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بررسی نیاز اولیهی انسان به پذیرش از نگاه قرآن و نظریهی طر حوارهای
Investigating the Basic Human Need for Acceptance from the
Perspective of the Qur'an and Schematic Theory
Jafar Aligoli
Mohammad Mahdi Safouraei Parizi

Abstract
Acceptance is a universal need and encompasses the scope of
human life; any damage to this need creates inconsistent schemas and meeting this need increases the feeling of receiving
love, support, and meaningfulness. The purpose of this study
is to identify the concept and structure of acceptance in the
Qur'an and to compare it with schema theory. For this purpose, the data were analyzed and coded by inductive content
analysis. The findings showed that acceptance in Islam is
taken from the description and recommendation of mercy,
love, forgiveness and hope and is the first step to establish a
mutual relationship. Acceptance is kindness, and positive attention to someone who has been approached or contacted and
has no hostile behavior or intent. This research showed that
there are five levels of acceptance in the Qur'an: 1- Children
2- Couples towards each other 3- Acceptance in the Islamic
society (unless in the intention or act of hostility of the other
party) 4- Prophet and leaders Islamic society towards any
non-enemy 5- Acceptance and kindness of God (includes
everyone, especially those who are more submissive). As a
result, based on Islamic sources, human beings receive their
need for acceptance from different sources, and after emotional development, they help promote this need in others.
In Yang's schematic theory, however, the main source of acceptance is the family and the expressed treatment is limited.
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چکیده
پذیرش نیازی جهانشــمول اســت و گســترهی زندگی انســان را دربر
میگیــرد؛ ضربــه به این نیــاز طرحوارههای ناســازگار ایجــاد میکند و
 حمایت و معناداری را افزایش، احســاس دریافت محبت،تأمین این نیاز
 هدف پژوهش شناســایی مفهوم و ســاختار پذیرش در قرآن و.میدهد
 بــه این منظور با.مقایســهی تطبیقی آن با نظریهی طرحوارهای اســت
 دادهها مورد بررسی و الگویابی،شــیوهی تحلیل محتوا از نوع استقرائی
 بررســی نشــان داد پذیرش در اسالم از توصیف و توصیه به.قرار گرفتند
 بخشــش و امیددهی برداشت شده و گام نخست برای، محبت،رحمت
 مهربانی و توجه مثبت، پذیــرش.ایجــاد رابطه و محبت طرفینی اســت
به کســی که رویآورده یا ارتباطی ایجاد شــده و رفتار یا قصد دشــمنی
 این تحقیق نشان میدهد که پنج سطح از ارائهی پذیرش در قرآن.ندارد
 پذیرش در-3  همســران نسبت به یکدیگر-2  کودکان-1 :وجود دارد
)جامعهی اســامی (مگر در صورت نیت یا عمل دشــمنی طرف مقابل
-5  پیامبر و رهبران جامعهی اســامی نســبت به هر غیردشــمنی-4
پذیرش و مهربانی خداوند (شامل همگان است بهویژه آنها که بیشتر
 در نتیجه انسان بر اساس منابع اسالمی از محیطهای.)تسلیم هستند
مختلــف نیــاز خود به پذیرش و محبت را دریافت میکند و پس از رشــد
 این در حالی اســت که.عاطفی میتواند این نیاز را در دیگران تأمین کند
 پذیرش در محیــط خانواده و درمان به،در نظریــهی طرحوارهای یانگ
.شکل محدود بیان شده است

. طرحواره، قرآن، رحمت، پذیرش، نیاز:کلید واژگان
 مجتمع آمــوزش عالی علوم انســانی، دکتــری قــرآن و روانشناســی.1
. جامعة المصطفی العالمیه،اسالمی
firouzjahi@gmail.com
.) جامعة المصطفی العالمیه (نویسنده مسئول، دانشیار روانشناسی تربیتی.2
safurayi@gmail.com
98/4/12 :تاریخ پذیرش
98/2/26 :تاریخ دریافت

ﻣﻘدﻣﻪ

نياز 1در روانشناســي هر چيزي اســت که نوعي کمبود و نقص بــوده و براي بقا يا
بهزيســتي ارگانيزم ضروري بهحســاب آيد ،همچنين براي رفع آن در فرد ايجاد انگيزه
ميکند ،مانند کمبود ﻏذا ،آب ،اکســيژن و نيازهاي ﻏيرجسماني مانند پذيرش و محبت،
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احتــرام ،آزادي و محدوديتهاي واقعبينانه و ﻏيــره )ماﺗﺴﻮمﻮﺗﻮ .(۲۰۰۹ ،نيازها به صورت
انگيزههايــي براي انواعي از رفتارها درميآينــد و رفتارها نيز به منزلهي بازتابي از نيازها
محســوب ميشوند )ﮐارور و ﺷﯽﯾﺮ .(۱۹۹۲ ،نياز به پيوند و پذيرش 2از جمله نيازهاي بنيادين
انسان است .منظور از پذيرش ،داشتن ارتباطي ايمنيبخش ،گرم و باﺛبات ،همراه با توجه
مثبت با موضوع دلبستگي است )ﯾاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران.(۱۳۸۶ ،
پيشــينهي مفهوم پذيرش در روانشناسي ،به فرويد برميگردد زماني که اﻇهار داشت
پيونــد عاطفي نوباوه با مادر ،مبناي تمامي روابط بعدي اســت )ﺑﺮک .(۱۳۹۰ ،3همچنين او
مطرح کرد ايجاد حس اعتماد و اميد در انســانها بــه دريافت پذيرش و محبت از منابع
حمايتي فرد برميگردد که قســمت عمدهاي از آن بستگي به تجربيات اوليه کودکي دارد
)ﭘﺮوﭼاﺳﮑا و ﻧﻮرﮐﺮاس.(۱۳۹۱ ،
پذيرش در ادامه به عنوان يک اصل اصالحي  -درماني مورد توجه نظريههاي مختلف
روانشناســي قرار گرفته و با عناوين نزديک بههم ذکرشــده است .هورناي 4پذيرش را
تحت عنوان نياز به «محبت» و «تصويب وجهه» ذکر ميکند .مزلو 5پس از تأمين نيازهاي
جســماني و ايمني ،نياز به تعلــق و محبت را مهمترين نياز ميداند .راجرز انســانها را
نيازمند توجه مثبت ﻏيرمشروط 6ميداند؛ نيازي که در همه پايدار و در تمام سنين جريان
1. Need.
2. Acceptance.
3. Berk.L.
4. Karen Horney.
5. Abraham Maslow.
6. Unconditional Positive Regard.

دارد .توجه مثبت ،شامل پذيرفتن بازخوردها و برخوردهاي گرم و محبتآميز ،صميميت،
عشق و تائيد از سوي ديگران است و در دوران نوزادي بيشتر از جانب مادر نمود دارد.
در حقيقــت ،براي نوزاد که رفتارهاي آيندهي او بهوســيله ميــزان دريافت اين محبت و
عشــق هدايت ميشود ،امري حياتي است )ﺷﻮﻟﺘﺰ .(۱۳۸۹ ،در رويکرد انسانگرايي راجرز،
پذيــرش به معناي تأييــد ديدگاه فرد مراجعهکننده يا اعمال وي و موافقت با او نيســت
رفتارها و افکار احتمالي نامطلوب وي جاي بحث ميگذارد )ﺷﻔﯿﻊآﺑادی و ﻧاﺻﺮی .(۱۳۶۵ ،البته
پذيرش ﻏيرمشــروط به معناي بيقانوني فضاي والدگري يا مشاوره نيست؛ پذيرش اگر
کام ً
ال ﻏيرمشروط باشد احتمال آسيب بسيار باال خواهد بود؛ جايي که تهديد يا آسيب عليه
مراجع ،مشــاور يا ديگر اشخاص مطرح باشد و يا اينکه مراجع استانداردهاي مشاورهاي
را قبول نداشته باشد برخوردي انساني و قانوني صورت ميگيرد )ﺑﺮﻧارد۲۰۱۳ ،؛ امﺪی.(۲۰۱۳ ،
موج ســوم درمان شناختي ـ رفتاري که در ادامه شکل گرفت با عنوان درمان مبتني بر
پذيرش ) (ACTشــناخته ميشود و پذيرش خود ،ديگران و محيط را جزو اهداف اصلي
درماني برميشــمارد .اين رويکرد پذيرش را اينچنين تعريف ميکند؛ برقراري ارتباط
گــرم با يک منبع برانگيزانندهي دروني يــا بيروني که به جاي رفتارهاي گريز ،اجتناب يا
پرخاشگــري رفتار پذيرشگري همراه با چارچوبهاي منطقي را فراهم ميآورد )ﻫﯿﺲ و

ﭘﻨﮑﯽ .(۲۰۰۳ ،1اين رويکرد عالوه بر پذيرش ديگران ،پذيرش خود 2را نيز قسمتي مهم از
فرايند اصالح و درمان ميداند.
اصالح و درمان در نظريهي طرحوارهاي 3به عنوان يکي از نظريههاي متأخر روانشناسي
1. Hayes, s. c. & Pankey.
2. Self Acceptance.
3. Schema Therapy.
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بلکه درمانگرُ ،مراجع را به عنوان يک انسان و با ارزشهاي يک انسان ميپذيرد و براي
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با پذيرش مراجع آﻏاز ميشــود يعني رابطهاي ســالم ،توأم با تفاهم ،1همدلي ،2گرمي 3و

صداقت 4با مراجع برقرار ميشود )ﯾاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران .(۱۳۹۱ ،طبق اين نظريه چنانچه در دوران
کودکي تعامل بين خلقوخوي 5فطري کودک و محيط اوليه ،بهجاي تأمين نيازهاي اساسي،

منجر به ناکارآمدي آنها ميشود و کنش والدين و محيط اجتماعي در حد بهينه و مطلوب
نباشــد ،در اين صورت کودک مستعد ايجاد طرحوارههاي ناسازگار اوليه ميگردد )ﯾاﻧﮓ و
بررسی.نیاز.اولیه.ی.انسان.به.پذیرش.از.نگاه.قرآن.و.نظریه.ی.طرح.واره.ای

10

دﯾﮕﺮان .(۱۳۹۱ ،طرحوارههاي ناسازگار اوليه ،الگوهاي هيجاني و شناختي خود آسيبرسان
و ساختارهاي شناختي باﺛباتي ،شامل باورهايي درباره خود ،ديگران و محيط هستند که از
ارضاء نشدن نيازهاي اوليه بهويژه «نيازهاي هيجاني اساسي »6در دورهي کودکي سرچشمه

ميگيرند )ﻓﺮی .(۱۳۸۸ ،طرحوارهها ممکن اســت پيش از آنکه کودک زبان بياموزد شکل
بگيرند و اﻏلب ،نفوذ خود را بر سيستم پردازش اطالعات در زير آستانهي هوشياري اعمال
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ميکنند )اماﻧﯽ و دﯾﮕﺮان .(۱۳۹۰ ،اولين نياز معرفيشده در اين نظريه ،نياز انسان به دلبستگي

ايمن به ديگران است که شامل نياز به پذيرش ،امنيت ،ﺛبات و محبت است )ﯾاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران،

 .(۱۳۹۱آسيب به اين نياز ،سطوحي از هيجا ِن برآمده از افکار بنيادين را منتشر ميکنند که
مســتقيم يا ﻏيرمستقيم منجر به اشکال مختلفي از آشفتگيها نظير افسردگي ،اضطراب و
تعارضهاي بينفردي ميشوند )ﯾﻮﺳﻒﻧﮋاد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪﮔﺮ .(۱۳۹۰ ،آنها بهواسطهي ارتباط و تأﺛيري
که بر سبک دلبســتگي ،اختاللهاي شخصيت و اختاللهاي خلق ميگذارند ،ميتوانند
منجر به تعارضهاي زناشــويي گردند )ﯾﻮﺳﻔﯽ و دﯾﮕﺮان .(۱۳۸۹ ،فعال شــدن طرحوارههاي
ناسازگار اوليه ،سطوحي از هيجان برآمده از افکار بنيادين را منتشر ميکنند که مستقيم يا
ﻏيرمستقيم منجر به اشکال مختلفي از آشفتگيها نظير افسردگي ،اضطراب و تعارضهاي
1. Rapport.
2. Empathy.
3. Warmth.
4. Genuineness.
5. Temperament.
6. Core emotional needs.
7. Attachment.

بينفردي ميشــوند )ﯾﻮﺳﻒﻧﮋاد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪﮔﺮ .(۱۳۹۰ ،آنها بهواســطهي ارتباط و تأﺛيري که بر
سبک دلبستگي ،اختاللهاي شخصيت و اختاللهاي خلق ميگذارند ،ميتوانند منجر به
تعارضهاي زناشويي گردند )ﯾاﻧﮓ ۱۹۹۰ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﻮﺳﻔﯽ و دﯾﮕﺮان.(۱۳۸۹ ،
از طــرف ديگر تأمين بهموقــع و به اندازه نياز کودک به پذيــرش و محبت از طرف
والدين پيشبيني کنندهي ســازگاري روانشناختي در بزرگسالي خواهد بود )ﺳﯿﺪمﻮﺳﻮی،

رضايت از زندگي )ﯾﻮﺳﻒﻧﮋاد ﺷﯿﺮواﻧﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪﮔﺮ ،(۱۳۹۰ ،احســاس امنيت )ﭘاﻧﺲ و دﯾﮕﺮان،(۲۰۰۴ ،
اعتماد )ﻫﻤان( ،حرمتخود )ﻫﻤان( ،کنترل )ﻫﻤان( ،عملکرد شغلي مطلوب )ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ و دﯾﮕﺮان،

 (۲۰۰۷و رشد معنادار و مثبت در عملکرد تحصيلي )ﻫﻤان( هوش اخالقي و تحملپذيري
)ﮐﻠﯿﺸادی و ﯾﺰدﺧﻮاﺳﺘﯽ (۱۳۹۵ ،و همچنين ســالمت رواني )مﺪرسﻏﺮوی (۱۳۹۰ ،ميشود .در يک
بررسي فراتحليلي ،توسط روهنر و خالق ) ،(۲۰۱۲با هدف بررسي درک و پذيرش والدين
و ســازگاريهاي رواني دوران کودکي و بزرگســالي که در پنج قاره ) ۲۲ﮐﺸﻮر( صورت
گرفت ،نتايج نشان داد روابط قوي ميان درک و پذيرش والدين و سازگاريهاي رواني در
بزرگسالي در سراسر فرهنگها وجود دارد .با توجه به نتيجهي تحقيقات کاستيل ،8پروت،2
مارسيک ،3اشميدزر ،4يادر 5و هالت ۲۰۰۷) 6ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﻘﯿﻘﺖمﻨﺶ و ﻫﻤﮑاران (۱۳۸۹ ،همسراني که
نياز اوليهي آنها به دلبســتگي و پذيرش تأمين نشده ،نميتوانند دلبستگيهاي ايمن و
رضايتبخشــي با ديگران (ازجمله همسرشان) برقرار کنند .چنين همسراني معتقدند که
نياز آنها به محبت ،ﺛبات ،عشــق و تعلقخاطر در زندگي مشترک برآورده نخواهد شد و
حتي گاه با استفادهي ناهشيار از سبک مقابلهاي ناسازگار تسليم ،اقدام به ازدواج ميکنند و
8. Castille, K.
2. Prout, M.
3. Marczyk, G.
4. Shmidheiser, M.
5. Yoder, S.
6. Howlett, B.
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مﻈاﻫﺮی و ﻗﻨﺒﺮی (۱۳۹۰ ،همچنين تحقيقات نشــان ميدهند ارضاي اين نياز منجر به احساس
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مسير رابطه را به شکلي پيش ميبرند که اين اعتقاد مورد تأييد قرار بگيرد )داﺋﻤﯽ و جانﺑﺰرﮔﯽ،

 .(۱۳۹۰آنها تمايل دارند بهگونهاي نسنجيده و شتابزده از يک رابطهي خود آسيبرسان
به رابطهاي ديگر پناه ببرند يا در ســبک مقابلهاي ناســازگار اجتناب ،از برقراري روابط
بينفردي نزديک ،دوري کنند )ﯾاﻧﮓ و دﯾﮕﺮان ،ﺗﺮجﻤﻪ ﺣﻤﯿﺪﭘﻮر و اﻧﺪوز.(۱۳۹۱ ،
بررسی.نیاز.اولیه.ی.انسان.به.پذیرش.از.نگاه.قرآن.و.نظریه.ی.طرح.واره.ای
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مطالب فوق بيانگر اين موضوع اســت که پذيرش در تمام نظريهها جزء مهم تربيت،
اصالح و درمان به حساب آمده است .پذيرش نوعي توجه مثبت و مهرباني است که فرد
پذيرفته شده يا کنشهاي او را همانگونه که هست با همهي خوبيها و نقصها ميپذيرند
و به خود يا گروه راه ميدهند و با ادامهي رابطهي عاطفي ،پذيرش بيشتري ارائه ميشود.
هرچند برخي نظريههاي پذيرش ﻏيرمشــروط را مطرح کردهاند اما شرط عدم آسيب به
خــود و ديگران و ديگر محدوديتهاي منطقي جزو محدوديتهاي مفروض پذيرش در
نظر گرفته ميشود.

َ ُّ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ُ َ
قرآن کريم انســان را موجودي نيازمند معرفي ميکند) :ﻳﺎ ��ﻬﺎ اﻨﻟﺎس أ�ﺘﻢ اﻟﻔﻘ
ﺮاء إِﻰﻟ اﷲِ
َ ُ ُ َ ْ َ ُّ ْ َ ُ
ﻤﻴﺪ( )ﻓاﻃﺮ (۱۵:اين نيازها در کودکي و همچين در ســنين کهولت بيشتر
و اﷲ ﻫﻮ اﻟﻐ ِﻲﻨ اﺤﻟ
ُ َّ
ً
ُ
ُ ُ
ُ
َ
َ
َ ََ ُ
� ْﻢ ﻣ ِْﻦ َﺿ ْﻌ ٍﻒ � َّﻢ َﺟ َﻌﻞ ﻣ ِْﻦ َ� ْﻌ ِﺪ َﺿ ْﻌ ٍﻒ ﻗ َّﻮةً � َّﻢ َﺟ َﻌﻞ ﻣ ِْﻦ َ� ْﻌ ِﺪ ﻗ َّﻮ ٍة َﺿ ْﻌﻔﺎ َو(...
اﷲ اﺬﻟي ﺧﻠﻘ
هستند )

)روم .(۵۴:اســالم دين پذيرش و محبت است و درهاي آن نسبت به هر رويآورندهاي باز
است )مﮑارمﺷﯿﺮازی .(۱۳۷۲ ،سبک زندگي پيامبر و اهلبيت :نيز بر پذيرش و محبت بوده
و پيروان را به اين امر ســفارش ميکردند )ﻃﺒاﻃﺒاﺋﯽ (۱۳۷۴ ،و در اين موضوع تأکيد ويژهاي
نســبت به کودکان و اعضاء خانواده داشته و از جملهي حقوق آنها دانستهاند )ر.ک :رﺳاﻟﻪ

ﺣﻘﻮق امام ﺳﺠاد ،ﺻﺪوق۱۴۱۳ ،ق( .بــا در نظر گرفتن مطالب فــوق و با توجه به اين نکته که
پژوهش مســتقلي پيرامون نياز بنيادين انســان به پذيرش در متون ديني صورت نگرفته،
هدف اين پژوهش تبيين مفهومي پذيرش در منابع اســالمي است و همچنين منابع تأمين
کنندهي اين نياز بر پايهي کليدواژههاي رســانندهي اين مفهوم ،از نگاه قرآن و متون ديني
بررسي و الگويابي ميشود.

روشﺗﺤﻘیﻖ

روش جمعآوري و تحليل يافتهها در اين مقاله مرور متون مربوط به پذيرش در متون
روانشناســي با استفاده از روش تحليل محتوا اســت .روشي که دادههاي متني از طريق
تفسير ذهني و با فرايندهاي کدبندي ،طبقهبندي نظاممند و طراحي الگوهاي شناخته شده
خالصــه و ارائه ميشــوند )ﻫﺴﯿﻮ و ﺷاﻧﻮن ۲۰۰۵ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﻤاﻧﯽ و ﻧﻮﺷادی .(۱۳۹۳ ،روش تحقيق
تا به مفاهيم اصلي دست يابند و ارتباط بين مفاهيم و همچنين الگو و حيطههاي جزئيتر به
روش منطقي تقسيم و استنباط ميشود .اما در تحليل قياسي اطالعات با توجه به الگوهاي
موجود طبقهبندي ميشوند )ﺗﺒﺮﯾﺰی.(۱۳۹۳ ،
اين تحقيق به جهت بنيادين بودن اين نياز از متون ديني دست اول يعني قرآن با تفسير
1

مفسرين برتر و ســﭙس معتبرترين کتابهاي روايي داراي معيار «الف» )ﻃﺒاﻃﺒاﺋﯽ(۱۳۹۰ ،

به عنوان واحد تحليل اســتفاده کرده است .البته محققين گاه براي تأييد برداشت خود ،از
روايتهاي منقول در کتابهاي داراي درجه «ب» يا به ندرت «ج» نيز اســتفاده کردهاند.
سﭙس توسط استادان حوزوي و دانشگاهي که هم به متون روانشناسي و هم به متون ديني
تسلط داشتهاند مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از بازنويسيهاي متعدد طرح نهايي
به روش اســتقرائي و بدون مبنا قرار دادن طرحهاي موجود ارائه شــد .اولين گام در اين
تحقيق شناســايي کليدواژههايي است که مفهوم پذيرش به معناي عام آن در منابع تحقيق
بهکار رفته است.

 .1در اين معيار ،کتابهاي حديثي شيعه و سني بر اساس  12مالک مطرح در رد و قبول کتب روايي ،در سه گروه
«الف»« ،ب» و «ج» درجهبندي شدهاند .از آنجا که تمام کتابهاي هرگروه اعتبار يکساني ندارند ،کتابهاي هر
گروه نيز در نه طبقه رتبهبندي شــدهاند که رتبههاي اوليهي مانند کتاب الکافي اﺛر کليني و «مناليحضر الفقيه»
صدوق در درجه الف و رتبه يک قرار دارد.
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مفهوم پذيرش در قرآن از کليدواژههايي مانند «رحمت ،رأفت ،مودت» و مانند آن برداشت
ميشود .همچنين مفهوم «بخشش» و «اميد» نيز اين معنا را ميرسانند .با در نظر گرفتن اين
نکته که «محبت» پس از پذيرش اوليه شکل ميگيرد ،واژگاني که «محبت» را ميرسانند نيز
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بر معناي پذيرش داللت دارند با اين تفاوت که توجه مثبت در آنها بيشتر از پذيرش صرف
است .در ادامه نظر مفسرين دربارهي داللت اين مفهوم بر پذيرش ذکر ميشود.
نزديکترين کليدواژه به مفهوم پذيرش در اســالم «رحمت» است« ،رحمت» در لغت
به معناي رقّت ،عطوفت و احسان همراه با شفقت است )اﺑﻦمﻨﻈﻮر۱۴۱۴ ،ق؛ جﻮﻫﺮی۱۴۰۷ ،ق(

و رقّت به معناي نرمشــدن دل اســت )راﻏﺐ۱۴۱۲ ،ق( علي 7ميگويد« :خداوند رحيمي
اســت که با رقّت وصف نميشود» يعني چنانکه انسانها دلهايشان نرم ميشود رحمت
در خداوند انفعالي ايجاد نميکنــد )ﻗﺮﺷﯽ۱۴۱۲ ،ق( و عطوفت به معناي توجه مهربانانه به
سمت کسي است )مﺼﻄﻔﻮی .(۱۳۶۸ ،عالمهطباطبائي )۱۴۱۷ق( دربارهي «رحمت» مينويسد:
«رحمت به معناي نوعي تأﺛير نفساني است که از مشاهدهي محروميت محرومي که کمالي
ندارد و محتاج به رفع نقص اســت ،در دل پديد ميآيد و صاحبدل را وادار ميکند او
را از محروميــت نجات داده و نقصش را رفع کنــد» .بنابراين رحمت به معناي مهرباني،
توجه مثبت و نرمشدن دل نسبت به محرومي است و با محبت و دوستي مرادف نيست،
هرچنــد هر محبتي از مهرباني و توجه مثبت اوليه برميآيد )ﮐاﺷﻔﯽ۱۳۷۹ ،؛ مﺼﻄﻔﻮی.(۱۳۶۸ ،
پذيرش خداوند و پيامبران در کليدواژهي «رحمت» ،به معناي شــمول احسان و شفقت
ايشان نســبت به همگان است که مفسرين از آن به «رحمت عام» تعبير ميکنند .رحمت
توجه مثبت عامي است که از مهرباني ذاتي او نسبت به مخلوقاتش برميآيد .هرکه بيشتر
روي آورد ،پذيرش و رحمت بيشتري دريافت ميکند ،جزو مﺆمنين شــده تا جايي که
شايستهي دريافت «رحمت خاص» و محبت خداوند ميشود .اما آنها که به اسالم روي
نياوردند هرچند رحمت عام الهي را در دنيا دريافت ميکنند ،اما در آخرت بايد پاسﺦگوي

اين نعمتها باشند )جﻮادیآمﻠﯽ۱۳۸۸ ،؛ ﻃﺒاﻃﺒاﺋﯽ۱۴۱۷ ،ق(.
واژهي «رأفــت» در اصطــالح قرآني به معناي «رحمت» آمده امــا جنبهي مهرباني و
عطوفت آن نســبت به «رحمت» بيشتر است )جﻮﻫﺮی۱۴۰۷ ،ق( و در نتيجه همانند رحمت
بر پذيرش داللت دارد .برخي مانند عالمه قرشــي )۱۴۱۲ق(« ،رأفت» را به معناي مهرباني
و احســان در سختيها و «رحمت» را احسان در هر حال دانستهاند .همچنين «مودت» از
به محبت و همچنين آرزو و تمنا معنا شده است )جﻮﻫﺮی۱۴۰۷ ،ق(.
عالوه بر اين ،گذشــت و بخشش از خطاها و نقصها نشــاندهندهي توجه مثبت و
پذيرش اســت .عالمه طباطبائي ) (۱۳۷۴در اين باره مينويســد :انسانها بهواسطهي عدم
آگاهي از تأﺛير افعال خود و نقصهايي که دارند ،در رابطهي خود با انســانها و خداوند
مرتکب خطاهايي ميشوند ،از اينرو نيازمند بخشش و پذيرش مجدد هستند که خداوند
در آيات متعددي پذيرش خود را در ﻏالب بخشــش و مغفرت متذکر ميشــود .بخشش
خداونــد از مهرباني و رحمت او بر ميآيد چنانچه در قرآنکريم در ﻏالب موارد مفهوم
مغفرت با مفهوم رحمت همراه شده است.
مفهوم ديگري که پذيرش را ميرساند «اميد و خوشبيني» به مهرباني و بخشش خداوند

و انســانها است .جايي که به فرد اميد داده ميشــود که با رويآورد ِن خالصانه پذيرفته
خواهند شــد .آيات و روايات متعددي در متون ديني هســتند که اميدواري به پذيرش،
هدايت و محبت را نسبت به خداوند و مﺆمنين تقويت و از طرف مقابل روحيهي يأس را
تخطئه ميکنند )مﺼﺒاحﯾﺰدی .(۱۳۹۱ ،قرآنکريم مفهوم اميد را در ريشههايي مانند «رجا ،يأس،
قنط» رسانده است )ﺧﻠﯿﻠﯿان و ﻫﻤﮑاران.(۱۳۹۲ ،

همچنيــن آيات و رواياتي که بر پدر و مادر واجب ميکنند همواره نيازهاي جســمي
کودک را تأمين کنند )اﻋﺮاﻓﯽ (۱۳۹۵ ،در دســترس کودک باشــند و ابراز محبت کنند ،بر
پذيرش کودک به عالوه پذيرش نقش والدگري داللت دارند )ﺳﺮاﻗﯽ و ﻫﻤﮑاران.(۱۳۹۳ ،

پژوهش.های.روان.شناسی.اسالمی شماره.سوم پاییﺰ.و.زمستان1398.

نزديکترين واژگان ازنظر معنايي به محبت يعني دوستي خالص است و در لغت «مودت»

15

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎى ﺗﺤﻘیﻖ

در ادامهي پژوهش ،نويسندگان با تشکيل خانواده آيات و روايات مرتبط با کليدواژگان
و مفاهيم رسانندهي پذيرش در اسالم و مشورت با صاحبنظران مباحث روانشناسي و
اسالم به اين نتيجه رســيدند که پذيرش در پنج حيطه قابل طرح است :کودک ،خانواده،
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جامعه ،رهبران جامعه و خداوند .يافتههاي اين تحقيق و نحوهي داللت هر حيطه بر مفهوم
پذيرش در ادامه ذکر ميشود.
 (1ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻮدك

کودک و همسر در قرآن به عنوان « ُق ّره اعين؛ روشني چشمها» ياد ميشوند که به معناي

مايه شــادي و محبوب قلب است )ﻃﺒﺮﺳﯽ۱۳۷۲ ،؛ مﮑارمﺷﯿﺮازی .(۱۳۷۱ ،محبت مادر حضرت
موسي 7به او در قرآن آنچنان توصيف شده که با رها کردنش در رود ،نزديک بود جانش
نيز برود )ﻗﺼﺺ .(۱۰:به جهت محبت زياد انسانها به فرزندان ،آنها در قرآن مهمترين عامل
آزمايش و لغزش بهحساب ميآيند )اﻧﻔال۲۸:؛ ﺗﻐاﺑﻦ۱۵-۱۴:؛ ﮐﻬﻒ (۸۰:و در روز قيامت از ميان
دوستداشــتنيهاي دنيا ،فرزند را مقدم ميکند )معارج۱۱:؛ ﻟﻘﻤان .(۳۳:با اين وجود روايات
متعددي از معصومين 7بر محبت نسبت به فرزندان رسيده است که پذيرش و محبت به
کودک از طرف والدين را تبديل به امري واجب و اصلي بنيادين در تربيت اسالمي ميکند

ــﻴﺌ ﹰﺎ ﹶﻓ ﹸﻔﻮا ﹶ ﹸﳍ ﹾﻢ ﹶﻓﺈﹺ ﱠﳖ ﹾﹸﻢ ﹶﻻ ﹶﻳﺪﹾ ﹸرونﹶ إﹺ ﱠﻻ ﹶأﻧ ﹸﱠﻜ ﹾﻢ
)اﻋﺮاﻓﯽ « .(۱۳۹۵ ،ﹶأ ﹺﺣ ﱡﺒﻮا ﱢ
اﻟﺼ ﹾﺒ ﹶﻴﺎنﹶ ﹶو ﹾار ﹶﲪﹸﻮﻫﹸ ﹾﻢ ﹶو إﹺ ﹶذا ﹶوﻋﹶ ﺪﹾ ﹸ ﹸﲤﻮﻫﹸ ﹾﻢ ﹶﺷ ﹾ

ﻮﳖﹸﻢ؛ کودکان را دوســت بداريد و رحمت کنيد و زماني که وعدهاي داديد وفا کنيد
ﹶﺗ ﹾﺮ ﹸز ﹸﻗ ﹶ
زيرا آنها نميدانند جز اينکه شــما را روزيدهنده ميبينند» )ﮐﻠﯿﻨﯽ۱۴۰۷ ،ق( .در اين کالم
عــالوه بر الزام والدين به محبت ،چرايــي آنرا در اين ميداند که والدين از نگاه کودک،
خداانگارهاي روزيرســان هستند .همچنين بر نمودهاي پذيرش عاطفي کودک نيز تأکيد
شــده است مانند؛ بازي ،شادکردن و بوسيدن )ﮐﻠﯿﻨﯽ۱۴۰۷ ،ق( .بخشش و تغافل از خطاهاي
کودک )ﺗﻤﯿﻤﯽآمﺪی (۱۳۶۰ ،کالم نرم و پرهيز از خشونت )ﻓﯿﺾﮐاﺷاﻧﯽ ،ﺑﯽﺗا( همچنانکه سيرهي

اﻟﺮﺳﻮل؛
معصومين :نســبت به همهي کودکان اينچنين بود؛ «اﻟﺘ ﹶﹶﻠ ﱡﻄﻒ ﺑﹺ ﱢ
ﺎﻟﺼﺒﻴﺎن ﹺﻣﻦ ﻋﺎ ﹶدة ﱠ

مهرباني به کودکان جزو عادت پيامبر بود» )ﻫﻤان( .شواهد فوق نشان ميدهند نياز عاطفي
کودک به پذيرش و محبت ميبايســت تأمين شــود تا احساس محبوببودن و شادي را
از خانواده دريافت کند .کودکان در اين فضاي شــاد و دوستداشتني به تدريج عالوه بر
تقويت ارتباط ،ارزشهاي والدين به عنوان خداانگارهي اوليه را درونيسازي ميکنند و با
رشد عقلي و هدايت والدين به خداي حقيقي ميرسند.
از مجموع ادلهي اسالمي برداشت ميشود که تا زمان رسيدن به دوران رشد عقلي-مالي،
کودک را تأمين کنند و پس از رشــد ،اگر هر يک از والدين يا فرزندان دچار مشــکل شود
ميبايســت به يکديگر کمک کنند )اﻧﺼاری۱۳۹۲ ،؛ اﻋﺮاﻓﯽ (۱۳۹۵ ،چنانچه خداوند ميفرمايد:
«مادران ،فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند ...خوراک و لباس فرزند ،بهوجهي نيکو ،بر
عهده صاحب فرزند اســت ...مادر و پدر نبايد به فرزند زيان برسانند و بر وارﺛين نيز همين
وﻇيفه است» )ﺑﻘﺮه .(۲۳۳:ارضاي نيازهاي مادي کودک و عدم ضربه به آنها ،احساس پذيرش
و عدم طرد را در او ايجاد ميکند و خود را عضو پذيرفتهشده و محبوب در خانواده ميداند.
تأﺛير بلند مدت دريافت پذيرش و محبت در کودکي از کالم اميرالمومنين 7به دست
ميآيد ،آنجا که علم ،معنويت ،قدرت روحي ،بدني و اصلح بودن خويش براي جانشيني
را بدان جهت ميداند که از طفوليت با تربيت و محبت پيامبر 9بزرگ شــده و از ايشان
پرورش مادي و معنوي ميگرفت و در ادامه صفات واالي پيامبر را نيز بدانجهت معرفي
ميکند که ايشــان نيز از کودکي تحت تعليم فرشتهي الهي قرار داشت )ﺳﯿﺪرﺿﯽ۱۴۱۴ ،ق(.
همچنين مشکالتي که براي يعقوب و يوسف پيامبر :رخ داد ،يکي از پيامدهاي برداشت

َُ ُ
ﻮﺳ ُﻒ َو َأ ُﺧﻮهُ
تبعيﺾآميز دريافت محبت ،از نگاه برادران يوسف 7بود ،جاييکه گفتند) :ﻴﻟ
َ
َ
َّ
أ َﺣ ُّﺐ إِﻲﻟ أﺑ�ﻨﺎ ﻣِﻨﺎ(؛ يوسف و برادرش نزد پدر از ما محبوبترند» )ﯾﻮﺳﻒ.(۸:
 (2ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮان

از نگاه قرآن روابط زوجين ميبايست آکنده از پذيرش و محبت باشد چنانچه خداوند
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َ ْ ُُ َ
َ ْ َ ََ َ ُ ْ َُْ
َ َ َ َ َ ُ َ َّ ً
ُ َْ
ْ
ميفرمايدَ ) :و ﻣِﻦ آﻳﺎﺗ ِ ِﻪ أن ﺧﻠﻖ ﻟ� ْﻢ ﻣِﻦ أ�ﻔ ِﺴــ� ْﻢ أزواﺟﺎ ﻟ ِ�ﺴــﻜﻨﻮا إِﻴﻟﻬﺎ َو ﺟﻌﻞ ﺑ�ﻨ� ْﻢ � َﻮدة َو
ًََْ
ﻤﺣﺔ(؛ و از نشــانههاي قدرت اوست که برايتان از جنس خودتان همسراني آفريد .تا به
ر

ايشــان آرامش يابيد و ميان شما دوستي و رحمت نهاد» )روم .(۲۱:به نظر عالمه طباطبائي
«رحمت» بين همسران بدين معناست که ضعفهاي يکديگر را ميپوشانند بهويژه رحمتي
که والدين به فرزندان نشان ميدهند و اگر اين رحمت نبود ،نسل بهکلي منقطع ميشد و
بررسی.نیاز.اولیه.ی.انسان.به.پذیرش.از.نگاه.قرآن.و.نظریه.ی.طرح.واره.ای
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هرگز نوع بشر دوام نمييافت )ﻃﺒاﻃﺒاﺋﯽ۱۴۱۷ ،ق( .طبق اين آيه زوجيني که از دو خانوادهي
متفاوت هســتند با پذيرش نقاط قوت ،نقصهــا و تفاوتهاي يکديگر و نثار محبت به
آرامش ميرســند )مﮑارمﺷﯿﺮازی .(۱۳۷۱ ،تفاوتهاي فردي ،خانوادگي و جنســيتي به همراه
روابط نزديک اعضاء ،انتظارات و مانند اينها ممکن اســت تنش را به دنبال داشته باشند
اما با پذيرش رحيمانهي يکديگر و طرد نکردن ،نقصها نهتنها خود را نشــان نميدهند
بلکه عاملي براي افزايش محبت ميشــوند و در نهايت موجب افزايش آرامش دروني و
بينفردي ميشود .چنانکه شخصي از رسول خدا 9از چرايي افزايش محبت بين زن و
شوهري که از دو خانوادهي جدا به هم ميرسند پرسيد .پيامبر نيز در پاسﺦ به قرائت اين
آيه بسنده کرد )ریﺷﻬﺮی .(۱۳۸۷ ،شاهد آوردن به اين آيه نشان ميدهد حفﻆ و رشد پذيرش
و محبت در روابط زوجين عامل تقويت روابط و آرامش طرفيني است.
دستهي بعدي از آيات پذيرش در خانواده ،آياتي هستند که بر گذشت و ناديده گرفتن

ُ َ َ ُ
َ َ َّ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ْ َ ْ َ
ﺟ� ْﻢ َو أ ْوﻻدِ� ْﻢ
خطاهاي يکديگر در خانواده داللت ميکنند )ﻳﺄﻳﻬﺎ اﺬﻟِﻳﻦ ءاﻣﻨﻮا إِن ﻣِﻦ أزوا ِ
َ ُ ًّ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ
وﻫ ْﻢ َو إن َ� ْﻌ ُﻔﻮاْ َو ﺗَ ْﺼ َﻔ ُﺤﻮاْ َو َ� ْﻐﻔ ُﺮواْ َﻓﺈ َّن َ
ﻮر َّرﺣ ٌ
اﷲ َ� ُﻔ ٌ
ِﻴﻢ(؛ اي کســاني که ايمان
ﻋﺪوا ﻟ�ﻢ ﻓﺎﺣﺬر
ِ
ِ
ِ

آوردهايد ،بعضي از زنان و فرزندانتان دشــمن شما هستند ،از آنها حذر کنيد و اگر عفو
کنيد و چشم بﭙوشيد و گناهشان پوشيده داريد ،خدا آمرزنده و مهربان است» )ﺗﻐاﺑﻦ .(۱۴:در
اين آيه سلسله مراتب بخشش خطا و نقص بيان شده« ،عفو» به معني صرفنظر کردن از
مجازات و «صفح» در مرتبه باالتر يعني ترک هرگونه ســرزنش و «ﻏفران» نيز باالتر و به
معني پوشاندن گناه و به فراموشي سﭙردن آن است .دشمن خواندن ايشان بدين جهت است
که در آيات قبل ،ســخن از اطاعت بيقيد و شرط خدا و رسول آمده و از آنجا که يکي

از موانع مهم در اين راه ،محبت زياد نســبت به زنان ،فرزندان و اموال (به عنوان نيازهاي
بنيادين مادي انسان) است در اين آيات هشدار جدي ميدهد که در آزمايش محبت خدا
و دنيا ،دنيا دوســتي فرد را از رشد باز ندارد ،به ويژه در مورد اين آيه که صحبت از زنان
و فرزنداني اســت که اهل ايمان نيستند .با توجه به توصيه به بخشش و مهرباني خداوند
در انتهاي آيه ،اين آيه داللت بر مهرورزي حتي نســبت به ايشان دارد )مﮑارمﺷﯿﺮازی.(۱۳۷۱ ،
بدون گذشت و با همراه داشتن نارضايتيها ،توجه مثبت دروني شکل نميگيرد و پذيرش
خواهند بود .علي 7ميفرمايد« :زن گل است و قهرمان نيست هميشه با همسرت مدارا
کن ،و با او به نيکي همنشيني کن تا زندگيات باصفا شود» )ﺻﺪوق۱۴۱۳ ،ق( .در خانوادهاي
که پذيرش و محبت وجود دارد و زوجين با آرامش و عالقه به يکديگر زندگي ميکنند،
با توانمندي بيشــتري ميتوانند به تربيت فرزندان خود بﭙردازند .وقتي فرزند در کانون پر
از محبت و عاطفه پرورش يابد ،روح او نيز آرام است و با الگوگيري از والدين خود ،در
آينده همســري مهربان و کارآمد خواهد بود .اين کارآمدي ،نسل به نسل منتقل ميشود و
جامعهاي پر از شور و نشاط شکل ميگيرد )ﺻﻔﻮراﯾﯽﭘارﯾﺰی.(۱۳۸۸ ،
از نزديکترين محيطهاي اجتماعي به خانواده خويشــاوندان هستند .منابع اسالمي تأکيد
دارند انسانها به ويژه مﺆمنين ميبايست پذيرش ،محبت ،گذشت و خوشبيني را در اين حيطه
ابراز و دريافت دارند .خداوند ميفرمايد...« :و به والدين و خويشــاوندان احســان کنيد و »...
)ﺑﻘﺮه۸۳:؛ ﻧﺤﻞ .(۹۰:همچنين روايات متعددي از معصومين :در اين زمينه رسيده است که نيکي
و مهرباني بر خويشاوندان را به تأکيد مورد سفارش قرار ميدهند )ﺣﺮﻋامﻠﯽ۱۴۰۹ ،ق( .با توجه به
اين منابع ،فقها وجوب صلهرحم را برداشت کردهاند )مﺤﺴﻨﯽ ۱۳۸۶ ،و ﻃاﻫﺮیﺧﺮمآﺑادی ،ﺑﯽﺗا(.
 (3ﭘﺬﯾﺮش در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

اين ســطح از پذيرش در دين اســالم به عموم انسانها بويژه مﺆمنين اختصاص دارد.

خداوند از همهي انسانها ،مخصوص ًا از مﺆمنين ميخواهد به چند شکل پذيرش را ابراز
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کرده و دريافت کنند.
گروه اول آياتي که از مســلمانان ميخواهد يکديگر را به مهرباني و رحمت سفارش
کننــد و خطاها را به نيکي جــواب دهند تا پذيرش و مهرباني در ميــان افراد خانواده و
جامعه با هر ســن ،جنس و عقيدهاي رواج يابد .خداوند ميفرمايد «نيکي و بدي مساوي
بررسی.نیاز.اولیه.ی.انسان.به.پذیرش.از.نگاه.قرآن.و.نظریه.ی.طرح.واره.ای
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نيستند( ،بدي را) به شيوهاي که آن نيکوتر است دفع کن ،در آن صورت کسي که بين تو
و بين او دشــمني بود ،گويي که او دوستي مهربان است» )ﻓﺼﻠﺖ .(۳۴:جواديآملي )(۱۳۸۳

در تفســير اين آيه مينويسد« :مهرباني و برخورد نيک از دستورات رايج اسالمي است با
اين هدف که مﺆمنان مظهر رأفت خدا در زمين گردند و با هرکســي که دشــمني نداشته
(مســلمان يا ﻏيرمسلمان) ،با روي باز مواجه شوند» .در جامعهي اسالمي و در روابط بين

ُ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ْ َّ
ﺮﺒ َو
مســلمانان ،روحيه ﻏالب پذيرش و رحمت است؛ )�ﻢ ﺎﻛن ﻣِﻦ اﺬﻟِﻳﻦ ءاﻣﻨﻮا و ﺗﻮاﺻﻮا ﺑِﺎ�ﺼ ِ
َ َ َ ْْ ْ َ ْ َ َ
ﻤﺣﺔ ِ(؛ سﭙس از آنهايي باشند که ايمان آورده و همديگر را به شکيبايي و رحمت
ﺗﻮاﺻﻮا ﺑِﺎ�ﻤﺮ

(پذيرش) ســفارش ميکنند )ﺑﻠﺪ .(۱۷:عبارت «تواصوا» نشان ميدهد که مطلوب خداوند،
ايجاد جريان اجتماعي است تا با رعايت و حفﻆ اين اصول پيوندهاي اجتماعي محکمتر
شود )مﮑارمﺷﯿﺮازی .(۱۳۷۱ ،باالتر از پذيرش ،رابطهي مﺆمنين با يکديگر در قرآن برادرانه و

ُْ ْ ُ َ ُْ ْ
َّ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ٌ
ُ َْ ُ ُ
محبتآميز توصيف شده )إِ�ﻤﺎ ا�ﻤﺆﻣِﻨﻮن إِﺧ َﻮة( )ﺣﺠﺮاتَ ) ،(۱۰:و ا�ﻤﺆﻣِﻨﻮن َو ا�ﻤﺆﻣِﻨﺎت �ﻌﻀﻬ ْﻢ
َ
ُ ْ
ــﺎء َ�ﻌ ٍﺾ( )ﺗﻮﺑﻪ .(۷۱ :از عبارتهاي متعــدد معصومين 7در اين موضوع برميآيد که
أ ْو ِﻴﻟ

هرچه بر ميزان دوستي بين مﺆمنين افزوده ميشود دستور به پيگيري اين دوستي و ابراز
محبت ،بيشتر ميشود تا جايي که در محبت ورزيدن همانند اعضاء خانواده بر يکديگر
حق پيدا ميکنند )ﮐﻠﯿﻨﯽ۱۴۰۷ ،ق؛ ریﺷﻬﺮی.(۱۳۸۶ ،

گروه دوم آياتي هستند که عموم مسلمانان را دستور به بخشش و گذشت ميدهند تا

َ ْ
َ َ
ﻌﺎﻓﻦﻴ ﻋ ِﻦ
در ســايه بخشش يکديگر ،روابط نزديکتر شــده و طردها کمتر شوند...) .و اﻟ
ْ
َ ُ ُ
اﷲ ﺤﻳِ ُّﺐ ا� ُﻤ ْﺤ ِﺴــ�ﻦﻴ(؛ و از خطاي مردم درميگذرند و خدا نيکوکاران را دوســت
ﺎس و
اﻨﻟَّ ِ

دارد» )آلﻋﻤﺮان .(۱۳۴:عبارت «النّاس» در اين آيه اشــاره به همهي مردم اعم از مســلمان و
ﻏيرمسلمان دارد )ﻃﺒﺮﺳﯽ (۱۳۷۲ ،و «ال ْ ُم ْح ِسنين؛ نيکوکاران» داللت بر مطلوب بودن اين عفو

و اينکه با توجه مثبت همراه اســت .همچنين در آيهي 22سوره نور صحبت از تعامل با

«مﺆمنين» اســت ،از آنها ميخواهد عالوه بر بخشش« ،صفح» داشته باشند که به معناي

توجه به نقطه مقابل گناه که همان گذشــت و توجه به امور (مثبت و خوشبيني) اســت
)مﺼﻄﻔﻮی .(۱۳۶۸ ،بخشش خداوند و پيامبر به معناي بازگشت توجه مثبت خداوند و پيامبر

به فرد است ،اما بخشش انسانها هميشه به اين معنا نيست بلکه گاهي به معناي رها کردن
دشــمنان است تا خداوند خود اعمال آنها را محاسبه کند ،چنانچه در آيهي 14سورهي
در نتيجه مســلمانان ميبايست نسبت به يکديگر پذيرش و محبت داشته باشند ،اما در
اجتماع انســاني عقايد مختلفي وجود دارد .افرادي هستند که مسلمان نيستند ولي رفتار و
قصد دشمني نيز ندارند .اينها از هر آييني باشند نيکي و عدالت نسبت به آنها مانعي ندارد،

ِّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ْ َ ُ
َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ
ﺎر� ْﻢ
ﻳﻦ و �ﻢ ﺨﻳ ِﺮﺟﻮ�ﻢ ﻣِﻦ دِﻳ ِ
چنانچه خداوند ميفرمايد )ﻻ �ﻨﻬﺎ�ﻢ اﷲ ﻋ ِﻦ اﺬﻟِﻳﻦ �ﻢ �ﻘﺎﺗ ِﻠﻮ�ﻢ ِﻲﻓ اﺪﻟ ِ
َ
َ ْ َ َ ُّ ُ ُ ْ
وﻫ ْﻢ َو �ﻘ ِﺴ ُﻄﻮا ا ِْﻴﻟ ِﻬ ْﻢ(؛ خدا شما را از نيکي کردن و عدالت ورزيدن با آنان که با شما در
ان �ﺮﺒ

دين نجنگيدهاند و از سرزمينتان بيرون نراندهاند ،باز نميدارد .خدا کساني را که به عدالت
رفتار ميکنند دوست دارد» )مﻤﺘﺤﻨﻪ (۸:و حتي پرداخت زکات براي نزديکي قلبها نيز توصيه
شده است )ﺗﻮﺑﻪ) (۶۰:مﺼﺒاحﯾﺰدی .(۱۳۹۱ ،بيشتر مفسرين ذيل اين آيه اﻇهار مهرباني و دوستي
نسبت به اين دســته از ﻏيرمســلمانان را جايز ميدانند )ﻫﻤان و ﻃﺒاﻃﺒاﺋﯽ؛ مﮑارمﺷﯿﺮازی.(۱۳۷۴ ،
در اين آيه براي ﻏيرمســلماناني که دشمني ندارند از واژه «ب ِ ّر» به معناي احسان و مهرباني

استفاده شده )ﻗﺮﺷﯽ۱۴۱۲ ،ق( که نشان ميدهد دوستي در اينجا کامل و با مهرباني زياد نيست
ولي و مانند آن استفادهشده است.
برخالف دوستي با مﺆمنان که از واژههاي اخوتّ ،
با اين وجود کساني که رفتار يا قصد دشمني دارند در واقع رويبرگردانده و هنوز وارد
بر مرزهاي حقوقي و روانشــناختي مسلمانان نشــده تا پذيرش شوند .از آيات زير عدم
پذيرش افرادي که دشــمني دارند ،عالوه بر دليل عقلي بر حفﻆ نفس و همچنين بيهوده
بودن چنين پذيرشي برداشت ميشود« .اي کساني که ايمان آورديد دشمن من و خودتان
را بهعنوان دوســتان نگيريد که بر ايشان مهرباني نماييد» )مﻤﺘﺤﻨﻪ ،(۱:همچنين اهل يهود و
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مسيحي که دشمني دارند )ماﺋﺪه ،(۱۵:منافقان )ﻧﺴاء ،(۱۴۴:استهزاء کنندگان به دين و دينداران
)ماﺋﺪه ،(۵۷:خيانتکاران )ﻧﺴاء (۱۰۷:و مســلماناني که بــه کفر روي آوردهاند )ﺗﻮﺑﻪ .(۲۳:البته
دشمني خداوند و مﺆمنين با ايشان از مصاديق رحمت است ،چنانکه خشم طبيب نسبت
به بيمار از محبت نشأت ميگيرد ،خشم خداوند در مورد گنهکاران از رحمت او برميآيد
بررسی.نیاز.اولیه.ی.انسان.به.پذیرش.از.نگاه.قرآن.و.نظریه.ی.طرح.واره.ای

و دشمني مﺆمن در همزيستي با دشمنان نيز از نشانههاي رحمت است )جﻮادیآمﻠﯽ،(۱۳۸۳ ،
از اينرو اگر آنها برگشــته و در زمره مﺆمنين درآيند ،نهتنها پذيرش شــده بلکه دشمني
تبديل به محبت ميشود )مﻤﺘﺤﻨﻪ۷-۴:؛ اﺳﺮاء.(۸:
هر عضوي از جامعهي انســاني که به اســالم روي ميآورد ،افکار و اعمال نامطلوب
گذشتهاش تأييد نميشود بلکه صرف رويآوردن و درخواست اصالح ايشان تأييد شده
و طرد نميشــود .چنانچه خداوند به پيامبر دستور ميدهد «اگر مشرکي پناه خواست که
کالم خدا را بشنود به او پناه دهيد تا در امنيت بشنود و (بﭙذيرد يا نﭙذيرد) سﭙس به جايگاه
امنش برسانيد» )ﺗﻮﺑﻪ .(۶:در اين آيه عالوه بر پذيرش ،نياز فرد به امنيت ،احترام و استقالل
در تصميمگيري نيز ديده شده است )مﺼﺒاحﯾﺰدی .(۱۳۸۲ ،در مورد اعمال انسانها ميتوان به
آيه  168سوره شعراء اشاره کرد که لوط نبي 7پس از دعوت قوم خويش بهسوي خدا و
َْ

ِ�ﻢ ِّﻣ َﻦ اﻟﻘﺎﻟ َ
ﻲﻧ ﻟ َِﻌ َﻤﻠ ُ
توصيه به دست کشيدن از کارهاي ناپسند ،به ايشان ميفرمايد) :إ ِ ِّ
ِﻦﻴ(؛

 22من با کار شما دشمنم» )ﺗﻐاﺑﻦ .(۱۶۸:يعني با شخص شما دشمني ندارم ،کارتان ننگين است،
اگر اين اعمال را از خود دور کنيد من دوستتان خواهم بود )مﮑارمﺷﯿﺮازی .(۱۳۷۱ ،در نتيجه
شرايط پذيرش ابتدايي رويآورندگان به اسالم ،ازنظر سن ،جنس و نوع جهانبيني و سبک
زندگي پيشين مطلق است .دريافت چنين پذيرشي در کالم معصومين :رابطهي فرد با
جامعه اسالمي و اسالم را بهبود ميبخشد )ﮐﻠﯿﻨﯽ۱۴۰۷ ،ق(.

در جامعه برخي افراد از خانوادهاي با والد ﻏايب هستند و يا در خانواده طرد را دريافت
کردهاند .احســاس طرد ،خالئي در ايشان ايجاد ميکند که تا دريافت دوبارهي پذيرش و
محبت ،گرفتار وابســتگي يا روابط شــکننده با ديگران باقي ميمانند .اين فرايند افکار و

احساسهايي مانند طرد ،خشم يا ترس از دست دادن محبت انسانهاي پيرامون به دنبال
دارد .اين افراد بيشتــر از ديگران به پذيرش و محبت از طرف اعضاء جامعه نياز دارند.
تداوم دريافت پذيرش و محبت از خويشــاوندان ،دوستان و ديگر اعضاء جامعه ،کمک
ميکند تا اين نياز تثبيت شده به سمت تأمين برود.
 (4ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮان اﺳﻼﻣﻰ

هر رويآورندهاي معرفي ميکنند .آياتي که اين معنا را ميرسانند در سه دسته جاي ميگيرند:
دسته اول ،آياتي که مهرباني و رحمت پيامبر 9را نسبت به همه انسانها نشان ميدهند.
قرآن دليل رســالت پيامبر 9را در تابش رحمت پروردگار بر تمام جهان منحصر ميکند

َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ
ﻤﺣ ًﺔ � ِﻠْﻌﺎﻤﻟ َ َ
)و ﻣﺎ أرﺳــﻠﻨﺎك إِﻻ ر
ﻦﻴ(؛ و تو را جز رحمتي براي جهانيان نفرستاديم» )اﻧﺒﯿاء.(۱۰۷:
تعبير به «عالمين» تمام انسانها را در تمام اعصار و قرون شامل ميشود )مﮑارمﺷﯿﺮازی،(۱۳۷۱ ،

پذيرش و مهرباني ايشــان در مواجهه با مﺆمنين بيشتر بوده و با تعبيرهاي نرمتري آمده
َ

ْ

َ

َ ُْ

َ ًّ

َ

َ َْ ْ

َ ْ َ ُّ

َ َ
ﻤﺣ ٍﺔ ﻣ َِﻦ اﷲِ ِﻨﻟْ َﺖ � ُﻬ ْﻢ َو � ْﻮ ﻛﻨ َﺖ �ﻈﺎ ﻏﻠﻴﻆ اﻟﻘﻠ ِﺐ ﻻ�ﻔﻀﻮا ﻣ ِْﻦ َﺣ ْﻮ� َِﻚ(...؛ پس به
است مانند )ﻓﺒِﻤﺎ ر

سبب رحمتي از جانب خدا با آنان مهربان و خوشخوي هستي و اگر تندخو و سختدل
بودي مردم از پيرامون تو متفرق ميشدند» )آلﻋﻤﺮان .(۱۵۹:در اين آيه خداوند مهرباني پيامبر
را برگرفتــه از رحمت خويش ميداند ،يعني پيامبر مهرباني خويش را از رابطه با خداوند
فراگرفتــه و با کمک از اين منبع مهرباني به مردم و مﺆمنين محبت نشــان ميدهد و اگر
خطايي مرتکب ميشوند از آنها ميگذرد )ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ۱۴۱۹ ،ق( همچنين )ﺷعﺮا۲۱۵:؛ ﺣﺠﺮ.(۸۸:

دســته بعدي ،آياتي هســتند که از پيامبر ميخواهند تا براي همهي انســانها ،سﭙس
رويآورندگان به دين و در مرتبه بعد مﺆمنين بهطور ويژه ،دعا و اســتغفار کند و خطا و
نقصهايشــان را ببخشد« .اگر ايشان را به هدايت دعوت کني نميشنوند ،ميبينيشان که
ســوي تو مينگرند ولي نميبينند ،طريقهي عفو و بخشــش پيشگير و به نيکوکاري امر
کــن و (چنانچه نﭙذيرند) از مردم نادان روي بگردان» )اﻋﺮاف۱۹۹-۱۹۸:؛ ماﺋﺪه .(۱۳:اين آيات
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ميرسانند که وجود پرمهر ايشــان ،به بازگشت و بهرهمندي دعا شوندگان ،اميد دارند و
چنانچه بازگردند ،خدا ،پيامبر و مﺆمنين پذيراي ايشــان هســتند و راه ورود بسته نيست
و طــرد تنها به افرادي تعلق ميگيرد که از روي ناداني ،خير الهي را نﭙذيرند و به اســالم
روي نياورند و يا گذشتهاي پر از جرايم بزرگ داشته باشند که نيازمند اقدام حقوقي است
بررسی.نیاز.اولیه.ی.انسان.به.پذیرش.از.نگاه.قرآن.و.نظریه.ی.طرح.واره.ای

)ﺧانﺑﯿﮕﯽ۱۳۹۳ ،؛ مﯿﺮﺷﺮﯾﻔﯽ .(۱۳۸۵ ،طلب بخشــش براي مشرکان نيز طبق آيهي 113سورهي
توبه جايز نيست چراکه ايشان با خدا دشمني دارند )ﻋﻼمﻪ ﻃﺒاﻃﺒاﺋﯽ (۱۳۷۴ ،ولي دعا ،استغفار
و دلجويي نسبت به مﺆمنين با تأکيد بيشتري همراه است ...« .از (خطاي) آنان درگذر و
برايشان طلب مغفرت نما و با آنان در کارها مشورت کن» )آلﻋﻤﺮان.(۱۵۹:

ســومين دسته ،آياتي هســتند که خيرخواهي وجود گرامي پيامبر 9را نسبت به همه
انسانها مخصوص ًا مﺆمنين نشــان ميدهند .خداوند در اين زمينه ميفرمايد« :قطع ًا ،براي
شــما پيامبري از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بيفتيد ،به (هدايت) شما
حريص و نسبت به مﺆمنان رئوف و رحيم است» )ﺗﻮﺑﻪ .(۱۲۸:در جاي ديگر خطاب به پيامبر
مهرباني ميفرمايد «شايد اگر به اين سخن ايمان نياورند ،خويشتن را به خاطرشان از اندوه
هالک ســازي» )ﮐﻬﻒ۶:؛ ﺷعﺮاء .(۳:دور ماندن انسانها از رحمت الهي و رشد انساني تا آن
اندازه بر پيامبر سخت ميگذشت که ترس جان ايشان ميرفته است و از هر طريق ممکن

 24ميخواست انسانها بر دين راستين الهي وارد شوند تا مورد رحمت خداوند واقع شوند.

ســيرهي عملي آن حضرت مهرباني و پذيرش ايشــان را نشان ميدهد ،مطلبي که حتي
دشمنان در همان عصر اقرار داشتند و سيرهنويسان باانصاف از مسلمان و ﻏيرمسلمان ،سيرهي
هميشــگي آن حضرت را بر مهرباني و پذيرش مســلمان و ﻏيرمسلمان ﺛبت کردهاند مانند
)دﯾﻮنﭘﻮرت ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از زماﻧﯽ۱۳۸۵ ،؛ ﮔﻮﺳﺘاوﻟﻮﺑﻮن ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮔﻠﯽزواره .(۱۳۸۵ ،بــه همين جهت خداوند در
آيهي 159ســورهي آلعمران بر الگوگيري همگان به ســيرهي عملي پيامبر مهرباني تأکيد
ميکند .همانند وجود مهربان ايشــان ،سيره اهلبيت :نيز بر پذيرش و مهرباني نسبت به
عموم مردم و به ويژه مﺆمنين بود .زيرا پيامبر و امامان :از نور و علم يکساني برخوردارند

و سيرهي يکساني داشتند )ﻓﯿﺾﮐاﺷاﻧﯽ۱۴۰۶ ،ق( .همچنان که حضرت علي 7به کارگزار خود
مالک اشتر مينويسد« :قلب خويش را نسبت به ملت خود مملو از رحمت و محبت و لطف
کن ...زيرا آنها يا برادران ديني و يا انسانهايي همچون تو هستند )ﺳﯿﺪرﺿﯽ.(۱۴۱۴ ،

معصومين 7به عنوان انســان کامل ،بيشترين پذيرش و محبت را از خداوند دريافت
کردهاند و اين نياز را به انسانهاي عصر خود ابراز ميداشتند .انسان در عصر حاضر از تربيت
وجود مطالعهي زندگي ايشان الگويي انساني از پذيرش و محبت است .پيروي از اين سبک
زندگي ،تأمين کنندهي اين نياز کليدي و موجب آرامش و رشد در خانواده و جامعه است.
 (5ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ

خداوند خالق مهرباني و منبع تمامناشدني پذيرش و محبت است و بيشترين پذيرش
همگاني در قرآن مخصوص خداوند اســت .اين پذيرش بهواسطه سه دسته از آيات ذيل
ابالغشده است:
دسته اول ،آياتي که پذيرش مطلق و همگاني خداوند را با بيان صفات رحمانيه «رحيم،
َ
مين» يا
الرا ِح َ
ودود ،رئوف» نشان ميدهند .در قرآنکريم شش بار از خداوند بهعنوان «أ ْر َح ُم ﱠ
مين» ياد شده و در موارد متعددي «رحمان» يا «رحيم» وصف شده است .برخي
الرا ِح َ
«خَ يْ ُر ﱠ

از توصيفها مطلق بوده شــامل همه انسانها ميشود و برخي مخصوص مﺆمنين است.
«بگو آنچه در زمين و آســمانها است از کيست؟ بگو از آن خدا است ،خداوند رحمت
را بر خود واجب شــمرده ...ولي کســاني که خود را در زيان افکندند ،ايمان نميآورند»

)اﻧعام .(۱۲:در اين آيه تصريحشــده که رحمت عام الهي شامل همگان شده اما برخي خود
را از دريافت توجه مثبت خداوند محروم ميدارند .خداوند در چهار آيه خود را نســبت
به همگان «رئوف» وصف کرده و در پنج آيه مخصوص مﺆمنان توصيف شده است .مورد

َّ َ
ﺎس � َ َﺮ ُؤ ٌف َر ٌ
ﺣﻴﻢ(؛ خدا با همهي مردم مهربان و رحيم اســت» )ﺣﺞ۶۵:؛
مطلق آن )إِن اﷲ ﺑِﺎﻨﻟَّ ِ

ﻧﻮر .(۲۰:همچنين خداوند خود را «ودود» خوانده است که بر وزن « َف ُعول» به معني مفعول
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يعنــي محبوب در قلب اولياء و همچنين به معني فاعل يعني دوســتدار معنا ميشــود
ْ ْ

َّ

ُ ُ

َ

ِّ

َ ُ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ َ ٌ َ ُ ٌ
ود(؛ از پروردگار خود
)اﺑﻦمﻨﻈﻮر۱۴۱۴ ،ق( .در آيات )اﺳﺘﻐ ِﻔﺮوا ر��ﻢ �ﻢ ﺗﻮ�ﻮا إِﻴﻟ ِﻪ إِن ر� رﺣﻴﻢ ود

آمرزش بطلبيد و بهســوي او بازگرديد که پروردگارم مهربان و دوستدار (توبهکنندگان)
اســت )ﻫﻮد۹۰:؛ ﺑﺮوج ،(۱۴:به قرينه توبهپذير بودن خداوند از «ودود» معناي فاعلي برداشت
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ميشــود .از آنجا که «ودود» بودن خداوند بعد از توبه و مغفرت او آمده نشــان ميدهد
شامل کساني ميشود که بر دين وارد شدهاند.
آيات رحمانيه خداوند نســبت به مﺆمنان از رحمت بيشتري نسبت به آنها که هنوز
وارد بر آســتان ايمان الهي نشــدند ،برخوردار است« .وقتيکه مﺆمنين نزد تو ميآيند بگو
ســالم بر شما ،پروردگار شما رحمت را بر خود واجب کرده که هرکسي از شما از روي
جهالت عمل زشتي مرتکب شود و سﭙس توبه کرده عمل صالح کند ،خداوند هم آمرزنده
و مهربان است )اﻧعام .(۵۴:در اين آيه به پيامبر توصيه ميشود نسبت به مﺆمنان با مهرباني و
بخشش بيشتري برخورد کند ،اين در حالي است که براي مطلق انسانها خداوند پذيرش
و رحمت عامه خويش را نشان ميدهد.
دسته دوم ،آياتي که دعوت به توبه از گناهان ميکند تا به درگاه امن الهي وارد شوند و
يا آياتي که از خداوند با صفاتي مانند «ﻏافر ،ﻏفور ،ﻏ ّفار ،تَ ّوابَ ،ع ُف ّو» ياد ميکنند .اين آيات

همهي انسانها را دعوت به بخشش و رحمت الهي ميکنند و پذيرش ﻏيرمشروط خداوند
را نشــان ميدهند .آيات بخشندگي خداوند در اين نگاه به دو قسمت ميشوند؛ برخي از
اين آيات مطلق بوده و شامل همهي انسانها صرف بخشش و رحمت را به ايشان وعده
داده است ميشــود )ﻏاﻓﺮ۳:؛ اﻧعام۵۴:؛ ماﺋﺪه۷۳:و (۷۴و برخي ديگر مخصوص مﺆمنان است.
در اين دســته از آيات ،براي مﺆمنان رحمت و اجر بيشتري با مغفرت همراه شده است
)ﻓاﻃﺮ۷:؛ ﻃﻪ۸۲:؛ ماﺋﺪه .(۹:آيــات توبهپذيــري خداوند يک قيد دارند و آن اينکه اگر افرادي
جهت سوءاســتفاده ،توبه را به زماني بسﭙارند که نشانههاي قطعي مرگ يا عذاب پديدار
شوند ،در اين موارد خداوند توبهي آنها را نميپذيرد )ﻧﺴاء۱۸:؛ مﺆمﻦ) (۸۵-۸۴ :ﻃﺒاﻃﺒاﺋﯽ(.

دســته ســوم ،آياتي که پذيرش الهي را در قالب اميد به خداوند مطرح کرده و در اين
آيات از همهي انســانها خواستهشــده به خداوند و رحمت واسعه او اميد داشته و با هر

َ
ُ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ
ﻰﻠﻋ أﻧﻔ ِﺴ ِﻬ ْﻢ ﻻ
سابقهاي رو بهسوي خدا کنند .همانطور که فرموده) :ﻗﻞ ﻳﺎﻋِﺒﺎدِي اﺬﻟِﻳﻦ أﺮﺳﻓﻮا
َّ َ َ ْ ُ ُّ ُ َ َ ً َّ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ْ َ َ ِّ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َُ
ََُْ ْ
َْ
�ﻘﻨﻄﻮا ﻣِﻦ َّرﻤﺣ ِﺔ اﷲِ إِن اﷲ �ﻐ ِﻔﺮ اﺬﻟﻧﻮب ﻤﺟِﻴﻌﺎ إِﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻐﻔﻮر ا�ﺮﺣِﻴﻢ و أﻧ ِ�ﺒﻮا إِﻰﻟ ر��ﻢ و أﺳﻠِﻤﻮا ﻪﻟ ﻣِﻦ
َْ َ َْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ
اب ُ� َّﻢ َﻻ ﺗُ َ ُ
�ﺒ ِﻞ أن ﻳﺄ�ِﻴ�ﻢ اﻟﻌﺬ
ﻨﺮﺼون(؛ اي بندگان من که بر زيان خويش اسراف کردهايد ،از

رحمت خدا مأيوس مشويد .زيرا خدا همه گناهان را ميآمرزد .اوست آمرزنده و مهربان.
او تسليم شــويد» )زمﺮ .(۵۳-۵۲:عالمه طباطبائي ) (۱۳۷۴در تفسير آيه مينويسد« :خطاب

«يا ِعبادِي؛ اي بندگانمن» شــامل مﺆمنان نيســت چرا که سياق آيات قبل و بعد دربارهي
مشرکين و دعوت آنهاست» .آيه فوق گستردهترين آيات رحمت خداوند است که شمول

آن هرگونــه گناه را در برميگيرد و نيز به همين دليل از اميد بخشترين آيات قرآن مجيد
محسوب ميشود .بخشيدن تمام «جميع ًا» گناهان بهشرط پذيرفتن دين و بازگشت به خدا
«أنيبوا» و تســليم در برابر دستورات خداســت )مﮑارمﺷﯿﺮازی .(۱۳۷۱ ،همچنين آيات متعدد

ديگري که همهي انســانها را از يــأس و نااميدي پرهيز ميدهنــد و نااميدي را صفت

گمراهان و مشرکان بهحساب ميآورند )ﺣﺠﺮ۵۶-۵۵:؛ اﺳﺮاء۸۳:؛ روم ۳۶:وﻏﯿﺮه(.
با توجه به آيات فوق ،فکر و احســاس اميد در انســا ِن نيازمند به پذيرش و مهرباني
زنده ميشــود .همهي آنها که بر انســان پذيرش و محبت ابراز ميکنند ،هرچند انسان
به آنها نياز دارد و بايد تبادل محبت داشــته باشــند اما بــه جهت نقص و معلول بودن،
محبتهايشــان يا خودشان روزي از بين ميروند .براي رهايي از اضطراب از دست دادن
آنها و اطمينان از دريافت باﺛبات پذيرش و محبت ،انسان به پذيرش و محبت نو شونده و
تمامنشدني خداوند نياز دارد تا اين نياز به صورت کامل تأمين شود .دريافت چنين محبتي
به انسان احساس حمايت ،معناداري ،دلبستگي ايمن ،محبوب بودن و اميد ميدهد و در
مقابل از احساس تنهايي ،رهاشدگي ،وابستگي و پوچي آزاد ميشود .کسي که پذيرش و
محبت خداوند را دريافت ميکند مظهر صفات مهرباني خداوند شده و بدون چشمداشت
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پيشاز آنکه عذاب فرارســد و کسي بهياريتان برنخيزد ،به پروردگارتان روي آوريد و به
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همچنانکه از خداوند پذيرش و محبت گرفته ،ايشان نيز ميتواند انسانها را همراه با کمال
و نقصشان بﭙذيرد و محبت کند و طردکننده نباشد.
ﻧﺘیﺠﻪﮔیﺮى

نتايج نظريهپردازيها و تحقيقات روانشناســي از ابتداي شکلگيري اين علم تاکنون،
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تقريب ًا نزديک به اتفاق نشــان ميدهند؛ انســان بهويژه در سنين کودکي نيازمند پذيرش و
محبت است و دريافت به موقع و به اندازه اين نياز ،احتمال شکلگيري رشد رواني سالم
و پايدار را تا حد بســيار زيادي تأمين خواهد کرد )ﭘﺮوﯾﻦ ،ﺗﺮجﻤﻪ جﻮادی و ﮐﺪﯾﻮر (۱۳۷۲ ،و عدم
ارضاي اين نياز ،احتمال دچار شدن به اختالالت رواني ،شخصيتي و بينفردي را بهويژه
در خانواده باال خواهد بــرد )ﭘﺮوﭼاﺳﮑا و ﻧﻮرﮐﺮاس ،ﺗﺮجﻤﻪ ﺳﯿﺪمﺤﻤﺪی (۱۳۹۱ ،و درمان پيامدهاي
ضربه به اين نياز با پذيرش مراجع شروع شده و طي فرايندي سخت و طوالني مدت تأمين
خواهد شد )ﯾاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران ،ﺗﺮجﻤﻪ ﺣﻤﯿﺪﭘﻮر و اﻧﺪوز.(۱۳۹۱ ،
مفهوم پذيرش در منابع اســالمي با کليدواژههاي متعددي بيان شده است که نزديکترين
کليدواژه به اين مفهوم واژهي «رحمت» اســت .پايينترين ســطح پذيرش از نگاه متون ديني
اينچنين تعريف ميشود« :مهرباني و توجه مثبت به کسي که رويآورده يا ارتباطي ايجاد شده
و رفتار يا قصد دشمني ندارد» .در اين سطح ،پذيرش هيچ شرطي ندارد جز اينکه طرف مقابل
دشمني نداشته باشد .با قبول اسالم ،پذيرش مشروط به تسليم بودن نسبت به دستورهاي خدا
ميشود .چنين تســليمي نياز به پذيرش و محبت را از طرف خداوند ،رهبران الهي و جامعه
مسلمان تأمين کرده و گامي بسيار مهم در تأمين ديگر نيازهاي بنيادين فرد خواهد بود.
دين مقدس اســالم ارضاي اين نياز را نه تنها در خانواده و درمان بلکه در ســطوح
مختلف ديده اســت .خداوند ،پيامبر و اهلبيت ،:هرکســي را که به ايشان روي آورد
ميپذيرند و هر اندازه فرد باايمان و عمل خالص به ايشان نزديکتر شود عالوه بر پذيرش،
محبت بيشتري دريافت خواهد کرد .هدف در اســالم رسيدن به محبت الهي است اين

هدف با تأمين نياز کودک به محبت از کودکي و نوجواني آﻏاز ميشود ،در گام بعدي رشد

عقلي و مذهبي به کمک والدين و مربيان فرد را سوق ميدهد تا با توجه نقص انسانها در
تأمين اين نياز و کمال پذيرش و محبت از طرف خداوند ،اين نياز تمام نشدني خود را از
منبع بيپايان و بيشائبهي خداوند دريافت کند .در سايه رفتوآمد محبت بين خداوند و

فرد ،ميتواند ديگران را بﭙذيرد و محبت نشــان دهد و همانگونه که خداوند او را با تمام

خطاهاي فکري و عملي پذيرفته ،او نيز پذيراي ديگران بهويژه اعضاي خانواده ميشــود.
پذيرش و سﭙس محبت در قرآن داراي ويژگيهاي زير است:
در واقع روي نياوردهاند تا پذيرفته شوند.

هرچه رويآورنده نزديکتر شود ،پذيرش و سﭙس محبت بيشتري دريافت ميکند.
هرکه از مســلمان و ﻏيرمســلمان رويبرگرداند -در آن زمان -خود را محروم کرده و

ضرر ميکند.

طبق متون اســالمي هر «من»ي پذيرش و محبت ﻏيرمشــروط را در چندين سطح از

خداوند ،پيامبر و ائمه ،:رهبران جامعهي اســالمي ،جامعهي مسلمان ،خويشاوندان و
خانواده دريافت ميکند .درنتيجه مطابق با شــکل زير «من» هر کســي ميتواند ﻏرق در

پذيرش و محبت باشد .به نظر ميرسد کسي که اين محبتها را احساس نميکند شايد به
جهت شناختهاي ناصحيح يا نيازهاي ارضا نشده است.
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مطلق است به اين معنا که هر رويآورندهاي را در برميگيرد و آنها که دشمني دارند
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تأمين اين نياز به بينش فرد نسبت به اين نياز ناهشيار ،بستگي دارد .با دريافت پذيرش

با واسطهي انساني ،پذيرش و محبت خداوند قابل درک خواهد بود .واسطهاي که خود تا
حدي اين نياز را تأمين کرده و ميتواند پذيرش ﻏيرمشروط را نشان دهد.
ِ
دريافت پذيرش و محبت از خداوند و اوليائش ،اصالح خود و رساندن آن به ديگران،
برنامهي اصالح فردي و اجتماعي در اسالم است.
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قرآنکريم دســتور ميدهد که در ســايه محبت الهي ،همنوعان را پذيرفته و هر اندازه
نزديکتر باشند محبت بيشتري به يکديگر نثار دارند.
با تعهد به نظام ارزشي اسالم ،معيار دوستيها و دوريها براي پذيرنده و پذيرش شونده
روشن است و تابع افکار و احساسات متغير و آني نيست درنتيجه پذيرشي باﺛبات و ايمن
ارائه ميشود.
انسانها در زندگي مرتکب خطاهايي ميشوند و پذيرش طرفيني ،کليد آرامش و گرمي
در زندگي اســت .بهويژه در محيط خانواده که روابط نزديکتر بوده و انتظارات بيشتري
وجود دارد.
فرزند و پس از آن همسر ،از بيشترين پذيرش و محبت بهرهمند ميشوند بهاينترتيب
آرامش در خانواده حاکم شده و موجب رشد اميد ،اعتماد ،معنا و ﻇرفيت رواني ميشود.
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دارالعلم.
 .15حرعاملی ،محمد بن حسن1409( .ق) ،وسائل الشیعة ،قم :نشر مﺆسسة آل البیت (ع).

 .16حقیقتمنش ،الهه؛ آقامحمدیان شعرباف ،حمیدرضا؛ قنبری هاشمآبادی ،بهرامعلی؛ مهرام ،بهروز» ،)1389(.روانبنههای
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