بررسی نیاز انسان به پذیرش در قرآن کریم با تأکید بر روش میدان

معنائی

پذیــرش نیــازی جهانشــمول اســت و گســرهی زندگــی انســان را
چکیده در برمیگیــرد .رضبــه بــه ایــن نیــاز طرحوارههــای ناســازگاری را
ایجــاد میکنــد و تأمیــن ایــن نیــاز ،احســاس دریافــت محبــت،
حامیــت و معنــاداری را افزایــش میدهــد .هــدف از ایــن پژوهــش ،بررســی نیــاز
انســان بــه پذیــرش در قــرآن کریــم اســت .روش اصلــی ایــن پژوهــش کیفی اســت.
جمـعآوری دادههــا بــا اســتفاده از روش ســاختگرایی و راهــکار بررســی میــدان
معنایــی صــورت گرفــت .بـرای ایــن منظــور ،منونههای تحقیــق یعنی آیــات مرتبط
بــا اشــتقاقهای ریش ـهی «رحــم» و «عــذب» ،در نرماف ـزار مکسکیــودا نســخهی
 12وارد شــدند .کار کدگــذاری هم ـراه بــا تحلیــل محتــوا ،بــه روش دادهبنیــاد و
بــا مقولهبندیهــای مختلــف انجــام گرفــت .یافتههــای پژوهــش ب ـرای ایــن دو
ریشــه ،بیانگــر فراوانــی  900کــد مرتبــط بــا مفهــوم پذیــرش اســت کــه اهتــام
قــرآن بــه ایــن نیــاز را نشــان میدهــد .تحلیــل یافتههــای پژوهــش بــه چهــار
ســطح از پذیــرش بـرای تأمیــن ایــن نیــاز رســیده اســت؛ پذیـ ِ
ـرش خداونــد ،پیامــر
و رهـران الهــی ،جامعــه و خانــواده .پذیــرش انســانها در قــرآن کریــم بــر اســاس
چارچوبــی صــورت میگیــرد کــه تحلیــل واژهی مقابــل رحمــت یعنــی عذاب ،ســهم
عمــدهای از آن را تبییــن میکنــد .پذیــرش خداونــد عــام اســت و همــگان را شــامل
میشــود؛ ایــن پذیــرش بــر اســاس چارچــوب مشــخصی صــورت میگیــرد کــه بــه
حالــت تعــادل میــان تــرس و امیــد در انســان منتــج میشــود؛ درنتیجــه ،پذیــرش
بــه طیفــی از مهربانــی اشــاره دارد کــه پایینتریــن ســطح آن ،شــامل نیــاز انســان
بــه توجــه مثبــت و پذیرفتــه شــدن مهربانانــه نــزد دیگـران اســت .همنشــینهای
عــذاب نیــز چارچــوب ایــن پذیــرش را مشــخص میکننــد.
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مقدمه

نیــاز در روانشناســی هــر چیــزی اســت کــه نوعــی كمبــود و نقــص باشــد و ب ـرای بقــا یــا بهزیســتی
ارگانیــزم رضوری بهشــارآیــد؛ همچنیــن بـرای رفــع آن در فــرد ،انگیــزه ایجــادکنــد؛ ماننــد كمبــود غــذا ،آب،
اكســیژن و نیازهــای غیرجســانی ماننــد پذیــرش و محبــت ،اح ـرام ،آزادی و محدودیتهــای واقعبینانــه و
غیــره (ماتســوموتو ،2009 ،ص  .)328نیازهــا بهصــورت انگیزههایــی ب ـرای انواعــی از رفتارهــا درمیآینــد و
رفتارهــا نیــز بــه منزل ـهی بازتابــی از نیازهــا محســوب میشــوند (كارور و ش ـییر ،۱۹۹۲ ،ص  .)۹۹نیــاز بــه
پیونــد و پذیــرش 2ازجملــه نیازهــای بنیادیــن انســان اســت .منظــور از پذیــرش ،داشــن ارتباطــی ایمنیبخــش،
گــرم و باثبــات ،همـراه بــا توجــه مثبــت بــا موضــوع دلبســتگی اســت (یانــگ و همــکاران ،1386 ،ص .)55
پیشـینهی مفهـوم پذیرش در روانشناسـی ،بـه فروید برمیگـردد ،هنگامیكه اظهار داشـت :پیوند عاطفی
نوبـاوه بـا مـادر ،مبنـای همـهی روابـط بعـدی اسـت (بـرک ، 1390 ،3ص  .)273همچنیـن او مطرح کـرد ایجاد
حـس اعتماد و امیـد در انسـانها ،بـه دریافـت پذیـرش و محبـت از منابع حامیتـی فرد برمیگـردد که بخش
عمـدهای از آن ،بـه تجربیـات اولیه کودکی بسـتگی دارد (پروچاسـکا و نورکـراس ،1391 ،ص .)37
پذیــرش در ادامــه ،بهعنــوان یــک اصــل اصالحی-درمانــی ،موردتوجــه نظریــات مختلــف روانشناســی
قرارگرفتــه و بــا عناویــن نزدیــک بــه هــم ذکرشــده اســت :هورنــای ،4آن را تحــت عنــوان نیــاز بــه «محبــت» و
«تصویــب وجهــه» ذکــر میکنــد .مزلــو 5پــس از تأمیــن نیازهــای جســانی و ایمنــی ،نیــاز بــه تعلــق و محبت
را مهمتریــن نیــاز میدانــد .راجــرز انســانها را نیازمنــد توجــه مثبــت غیرمــروط 6میدانــد؛ نیــازی کــه
در همــه پایــدار و در همـهی ســنین جریــان دارد .توجــه مثبــت ،شــامل پذیرفــن بازخوردهــا و برخوردهــای
گــرم و محبتآمیــز ،صمیمیــت ،عشــق و تأئیــد از ســوی دیگـران اســت و در دوران نــوزادی ،بیشــر از جانــب
مــادر منــود دارد .در حقیقــت ،بــرای نــوزاد کــه رفتارهــای آینــدهی او بهوســیلهی میــزان دریافــت ایــن
محبــت و عشــق هدایــت میشــود ،امــری حیاتــی اســت (شــولتز ،1389 ،ص  .)401در رویکــرد انســانگرایی
راجــرز ،پذیــرش ،بــه معنــای تأییــد دیــدگاه فــرد مراجعهکننــده یــا اعــال وی و موافقــت بــا او نیســت ،بلکــه
درمانگــرُ ،مراجــع را بهعنــوان یــک انســان و بــا ارزشهــای یــک انســان میپذیــرد و بـرای رفتارهــا و افــکار
احتاملــی نامطلــوب وی جــای بحــث میگــذارد (شــفیعآبادی و نــارصی ،۱۳۶۵ ،ص  .)160البتــه پذیــرش
غیرمــروط بــه معنــای بیقانونــی فضــای والدگــری یــا مشــاوره نیســت؛ پذیــرش اگــر کام ـاً غیرمــروط
باشــد احتــال آســیب بســیار بــاال خواهــد بــود .جایــی کــه تهدیــد یــا آســیب علیــه مراجــع ،مشــاور یــا دیگــر
اشــخاص مطــرح باشــد و یــا اینکــه مراجــع اســتانداردهای مشــاورهای را قبــول نداشــته باشــد ،برخــوردی
انســانی و قانونــی صــورت میگیــرد (برنــارد ،2013 ،ص .)47
1

1- Need
2- Acceptance
3- Berk.L
4- Karen Horney
5- Abraham Maslow
6- Unconditional Positive Regard
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مــوج ســوم درمــان شــناختی-رفتاری کــه در ادامــه شــکل گرفــت ،بــا عنــوان درمــان مبتنــی بــر پذیــرش
( )ACTشــناخته میشــود و پذیــرش خــود ،دیگـران و محیــط را جــزو اهــداف اصلــی درمانــی برمیشــارد.
ایــن رویکــرد ،پذیــرش را اینچنیــن تعریــف میکنــد :برق ـراری ارتبــاط گــرم بــا یــک منبــع برانگیزاننــدهی
درونــی یــا بیرونــی کــه بــه جــای رفتارهــای گریــز ،اجتنــاب یــا پرخاشــگری ،رفتــار پذیرشگــری هم ـراه بــا
چارچوبهــای منطقــی را فراهــم مـیآورد (هیــس و پنکــی .)2003 ،1ایــن رویکــرد عــاوه بــر پذیــرش دیگران،
پذیــرش خــود 2را نیــز بخــش مهمــی از فراینــد اصــاح و درمــان میدانــد.
اصــاح و درمــان در نظریــه طــرحوارهای ،3بهعنــوان یکــی از نظریــات متأخــر روانشناســی بــا پذیــرش
مراجــع آغــاز میشــود؛ یعنــی رابط ـهای ســامل ،تــوأم بــا تفاهــم ،4همدلــی ،5گرمــی 6و صداقــت 7بــا مراجــع
برق ـرار میشــود (یانــگ و همــکاران ،1391 ،ص  .)211بــر اســاس ایــن نظریــه ،چنانچــه در دوران کودکــی،
تعامــل میــان خلقوخــوی 8فطــری کــودک و محیــط اولیــه ،بهجــای تأمیــن نیازهــای اساســی ،بــه ناکارآمــدی
آنهــا منجــر میشــود و کنــش والدیــن و محیــط اجتامعــی در حــد بهینــه و مطلــوب نباشــد ،در ایــن صــورت،
کــودک مســتعد ایجــاد طرحوارههــای ناســازگار اولیــه میگــردد (هــان ،ص  .)33طرحوارههــای ناســازگار
اولیــه ،الگوهــای هیجانــی و شــناختی خودآسیبرســان و ســاختارهای شــناختی باثباتــی ،شــامل باورهایــی
دربــارهی خــود ،دیگـران و محیــط هســتند كــه از ارضــاء نشــدن نیازهــای اولیــه ،بهویــژه «نیازهــای هیجانــی
اساســی »9در دوره كودكــی ،رسچشــمه میگیرنــد (فــری ،1388 ،ص  .)40طرحوارههــا ممکــن اســت پیــش
از آنكــه كــودك زبــان بیامــوزد ،شــكل بگیرنــد و اغلــب ،نفــوذ خــود را بــر سیســتم پــردازش اطالعــات در زیــر
آســتانه هوشــیاری اعــال میكننــد (امانــی و دیگـران .)1390 ،اولیــن نیــاز معرفیشــده در ایــن نظریــه ،نیــاز
انســان بــه دلبســتگی 10ایمــن بــه دیگـران اســت کــه شــامل نیــاز بــه پذیــرش ،امنیــت ،ثبــات و محبت اســت
(یانــگ و همــکاران ،1391 ،ص  .)33آســیب بــه ایــن نیــاز ،ســطوحی از هیجــانِ برآمــده از افــکار بنیادیــن
را منتــر میکننــد کــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم ،بــه اشــكال مختلفــی از آشــفتگیها نظیــر افرسدگــی،
اضطــراب و تعارضهــای بینفــردی منجــر میشــوند (یوســفنژاد و پیوســتهگر ،1390 ،ص  .)58آنهــا
بهواســطهی ارتبــاط و تأثیــری كــه بــر ســبك دلبســتگی ،اختاللهــای شــخصیت و اختاللهــای خلــق
میگذارنــد ،میتواننــد بــه تعارضهــای زناشــویی منجــر گردنــد (یوســفی و دیگ ـران ،1389 ،ص .)22
مطالــب بــاال بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه پذیــرش در همــهی نظریــات ،جــزء مهــم تربیــت ،اصــاح
1- Hayes, s. c. & Pankey
2- Self Acceptance
3- Schema Therapy
4- Rapport
5- Empathy
6- Warmth
7- Genuineness
8- Temperament
9- Core emotional needs
10- Attachment
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و درمــان بهشــار آمــده اســت .پذیــرش نوعــی توجــه مثبــت و مهربانــی اســت کــه فــرد پذیرفتهشــده
یــا کنشهــای او را هامنگونــه کــه هســت ،بــا همــهی خوبیهــا و نقصهــا میپذیرنــد و بــه خــود یــا
گــروه راه میدهنــد و بــا ادامــهی رابط ـهی عاطفــی ،پذیــرش بیشــری ارائــه میشــود .هرچنــد بعضــی از
نظریــات ،پذیــرش غیرمــروط را مطــرح کردهانــد امــا رشط آســیب نرســاندن بــه خــود و دیگ ـران و دیگــر
محدودیتهــای منطقــی ،جــزو محدودیتهــای مفــروض پذیــرش در نظــر گرفتــه میشــود.
ــم الْ ُفقَــرا ُء إِ َل اللَّــ ِه
ــاس أَنْ ُت ُ
قــرآن کریــم انســان را موجــودی نیازمنــد معرفــی میکنــد« :یــا أَ ُّی َهــا ال َّن ُ
ـی الْ َحمیــدُ» (فاطــر .)15،ایــن نیازهــا در کودکــی و همچنیــن در ســنین کهولــت بیشــر
َو اللَّــهُ ُه ـ َو الْ َغ ِنـ ُّ
ـم َج َعـ َـل ِم ـ ْن بَ ْع ـ ِد ضَ ْعـ ٍ
ـم ِم ـ ْن ضَ ْعـ ٍ
ـم َج َعـ َـل ِم ـ ْن بَ ْع ـ ِد ُق ـ َّو ٍة
ـف ُق ـ َّو ًة ثُـ َّ
ـف ثُـ َّ
هســتند« :اللَّــهُ الَّــذی َخلَ َقكُـ ْ
ضَ ْعف ـاً َو( »...روم .)54،اســام دیــن پذیــرش و محبــت اســت و درهــای آن نســبت بــه هــر رویآورنــدهای
بــاز اســت (مکارمشــیرازی ،1372 ،ج  ،2ص  .)515ســبک زندگــی پیامــر و اهلبیــت(ع) نیــز بــر پذیــرش و
محبــت بــوده و پیــروان را بــه ایــن امــر ســفارش میکردنــد (طباطبائــی ،1374 ،ج  ،9ص  )425و در ایــن
موضــوع ،نســبت بــه کــودکان و اعضــاء خانــواده تأکیــد ویــژهای داشــته و ازجملـهی حقــوق آنــان دانســتهاند
(نــک :رســاله حقــوق امــام ســجاد ،صــدوق ،1413 ،ج  ،2ص  .)625بااینحــال ،مهربانــی و پذیــرش بــدون
ب و محدودیتهــای واقعبینانــه ،مانعــی در مســیر رشــد اســت و احتــال آســیب را بــاال میبــرد ،همچنان
چارچــو 
بزاســت (اعرافــی ،1395 ،ص  .)119ایــن
کــه افــراط در محدودیتهــا و غیرواقعبینانــه بــودن آنهــا نیــز آسی 
تحقیــق بــه دنبــال برداشــت دیــدگاه قــرآن کریــم دربــارهی نیــاز انســان بــه پذیــرش و چارچــوب ایــن پذیــرش
اســت« .رحمــت» بارزتریــن واژهی کلیــدی اســت کــه مفهــوم پذیــرش و مهربانــی را در کالم عــرب و قــرآن
نشــانمیدهــد و بیشــرین فراوانــی ایــن مفهــوم در قــرآن کریــم بــه ریشـهی «رحــم» اختصاصیافتــه اســت
(قرشــی بــه نقــل از زمخــری و طوســی ،1412 ،ج  ،3ص 68؛ مصطفــوی ،1368 ،ج  ،4ص  .)93درک مفهــوم
یــک واژه از متکلــم ،هنگامــی امکانپذیــر اســت کــه همــهی کاربردهــای آن واژه در جهانبینــی گوینــده
بررســی شــود (ایزوتســو ،1361 ،ص  .)84از ســوی دیگــر ،فهــم یــک واژه و ویژگیهــای آن ،بــدون بررســی
مفهومــی واژگان متقابــل ،تقریب ـاً ناممکــن یــا ناقــص خواهــد بــود؛ ارزش معنایــی واژههــا معمــوالً بــا در
نظــر گرفــن ارزش مفهــوم مقابــل آنهــا تعییــن میشــود (صفــوی ،1391 ،ص )14؛ ازای ـنرو ،تحقیــق حــارض
کاربردهــای ریش ـهی «عــذب» را نیــز بررســیمیکنــد .در معناســازی قــرآن« ،عــذاب» در  14مــورد مقابــل
«رحمــت» و در  12مــورد مقابــل «مغفــرت» قرارگرفتــه اســت .ایــن تقابل ،ارتباط معناشناســی ایــن دو واژه را
نشــانمیدهــد .بــا در نظــر گرفــن مطالــب بــاال و بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه پژوهــش مســتقلی دربــارهی
نیــاز انســان بــه پذیــرش در قــرآن کریــم صــورت نگرفتــه ،پرســش اصلــی ایــن پژوهــش ،بررســی مفهــوم
پذیــرش در قــرآن کریــم بهعنــوان یــک نیــاز بــر پای ـهی واژگان کلیــدی «رحمــت و عــذاب» اســت .پرســش
فرعــی ایــن پژوهــش بررســی منابــع ،ویژگیهــا و راهکارهــای تأمیــن ایــن نیــاز از نــگاه قــرآن اســت .بـرای
ایــن منظــور ،پــس از تبییــن دیدگاههــای روانشناســی معــارص دربــارهی ایــن نیــاز ،پذیــرش را در قرآن بــا روش
معناشناســی ســاختگرا جس ـتوجو خواهــد کــرد و بــا روش دادهبنیــاد تحلیــلمیکنــد.
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دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 5شماره 2

روش تحقیق

هــدف از ایــن پژوهــش ،بررســی مفهومپــردازی قــرآن کریــم بــه موضــوع نیــاز انســان بــه پذیــرش اســت.
ب ـرای ایــن منظــور ،تحقیــق حــارض از روش معناشناســی ســاختگرا و راهــکار بررســی «میــدان معنایــی»1
ب ـرای جم ـعآوری دادههــا اســتفاده میکنــد .میــدان معنایــی ،مجموع ـهای از نشــانههای زبانــی اســت کــه
بیانگــر حــوزهی مشــخصی از تجربــه هســتند .فهــم یــک واژه منــوط بــه درک روابــط آن بــا همــهی واژگان
مرتبــط درون یــک حــوزه اســت (ایزوتســو ،1361 ،ص  .)15در ایــن روش بــرای یافــن میــدان معنایــی،
مراحــل ذیــل در نظــر گرفتــه میشــود .1 :فهــم ابتدایــی واژه بــا جســتجوی معنــای اساســی و ســپس نســبی؛
 .2پیــدا کــردن واژگان کلیــدی مــن اعــم از مرتادفهــا (جانشــینها) و مفاهیــم مقابــل و همچنیــن شــناخت
واژهی کانونــی؛  .3پیــدا کــردن ســاخت تصویــری یــا مجموعــهی کلــی از مفهــوم بــا کمــک چینشــی معنــادار
(مطیــع و همــکاران ،1388 ،ص .)19طبــق ایــن روش ،معنــای واژه در یــک ســاخت ارتباطــی میــان واژههــا
و البتــه بهصــورت روابــط همنشــینی و جانشــینی 2و رابطـهی متقابــل قابلبرداشــت خواهــد بــود .مفهــوم
همنشــینی چیــزی جــز ارتبــاط یــک عنــر زبانــی بــا ســایر عنــارص تشــکیلدهندهی زبــان نیســت آنهایــی
کــه در یــک زنجیــرهی زبانــی و بــه شــکل رابطـهی افقــی مورداشــاره قـرار میگیرنــد .درحالیکــه اصطــاح
جانشــینی رابط ـهی یــک عنــر بــا ســایر عنــارصی اســت کــه میتواننــد بــه جــای آن بهکاربــرده شــوند
یــا جایگزیــن شــوند و بــه رابط ـهی عمــودی اشــاره دارد (پاملــر ،1385 ،ص  .)159در ایــن پژوهــش ،روابــط
همنشــینی ،جانشــینی و تقابــلِ کلیدواژگانــی تحلیــل میشــوند کــه میــدان معنایــی پذیــرش را در مــن قــرآن
کریــم میرســانند.
3
ایـن تحقیـق بـرای تحلیـل دادهها از نظریهی دادهبنیاد اسـتفاده میکند .پژوهشـگر کیفـی در این روش
قـادر خواهـد بـود نظریـهای واقعـی مبتنـی بـر جزئیتریـن دادههـا بنـا کنـد؛ مترکـز ایـن نظریـه بر اکتشـاف
نظریـه اسـت .بـرای ایـن منظور ،دادههای تحقیق برای رسـیدن به مرحلهای از شـناخت از موضوع ،به شـکل
نظاممند گردآوری و تحلیل میشـوند (اشتراوس و گلیزر ،1967 ،ص  .)21یکی از ویژگیهای روش دادهبنیاد،
غیرخطـی و حلزونـی بـودن دادهانـدوزی و همچنیـن دادهپـردازی اسـت؛ یعنـی محقـق بـر واژه ،موضـوع یا
فـردی کـه بیشترین فراوانـی یـا توافـق مفهومـی را بـا پرسـش پژوهـش دارد ،رشوع بـه کار کیفـی میکنـد.
بهتدریـج و بهصـورت پلکانـی 4یـا گلولهبرفـی 5بـه پرسـش ،واژهی کلیـدی یـا فـرد بعـدی هدایـت میشـود.
تـا جایـی کـه در دادهانـدوزی و دادهپـردازی بـه اشـباع نظـری برسـد (فراسـتخواه ،1395 ،ص )148؛ یعنـی
دادههای بیشتری که سـبب توسـعه ،تعدیل ،بزرگتر شـدن یا اضافه شـدن به نظریه موجود گردد ،نیازی به
افـزودن آنهـا بـه پژوهـش نباشـد (بـازرگان ،1393 ،ص  .)113-111تحقیق حارض برداشـتی از پژوهش بزرگتر
1- Semantic Field
2- Syntagmatic Axis and Paradigmatic Axis
 Grounded Theory -3ایـن راهبرد بـا نامهـای نظریـه یـا تئوریِ زمینـهای ،برپایه ،بنیـادی ،مبنایی ،برخاسـته از دادهها ،مبتنی بر دادهها ،نظریهسـازی،
مفهومسـازی بنیـادی ،رویش نظریـه و نظریهپردازی دادهبنیاد نیز شـناخته میشـود.
4- Incremental
5- Snowball
بررسی نیاز انسان به پذیرش در قرآن کریم با تأکید بر روش میدان معنائی
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دربـارهی الگـوی نیازهـای انسـان در قـرآن کریـم اسـت و موضـوع تحقیـق حـارض زیرمجموعهی نیاز انسـان
بـه ارتبـاط و دلبسـتگی قـرار دارد .بـا توجـه بـه حجم مقالـه ،منونههـای این پژوهش ،سـیاق آیـات مرتبط با
دو ریشـهی مهـم یعنـی «رحـم» و «عـذب» هسـتند .بـه نظر میرسـد این دو ریشـه ،اشـباع نظـری و ارائهی
نظریـه قـرآن کریـم دربـارهی نیـاز به پذیـرش را تأمین میکند کـه زیرمجموعهی نیـاز به ارتباط و دلبسـتگی
اسـت .تحلیـل متن در نظریـهی دادهبنیـاد ،در قالـب مقولههایـی صـورت میگیـرد کـه علاوه بـر کمـک بـه
معناشناسـی ،تحلیـل زبانـی گوینـده را بـه شـکل منظـم امکانپذیـر میسـازد .جمعبنـدی مقـوالت در پایـان
پژوهـش ،نـگاه جامعتـری بـه موضوع را نتیجهمیدهـد (محمدپـور ،1392 ،ص  .)103مقوالتی استفادهشـده
در ایـن پژوهـش ،از ایـن قرارنـد :مقولـهی اصلی ،علت ،راهکارهـا ،صفت ،فاعل ،مفعول و غیـره .آیاتی که در
متن بـه آنهـا اشـاره میشـود ،کدهای شـاخص یـا رسمنونههایـی از مقوالت استخراجشـده هسـتند.
مطمنئتریـن روش در رشح آیـات ،راهیابـی بـه عمـق معنـای واژگان قـرآن اسـت کـه راه را بـرای تبییـن
مـراد خـدای حکیـم همـوار میسـازد .واژگان یـک منت ،نشـانههایی هسـتند کـه خواننـده را به مفهومسـازی
گوینـده یـا نویسـنده داللـت میکننـد و مـراد او را بـرای مخاطـب روشـن میسـازند .قـرآن نیز از ایـن قاعده
مسـتثنا نیسـت .خداونـد جهانبینـی و معناسـازی خود از انسـا ن و نیازهـای او را به کمـک واژگان و در قالب
سـاختارهایی به تصویر کشـیده اسـت؛ یعنی هر آنچه نیاز انسـان به آن بیشتر اسـت ،با اهمیت بیشتری به
آن پرداختـه و بـه ترتیـب ،بـه نیازهـای سـطح پایینتـر کمرت توجه شـده اسـت .1دانش زبانشناسـی روشهای
متعـددی را بـرای تشـخیص اهمیـت و برجسـتگی یک موضوع نـزد متکلم یا فرهنـگ ارائه میدهـد؛ از قبیل
بررسـی بسـامد ،ارتبـاط مفاهیـم ،اسـتعارههای مفهومی و ریختشـناختی (لنگاکـر ،2006 ،ص  .)66بررسـی
بسـامد بـر ایـن اصل اسـتوار اسـت که هـر چه تکرار و تنـوع واژگان در یک میدان معنایی بیشتر باشـد ،تکیهی
متکلـم یـا فرهنـگ ،بـه همان انـدازه بیشتر اسـت؛ بهعبارتدیگر ،بسـامد باالتـر یکـی از نشـانگان اهمیت آن
حوزهی مفهومی در جهانبینی گوینده اسـت (اورشـلده و همکاران2004 ،؛ نرصتی و همکاران ،1394 ،ص .)98
پژوهـش حـارض بـه منظور تشـخیص اهمیت نیاز انسـان به پذیـرش در قرآن کریم ،از راهکار بررسـی بسـامد
اسـتفاده میکند.
دادههــای ایــن تحقیــق از واژگان کلیــدی بــاال ،از نرمافزارهــای «جامــع التفاســیر» نســخهی  3و «ذکــر»
نســخهی  ،1/1برداشــت شــده و در نرمافــزار مکسکیــودا 2نســخهی  12وارد شــدهاند و کار کدگــذاری و
ســپس مقولهبندیهــای مختلــف صــورت گرفــت.3

یافت ههای پژوهش

چنانکــه گذشــت ،پژوهــش حــارض بــا توجــه بــه حجــم مقالــه ،ریشـههای «رحــم» و «عــذب» را بررســی
میکنــد کــه بــا موضــوع پذیــرش مرتبــط هســتند.

 -1طبق این معیار ،نیاز به معنای زندگی و نیازهای معنوی ،بیشرتین فراوانی و اهمیت را به خود اختصاصمیدهند.
 -3دادههای این پژوهش به دفرت مجله ارسال شده است.
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2- MaxQDA

معناشناسی ریشهی «رحم» در قرآن

«رحمـت» در لغـت ،بـه معنـای رقّـت ،عطوفـت و احسـان همـراه بـا شـفقت اسـت (ابنمنظـور،1414 ،
ج  ،12ص 2311؛ جوهـری ،1407 ،ج  ،5ص  .)1929رقّـت بـه معنـای نرم شـدن دل (راغـب ،1412 ،ص  )361و
عطوفت به معنای توجه مهربانانه به سـوی کسـی اسـت (مصطفوی ،1368 ،ج  ،8ص  .)169عالمه طباطبائی
( ،1417ج  ،16ص  )250دربـارهی «رحمـت» مینویسـد« :رحمـت بـه معنـاى نوعـى تأثیـر نفسـاىن اسـت كه
از مشـاهدهی محرومیـت محرومـى كـه كماىل را نـدارد و محتـاج بـه رفع نقص اسـت ،در دل پدیـد مىآید و
صاحـبدل را وادار مىكنـد او را از محرومیـت نجـات دهد و نقصـش را رفع كند»؛ بنابراین ،رحمت به معنای
مهربانی و توجه مثبت اسـت و با محبت و دوسـتی مرتادف نیسـت ،هرچند هر محبتی از مهربانی و توجه
مثبـت اولیـه برانگیختـه میشـود (کاشـفی ،1379 ،ص 378؛ مصطفـوی ،1368 ،ج  ،4ص  .)92پذیـرش خداوند
و پیامربان در کلیدواژهی «رحمت» ،به معنای شـمول احسـان و شـفقت ایشـان نسـبت به همهی موجودات
اعـم از انسـان و غیرانسـان و مؤمـن و کافـر اسـت کـه مفرسیـن از آن بـه «رحمـت عـام» تعبیـر میکننـد.
رحمـت عـام خداونـد توجـهمثبتـی اسـت کـه از مهربانـی ذاتـی او نسـبت بـه مخلوقاتـش برمیآیـد .هرکـه
بیشتر روی آورد ،پذیـرش و رحمـت بیشتری دریافـت میکند و جزو مؤمنین میشـود تا جایی که شایسـتهی
دریافـت «رحمـت خاص» و سـپس محبـت خداوند میگرددد؛ اما افـرادی که به اسلام روی نیاوردند ،هرچند
رحمـت عـام الهـی را در دنیـا دریافـت میکننـد؛ امـا در آخرت باید پاسـخگوی ایـن مهربانیهای الهی باشـند
(جوادی آملی ،1388 ،ج  ،7ص 400؛ طباطبائی ،1417 ،ج  ،9ص .)425
ِ
معنــای مــادی و اولی ـهی «رحمــت» از « َر ِحــم» مــادر گرفتهشــده اســت .بــه خویشــاوند « َرحــم» گفتــه
میشــود؛ زیــرا از یــک رحــم بــه دنیــا آمدهانــد و بــه ســبب ایــن ارتبــاط نزدیــک ،دیــدن مهربانــی یــا
نامهربانــی از خویشــاوندان ،اثــر قویتــری بــر روان میگــذارد (طباطبائــی ،1374 ،ج  ،4ص  .)234اولیــن
طرحوارههــای مفهومــی مهربانــی بـرای انســان از دامــان مــادر بــا گرفــن شــیر ،نــوازش ،تعلــق و وابســتگی
شــکل میگیــرد .راغــب ارتبــاط رحمــت الهــی را بــا معنــای مــادی آن ،مســتند بــه کالم پیامــر(ص) اینگونــه
م ـیآورد« :خداونــد زمانــی کــه « َر ِحــم» را خلــق کــرد ،خطــاب بــه او گفــت :نــام تــو را از نــام «رحــان»
خــودم برگزیــدم .هــر کــه بــه رحــم خــود وصــل شــد ،مــن نیــز بــه او وصــل میشــوم و هرکــه رابطــه را قطــع
کــرد ،مــن نیــز قطــع میکنــم» (راغــب ،1412 ،ص .)347
ریشــهی «رحــم»  563مــورد در قــرآن ،بــه شــکلهای مختلــف بــه کار گرفتهشــده کــه از نظــر فراوانــی
دهمیــن ریشـهی پرکاربــرد در قــرآن اســت .از ایــن فراوانــی 157 ،کــد بـرای «رحــان» و  146کــد دربــارهی
«رحیــم» هســتند کــه هرکــدام  114بــار در «بســمله» اســتعامل شــدهاند؛ درنتیجــه ،غیــر از اشــتقاق «رحــان
و رحیــم» ،دیگــر مشــتقات «رحــم» بــه  260مــورد میرســند .بررســی نشــانمیدهــد کــه معنــای مهربانــی
و شــفقت ،در  540کــد از ایــن ریشــه بــه کار رفتــه اســت و ســایرین در معنــای مــادی ،ماننــد رحــمِ زن وارد
شــدهاند .تحلیــل دقیقتــر ریشــهی «رحــم» بــه بررســی و مقولهبندیهــای مختلــف بســتگی دارد کــه
ادام ـهی پژوهــش بــه آن میپــردازد.
کدگــذاری همنشــینهای رحمــت در مقولــهی مصادیــق ،در منــودار زیــر قابلمشــاهده اســت .در
میــان ایــن همنشــینها ،مغفــرت بــه ســبب فراوانــی  88کــد ،بارزتریــن مصــداق پذیــرش و رحمــت بهشــار
بررسی نیاز انسان به پذیرش در قرآن کریم با تأکید بر روش میدان معنائی
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ى أَنف ُِس ـه ِْم َل تَ ْق َنطُــواْ ِمــن َّر ْح َم ـ ِة الل ـ هإِنَّ اللَّــهَ یَ ْغ ِف ـ ُر
س ُفــواْ َع ـ َ
میآیــد؛ ماننــدُ « :قـ ْـل یَا ِع َبــا ِد َى الَّ ِذی ـ َن أَ ْ َ
ـم» (زمــر .)٥٣ ،ایــن موضــوع نشــانمیدهــد بــا رشــد ویژگــیِ
ـوب َج ِمی ًعــا إِنَّــهُ ُه ـ َو الْ َغ ُفــو ُر ال َّر ِحیـ ُ
ال ُّذنُـ َ
مهربانــی ،بخشــش نیــز بیشــر میشــود؛ بهعبارتدیگــر ،مؤلفــهی مهــم در بخشــش ،داشــن قلبــی نــرم و
مهربــان اســت .آیـهی بــاال ،مهربانــی ،پذیــرش و بخشــندگی نامحــدود خداونــد را نشــانمیدهــد و هرکســی
خالصانــه بــه درگاه خــدا برگــردد ،از ســوی او پذیرفتــه میشــود و خطاهایــش را میبخشــد.

منودار  .1همنشینهای رحمت در مقولهی مصداق.

منــودار بــاال نشــانمیدهــد کــه مصادیــق معنایــی رحمــت در یــک پیوســتار قـرار دارنــد .یــک ســوی آن
(از ســمت راســت منــودار) بخشــش نیازهــا و امکانــات مــادی ماننــد بخشــش امکانــات مــادی ،اهلوعیــال،
بــاد و بــاران ،جایــگاه اجتامعــی و غیــره مطــرح هســتند و در ســوی دیگــر کــه فراوانــی بیشــری را بــه خــود
اختصــاص داده ،توجههــای معنــوی ماننــد مغفــرت ،فرســتادن کالم خــدا و پیامــر ،هدایــت ،مقــام قــرب الهی
و غیــره قـرار دارنــد.
2
1
معناسـازی رحمت در برخی آیات ،با اسـتعار ه و به شـکل طرحوارهی حرکتی و حجمی نشـان دادهشـده
اسـت .خداونـد در نُـه کـد ،رحمـت را بهصـورت یک ظـرف مفهومسـازی میکند کـه مؤمنین و پیامبران را از
وضعیتـی نامطلـوب خـارج کـرده (حرکـت) و در ظـرف رحمـت داخـل میسـازد (یدخل فـی؛ حجـم) .در این
مـوارد ،نوعـی مسـیر خیالـی 3وجـود دارد؛ یعنی وضعیـت نامطلوب ،زمینهای بـرای حرکت خیالی بـرای خارج
شـدن از آن و وارد شـدن «در رحمت» (ظرف) میشـود .در صحنهی واقع ،شـاید خارج شـدن و داخل شـدنی
دیـده نشـود؛ امـا خداونـد بـا ایـن اسـتعاره ،رهایی آنـان از وضعیـت نامطلوب را به شـکلی حرکت میبخشـد ،به
صورتـی کـه از وضعیـت نامطلـوب خـارج و «داخـلِ» یک ظرف به نـام رحمت شـدند (قامئینیـا ،1396 ،ص .)420
اب َمـن یُ ْؤ ِمـ ُن بِاللَّـ ِه َوالْ َیـ ْو ِم ْال ِخـ ِر َویَ َّت ِخـ ُذ َما یُن ِف ُـق ُق ُربَ ٍ
ات ِعنـدَ اللَّ ِه
در موضـوع مقالـه ،ماننـد « َو ِمـ َن ْالَ ْعـ َر ِ
1- Containment schemas
2- Path schemas
3- Imaginary path
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َو َصلَـ َو ِ
ـم َسـ ُیدْ ِخلُ ُه ُم اللَّـهُ ِفـی َر ْح َم ِتـ ِه» (توبـه )99 ،اعـراب بادیهنشـین بـا تص ّور
ات ال َّر ُسـولِ أَ َل إِنَّ َهـا ُق ْربَـ ٌة لَّ ُه ْ
نزدیـک شـدن بـه خداونـد انفاق داشـتند و خداوند نیز با اسـتعارهی حرکتیِ رسـیدن به «قُرب» ،عمـل آنان را
تأییـد میکنـد .سـپس ادامـهمیدهـد کـه آنـان را در ظـرف رحمت خـودش داخل میکنـد و به تعبیـر دیگر،
آنـان را در مهربانـی خـود غـرق میسـازد .در ایـن آیـه ،نزدیـک بـودن بـه خـدا و «داخـل» شـدن در ظـرف
مهربانـی خـدا ،جـزو پیامدهـای مطلوبـی معرفـی میشـوند که بـا طـرحوارهی نخسـتین انسـانها هامهنگ
اسـت؛ قـرار گرفتن در آغـوش مهربانـی و پذیـرش نامشروط مادر ،اولیـن طـرحوارهی مطلوب یا نیـاز بنیادین
اسـت کـه انسـان در کنشهـای نخسـتینِ خـود ،از جهان هسـتی میگیـرد و دوسـت دارد همـواره در پذیرش
و محبـت غرق باشـد.
صفــات همنشــین رحیــم ،مقول ـهی بعــدی اســت کــه معناســازی و معناشناســی رحمــت را روش ـنتر
میســازند .منــودار زیــر فراوانــی کدهــای ایــن صفــات را نشــانمیدهــد.

منودار  .2همنشینهای رحمت در مقوله صفات «رحیم».

هامینـدی رحمـت بـا مغفرت و گذشـت در این منـودار ،نشـاندهندهی فرایند تأمین نیاز انسـان به توجه
مثبـت و پذیـرش اسـت .عالمه طباطبائی دراینباره مینویسـد :انسـانها بهواسـطهی آگاهی نداشتن از تأثیر
افعـال خـود و نقصهایـی کـه دارنـد ،در رابطـهی خـود بـا انسـانها و خداوند مرتکـب خطاهایی میشـوند؛
ازایـنرو ،نیازمنـد بخشـش و پذیـرش مجدد هسـتند کـه خداوند در آیات متعـددی ،پذیرش خـود را در غالب
بخشـش و مغفرت متذکر میشـود (طباطبائی ،1374 ،ج  ،3ص  250و ج  ،4ص  379و  .)388بخشـش خداوند
از مهربانـی و رحمـت او برمیآیـد ،چنانکـه بـر اسـاس منـودار باال ،مغفـرت ( 70مـورد غفور و  9مـورد ت ّواب)
با مفهوم «رحمت» همنشـین شـده اسـت.
بــدون گذشــت و بــا همـراه داشــن نارضایتیهــا ،توجــه مثبــت درونــی شــکل منیگیــرد و پذیــرش دیگــری
ممکــن منیشــود و بــدون پذیــرش ،اعضــاء خانــواده یــا جامعــه ،غریبههایــی در کنــار یکدیگــر خواهنــد بــود.
منــودار زیــر نشــانگر همنشــینهای «رحــم» در مقول ـهی مفعــول اســت .بــر اســاس منــودار زیــر ،خداونــد
در  42کــد ،رحمــت و پذیــرش عــام خــود را بـرای همــهی انســانها اعــام مـیدارد؛ ماننــد «أَ َفـ َـا یَ ُتوبُــونَ إِ َل
ـم» (مائــده .)٧٤ ،چنیــن گذشــت و پذیرشــی ســبب میشــود تــا همــهی
اللَّـ ِه َویَ ْسـ َت ْغ ِف ُرونَهُ َواللَّــهُ َغ ُفــو ٌر َّر ِحیـ ٌ
انســانها بــه پذیــرش الهــی امیــد داشــته باشــند و هرکســی کــه بــه خداونــد روی آورد ،بخشــش خطاهــا
و پذیــرش الهــی را شــامل حــال خــود ببینــد و بــه رشــد خــود امیــدوار باشــد و از ســوی دیگــر ،نیــاز انســان
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بــه مهربانــی تأمیــن شــود .ایــن پذیــرش و مهربانــی عــام الهــی آمــوزشمیدهــد تــا انســانها نیــز همنــوع
خــود را بپذیرنــد و هامنگونــه کــه میآیــد ،بــا در نظــر گرفــن معیارهــای روشــن ،گذشــتهی رویآورنــدگان
را نادیــده بگیرنــد.

منودار  .3همنشینهای رحمت در مقولهی مفعو ل همراه با فراوانی.

مطابـق بـا شـکل بـاال ،بافتی که رحمت الهی در آن ابراز داشـته شـده ،بـرای مؤمنین تقریبـاً دو برابر غیر
ایشـان اسـت .قابلتوجـه اسـت کـه ایـن دو برابـری ،در بسـامد رحمـت نیـز بـه همین میـزان اسـت ،چنانکه
میفرمایـد« :یـا أَ ُّی َهـا الَّذیـ َن آ َم ُنـوا اتَّقُوا اللَّهَ َو آ ِم ُنوا ِب َر ُسـولِ ِه ُی ْؤتِك ُْم ِك ْفلَ ْیـنِ ِم ْن َر ْح َم ِت ِه( ...حدیـد)28،؛ اى اهل
ایمان! از خـدا برتسـید و بـه پیامبر او ایمان بیاوریـد تا دو سـهم از رحمت خـود را به شما عطا كند».
نکتـهی مهـم بعـدی در شـکل بـاال ،وجـود الیههـای متعـدد «رحمـت» بـرای تأمیـن نیاز انسـان بـه پذیرش
و مهربانـی اسـت .بیشترین ابـراز رحمـت و پذیـرش در قـرآن ،مخصوص خداونـد آمـده؛ زیـرا در  400کد ،فاعل
رحمت قرارگرفته اسـت .خداوند خالق مهربانی و منبع متامنشـدنی پذیرش اسـت .شـش بار از خداوند بهعنوان
«أَ ْر َحـ ُم ال َّر ِاحمیـ َن» یـا « َخیْـ ُر ال َّر ِاحمیـ َن» یادشـده اسـت .دربـارهی پیامبر 3 ،کـد در مقولـهی فاعلـی اختصـاص
پیداکرده اسـت که دو مورد از آن ،مخصوص مؤمنین اسـت؛ مانند «لَ َقدْ َجا َءك ُْم َر ُس ٌ
ـول ِّم ْن أَنف ُِسـك ُْم َعزِی ٌز َعلَ ْی ِه
یـم» (توبـة )١٢٨ ،و یـک مـورد بـه مهربانی و پذیرش واسـعهی
ِیـص َعلَ ْیكُـم بِالْ ُم ْؤ ِم ِنیـ َن َر ُء ٌ
وف َّر ِح ٌ
َمـا َع ِن ُّت ْ
ـم َحر ٌ
ایشـان نسـبت به همهی انسـانها اشـاره داردَ « :و َمـا أَ ْر َسـلْ َناكَ إِ َّل َر ْح َمـ ًة �لِّلْ َعالَ ِمینَ» (أنبیـاء.)١٠٧ ،
الیـهی بعــدی پذیــرش و رحمــت ،در خانــواده و روابــط زوجیــن ترســیم شــده اســت ،چنانکــه خداونــد
میفرمایــد« :و از نشــانههاى قــدرت اوســت كــه برایتــان از جنــس خودتــان همـراىن آفریــد تــا بــه ایشــان
آرامــش یابیــد و میــان شــا دوســتى و رحمــت نهــاد( »1روم .)21 ،از دیــد عالمــه طباطبائــی« ،رحمــت»
میــان همـران بدیــن معناســت کــه ضعفهــای یکدیگــر را میپوشــانند ،بهویــژه رحمتــی کــه والدیــن بــه
فرزنــدان نشــانمیدهنــد و اگــر ایــن رحمــت نبــود ،نســل بهکلــی منقطــع مىشــد و هرگــز نــوع بــر دوام
منىیافــت (طباطبــاىئ ،1417 ،ج  ،16ص  .)251تفاوتهــای فــردی ،خانوادگــی و جنســیتی بــه همـراه روابــط
نزدیــک اعضــاء ،انتظــارات و ماننــد اینهــا ممکــن اســت تنــش را در خانــواده پدیــد آورد؛ امــا بــا پذیــرش
رحیامنـهی یکدیگــر و طــرد نکــردن ،نهتنهــا نقصهــا ،خــود را نشــان منیدهنــد ،بلکــه عاملــی بـرای افزایــش
محبــت و درنهایــت ،ســبب افزایــش آرامــش درونــی و بینفــردی میشــوند.
سـطح بعدی ،به رحمت و پذیرش در جامعه و روابط میان مسـلامنان اختصاص دارد ،چنانکه میفرماید:
َ -1و ِم ْن آیاتِ ِه أَ ْن َخل ََق لَ ُك ْم ِم ْن أَنْف ُِس ُك ْم أَزْواجا لِتَ ْس ُك ُنوا إِلَیها َو َج َع َل بَی َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة
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دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 5شماره 2

«سـپس از آنانـی باشـند كـه ایمان میآورند و همدیگر را به شـكیبایى و رحمت (پذیرش) سـفارش مىكنند»1
(بلـد .)17 ،عبـارت «تواصـوا» نشـانمیدهـد کـه مطلـوب خداوند ،ایجاد جریان اجتامعی اسـت تـا با رعایت
و حفـظ ایـن اصول ،پیوندهاى اجتامعى محكمتر شـود (مكارمشـیرازى ،1371 ،ج  ،27ص .)32
خداونـد نوعـی تصویرسـازی را از رحمـت و مفهـوم مقابـل آن عـذاب ارائـهمیدهـد کـه در آن ،بخشـش
رحمـت یـا عـذاب را بـه اختیـار خـود میگیـرد و انسـانها را میـان تـرس و امیـد نـگاه مـیدارد و برای کسـی
ُـم َو َما
ُـم أَ ْو إِن َیشَ ـأْ ُی َع ِّذ ْبك ْ
ُـم إِن َیشَ ـأْ َی ْر َح ْمك ْ
ُـم أَ ْعل َُم ِبك ْ
تضمیـن رحمـت یـا رسـتگاری منیدهـد؛ ماننـد « َّر ُّبك ْ
ِـم َو ِك ً
یلا» (إرساء .)٥٤ ،ایـن معناسـازی از رحمـت ایـن فکر را تقویت میکند کـه رحمت مادی
أَ ْر َسـلْ َناكَ َعلَ ْیه ْ
و غیرمـادی خداونـد ،بـرای همـگان همـواره جریـان دارد؛ امـا چنانچـه درخواسـتهای الهـی برآورده نشـود،
از رحمـت خـاص الهـی محـروم میشـوند و بایـد پاسـخگوی رحمـت عـام خداوند باشـند؛ یعنی بـرای همهی
نعمتهایـی کـه دریافـت میکننـد ،در قیامـت بایـد پاسـخگو باشـند .علاوهبـر ایـن ،هریـک از انسـانهای
مؤمـن یـا غیرمؤمـن میتواننـد مشـمول رحمـت الهـی شـوند؛ ازایـنرو ،افـراد مؤمن خـود را همـواره نیازمند
رحمـت الهـی میبیننـد .ایـن نـوع معناسـازی از رحمـت موجـب میشـود تـا انسـانها خـود را در جایگاهی
مسـاوی بـا دیگـران ببیننـد و درنتیجـه ،بخشـش و پذیرش دیگـران را تسـهیل میکند.
عنوان

یادآوری مهربانی خداوند
بخشش امکانات مادی
سالم دادن
یادآوری رضر مهربانی زیاد
سخت بودن رضر دیدن انسانها
تبدیل گناه به حسنه
عذاب کفار همراه با دادن فرصت

فراوانی
70
13
3
4
1
1
1

عنوان

بینشبخشی ارتباط با ترس و امید
بینشبخشی برگشت خداوند به فرد
بینشبخشی نامهربانی به خاطر رفتار خود فرد
بخشیدن اهل به مؤمنین
گوش دادن+تصدیق (پیامرب)
وجوب مهربانی

فراوانی
28
3
2
2
1
1

جدول  .1همنشینهای رحمت در مقولهی راهکارهای خداوند و پیامرب در بخشش رحمت ،همراه با فراوانی.

ـئ ِع َبــا ِدی أَنِّــی
خداونــد در هفتــاد مــورد ،مهربانــی خــود را بــه انســانها یــادآوری میکنــد؛ ماننــد «نَ ِّبـ ْ
ـم» (حجــر .)٤٩ ،ایــن میـزان از فراوانــی ،نشــاندهندهی نیــاز انســان بــه یــادآوری داشــن
أَنَــا الْ َغ ُفــو ُر ال َّر ِحیـ ُ
پذیــرش و مهربانــی الهــی اســت .منبعــی کــه او را بــا هم ـهی نقــص و کاملــش پذیرفتــه و اســتانداردهای
روشــن و دسـتیافتنی بـرای رشــد ارائــه داده اســت .اگــر خطــا کنــد ،ابتــدا خداونــد بــه ســوی او مـیرود،
ـم» (توبــه .)١١٨ ،خداونــد بــه
اب ال َّر ِحیـ ُ
ـاب َعلَ ْی ِهـ ْ
چنانکــه میفرمایــد ...« :ثُـ َّ
ـم لِ َی ُتوبُــوا إِنَّ اللَّــهَ ُهـ َو ال َّتـ َّو ُ
ـم تَـ َ
فــرد ،توفیــق و هدایــت ارزاىن میدهــد تــا بدیــن وســیله موفــق بــه توبــه گــردد ،بــار دیگــر خــدا بــه ســویش
م ـیرود تــا اینكــه گناهــان او را بیامــرزد (طباطبائــی ،1374 ،ج  ،9ص  .)546اینکــه خداونــد کــدام انســان
را مــورد بخشــش و رحمــت خــاص خــود ق ـرارمیدهــد ،ســیاق آیــات مرتبــط بــا واژهی کلیــدی عــذاب و
اص ْوا ْ بِالْ َم ْر َح َم ِة
ِالص ِرب َو ت َ َو َ
اصوا ْ ب َّ
 -1ث ُ َّم كاَ َن ِم َن ال َِّذی َن َءا َم ُنوا ْ َو ت َ َو َ
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همچنیــن درخواس ـتهای الهــی ب ـرای دریافــت رحمــت آن را تــا انــدازهی بســیاری روشــن میســازند.
تجریـد راهکارهـای بـاال در امـور انسـانی راهگشـا هسـتند .ایـن راهکارهـا میرسـانند کـه والدیـن نیـز
میبایسـت مهربانـی خـود را بـه فرزنـدان ابـراز دارنـد .نهتنها فرزنـدان ،بلکه دیگـران را با همـهی خوبیها و
خطاهایشـان بپذیرند ،نیازهای مادی آنان را تأمین کنند .اگر اشـتباه داشـتند ،گاهی خود به سویشـانبروند.
عالوه بر این ،خداوند در چهار مورد بیان میکند که رحمتش را بهاندازهی ظرف نیاز و متعادل با توان
ض �لَّلَ ُّجوا ِفی طُ ْغ َیانِه ِْم
شناختی فرد ابراز میدارد ،چنانکه میفرمایدَ « :ولَ ْو َر ِح ْم َناه ُْم َوكَشَ ْف َنا َما ِبهِم ِّمن ُ ٍّ
یَ ْع َم ُهونَ» (مؤمنون .)٧٥ ،ابراز مهربانی در جایی که ظرفیت دریافت آن وجود ندارد؛ یعنی فرد مهربانیها را
منیبیند و از آنها سوءاستفاده میکند ،موجب رسکشی و رسگردانی میشود (قرائتی ،1388 ،ج  ،6ص .)118
هامنگونه که مهربانی خداوند متناسب با گامهای مؤثر فرد ارائه میشود ،بهرهگیری از این راهکار در محیط
روابط انسانی بهویژه در خانواده به این شکل میشود که عالوه بر پذیرش و مهربانی اولیه ،در برابر گامهای
مؤثر عضو خانواده در جهت اهداف خانواده ،بر ابراز مهربانی ،حامیت و محبت به او نیز افزوده میگردد.
راهکارهــای جلــب رحمــت ،مقولـهی بعــدی از همنشــینهای رحمــت اســت کــه در جــدول زیــر ترســیم
شــدهاند .خداونــد در کنــار رحمــت ،بــرای رشــد انســانها ،درخواســتها و قانونهایــی تعییــن کــرده
اســت؛ هرانــداز ه کــه فــرد روی مـیآورد ،رحمــت الهــی نیــز بیشــر میشــود .درنتیجــه آمــوزشمیدهــد کــه
والدیــن و مدیـران نیــز در زندگــی ،بـرای رشــد افـرا ِد تحــت کنــرل خــود ،اهــداف و خطــوط قرمــزی داشــته
باشــند کــه بــه هــر می ـزان رعایتهــا بیشــر میشــود ،منودهــای مهربانــی نیــز بیشــر میگــردد.
عنوان

توبهی واقعی
ایامن+عمل صالح
تقوا
توکل
فروتنی برای خدا
بخشش خطای دیگران
صرب بر سختی به خاطر خدا
گوش دادن به قرآن
اصالح میان مؤمنین
احرتام به پیامرب
پرهیز از ظلم و قتل
فروتنی برای والدین
قول میسور

فراوانی
30
8
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

عنوان

تقاضای بخشش و رحمت
اطاعت از خدا و پیامرب
انقاق
استمداد از کتاب الهی
جهاد جانی و مالی
مناز و زکات
اشتیاق بر خیر
اصالحگری
پرهیز از غیبت و بدبینی
تزکیه
پیشگیری از گناه
جستجوی وسیله برای تقرب
سفارش به رحمت

جدول  .2همنشینهای رحمت در مقولهی راهکارهای جلب رحمت به همراه فراوانی آنها.
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فراوانی
17
8
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1

مطابــق بــا جــدول بــاال ،بیشــرین کدهــا در موضــوع جلــب رحمــت و مهربانــی الهــی ،بــه بازگشــت بــه
خــدا بــا توب ـهی واقعــی و درخواســت بخشــش و رحمــت ،اختصــاص دارنــد؛ بهعنــوان منونــه میفرمایــد:
ـت َخ ْیـ ُر ال َّرا ِح ِمیـنَ» (مؤمنــون .)١١٨ ،انســان نیازمنــد خلقشــده اســت و ایــن
ـم َوأَنـ َ
« َو ُقــل َّر ِّب ا ْغ ِفـ ْر َوا ْر َحـ ْ
موجــب میشــود تــا فراموشــی ،غفلــت و خطــا از او رس بزنــد و ارتباطــش بــا خداونــد ،بهعنــوان مهمتریــن
منبــع مهربانــی و رفــع نیازهــا ،ضعیــف شــود .خداونــد راهــکار «توبــه ی واقعــی» را قـرار داد تــا همــواره ،راه
بـرای بازگشــت بــاز باشــد .همچنیــن راهــکار «تقاضــای بخشــش و رحمــت» نشــانمیدهــد کــه دریافــت
مهربانیهــای خـ ِ
ـاص الهــی ،بــه احســاس نیــاز و تقاضــای فــرد برمیگــردد ،بــه شــکلی کــه بــه ســوی خداونــد
روی بیــاورد و از ســبک زندگــی گذشــته خــود بازگــردد.
بــه نظــر میرســد فراوانــی بــاالی ایــن دو راهــکار ( )17+30نســبت بــه بقیــه ،بــه ایــن ســبب باشــد کــه
پذیــرش و محبــت دیگــر افـراد ،هرچنــد نیــاز انســان اســت و بایــد وجــود داشــته باشــد؛ امــا بــه علــت اینکــه
انســانها کــال مطلــق نیســتند و روزی از ایــن دنیــا خواهنــد رفــت و یــا اینکــه از علــم کافــی برخــوردار
نیســتند و پذیــرش و محبــت ایشــان ممکــن اســت بهموقــع و بهانــدازهی نیــاز فــرد ابـراز نشــود؛ درنتیجــه،
انســان بـرای رهایــی از اضطـراب از دســت دادن آنهــا و اطمینــان از دریافــت باثبــات ،بهموقــع و بهانــدازهی
پذیــرش و محبــت ،بــه پذیــرش خداونــد نیــاز دارد ،خداونــدی کــه در پذیــرش و محبــت متامنشــدنی او
همــواره بــاز اســت .رســیدن بــه ایــن منبــع پذیــرش و محبــت ،حاشــیهی امنــی بـرای تأمیــن ایــن نیــاز ایجــاد
میکنــد .دریافــت چنیــن محبتــی بــه انســان احســاس حامیت ،معنــاداری ،دلبســتگی ایمــن و امیــدمیدهد
و در مقابــل ،از احســاس تنهایــی ،رهاشــدگی ،وابســتگی و پوچــی آزاد میســازد.

معناشناسی ریشهی «عذب» در قرآن

ات» (فرقـان)53 ،
بـه آب و غـذای گـوارا یـا هر چیز خوشـایند « َع ْذب» گفته میشـود؛ مانند «هذا َعـ ْذ ٌب ُفر ٌ
(فراهیـدی ،1410 ،ج  ،2ص  .)102معنـای لغـوی « َعـذَب» ،منـع خـود یـا دیگـری از خـوردن یـا دسـتیابی به
امـر مطلـوب اسـت .جایـی کـه انسـان یـا حیوانـی بـه خاطر تشـنگی غـذا منیخـورد ،گفتـه میشـودَ « :عذ ََب
ال َّر ُجـل و الفَـ َرس» .علـی(ع) بـه لشـکریان فرمـود کـه در سـفر جنگـی ،خـود را از یـاد زنان منع کنید تا سسـت
ْسكم عن ال َغ ْزو ».همچنین به نشـان دادن عقوبت
نشـوید« :أَ ْع ِذبُـوا ،عـن ِذكْ ِر النسـاء ،أَنْف َُسـكم ،ف ِإن ذلـك یَك ِ ُ
و جریمـه سـخت کاری «عـذاب» میگوینـد (ابنمنظـور ،1414 ،ج  ،1ص )583؛ زیـرا در عـذاب ،نوعی منع از
امـور خوشـایند اتفـاق میافتـد (قرشـی 1412 ،ق ،ج  ،4ص .)308
ریشــهی «عــذب»  ۳۷۳مــورد و در  ۳۳۶آیــه اســتعامل شــده اســت .از میــان آنهــا  360کــد ،معنــای
ـم
ـم الْ َو ِســیلَ َة أَیُّ ُهـ ْ
جریمــهی ســختمیدهنــد ،چنانکــه میفرمایــد« :أُولَ ِئــكَ الَّ ِذیـ َن یَدْ ُعــونَ یَ ْب َت ُغــونَ إِ َل َربِّ ِهـ ُ
اب َربِّــكَ كَانَ َم ْحـ ُذو ًرا» (إرساء .)٥٧ ،در  14آیــه ،رحمــت و
أَ ْقـ َر ُب َویَ ْر ُجــونَ َر ْح َم َتــهُ َویَخَا ُفــونَ َع َذابَــهُ إِنَّ َعـ َذ َ
عــذاب برابــر هــم قرارگرفتهانــد ،همچنــان کــه در  12آیــه ،عــذاب مقابــل مغفــرت آمــده اســت .تقابــل انــواع
گوناگونــی دارد کــه تقابــل میــان «رحمــت» و «عــذاب» از نــوع تقابــل مــدرج 1اســت .جایــی کــه مفاهیــم
1- Gradable opposition/antonymy
بررسی نیاز انسان به پذیرش در قرآن کریم با تأکید بر روش میدان معنائی
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واژگانــی در دو انتهــای طیفــی از مفاهیــم مربــوط بــه هــم ،ا ّمــا درجهبندیشــده ق ـرار گیرنــد ،ایــن شــکل
از تقابــل دیــده میشــود؛ مثـاً «کوتاهتریــن» در مقابــل «بلندتریــن» (پاملــر ،1381 ،ص  .)137مســیر تقابــل
تدریجــی «عــذاب» بــا «رحمــت» بــه ایــن شــکل اســت کــه فــرد ممکــن اســت درجــات مختلفــی از نافرمانــی
را داشــته باشــد ،بــا توبــه و بازگشــت حقیقــی بــه ســوی خداونــد ،از ســوی وی بخشــیده و پذیرفتــهشــود.
هرچــه ایــن بازگشــت بــا افــکار و اعــال صالــح بیشــری همـراه باشــد ،مغفــرت و رحمــت بیشــری را جلــب
ـی ٍء
میکنــد و بخشــش و مهربانــی خداونــد را بــه دنبــال دارد ،چنانکــه میفرمایــدَ « :ر َّب َنــا َو ِس ـ ْع َت ك َُّل شَ ـ ْ
اب الْ َج ِحیـ ِـم» (غافــر .)٧،ایــن آیــات ،تقابــل
َّر ْح َم ـ ًة َو ِعلْـ ًـا فَا ْغ ِف ـ ْر لِلَّ ِذی ـ َن تَابُــوا َواتَّ َب ُعــوا َس ـبِیلَكَ َو ِق ِهـ ْ
ـم َع ـ َذ َ
مــدرج را نشــانمیدهنــد کــه یــک ســوی آن مهربانــی و رحمــت بــا مصادیــق منــودار یــک قـرار دارنــد و در
ســوی دیگــر ،جریمههایــی بــه شــکل عــذاب بــا ویژگیهــای زیــر ق ـرار دارنــد.
عــذاب و جریمههــای الهــی خاصیــت بازدارندگــی دارنــد؛ زی ـرا مطلــوب انســان نیســتند و در هم ـهی
آنهــا ،قاطعیــت در برخــورد و دور بــودن از رحمــت الهــی وجــود دارد .در منــودار زیــر ویژگیهــای عــذاب و
جریمـهی الهــی آمــده اســت.

منودار  .5همنشینهای «عذب» در مقولهی ویژگیهای عذاب الهی.

منــودار بــاال نشــانمیدهــد کــه عــذاب الهــی ،جریمههایــی بــا ویژگــی کلــیِ ضدیــت بــا نیازهــا و
خواسـتهای انســانی اســت .انســان از درد گریـزان اســت و مواجهــه بــا آن ،ســبب ســلب امنیــت جانــی از او
میشــود؛ همچنیــن انســان در جسـتوجوی احـرام اســت؛ ولــی کســانی کــه در قیامــت جریمــه میشــوند،
در معــرض تحقیــر ق ـرار میگیرنــد؛ امــا یکــی از ســختترین شــکلهای «عــذاب» ،احســاس رهاشــدگی از
منبــع رحمــت و مهربانــی اســت کــه بــا ویژگیهــای خشــم ،لعــن ،یــاری و حامیــت نکــردن ،نــگاه نشــدن
و طــرد کالمــی خــود را نشــانمیدهنــد .ایــن مــوارد نشــانمیدهنــد کــه یکــی بارزتریــن شــکلهای
«عــذاب» ،احســاس رهاشــدگی از منبــع رحمــت اســت .بــا توجــه بــه اینکــه مهربانیهــای مــادی و معنــوی
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از مصادیــق «رحمــت» بودنــد ،بــه نظــر میرســد تقابــل واژهی کلیــدی «عــذاب» بــا «رحمــت» بــه همیــن
علــت باشــد .هامینــدی عــذاب بــا احســاس دوری در دعــای علــی(ع) اینچنیــن آمــده اســت« :فَ َه ْب ِنــی یَــا إِلَهِی
ـر َعـ َـى ِف َرا ِق ـك» (ابنطــاووس ،1409 ،ج  ،2ص .)708
ـرتُ َعـ َـى َعذَا ِبـ َـك فَ َكیْـ َـف أَ ْصـ ِ ُ
َو َس ـیِّ ِدی َصـ َ ْ
در غالــب مــوارد ،همنشــینهای «عــذاب» ،چرایــی شــمول عــذاب را بیــان میکننــد .جــدول زیــر
کدگــذاری علــل عــذاب شــدن بــه هم ـراه بســامد آنهــا را بیــان میکننــد.
عنوان

کفر و نفاق
عدم اطاعت از خدا یا پیامرب
استکبار
جرم و گناه
مکر
تغییر راه خدا
گمراهی
متسخر دین
جنگ با دین
قتل پیامرب
دوستی با شیطان
دروغ بر خدا
دوستی منافقان با دشمنان
اشاعهی فحشا
تخلف از وعدهی الهی
بیامری قلبی
تعصب به دین گذشتگان
گمراهی از راه خدا
درخواست لواط

فراوانی
95
16
8
7
5
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

عنوان

طغیان +ظلم
تکذیب حق
سد راه خدا
روی برگرداندن
رضر مالی به دیگران
عاجز کردن دین
دنیاگرایی و غرور
فساد
اذیت پیامرب
قتل و اخراج مؤمنین
ارساف+عدم ایامن
متسخر دین و مؤمنین
تهمت به افراد پاکدامن
پیروی از بزرگان باطل
حسادت به پیامربان و کفر
اراده بر گمراهی
ایامن نداشنت به آخرت
فراموشی روز قیامت

فراوانی
32
15
8
6
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

جدول  .3همنشینهای «عذب» در مقولهی علت عذاب الهی ،همراه با فراوانی.

بافتــی کــه ریشـهی «عــذب» در آن قرارگرفتــه اســت ،در غالــب مــوارد ،علــت عــذاب را بیــان میکنــد.
مــوارد بــاال خطــوط قرمــز الهــی هســتند کــه تجــاوز بــه آنهــا ،فــرد را از رحمــت الهــی دور میســازد.
مهمتریــن قانــون یــا خــط قرمــز خداونــد ،کفــر و ناسپاســی نعمتهــای اوســت کــه در  95کــد ،جریم ـهی
ایــن عمــل« ،عــذاب» الهــی عنوانشــده اســت .ایــن مطلــب نشــانمیدهــد خداونــد میخواهــد انســانها،
مهمتریــن حقیقــت هســتی یعنــی خالقیــت خداونــد را بــاور داشــته و مهربانیهایــش را دیــده و قــدردان
آنهــا باشــند .در فضــای تربیتــی ،ایــن قانــون نشــانمیدهــد کــه مرتبیــان بــه شــکلی جهتدهــی شــوند تــا
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کســانی را بشناســند کــه بــه ایشــان مهربانــی دارنــد و هرانــدازه والدیــن مهربــا ن باشــند ،آن را بپذیرنــد و
قدردانــی کننــد.
ظلـم ،خـط قرمـز دیگـری اسـت که سـبب مواجهه بـا عـذاب و دوری از رحمت میشـود .منظـور از ظلم
در ایـن آیـات ،بیعدالتـی و فسـاد در زمیـن و همچنیـن ایمان نداشتن به خدا اسـت ،چنانکه در آیـهی زیر،
ایمان و عمـل صالـح ،مفهـوم مقابـل «ظلم» قرارگرفته اسـت« :ق َ
ف نُ َع ِّذ ُبـهُ ثُ َّم ُیـ َر ُّد إِ َىل
َـال أَ َّما َمـن ظَل ََم ف ََسـ ْو َ
َر ِّبـ ِه َف ُی َع ِّذ ُبـهُ َع َذا ًبـا نُّكْـ ًرا َو أَ َّمـا َم ْن َءا َم َن َو َع ِم َـل َصالِ ًحا( »...کهـف( )88،طباطبائـی ،1374 ،ج  ،13ص .)501
هنگامیکــه کفــار و منافقیــن بــا تهدیــد جریمــه و عــذاب روبــرو میشــوند ،برخــی بــه جــای اصــاح
مســیر ،از روی عقیــده نادرســت خویــش ،درخواســت تعجیــل در عــذاب دارنــد و هنگامیکــه بــا عــذاب
روبــرو میشــوند ،تقاضــای بازگشــت دارنــد تــا فرصــت دوبــارهای ب ـرای اصــاح بیابنــد .منــودار زیــر ســایر
راهکارهــای منفــی ایشــان را نشــانمیدهــد.

منودار  .6همنشینهای «عذب» در موضوع راهکارهای منفی.

انــکار وجــود جریمــه و بهانهتراشــی ،از دیگــر راهکارهــای مقابلـهای ناکارآمــد کفــار و منافقیــن اســت
تــا از مســئولیتپذیری مســیرهای رشــدی دوری کننــد کــه خداونــد در نظــر گرفتــه اســت .همچنیــن ارصار
و تعصــب بــر افــکار باطــل نیــز موجــب دوری از رحمــت الهــی و مواجهــه بــا عــذاب اســت .در برابــر ایــن
رفتارهــای مقابل ـهای و ارصار بــر شکســن خطــوط قرمــز و تجــاوز از قوانیــن الهــی ،خداونــد راهکارهــای
رشــدی زیــر را بــه کار میگیــرد تــا آنــان را از پیمــودن مســیر اشــتباه بــازدارد.

224

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 5شماره 2

عنوان

عذاب دنیایی برای کفار
تذکر به رویارویی با جریمه
تذکر به حتمی بودن عذاب
حذف نکردن بیعلت عذاب
اجازهی بهرهوری از دنیا
نپذیرفنت توبه هنگام عذاب
استدراج
برخورد سخت با کفار
تهدید به عذاب دنیا
زمان مشخص برای عذاب
جریمهی مرشوط به توبه نکردن
دادن فرصت برگشت
توصیه به توبه و تسلیم
جریمه بهاندازهی خطا
بودن با نبی برای رفع عذاب
سختگیری در اجرای جریمه
استثنا نداشنت در عذاب
قدرت بر انواع عذاب

ردیف
10
7
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

عنوان

امتا محجت
ترس و دوری مؤمنین از عذاب
دو برابر شدن عذاب برای برخی اعامل
عذاب نتیجه خطا
شکر برای رفع عذاب
عذاب دنیایی برای بازگشت
استغفار مؤمنین
تهدید به عذاب آخرت
جابجا شدن زمان عذاب
منتقل ندادن جریمه
اصل بر رحمت نه عذاب
توصیه به انجام عمل صالح
توصیه به عمل به اوامر و نواهی
حامیت و آرامش بخشی به مؤمنین
دادن فرصت تصمیمگیری
رسیع بودن
جابجا نکردن جریمه

ردیف
8
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

جدول  .4همنشینهای «عذب» در مقولهی راهکارهای رشدی ،همراه با فراوانی.

مهمتریــن راهــکار رشــدی خداونــد ،بــرای اینکــه افــراد بــا «طــرد» و «عــذاب» روبــرو نشــوند،
بینشبخشــی و تذکــر نســبت بــه آن اســت .آیاتــی کــه از عــذاب الهــی صحبــت میکننــد ،بــه ایــن واقعیــت
اشــاره دارنــد کــه انســانها مراقــب مواجهــه بــا جریمــه و حالــت رهاشــدگی از مهمتریــن منبــع مهربانــی
ـم» (نــوح .)١ ،ایــن
اب أَلِیـ ٌ
باشــند« :إِنَّــا أَ ْر َس ـلْ َنا نُو ًحــا إِ َل َق ْو ِم ـ ِه أَنْ أَن ـ ِذ ْر َق ْو َمــكَ ِمــن َق ْبــلِ أَن َیأْتِ َی ُهـ ْ
ـم َع ـ َذ ٌ
تذکرهــا بیــش از ســیصد مــورد در واژهی کلیــدی عــذاب تک ـرار شــده اســت.
راهــکار اصالحگران ـهی دیگــر ایــن اســت کــه خداونــد در دنیــا ،جریمههایــی را بــه اج ـرا میگــذارد تــا
تذکــر مهمــی باشــد کــه افـراد را از مســیر اشــتباه بازگردانــد ،هرچنــد برخــی از ایــن تذکرهــا بهــره منیگیرنــد:
ض ُعــونَ» (مؤمنــون .)٧٦ ،درنتیجــه ،جریمههــا و
« َولَ َقــدْ أَ َخ ْذنَا ُهــم بِالْ َع ـ َذ ِ
اب َفـ َـا ْاس ـ َتكَانُوا لِ َربِّ ِهـ ْ
ـم َو َمــا یَ َت َ َّ
مشــکالت دنیــوی جنب ـهی اصالحــی دارنــد (البتــه بایــد عــذاب اســتیصال را از عذابهــای اصالحــی جــدا
کــرد) .ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه والدیــن یــا مدیـران نیــز میبایســت جریمههــا را بــه قصــد اصــاح
بــه کار بربنــد و نــه اینکــه بـرای فرونشــاندن خشـمهای خــود از آنهــا بهــره بگیرنــد.
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قـرار دادن مجازاتهـاى سـخت و دردنـاك بـه منظـور اصلاح یـا پیشـگیری از افـکار و رفتـار ظاملانـه و
بازگشـت آنهـا بـه سـوى حق اسـت .اگـر فرد یا افرادی از مسـیر اشـتباه بازگردنـد ،رحمت الهی چنان وسـعت
دارد کـه پذیـرش الهـی شـامل آنان میشـود ،همچنانکه میفرمایـد« :إِنَّ الَّ ِذیـ َن َف َت ُنـوا الْ ُم ْؤ ِم ِنیـ َن َو الْ ُم ْؤ ِم ِ
نات
َـم یَ ُتوبُـوا َفلَ ُه ْ
ِیق» (بروج .)10،این آیه ،سـتمگرانی را توصیف میکند
ـذاب الْ َحر ِ
ـم ل ْ
ثُ َّ
ـذاب َج َه َّن َم َو لَ ُه ْم َع ُ
ـم َع ُ
کـه مؤمنیـن را مـورد شـکنجه و قتـل قـرارمیدادنـد و بیـان میکنـد که اگـر آنان نیـز خالصانه برمیگشـتند،
پذیرفتـه میشـدند (مـکارم ،1371 ،ج  ،26ص  .)344باالتـر از ایشـان ،چنانچـه افـراد خطـاکاری حتـی ماننـد
فرعـون نیـز از مسـیر اشـتباه برمیگشـتند و راه اصلاح را در پیـش میگرفتنـد ،آنـان نیـز پذیرفتـه میشـدند:
«ا ْذ َه َبـا إِ َىل ِف ْر َعـ ْونَ إِنَّـهُ طَغَـ ى َفق َ
ْىش» (طـه .)44-43 ،هرچنـد خداوند به
ُـول لَـهُ قَـ ْو ًل لَّ ِّی ًنـا لَّ َعلَّهُ یَ َت َذكَّـ ُر أَ ْو یخ َ
علـم خـود میدانـد کـه فرعـون نخواهـد پذیرفـت؛ امـا بـا ایـن کار ،نهایـت پذیـرش خـود را نشـانمیدهـد
(همان ،ج  ،18ص 213؛ طباطبائـی ،1374 ،ج  ،14ص 214؛ مدرسـی 1419 ،ق ،ج  ،7ص  .)170ایـن مطلـب
نشـانمیدهد که انسـانها نیز خط قرمزهای منطقی و روشـنی داشـته باشـند و درصورتیکه افراد به قصد
اصلاح روی میآورنـد ،اصـل را بـر پذیـرش حداکثری قـرار دهند.
از راهکارهــای دیگــر رشــدی خداونــد در مواجهــه بــا افـراد خاطــی ایــن اســت کــه درخواســت توبــه و
بازگشــت ایشــان را در لحظـهی آخــر ،یعنــی هنــگام مواجهــه بــا جریمــه ،قبــول منیکنــد؛ چنانکــه میفرمایــد:
السـ ِّی َئ ِ
« َولَ ْی َسـ ِ
ـم الْ َمـ ْو ُت َقـ َ
ـت ْالنَ َو َل الَّ ِذیـ َن
ـال إِنِّــی تُ ْبـ ُ
ـر أَ َحدَ ُهـ ُ
ـت ال َّت ْوبَـ ُة لِلَّ ِذیـ َن یَ ْع َملُــونَ َّ
ات َح َّتــى إِ َذا َحـ َ َ
َ
َ
ُ
ـم َع َذابًــا ألِیـ ًـا» (نســاء .)١٨ ،برخــورد قاطــع بــا افـراد خطــاکار موجب
ـم كُ َّفــا ٌر أولَ ِئــكَ أ ْعتَدْ نَــا لَ ُهـ ْ
یَ ُموتُــونَ َو ُهـ ْ
میشــود تــا جریمــه بــرای دیگــران ،خاصیــت بازدارندگــی داشــته باشــد و آنــان را از پیمــودن راه خطــا
بــازدارد .عــاوه بــر ایــن ،خطــاکاران را از امیــد واهــی توبــه در لحظــه آخــر بیــرون م ـیآورد و همچنیــن
اقتــدار جریمهکننــده را نشــانمیدهــد.
بــا رســیدن زمــان جریمــه ،جــای هیچگونــه بحــث ،مهلــت یــا تخفیــف نیســت .در ایــن هنــگام ،جریمــه
اب َفـ َـا
بــه می ـزان خطــا ،بــدون اضافــه یــا کاســته شــدن اج ـرا میشــودَ « :وإِ َذا َرأَى الَّ ِذی ـ َن ظَلَ ُمــوا الْ َع ـ َذ َ
ـم یُنظَ ـ ُرونَ» (نحــل .)٨٥ ،چانهزنــی یــا درخواســت تخفیــف و مهربانــی بیمــورد ،از
یُ َخ َّفـ ُ
ـم َو َل ُهـ ْ
ـف َع ْن ُهـ ْ
راهکارهــای منفــی خطــاکاران اســت کــه اقتــدار والدیــن و مدیـران را کاهــشمیدهــد .ایــن آیــات ،اقتــدار
را آمــوزشمیدهنــد ،بــه ایــن شــکل کــه پــس از اج ـرای همــهی راهکارهــای پیشــگیریکننده ،در هنــگام
رویارویــی بــا جریمــه ،وارد چرخ ـهی معیــوب والــد یــا مدیــر ضعیــف نشــوند و فــرد خاطــی را بــا پیامــد
انتخابهــای خــود روبــروســازند.
نکتــهی مهــم دیگــری کــه از جــدول بــاال برداشــت میشــود ایــن اســت کــه بــا ســنجیدن وزن روشهــای
رشــدی ،از میــان روشهــای مبتنــی بــر مهربانــی یــا جریمهمحــور ،وزن بیشــر بــه روشهــای مبتنــی بــر
مهربانــی و گذشــت اختصــاص دارد .خداونــد اصــل را بــر رحمــت ق ـرارمیدهــد .بــا مهربانــی و «فضــل»
خــود ،مــوارد نقــص را کامــل میکنــد و بــا «مغفــرت» خطاهــا را نادیــده میگیــرد تــا انســانی کــه بــا نقــص و
خطــا خلقشــده ،تــوان پیمــودن مســیر رشــد خــود را داشــته باشــد .چنانکــه دراینبــاره میفرمایــدَ « :ولَـ ْو َل
ـم» (نــور.)١٤ ،
اب َع ِظیـ ٌ
ـم َو َر ْح َم ُتــهُ ِفــی الدُّ نْ َیــا َو ْال ِخـ َر ِة لَ َم َّسـك ُْم ِفــی َمــا أَفَضْ ُتـ ْ
فَضْ ـ ُـل اللَّـ ِه َعلَ ْیكُـ ْ
ـم ِفیـ ِه َعـ َذ ٌ
ایــن نکتــهی مهــم نشــان میدهــد کــه والدیــن و مربیــان نیــز اصــل را بــر راهکارهــای مبتنــی بــر مهربانــی
226

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 5شماره 2

و پذیــرش ق ـرار دهنــد و بیشــر ،چهــرهای مهربــان از ایشــان دیــده شــود ،هرچنــد راهکارهــای مبتنــی بــر
جریمــه نیــز وجــود دارنــد و نوعــی اقتــدار و تــرس را نشــان میدهنــد.
(ع)
هامنطــور کــه در واژهی کلیــدی رحمــت ،بیشــرین رحمــت بـرای پیامـران و پیامــر اســام بــوده ،در
موضــوع «عــذاب» نیــز بیشــرین انتظــارات ،مســئولیتها و بــه دنبــال آن در صــورت خطــا ،جریمههــای
ســختتر نیــز بــرای ایشــان اســت؛ زیــرا نعمــت بیشــری بــه ایشــان داده اســت .خداونــد دراینبــاره
ـم
میفرمایــدَ « :و لَـ ْو تَ َقـ َّو َل َعلَ ْی َنــا َب ْعـ َ
ـم لَ َقطَ ْع َنــا ِم ْنــهُ الْ َوتِیـ َن َفــا ِم ْنكُـ ْ
ـض ْالَقَاوِیــلِ َلَ َخ ْذنَــا ِم ْنــهُ بِالْ َی ِمیــنِ ثُـ َّ
ِمـ ْن أَ َحـ ٍد َع ْنــهُ حاجِ زِیــن» (حاقــه .)47-44،پــس از پیامـران ،همـران ایشــان ،حاکــان ،عاملــان و آنــان کــه
افــکار مــردم را جهتدهــی میکننــد ،مســئولیت بیشــری دارنــد .قــرآن جریمــه خطــای زنــان پیامــر را دو
برابــر توصیــف میکنــد؛ ماننــد أحـزاب٣٠ ،؛ و یــا دربــارهی کســانی کــه مدیریــت جامعــه یــا افــکار عمومی را
بــه عهــده دارنــد و مــردم را از راه درســت بازمیدارنــد نیــز تعبیــر دو برابــر شــدن عــذاب را مـیآورد؛ ماننــد
هــود٢٠،؛ و همچنیــن حاکــان (شــورى .)٤٢ ،ایــن افـراد بــه ســبب نعمتهــا و مســئولیتهایی کــه دارنــد،
پاســخگویی بیشــری نیــز از آنــان انتظــار مـیرود.
نکت ـهی مهــم بعــدی ،مفعــول «عــذاب» اســت .اف ـرادی شــامل عــذاب میشــوند کــه قــدرت تفکــر و
تصمیمگیــری دارنــد؛ بنابرایــن ،در فضــای تربیتــی ،خطــوط قرمــز بهانــدازهی تــوان ذهنــی و بدن ـ ی اف ـراد
تنظیــم میشــود و جریمــه تجــاوز از آنهــا نیــز بــا توجــه بــه ظرفیــت روانــی آنــان اعــال میشــود؛ درنتیجــه،
کــودکان همــواره موردپذیــرش قـرار میگیرنــد و جریمـهی طــرد بـرای ســنین باالتــر و بســیار بــا ظرافــت بــه
کار گرفتــه میشــود.

نتیجه

هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ،بررســی قرآنــی مفهــوم پذیــرش در واژهی کلیــدی «رحــم و عــذب» بــود.
تحقیــق حــارض ب ـرای ایــن هــدف ،بــه تعــداد  2075کــد ب ـرای رحمــت و  978کــد ب ـرای عــذاب رســید .از
میــان آنهــا 540 ،کــد در معنــای پذیــرش آمــده و  360کــد در ریشــه «عــذب» چارچــوب پذیــرش را مشــخص
کردهانــد .فراوانــی بــاالی واژهی کلیــدی «رحمــت» نســبت بــه واژگان همخانــواده ماننــد «محبــت ،مــودت،
رأفــت ،خلــت و غیــره» ،اهمیــت ایــن مفهــوم را در نــگاه قرآنــی نشــانمیدهــد .بررســی واژهی کلیــدی
مقابــل یعنــی عــذاب نیــز نشــان داد کــه پذیــرش و مهربانــی خداونــد مبتنــی بــر چارچوبــی مشــخص و
منطقــی اســت کــه رعایــت آن ،رشــد و کــال انســان را تضمیــن میکنــد .فراوانــی کاربــرد «رحمــت و
عــذاب» ،نشــاندهندهی اهمیــت مفهــوم پذیــرش و قانــون در دائرهاملعــارف الهــی اســت .بســامد بــاالی
کاربــرد یــک واژه نــزد متکلــم یــا متکلمیــن در یــک مجموعــه دانــش ،جغرافیــا و یــا فرهنــگ ،اهمیــت و
نیازمنــدی آن واژگان را نشــان میدهــد .بــا مقایسـهی فراوانــی و اهمیــت نیــاز بــه پذیــرش بــا دیگــر نیازهــا،
جایــگاه هریــک قابلتشــخیص میشــود .فراوانــی  900کــد در ایــن دو واژه ،اهمیــت و بنیادیــن بــودن ایــن
نیــاز را نشــانمیدهــد .بررســی بــاال دربــارهی پذیــرش الهــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه خداونــد بــا پذیــرش
حداکــری ،هرکســی کــه خالصانــه را بــه او روی بیــاورد ،میپذیــرد .پذیــرش در ایــن ســطح ،هیــچ رشطــی
نــدارد جــز اینکــه طــرف مقابــل دشــمنی نداشــته باشــد .بــا توجــه بــه اینکــه پذیــرش بــدون هیــچ رشطــی
بررسی نیاز انسان به پذیرش در قرآن کریم با تأکید بر روش میدان معنائی
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منجــر بــه آســیب میشــود ،پذیــرش الهــی هامننــد دیگــر پذیرشهــا ،مبتنــی بــر چارچوبهــای روشــن،
منطقــی و رشــددهنده اســت .هرچــه رویآورنــده نزدیکتــر بیایــد ،انتظــارات بیشــر میشــود و در کنــار
آن ،پذیــرش و ســپس «محبــت» بیشــری دریافــت میکنــد .درنتیجــه ،واژهی کلیــدی «رحمــت» بــه مفهومــی
پایـهای پذیــرش اشــاره دارد کــه از دیگــر واژگان کلیــدی ایــن حــوزهی معنایــی ماننــد «محبــت ،رأفــت ،مودت
و غیــره» متفــاوت اســت.
در پاســخ بــه پرســش فرعــی پژوهــش دربــارهی منابــع ،ویژگیهــا و راهکارهــای پذیــرش الهــی ،نتایــج
ذیــل بهدســت آمــده اســت :مقولهبنــدی رحمــت در یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه در قــرآن کریــم،
ســطوح مختلفــی از پذیــرش را ب ـرای انســان بهعنــوان منابــع تأمینکننــدهی ایــن نیــاز در نظــر گرفتهشــده
اســت .ایــن ســطوح در منــودار زیــر طراحیشــده اســت .فراگیرتریــن پذیــرش و رحمــت بــه خداونــد ،همچنان
کــه خــود را «ارحــم الراحمیــن» خوانــده اســت .ســپس پیامــر(ص) و رهـران جامعــه اســامی اختصــاص دارد
و ایشــان نیــز کســانی را میپذیرنــد کــه خالصانــه و بــدون قصــد دشــمنی بــه ایشــان روی آورنــد .در ســطح
بعــدی ،خداونــد پذیــرش حداکــری را در جامعــه ترویــج میکنــد و جامعـهای متحــد بــا تــوان بخشــندگی باال
و قواعــد ارتباطــی مشــخص و روشــن را هدفگــذاری میکنــد .همچنیــن در ســطح خانــواده ،نزدیکتریــن
پذیــرش و مهربانــی بــر هــر «مــن» ارائــه میشــود تــا کــودکان و همـران بتواننــد بــا خطاپوشــی و مهربانــی
بــه یکدیگــر ،آرامــش و امنیــت عاطفــی بیشــری را تجربــه کننــد .بــه ایــن ترتیــب هــر «مــن»ی غــرق در
ســطوح مختلــف پذیــرش و مهربانـ ی خواهــد بــود ،البتــه در چارچوبــی منطقــی و منطبــق بــر رشــد حقیقــی
انســان کــه ایــن چارچوبهــا در همنشــینهای ریش ـهی «رحمــت و عــذاب» آمدهانــد.

منودار  .7سطوح پذیرش در قرآن.

خداونــد ،مهربانیهــا و نعمتهــای مــادی و معنــوی متعــددی بـرای افـراد بــر تــدارک دیــده اســت در
مقابــل ،هرانــدازه میـزان آنهــا افزایــش مییابــد ،مســئولیتها و خطــوط قرمــز بیشــری نیــز تعییــن میکنــد
کــه ایــن موضــوع بیشــر بــا واژهی کلیــدی عــذاب بــه تصویــر کشــیده شــده اســت .تحلیــل تعامــل رحمــت و
عــذاب بــه نوعــی انسانســازی خداونــد منتــجمیشــود کــه مطابــق بــا منــودار زیــر ،میــان پذیــرش و انتظــار
مســئولیت تعــادل وجــود دارد و ایــن تعــادل ،حالــت ثباتــی را در روان انســان ایجــاد میکنــد .ایــن موضــوع
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در ادبیــات پیامــر و اهلبیــت(ع) بــا عنــوان «خــوف و رجــاء» تعبیــر شــده اســت ،چنانکــه میفرمایــد:
« َمــا ِمـ ْن ُم ْؤ ِمــنٍ یَ ْجتَ ِمـ ُع ِفــی قَلْ ِبـ ِه َخـ ْو ٌف َو َر َجــا ٌء» (مجلســی ،1403 ،ج  ،67ص  .)390قــرآن کریــم آمــوزش
میدهــد کــه انســانها میبایســت ارتباطــی تــوأم بــا تــرس و امیــد داشــته باشــند؛ یعنــی بــر اســاس منــودار،
روی نقطهچیــن «الــف-ب» قـرار داشــته باشــند .تحقیــق حــارض خــروج از ایــن اعتــدال را اختــال در ســبک
تربیتــی و مدیریتــی صحیــح برمیشــارد؛ ماننــد اینکــه فــردی بــا دریافــت مهربانــی زیــاد در نقطـ ه ی «ت»
قـرار بگیــرد یــا اینکــه بــه فــردی خــط قرمزهــای زیــاد و ســختگیری شــود و در نقطـهی «ث» قـرار بگیــرد.
درجهبندیهــای رحمــت و عــذاب نشــانمیدهــد کــه باالتریــن رحمــت و بیشــرین مســئولیت از رســول
گرامــی اســام(ص) انتظــار میرفتــه اســت و بهتدریــج ،بــا توجــه بــه ظــرف روانــی هــر فــرد ،بــه هــان
میـزان رحمــت بخشــیده شــده و در مقابــل ،از او مســئولیت انتظــار مـیرود .درنتیجــه ،آن حــرت در میــان
انســانها ،هامنطــور کــه منــودار زیــر نشــانمیدهــد ،در منتهیالیــه تــرس و امیــد ق ـرار دارنــد.

منودار  .8تعامل «رحمت» و «عذاب».

بــا توجــه بــه اینکــه اصــل تربیتــی خداونــد بــر رحمــت بیشــر اســت و منــود جلــوهی رحامنــی خداونــد
بیــش از روشهــای مبتنــی بــر جریمــه اســت ،خــط فرضــی «الــف-ت» بــه منــودار افــزوده میشــود؛ یعنــی
در روشهــای تربیتــی میبایســت از روشهــای مبتنــی بــر پذیــرش بیشــر اســتفاده شــود .بــه ایــن موضــوع
در منابــع روایــی نیــز اشارهشــده اســت ،چنانکــه امــام حســین(ع) در وصــف خداونــد میفرمایــد« :یَــا َم ـ ْن
َت َر ْح َمتُـ ُه غَضَ َبـه» (مفیــد ،1413 ،ص .)161
َسـ َبق ْ
نتیجـهی دیگــری کــه از تحلیــل راهکارهــای مطرحشــده از دو ریشــه میتــوان ارائــه داد ،ایــن اســت کــه
آنهــا چنانکــه منــودار زیــر نشــانمیدهــد ،بهصــورت طیفــی از راهکارهــا قابلطــرح هســتند؛ یعنــی اینکــه
مجمــوع راهکارهــای ارائهشــده در ایــن میــدان معنایــی ،هرکــدام بـرای نــوع خاصــی از رفتــار فــرد و جایــگاه
روانشــناختی فــردطــرح میشــوند .برخــورد قهرآمیــز بــا کســی کــه در مســیر رشــد قـرار دارد ،اصالحکننــده
نیســت و برعکــس ،منیتــوان بــا راهکارهــای مبتنــی بــر رحمــت ،بــا کســی برخــورد کــرد کــه خطاهــای
متعــددی را مرتکــب شــده اســت.
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منودار  .9طیف راهکارها.

منــودار بــاال نشــانمیدهــد کــه بـرای پذیــرش و مهربانــی ،راهکارهــای زیــادی وجــود دارد و بیانگــر ایــن
مطلــب اســت کــه هنــگام رویارویــی بــا مشــکالت ،طــرد و جریمــه اولیــن راهــکار نیســت .برخــی در مواجهه
بــا امــور نامطلــوب ،عجوالنــه از طــرد و اعــال جریمههــای متنــوع حتــی شــدید ،بهعنــوان راهکارهــای
اولیــه اســتفاده میکننــد .از مطلــب بــاال برداشــت میشــود کــه پیــش از آن میتــوان راهکارهــای متنوعــی
را برگزیــد تــا حــد امــکان ،ارتبــاط بــا دیگـران کــه مهمتریــن رسمایــه انســان اســت ،حفــظ گــردد.
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