
ـدْل َو ال ُهـ ْ
ـم ُی ْنـ َ ُ
هیــچ پیونــد اعتبــاری برقـرار نیســت ،نیــروی حــب ذات آدمــی را فعــال میمنایــد و او را بــه دنبــال مســیری
میکشــاند کــه اطمینــانآور باشــد و رنــج و مصیبــت عظیــم را از او دور ســازد کــه البتــه در همیــن آیــه ،بــا
تعبیــر تقــوا از آن یادشــده و در آیــات بســیاری تفصیــل دادهشــده اســت.
تغییـر مقیـاس رنـج و لذت در آخرت یکی دیگر از شـاخصههای معاد اسـت .آیات بسـیاری به مقایسـهی
دنیـا و آخـرت پرداختـه و دنیـا را بازی ،رسگرمی ،پسـت ،اندک و مانند اینها معرفی کـرده و در مقابل ،آخرت
را زندگی حقیقی ،خیر و ارزشـمند دانسـتهاند (برای منونه نک :نسـاء77 :؛ عنکبوت 64 :و .)...این دادهها در
بیـان جـدی و حقیقـی بودن محاسـبات آخرت و نیـز بزرگی مقیاسهای آن ،رضورت اهتمام کامل به آخرت و
متهید مقدمات آسـایش و آرامش اخروی را آشـکار میسـازد .مهربانی با خود به این معنا نیسـت که سـود و
لـذت موقـت و انـدک را بـه هر قیمتی دنبال کنیـم و از آیندهی جاودان و لذت و رنج عظیم آن غافل باشـیم.
بــر همیــن اســاس اســت کــه قــرآن رصیح ـاً هشــدار میدهــد« :یــا أَیُّ َهــا الَّذی ـ َن آ َم ُنــوا ُقــوا أَنْف َُس ـك ُْم َو
ـاس َو الْ ِحجــا َر ُة َعلَ ْیهــا َمالئِكَـ ٌة ِغـ ٌ
ـم َو یَ ْف َعلُــونَ
ـاظ ِشــدا ٌد ال یَ ْع ُصــونَ اللَّــهَ مــا أَ َم َر ُهـ ْ
أَهْلیكُـ ْ
ـم نــاراً َوقُو ُد َهــا ال َّنـ ُ
2
مــا یُ ْؤ َمـ ُرون» (تحریــم .)6 :ایــن آیــه در ادبیــات خودشــفقتی بــه این معناســت کــه نباید منفعالنه در مســیر
بحـران و رنــج قـرار گیریــم و پــس از بــروز آن ،بـهدروغ خــود را مـ ّرا و بیگنــاه بدانیــم یــا در مقــام توجیــه
و انــکار رشایــط برآییــم .برخــی اشــتباهات نیــز هســتند کــه فرصتــی بـرای جـران آنهــا نیســت و تنهــا بــا
آیندهنگــری و پیشــگیری از آن میتــوان دلســوزی بــر خویــش را محقــق کــرد.

 -1و برتسید از روزى كه هیچکس دیگرى را بهکار نیاید و هیچ شفاعتى از كىس پذیرفته نشود و از كىس عوىض نستانند و كىس را یارى نكنند.
 -2اى كسـاىن كه ایامن آوردهاید! خود و خانوادهی خود را از آتىش كه هیزم آن مردم و سـنگها هسـتند ،نگه دارید .فرشـتگاىن درشـتگفتار و سـختگیر
بـر آن آتـش موکّلانـد .هرچـه خـدا بگوید ،نافرمـاىن منىكنند و همان مىكنند كه به آن مأمور شـدهاند.
تربیت شناختی قرآن برای ارتقای «خودشفقتی»
راهکارهای ِ
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 .6شناخت قوانین هستی

ایــن راهــکار ،نخســت بــه فهــم جایــگاه ارزشــی دنیــا و ســپس شــناخت قواعــد حاکــم بــر آن اشــاره
دارد کــه در یــک بعــد ،بــا شــناخت عوامــل و زمینههــای شکســت همـراه اســت و در بعــد دیگــر ،عوامــل
شــادکامی و موفقیــت را دنبــال میکنــد.
 .1 .6پایانپذیری و کوچکی دنیا
یکــی از قوانیــن محتــوم دنیــا فناپذیــری اســت .هرچــه در جهــان طبیعت وجــود دارد ،از اشــیا و اشــخاص
و پدیدههــای آن ،همــه دارای اجــل هســتند و رسانجــام پایــان میپذیرنــد و زایــل و فانــی میشــوند
(بهشــتی ،1387،ص  .)288در طبیعــت هــر مقصــود و غایتــی را کــه در نظــر بگیریــم ،منــزل بیــن راه اســت
و هیچکــدام مقصــد نهایــی نیســت (مطهــری ،1372،ج  ،26ص  .)543حــرت علــی(ع) میفرمایــد« :دنیــا
خان ـهی عبــور و آخــرت خان ـهی اقامــت اســت» (نهجالبالغــه ،خطب ـهی .)201
آیاتـی از قـرآن عمـر دنیـا را در برابر آخرت ،بسـیار ناچیز و بهاندازهی سـاعتی و یا تنهـا روزی ذکر میکند
(مؤمنـون)114-112 :؛ نیـز آیاتـی کـه به موت اشـاره دارد و آن را فراگیر و ناگزیر میداند (انبیا ،35_34 :نسـا:
78؛ واقعـه60 :؛ جمعـه8 :؛ آلعمـران ،)168 :قیامـت را بهعنـوان پایـان حرکت و بهعنوان جهان قـرار و آرامش
ـی دا ُر الْقَـرار»( 1غافـر )39 :کـه با نیل
دانسـته اسـت« :یَـا قَـ ْو ِم إِنَّ ـا هـ ِذ ِه الْ َحیـا ُة الدُّ نْیـا َمتـا ٌع َو إِنَّ ْال ِخـ َر َة ِه َ
بـه هـدف ،تحـول آن پایـان میپذیـرد و حرکت آن به مقصد میرسـد (جـوادی آملـی ،1386 ،ج  ،4ص .)519
ایـن اعتقـاد نسـبت مسـتقیمی بـا مؤلفههـای خودشـفقتی و توانایی مواجهـهی معقول و متعـادل فرد با
شكسـتها دارد .هرچـه دنیـا و پدیدههـای آن در نظـر شـخص جِـدی و بزرگ تلقی شـود ،ناكامی و شكسـت
در آن برایـش تلختـر و مدیریـت احساسـات منفـی در رابطـه بـا خویـش دشـوارتر خواهد شـد؛ اما فـردی كه
همـهی دنیـا را بـا طـول و عرض تاریخ و جغرافیای گستردهاش ،تنها متاعی قلیـل میداند...« :ق ُْل َم َتـا ُع الدُّ نْ َیا
یـل َو ْال ِخـ َر ُة َخ ْیـ ٌر لِ َمـنِ اتَّقَـى َو َل تُظْلَ ُمونَ َف ِت ًیل»( 2نسـاء )۷۷ :و ُعمر آن را در حـدود صبحگاه یا عرصگاهی
َقلِ ٌ
3
َـم یَلْ َبثُـوا إِالَّ َع ِشـ َّی ًة أَ ْو ضُ حاهـا» (نازعـات ،)46 :گرفتار جزئیـات كوچك آن
ـم یَـ ْو َم یَ َر ْونَهـا ل ْ
میشمارد« :کَأَنَّ ُه ْ
همچـون حـوادث تلـخ زندگی خویش منیشـود و درس خود را از آنها میآموزد و به مسـیر بازگشـت خویش
ـم ُم ِصی َبـهٌ قَالُـوا إِنَّا لِلَّ ِه َو إِنَّـا إِلَ ْی ِه َراجِ ُعـونَ»( 4بقره.)156 :
ادامـه میدهـد« :الَّذیـ َن إِ َذا أَ َصابَ ْت ُه ْ
 .2 .6شناخت عوامل شکست
برخــی آیــات قــرآن بــه طــرح علــل و زمینههــای رخدادهــای ناگــوار میپــردازد و مؤمنــان را بــرای
مواجهـهی معقــول و منطقــی بــا شکســت آمــاده میکنــد .مهمتریــن عامــل شكســت در دنیــا ،ســوءاختیار
انســان و رفتارهــای پیشــین اوســت .بــه ایــن قانــون در آیــات متعــددی اشارهشــده اســت و در بحــث
آیندهنگــری نیــز مطــرح گردیــد .در ایــن مجــال ،بعضــی از مصادیــق ایــن عامــل در موقعیتهــای مختلــف
 -1ای قوم من! این زندگی دنیا ،تنها کاالیی بیارزش و زودگذر است و بیتردید ،آخرت رسای همیشگی و پایدار است.
 -2بگو :متاع دنیا اندک و آخرت برای آنان که تقوا ورزیدهاند ،بهرت است؛ و بهاندازهی رشتهی میان هستهی خرما مورد ستم قرار منیگیرند.
 -3گویی آنان روزی که قیامت را میبینند ،چنین میپندارند که در برزخ جز شامگاهی یا صبح گاه آن درنگ نکردهاند!
 -4هامن کسانی که چون بال و آسیبی به آنان رسد ،گویند :ما مملوک خداییم و یقیناً بهسوی او بازمیگردیم.
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ـم تَ َ َّن ـ ْونَ الْ َم ـ ْو َت
بررســی میشــود .تــرس از مــرگ عامــل شكســت در جنــگ دانســته شــدهَ « :و لَ َقــدْ کُ ْن ُتـ ْ
ـم تَ ْنظُ ـ ُرونَ»( 1آلعم ـران )143 :و در آی ـهای دیگــر ،ســه عامــل
ِم ـ ْن َق ْبــلِ أَنْ تَلْ َق ـ ْو ُه َف َقــدْ َرأَیْ ُت ُمــو ُه َو أَنْ ُتـ ْ
منفــی در شكســت نظامــی معرفــی گردیــده اســت :سســتی ،اختــاف و نافرمانــی از فرمانــده كــه ریشـهی
ـم اللَّــهُ َو ْعــدَ ُه إِ ْذ تَ ُح ُّســونَ ُه ْم ِبإِ ْذنِ ـ ِه
آن دنیاخواهــی برخــی مســلامنان توصیفشــده اســتَ « :و لَ َقــدْ َصدَ َقکُـ ُ
ـم َو
ـم َمــا تُ ِح ُّبــونَ َ ...ولَ َقــدْ َع َفــا َع ْنکُـ ْ
ـم ِمـ ْن َب ْعـ ِد َمــا أَ َراکُـ ْ
ـم ِفــی ْالَ ْمـ ِر َو َع َص ْی ُتـ ْ
َح َّتــى إِ َذا ف َِشـلْ ُت ْم َو تَ َنا َز ْع ُتـ ْ
2
اللَّــهُ ُذو فَضْ ــلٍ َعـ َـى الْ ُم ْؤ ِم ِنیـ َن» (آلعمـران .)152 :لطافــت تربیــت قرآنــی در ایــن اســت كــه تلخــی بیــان
نقــاط ضعــف مســلامنان پــس از شكســت را بالفاصلــه بــا اعــام عفــو و فضــل پــروردگار میآمیــزد و اجــازه
منیدهــد گزندگــی ایــن تحلیــل ،بــه فاصلهگیــری و بدبینــی آنــان ختــم شــود.
 .3 .6شناخت عوامل پیروزی یا غلبه بر شکست
از ســوی دیگــر ،در قانونمنــدی هســتی ،عواملــی بـرای موفقیــت و جلوگیــری از دشــواریهای حاصــل
از شکســت نیــز وجــود دارد کــه در آیــات قــرآن بارهــا تبییــن شــده اســت .شــناخت ایــن عوامــل راهــکاری در
تکمیــل مــورد پیشــین اســت؛ یعنــی بــا تشــخیص عوامــل رنــج و بحـران ،از آن پیشــگیری کنیــم و در صــورت
بــروز ،بــا تحلیــل صحیــح بــا آن مقابلــه مناییــم از ســوی دیگــر ،عوامــل جلــب روزی خــدا و همراهــی عنــارص
آفرینــش را نیــز بشناســیم و راه را بـرای نجــات و شــادکامی پایــدار همــوار ســازیم .در ایــن مجــال بــه چنــد
منونــه از عوامــل عــام اشــاره میکنیــم؛ امــا بایــد دانســت عوامــل جزئــی پیــروزی و موفقیــت در قــرآن کریــم
فـراوان اســت کــه شــناخت آنهــا راهــکار ایجــاد و تقویــت خودشــفقتی بهشــار مـیرود.
نظرداشــت رضــای خــدا عامــل مهمــی در مســیر ســعادت اســت .هرکــس بــه دنبــال کســب رضایــت
پــروردگار باشــد ،بــه راههــای ســامت هدایــت میشــود و ایــن از ســنتهای الهــی اســت کــه چنیــن شــخصی
از تاریکیهــا بــه نــور درمیآیــد و راه مســتقیم را مییابــد کــه دربردارنــدهی ســعادت جــاودان اوســت:
ـم ِمـ َن الظُّلُـ ِ
ـم إِىل
السـ ِ
ـات إِ َل ال ُّنــو ِر ِبإِ ْذنِـ ِه َو َی ْهدی ِهـ ْ
ـام َو ُی ْخ ِر ُج ُهـ ْ
« َی ْهــدی ِبـ ِه اللَّــهُ َمــنِ اتَّ َبـ َـع رِضْ وانَــهُ ُسـ ُب َل َّ
ِص ٍ
اط ُم ْس ـ َتقیم»( 3مائــده.)16 :خداونــد بــه مبــدأ فاعلــی (نیــت) بــه هم ـراه عمــل مؤمنانــه توجــه دارد.
نقطـهی آغــاز هــر اقدامــی بایــد رضــوان و خشــنودی پــروردگار باشــد و عمــل نیــز بــه دنبــال آن حرکــت کند:
ـس الْ َم ِصیـ ُر»( 4آلعمـران.)162 :
«أَ َف َمــنِ اتَّ َبـ َـع رِضْ ـ َوانَ اللَّـ ِه کَ َمـ ْن بَــا َء ب َِسـخ ٍَط ِمـ َن اللَّـ ِه َو َمـأْ َوا ُه َج َه َّنـ ُ
ـم َو ِب ْئـ َ
بـاال بـردن قـدرت تحمـل (صبر) و نیـروی خودمهارگـری (تقـوا) از دیگر قوانیـن ناظر به خودشـفقتی در
قـرآن اسـت كـه بـا تضمین الهی نسـبت به امنیت و صالح مؤمنین همراه شـده اسـت« :إِنْ تَ َْس ْسـک ُْم َح َسـ َن ٌة
ُـم شَ ـ ْیئاً( 5»...همان)120 :؛
ُـم کَ ْیدُ ه ْ
ضک ْ
ت َُسـ ْؤه ُْم َو إِنْ ت ُِص ْبک ْ
ُـم َسـ ِّی َئ ٌة َی ْف َر ُحـوا ِب َهـا َو إِنْ ت َْص ِ ُ
بروا َو تَ َّتقُـوا الَ َی ُ ُّ
 -1پیش از آنكه مرگتان فرارسد ،متناى مرگ مىكردید ،اینك مرگ را دیدید و در آن مىنگرید.
 -2خـدا بـه وعـدهاى كـه بـا شما نهـاده بـود ،وفا كـرد .آنگاهکه به اذن او دشـمن را مىكشـتید و چون غنیمتـى را كه هواى آن را در رس داشـتید ،به شما
نشـان داد ،سسـتى كردید و در آن امر به منازعه پرداختید و عصیان ورزیدید ...اینك شما را ببخشـود كه او را به مؤمنان بخشـایىش اسـت.
 -3خـدا هركـه را از خشـنودى او پیـروى كنـد ،بهوسـیلهی آن [كتـاب] بـه راههـاى سلامت رهنمـون مىسـازد و بـه توفیـق خویـش ،آنـان را از تاریکیها
بهسـوی روشـنایى بیـرون مىبـرد و بـه راهـى راسـت هدایتشـان مىكند.
 -4آیا آنکس كه به راه خشنودى خدا مىرود ،هامنند كىس است كه موجب خشم او مىشود و مكان او جهنم ،آن رسانجام بد است؟
 -5اگـر خیـرى بـه شما رسـد ،اندوهگیـن شـوند و اگـر بـه مصیبتـى گرفتار آیید ،شـادمان گردنـد .اگر شـكیبایى ورزیـد و پرهیـزگارى كنید از مكرشـان به
شما زیاىن نرسـد.
تربیت شناختی قرآن برای ارتقای «خودشفقتی»
راهکارهای ِ
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همچنیـن تـوكل و اعتماد بـه نرصت الهـی بهعنـوان راهـكار اطمینانبخشـی در رویارویی با بحرانهـای دنیا
صک ُْم ِمـ ْن بَ ْع ِد ِه َو َع َل
ُـم اللَّـهُ َفالَ غَالِ َب لَک ْ
صک ُ
ُـم َو إِنْ یَ ْخ ُذلْک ُْم َف َمـ ْن َذا الَّ ِذی یَ ْن ُ ُ
معرفـی شـده اسـت« :إِنْ یَ ْن ُ ْ
اللَّ ِه َفلْ َی َتـ َوکَّلِ الْ ُم ْؤ ِم ُنـونَ»( 1هامن.)160 :

 .7شناخت محدودیتها و حدود

یکــی از زمینههــای ناکامــی انســان بــا توجــه بــه طبــع کاملگـرا و مطلــوب نامتناهــی او ،نداشــن درک
صحیــح نســبت بــه تواناییهــا و محدودیتهــای خویــش اســت .فــردی کــه نســبت بــه حیطـهی توامننــدی
خــود شــناخت صحیحــی نــدارد ،ممکــن اســت توقعــات یــا آرمانهایــی بـرای خــود تعریــف کنــد که تناســبی
بــا امــکان و اســتعدادهای او نداشــته باشــد و بــه همیــن ســبب دچــار شکســت و دشــواریهای مکــرر شــود؛
همچنیــن اگــر شــخصی محدودیتهــای وجــودی خویــش را نپذیرفتــه و پیوســته بــا آن در جــدال باشــد،
هیـچگاه احســاس کامیابــی و آرامــش را تجربــه نخواهــد کــرد.
از مصادیق محدودیت که نوعاً برای انسـانها نگرانی ایجاد میکند ،ضعف در تولید نسـل و فرزندآوری
اسـت؛ زیـرا طبیعـت انسـان بـه تداوم نسـل گرایـش دارد .خداوند متعـال در چند آیـه ،دغدغه و ناخرسـندی
انبیـای عظـام چـون حضرت ابراهیـم و زکریـا(ع) را بـه جهت نداشتن فرزنـد روایت کـرده و مناجـات و دعای
ایشـان را دراینبـاره بیـان منـوده اسـت .آنچـه در ایـن سـاحت جالبتوجه اسـت ،بیـان منطقـی آن بزرگواران
هنـگام طلـب فرزنـد اسـت کـه نشـاندهندهی تسـلیم و رضـای ایشـان نسـبت بـه نقـص بیفرزنـدی اسـت.
زکریـا(ع) بـا ذکـر محدودیـت جسمانی خـود ،در تعبیری کـه یکـی از زیباترین اسـتعارههای قرآنـی را رقم زد:
َ
ْـت الْ َم َوالِ َی ِم ْن
ـم ِم ِّنی َو اشْ ـ َت َع َل ال َّرأْ ُس شَ ـ ْیباًَ .ف َه ْب ل ی ِمـ ْن لَدُ نْكَ َولِ ًّیا ٭ َوإِنِّی ِخف ُ
«قـال َر ِّب إِنِّـی َوهَـ َن الْ َعظْ ُ
ِ 2
َو َرائِـی َوكَان ِ
ـب لِـی ِم ْن لَدُ نْـكَ َول ًّیا» (مریـم ،)4-5 :از پروردگار طلب فرزنـد کرد و پس از
َـت ا ْم َرأَتِـی َعا ِقـ ًرا َف َه ْ
شـنیدن بشـارت مالئکـه بـر یحیـی ،بار دیگر به سـالخوردگی خویـش و نازایی همسرش اذعان میکنـدَ :
«قال
َر ِّب أَ َّن یَكُـونُ لـ ی غُلا ٌم َو كان ِ
ْت ِم َن الْ ِك َ ِب ِع ِت ًّیا»( 3همان .)8 :این بیانات رصفنظر
َـت ا ْم َرأَتـ ی عا ِقراً َو َقـدْ بَلَغ ُ
از ابعـاد تفسـیری کـه دارد ،میتوانـد از ایـن زاویـه نیـز نگریسـته شـود که ایشـان بـر وجـود محدودیتهای
جسـمی و طبیعـی کـه الزمهی زندگی دنیایی اسـت ،اِرشاف داشـتند و آن را پذیرفته بودنـد که البته در تحقق
و تقویت شـفقت بـر خود تأثیر بسـزایی دارد.
در همیــن رابطــه میتــوان بــه شــناخت محــدودهی تکالیــف رشعــی نیــز بهعنــوان راهــکاری مؤثــر
در مقول ـهی خودشــفقتی اشــاره کــرد؛ عنــری کــه بــه برخــی مصادیــق آن در قــرآن اشــاره شــده و مــورد
روشــنگری قـرار گرفتــه اســت؛ بهعنــوان منونــه ،در آیـهی پایانــی ســورهی بقــره ،اســاس تکلیــف و مســئولیت
 -1اگـر خـدا شما را یـارى كنـد ،هیچکـس بـر شما غلبـه نخواهـد كـرد و اگـر شما را خـوار دارد ،چـه كسى از آن پـس یاریتان خواهـد كرد؟ پـس مؤمنان
بایـد كـه بر خـداى تـوكل كنند.
 -2گفت :اى پروردگار من! اسـتخوان من سسـت گشـته و رسم از پیرى سـفید شـده اسـت و هرگز در دعا به درگاه تو ،اى پروردگار من ،ىببهره نبودهام.
مـن پـس از مـرگ خویش ،از خویشـاوندانم بیمناكـم و زنم نازاینده اسـت .مرا از جانب خـود فرزندى عطا كن.
 -3گفت :اى پروردگار من! مرا از كجا پرسى باشد ،حالآنکه زنم نازاینده است و من خود در پیرى به فرتوىت رسیدهام.
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ـف ال َّلــهُ نَفْسـاً ِإالَّ ُو ْسـ َعها( 1»...بقــره)286 :؛ بنابرایــن،
انســان تــوان و وســع او معرفــی شــده اســت« :ال یُكَ ِّلـ ُ
سـزاوار نیســت بــا کاســتیها و نارســاییهای خــود ،رس ســتیز برداریــم و یــا بــا نشــناخنت آنهــا عمــری را در
جــدال بــا اهــداف و انتظــارات ناهامهنــگ بــا وســع بــه هــدر دهیــم.

 .8اتقان در ارزشگزاری

انســان بــر پایــهی شــناخت و ارزشگــذاری خــود از پدیدههــا ،نظــام تصمیمگیــری و اولویتبنــدی
خویــش را بنــا میکنــد .فارابــی کــه معلــم ثانــی در فلســفهی اســامیبهشــار مـیرود ،معتقــد اســت بـرای
رســیدن بــه كــال تفكــر بایــد بــه فكــر دگرگونــی تلقــی آدمــی از امور بــود؛ زیـرا نــوع تلقــی و بهعبارتدیگر،
نحــوهی ارزیابــی امــور یكــی از مبانــی مؤثــر بــر رفتارهاســت .نگــرش هــان بینــش و تلقــی فــرد از خــود و
اطـراف خــود و هســتی اســت (فارابــی ،1971 ،ص .)59
بســیاری از بحرانهــا و پریشــانیهای آدمــی بهســبب ناتوانــی او در تشــخیص اولویتهــا و ارزشگـزاری
منافــع و لذتهــای خویــش اســت .در طــول تاریــخ ،یکــی از عوامــل پرتکرار گمراهــی و هالکت اقــوام ضعف
در تشــخیص و پیــروی از ارزشهــا بــوده اســت؛ بنابرایــن ،انبیــا و مــردان الهــی بـرای رســاندن مــردم به آســتان
عقالنیــت و بــار یافــن ایشــان بــه رصاط بهرههــای پایــدار کــه اســاس شــفقت بــر نفــس اســت ،همــواره بــر
نظــام ارزشگ ـزاری صحیــح و بازنگــری در معیارهــای آن پــای فرشدهانــد .هنگامیکــه بنیارسائیــل بهجــای
شــکرگزاری از مائــدهی بیماننــد خداونــد از مـ ّن و ســلوی ،راه بهانهجویــی پیمودنــد کــه یکنواختــی آن بــر
مــا گ ـران آمــده اســت و خواهــان گیاهانــی چــون پیــاز و ســیر و عــدس شــدند ،موســی(ع) بــا جمل ـهی «...
أت َْسـ َت ْب ِدلُونَ الَّــذی ُهـ َو أَدْىن بِالَّــذی ُهـ َو َخ ْیــر( 2»...بقــره ،)61 :سســتی ارزشگـزاری آنــان را یــادآور شــد و ایــن
جهالــت را بـرای همیشــه در تاریــخ مانــدگار کــرد.
خداونــد در ســورهی حدیــد ،دنیــا و آخــرت را مقایســه کــرده و فزونخواهــی دنیــا را همچــون هیجــان
بــاران بهــاری و شــادمانی کشــاورزان دانســته اســت کــه دیــری منیپایــد و جــای خــود را بــه خشــکی پاییــز
و زمســتان میدهــد؛ امــا آخــرت ظــرف رنــج و مرارتهــای واقعــی و پاداشهــای حقیقــی اســت« :ا ْعلَ ُمــوا
ـم َو تَكاثُـ ٌر ِفــی ْالَ ْمــوالِ َو ْالَ ْوال ِد كَ َم َثــلِ َغ ْیـ ٍ
ـب
ـب َو لَ ْهـ ٌو َو زی َنـ ٌة َو تَفا ُخـ ٌر بَ ْی َنكُـ ْ
ـث أَ ْع َجـ َ
أَنَّ َــا الْ َحیــا ُة الدُّ نْیــا لَ ِعـ ٌ
ـذاب شَ ــدیدٌ َو َم ْغ ِفـ َر ٌة ِمـ َن اللَّـ ِه َو
ـج َفـ َـرا ُه ُم ْص َفـ ًّرا ثُـ َّ
ـم یَهیـ ُ
الْكُ َّفــا َر نَباتُــهُ ثُـ َّ
ـم یَكُــونُ ُحطامـاً َو ِفــی ْال ِخـ َر ِة َعـ ٌ
رِضْ ــوانٌ َو َمــا الْ َحیــا ُة الدُّ نْیــا إِالَّ َمتــا ُع الْ ُغـ ُرور» (حدیــد.)20 :در آیــات دیگــری نیــز ،آخــرت را بهطــور مطلــق
برتــر و پایدارتــر از زندگــی دنیــا دانســته اســت کــه میبایســت بهمثابــه معیــار اصلــی در ارزشگذاریهــا
لحــاظ شــودَ « :و �ل َ ْل ِخـ َر ُة َخ ْیـ ٌر لَــكَ ِمـ َن ْالُوىل» (ضحــی )4 :و « َو ْال ِخـ َر ُة َخ ْیـ ٌر َو أَبْقــى» (اعلــی.)17 :
اتخــاذ ایــن راهــرد میتوانــد انســان را از خســارتهای بــزرگ در دنیــا و شــدائد هولنــاک در قیامــت
حفــظ کنــد کــه بــا حــرت و ندامــت ابــدی هم ـراه اســت؛ و شــاید برتریــن و عمیقتریــن راهــکار ب ـرای
شــفقت بــر نفــس باشــد کــه ســایر راهکارهــا بــا وجــود آن معنــا مییابنــد و قابــل تحقــق و اجـرا میشــوند.
 -1خدا هیچکس را جز بهاندازهی طاقتش مكلّف منىكند.
 -2موىس گفت :آیا مىخواهید آنچه را كه برتر است ،به آنچه فروتر است ،بدل كنید؟
تربیت شناختی قرآن برای ارتقای «خودشفقتی»
راهکارهای ِ
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اولویتگــذاری میــان توحیــد و رشک ،منافــع و لــذات انــدک و منفــت پایــدار و حقیقــی ،از مســیر تعقــل
و آیندهنگــری عبــور میکنــد و بــه کمــک کشــف قوانیــن هســتی ،بــه رسانجــام میرســد؛ بنابرایــن،
درهمتنیدگــی ایــن راهکارهــا امــری طبیعــی اســت.

 .9شناخت موانع

اساسـاً مهربانــی و خیرخواهــی نســبت بــه خویشــن بــا تشــخیص ،مواجهــه و غلبــه بــر موانــع گرهخورده
اســت .منیتــوان ســخن از دلســوزی ب ـرای خــود گفــت؛ امــا نســبت بــه دشــمنی و بدخواهــی بیتفــاوت
بــود .وجــود مقتضــی بـرای تحقــق پیــروزی یــا رضایــت و شــادکامی میبایســت بــا نبــو ِد مانــع تکمیــل شــود
تــا بــه نتایــج مطلــوب دســت یابیــم .موانــع در موقعیتهــای گوناگــون میتوانــد متفــاوت باشــد؛ امــا قــرآن
کریــم از وجــود موانــع عــام و مشــرک در مســیر کامیابــی هم ـهی انســانها خــر داده اســت کــه آگاهــی
از ماهیــت ،عملکــرد و شــاخصههای آنهــا ب ـرای حفــظ رشایــط و مقتضیــات پیــروزی رضوری اســت و بــه
مــواردی از مهمتریــن آنهــا در ایــن بحــث اشــاره میگــردد.
شــیطان نخســتین و عامتریــن دشــمن فرزنــدان آدم اســت کــه در جایجــای قــرآن مــورد معرفــی و زنهــار
قــرار گرفتــه اســت .موجــود راندهشــدهای کــه کینــهی آدم را در دل گرفــت و بــرای نابــودی و گمراهــی
ذریـهاش ســوگند خــورد (نــک :ص82 :؛ حجــر 39 :و .)...البتــه ابلیــس پــس از ایــن انتخاب ،لشــکریان بســیاری
ـم ِب َخ ْیلِــكَ َو َرجِ لِــكَ ( 3»...ارساء )64 :و جریانــی از موانــع را در
ـب َعلَ ْی ِهـ ْ
از جـ ّن و انــس فراهــم آوردَ ...« :و أَ ْجلِـ ْ
برابــر کامیابــی انســان بــه راه انداخــت .خداونــد در نظــام هدایتــی خــود ،بارهــا از مکــر و فنهــای شــیطان
ب ـرای ایــن دشــمنی پــرده برداشــته و انســان را از افتــادن در مســیر زیا نبــار و حرستآفریــن او بازداشــته
اســت (بـرای منونــه نــک :بقــره 168 :و 208؛ فاطــر35 :؛ قصــص15 :؛ و.)...
در مرتبـهی اول ،شــیطان بــا انبیــای الهــی مقابلــه میکنــد و هرچــه در تــوان داشــته باشــد ،بـرای نــاکام
ِــی عَــدُ ًّوا
مانــدن تالشهــای هدایتــی و نجاتبخــش ایشــان انجــام میدهــدَ « :و كَذلِــكَ َج َعلْنــا لِــك ُِّل نَب ٍّ
شَ ــیاطی َن ْ ِ
ـم إِىل بَ ْعـ ٍ
ف الْ َق ـ ْولِ ُغ ـ ُروراً( 4»...انعــام )112 :و در ادامــه،
النْـ ِ
ـض ُز ْخ ـ ُر َ
ـس َو الْجِ ـ ِّن یُوح ـ ی بَ ْعضُ ُهـ ْ
گــروه انــدک مؤمنــان را نیــز گامبــهگام از مســیر ســامت و ســعادت خویــش دور میســازد .او پیوســته
بــا اغــوا ،تزئیــن و ،...ب ـرای فریفــن انســانها تــاش میکنــد و هرکــه بهســبب ســهلانگاری یــا نشــناخنت
راهربدهــای او ،بــه دنبــال گامهایــش حرکــت کنــد ،چنــان گرفتــار پلیــدی و عواقــب آن خواهــد شــد کــه جــز
فضــل و رحمــت بیانتهــای خداونــد ،درمــان و گریــزی برایــش نیســتَ ...« :و َمـ ْن َی َّت ِبـ ْـع ُخطُـ ِ
ـوات الشَّ ـ ْیطانِ
ـم ِمـ ْن أَ َحـ ٍد أَبَــداً َو ل ِكـ َّن
ـم َو َر ْح َم ُتــهُ مــا َز 
ىك ِم ْنكُـ ْ
َفإِنَّــهُ یَأْ ُمـ ُر بِالْ َف ْحشــا ِء َو الْ ُم ْنكَـ ِر َو لَـ ْو ال فَضْ ـ ُـل اللَّـ ِه َعلَ ْیكُـ ْ
اللَّــهَ یُ َزكِّــی َم ـ ْن یَشــا ُء( 5»...نــور.)21 :
 -3و به یارى سواران و پیادگانت بر آنان بتاز.
 -4و همچنین براى هر پیامربى دشمناىن از شیاطین انس و جن قرار دادیم .براى فریب یكدیگر ،سخنان آراسته القا مىكنند.
 -5و هركـه پـاى بهجـای پـاى شـیطان گـذارد ،بدانـد كـه او بـه فحشـا و منكـر فرمـان مىدهد و اگـر فضل و رحمتى كه خدا بر شما ارزاىن داشـته اسـت،
منىبـود ،هیچیـک از شما هرگـز روى پـاىك منىدیـد؛ امـا خـدا هر كـس را كه بخواهـد ،پاكیزه مىسـازد.
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انســانهایی کــه بــه دلیــل حســادت یــا تعصــب منیخواهنــد هیــچ خیــر و پیــروزی نصیــب مؤمنان شــود،
شكیـ َن أَنْ
مانــع اساســی دیگــری بـرای موفقیــت هســتند« :مــا یَـ َو ُّد الَّذیـ َن كَ َفـ ُروا ِمـ ْن أَ ْهــلِ الْ ِكتـ ِ
ـاب َو الَ الْ ُم ْ ِ
ـم ِمـ ْن َخ ْیـ ٍر ِمـ ْن َربِّكُــم( 1»...بقــره .)105 :آنــان هــر اقدامــی بـرای بازگردانــدن مؤمنــان از مســیر
یُ َنـ َّز َل َعلَ ْیكُـ ْ
َ
ِ
حــق اتخــاذ میکننــد و راه را بـرای جریــان ناگــواری و ســختی علیــه ایشــان میگشــایندَ « :و َّد كَثیـ ٌر مـ ْن أ ْهــلِ
ـم كُ َّفــاراً َح َســداً ِمـ ْن ِع ْنـ ِد أَنْف ُِسـهِم( 2»...هــان .)109 :بالطبــع ،بـرای
الْ ِكتـ ِ
ـم ِمـ ْن َب ْعـ ِد إیامنِكُـ ْ
ـاب لَـ ْو َی ُردُّونَكُـ ْ
دلســوزی نســبت بــه خــود ،شــناخت ایــن قبیــل ارادههــا و اقدامــات بــه منظــور پیشــگیری و مواجهــه بــا آن
رضوری اســت .خداونــد متعــال ،ضمــن تأییــد اثرگــذاری و زیانبخشــی حســد ،بـرای مواجهــه بــا آن ،مؤمنــان
را در كنــار تدابیــر دیگــر ،بــه اســتعاذه و پنــاه بــردن بــه درگاه خــود نیــز فراخوانــده اســتُ « :قـ ْـل أَ ُعــو ُذ ِبـ َر ِّب
ش َح ِاسـ ٍد إِ َذا َح َســدَ»( 3فلــق 1 :و .)5
الْ َفلَـ ِ
ـقَ ...و ِمـ ْن َ ِّ
دوســت و همنشــین ناشایســت نیــز میتوانــد بدتریــن خســارتها را بــه دنبــال داشــته باشــد؛ تــا
آنجــا کــه در قیامــت ،روزی کــه هیــچ ِعــدل و شــفاعتی نیســت ،ســتمکاران (چهبســا ســتمکاران بــر خــود)
بــا حــرت و ندامــت بــر پشــت دســت خــود میزننــد و عامــل گمراهــی و رنــج دیرپایشــان را دوســت بــد
ى َیدَ ْی ـ ِه َی ُقـ ُ
ـول یــا لَ ْی َت ِنــی اتَّ َخ ـ ْذ ُت َمـ َـع ال َّر ُســولِ َســبیالً .یــا َو ْیلَت ـ ى
ـم َع ـ 
میشــارندَ « :و َی ـ ْو َم َی َعـ ُّ
ـض الظَّالِـ ُ
4
ـم أَتَّ ِخـ ْذ فُالنـاً خَلیـاً .لَ َقــدْ أَضَ لَّنـی َعــنِ ال ِّذكْـ ِر بَ ْعــدَ إِ ْذ جا َءنــی( »...فرقــان)29-27 :؛ دوســتی کــه
لَ ْی َتنـی لَـ ْ
ایشــان را از راهیابــی بــه جــوار هدایــت پیامــر خــدا و رهایــی از ناکامــی و شکســت دامئــی بازداشــته اســت.
ـب متعالــی آن نیــز مانــع جــدی در
رشــدنایافتگی نفــس و گــذر نکــردن از مراتــب نفــس امــاره بــه مراتـ ِ
5
ِ
ِ
ِ
ـم َربِّــی»...
ِالســوء إ َّل َمــا َرحـ َ
برابــر موفقیتهــای انســان اســتَ « :و َمــا أُبَ ـ ِّر ُئ نَف ِْســیج إِنَّ ال َّن ْفـ َ
ـس َلَ َّمــا َر ٌة ب ُّ
(یوســف.)53 :

 .10اعتقاد به همگانی بودن رنج (اشرتاك رنج انسانی)

درك همگانــی بــودن رنــج و شكســت میتوانــد در پذیــرش آن بســیار ســودمند باشــد .مؤلف ـهی دوم
شــفقت بــر نفــس (از دیــد روانشناســان) نیــز بر ایــن محور تكیــه دارد كه فــرد بــا کاوش در حــوادث پیرامون
خــود ،ایــن خاصیــت زندگــی دنیایــی را كشــف و فهــم کنــد .اگــر اكنــون از ناگــواری و شكســت درمانــده و
افــرده اســت ،بــه یــاد آورد كــه تلخكامــی ویــژهی او نیســت و ب ـرای هم ـهی انســانها ایجــاد میشــود.
ایــن یــادآوری میتوانــد در برابــر افــكار منفــی و مخربــی كــه بــر ذهــن او هجــوم مـیآورد ،مصونیــت نســبی
ایجــاد کنــد و او را بـرای تجهیــز قــوا و تــاش دوبــاره آمــاده ســازد .خداونــد متعــال زندگــی انســان را آمیختــه

 -1از میان اهل كتاب ،آنان كه كافر شدند و نیز مرشكان ،دوست منىدارند كه از جانب پروردگار به شام خیرى برسد.
 -2بسیارى از اهل كتاب با آنكه حقیقت بر آنان آشکار شده است ،از روى حسد دوست دارند شام را پس از ایامن آوردنتان به كفر بازگردانند.
 -3بگو پناه میبرم به پروردگار سپیدهدم ...و از رش [هر] حسود آنگاهکه حسد ورزد.
 -4روزى كـه كافـر دسـتان خـود را بـه دنـدان گـزد و گویـد :اى كاش راهى را كه رسـول در پیشگرفتـه بود ،در پیشگرفته بـودم .واى بر مـن! كاش فالن را
دوسـت منىگرفتـم ،بـا آنكـه قرآن بـراى من نازلشـده بود ،مـرا از پیرویاش بازمىداشـت.
 -5و مـن (خودسـتایی منیکنـم و) نفـس خویـش را از عیـب و تقصیـر مب ّرا منیدانم؛ زیرا نفس اماره انسـان را به کارهای زشـت و ناروا سـخت وامیدارد،
جـز آنکـه خدای مـن رحم کند.
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بــا رنــج معرفــی کــرده اســت« :لَ َقــدْ َخلَ ْق َنــا ْ ِ
الن َْســانَ ِفــی كَ َبـ ٍد»( 1بلــد )4 :و در آیــات بســیاری ،انــواع مصائب
و ابتالئــات را یــادآور شــده اســت .گوناگونــی ایــن رنجهــا چنــان اســت کــه هــر فــرد و گروهــی بــا شــکلی از
آن دسـتبهگریبان اســت و هیچکــس در برابــر آن مصونیتــی نــدارد« :یَــا أَیُّ َهــا ْ ِ
الن َْســانُ إِنَّــكَ كَا ِد ٌح إِ َل َربِّــكَ
كَدْ ًحــا َف ُم َل ِقیـ ِه» .2البتــه برخــی بنــدگان برگزیــدهی خــدا آگاهانــه بــه اســتقبال رنــج و دشــواری میرونــد و
بـرای ایجــاد تغییـرات بــزرگ یــا نجــات و هدایــت انســانها ،آن را بــر خــود همــوار میســازند تــا آنجــا کــه
صــای «مــا رأیــت اال جمیــا» نیــز در گــوش تاریــخ رس میدهنــد.

 -1كه آدمى را در رنج و محنت بیافریدهایم.
 -2ای انسان! البته با هر رنج و مشقت (در راه طاعت و عبادت حق بکوش که) عاقبت به حضور پروردگار خود میروی.
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نتیجهگیری

از تحلیـل آیـات قـرآن بـا محتـوای شـفقت بـر خـود چنیـن برمیآید کـه آنچـه در روانشناسـی در قامت
یـک رهیافـت نویـن و تحولـی بـرای کمـک بـه شـادکامی و سلامت روان انسـان مطر ح شـده و تا ایـن اندازه
مـورد توجـه پژوهشـگران ،درمانگـران و نظریهپـردازان این حوزه قرار گرفته اسـت ،پانزده قـرن پیشازاین ،در
کتـاب جامـع زندگـی بشر ،قـرآن کریـم آمده و مـورد توجه گسترده بوده اسـت .با آنکـه این رهیافـت نوین،
مطابـق تحقیقـات متعـدد ،بـه آثـار و نتایـج بزرگـی در سـاحت سلامت روان انسـان انجامیـده اسـت ،اما در
مقایسـه بـا تعالیـم قـرآن ،از ژرفـای چندانی نـدارد؛ زیرا روانشناسـان بـا روشهای گوناگون مترینی ،سـعی در
تلقیـن و تثبیـت خودمهربانـی در مراجعـان خـود دارنـد؛ امـا قـرآن کریـم با عمیقتریـن الیههای شـناختی و
عقالنـی مخاطـب ارتبـاط گرفتـه و از آن مبـدأ ،بـه تحریک الیـهی عاطفی و سـپس رفتاری پرداخته اسـت؛ به
ِ
تربیت قرآنی بهمراتب
همین سـبب ،حرکت در مسـیر خودشـفقتی در مواجهه با شکسـتها و مشـکالت ،با
از ثبـات و خودانگیختگـی باالتـری برخـوردار خواهد بود.
امتیـاز دیگـر راهکارهـای تربیتـیِ خودشـفقتی در قـرآن کریـم ،عنایـت آن به شـادکامی پایـدار و حقیقی
انسـان بـا نگـرش معادبـاور اسـت .این در حالی اسـت که روانشناسـی تأکید ویـژهای بر مترکز در حـال دارد و
درنهایت ،به رضایتمندی و شـادکامی دنیوی انسـان بسـنده کرده اسـت؛ اگرچه با نادیده گرفنت برخی حقایق
و تعارضـات باشـد .قـرآن کریـم نهتنها به مدیریت لحظه و حـال توجه دارد ،بلکه برای جربان گذشـته و تدبیر
آینـده نیـز معـارف شـناختی دقیقـی ارائـه داده اسـت .قرآن انسـان را با نگـرش توحیدی ،به رضا و تسـلیم در
حـوزهی پدیدههـای پیرامونـی خـارج از اختیـار خـود فراخوانـده و زمینـهی پذیـرش آن را بـر اسـاس اعتامد و
اتـکال بـه مدیریـت هسـتی فراهم آورده اسـت؛ اما در حـوزهی تصمیامت فردی و جمعی ،نیـاز به عقلورزی
و آیندهنگـری اسـت تـا انسـان مؤمن با شـناخت عاقبـت و مآل خود ،نظـام حاکم بر آن و نیـز قوانین موجود
در دنیـای کنونـی ،بـه تدبیـر صحیـح آن اقـدام کنـد .در ایـن سـیر ،شـناخت محدودیتهـا ،دشمنشناسـی و
اتقـان در ارزشگـذاری نیـز راهکارهای شـناختی دیگری برای دسـتیابی به خودشـفقتی متعالی و نجاتبخش
هسـتند کـه قرآن کریـم پیش روی پیروان خود گشـوده اسـت.
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