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 چکیده

انس ان و    لن ی کش    ی وعله  لاونل متعال بر دوام س  ت   ل؛ ی ا ی دن   ر ی ناپذ اجت اب   ی  ا از ر رور   ی و ناگوار   ی ش  س ک، دش وار 
مواجهه سالم و کارامل    ی در راستا   م ی قرآن کر   ل ی ترد ی ب ملعاسک.    ن ی شا ل بر ا   ا ی در دن   ی و ابتّلئا  اله   شا  ی آزما   وقفه ی استمرار  ب 

ش ا ص ه    ک ی انل، بر  مقوله پردا ته   ن ی به ا  ی از م ظر روانش  ا ت   ی که به تازگ   ی دارد. مطالعات   ر ی گ فرا  ی ا نس  ه  ز ی مش  ّل  ن   ن ی با ا 
عز  نفس،   ، ی فرد  ی   ا از مه ار   ی ار ی  نموده و آن را اس  اس بس     ل ی  ت أک  « ی » ود دلس  وز   ا ی  ب ه ن ام »ش  فق ک بر نفس«   ن ی اد ی  ب  

از    ی   ی  اي  ودش فقتي را در  اي، مولفه رش ته میان   وی رد پژو ش به روا تحلیل محتواي کیفي و ر   ن ی انل. ا و... دانس ته   ی ش ادکام 
ج گ احل، دناال نموده و به بس ط محتوایي این فض یلک بر    ی ع  ی در عص ر حض ور رس ول اکرم )ص(    ی امک اس ّلم   ی مقاطع بحران 

  ی مهربان و تس ل   ملبر بر وجود    ل ی گران، تاک در مقوله مهرباني با  ود؛ به مفا یم نقل و ان ار س رزنش اس ک. اس اس قرآن دس ک یافته 
آرامش؛ در مقول ه انس  انی ک مش  ترك؛ عمومی ک ق انون مرگ و ت رار ت اری ي بّل براي مؤم  ان و در رابط ه ب ا ذ ن آگ ا ي؛  ی و الق ا 

به عواقب    ح ی از ش  س ک و تص ر   ی را  ار و دس تاوردس از   جهک غلاه بر ش  س ک، ارائه   زا ی ش  س ک، انگ   ی  ا  ه ی زم   ل ی تحل 
 . مفا یم محتوایي آیا  ج گ ُاحل یافته اسک   ترین نادرسک، را مهم   ی  ا انت اب 

  .ج گ احل، شفقک بر نفس، ارتااط با  ود ،یقرآن، روانش اس ،ی ودشفقتواژگان کلیدی: 

 
* Email: mashaee-n@um.ac.ir )نویسنده مسئول( 

معارف قرآنی   پژوهشنامه  مقاله علمی ـ پژوهشی   
۱۷6-۱۴۷ م  ۱۴۰۰ زمستان، ۴۷شماره ، ۱۲سال   
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 . مقدمه ۱

گسترده تحقیقا   یک  روانش اسان،  پیرامون  ع وان ای  به  ش صیتی  مهار   یا  شا صه 
داده انجام  از  » ودشفقتی«   وسیعی  طیف  با  و  بوده  مرتاط  ش صیتی  مثاک  عوامل  با  که  انل 

ش ل اساس  لذا  دارد؛  مع وس  ارتااط  روانش ا تی  در مش ّل   درمانی  روا  یک  گیری 
روانش اسان، » ود    اسک. به اعتقادگران زیادی قرار گرفتهروانش اسی واقع شله و مورد توجه پژو ش

 ايي از  ود و زنلگي كه  وشاي ل ناوده)ر.ک؛  دلسوزي« یا شفقک بر نفس، یع ي پذيرا ج اه
( و اساس ارتااط انسان با  ود را بویژه در شرایط بحران و ش سک ترسیم  30:  2012نف و گرمر، 

 ک ل. می 
دنیا:   آلودگي  با اعّلم رنج  قرآن کریم  َخَلقَنا  ﴿از سوی دیگر،  ( 4؛ )بلل/﴾ِْلنَسَن ِف َكَبدٍ ٱلََقد 

ا ل س تي و دشواري را تأییل نموده و به آن  ویک آزمایش و ابتّلء الهی ب شیله )براي چ ل نمونه  
َوأَنُفِسُكم...﴿ر.ك:   َأمَوِلُكم  مِ َن  ﴿(؛  186؛)آل عمران/﴾...لَُتبَلُونَّ ِف  ِبَشيء  وَ ٱَولََنبُلَونَُّكم  ْلُوِع  ٱْلَوِف 

مِ َن   وَ ٱَونَقص  وَ ٱَْلمَوِل  این  155)بقره/﴾..لثََّمَرِت.ٱ ْلَنُفِس  با  کارامل  و  سالم  مواجهه  راستای  در  و   )
رنج و  نس همش ّل   پیاپی  می  ای  نشان  قرآنی  گسترده  مفا یم  بر  گذری  دارد.  فراگیر  د ل ای 

از بحرانروایک قصه فراز و نشیب ای بسیار،  با چ ین   ای گذشتگان، رویارویی   ا و  اش اص 
 ا و نیز سایر آیا  قرآن، به  توان با تحلیل این  ح هاسک و میشرایطی را بار ا به تصویر کشیله

محتوای قابل توجهی در این زمی ه دسک یافک. به ع وان نمونه، بار ا از توجه و التزام به  ویشتن  
(،  105)المائلة/    ﴾...  ُکْم َلَ َیُضرُُّکْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدیْ ُتمْ اَی أَی َُّها الَِّذیَن آَمُنوا َعَلْیُکْم أَنْ ُفسَ ﴿س ن گفته:  

( 19( و فراموشي )حشر/  117(، ظلم)ال عمران/  9( را ملح و  لعه)بقره/  7احسان به نفس)اسراء/  
 اسک.نساک به نفس را ن و ش نموده
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 . پیشینۀ پژوهش۲

تاک ون   پردا ته،  جستجو  به  نگارنله  که  جایي  تا  مطالعا   ل ن،  حوزه  در  کوششي  چ ین 
ا ّلقی و نیز تفسیری  ور  نگرفته و ت ها یک مقاله با روی رد روایی در معرفي ا ل شفقک بر  

 ایی در زمی ه روانش اسی  ور  گرفته اما به طور کلی  اسک. گرچه تّلا نفس به نگارا درآمله
یافتمی انجام  میلانی  روا  با  که  مه  نگاشته شله  آ ار  گفک  میان هتوان  ارتااط  بطور عمله  انل، 

-انل؛ و  یچ ای انسانی آزموده شفقک بر  ود را با بر ی متغیر ای دیگر در مصادیقی از جمعیک
کتاب: دلسوزی )از سرزنش    انل. از جملهیک تاک ون به بررسی آیا  قرآن در این  صوص نپردا ته

نویس له: ک یل(  اعتماد  به  ود  و  برداریل  دسک  نفکری  کردن  ود  مهلی  مترجم:   ، ستین 
بی ی ب شایشگری و  مللی در جوانان«، سهیّل  ؛ مقاله: »نقش شفقک  ود در پیش داغیقراچه

 و... . 94یعقوبی و نا یل اکرمی، پژو ش امه روانش اسی مثاک، ا. دوم 

 . هدف پژوهش 3

تحلیل    این پژو ش بر آن اسک تا محتوای مرتاط با شفقک بر نفس را در قرآن کریم است راج و
نموده و به جهک گستردگی بحث، بر آیا  مربوط به ج گ احل تمرکز یافته اسک.  لاونل متعال  
پس از ج گ ُاحل و  طای فاحش گرو ی از مسلمانان در نافرمانی از رسول اکرم)ص( )ر.ک؛ 

ه  نمایی این گ ا( ت ها به ن و ش و بزرگ۲8۴:  ۱؛ واقلی، ج۲۱۰:  3؛ بیهقی، ج6۲:  ۲طاری، ج
ای تازه به  آموزی را برای م اطاان باز نموده و مسلمانان را از دریچهنپردا ته و راه جاران و عار  

اسک که به  ک ل. تعابیری در این آیا  به کار رفتهبازنگري و انلیشه در این رویلاد تلخ تشویق می 
می  نفس  وانله  بر  شفقک  روانش اسان،  بهتعایر  را  م اطاان  ای  ه،  چه  حصار    شود  از   روج 

 اسک.ي حِس  ودمهرباني و نیل به  مرا  آن فرا وانلهن و ش و حسر ، تجربه
 ای  ترین فضیلکیابی به نظر قرآن در رابطه با ی ی از مهمکاربرد اساسی این تحقیق، دسک

آیل و نتایج  انسانی به شمار می ا ّلقی اسک که گامی در راستای سّلمک روانی جامعه اسّلمی و
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 ای آموزا و پرورا و آموزا عالی و نیز ملیریک کشوری را گذاری نظام م لي در سیاسکسود
می  تحقیقاتی  چ ین  انجام  عّلوه،  به  بردارد.  عر هدر  در  علم  نظریه  توانل  تولیل  و  به   -پردازی 

 بر اساس ماانی اسّلمی، الهام ب ش و حرکک آفرین باشل.   - صوص علوم انسانی

 . روش پژوهش ۴

پیام روا   تحلیل  براي  روشي  که  محتواسک؛  تحلیل  پژو ش،  یا  این  شفا ي  مت ي،   اي 
ي مورد مطالعه در قالب چارچوب یا ملل اسک. شیوع استقاال و  م ل پلیلهتصویري و ارائه نظام 

  بوده اسک  21 اي آن در قرن   اي ا یر اسک و اکثر کاربسکاستفاده از این روا مربوط به سال
ِالو و کی  د ل که در راستاي فهم  ( تحلیل محتوا به محقق این ام ان را مي 2008گاس،  )ر.ک؛ 

 اي مفهومي نشان  پردازي ک ل و عصاره کلما  را در قالب دسته ایي که بررسي کرده نظریهداده 
این پژو ش  یچ ا ر و محتوایي   قابل ذکر اسک؛ با توجه به ای  ه در  صوص مسئله  . ) مان(  د ل

سازي و تحلیل مفا یم آن در این نوشتار، به قلم نگارنله بوده و حا ل  له، مفهوم تاک ون م تشر نش
  اي روانش اسي شفقک برنفس، در آیا  ج گ احل اسک.         جویي مقوله پي 

 های اساسی خودشفقتی از دیدگاه روانشناسی . مؤلفه5

عامل با افسردگی، انتقاد   ودشفقتي، در تحقق روانش ا تی سازگارانه بسیار مو ر اسک. این  
و   اجتماعی  احساس  ماستگی  زنلگی،  از  ررایک  با  و  م فی،  رابطه  ف ری  نش وار  و  از  ود، 

مي  و  داشته  مثاک  رابطه  مثاک  د ل عواطف  کا ش  را  حقار   و  شرم  احساس  ارطراب،    توانل 
پاتریک و رود، 225:  2010گی،  ب؛ نف و مک  2003)ر.ک؛ نف،  ؛ 140:  2007؛ نف، ِکرک 

 (. 353: 2006ار  و پروکتر، گیل
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اسک  ودشفقتي در برقراري ارتااط مو ر میان افراد نیز نقش  ا نشان دادهعّلوه بر این، پژو ش
بین تعاررا   حل  به  و  میداشته  کمك  بیشتر  مهار   با  نف،  فردی  و  یارنل  :  2013ک ل)ر.ک؛ 

148.) 
طور  ک ل که با شفقک بهی ایی از مغز را تحریک مرسل القای  ودشفقتي، ب شبه نظر می

- 1849،  م2010)ر.ک؛ هنگ، ماراتوس، گیلار ، اوانس، ول ر و  م اران  کلی مرتاط اسک
( دریافت ل که FMRI( با استفاده از ت  ولوژی تصویربرداری تشلیل مغ اطیسی عمل ردی )1856

  ل، مشابه  ک اي مربوط به  ود دلسوزي را دریافک ميفعالیک عصای افراد   گامی که آموزا
شود. این یافته، ارتااط  شان برانگی ته می  ا   گامی اسک که احساس  مللینفعالیک عصای آ

 .(292: 2009)ر.ک؛ کی گزبری  ک لمثاک میان شفقک به  ود و  مللي با دیگران را تأییل مي
ه و  )ر.ک؛ نف،  سی   ای مقابله  یجانی اسکدیگر از آ ار  ودشفقتي، ارتااط آن با مهار  

افراد دلسوز به  ود،   گام رویارویی با رنج دیگران، (، به این مع ي که  263:  2005دجیترا ،  
 اي رواني و پریشاني  مهار  یجانا  م في  ویش را بیشتر در دسک دارنل و کمتر دچار آسیب

ل ( به عّلوه،  ودشفقتي عاملی مهم در تمای62:  2014شونل. )ر.ک؛ برای مثال ولپ و براون  مي 
( )ر.ک؛  359:  2010)ر.ک؛ بیرنی، اسپ ا و کارلسون    افراد به دیلن مسائل از نگاه دیگران اسک

( نیز در تحقیقی به م ظور بررسی رابطه  ودشفقتي با نگرانی  163-160:  م 2013نف و پامیر  
ور  ط ای شرکک ک  له بهمتمرکز بر دیگران دریافت ل که سطوح باهتر  ودشفقتي در میان تمام گروه

ب شایش و  کمتر  ش صی  ناراحتی  با  آ ار مع اداری  در  بود.  ودشفقتي  مرتاط  بیشتر  گری 
 اسک: روانش اسان، از سه مؤلفه ا لی تش یل شله

از  ودشفقتي   که  فردی  که  اسک  آن  م ظور  قضاو   ود:  مقابل  در  با  ود  مهربانی  الف. 
جای سرزنش کردن  ود، با گرمی   بر وردار اسک،   گام مواجهه با رنج، ناکارآملی یا ش سک، به

واقع فهمی  را میو  بيبی انه،  ود  انتقاد  یا  به جای قضاو   و  و  پذیرد؛  مهرورزی  نوعی  رحمانه، 
 د ل. حمایک نساک به موقعیک  ود نشان مي 
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و   نقم  واقعیک  مگاني  پذیرا  به  ناظر  مؤلفه،  این  انزوا:  مقابل  در  مشترک  انسانیک  ب. 
ای  ه انزوا پیشه کرده و  ود را به دلیل شرایط بحران، متفاو  و جلا از دشواري اسک. فرد به جاي 

 ا  مشترک  مۀ انسان  دیگران فرض ک ل، تش یم د ل که اشتااه و کمال تلریجي، ب شی از تجربه
 اسک و ت ها م تم به یک فرد نیسک.

وب و ان ار پ. ذ ن آگا ی در مقابل  مان لسازی افراطی: در مواجهه با رنج و ناکامي، سرک
احساسا  م في یا فرار از آنها  حیح نیسک؛ چرا که بر ورد مشفقانه با احساسا  ناش ا ته و  
ب و نادرسک   سرکوب شله مم ن نیسک. از سوي دیگر ت رار و بزرگ مایي این احساسا  نیز م را
احساسا    تا  اسک  م فی  تجارب  به  نساک  متعادل  دیلگا ی  اتا اذ  نیازم ل  اسک.  ودشفقتي، 

گر شونل. این دیلگاه متعادل و ملیریک تف را  و  آمیز جلوه دردناک، نه سرکوب شونل و نه ماالغه
 2003، نف289:  2011)ر.ک؛ بارنارد و کری،   شودتصورا ، با ع وان ذ ن آگا ي ش ا ته مي

 (.87ب:  2003؛ 225الف، ص 
 های خودشفقتی از دیدگاه روانشناسان: مؤلفه 1نمودار 

 

 

مولفه های شفقت 
بر خود

مهربانی با خود

ذهن آگاهی

انسانیت مشترک
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 شفقتی بر آیات جنگ ُاُحد های خودتحلیل مؤلفه  . تطبیق و۶

 اي  ودشفقتي در روانش اسي، اک ون به ش اسایي مصادیق و محتواي آن در با توجه به مؤلفه
 ای قرآنی مفهوم اولیه مرتاط  شود. در این راستا، ابتلا از دادهآیا  مربوط به ج گ ُاحل پردا ته مي

آن،  از  پس  و  شله  گرفته  مقوله   با  ودشفقتی  ذیل  در  قرآني،  مفهوم  یا  مان  ر  را اردي   ای 
شلنل؛ به این ترتیب، شا صه  ودشفقتي که در م ابع روانش اسي،   اي  ودشفقتی قرار دادهمؤلفه

فه مذکور اسک، با تحلیل مصلاقِی آیا  ج گ ُاحل توسط نگارنله، بسط    گانه ای سهمشتمل بر مؤلا
 در این  صوص است راج شل.     داده شله و را ارد ایي از قرآن 

 . مهربانی با خود ۱-۶

گونه  ا لي  وددلسوزي، احساس مهربانانه نساک به  ویش اسک.  مان  اولین مؤلفه و پایه
را   تسلي  و  راه  مللي  دوستان  ود  ناکامِي  و  ش سک  با  مواجهه  انسانها   گام  غالب  که 

ب ش را داشته باش ل.  سازنله و آرامشگزی  ل، هزم اسک در مورد  ودشان  م این واک ش  برمي
موقعیک ج گ ُاحل به لحاظ بحران اجتماعي، نظامي، سیاسي و نیز پیامل ای اعتقادي آن، بسیار  

ک بوده و شیوه تلقي و تفسیر ذ  ي از آن مي  نوپلیل اسّلمِي   توانسک در سرنوشک جامعهحائز ا میا
ال در تایین و تجویز ایي که نساک به این ج گ آن روزگار تأ یر فراواني داشته باشل.  لاونل متع

بیان داشته، را ارد اي قابل توجهي در جهک تقویک حسا  مللي و مهرباني با  ود و مقابله با  
 اسک؛ از جمله:اي که به طور طایعي بر مسلمانان حاکم گشته بود، مطرح نمودهیأس فزای له

 . تسلی و القای آرامش۱-۱-۶

ااز دشواري  را تضعیف نمود، جلا   اي ج گ  توان مادي و  م روحیه مسلمانان  حل که  م 
)ر.ک؛   شلن عالالله بن ابيا به  مراه یك سوم سپاه اسّلم به بهانه پذیرفته نشلن پیش هادا بود
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( او در نشسک مشورتي پیش از حرکک سپاه،  6۴:  ۱؛ ابن  شام، ج۲۱9:  ۱؛ واقلی، ج۷۷ز ری:  
ل و با دشمن روبرو شونل.   گامي که پس از جمع ب لي، تصمیم  گفته بود بهتر اسک در شهر بمان 

نهایي پیامار اکرم بر  روج از ملی ه شل و  مگان  ارج شلنل، او در حرکتی م الف رأی پیامار،  
با او برگشت ل ؛  891:  2طبرسی، ج)ر.ک؛    از اوایل مسیر، بازگشک و حلود سیصل نفر دیگر نیز 

این اتفاق، حزن و انلوه پیامار و مؤم ان را در پی داشک، زیرا عّلوه بر کا ش   (.50: 2بیضاوی، ج
مي اسّلم،  لش ر  نظامي  توان  و  پیامنیرو  فرمان  به  نساک  تردیل  و  تفرقه  عامل  و  توانسک  ار 

انلیشان باشل؛ چرا که از دسک دادن یک سوم نیرو اي پذیري از ایشان براي بسیاري از سادهوهیک
 ج گي در چ ین شرایط حساسي، جز با بصیر  و ایمان راسخ قابل پذیرا و توجیه نیسک.

محرومیک  ود   را  جلایي  این  جلیل،  دیل  زاویه  ایجاد  و  متفاو   روایک  با  متعال   لاونل 
وري دعو  کرده  نگري در تفسیر ش سک، پیروزي و بهره  وانله و مسلمانان را به جامعم افقان  

توانل به  لاونل ررري برسانل،  اسک. یادآوري این مهم که جهاد براي  لاسک، و  یانک آنها نمي
بین ميزمی ه  از  تاع آن تفرقه و سرزنش سسک ایمانان را  ََل  ﴿برد   اي غم و انلوه مؤم ان و به  َو 

ُ َأَلَّ ََيَْعَل ََلُمْ َيَْ  ُْم َلْن َیُضرُّوا اَّللََّ َشْیئاً یُرِیُد اَّللَّ  َحظ اً ِف اَْلِخَرِة َو ََلُْم َعَذاٌب ُزْنَک الَِّذیَن ُیَسارُِعوَن ِف اْلُکْفِر ِإْنَّ
ز به  لا  شتاب ل، تو را انلو گین ک  ل، آنان  رگ»و ماادا آنان که در کفر می  ﴾176عمران/آل﴿  ﴾َعِظیمٌ 

ای در آ ر  برای آنان قرار   وا ل ]به سزای کفرشان[  یچ بهره رسان ل،  لا می یچ زیانی نمی
الاته حزن در زمی ه معارف اعتقادی، محمود و مملوح   آنان عذابی بزرگ اسک.«  نل ل، و برای 

این آیه  نهی نیسک؛ لی ن حزن افراطی، در ور نهی ارشادی اسک. نهی از حزن در    اسک و شایسته
اسک که  لا با  نیز نهی ارشادی  مراه با تسلی اسک. زیرا علک حزن را بیان فرموده و اطمی ان داده

 (.372-371،  م16)ر.ک؛ جوادی آملی، ج کفر و ارتلاد آنان آسیای ن وا ل دیل
نتیجه به  اشاره  با  دیگر،  لاونل  و  در  طابي  انلوه  از  را  ُاحل مسلمانان  بار ج گ  تاسف  ي 

ُتْم ُمْؤِمِنیَ ﴿د ل:  حتي بازداشته و به ایشان تسلي مي نارا   ﴾َو ََل َِتُِنوا َو َلَ ََتَْزنُوا َو أَنْ ُتُم اْْلَْعَلْوَن ِإْن ُکن ْ

https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/12319/1/50
https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/12319/1/50
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 اِی حق و در جهاد با دشمن[ سستی ن  یل و ]از پیش آمل ا »و ]در انجام فرمان  ﴾139عمران/آل﴿
  گین مشویل که شما اگر مؤمن باشیل، برتریل«. رسل[ انلو ایی که به شما میو حوادث و س تی

ای اسک برای تسلی و دللاری و تقویک روحی آنها، زیرا ج گ احل بر ا ر این آیا ، وسیله
نافرمانی و علم انضااط نظامی جمعی از سربازان اسّلم، در پایان به ش سک انجامیل و جمعی از  

عموی پیامار  لی الله علیه و آله، در این   حمزه   ای برجسته اسّلم از جمله ا و چهرهش صیک
 (. 308-307:  م1)ر.ک؛ بّلغي، ج میلان به شهاد  رسیلنل

کید بر وجود مدبر مهربان ۱-۱-۶  . تأ

زیادي از مسلمانان در ج گ ُاحل به جها  م تلف دچار رعف، سستي یا نافرماني شله   عله
 ا که به  کردنل. چه آنگ ا  ار دانسته و سرزنش مي بودنل و به طور طایعي با پایان ج گ،  ود را  

: 3ق، ج1405بیهقی،    6۲:  ۲تا، ج)ر.ک؛ طاری، بی  گمان پیروزي قطعي، بر غ ائم طمع ورزیلنل
( و فرمان رسول  لا را ت لف کردنل؛ چه آن دسته که بلون علم و ت ها بر اساس ترس و بحراني  ۲۱۰

:  5، سهیلی، ج3۲9پیامار را پذیرفت ل؛ )ر.ک؛ ابن اسحاق، شلن اوراع، شایعه دروِغ کشته شلن 
( و چه افرادي که با ش یلن این شایعه دسک از پی ار جانانه کشیله و  ح ه را به دشمن واگذار  ۴35

نمودنل. پایان نامیمون ج گ، شروعي براي تفسیر اي مأیوس ک  له، انزوا یا سردرگمي بسیاري از  
 شان بود.  اسّلميحیا این افراد در ادامه 

 لاونل ن سک ملیریک این حوادث را گرچه تلخ و ناگوار، با ربوبیک و تلبیر  ویش پیونل  
 د ل از جمله آن ه:  ایي براي توجیه و ساك شلن بار گ اه مت لفان به دسک ميزده و حتي َمحِمل

َا اْستَ َزَلَُُّم الشَّْیطَاُن بِبَ ْعِض  ِإنَّ الَِّذیَن تَ َولَّْوا ﴿اسک؛ *شیطان آنها را فریفته ِمْنُکْم یَ ْوَم اْلتَ َقى اْْلَْمَعاِن ِإَّنَّ
»قطعا  کسانی از شما روزی که ]در نارد احل[ که دو گروه ]مؤمن  ﴾ 155/عمرانآل﴿  ﴾... َما َکَسُبوا

ساب  و مشرک[ با  م رویاروی شلنل، به دشمن پشک کردنل، جز این نیسک که شیطان آنان را به  
نیز   و  لغزانیل...«  بودنل  شله  مرت ب  که  گ ا انی  از  َُيَوِ ُف ا﴿بر ی  الشَّْیطَاُن  ذِلُکُم  َا  َّنَّ
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در حقیقک این شیطان اسک که دوستانش را ]با شایعه پراک ی و گفتار   ﴾ 175/عمرانآل﴿﴾َأْولَِیاَءُه...
ف﴿ترسانل. فعل وحشک زا، از رفتن به جهاد[ می گیرد؛ ولي در آیه مورد بحث  دو مفعول مي ﴾ُیَ وِّ

شله حذف  دو  آن  از  پسی ي  َاولِیاَءه ﴿ اسک؛  َُيَوِ ُف  الشَّیطُن  ها   ﴾ذِلُكُم  أیا ف م  »ی وا مع اي  به 
 (. 361: 16المؤم ون بأولیائه« اسک )ر.ک؛ جوادی آملی، ج

اراده  و  بوده*اذن  آزمودن  با  لف  و  داشته  د الک  حوادث  این  در  الهي  )ر.ک؛    اسکي 
  ﴾ 166/عمرانآل﴿  ﴾َو َما َأَصاَبُکْم یَ ْوَم اْلتَ َقى اْْلَْمَعاِن فَِبِإْذِن اَّللَِّ َو لِیَ ْعَلَم اْلُمْؤِمِنیَ ﴿(؛  325:   3امین،ج

»و آنچه ]در ج گ احل[ روزی که دو گروه ]مؤمن و مشرک[ با  م رویاروی شلنل به شما رسیل به  
علوم و مش م نمایل.« گرچه بر ي مفسران به  اذن  لا بود، ]تا شما را امتحان ک ل[ و مؤم ان را م

جهک  حیح ناودن اباحه قتل مسلمان براي کافر توسط  لاونل، اذن را در این آیه به مع اي علم  
( ل ن این اذن تشریعي نیسک تا اش ال  877:  2؛ طارسي، ج327:  2)ر.ک؛ مغ یه، ج  انل، دانسته

ه این مع ا که اراده  لاونل بر جریان نظام  ذکر شله وارد باشل؛ بل ه م ظور اذن ت وی ي اسک. ب
علیک در عالم قرار گرفته و این یک ا ل  ابک اسک که  ر لش ری در میلان ج گ سستی ک ل و  
به مال و  رو  و غ یمک دل با لد و دستور فرمانله دلسوز  ود را فراموا نمایل، مح وم به ش سک  

 (. 163: 3)ر.ک؛ م ارم شیرازي، ج  وا ل بود
َو  ﴿و زنلگي به دسک  لاسک و حزن و تأسف براي از دسک دادن یاران جایي نلارد؛    مرگ  *

ُمَؤجََّّلً  ک و    ﴾145/عمرانآل﴿  ﴾...َما َکاَن لِنَ ْفٍس َأْن ََتُوَت ِإَلَّ ِبِِْذِن اَّللَِّ ِکَتاابً  »و  یچ کس جز به مشیا
ر شله...«. فرمان  لا نمی  میرد. سرنوشتی اسک مقرا

گردان له و  ملبر  این  عطوفِک  و  مهرباني  آن،  ک ار  در  مي و  یاد  به  را  مطلق  ستي  تا ي  آورد 
  گ ا  اران امیل مغفر  را بازیاب ل و بازگشک به دامان اجتماع اسّلمي برایشان سهل گردد. جمله 

َ َغُفوٌر َحِلیمٌ َو َلَقْد ﴿ ُهْم ِإنَّ اَّللَّ ُ َعن ْ بیانگر عمق این مهرباني اسک؛ و حتي   ﴾ 155/عمرانآل﴿ ﴾َعَفا اَّللَّ
از شرط توبه و احتمال ب شش س  ي گفته نشله تا نیروي شرم یا  وف بازگشک، بر شوق و امیل 

اب نساک به مرت اان  د ل که  طنساک به آن غلاه ن  ل. بیان و ف »حلیم« در انتهای آیه نشان می
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 نارد فرار کرده و حتی پس از اطمی ان از زنله بودن پیامار بازنگشت ل   طای بزرگ اسک که از  ح ه
 (. 106: 16)ر.ک؛ جوادی آملی، ج

 . نقد و انكار سرزنشگران3-۱-۶

مح وم  و  قضاو   از  دیگري  تصور  سطح  قابل  اجتماعی  فضاي  در  ش سک،  از  پس  سازي 
ا طّلح قرآني و نیز در واقعیک  ارجي، ی ي از کاربرد اي واژه »نفس« در  اسک. از آنجا که در

بقره/ )ر.ک؛  اسک،  امک  و  جامعه  با  84و  54مع اي  تقابل  در  که  نیز  و سرزنش  ود  قضاو    )
توانل م شأ رعف و آسیب بیشتر باشل، در سطح جامعه قابل بررسي   ودشفقتي قرار گرفته و مي 

رود. مسلمانان حیران و غم زده  بحران و ش سک جمعي س ن مي  اسک؛ بویژه   گامي که از یك
ي قتل پیامار تا کشته شلن بهترین ج گاوران سپاه، تا پیروزي در پي فشار اي رواني متعلد، از شایعه

)ر.ک؛ ملرسی،  ورز و... شروع به طعن و سرزنش نساک به ی لیگر نمودنلو کامیابي دشمن کی ه
   تر، تفرقه و ش اف ب یادین در بلنه  اي گستردهتوانسک موجب آسیبيتلاوم این فضا م (684:  1ج

امک اسّلم گردد.  لاونل متعال حقا  رگونه سرزنش مجا لان را از سایرین که در جهاد شرکک  
ْخَواِْنِْم ِإَذا َضَربُوا  اَی أَی َُّها الَِّذیَن آَمُنوا َلَ َتُکونُوا َکالَِّذیَن َکَفُروا َو قَاُلوا  ﴿فرمایل:  انل سلب کرده مين رده ِْلِ

ِف   َحْسَرًة  ذِلَک   ُ اَّللَّ لَِیْجَعَل  قُِتُلوا  َما  َو  َماتُوا  َما  ِعْنَداَن  َکانُوا  َلْو  ُغزًّى  َکانُوا  َأْو  اْْلَْرِض  ِف 
درباره   ﴾156/عمرانآل﴿﴾قُ ُلوِبِْم.. و  ورزیلنل  کفر  که  نااشیل  کسانی  مان ل  ایمان!  ا ل  »ای 

امی که آنان به سفر رفت ل ]و در سفر ُمردنل[ و یا جهادگر بودنل ]و شهیل شلنل[، برادرانشان   گ 
شلنل. ]شما به کافران اعت ا ن  یل[ تا  لا این  مردنل و شهیل نمیگفت ل: اگر نزد ما مانله بودنل نمی
سک   ایشان قرار د ل.«  لاونل پس از اعّلم نقش شیطان در ش ]اعتقاد و گفتار[ را حسرتی در دل

 ایی که شیطان با آن قلوب کافران را  گرو ی از مؤم ان، در این آیه نیز آنان را از مثل چ ین وسوسه 
 (. 157: 4؛ رشیلررا، ج115: 16)ر.ک؛ جوادی آملی، ج اسکک ل، بر حذر داشتهفاسل می
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ا از فرمایل  یچ س ر مچ ین به لزوم توجه به قضا و قلر و تسلیم در برابر آن اشاره کرده و مي
مرگ گریزي نیسک؛ لذا کساني که در جهاد برادرانشان را  مرا ي ن رده و با این رفتار، علم  مللي 

ن   ل سرزنش  را  مجا لان  نمودنل،  ابراز  مسلمانان  اجتماع  با  را  ج   ویش  :  3)ر.ک؛  علبی، 

ر و  که نهي و مذمتي براي سرزنشگران اسک، دلجویي از مسلمانان  طاکااین بیان  مچ ان (200
ش سک  ورده از پی ار نیز  سک.  لاونل متعال با عتاب سرزنشگران، مجا لان  طاکار را از  

اي، از دوا  سازد و مسئولیک شهاد  برادران را تا انلازه عذاب وجلان فزای له و یأس افراطي ر ا مي
ْخَواِْنِْم َو قَ َعُدوا َلْو َأطَاُعوانَ ﴿ک ل:  آنها ساك مي  َما قُِتُلوا ُقْل فَاْدرَُءوا َعْن أَنْ ُفِسُکُم اْلَمْوَت الَِّذیَن قَاُلوا ِْلِ

ُتْم َصاِدِقیَ   ا  ود  » مان کسانی که ]از ج گ ک اره گرفت ل[، و در  انه  ﴾168/عمرانآل﴿  ﴾ِإْن ُکن ْ
ا تیار شلنل. بگو: ]چ انچه  بردنل کشته نمی نشست ل، و درباره برادرانشان گفت ل: اگر از ما فرمان می

مرگ در دسک شماسک[ پس مرگ را از  ود دفع ک یل، اگر راستگوییل.« این آیه مان ل چ لین آیه  
بیان می  نیز ساب زنله دیگر  از جهاد  ناوده و ت لف  دارد که حضور در ج گ عامل قطعی مرگ 

ک؛ )ر.  شودمانلن حتمی نیسک؛ ب ابراین جریان حیا  و مما  مطابق پیش هاد م افقان ت ظیم نمی
 (.273: 16جوادی آملی، ج

 

 

دلداری و القای 
آرامش

بر تاکید بر وجود مد
مهربان

قد و انکار ن
سرزنشگران

مهربانی با خود
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 . انسانیت مشترک ۲-۶

مي  ش سک  و  رنج  بودن  مؤلفهدرك  مگاني  باشل.  سودم ل  بسیار  آن  پذیرا  در  دوم   توانل 
شفقک بر نفس نیز بر این محور ت یه دارد که فرد با ک  اا در حوادث پیرامون  ود، این  ا یک  

ناگواري و ش سک درمانله و افسرده اسک، به یاد    حیا  دنیایي را کشف و فهم نمایل. اگر اک ون از
توانل در برابر شود. این یادآوري مي ا ایجاد ميانسان  ي او ناوده و براي  مهکامي ویژه آورد که تلخ

آورد مصونیک نساي ایجاد کرده و او را براي تجهیز  اف ار م في و م ربي که بر ذ ن او  جوم مي
 ازد.  قوا و تّلا دوباره آماده س

در بحران پس از ج گ ُاحل، بهترین مصلاق براي یادآوري ش سک دشمن و دگرگوني شرایط،  
معجزه  ميپیروزي  مؤم ین  التیام  جهک  بود.  لاونل  بلر  ج گ  در  مسلمانان  ِإْن ﴿فرمایل:آمیز 

ُم نَُداوِ  »اگر ]در   ﴾140/عمرانآل﴿  ﴾..َُلَا َبْیَ النَّاسِ َُيَْسْسُکْم قَ ْرٌح فَ َقْد َمسَّ اْلَقْوَم قَ ْرٌح ِمثْ ُلُه َو تِْلَک اْْلَایَّ
ج گ احل[ به شما آسیب و جراحتی رسیل، آن گروه را نیز ]در ج گ بلر[ آسیب و جراحتی مان ل 

گردانیم ]تا  آن رسیل. و ما این روز ا ]ِی پیروزی و ناکامی [ را ]به ع وان امتحان[ در میان مردم می
 ای الهی اسک؛ لذا دنیا گا ی  ی با شیری ی در زنلگی دنیا از س کعار  گیرنل[...« آمی تگی تل 

به کام مؤم ان و زمانی موافق کافران و بهترین فر ک برای آزمایش ب لگان م لم  لا و رشل و  
 (. 611: 15)ر.ک؛ جوادی آملی، ج بال لگی آنان اسک

پایه از  ی ي  که  آنجا  ااز  ُاحل  ج گ  در  مسلمانان  رعف  و  ش سک  مهم  شایعه  اي    نتشار 
(  لاونل با تحلیل  ۴35:  5؛ سهیلی، ج3۲9شهاد  پیامار اکرم)ص( بود، )ر.ک؛ ابن اسحاق:  

فرمایل:  اي مستعل گشوده ميچ ین فرري،  رچ ل واقع نشله، مسیر تف ر  حیح را برابر قلب
ب نشی ي  گر سستي و عقتوانل توجیهبرفرض  حک این شایعه، آیا مرگ و فقلان پیامار گرامي، مي

بار بود که بسیاري، بلون تأمل راه فرار را لش ر باشل؟ تصور از دسک دادن پیامار چ ان مصیاک
اي و بشر بودن مع ا یافته بودنل. پروردگار عالمیان با یادآوري شأن واسطهبرگزیله و ادامه جهاد را بي

شود. ای  ه  ر پیاماري با  ر ميپیامار، این اشتااه را ا ّلح نموده و درگذشک انایاي پیشین را یادآو
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 ا و برکاتي که در میان قوم  ود دارد، روزي آنها را ترك کرده و ایمان مردم به  لاونل  تمام مجا ل 
مي  قرار  آزمایش  مورد  چاره هیزال  و  دنیاسک  و عمومي  مشترك  قوانین  از  و  گیرد،  پذیرا  جز  اي 

ُتْم َعَلى َو َما ُُمَمٌَّد ِإَلَّ َرُسولٌ ﴿ملیریک آن نیسک:   انْ َقَلب ْ َأْو قُِتَل  فَِإْن َماَت  أَ   َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل 
ل جز فرستاده  ﴾144/ عمرانآل﴿  ﴾...  َأْعَقاِبُکمْ  ای از سوی  لا که پیش از او  م فرستادگانی »و محما

ک یل  لح را ترک می]آمله و[ گذشته انل، نیسک. پس آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، ]ایمان و عمل  ا
 گردیل؟!...« و[ به روا گذشتگان و نیاکان  ود برمی

ملیریک این رایعه که  ر امک با فقلان را ار آسماني  ویش از لحاظ ش صیک حقیقی و  
ک ل، با الگو قرار دادن پایمردان  لاجو ( تجربه مي664:  15وجود مادی )ر.ک؛ جوادی آملی، ج

انل که در ک ار پیامار بود.  مراه با انایاي گذشته، مرداني الهي بوده تر  وا ل  در میان گذشتگان سهل
 ویش جهاد کرده و در برابر آنچه در راه  لا به آنها رسیل، سستي و رعف نشان نلادنل و ش سک  

پیلا ن ردنل افراد، محاک  (113:  4؛ زحیلی، ج702)ر.ک؛ همان:    روحیه  این  پاداا  ار  ؛ و 
ا َو َما  َکأَیِ ْن ِمْن َنِبٍ  قَاَتَل َمَعُه رِب ِیُّوَن َکِثٌْي َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصاَبُْم ِف َسِبیِل اَّللَِّ َو َما َضُعُفو َو  ﴿ لاونل اسک:  

الصَّاِبرِینَ  ُ َيُِبُّ  َو اَّللَّ »چه بسا پیامارانی که اناو ی دانشم لاِن الهی   ﴾146/عمرانآل﴿  ﴾اْسَتَکانُوا 
 ایی که در راه  لا  ر دیِن[ به  مراه او با دشم ان ج گیلنل، پس در برابر آسیبمسلک ]وکامّلن د

به آنان رسیل، سستی ن ردنل و ناتوان نشلنل و ]در برابر دشمن[ سر تسلیم و فروت ی فرود نیاوردنل؛  
 و  لا ش یاایان را دوسک دارد.« 

گاهی. ذهن 3-۶  آ

چالش بحران،  شرایط  دوچ در  را  ش سک  عواقب  و   ایي  را  عب  جاران  راه  و  سا ته  لان 
د  ل. به ع وان نمونه، در بر ي افراد، بزرگ مایي احساسا  م في و سوگواري نامم ن جلوه مي

انگاري این احساسا   افراطي و غیر عقّلني به جهک آن شرایط؛ و در بر ي دیگر، ان ار و نادیله
دور سادیله می تف ر سالم  از  را  فرد  دو حالک،  بهره شود که  ر  مسیر  و  و   ته  تجارب  از  م لي 
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آگا ي به مع اي اعت اي متعادل به احساسا   ک ل. ذ نریزي براي موارد آی له را مسلود ميبرنامه
ملیریک   راستاي  در  عقّلني  بسیار  فرای ل اي  با  قرآن،  جامع  م تب  در  که  اسک  دشواري  حین 

 حوادث آی له  مراه اسک. 
 اسک. تذکار آن، یادآوري  لفم لي و  ویک آزموني رنجآگا ي قر گام ن سک در فرای ل ذ ن

این حقیقک که حوادث عالم، جز انتساب به ا تیار و اراده انسانها، با نظام تلبیر و ربوبیک ح یمانه  
زنل،   ای  ابک الهی در ملیریک عاطفی انسان را رقم می لاونل نیز پیونل  ورده و ی ی از س ک

ِعُدوَن َو َلَ تَ ْلُووَن َعَلى َأَحٍد َو الرَُّسوُل َیْدُعوُکْم ِف ُأْخَراُکْم فََأََثَبُکْم َغم اً ِبَغمٍ   ِإْذ ُتصْ ﴿حایز ا میک اسک:  
َأَصاَبُکمْ  َما  َلَ  َو  فَاَتُکْم  َما  َعَلى  ََتَْزنُوا  ]از میلان  ﴾  153/عمرانآل﴿﴾...ِلَکْیَّلَ  »]یاد ک یل[ زمانی که 

کردیل، در  ورتی شلیل و به  یچ کس توجه نمی ا دور میج گ احل[ تا مرز پ هان شلن از دیله
 وانل، پس  لا شما را  که پیامار ]که اجابک دعوتش واجب اسک[ شما را از پشک سرتان فرا می

به انلو ی روی انلو ی مجازا  کرد تا بر آنچه ]از پیروزی و غ یمک[ از دستتان رفته و به آنچه ]از  
به شما رسیله،  فراز و نشیب  آسیب و مصیاک[  انسان،  ریک  انلو گین نشویل...«   ای زنلگی 
پی ار با دشمن، بیش از  ر زمان دیگری او را در معرض تعالی   آزمونی الهی اسک و نیز در  ح ه

د ل که   گام  د ل.  لای ساحان در این آیه کریمه نشان میو  عود یا انحطاط و سقوط قرار می
)ر ا کردن    ش ر ا ن رده بل ه به ماتّل کردن آنان به غمی مملوحسقوط نیز ب لگان را به حال  وی 

پیامار و فرار از ج گ(، از گرفتاری شان به انلوه مذموم )به چ گ نیاوردن غ ائم، ش سک و ز می 
 (.66-65:  ص16اسک)ر.ک؛ جوادی آملی، جشلن( پیشگیری فرموده 

دارد: به زیاایی ترسیم نموده و بیان می  این آیه، رابطه طولی علل انسانی با اراده و مشیک  لا را 
مضاعف پیش   امر را در مسیر غم و غصه  گری شما در فعالیک نظامی، نتیجه مزمان که انت اب

غالب  لاونل، برای تصحیح نگرا و ارتقای عاطفی مؤم ان درباره از دسک دادن    ُبرد، ارادهمی 
 اسک. ه ا نیز در کار بود ا و بر ورد با مصیاک وشای لی

ای دیگر گوشزد نموده و مجا لان ش سک  در گام دوم، توحیل در حاکمیک و تلبیر را به گونه
ُ َفَّلَ َغاِلَب  ا﴿(: »166 مان:) وانل   ورده را به بازگشک در مسیر توکل و تسلیم فرامی ْن یَ ْنُصرُْکُم اَّللَّ



 ۱۴۰۰ زمستان، ۴۷، شماره ۱۲سال ؛ پژوهشنامه معارف قرآنی   یفصلنامه علم 162

 

»اگر    ﴾ 160/عمرانآل﴿  ﴾ْن بَ ْعِدِه َو َعَلى اَّللَِّ فَ ْلیَ تَ وَکَِّل اْلُمْؤِمُنونَ َلُکْم َو ِإْن ََيُْذْلُکْم َفَمْن َذا الَِّذي یَ ْنُصرُُکْم مِ 
کس بر شما چیره و غالب ن وا ل شل، و اگر شما را واگذارد، چه کسی   لا شما را یاری ک ل،  یچ

 بعل از او شما را یاری  وا ل داد؟ و مؤم ان بایل فقط بر  لا توکل ک  ل.«
توانسک چ ان سستی و  کشته شلن پیامار نمی  یل افعالی شلیلتر بود، شایعهاگر ایمان به توح

رعفی در سپاه پیروز اسّلم بی لازد که نتیجه را وارونه سا ته و تعلاد زیادی از سربازان اسّلم را به  
شهاد  برسانل. در تایین شگفک انگیز قرآن، وجود دنیایی و حیا  با عظمک پیامار)ص(، در برابر  

 تا و پایا لی به میثاق او، چ ان کوچک معرفی شله که شهاد  یا مرگ او برای ر اسازی   الق ی
آیل و به عاارتی، پیمان ایمانی مسلمانان  س گر دین و سستی در جهاد، توجیه قابل قاولی به شمار نمی
َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه  َو َما ُُمَمٌَّد ِإَلَّ َرُسوٌل َقْد  ﴿وابسته به  یچ ش م و مقامی جز  لای متعال نیسک:  

َأْعَقاِبُکمْ  َعَلى  ُتْم  انْ َقَلب ْ قُِتَل  َأْو  َماَت  فَِإْن  أَ  ل جز فرستاده  ﴾ 144/عمرانآل﴿  ﴾...الرُُّسُل  ای از  »و محما
سوی  لا که پیش از او  م فرستادگانی ]آمله و[ گذشته انل، نیسک. پس آیا اگر او بمیرد یا کشته  

 گردیل؟!...«  ک یل و[ به روا گذشتگان  ود برمیک میشود، ]ایمان و عمل  الح را تر

 های شكست. تحلیل زمینه۱-3-۶

آگا ی دادن  لاونل متعال، در مسیر تربیک روحی و وجودی مؤم ان، بسیار گسترده و عمیق  
سازی دستگاه تف ر و  گیری از ش سک و ناکامی، در جهک فعالبوده و ی ی از مصادیق آن، بهره 

توانسک مسلمانان   گام رویارویی با عاقاک ُاحل، می  ایشان اسک. احساسا  برانگی تهتحلیل  
بی و  افسردگی  یأس،  تحلیل  عامل  با  ل ن  لاونل  جامعه شود.  ایمانی  مسیر  به  ایشان  اعتمادی 

سازد. ن سک،   ای این حاد ه، مؤم ان را به نشاط ف ری و تسلط بر شرایط وادار می عوامل و زمی ه 
هام د را به انلیشه در رفتار  ویش فرامی ر فر  (:  242) مان:    زني و فراف  ي بسته شود وانل تا راه اتا
َها قُ ْلُتْم َأىنَّ هَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَنْ ُفِسُکمْ ﴿ ُتْم ِمثْ َلی ْ   ﴾ 165  /عمرانآل﴿  ﴾...َأَو َلمَّا َأَصابَ ْتُکْم ُمِصیَبٌة َقْد َأَصب ْ

ا ]در ج گ  زمانی که  بی»آیا  به شما رسیل که  آسیای  به  حل[  بلر  ]در ج گ  را  برابرا  دو  تردیل 
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گوییل: این آسیب چگونه و از کجاسک؟ بگو: از ناحیه  ود شماسک ]که بر  دشمن[ رسانلیل، می
 ا ر سستی در ج گ، نافرمانی از پیامار، نزاع و ا تّلف، به شما رسیل[«. 

وارد شله، از بیان پیروزي بزرگ قال آغاز    ن ته شایان توجه این اسک که در یادآوري مصیاک
: شما دوبرابر این رربه را به دشمن )در بلر(  ي ش یلن س ن را افزایش مينموده و روحیه  د ل. اوه 

: اگر ب وا یل بلانیل این مصیاک از کجا به شما رسیل، بلانیل از ناحیه  ي وارد سا ته بودیل؛  انیا 
  ودتان بود. 

 ا را برشمرده، ترس از مرگ را به رغم ادعاي شهاد  طلاي  ي از این زمی هدر آیا  دیگر، موارد 
ُتْم ََتَن َّْوَن اْلَمْوَت ِمْن قَ ْبِل َأْن تَ ْلَقْوُه فَ َقْد رَأَیْ ُتُموُه َو ﴿اسک:  و شجاعک، عامل ش سک دانسته َو َلَقْد ُکن ْ

ی از درجا  ُشهلاِی بلر[ مرِگ ]در میلان  »و یقی ا  شما ]پس از آگا   ﴾143عمران/  آل﴿﴾أَنْ ُتْم تَ ْنظُُرونَ 
کردیل، و   گامی که با آن روبرو شلیل ]به  راس  ج گ[ را پیش از رویارویی با آن س ک آرزو می

 افتادیل و بلون  یچ اقلامی [ به تماشای آن پردا تیل!!«
رمانله  در آیه دیگر، سه عامل م في در پیلایي این مصیاک را سستي، ا تّلف و نافرماني از ف

َو َلَقْد ﴿(:  55اسک ) مان:   وانله و ریشه آن را در دنیا وا ي بر ي از مسلمانان تو یف نموده
تُ  ُ َوْعَدُه ِإْذ ََتُسُّوَْنُْم ِبِِْذنِِه َحّتَّ ِإَذا َفِشْلُتْم َو تَ َناَزْعُتْم ِف اْْلَْمِر َو َعَصی ْ بُّوَن ْم ِمْن بَ ْعِد َما أَرَاُکْم َما َتُِ َصَدَقُکُم اَّللَّ

ُ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلُمْؤِمِنیَ  »و یقی ا   لا وعله اا را ]در    ﴾152/عمرانآل﴿  ﴾...َو َلَقْد َعَفا َعْنُکْم َو اَّللَّ
شلنشان   کن  ریشه  مرز  تا  او  فرمان  به  را  دشم ان  که  آنگاه  داد،  ق  تحقا شما  برای  احل[  ج گ 

و ستیز بر استیل، و پس از آن ه ]در شروع  کشتیل، تا زمانی که سسک شلیل و در کار به نزاع  می 
ج گ[ آنچه را از پیروزی و غ یمک دوسک داشتیل، به شما نشان داد ]از فرمان پیامار در رابطه با 
حفظ س گر[ سر پیچی کردیل، ... و از شما درگذشک؛ و  لا بر مؤم ان دارای فضل اسک.« لطافک  

مسلمانان پس از ش سک را بّلفا له با اعّلم    تربیک قرآني در این اسک که تل ي بیان نقاط رعف 
گیري و بلبی ي  تم   د ل گزنلگي این تحلیل، به فا لهعفو و فضل پروردگار آمی ته و اجازه نمي

 شود.   
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 لاونل متعال در بیان چرایي این سستي و نافرماني، به رابطه میان اعمال انسان و قلر  فریب 
دارد، بر ي گ ا ان مم ن اسک موجب لغزا انسان و ا رپذیري  دادن شیطان اشاره نموده و بیان مي

َا اْستَ َزَلَُُّم الشَّْیطَاُن ﴿(  105او از شیطان شود: ) مان، ص ِإنَّ الَِّذیَن تَ َولَّْوا ِمْنُکْم یَ ْوَم اْلتَ َقى اْْلَْمَعاِن ِإَّنَّ
َما َکَسُبوا... ]در نارد احل[ که دو گروه    »قطعا  کسانی از شما روزی که   ﴾155/عمرانآل ﴿  ﴾بِبَ ْعِض 

]مؤمن و مشرک[ با  م رویاروی شلنل، به دشمن پشک کردنل، جز این نیسک که شیطان آنان را به  
 ساب بر ی از گ ا انی که مرت ب شله بودنل لغزانیل...« 

یت رویدادهای آینده  ۲-3-۶  . ارائه راهكار جهت مدیر

ز انفعال و تأ ر فرد در برابر ش سک محلود  آگا ي در تربیک جامع قرآني، ت ها به کاستن اذ ن
شود. گام ن سک، الاته  مین حفظ اعتلال در سوگواري و توجه به ش سک اسک؛ ل ن براي  نمي

 اي بل لتري  بایسک گام جاران آن، کاستن از پیامل اي دور و نزدیك و پیشگیري از ت رار آن، مي
ک ل که انلیشه و عاطفه، در تحلیل  پیلا ميبرداشک. مهرباني با  ود، آنگاه  ور  واقعي و تام  

رویلاِد پیش آمله  م داستان شله و را  ار برون رفک از بحران را بیاب ل. قرآن کریم، ذ ن مسلمانان 
پی ار  ارج سا ته و مالأ فاعلي)نیک( را به  مراه عمل مؤم انه مورد توجه قرار   را از تمرکز بر نتیجه

مي بایل رروان و  ش ودي پروردگار باشل و عمل نیز در  مان مسیر  ي آغاز  ر اقلا د ل. نقطهمي 
شود:   اْلَمِصْيُ ﴿دناال  بِْئَس  َو  َجَهنَُّم  َمْأَواُه  َو  اَّللَِّ  ِمَن  ِبَسَخٍط  اَبَء  اَّللَِّ َکَمْن  ِرْضَواَن  ات ََّبَع    ﴾ أََفَمِن 

پیروی  ﴾ 162/عمرانآل﴿ از  ش ودی  لا  ]با طاعک و عااد [  آیا کسی که  کرده،  مان ل    »پس 
کسی اسک که ]بر ا ر گ اه[ به  شمی از سوی  لا سزاوار شله؟ و جایگاه او دوزخ اسک و آن بل  

 بازگشک گا ی اسک«. 
( که  387، :3،ج1417)ر.ک؛ طااطاایي،  دو را  ار دیگر قرآن در آن موقعیک،  ار و تقوا بود

ِإْن ََتَْسْسُکْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َو ِإْن ﴿اسک:  با تضمین الهي نساک به ام یک و  ّلح مؤم ین  مراه شله
»اگر به شما    ﴾120/عمرانآل﴿  ﴾..ُتِصْبُکْم َسیِ َئٌة یَ ْفَرُحوا ِبَا َو ِإْن َتْصِبُوا َو تَ ت َُّقوا َلَ َیُضرُُّکْم َکْیُدُهْم َشْیئاً.
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بلی و نا وشی   ک ل، و اگر یر و  وشی ]و پیروزی و غ یمک[ رسل، آنان را بلحال ]و دلت گ[ می 
شونل؛ و اگر ش یاایی ورزیل و پر یزکاری ک یل،  ]و حاد ه تل ی[ رسل به ساب آن  وشحال می

ب شي به مؤم ان،  رسانل« این آیه، افزون بر ارائه را  ار و آرامشنیرنگشان  یچ زیانی به شما نمی
شمن شمرده و در مقابل،   اي دناراحتي و شادي انفعالي در برابر حوادث زودگذر دنیا را از ویژگي

 مسلمانان را به  ار، که عامل  اا  و پایلاري اسک فرا وانله اسک. براساس آیا  دیگر، از ناحیه 
رسل و  مین مقلار انلک  م با  ار و تقوا دشم ان اسّلم، جز ررر انلک به مسلمانان چیزی نمی

 (. 455: 15)ر.ک؛ جوادی آملی، ج شودبرطرف می

 ایجاد دستاورد از شكست .  3-3-۶

م تب متعالی اسّلم به رغم دربرداشتن تعالیم سازنله و را اردی جهک پیشگیری از انحراف  
چالش از  حتی  که  اسک  مستمر  امیلب شی  و  نشاط  نوعی  دارای  بحران،  ش سکو  و  نیز  ا   ا 

مله دستاورد اي  ک ل. از جبرداری معرفتی و ا ّلقی نموده و به تحمل اجااری آنها اکتفا نمیبهره 
ي قرآن پس از ش سک ُاحل، دستیابي به  فک ا ّلقي "م اعک" و " ّلبتي مؤم انه"  مورد اشاره 

( در ا ر حوادث متغیر دنیا 69:  16اسک که فرد را از حزن و انلوه نابجا )ر.ک؛ جوادی آملی، ج
َأصَ ﴿سازد:  دور مي  َما  ََل  َو  فَاَتُکْم  َما  َعَلى  ََتَْزنُوا  ََل  ]از    ﴾153/عمرانآل﴿﴾  اَبُکمْ ِلَکْي  آنچه  بر  »تا 

انلو گین  رسیله،  شما  به  مصیاک[  و  آسیب  ]از  آنچه  به  و  رفته  دستتان  از  غ یمک[  و  پیروزی 
 نشویل.« 

 . انگیزش جهت غلبه بر شكست ۴-3-۶

مفهوم چهارم در ذ ن آگا ي قرآن کریم، ایجاد انگیزه و نیروي کافي براي ادامه مسیر و جهاد 
راه   از مجا لان  ستگيدر  با تجلیل  ا اار  لاسک.  لاونل  و  تمام شایعا   به رغم  ناپذیر که 

اي که بسیاري از سپا یان را به فرار و سستي واداشک، و نیز جراحک و ز م فراوان، تضعیف ک  له
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برابر   در  براي  میشه  را  الگو  این  نگذاشت ل،  فرو  را  او  فرمان  لا و رسول گرامي  اجابک  باز  م 
الَِّذیَن اْسَتَجابُوا َّلِلَِّ َو الرَُّسوِل ِمْن ﴿ وا ي را گشوده اسک:  انان قرار داده و باب ساقک و کمالمسلم

َعِظیمٌ  َأْجٌر  ات ََّقْوا  َو  ُهْم  ِمن ْ َأْحَسُنوا  لِلَِّذیَن  اْلَقْرُح  َأَصاَبُُم  َما  و    ﴾172/عمرانآل﴿  ﴾بَ ْعِد  »برای نی وکاران 
لا و رسول را پس از آن ه ز م و جراحک به آنان رسیله بود ]برای ج گی  تقواپیشگان از کسانی که  

دیگر بعل از ج گ احل[ اجابک کردنل، پاداشی بزرگ اسک.« با نظرداشک تعلاد معلودي که در  
تر از غالب لش ریان،  مچ ان  ابک قلم ایستادنل، دیگر فرار، یأس و سستي  شرایطي بسیار س ک

ي پاداا بزرگ به این گروه، این انگیزه را دوچ لان سا ته آن ه وعلهتوجیهي ن وا ل داشک؛ رمن  
 (. 325)ر.ک؛  مان:  اسک

یح به عواقب انتخاب5-3-۶  های نادرست. تصر

آ رین مفهومي که در فضاي آگا ي ب شي و بیلارسازي ذ ن و تف ر م اطب در سیاق ج گ  
بر و م اطرا   بیان  طرا   در  به چشم مي  وَرد،  راحک  رفتار اي سا تارش  انه  ُاحل   ي 

اسک. بي تردیل، مهرورزي نساک به  ود، آنجا که  طري بزرگ و عاقاتي  ول اك در کمین اسک،  
 مستلزم قاطعیک،  راحک و ک ار نهادن تعارف و تلویح اسک.   

 گرایی. ارتجاع و واپس ۱-5-3-۶

واني م افقان قرار گرفته  اهیمان تحک تا یر  جمه تالیغي و ر انلیشان و افراد رعیفبر ي ساده
و گمان کرده بودنل اگر پیامار از دنیا رفته اسک، دیگر ناایل بج گ ل. این تصور غلط به  راحک از 
سوي قرآن رد شله و کساني را که به  ر دلیلي حتي درگذشک پیامار اکرم)ص( به آئین شرك و کفر  

أَفَِإْن  ﴿رسان ل:   یچ ررري نمي  بازگردنل، ناسپاس  وانله اسک؛ ناسپاساني که به  لاي متعال
َ َشْیئاً... َقِلْب َعَلى َعِقبَ ْیِه فَ َلْن َیُضرَّ اَّللَّ ُتْم َعَلى َأْعَقاِبُکْم َو َمْن یَ ن ْ   ﴾ 144  /عمرانآل﴿  ﴾َماَت َأْو قُِتَل انْ َقَلب ْ

گان و  ک یل و[ به روا گذشت»...پس آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، ]ایمان و عمل  الح را ترک می
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برمی به  لا نیاکان  ود  زیانی  برگردد،  یچ  گذشتگان  ود  روا  به  کس  و  ر  گردیل؟! 
شایعهنمی ش یلن  با  که  آنان  عقب    رسانل...«  به  برداشت ل،  دسک  دین  از  پیامار)ص(،  شهاد  

از   انل و تعایر »انقّلب علی عقایه« در این آیه، ک ایه از ارتلاد از ا ل اسّلم اسک نه فراربازگشته
 (. 658: 15)ر.ک؛  مان، ج ج گ که گ ا ی بزرگ اسک

 . خیانت ۲-5-3-۶

 اي ا ّلقي اسک که پیش از اسّلم نیز در میان عرب بسیار ریشه  وفاي به عهل از جمله ارزا
دوانله بود و  یچ جوانمرد و  احب نامي حارر ناود به  یچ قیمتي، از عمل به پیمان سرباز زنل و  

 ود برتابل. قرآن کریم از این ارزا و پایگاه عمیق آن بهره جسته و زشتي   ن گ بلعهلي را بر نام 
اسک. این یادآوري به ع وان عاملي  فرار از جهاد را  مراه با عاقاک تلخ آن در آ ر ، گوشزد نموده

َ ِمْن قَ ْبُل َلَ ﴿ اي آی له قابل توجه اسک: بازدارنله براي ج گ  یُ َولُّوَن اْْلَْداَبَر َو   َو َلَقْد َکانُوا َعاَهُدوا اَّللَّ
»و  مانا آنان از پیش با  لا پیمان بسته بودنل که ]به دشمن[   ﴾15اْلحزاب/  ﴿  ﴾َکاَن َعْهُد اَّللَِّ َمْسُئوَلً 

 پشک ن   ل؛ و پیمان  لا  مواره باز واسک شلنی اسک«. 
 . التجا به دشمن6-3-5-3

پس از ش سک در ج گ، بعضی از مسلمین اظهار عقیله کردنل که به یهودیان پ اه بارنل، و  
باری نهی و انذار فرموده بر ی گفت ل به شام نزد نصاری برونل. آیۀ شریفه آنها را از چ ین اقلام ذلک

بل ه در    سازد،ک ل این کار نه ت ها شما را از  لایک الهی و سعاد  جاویلان محروم میو بیان می
این دنیا نیز م فعتی که انتظار داریل، برایتان دربر ن وا ل داشک؛ چرا که آنان برای دفاع از شما به  

اَی أَی َُّها الَِّذیَن آَمُنوا َلَ تَ تَِّخُذوا اْلیَ ُهوَد َو النََّصاَرى َأْولَِیاَء بَ ْعُضُهْم َأْولَِیاُء  ﴿ ک  ل:  روابط میان  ود پشک نمی 
َ َلَ یَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَ   بَ ْعٍض َو َمنْ  ُهْم ِإنَّ اَّللَّ ﴾ »ای ا ل ایمان! یهود 51﴿المائلة/﴾یَ تَ َوَلَُّْم ِمْنُکْم فَِإنَُّه ِمن ْ

و نصاری را سرپرستان و دوستان  ود مگیریل، آنان سرپرستان و دوستان ی لیگرنل ]و ت ها به روابط 
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ود و نصاری را سرپرسک و دوسک  ود گیرد از زمره  میان  ود وفا دارنل[. و  ر کس از شما، یه
 ک ل«. تردیل  لا گروه ستم ار را  لایک نمیآنان اسک؛ بی

اَی أَی َُّها الَِّذیَن آَمُنوا ﴿این معنا در آیان دیگری نیز مورد اشاره قرار گرفته است؛ همچون:  
َقِلُبوا َخاِسرِینَ ِإْن ُتِطیُعوا الَِّذیَن َکَفُروا یَ ُردُّوُکْم َعَلى َأْعَقاِبکُ  »ای ا ل ایمان! اگر   ﴾149/ عمرانآل﴿  ﴾ْم فَ تَ ن ْ

گردان ل، در نتیجه   ای کافرانه[ گذشتگانتان بازمیاز کافران فرمان بریل، شما را به ]عقایل و روا
 زیان ار  وا یل شل.« 

 آگا ی ی ذ ن: مفا یم بسط یافته در مؤلفه2نمودار

 

  ای قرآنی در موروع شفقک بر ودمحوری داده: کلگذاری باز و 1جلول
 ها مؤلفه  مفاهیم بسط یافته ها داده آدرس   
15،عمرانآل 1

6 
ِذیَن   َکالَّ َتُ وُنوا  َه  آَمُ وا  ِذیَن  الَّ َها  َأیُّ ﴿َیا 
ِفي   َرَرُبوا  ِإَذا  ْ َواِنِهْم  إِلِ َقاُلوا  َو  َکَفُروا 
َما  ِعْ َلَنا  َکاُنوا  َلْو  ی  ُغزًّ َکاُنوا  َأْو  ْرِض 

َ
اْْل

ُه ذِلَک َحْسَرة    اللَّ ِلَیْجَعَل  ُقِتُلوا  َما  َماُتوا َو 
 ِفي ُقُلوِبِهْم ﴾  

 مهربانی با  ود  ار سرزنشگران نقل و ان 

16،عمرانآل 2
8 

َلْو   َقَعُلوا  َو  ْ َواِنِهْم  إِلِ َقاُلوا  ِذیَن  ﴿الَّ
َأْنُفِسُ ُم   َأَطاُعوَنا َما ُقِتُلوا ُقْل َفاْدَرُءوا َعْن 

 ﴾  اْلَمْوَ  ِإْن ُکْ ُتْم َ اِدِقیَن 

 مهربانی با  ود  نقل و ان ار سرزنشگران 

15،عمرانآل 3
5 

اْلَتَقی  َیْوَم  ِمْ ُ ْم  ْوا  َتَولَّ ِذیَن  الَّ   ﴿ِإنَّ 
ِبَاْعِض   ْیَطاُن  الشَّ ُهُم  اْسَتَزلَّ َما  ِإنَّ اْلَجْمَعاِن 

ملبر  وجود  بر  تاکیل 
 مهربان 

 مهربانی با  ود 

تحلیل 
زمی ه  ای 

ش سک

ارائه را  ار 
جهک ملیریک 

آی له

ایجاد دستاورد
از ش سک

انگیزا جهک 
کغلاه بر ش س

تصریح به 
عواقب انت اب 

 ای نادرسک
ذ ن آگا ی
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َه   اللَّ ِإنَّ  َعْ ُهْم  ُه  اللَّ َعَفا  َلَقْل  َو  َکَسُاوا  َما 
﴾    َغُفور  َحِلیم 

16،عمرانآل 4
6 

 ﴿َو َما َأَ اَبُ ْم َیْوَم اْلَتَقی اْلَجْمَعاِن َفِاِإْذِن 
ِه َو ِلَیْعَلَم اْلُمْؤِمِ یَن﴾   اللَّ

ملبر  وجود  بر  تاکیل 
 مهربان 

 مهربانی با  ود 

17،عمرانآل 5
5 

َفَّل  َأْوِلَیاَءُه  ُف  ُیَ وِّ ْیَطاُن  الشَّ ذِلُ ُم  َما  ﴿ِإنَّ
   َتَ اُفوُ ْم َو َ اُفوِن ِإْن ُکْ ُتْم ُمْؤِمِ یَن﴾

ملبر  وجود  بر  تاکیل 
 مهربان 

  ود مهربانی با 

14،عمرانآل 6
5 

ِه   ِبِإْذِن اللَّ َأْن َتُموَ  ِإهَّ  ﴿َو َما َکاَن ِلَ ْفس  
ّل  ...﴾    ِکَتابا  ُمَؤجَّ

ملبر  وجود  بر  تاکیل 
 مهربان 

 مهربانی با  ود 

، عمرانآل 7
139 

ْعَلْوَن ِإْن 
َ
﴿َو َه َتِهُ وا َو َه َتْحَزُنوا َو َأْنُتُم اْْل

 ﴾    ُکْ ُتْم ُمْؤِمِ یَن 
 مهربانی با  ود  تسلی و القای آرامش 

، آل 8 عمران 
176 

 

ِذیَن ُیَساِرُعوَن ِفي اْلُ ْفِر   ﴿َو َه َیْحُزْنَک الَّ
ُیِریُل   َشْیئا   َه  اللَّ وا  َیُضرُّ َلْن  ُهْم  َأهَّ  ِإنَّ ُه  اللَّ

ا  ِفي اآلِْ َرِة َو َلُهْم َعَذاب    َیْجَعَل َلُهْم َحظا
﴾    َعِظیم 

 مهربانی با  ود  تسلی و القای آرامش 

، عمرانآل 9
144 

 

ل  ِإهَّ َرُسول  َقْل َ َلْک ِمْن َقْاِلِه   ﴿َو َما ُمَحمَّ
ُقِتَل   َأْو  َماَ   َفِإْن  َأ  ُسُل  َعَلی  الرُّ اْنَقَلْاُتْم 

َفَلْن   َعِقَاْیِه  َعَلی  َیْ َقِلْب  َمْن  َو  َأْعَقاِبُ ْم 
اِکِریَن﴾  ُه الشَّ َه َشْیئا  َو َسَیْجِزي اللَّ    َیُضرَّ اللَّ

 انسانیک مشترک عمومیک قانون مرگ  

، عمرانآل 10
146 

وَن َکِثیر  َفَم  یُّ ْن ِمْن َنِايٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّ ا ﴿َو َکَأیِّ
َما  َو  ِه  اللَّ َسِایِل  ِفي  َأَ اَبُهْم  ِلَما  َوَ ُ وا 
ُیِحبُّ  ُه  اللَّ َو  اْسَتَ اُنوا  َما  َو  َرُعُفوا 

اِبِریَن﴾   الصَّ

و   بّل  تاری ي  ت رار 
 مصیاک براي موم ان 

 انسانیک مشترک

، عمرانآل 11
140 

َقْرح    اْلَقْوَم  َمسَّ  َفَقْل  َقْرح   َیْمَسْسُ ْم  ﴿ِإْن 
اِس ... اُم ُنَلاِوُلَها َبْیَن ال َّ یَّ

َ
 ﴾  ِمْثُلُه َو ِتْلَک اْْل

 انسانیک مشترک س ک چر ش روزگار 

َلَک    48التوبة،   12 ُاوا  َقلَّ َو  َقْاُل  ِمْن  اْلِفْتَ َة  اْبَتَغُوا  ﴿َلَقِل 
ی َجاَء الْ  ُموَر َحتَّ

ُ
ِه َو  اْْل َحقُّ َو َظَهَر َأْمُر اللَّ

   ُ ْم َکاِرُ وَن﴾
 

 ذ ن آگا ی   ای ش سک تحلیل زمی ه 

، عمرانآل 13
125 

 

ِمْن  َیْأُتوُکْم  َو  ُقوا  َتتَّ َو  َتْصِاُروا  ِإْن  ﴿َبَلی 
ُ ْم ِبَ ْمَسِة آَهف   َفْوِرِ ْم ٰ َذا ُیْمِلْدُکْم َربُّ

ِمیَن ِمَن اْلَمَّلِئَ ِة   ﴾   ُمَسوِّ

 ذ ن آگا ی   ای ش سک تحلیل زمی ه 

https://quran.inoor.ir/fa/ayah/3/139/translate?book=59
https://quran.inoor.ir/fa/ayah/3/139/translate?book=59
https://quran.inoor.ir/fa/ayah/3/139/translate?book=59
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، عمرانآل 14

155    
اْلَتَقی   َیْوَم  ِمْ ُ ْم  ْوا  َتَولَّ ِذیَن  الَّ ﴿ِإنَّ 

ُهُم   اْسَتَزلَّ َما  ِإنَّ ِبَاْعِض  اْلَجْمَعاِن  ْیَطاُن  الشَّ
َه   اللَّ ِإنَّ  َعْ ُهْم  ُه  اللَّ َعَفا  َلَقْل  َو  َکَسُاوا  َما 

﴾    َغُفور  َحِلیم 

 ذ ن آگا ی   ای ش سک تحلیل زمی ه 

، عمرانآل 15
152 

وَنُهْم   ُه َوْعَلُه ِإْذ َتُحسُّ ﴿ َو َلَقْل َ َلَقُ ُم اللَّ
ی ِإَذا َفِشْلُتْم َو   ْمِر ِبِإْذِنِه َحتَّ

َ
َتَ اَزْعُتْم ِفي اْْل

وَن ...َو   َو َعَصْیُتْم ِمْن َبْعِل َما َأَراُکْم َما ُتِحاُّ
َعَلی  َفْضل   ُذو  ُه  اللَّ َو  َعْ ُ ْم  َعَفا  َلَقْل 

   اْلُمْؤِمِ یَن﴾

 ذ ن آگا ی   ای ش سک تحلیل زمی ه 

، عمرانآل 16
143 

 

قَ  ِمْن  اْلَمْوَ   ْوَن  َتَم َّ ُکْ ُتْم  َلَقْل  َأْن ﴿َو  ْاِل 
   َتْلَقْوُه َفَقْل َرَأْیُتُموُه َو َأْنُتْم َتْ ُظُروَن﴾

 ذ ن آگا ی   ای ش سک تحلیل زمی ه 

، عمرانآل 17
142 

ا َیْعَلِم   َة َو َلمَّ ﴿َأْم َحِسْاُتْم َأْن َتْلُ ُلوا اْلَج َّ
َیْعَلَم   َو  ِمْ ُ ْم  َجاَ ُلوا  ِذیَن  الَّ ُه  اللَّ

اِبِریَن﴾   الصَّ

 ذ ن آگا ی   ای ش سک تحلیل زمی ه 

، عمرانآل 18
165 

 

ا َأَ اَبْتُ ْم ُمِصیَاة  َقْل َأَ ْاُتْم ِمْثَلْیَها   ﴿َأ َو َلمَّ
ی ٰ َذا ُقْل ُ َو ِمْن ِعْ ِل َأْنُفِسُ ْم ِإنَّ  ُقْلُتْم َأنَّ

َه َعَلی ُکلِّ َشْي  ﴾ اللَّ  ء  َقِلر 

زمی ه   ای ش سک تحلیل 
  

 ذ ن آگا ی 

، عمرانآل 19
172 

 

ُسوِل ِمْن َبْعِل َما  ِه َو الرَّ ِذیَن اْسَتَجاُبوا ِللَّ ﴿الَّ
َو   ِمْ ُهْم  َأْحَسُ وا  ِذیَن  ِللَّ اْلَقْرُح  َأَ اَبُهُم 

َقْوا َأْجر  َعِظیم    ﴾   اتَّ

بر   غلاه  جهک  انگیزا 
 ش سک 

 ذ ن آگا ی 

، عمرانآل 20
162 

 

َاَع ِرْرَو  ِه َکَمْن َباَء ِبَسَ ط   ﴿َأ َفَمِن اتَّ اَن اللَّ
ُم َو ِبْئَس اْلَمِصیُر﴾   ِه َو َمْأَواُه َجَه َّ  ِمَن اللَّ

جهک   را  ار  ارائه 
 ملیریک رویلاد اي آی له 

 ذ ن آگا ی 

، عمرانآل 21
120 

ِإْن  َو  َتُسْؤُ ْم  َحَسَ ة   َتْمَسْسُ ْم  ﴿ِإْن 
َتْصِاُروا َو   ِإْن  َیْفَرُحوا ِبَها َو  َئة   ُتِصْاُ ْم َسیِّ

ُکْم َکْیُلُ ْم َشْیئا  ...﴾   ُقوا َه َیُضرُّ  َتتَّ

جهک   را  ار  ارائه 
 ملیریک رویلاد اي آی له 

 ذ ن آگا ی 

، عمرانآل 22
153 

 

َو  َأَحل   َعَلی  َتْلُووَن  َه  َو  ُتْصِعُلوَن  ﴿ِإْذ 
ا   ُسوُل َیْلُعوُکْم ِفي ُأْ َراُکْم َفَأَ اَبُ ْم َغما الرَّ

از   ا ّلقي  دستاورد  ایجاد 
 ش سک 

 آگا ی ذ ن 

https://quran.inoor.ir/fa/ayah/3/155/translate?book=58
https://quran.inoor.ir/fa/ayah/3/155/translate?book=58
https://quran.inoor.ir/fa/ayah/3/155/translate?book=58
https://quran.inoor.ir/fa/ayah/3/155/translate?book=58
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ِبَغمٍّ ِلَ ْیَّل َتْحَزُنوا َعَلی َما َفاَتُ ْم َو َه َما 
ُه َ ِایر  ِبَما َتْعَمُلوَن   ﴾  َأَ اَبُ ْم َو اللَّ

، عمرانآل 23
160 

 

ِإْن  َو  َلُ ْم  َغاِلَب  َفَّل  ُه  اللَّ َیْ ُصْرُکُم  ﴿ِإْن 
ِذي َیْ ُصُرُکْم ِمْن َبْعِلِه  َیْ ُذْلُ ْم َفَمْن َذا الَّ

ِل اْلُمْؤِمُ وَن  ِه َفْلَیَتَوکَّ  ﴾  َو َعَلی اللَّ

جهک   را  ار  ارائه 
 ملیریک رویلاد اي آی له 

 ذ ن آگا ی 

ِذیَن   51المائلة،  24 الَّ َها  َأیُّ َو  ﴿َیا  اْلَیُهوَد  ِ ُذوا  َتتَّ َه  آَمُ وا 
َو  َبْعض   َأْوِلَیاُء  َبْعُضُهْم  َأْوِلَیاَء  َصاَری  ال َّ
َه   َه  اللَّ ِإنَّ  ِمْ ُهْم  ُه  َفِإنَّ ِمْ ُ ْم  ُهْم  َیَتَولَّ َمْن 

اِلِمیَن﴾    َیْهِلي اْلَقْوَم الظَّ

عواقب   به  تصریح 
  ای نادرسک انت اب 

 ذ ن آگا ی 

َه   15، اْلحزاب 25 َقْاُل  ِمْن  َه  اللَّ َعاَ ُلوا  َکاُنوا  َلَقْل  ﴿َو 
  ﴾ ِه َمْسُئوه  ْدَباَر َو َکاَن َعْهُل اللَّ

َ
وَن اْْل  ُیَولُّ

عواقب   به  تصریح 
  ای نادرسک انت اب 

 ذ ن آگا ی 

، عمرانآل 26
144 

ل  ِإهَّ َرُسول  َقْل َ َلْک ِمْن َقْاِلِه   ﴿َو َما ُمَحمَّ
َعَلی   اْنَقَلْاُتْم  ُقِتَل  َأْو  َماَ   َفِإْن  َأ  ُسُل  الرُّ
َفَلْن   َعِقَاْیِه  َعَلی  َیْ َقِلْب  َمْن  َو  َأْعَقاِبُ ْم 

اِکِریَن  ُه الشَّ َه َشْیئا  َو َسَیْجِزي اللَّ  ﴾  َیُضرَّ اللَّ

عواقب   به  تصریح 
  ای نادرسک ب انت ا

 ذ ن آگا ی 

، عمرانآل 27
149 

ِذیَن   الَّ ُتِطیُعوا  ِإْن  آَمُ وا  ِذیَن  الَّ َها  َأیُّ ﴿َیا 
َفَتْ َقِلُاوا   َأْعَقاِبُ ْم  َعَلی  وُکْم  َیُردُّ َکَفُروا 

 ﴾ َ اِسِریَن 

عواقب   به  تصریح 
  ای نادرسک انت اب 

 ذ ن آگا ی 

 گیري      بحث و نتیجه 

  ودشفقتي، نتایج ذیل را به دناال داشک:  تحلیل آیا  مربوط به ج گ احل از م ظر شا صه 
ي روانش اسان جهک ملیریک مثاک و کارآمل ش سک   اي مورد اشاره الف. مفا یم و مؤلفه 

 تر مشا له نمود. توان در قرآن کریم، در سطحی گستردهرا، می
مؤلفه در  با    ب.  مهرباني  با ع وان  تقویک  ن سک،  و  تحقق  در  قرآن  را اردي  مفا یم   ود، 

ی و القای آرامش، نقل و ان ار   ودشفقتي در میان آحاد و اجتماع مسلمانان عاار  اسک از: تسلا
 گران و تاکیل بر وجود ملبر مهربان. سرزنش
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انسانیک مشترك؛ مفا یم عمومیک قانون مرگ نساک به انایا، ت رار تاری ي بّل و    ج.در مؤلفه
ترین  اک براي مؤم ان و س ک چر ش روزگار است ااط شل؛ به این مع ي که  لاونل از بزرگمصی

وحشتي که عامل سستي سپاه اسّلم شل یع ي از دسک دادن پیامار، آغاز نموده و آن را براي  مه  
 اي متعلد براي مردان  لا در طول تاریخ،   ا و بحرانبعل، س تي  امتها مشترك دانسک. در و له

 اي انساني  دآور این اشتراك بوده و نهایتا  پیروزي و ش سک را در گردا و جابجایي میان گروهیا
 اسک. شمرده

از آیا  ج گ احل به  سوم یا ذ ن آگا ي؛ فرای لي جهک  د.در رابطه با مؤلفه دار و عقّلني 
 سک تحلیل  تر از محتواي روانش اسي در این باب اسک. ن تر و را ارديدسک آمل که بسیار عمیق

د ل، سپس توجه به بعل گرایشي  ای ش سک، که ابزار علمي براي تلبیر آی له را به دسک ميزمی ه 
از آن، ارائه را  ار و ایجاد دستاورد از ش سک و در   و انگیزشي جهک غلاه بر ش سک، و پس 

 امع بود. ای نادرسک، مهمترین مفا یم محتوایي این فرای ل جنهایک تصریح به عواقب انت اب
ا ّلقي شفقک بر  ود، نه ت ها مورد توجه و پذیرا تعالیم قرآني اسک، بل ه به    ه.  شا صه

 اي روانش اسي، جامعیک و کمال بیشتر دارد که این پژو ش به  میزان قابل توجهي نساک به یافته 
قرآني این   تري در حوزه ب ش بسیار کوچ ي از آن در تعلادي از آیا  پردا ته و مطالعا  گسترده

 رسل. موروع رروري به نظر می

 منابع 

یم  .1  . ترجمه انصاریان. قرآن کر
. به کوشش مصطفی  السیرة النبویهم.(.   ۱955ق/۱35۷ابن  شام، عالالملک. ) .2

 نا. سقا و دیگران. قا ره: بی
) امین،  .3 بیگم.  نصر   قرآن مخزنا(.  1361سیله  علوم  در  .  العرفان 

 ا فهان.:کتابفروشی  قفی.  
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 . قم: ح مک.  حجة التفاسیر و بالغ االکسیر تا(. بّلغي، عالالحجه. )بي .4
التأویلأتا(.  بیضاوی، عالالله بن عمر. )بی .5 التنزیل و أسرار  . اعلاد: مرعشلی. نوار 

 بیرو : دار احیاء التراث العربی.   محمل عالالرحمان. 
 بیرو : دارال تب العلمیه.  .دالئل النبوهق(.  1405بیهقی،  احمل بن حسین. ) .6
)بی .7 محمل.  بن  احمل  الثعلبيتا(.   علای،  تفسیر  المعروف  البیان  و  .  الكشف 

 محقق: ابن عاشور. ابی محمل. بیرو : دار احیاءالتراث العربی.  
یم (.  1394جوادی آملی، عالالله. )  .8  . قم: اسراء.  5چ .  15. جتسنیم: تفسیر قرآن کر
9.  ___________(  .1396  .) یم.  کر قرآن  تفسیر  جتسنیم:  چ16.  قم:  5.   .

 اسراء.  
10. ( محمل.  الحكیمم.(.    1990رشیلررا،  القرآن  المصریة  تفسیر  الهیئة  مصر:   .

 العامة لل تاب.  
11. ( و اه.  (.  1418زحیلی،  المنهجق.  و  یعة  الشر و  العقیدة  في  المنیر  .  التفسیر 

 دمشق: دارالف ر.  
12. ( محمل.  النبویه(.  .م۱98۱ق/۱۴۰۱ز ری،  زکار.  المغازی  سهیل  کوشش  به   .

 دمشق. 
. بیرو : دار المیزان في تفسیر القرآن ق.(.  1417طااطاایي، سیلمحمل حسین. ) .13

 احیاءالتراث العربی.  
. تصحیح  مجمع البیان في تفسیر القرآنق.(.  1408) طارسی، فضل بن حسن.  .14

 و فضل الله یزدی طااطاایی. بیرو : دارالمعرفه.   اشم رسولی 
یخ االمم و الملوك(. تاطاری، محملبن جریر.) بي .15 . محمل ابوالفضل ابرا یم.  تار

 بیرو . دارالتراث.  
قم. مرکز    . التفسیرالكبیر)مفاتیح الغیب(ق.(.  1411ف ررازی، محمل بن عمر. ) .16

 نشر اهعّلم اهسّلمی.  
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 . قم: دارال تاب اهسّلمی. التفسیرالكاشف ق.(. 1424مغ یه، محملجواد. ) .18
 . تهران: دارال تب اهسّلمیه.  تفسیر نمونها.(.  1374م ارم شیرازی،  نا ر. ) .19
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