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Abstract: Compassion is a set of attributes and skills that prevent or heal the 

material and spiritual sufferings of man and cause his well-being and 

education. It has also been a positive feature of prophets as well as a tool with 

two basic educational roles: a. preventing and healing human sufferings and 

b. establishing mutual affection and well-being. Using a descriptive-analytic 

method, the present paper examines the compassion of prophets reflected in 

the Holy Qur’an and tradition and analyzes its educational role in leading 

communities to achieving sublime characteristics, alleviating their own as well 

as other people’s sufferings and improving social behavior and well-being. 

This goal is attained through getting accustomed to compassion. The results 

of the research indicated that a) compassion is a positive trait of “individual” 

and “social” education that influences one’s own well-being and healing of 

sufferings as well as those of others, b) affection is an important component 

of compassion, but not its only component, and c) compassion is a set of 

attributes and skills the most important of which are welfare motivation, 
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paying attention to sufferings, raising the threshold of tolerance, kindness and 

consciousness, sympathy, empathy, and making positive images.  
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  چکیده
 های مادی وری و التیام رنجهایی است که موجب پیشگیها و مهارتویژگی مجموعۀ ،شفقت

امبران ویژگی مثبت درونی پیبه عنوان معنوی انسان و عامل بهزیستی و تربیت اوست. شفقت 

حفظ و التیام انسان در  -1: استنقش اساسی تربیتی  دارای دوبوده که نیز ابزار تربیتی آنها  ،الهی

 روش رو، با پیش نوشتار .بسترسازی برای ایجاد محبت متقابل و بهزیستی -1برابر رنج و 

نقش شفقت  پردازد وبررسی سیمای شفقت پیامبران در قرآن و روایات می به تحلیلی -توصیفی
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دست  ههای شفقت انبیا بکند تا ویژگی و مهارتانبیا را در هدایت و تربیت جوامع بررسی می

و با  دالتیام ده آنها را یا ردهحفظ کها آنها، خود و دیگران را از رنج وسیلۀهآید و انسان بتواند ب

نتایج تحقیق  دادن ذهن به شفقت، توان و قدرت رفتار و عمل را برای بهزیستی ارتقا بخشد.عادت

که موجب  است« اجتماعی»و « فردی»صفت مثبت تربیتی  ،شفقت -بیانگر آن است که: الف

محبت از  -ب هاست؛رنج تأثیرپذیری بر خود و تأثیرگذاری بر دیگران برای بهزیستی و التیام

صفات و  ، مجموعۀشفقت -اما تنها ویژگی آن نیست؛ ج ؛های مهم شفقت استویژگی

 انۀتبهزیستی، توجه به رنج، افزایش آس انگیزۀند از: اترین آنها عبارتهایی است که مهممهارت

 تصویرسازی مثبت. و تحمل و مهربانی و آگاهی، همدردی و همدلی

 

 انبیا، شفقت، تربیت، رنج، بهزیستی. هاي کلیدي:واژه
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 مهمقدّ -1

آور ( و انسان ناگزیر از تحمل عوامل رنج5 :)بلد زندگی مادی انسان همواره همراه با رنج است

وده آور ب، انسان همیشه به دنبال آرامش و دوری از عوامل رنجاین با وجود ؛استو مشکالت بوده

ند مرگ مان ؛های دنیوی استعمومی دارد که بیشتر در رابطه با رنج جنبۀ هابرخی از رنج .هستو 

معنوی و درونی دارند که هر دو دنیای  اما برخی جنبۀها، مشکالت اقتصادی و ...، عزیزان، بیماری

مانند  ؛دنشوروح و روان وی میبه د و موجب آسیب نکنمادی و معنوی انسان را درگیر می

کند تا خود را از این انسان کمک میبه . شفقت راهکاری است که جهالت و گناهان، شرک

 یا تسکین دهد و به بهزیستی برساند.کرده عوامل حفظ 

 

 لهمسئ بیان -1-1

 اساسی در جهت ینقش ،)ع( به عنوان برگزیدگان خداوند بر روی زمین پیامبران الهی و امامان

کمال و سعادت  به درجۀ ج دارند تا او راهدایت و دور کردن انسان از گناهان و حفظ وی از رن

به طوری که  ؛شفقت آنها بوده است ،برسانند. یکی از صفات مهم تربیتی انبیا و امامان در این راه

: 1ق، ج1509کلینی، ) «عَلَْیکُم َشفِیقٌ إِنِّی وَ إِلَْیکُمْ  اللَّهِ  رَُسولُ إِنِّی»فرماید: )ص( می پیامبر اکرم

آنها تأثیر مثبتی در زندگی فردی و اجتماعی انسان خواهد داشت و راه بهزیستی  شفقت . قطعاً(111

 کند. )خود و دیگران( فراهم می و سعادت را برای افراد

 یَا»اعالی آن از اوصاف خداوند است:  که در مرتبۀ داردشفقت مصادیق مختلفی در هستی 

 مِنْ خَْلقِکَ عََلى اَْشفَقُ اَنْتَ شَفِیقُ یا»، (113ق: 1511کفعمی، ) «... الَْمضِیقَ َعنِّی فَرِّجْ رَِفیق یَا شَِفیقُ

)ع(  پیامبران الهی و امامان ،بعد و در درجۀ (133: 1، ج1193طاووس،  ابن«)... أُمَّهاتِهِم وَ آبائِهِمْ

 هستند.

 هایقرآن و روایات، ویژگی و مهارت آیات که از دیدگاه است آن پژوهش سؤال اصلی این

چگونه آنها از این ابزار تربیتی در کاهش رنج انسان و رساندن او به هدایت  قت انبیا چیست؟ وشف

 اند؟ و آثار تربیتی شفقت آنها برای انسان چیست؟و سعادت بهره برده
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 هدف و ضرورت تحقیق -2-1

 برای رسیدن به زندگی خوب و اوبا توجه به اینکه شفقت برای حفظ انسان از رنج یا درمان 

اصالح  )ع( در تربیت و شناسایی ابزارهای مشفقانه انبیا ،سعادتمندانه است، هدف از این تحقیق

رفتارهای انسان و همچنین، بسترسازی برای ایجاد فرهنگ مشفقانه در جوامع انسانی با رشد 

ه بپذیری افراد در قبال یکدیگر و توجه به رنج افراد در ایجاد رفتارشان است. با توجه مسئولیت

اینکه کمتر به نقش شفقت در تربیت و اصالح انسان و کاهش رنج او توجه شده و نیز پژوهشی 

ن زمینه صورت نگرفته است، تحقیق در ای ویژه، شفقت انبیاهجامع در رابطه با شفقت اسالمی و ب

 نماید.ضروری می

 

 تحقیق پیشینة -3-1

و در دهۀ اخیر مورد توجه  استوانشناسی جدید در ر یاز مباحث 1«درمانیشفقت»عنوان  با 1شفقت

 و تیرچ) های انسانها و رنجهای مؤثر برای درمان بیماریناسان به عنوان یکی از روشروانش

رفتاری دارند و از اضطراب  ـخصوص درمان بیمارانی که مشکل شناختیه، ب(3: 1132همکاران، 

( 1001ف )ن وسیلۀبهلین بار اوّ ،«ت به خودشفق» است.قرار گرفتهبرند، و فشارهای روانی رنج می

آن صورت  دربارۀهای مختلفی در این رابطه بیان گردید و تحقیقات متعددی مؤلفه کهمطرح شد 

 (. 91: 1131)نورباال و همکاران،  (1002) از پائول گیلبرت« درمان مبتنی بر شفقت»مانند  گرفت؛

 ۀلئدر آیات متعددی از قرآن مس .انداختهها قبل به این موضوع پردقرن ،قرآن و روایات

و ...  پذیری در برابر سرنوشت دیگرانشفقت، مهربانی، رأفت، توجه به رنج دیگران، مسئولیت

رفته اسالمی صورت نگ ی مستقل در مورد شفقت در حوزۀهرچند تاکنون تألیف مطرح شده است.

                                                           
1. compassion 
2. Compassionate Therapy 
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 ؛استشدهن انجامو روایات  نظر قرآنموضوع شفقت پیامبران و آثار تربیتی آن از م با و پژوهشی

 است. برخوردار نوآوری از و بوده موضوع این در تحقیق لیناوّ مقاله رو، ایناین از

 

 بحث -2

  شفقت مفهوم -1 -2

بوده  یگریدلسوز د و ناصح که شودمی گفته ویژگی کسی ، به«شفق» ریشۀ از در لغت« شفقت»

منظور،  ؛ ابن55 : 2ق، ج1510فراهیدی، ) ر نظر داردو نسبت به وی نگران است و صالح او را د

هایی چون نازکی (. شفقت دارای ویژگی523-521ق: 1511؛ راغب، 110-193: 10ق، ج1515

به همین جهت، به نور نازک و ضعیف خورشید که هنگام  و رقّت در مقابل شدت و قوّت است و

ماده  مرقیق همراه فیض گسترده در عالاز نظر معنوی، نور گویند و « شفق» ،شودغروب ایجاد می

 (.109-105: 3، ج1130مصطفوی، ) رحمت و هدایت است است که مانع هالکت و نشانۀ

دادن راه هدایت نشانخویی، نرمهای مهم شفقت خیرخواهی، دلسوزی، همدردی، از ویژگی

 پذیری در قبال خود و دیگران است.توجه به رنج افراد و مسئولیت ،و اصالح

واقع، شفقت راهی است به سوی پرورش و تربیت ذهن برای زندگی آمیخته با همدلی و  در

( و آموزش ذهن برای جلوگیری از انزوای ناشی از 33: 1132)نوری،  مهربانی با خود و دیگران

: 1132ها و احساس حقارت و رسیدن به سالمت روانی و زندگی سالم )تیرچ و همکاران، رنج

53.) 

که در  اندها بسیار بهره برده)ع( از این روش در تربیت و هدایت انسان ی و امامانپیامبران اله

 گیرد.ادامه مورد بحث قرار می

 

 صفات و اهداف شفقت  -2-2

 سایر و افراد رنج از عمیق آگاهی با همراه مالطفت ،شفقت اساس مفهوم برخی معتقدند

 ؛13: 1132همکاران،  و تیرچ) است آن از رهایی برای تالش یا همچنین، آرزو و زنده موجودات
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 (.1: 1135تیرچ، 

هایی است که به انسان صفات و مهارت مجموعۀ قان، شفقتبرخی دیگر از محقّ به عقیدۀ

: 1132 )نوری، زندگی سعادتمندی داشته باشد و از رنج و مشکالت در امان ماند تا کندکمک می

های زندگی، از خداوند ها و سختیهایی از رنجدر هنگام درخواست ر ،(. در روایات اسالمی30

 وَ  هَمٍّ کُلَّ عَنِّی اصْرِفْ الْمَضِیقِ، وَ لَقِحِ مِنْ ُفکَِّنی رَِفیقُ یَا شَِفیقُ یَا»شود: با صفت شفقتش یاد می

ساس ولی باید در نظر داشت که ا ؛(130ق: 1511)مجلسی،  «أُِطیق لَا مَا شَرَّ اْکِفنِی ضِیقٍ، وَ وَ  غَمٍّ

 ؛ طریحی،521ق: 1511حبّ و مهربانی و رأفت است )راغب،  ،های آنترین ویژگیشفقت و مهم

ران تواند به دیگ(. تا انسان در وجود خود رقّت قلب و مهربانی نداشته باشد، نمی131: 2، ج1192

الش تنیز شفقت ورزد و خود را در برابر آنان مسئول بداند و برای رفع مشکالت و بهزیستی آنان 

 کند.

هایی چون توجه به بهزیستی، حساسیت به رنج، همدردی، همدلی، دارای ویژگیشفقت 

هایی چون توجه ( و مهارت31-30: 1132)نوری،  تحمل پریشانی و عدم قضاوتگری است

؛ 33-35)همان: ارد دمشفقانه، تفکر مشفقانه، تصویرسازی مثبت، احساس، تجربه و رفتار مشفقانه 

 (.159-151: 1132؛ گیلبرت، 22-21: 1132ان، تیرچ و همکار

یز ناند و پژوهش حاضر )ع( از آن بهره برده ترین اهداف تربیتی شفقت که انبیا و امامانمهم

 ند از: اعبارت ،در این راستا تدوین یافته است

- های مادی و معنوی()رنج دوری از رنج -الف :زاحفظ افراد انسانی از عوامل آسیب -1

 رمان و تسکین رنج.د -ب

اری )توجه به اینکه ورای هر رفت توجه به سرنوشت افراد و رنج آنها و داشتن رفتار مناسب -1

 ممکن است رنجی نهفته باشد(.

 ها.با مشکالت و رنج هتحمل افراد هنگام مواجه بردن آستانۀباال -1

 پذیر کردن افراد در برابر یکدیگر.مسئولیت -5
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صالح نوع زندگی و حرکت در مسیر حق و هدایت یافتن برای احیای ا :اصالح و هدایت -2

 ها.دل

باال بردن روحیه و امید به زندگی سالم، حرکت در مسیر  :بهزیستی و سعادت افراد جامعه -3

 آور.ت و بهزیستی با مقابله در برابر عوامل رنجفطرت و در نتیجه سعاد

 

 ایات)ع( در قرآن و رو سیماي شفقت پیامبران -3-2

قت خود شوند که با شفها محسوب میترین انسانهای کامل از مشفقبه عنوان انسان پیامبران الهی

انبیا و  اند. در این مقاله به شفقتها و تسکین رنج و رفع آن داشتهسعی در تربیت و سعادت انسان

ا اسلوب و شود تها از منظر قرآن و روایات پرداخته مینقش آن در تربیت و اصالح انسان

 دست آید.ه معیارهای شفقت ب

 

 بهزیستی جامعه انگیزۀ توجه و -1-3-2
در ارتباط با دیگران نیز زندگی او  ،خارج از اجتماع نیست کهانسان موجودی اجتماعی است 

راد برای اف انگیزۀ ،لاوّ در درجۀ خود باشد. شفقت توجه به افراد جامعۀتواند بیخواهد بود و نمی

(. پیامبران و 30: 1132کند )نوری، گران و کمک به رفع مشکالت آنها را ایجاد میبهزیستی دی

 سعادت اقوام جامعه و ،اند و همواره سعی و تالششانمهم را بر عهده داشته )ع( این وظیفۀ امامان

 زۀکه انگی )ع( فردی است برای نمونه، حضرت ابراهیماست؛ رهایی آنان از رنج و خطرات بوده

 ارْزُقْ  وَ آمِناً بَلَداً هذا اجْعَلْ رَبِّ إِبْراهیمُ  قالَ إِذْ وَ»خود را داشت:  ده و افراد جامعۀخانوا بهزیستی

 مردم براى )ع( ابراهیم ،آیه این در (.113 :)بقره «الْآخِر الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ مِْنهُمْ آمَنَ مَنْ  الثَّمَراتِ مِنَ أَهْلَهُ

تی وی برای بهزیس مشفقانه که نشان از انگیزۀ دارد مهم درخواست دو پروردگار از سرزمین خود

 .(521: 1، ج1195یکی امنیت  و دیگری برکات اقتصادی )مکارم،  ؛استجامعه بوده

جایی ت؛ تا اس)ع( حتی برای افراد نافرمان نیز صادق  بهزیستی در حضرت ابراهیم این انگیزۀ

 انیعَص مَنْ وَ مِنِّی َفإِنَّهُ تَبَِعنی فَمَنْ »...و رحمت دارد: که از خداوند برای آنها نیز درخواست عفو 



   
 
 
 
 
 
 
 

شفقت پیامبران و آثار تربیتی آن از منظر قرآن و روایات/    

  

 . (13 :ابراهیم) «َرحیمٌ غَُفورٌ فَإِنَّکَ

ین ا از برای اصالح و هدایت بوده و (ص)االنبیا  پیامبر اکرم )ص( به عنوان خاتم رسالت

 فراگیر هامانز و ادوار امتم در بشر افراد همۀ به نسبت یعنی ؛است جهانی کتابی کریم قرآن لحاظ،

 )ص( از رسول اکرم (. رسالت11 سبا:) «نَذیراً وَ بَشیراً لِلنَّاسِ ّ َّةًکَاف إِالَّ أَرْسَلْناکَ ما وَ» ؛است

 و یرتبش و تعلیم برای که حال عین در ؛یاداوریهم نقش تعلیمی دارد و هم  ،کریم قرآن لحاظ

 :مدثر) «ة تَذْکِرَ إِنَّهُ َکالَّ»است؛  مطرحنیز  یادآوری وانعن به ؛نافرمانی است و طاعت برابر در انذار

 «کِّرٌمُذَ أَنْتَ إِنَّما فَذَکِّرْ»است؛  شده معرفی «یادآور» و «مذکِّر»رسول اکرم به عنوان  چنانکه ؛(25

 زدایی استبرای غفلت یاداوریو  تذکّر(. این 151: 5، ج1113)جوادی آملی،  (11 :غاشیه)

 یامبر اکرمپ انگیزۀ رو، این از ؛( تا انسان اصالح گردد و به بهزیستی برسد31: 15ج ،1191)طیب، 

در  ه؛ چنانکها بودانسان ادت دنیا و آخرت برای همۀ)ص( زندگی توحیدی، خوب، بانشاط و سع

اشانی، یض ک)ف ...« عََلیُْکم شَِفیقٌ إِنِّی»کرد: یاد می« شفیق»، خود را با صفت پند مردم مقام موعظه و

بر اثر دور شدن آنان از اسالم  - خود جامعۀ به رنج مردم ،)ع( نیز . امام حسین(101: 5ق، ج1503

ٌمَّةٌِأُ یفِ  الْإِصْلَاحِ لِطَلَبِ  خَرَْجتُ إِنَّمَا»خود را از قیام چنین بیان کرد؛  داشت و انگیزۀتوجه  -واقعی

 (.113: 55ق، ج1501، یمجلس) «من برای اصالح امت جدم قیام کردم»؛ «...(ص) جَدِّی

 

 اظهار مهربانی و محبت  -2-3-2

: 2، ج1192 ؛ طریحی،521ق: 1511)راغب، محبت و مهربانی از خصوصیات اصلی شفقت است 

های آن، آموختن مهربانی و اظهار آن نسبت به دیگران است )آرمسترانگ، مهارت ( و از131

شد امان، اخالق نیکو و رأفت آنهاست که باعث میترین ویژگی پیامبران و ام(. از مهم11: 1133

(. خداوند 5: )خلق «عَظیم خُلُقٍ وَ إِنَّکَ لَعَلى» مردم به سوی آنها جذب شوند و ایمان بیاورند

ها شفقت، مهربانی و رحمت خود و به تبع آن، شفقت و مهربانی پیامبر اکرم را دلیل بر جذب انسان
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 «مِنَ اللَّهِ لِْنتَ لَُهمْ وَلَوْ کُْنتَ فَظّاً غَلِیظَ القَلْبِ لَانَْفضُّوا ِمنْ حَوْلِکَ  حْمَةٍرَفَبِما »داند: به سوی او می

 (.123:عمران)آل

خود را مهربان کرد و به مهرورزی عادت داد  ، باید ذهن و اندیشۀشفقت ۀبرای داشتن روحی

 (.132: 1132)تیرچ و همکاران، 

مردم  هایو برادرانه با مردم داشتند و از گرفتاری مهربانانهای انبیای الهی رابطه ۀهم اصوالً

را جزء  «برادری»برد، در معرفی آنها شدند . قرآن کریم وقتی از انبیای بزرگ نام میثر میأمت

 مْ ثَمُودَ أَخاهُ وَ إِلى»(، 12 :)اعراف «شُعَْیبا مَدْیَنَ أَخاهُمْ وَ إِلى»کند: خصوصیات بارز آنها بیان می

و  ودهب انبیا با مردم زمان خود مشفقاین تعابیر حاکی از آن است که ( و ... . 91 :)اعراف «صالِحا

به دیگر سخن، آنها با شناخت فرهنگ مردم زمان خویش با مردم انس  بطۀ برادارانه داشتند؛را

 .ها و نامالیمات در کنار آنها بودندگرفته، در خوشی

 خَالِطُوا النَّاسَ »کند: را چنین معنا می« انس با مردم داشتن»و  «مردمی بودن» )ع( علیامام 

گر آن گونه با مردم زندگی کنید که ا» ؛«إِنْ مِتُّمْ مََعهَا بََکوْا عََلیُْکمْ وَ إِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إَِلیْکُمٌلطةًمُخَا

 :البالغه)نهج «زندشما عشق بوربه از دنیا رفتید، برایتان گریه کنند و اگر در کنار آنان به سر بردید، 

 .(10حکمت

مام این رو، با ت از ؛شدشفقت پیامبر اکرم )ص( موجب ناراحتی وی از کفر و شرک مردم می

داد: گویی که جان خود را در معرض نابودی قرار می ،کردوجود برای هدایت آنان تالش می

دهد که تا چه اندازه پیامبر این تعبیر نشان مى (.1 :)شعرا «نَفْسَکَ أَلّا یَکُونُوا ُمؤْمِنینَ لَعَلَّکَ باخِعٌ »

کرد میو در انجام رسالت خویش اصرار و پافشارى  داشت)ص( نسبت به مردم شفقت  اسالم

که اهل بیت آن حضرت نیز با شفقت و دیدی مهربانانه و رأفتی چنان (؛112: 12، ج1195)مکارم، 

کردند و در این راه، حتی از حق طبیعی خود نیز ر میکه از جانب خدا داشتند، با مردم رفتا

 )ع(، حضرت زهرا نمودی از این شفقت در مورد حضرت علی ،انسان گذشتند که در سورۀمی

یرًاأَسِ  وَ یَِتیمًا وَ  مِسْکِینًا ُحبِّهِ  َعلىَ الطَّعَامَ یُطْعِمُونَ وَ»)ع( آمده است:  )س( و امام حسن و حسین

 (.3-1 :)انسان «شُُکورًا لَا وَ جَزَاءً مِنکُم نُرِیدُ لَا اللَّهِ لِوَْجهِ کُمنُطْعِمُ اإِنمَّ
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ولی هر سه روز غذای افطاری خود را  ؛دار بودند و به غذا نیاز داشتندکه خود روزهبا اینآنها 

اشتی داین شفقت را برای رضای خداوند انجام دادند و چشم . آنهابه مسکین، یتیم و اسیر دادند

 نیاز هنگام در یثارا با مأتو بلکه ه؛نبود ساده آنها دادن البته، اطعام ؛پاداش و تشکر کسی نداشتندبه 

ه شدیو شامل مسکین و یتیم و اسیر م هرحمتشان عام و فراگیر بود دیگر سوى از ؛استودهب شدید

 .(121: 12، ج1195)مکارم،  است

نیتش  باید ،سی که رحمت و شفقت داردآن ک -: الفکندمی یاداوریاین آیات چند نکته را 

 یُطْعِمُونَ ) شفقت تنها به گفتار نیست و باید همراه عمل باشد -باللَّهِ(.  )لِوَجْهِ رضای خدا باشد

توانست موجب جذب دیگران به ایشان می و خانوادۀ)ع( آمیز امام علیرفتار شفقت -جالطَّعَامَ(. 

ند و شود دیگران نیز مشفق شوآمیز موجب میفقتاندیشه و رفتار ش -دسمت خداپرستی شود. 

 همین رفتار را با افراد جامعه داشته باشند.

شود: )ع( کسی که مهربانی و رحم کند، به او مهربانی و رحم می امام علی ۀبنابراین، بنا به گفت

یگران، ( و رساترین چیز برای دریافت محبت د331ق: 1510آمدی، )تمیمی« رُِحم تَرَحَّمَ مَنْ»

همان: ) «حْمَةالرَّ النَّاسِ لِجَمِیعِ رَُتضْمِ أَنْ حْمَةَالرَّ بِهِ رُّسْتَدِتَ مَا أَبْلَغُ»مهربانی کردن به مردم است: 

113.) 

 

 توجه به رنج افراد در راستاي شفقت -2-3-3

 یکی از موضوعات مهم در بحث شفقت، توجه به رنج دیگران است. اگر انسان توجه داشته باشد

)که  گرانعادی دیفته باشد و با شفقت به رفتار غیرکه در ورای هر رفتاری ممکن است رنجی نه

ممکن است به خاطر رنج و مشکلی باشد( پاسخ دهد، نه تنها آن رفتار موجب رنجش و عصبانیت 

 کند.بلکه به درمان رفتار طرف مقابل نیز کمک می ؛شودوی نمی
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ت یهودیان که گرفتار این صفت رذیله خداوند در مذمّ ت شده وقساوت قلب مذمّ ،در اسالم

 ةِحِجارَوَ إِنَّ مِنَ الْ ةًأَوْ أَشَدُّ قَسْوَ ةِثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ فَهِیَ کَاْلحِجارَ »فرماید: می ،بودند

ت شد؛ همچون سنگ یا از این واقعه سخ هاى شما بعدسپس دل»؛ «لَما یَتََفجَّرُ مِْنهُ الْأَْنهارُ...

 (.95 :)بقره« شودو از آن نهرها جارى مى شکافدها مىاى از سنگکه پارهتر! چراسخت

 ،رسدران میدیگه سبب آن از مشکالت و مصائبى که به قساوت قلب حالتى است که آدمى ب

ن آعدم دستگیرى از محتاجان از  و ت کردندد و افعال ناپسندی چون ظلم، اذیگرمیناراحت ن

انیت از انس ،ماندبحالت قساوت باقى ه شود. اگر چنین فردی خود را معالجه نکند و بناشى مى

)ع( رسیده است که  )ص( و امام صادق از پیامبر اکرم .(112تا: )کراجکی، بی شودمیخارج 

 فرمودند: 

لَهُ سَائِرُهُ  تَدَاَعى ُعضْوٌ اْلجَسَدِ إِذَا اْشتََکى مِْنهُ اَلْمُؤْمِنُونَ فِی َتبَارِّهِمْ وَ تَرَاحُِمهِمْ وَ تَعَاُطفِِهمْ کََمثَلِ»

ه دیگر چون اعضاى یک پیکرند کمهربانى و دوستى یکمؤمنان در خوبی و »؛ «بِالسَّهَرِ وَ الْحُمَّى

؛ هاشمی 13ق: 1505 اهوازى، کوفى) «اعضاى دیگر آرام نگیرند ،درد آیده وقتى عضوى ب

 (.111: 1131؛ پاینده، 119، 19ق: ج1500خوئی، 

( نسبت به ص) بر این روش تربیتی استوار بوده است. پیامبر اکرم ،)ع( نیز انبیا و امامان ۀسیر

؛ «حَاَجتَهُ  إِبْلَاِغی لَا یَسْتَِطیعُ مَنْ َجةَحَا أَبْلِغُونِی»فرمود: می د و به همین جهترنج دیگران حساس بو

ق: 1515)طوسی،  «برسانیدبه من  ،نیازش را با من مطرح کند تواندکه نمی نیاز فرد نیازمندی»

101.) 

آمیز نتشدند، نه تنها موضع تند و خشورو میههنگامی که با تندخویی و مخالفت افراد روب نبیاا

پایۀ اصالح و  رفتاری بربلکه سعی داشتند با صبر و توجه به مشکل طرف مقابل،  ؛گرفتندنمی

)ع( هنگامی که با لجاجت آزَر و اصرار او  ای نمونه، حضرت ابراهیمبر هدایت در پیش گیرند؛

شود، با رفتاری توأم با صبر و شفقت و با هدف هدایت با او برخورد رو میهپرستی روببر بت

 قالَ ساَلمٌ عَلَیْکَ َسأَسَْتغْفِرُ لَکَ رَبِّی إِنَّهُ »استغفار به او می دهد؛  ، بر او سالم کرده و وعدۀکندمی

انَ إِنَّهُ ک وَ اغْفِرْ لِأَبی»نماید؛ از خداوند برایش طلب بخشش می سپس ( و59 :)مریم «حَِفیًّا کانَ بی
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خاطر توجه وی به رنج درونی )جهالت ه )ع( ب (. این رفتار حضرت ابراهیم13 :)شعرا« مِنَ الضَّالِّین

 و گمراهی( آزَر بود. 

ا )ع( در قبال برادارن خطاکار خود بود. ب لکرد یوسفانبیا، عم از رفتار مشفقانۀ دیگر نمونۀ

ه ها را بها و محنتها باعث دوری او از پدر و خانواده شده بودند و وی انواع رنجآنکه آنها سال

اما با دیدی باز و با شفقت نسبت به رنج درونی  ؛خاطر آنها در طول آن دوران متحمل شده بود

بود و نیاز به درمان داشت( برخورد نمود و نه تنها آنان را )که ناشی از حسادت و جهالت  آنها

 إِن وَ لَْینَاعَ اللَّهُ ءَاثَرَکَ لَقَدْ تَاللَّهِ قَالُواْ»بلکه از خداوند برای آنها طلب عفو نمود:  ؛سرزنش نکرد

 .(31-31 :یوسف) «الرَّاحِمِینَ أَرَْحمُ وَهُ  وَ لَُکمْ اللَّهُ یَغْفِرُ الْیَوْمَ عَلَیُْکمُ یبَتَثرِ لَا ینَ. قَالََلخَطِ کُنَّا

رسول گرامی اسالم نیز در جریان فتح مکه تمام مخالفان خود را بخشید و حتی از وحشی، 

نان ، با آاید(شده )بروید که همگی آزاد« الطُّلَقَاء أَنُْتمُاِذْهَُبوا فَ»گذشت و با جمله  ل حمزهقات

د، ها با آن حضرت سر جنگ داشتنکه مکیان که سال همین امر سبب شدمشفقانه برخورد کرد. 

 (؛129، 1: ج1192؛ مطهری، 23: 39، ج1501)مجلسی، گروند فوج فوج به سمت اسالم ب

است که انسان باید به مشکالت همسایه، )ع( سفارش شده اهل بیت در سیرۀ همچنین،

فق مانند طبیب دلسوز مش آنها داشته باشد و باید برای درمان درد و رنج خویشاوندان و مردم توجه

 الدَّوَاءَ یَضَعُ لَّذِیا الشَّفِیقِ الرَّفِیقِ کَالطَّبِیبِ  نْکُ »باشد و بداند چگونه دوای درد باشد که نافع گردد: 

 . (11ق: 1500)مصباح الشریعه،  «َینْفَعُ  بِحَیْثُ

بدگویی و  حضور امام حسن)ع( رسید و شروع بهبه در تاریخ آمده است که مردی شامی 

خاطر  ه)توجه به رنج مردِ شامی ب )ع( نه تنها با غضب به او پاسخ نداد فحاشی به امام نمود. امام

بلکه او را همراه خود به منزل برد و غذا و جامه به او پوشانید و مورد تکریم  ؛فقر و خستگی راه(

م معذرت خواهی نمود و از اما و موجب شرمساری فرد شامی شد ،)ع( قرار داد. همین رفتار امام

 .(13: 5، ج1193)ابن شهرآشوب،  از یاران او شد
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 افزایش آگاهی -4-3-2

های شفقت، توجه به علم ناچیز انسان و تالش برای افزایش آگاهی است )آرمسترانگ، از ویژگی 

1133 :151.) 

 مَا أَعْدَاءُ اسُالنَّ»است: جهل و نادانی عامل دشمنی انسان شمرده شده ،در روایات اسالمی نیز

(. افزایش آگاهی و علم در راستای شفقت پیامبران به مردم بوده 511حکمت  :البالغه)نهج «جَهِلُوا

و هدف  کردندو تفکر دعوت می تعقّل)ع( همواره مردم را به  است تا از رنج حفظ شوند. پیامبران

امام  .(19 :)اعلی استخرت بودهآنها ایجاد آگاهی و توجه مردم به ناپایداری دنیا و جاویدانی آ

...« لالُْعقُو ... لِیُِثیرُوا لَُهمْ دَفَاِئنَ»اند؛ عقول مردم دانسته ۀکنند)ع( نیز، انبیا را شکوفا علی

نجات  ،راه درست را بیابند و از گناه که عامل رنج است ،تا از این طریق (1 البالغه: خطبۀنهج)

ت و تفکر بسیار استفاده شده اس تعقّلمربوط به علم و آگاهی، های . در آیات قرآن از واژهیابند

 ه شود و مسیر مستقیم را بیابد.تا انسان متنبّ 

داوند و نسبت به خ تعقّل)ع( هنگام تبلیغ رسالت خویش، مردم را به  برای نمونه حضرت هود

 لَافَ غَیرُهُ... أَ إِلَهٍ مِّنْ لَکُم مَا اللَّهَ اعْبُدُواْ  یَا قَوْمِ قَالَ»نمود: سعادت واقعی و سرای باقی دعوت می

 (.21-20:)هود «ونَ تعقّل

 یک شکل رد بود، نه مشفقانه و برادرانه کامالً  خود قوم باانبیا  سایر مانند هود این رو، رفتار از

 دیگر برادران ربراب در برادر مشفق یک همچون بلکه ؛فرزندان به نسبت پدر یک حتى یا فرمانده و

 (.111-119: 3، ج1195)مکارم،  جویىبرترى و امتیاز گونه هر بدون

 است که زندگی دنیا در برابر آخرت ناچیز ودر تمام کتب پیامبران به این نکته اشاره شده

 بَلْ»زندگی آخرت و سعادت ابدی است؛  ،تر استزودگذر است و آنچه برای انسان بهتر و باقی

 «مُوَسى وَ إِبْرَاِهیمَ صُحُفِ اْلأُولىَ الصُُّحفِ َلفِى هَاذَا أَبْقَى إِنَّ وَ خَیرٌ ةُالْآخِرَ الدُّنْیَا وَ ةَالَْحیَو تُؤْثِرُونَ

 .(13: اعلی)

 ،نیهمچن و دندیشیاندمى الهى قدرت عظمت در اگر»)ع( آمده است:  در روایتی از امام علی

 «دندیترسمى سوزان عذاب از و برگشته راست راه به ،کردندمى تأمّل حق هاىنعمت فراوانى در
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 .(112 خطبۀ البالغه:نهج)

 (11: 13ق، ج1501)مجلسی،  «مَّةأَبَوَا هَذِهِ الْأُ أَنَا وَ عَلِیٌ: »که فرمود )ص( رسول اکرم سخن

 پایان دانندمی و هستند مردم این )ع( پدر علی و )ص( پیامبر اکرم یعنی ؛دالیل شفقت است از

را موجب رنج و سعادت را در گرو آگاهی و برگرفتن توشه جهالت چیست؟  آنان زندگی

)جوادی آملی،  های گوناگون سعی در فهماندن معارف الهی به مردم دارنددانند و با زبانمی

 (.131-130: 1، ج1112

 کردند تا انسان از رهگذر آناین رو، پیامبران الهی همواره به تفکر و اندیشیدن دعوت می از

أَ فَال » ( و20:ام)انع «أَ َفال تََتفَکَّرُونَ»ن شریف تعبیر . در قرآو رستگاری را بیابد بتواند راه نجات

و ...( وجود دارد که مردم را به تفکر و  133:؛ اعراف11 :؛ انعام32: عمران؛ آل55: )بقره« ونَ تعقّل

نست که دا، خواهد . اگر انسان اندیشه کند و در زندگی گذشتگان تأمل کندخواندفرامی تعقّل

اش به خود انسان خواهد دهند، فایدهمی تذکّرچه خدا و رسولش از روی شفقت و خیرخواهی آن

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَُنوا اسْتَجیُبوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا َدعاُکمْ »؛ خواهد رساندرسید و او را به حیات معنوی 

 .(15 :)انفال« لِما یُحْییکُم

ت تا بدانجا بود که هر گاه از سوی کفار مورد )ص( در راه رفع جهل امّ کرمدلسوزی پیامبر ا

و به  «لَا یَعْلَمُونَ اللَّهُمَّ اْغفِرْ لَِقوْمِی إِنَّهُمْ»فرمود: جای نفرین میه گرفت، بآزار و اذیت قرار می

 (. 101، م 1311المه حلی، ( نامید )ع5 :)قلم «خُلُقٍ عَظِیمٍ إِنَّکَ لَعَلى»همین جهت، خداوند وی را 

 

 هدایت و اصالح، هدف شفقت انبیا -5-3-2

از اهداف شفقت است و شفیق  ،کردن اوهدایت اصالح و رعایت مصلحت امور فرد مورد نظر و

؛ مصطفوی، 55: 2ق، ج1510شود که ناصح و دلسوز دیگری است )فراهیدی، به کسی گفته می

دف خود را هدایت و تربیت مردم و سامان دادن زندگی ه ،)ع( نیز (. پیامبران103: 3، ج1130

دانستند و در این راه ثابت قدم بودند و این ویژگی از دالیل بارز شفقت آنها محسوب آنها می
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دانست و در این برای نمونه، حضرت شعیب هدف خود را اصالح و هدایت مردم می ؛شودمی

 وَ تُتَوَکلّْ ْیهِعَلَ بِاللَّهِ إِلَّا تَوْفِیِقى مَا وَ اسْتَطَعْتُ مَا الْاصْلَاحَ  اإِلَّ أُرِیدُ إِنْ»کرد: راه بر خداوند توکل می

اصالح جامعه قیام کرد و از جان  برای)ع( نیز مشفقانه  چنانچه امام حسین ؛(11 :هود) «أُِنیبُ إِلَیْهِ

 ْلإِصْلَاحِا لِطَلَبِ خَرَجْتُ اإِنَّمَ»خود و اهل بیتش گذشت تا دین زنده بماند و مردم سعادتمند گردند: 

 (.113: 55ق، ج1501، یمجلس) «الُْمنْکَر عَنِ أَنْهَى وَ بِالْمَعْرُوفِ آمُرَ أَنْ ُأرِیدُ( ص) جَدِّی مَّةِأُ فِی

دانست که دیگران را به سمت جهان جاویدان )ع( دوست بسیار مشفق را کسی می امام علی

 الْعَمَلِ  عَلَى أَعَانَکَ وَ قِیَةِالْبَا الدَّارِ إِلَى دَعَاکَ مَنْ»کند:  هدایت و او را در این راه کمک ،آخرت

 (.39ق: 1510)تمیمی آمدی،  «الشَّفِیق الصَّدِیقُ فَُهوَ لَهَا

مردم  اصالح مردم و پاسخ مثبت برای)ع(  اشفاق پیامبران نتیجۀ ،که قرآناست مهم آن  نکتۀ

وَ ما نُرْسِلُ الْمُرْسَلینَ إِالَّ مُبَشِّرینَ َو مُنْذِریَن فَمَْن »داند: یبه آنها را دوری از رنج خوف و حزن م

 (.51 :)انعام «فاَل خَوْفٌ عَلَْیِهمْ وَ ال هُْم یَحْزَنُونَ آمَنَ وَ أَصْلَحَ

 

 انذار ةشفقت پیامبران، عامل تحمل رنج و سختی فراي وظیف -6-3-2

هایی آرامش و ر ی رساندن خود و دیگران به نقطۀبراهای شفقت، تحمل رنج و سختی از ویژگی

شد آنها از آرامش و آسایش خود (. شفقت پیامبران موجب می31: 1132)نوری،  از رنج است

 نکردیم ازلن تو بر را قرآن ما»؛ «ِلتَشْقى الْقُرْآنَ عَلَیْکَ أَنْزَلْنا ما: »شود بگذرند تا جامعه سعادتمند

رنج  تا شد)ص( موجب می شفقت پیامبر اکرم .(1 :طه) «یفکنىب زحمت به رنج و را خود که

کمْ لَقَدْ جاءَکمْ رَسُوٌل مِْن اَنْفُسِ» )به دلیل کفر و جهالت( برایش بسیار سخت و گران باشد؛ مردم

هَ إِالَّ هُوَ ِبیَ اللَّهُ ال إِلفَإِْن َتوَلَّوْا َفقُلْ حَسْحَریٌص عََلیُْکمْ بِالْمُؤْمِنیَن رَؤُفٌ رَحیٌم  عَزیزٌ عَلَیِه ما َعِنتُمْ 

)ص(  پیامبر که دهد(. این آیات نشان می113-111 :)توبه «عَلَیْهِ تَوَکَّلُْت وَ هُوَ رَبُّ الْعَْرشِ الَْعظیم

شدند و شفقت آنها موجب بدبختی آنها در آخرت، نگران و اندوهگین میو از گمراهی مردم 

شده است. این واقعیت در کالم دیگر آن حضرت متبلور میپذیریشان در برابر اجتماع مسئولیت

« َرعِیَّتِه نْعَ مَسْئُولٌ کُلُّکُمْ وَ رَاعٍ کُلُّکُمْ»؛«ندامردم در برابر یکدیگر مسئول همۀ» است که فرمود:
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 (.11: 91ق، ج1501)مجلسی، 

کند، بیان می ا)ص( به مردم و شفقت خدا بر پیامبر ر پیامبر الذکر که شفقت دوسویۀآیات فوق

 هاىسختگیری که کندمى گوشزد منافقان و کافران و مؤمنان از اعم مردم تمام به سو یک از

 به گر،دی سوى از آنهاست و تکامل و تربیت و هدایت به عالقۀ وی و عشق خاطر به همه پیامبر

 یاور و یار ندخداو که بداند و نباشد ناراحت مردم نافرمانی از که دهدمى خبر نیز )ص( پیامبر

 .(103: 1، ج1195)مکارم،  اوست

که برای عالج بیمار و  است)ص( مانند یک طبیب ماهر و دلسوز و پدری مهربان  پیامبر

او  ،داند مفید خواهد بود؛ در نتیجهچون می ؛سختی را تحمل کند استکردن فرزند، حاضر ادب

؛ به همین جهت، (199: 13ق، ج1510)فخر رازی،  کردها را از روی احسان تحمل میسختی همۀ

قَدْ أَحْکَمَ مَرَاهَِمهُ وَ أَحْمَى مَوَاسِمَُه  دَوَّارٌ بِطِبِّهِ َطبِیبٌ»)ع( آن حضرت را چنین ستود:  المؤمنینامیر

 لْغَْفلَةٌٌِع بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ ابُکْمٍ مَُتتَبِّلْسِنَةٌٍإَِلیِْه مِْن قُلُوٍب عُمٍْی وَ آذَاٍن صُمٍّ وَ أَ جَةُیَضَعُ ذَلِکَ حَْیثُ اْلحَا

مرهم د،یگردمى مردم میان در طّبش با همراه که )روحانی( بود طبیبىپیامبر »؛ «ةِوَ مَوَاطَِن الَْحیْرَ

 جا هر تا بود نموده داغ هازخم سوزاندن براى را ابزارهایش و ساخته آماده و محکم را هایش

 دنبال به ،دست به دارو. گیرد کار به الل هاىزبان و رک هاىگوش کور، هاىدل در ،باشد الزم

 . (101البالغه: خطبۀ )نهج« بود حیرت موارد و غفلت هاىبیماری عالج

بود:  )ص( سخت گرچه نافرمانی و عصیان مردم و سخنان بیهوده و ناروای آنان گاه بر پیامبرا

در مسیر هدایت جامعه به صبر  او رااما خدا  ؛(11 :انعام« )قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَیَحْزُنُکَ الَّذی یَقُولُون»

 (.119 :)نحل «عََلیِْهم تَحْزَنْ ال وَ بِاللَّهِ إِالَّ صَبْرُکَ ما وَ اصْبِرْ وَ»کرد: سفارش می
 

 همدلی و همدردي -7-3-2

 یشود. در جهانهای مختلف زندگی دچار رنج، ناراحتی، غم، خطرات و ... میانسان در موقعیت

 ؛هاستناگزیر از آن وی و رنج و غم، جزئی از زندگی اوست ،کندمادی که انسان زندگی می



 
 
 
 
 

 /  1131بهار و تابستان ، 11پیاپی ، 1، شماره هشتمسال مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسالمی    

 
 

 خصوصیات شفقت از یکی(. 5 :)بلد «کَبَدٍ لَقَدْ خَلَقَْنا الْإِنْسانَ فی» فرماید:چنانکه خداوند می

  .تاسبوده ایشان گرفتاری و رنج هنگام در ت خودامّ با همدردی و همدلی ،پیامبران الهی

هایی که در مورد شخص مورد نظر وجود دارد و متأثر شدن از احساس و نگرانی ،همدردی

ران، نسبت به رنج دیگ و شود)خود و دیگران( می حالتی است که موجب رشد و بهزیستی افراد

 ،(. همدلی31: 1132)نوری،  گرددمیناراحت و نسبت به حل شدن مشکالت دیگران، شادمان 

رشان و نگرفتن در براب فهمیدن دیگران و کمک به حل مشکالت آنها و موضع یعنی تالش برای

 (.31)همان:  این یعنی همدلی با او و حتی از دید شفقت، یعنی همدلی با خودمان بخشش آنها؛

ها را درد خود بدانند و نسبت به دیگران شد آنها غم و رنج انسانشفقت پیامبران موجب می

 نگران بود و از مردم گمراهی )ص( از اکرم برای نمونه، پیامبر ؛اشندهمدردی و همدلی داشته ب

 لٌَرسُو جاءَُکمْ لَقَدْ»شد: ناراحت می دید،هدایت گمراه می لوازم و اسباب وجود با را آنان اینکه

 نیستی ابگرد و هالکت مسیر در را نمخاطبا وقتی ( و111 :)توبه «َعِنتُّمْ  ما عَلَْیهِ عَزیزٌ أَنْفُِسکُمْ مِنْ

 (.1 :)شعرا« مُؤْمِِنینَ یکونُوا أَلَّا نَفْسَک باخِعٌ لَعَلَّک»شد: می اندوهگین یافت،می

نسبت به خطاکاران همدردی و همدلی که آموزد )ص( می خداوند خود در قرآن به پیامبر

ذیَن جاءَکَ الَّوَ إِذا »راه اصالح و نجات از رنج خود را بیابند:  ،داشته باشد تا آنها در صورت توبه

ُثمَّ  لَةٍَجهاأَنَُّه مَنْ عَمِلَ مِْنکُمْ سُوءاً بِ حْمَةََنفْسِِه الرَّ یُؤْمِنُونَ بِآیاتِنا فَقُْل ساَلمٌ عَلَیُْکمْ کَتَبَ رَبُُّکمْ عَلى

بخشش  دۀعخواهد که و( و از آن حضرت می25 :)انعام« تابَ ِمنْ بَعْدِِه وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحیم

ادِیَ قُلْ یا عِب»حتی به کفار در صورت توبه، اعالم نماید:  ،و آمرزش خداوند را به تمام بندگان

 «اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمیعاً إِنَّهُ هُوَ الَْغفُورُ الرَّحیمحَْمةٌِأَنْفُسِِهمْ ال تَْقنَُطوا مِنْ رَ الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلى

 مورد عفو الهی قرار خواهند گرفت: ،و نیز به منافقان اعالم می کند که در صورت توبه (21 :)زمر

وَ اعَْتصَمُوا  اإِنَّ الْمُنافِقینَ فِی الدَّرْکِ الْأَْسفَلِ مِنَ النَّارِ وَ لَنْ َتجِدَ لَُهمْ َنصیراً إِالَّ الَّذینَ تابُوا وَ أَصْلَُحو»

-152 :نسا) «مْ لِلَّهِ َفأُولئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنینَ وَ َسوْفَ یُْؤتِ اللَّهُ الُْمؤْمِنینَ َأجْراً عَظیمابِاللَّهِ وَ أَخَْلصُوا دیَنهُ

153.) 

ای از مردم خطاکارانی هستند که از گناه خود نادم و پشیمان هستند کند که عدهقرآن بیان می
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ت ناه خود نیز اعتراف دارند، امید اسدهند، به گو با آنکه گاه گناه و و گاه عمل شایسته انجام می

 أَن هُاللَّ  عَسىَ اسَیًّ  ءَاخَرَ وَ صَالِحًا عَمَلًا خَلَُطواْ مْ بِذُنُوبهِ فُواْ اعْترَ ءَاخَُرونَ وَ»خداوند آنها را بیامرزد: 

ه خداوند بعدی است ک ۀکلیدی در آی ۀاما نکت ؛(101:توبه) «رَّحِیمٌ  غَُفورٌ  اللَّهَ  إِنَّ مْ عَلَیهِ یَتُوبَ 

همدردی  ،فرماید: تو نیز با مردم به خاطر رنج و ناراحتی که از گناه خود دارندخطاب به پیامبر می

کن و برای آنان دعا و طلب مغفرت کن که دعای تو برای آنان موجب تسکین و آرامش خواهد 

 هُاللَّ وَ مْ لهُّ سََکنٌ صَلَوتَکَ إِنَّ  عََلیِْهمْصَلِّ  وَ  ابهِ تُزَکِّیهِم وَ تَُطهِّرُهُمْ  قَةًصَدَ أَمْوَالهِمْ  ِمنْ خُذْ» ؛بود

زیرا همدردی پیامبر نسبت به خطا و رنج ناشی از خطای این افراد موجب  ؛(101 :توبه) «عَلِیمٌ سَمِیعٌ

گرفتن صدقه،  بابرای برطرف کردن رنج آنان  ویامید و خشنودی آنان خواهد بود و همدلی 

 (. 103: 3، ج1191)طیب،  جب تسکین آنان استدعا و طلب مغفرت، خود مو

 که ود)ص( با مردم ب پیامبر اکرم به نوعی همدردی مسلمانان جنازۀ تشییع در همچنین شرکت

کرد و برای هر قدم دانست و به دیگران نیز توصیه میانجام آن می ملزم به را خود ایشان

 ...« حَسَنَةٍ أَلْفِ ئَةُمِا یَرْفَعُهُ قَدَمٍ بِکُلِّ فَلَهُ ةًنَازَجَ شَیَّعَ مَنْ»کننده، صد هزار ثواب می دانست: تشییع

 (.133تا: )شعیری، بی

 هر: »دندانسترفتند و آن را موجب رحمت الهی میهمچنین پیامبر اکرم به عیادت مریض می

 نهاده قدم الهى منتهاىبى رحمت رود، در مریضى عیادت به جلّ و عزّ خداى براى که مؤمنى

 (. 21ق: 1505)کوفی اهوازی،  «استشده الهى رحمت در غرق ،بنشیند او بستر کنار چون وست ا

)ص( به  شد. روزی پیامبردیده میهای رنج)ص( موجب آرامش انسان اکرمپیامبر همدردی 

 فرستاد وددر او بر و کرد صحبت سعد از( ص) پیامبر. رفت (شهادتش از پس) ربیع بن سعد خانۀ

کردند،  هگری به شروع( ص) پیامبر سخنان شنیدن از سعد خانوادۀ وقتی. داشت گرامی ار او یاد و

و رفع نیازهای  دستگیری از فقرا(. 101: 1112)عاصفی،  شد اشک از پر هم( ص) پیامبر چشمان

 :ذاریات؛ 5: ی )مؤمنون( و صدقات مستحبّ 51 :)انفال ، خمس(101 :توبه) آنان با تشریع زکات

)ص( و اهل  ی از احساس همدردی و همدلی با مردم است که قرآن و پیامبر اکرم( نوع دیگر13
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 دادند. بدان دستور می بیت آن حضرت

 

 هاي خداوندمهربانی و نعمت یاداوري -8-3-2

 ت، فراموشیغفل از ناشی بسیاری موارد در بلکه ؛نیست ندانستن از ناشی همیشه انسان مشکالت

انسان  از اییزدغفلت و تذکر پیامبران های شفقتویژگی از یکیبنابراین،  ؛است توجهیبی و

 برای اصالح اندیشه و رفتار و ایجاد محبت و مهربانی است.

 ستا نیا او رحمت از و است میرح بندگانش به نسبت خداوند»فرماید: )ع( می حضرت علی

 آن، مردم ۀسطوابه وکرده  میتقس بندگان تمام نیب را آن از کىیده، یآفر رحمت ۀشاخ کصدی که

 رفع زمینۀ)ع( با یادآوری،  (. پیامبران55: 1ق، ج1501)مجلسی،  «اندمهربان گریکدی به نسبت

ذکر، ت ابعاد از یکی از مصادیق شفقت است و تذکّر .ساختندفراهم می ها راانسان مشکالت

 .است الهی هاینعمت یادآوری

و در برابر غفلت و فراموشی دارد  از یاداوری ذکر و مترادفات آن که نشان در قرآن از واژۀ

. (11 :ضحی) «فَحَدِّثْ رَبِّکَ بِنِعْمَةِ أَمَّا وَ»فرماید: است. خداوند در قرآن میبسیار آمدهاست، 

 (.101: 19، ج1195)مکارم،  و گاه با عمل است زبان با نعمت، گاه کردن بازگو

 این ،نراندى را بینوا و دادى را یتیم حقّ ونرساند که چاین آیه می ،فخر رازی معتقد است

 کندمی ( نقلحسین )ع امام از و کنند تو نیک کار از پیروى تا بگو دیگران براى را توفیق و نعمت

( و 101: 11ق، ج1510)فخر رازی،  «بِکَ لَِیْقتَدُوا إخْوانَکَ فَحَدِّثْ َخیْراً عَمِلْتَ اذا»فرمود:  که

 ؛«وَ فَضَّلَکَ وَ َرزَقَکَ وَ أَحَْسنَ إِلَیْکَ وَ هَدَاکَ اللَّهُ بِمَا أَعْطَاکَ فَحَدِّثْ»د: فرمای)ع( می امام صادق

 و کرده احسان و رسانده روزى و کرده برترت و داده توه ب خدا را بازگوى آنچه مردم براى»

 .(931: 10ج، 1191)طبرسی،  «نموده است راهنمائیت

اند رسمعنای حدیث نفس و اندیشیدن را نیز می« فحدّث»ن، راعالوه از نظر برخی مفسّهب

وان تشود و میه میو تنبّ  تذکّرکردن با خود موجب زیرا گاهی خلوت ؛(301: 1، ج1130)عاملی، 

های زندگی خویش موجب ها و سختیخود را از رنج حفظ کرد. توضیح آنکه توجه به رنج
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( یادآور )ص ا درک کند. خداوند متعال به پیامبرانسان بهتر عمق مشکالت دیگران ر تا شودمی

گاه که کودک  و ت خود را به یاد آور که چگونه آندوران پیش از رسال !شود که ای رسولمی

 االًّ ضَ وَجَدَکَ وَ اوَىفَ یَتِیمًا دْکَیجِ لَمْ أَ» ؛خداوند تو را مورد کرم خویش قرار داد ،یتیم بودی

 (.10-3 :ضحی)«رْتَنهْ  فَلَا السَّائلَ أَمَّا َتقْهَرْ وَ فَلَا الْیَِتیمَ فَأَمَّا فََأغْنىَ اعَائلً وَجَدَکَ وَ فَهَدَى

شودکه شود و خداوند یادآور میپدر و مادر یتیم می از ناحیۀ زمانی که پیامبر اکرم بچه بود،

 داری از خداست و ازبنابراین، هرچه  دیم؛ما تو را پناه و مأمن دادیم و راه هدایت را به تو نمایان

 یدیگر انسان هیچ و تو ،نباشد خدا هدایت ( و اگر153: 15، ج1191ست )طیب، کرم و لطف او

الش )ص( ت رو، پیامبر اکرم این از ؛(110: 10ق، ج1519ی، )طباطبای ندارید هدایت خود پیش از

: 1133، )آرمسترانگ هایی نشودکرد که هیچ کس در جامعه دچار چنین محرومیتزیادی می

109.) 

انداختند تا بدان خوشحال باشند و از مخالفت های الهی میمردم را به یاد نعمتهمواره  انبیا

الهی  های)ع( نعمت بپرهیزند. موسی ،ها در دنیا و آخرت استبا فرامین الهی که عامل رنج انسان

 مِ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَْیکُمْ إِذْ َجعَلَ فیکُمْ لِقَوِْمهِ یا قَوْ وَ إِذْ قالَ مُوسى»شد: ر میرا به قوم خود متذکّ

 (.10 :)مائده« أَنْبِیاَء وَ جَعََلکُمْ مُلُوکًا وَ آتاُکمْ ما لَمْ یُؤْتِ َأحَداً مِنَ الْعالَمینَ

 وَ اذْکُرُوا إِذْ جَعَلَُکمْ خُلَفاءَ»شود: های خدا را یادآور مینعمت )ع( به قوم عاد و حضرت هود 

)همچنین ( 33 :)اعراف« فَاذْکُرُوا آالءَ اللَّهِ لَعَلَُّکمْ ُتفْلِحُون بَْصطَةًمِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَ زادَُکمْ فِی اْلخَْلقِ 

( و حضرت شعیب 95وسیلۀ حضرت صالح )ع( )اعراف: های الهی بهنگاه کنید به: یادآوری نعمت

 و ...(. 13)ع( )همان: 

 

 آنها اي از شفقتغفرت انبیا نمونهدعا و طلب م -9-3-2

)ع( همواره از دعا به عنوان ابزاری در جهت اظهار شفقت خود نسبت به دیگران  انبیا و امامان

اند تا از این طریق بتوانند احساس دلسوزی و خیرخواهی خود را به دیگران ابراز استفاده کرده
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ا تو مشکالت از چه ابزاری استفاده شود در هنگام سختی  که تعلیم دهند به آنها کنند و همچنین

 خود احساس مسئولیت و خیرخواهی داشته باشند. نیز نسبت به جامعۀآنها 

ت یکند و سپس، در اهمّهای عباد الرحمن یاد میفرقان از ویژگی خر سورۀخداوند در آیات آ

 ال» . تعبیر(99 :فرقان) «دُعاؤُکُمْ  لَوْال رَبِّی ِبکُمْ  یَعَْبؤُا ما قُلْ»فرماید: دعا خطاب به پیامبر)ص( می

اوند افراد نباشد، خد که اگر دعای خیرخواهانۀ رساندمی را کند(، این مفهومنمى )اعتنایى «یعبأ

 «عانِدَ إِذا الدَّاعِ ةَْعوَدَ أُجیبُ قَریبٌ فَإِنِّی عَنِّی عِبادی سَأَلَکَ إِذا وَ » کرد. آیۀبدانها توجه نخواهند 

، طبابایی) دارد توجه و اهتمام دعا استجابت به متعال خداى این نکته داللت دارد که بر (113: بقره)

 (.11: 1ق، ج1519

ود، شوارد سرزمین مکه میاو وقتی  است. )ع( استفاده از این ابزار، حضرت ابراهیم نمونۀ 

خیر و  کند و از خداوند برای آنان دعایشروع به دعای مشفقانه در حق ذریه و خاندان خود می

 نَامَ...اْلأَصْ نَّعْبُدَ أَن َبنِىَّ وَ اجُْنبْنىِ وَ ءَامِنًا الْبَلَدَ هَاذَا اجْعَلْ َربّ إِبْرَاهِیمُ قَالَ إِذْ  وَ»طلب مغفرت دارد: 

 رَبَّنَا رِّیَّتىِ ذُ ِمن وَ ةِلَوالصَّ مُِقیمَ  اجْعَْلنىِ رَبّرَّحِیمٌ...  َغفُورٌ  فَإِنَّکَ عَصَانىِ  مَنْ  وَ مِنىّ فَإِنَّهُ  َتبَِعنىِ فَمَن

 (.50-12 :ابراهیم) «دُعَاءِ تََقبَّلْ وَ

زیرا خود  ؛خود است به جامعۀ همه از روی شفقت ایشان نسبت ،)ع( دعای حضرت ابراهیم

نی که وی حتی هنگامی که با نافرمااست مهم آن  ۀداند. نکترا در برابر سرنوشت مردم مسئول می

شود، برای مغفرت و بخشش آنها از خداوند درخواست عفو رو میهخود روب قومافراد برخی از 

زد آمومی این نشان شفقت و توجه وی به سرنوشت مردم است و که (13 :)شعرا کندو رحمت می

 ؛با تندخویی و پرخاشگری داد آنها را نباید جواب ،در هنگام برخورد نامناسب از طرف دیگران

اد تا خ دپاس ،توجه به رنج و مشکل دیگران که موجب آن رفتار شدهصدر و  بلکه باید با سعۀ

 اصالح و رفتار مهربانانه فراهم آید. زمینۀ

زیرا دعای رسول،  ؛خواهد که برای دیگران دعا و طلب مغفرت کندخداوند از پیامبرش می

( و موجب تسکین 31 :نور) «رَحیمٌ ورٌَغفُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَهُمُ  اسْتَْغفِرْ وَ»رحمت الهی را به همراه دارد: 

 ،دعا نیز وسیلۀه(. این درخواست ب101 :)توبه« وَ صَلِّ عَلَْیهِمْ إِنَّ صاَلتَکَ َسکَنٌ َلهُم»شود: قلب می
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 ای از شفقت خداوند و انبیاست.نمونه

ها معرفی ها و گرفتاریدعا کلید رحمت الهی و چراغ ظلمت ،)ع( در روایتی از امام علی

همچنین، امام  .(139: 2ق، ج1501)نوری،  «لظُّلْمَةِا مِصْبَاحُ وَ حْمَةٌِالرَّ مِفْتَاحُ الدُّعَاءُ»است: شده

 فَاِنَّه بِالدُّعاءِ کَیعَلَ»داند: )ع( انسان را ملزم به دعا نموده و آن را دوای هر درد و رنجی می صادق

 (.590: 1ق، ج1509)کلینی،  «داءٍ کُلِّ مِن شِفاءٌ

سی که زیرا ک و طلب استغفار در حق دیگران، رابطۀ مستقیمی با شفقت دارد؛دعا  ،این رو از

ا ریعنی نگران خطر و رنج اوست و آرزوی هدایت و صالح او  ؛کندبرای دیگری دعای خیر می

یامبران توان پرنج و عذاب بر او، می گیرد هنگام خطا و گناه و غلبۀکه انسان یاد میدارد؛ ضمن آن

 :مائده)...« سیلَةَاتَّقُوا اللََّه وَ ابْتَغُوا إَِلیْهِ الْوَ»... و اولیای الهی را بین خود و خداوند واسطه قرار داد 

ت و ( تا به دلیل عز313ّ: 1ق، ج1512)عروسی حویزی،  الی اهلل هستند ؛ زیرا آنان وسیلۀ(12

د و آرامش روانی و روحی خود را مقامی که ایشان دارند، خداوند از خطا و گناه انسان درگذر

نج و در هنگام ر که گیردهمچنین یاد می سرانجام به فالح و رستگاری برسد؛ به دست آورد و

 سختی، دعا عامل آرامش و التیام انسان خواهد بود.

 

 تصویرسازي مثبت در ذهن و اندیشه -11-3-2

شود آگاهی پیدا کرد، موجب میهای زندگی و حکمت آنها علم و ها و رنجوقتی انسان به نعمت

نوعی روش ایفای نقش است  ،ذهنی 1تصویرسازیو تصویرسازی نماید.  کردهدر درون اندیشه تا 

های حاالت و شکلها، که در آن، هر فرد مشفق بودن را به صورت تصویر ذهنی همراه با احساس

تواند مبنای تأمل زی می(. تصویرسا32: 1132)نوری،  کندای، تجربه و تمرین میبدنی و چهره

 (.131-132: 1132)گیلبرت،  هایی برای تفکر و رفتار مشفقانه ایجادکندمشفقانه باشد و ایده

                                                           
1. imagery 
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ازی و موجب تصویرس ،آوردپیامبر اکرم را به یاد او می هنگامی که خداوند موقعیت گذشتۀ

ه با رنج و ک و لحظاتیا زمانی که وضعیت گذشتۀ انسان زیر ؛شودبرانگیختگی شفقت او می

د، شومی به او یاداوری، شدهگشایش فراهم و با لطف و رحمت خداوند برایش  سختی گذرانده

شود بیشتر حس شفقت را در وجود خود نمایان سازد و این حس شفقت را با مهربانی موجب می

سکین ترهایی از رنج خود را با شفقت به دیگران  ،و شفقت کردن به دیگران منتقل کند و در واقع

ری وگذشت، قرآن ضمن یادا چنانکه قبالً ؛دهد و همچنین، موجب تسکین و آرامش دیگران شود

و لطف خداوند به او در برطرف شدن آنها، از آن حضرت  ام یتیمی و نیازمندی پیامبر اکرمای

 (.10-3 :ضحیورزد و آنان را از خود نراند ) خواهد که نسبت به یتیمان و سائالن مهرمی

شد که چگونه خداوند آنها را در برابر انبوه سپاه  تذکّرن، پیامبر اکرم به مسلمانان مهمچنی

 وَ »دشمن پیروز کرد و آرامش را در دل آنها جاری کرد و رزق و روزی پاک به آنان عطا کرد: 

 وَ  بِنَصْرِهِ أَیَّدَکُمْ وَ فَآواکُمْ النَّاسُ یَتَخَطََّفکُمُ أَنْ َتخافُونَ الْأَرْضِ ِفی مُسْتَضْعَُفونَ قَلیلٌ أَنْتُمْ إِذْ اذْکُرُوا

نعمت الفت و دوستی مسلمانان بعد از  یاداوری(. 13 :انفال) «تَْشکُرُونَ لَعَلَُّکمْ الطَّیِّباتِ مِنَ رَزَقَُکمْ

 مْعََلیْکُ  للَّهِا نِعْمَتَ اْذکُرُوا»دیگری از این تصویرسازی است:  ، نمونۀدوران پراکندگی و تفرقه آنها

نعمت الفت و  یاداوری. امر خداوند به (101 :عمرانآل) ...« قُلُوِبُکمْ َبیْنَ فَأَلَّفَ أَعْداءً کُنُْتمْ إِذْ

 (.133: 1ق، ج1519، طبابایی) هدایت است و خیر سوى به مردم دوستی، برای سوق دادن

ائب و مص ییاداوردیگر تصویرسازی مثبت در ایام محرم و صفر است که با روضه و  ۀنمون

)ع( در راه نجات دین همراه است. وقتی تصاویر مربوط به عاشورا در ذهن  فداکاری امام حسین

در  چنانچه ؛بیشتری برای مهربانی و توجه به مشکالت دیگران دارد انسان انگیزۀ شود،مجسّم می

شفقت  محبت ومردم ارتباط بیشتری با هم دارند و با نذری دادن و دیگر کارهای نیک،  ،این ایام

 «أَبَدا دَُتبْرُ لَا الْمُؤْمِِنینَ قُلُوبِ فِی ةًحَرَارَ اْلحُسَْینِ لَِقتْلِ إِنَّ»توان روایت: دهند و میخود را نشان می

 بر این مطلب دانست. یگواه و دلیل را (111: 10ق، ج1501)نوری، 

رحمت  ی برای بیان شفقت وروش ،انبیا وسیلۀبه هاآن یاداوریهای الهی و بنابراین، ذکر نعمت

خداوند و تصویرسازی مثبت انسان در ذهن برای ایجاد حس مشفقانه است که موجب ایجاد تفکر 
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قت رحمت و شف ؛ اوّل،و عمل مشفقانه خواهد شد و اثرات تربیتی مثبتی در جامعه خواهد داشت

عمت را در اختیار شود که خدا از روی رحمت و مهربانی این همه نخداوند بر انسان آشکار می

( تا مسیر هدایت و سعادت و 13 :)بقره «جَمیعا الْأَْرضِ ِفی ما َلکُمْ خَلَقَ الَّذی هُوَ» انسان گذاشته:

ود که شها روشن میرحمت و شفقت پیامبران بر انسان از رنج و بدبختی را بیابد. دوم، رهایی

امّت از گمراهی و رنج اند تا ت خویش تالش نمودهچگونه آنها در جهت هدایت و سعادت امّ

ل و شود تا با توکها میموجب تصویرسازی مثبت در ذهن انسان یاداوریاین  رهایی یابند. سوم،

اتکا به خداوند امید خود را بیشتر کنند و همچنین، نسبت به دیگران شفقت و مهربانی بیشتری 

به  قهربانی کرده، آنان نیز باید متخلّگونه که خداوند به آنها مدانند همانزیرا می ؛داشته باشند

: 21ج ق، 1501مجلسی،  ؛501: 3ج، ق 1503)مجلسی،  «اللَّه َتخَلَّقُوا بَِأخْلَاقِ» صفات الهی شوند

انسان گاهی درمان رنج خود را در مهربانی  چهارم،و به دیگران شفقت و مهربانی کنند و ( 113

 واند خود را تسکین بخشد.تبیند و با آن میو شفقت به دیگران می

 

 احساس مشفقانه -11-3-2

 کردن مهربانی از سوی دیگران و مهربانی نسبت بهمشفقانه از نظر روانشناسان با تجربه 1احساسِ 

 ؛سعی شود با اعضای خانواده مهربانی کنیم مثالً  ید؛آخود، ارتباط دارد و با تمرین به دست می

شفقانه ایجاد و پرورش احساس مالطفت و مهربانی حتی اگر ناراحت باشیم. هدف احساس م

 (.33-32: 1132)نوری،  است

بیشترین احساس شفقت و خیرخواهی را نسبت به مردم داشتند. آنها با هدایت و  ،انبیا و امامان

 حضرت موسی ،برای نمونه ؛شدند و از جهالت و گمراهی آنها ناراحتسعادت مردم خوشحال می

از گمراهی آنها ناراحت و عصبانی شد:  ،اندپرستی روی آوردهمش به بت)ع( وقتی متوجه شد قو

پذیری ( و این احساس ناشی از شفقت و مسئولیت13 :)طه «قَوْمِهِ غَْضبانَ أَسِفا إِلى فَرَجَعَ مُوسى»
                                                           
1. feeling 
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 وی نسبت به اجتماع بود.

)ص(  کرمکهف گذشت، پیامبر ا از سورۀ 3ۀ توبه و آیۀ از سور 111 چنانکه در شرح آیۀ

مردم  یمانایبیبه خاطر شرک و کفر و  ،تبلور کامل این احساس مشفقانه است. آن حضرت نیز

ۀ دشد. ایشان احساس مشفقانه خود را با دعوت مردم به تبعیت از خود به عنوان نماینناراحت می

 ت)رفع رنجشان( و دریافت رحم کرد و این پیروی را موجب بخشش گناهان آنانخدا همراه می

لَّهُ غَفُورٌ ُیحِْببُْکمُ اللَُّه وَ یَغْفِرْ لَکُْم ذُنُوبَکُْم وَ ال قُلْ إِنْ ُکنُْتمْ ُتحِبُّوَن اللَّهَ فَاتَِّبعُونی»دانست: الهی می

 (.11 :عمران)آل« رَحیمٌ

 

 گیري نتیجه -3

 ران و امامانامبپی دارد ومصادیق مختلفی در هستی  است که الهی شفقت از صفات متعالی و جمیلۀ

ز مهربانی و دلسوزی دارد و مفهومی بیش ا ،)ع( مصداق کاملی از آن هستند. شفقت پیامبران

از رنج و یا کاهش و انسان های تربیتی است که آنها برای حفظ ها و مهارتویژگی مجموعۀ

هدایت و  اصالح،برای کردند تا موجبات محبت متقابل و بسترسازی تسکین آن استفاده می

 ها را فراهم آورند.هزیستی انسانب

خیرخواهی، تعهد و مسئولیت نسبت به هم، همدلی و همدردی و  ،های شفقتاز مشخصه

فت هم ص)ع( نقش دوسویه دارد؛  ضمن اینکه شفقت پیامبران و امامان ؛مهربانی و رأفت است

 راهم شود. سان فدرونی و مثبت آنهاست و هم ابزار هدایت و تربیت است تا سعادت و بهزیستی ان

شکل « اجتماعی» -و ب« فردی» -الف در دو حوزۀآثار تربیتی شفقت پیامبران برای انسان   

 گیرد: می

هایی چون ایمان، توکل، عبودیت، و با ویژگی« ارتباط با خدا»در  -1فردی، شفقت  در حوزۀ

در  -1و شود تبط میتوجه به اوامر و نواهی الهی، ذکر و یاد نعمت و رحمت خدا، صبر و دعا مر

هایی چون افزایش آگاهی، مهربانی با خود، تصور مثبت و ایجاد امید، با ویژگی« ارتباط با خود»

فتن تحمل، احساس همبستگی و از بین ر باال رفتن آستانۀخاطر اشتباه، ه بخشش خود و توبه ب



   
 
 
 
 
 
 
 

شفقت پیامبران و آثار تربیتی آن از منظر قرآن و روایات/    

  

 خورد. ت پیوند میخودیّ

ها و است و با ویژگی« ا و پیوند با اجتماعارتباط با خلق خد»اجتماعی، شفقت در  در حوزۀ 

بهزیستی دیگران، مهربانی با دیگران، احساس مسئولیت، احساس  ۀهایی چون توجه و انگیزمهارت

و رفتار دلسوزانه با مردم، توجه به رنج و نیاز جامعه، اصالح جامعه، خیرخواهی و دگردوستی، 

بردباری و حلم در برابر خطای دیگران و عفو ایجاد پیوند برادری و دوستی، همدلی و همدردی، 

 خورد.پیوند می و بخشش آنها و طلب مغفرت و اصالح آنها

هم  ؛های شفقت فردی و اجتماعی نقش متقابل دارندمهم آنکه تمام صفات و ویژگی نکتۀ

ضمن آنکه شفقت با  ؛توانند شفقت را در درون بارور کنند و هم به دیگران ارجاع دهندمی

آنها خواهد شد و شفقت متقابل بین فرد و جامعه شکل  موجب دریافت شفقت از ناحیۀن، دیگرا

رار و های شفقت و با تکبنابراین، با عادت دادن اندیشه و رفتار به صفات و ویژگی ؛گیردمی

و بالتبع، رفتار را بر اساس آن شکل کرد توان احساس شفقت را در خود ایجاد تمرین آنها، می

 دست آورد.ه ورزی را برت شفقتداد و مها
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