فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
زمستان  1399ـ شماره چهارم

نماد مهربانی

امام علی

حجتاالسالم والمسلمین مسعود حکیمیان

*

مقدمه

قرآن کریم ،خداوند متعال را مظهر مهر و محبت معرفی نموده و با الفاظ «رحماان» و
«رحیم» توصیف کرده است .خداوند ،به وجود آورناده مهار و محبات اساتر یارا
خطاب به حضرت موسی

بر تو افکند » .امیرمؤمنان علی
َّ

ُ

َ َ

ً ِّ

فرمودَ « :و أ ْلق ْي ُت َع َل ْي َك َم َح َّبة ِمنير 1و من محبتی ا خاود
باه نلاا ا رساولخدا

َّ
فرماوده اساتِ « :إ َّن اللهَ

2
َّ
ُ
عزوجا ،مهربان است و هار مهرباانی را دوسات
عزوجل ر ِحيم ي ِحب كل ر ِحيمر خداوند ّ

دارد».
مهربانی ،اکسیری است کاه در فطارت هماه موجاودات جهاان وجاود دارد و هماه
موجودات ،بهویژه انسان تشنۀ مهر و محبت هستند .مهربانی به دلها حیات میبخشد
و استعدادهای انسانی را شکوفا میکند .مهربانی و محبات ،ریشاۀ تماا اخ

هاای

نیک است که در پرتو آن میتوان احساسات و عواطف انسانی را در جامعاه رشاد و
به واسطه آن ،انسانهای شایسته را پرورش داد .نتیجه گسترش این صفت اخ قی در
کانون پر مهر خانواده و جامعه ،به وجود آمدن جامعهای شااد و بانشااطی اسات کاه
فر ندان در آن احساا

محرومیات نمیکنناد .افاراد یناین جامعاهای ،خاوشبین،

خوشقلب و با اعتماد به نفس ،خیرخواه و انساندوست هستندر یراکه طعم شایرین
* دانشجوی دکترای علو و معارف نهجالب غه ،دانشگاه قرآن و حدیث.
 .1طه.39 :
 .2محمد بن حسن حرعاملیر وسائا الشیعةر ج  ،12ص .216

محبت را یشیدهاند و میکوشند تا این آب حیات را باه دیگاران نیاز بنشاانند و باا
در سفارشی باه

مرد ینان رفتار کنند که با آنان رفتار شده استر ینانکه اما علی
نوف بِکالی فرمود« :يا ن ْو ُف! ِا ْرح ْم ُت ْرحمر 1ای نوف! مهربانی کن تا مهربانی ببینی» .حال باا
توجه به اینکه مهر و محبت ال مۀ ندگی انسانی است ،این سؤال مطرح میشاود کاه
به یه کسانی باید محبت کرد و این محبت یگونه باید ارائه شود؟ در ایان ملالاه باا
واکاوی سیره و روش امیرمؤمنان علی  ،تعالیم الهی آن حضارت را دربااره مهار و
محبت بررسی میکنیم.
مهربانی با خانواده

خانواده ،نخستین هسته جامعه انسانی است که آدمی ا آغا ین لحظات حیات مهار و
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

محبت را در آن ا دامان پر مهر مادر و آغوش گر پدر تجرباه میکناد .ایان مهار و
محبت آغا ین ،منشأ پرورش شخصیت فر ندان در خانه است .محیط خانواده ،محاا
آموختن آداب و سنن و پرورش استعدادهای فر ندان است تا شخص را مهیای ورود
به مرحله جدیدی ا ندگی ،به نا ندگی اجتماعی کند و به همراه دیگر افرادی کاه
هر یک ا آنها نیز در خانوادهای بزرگ شده و شخصیتشان شکا گرفته است ،جامعاۀ
انسانی را بسا ند.
رفتار امیرمؤمنان علی

6

در خانه و خانواده ،بر اسا

مهر و محبت و رعایت حلاو

متلابا بود تا آنجا که حضرت میفرماید:

َّ
ْ
َّ
ْ
َّ
ْ
فو الل َِ ما أغض ْب ُتها و َل أ كر ْه ُتها على أ ْمر ح َّتى قبضها الل َُ ع َّز و جهل ِإل ْي ِهَ و َل أغضهب ْت ِ َ و
ُ ِّ ْ ُ ُ ُ ْ
ً
ُ ُ ُْ
ْ
وم و اْل ْحزانر 2به خدا ساوگند،
َل عصت ِلَ أ ْمرا و لق ْد ك ْ ت أنظ ُر ِإل ْيها فت ْ ك ِشف ع َ الهم
هیچگاه فاطمه را به اکراه باه کااری وانداشاتم و او را ناراحات نکارد و خشامگین
نساختم تا خداوند او را نزد خویش برد و او نیز هیچ ماان مارا ناراحات نکارد و ا
دستور من سرپینی نکرد و هرگاه به او نگااه میکارد هماۀ ناراحتیهاا ،انادوهها و

غمهایم را ا یاد میبرد .
 .1محمد بن علی صدو ر األمالیر ص .209
 .2علی بن عیسی اربلیر کشف الغمة فی معرفة األئمةر ج  ،1ص .363

رفتار حضرت با فر ندانش نیز هماراه مهار و عطوفات باود تاا آنجاا کاه رو ی باه
فر ندش عبا

فرمود« :فر ند ! بگاو یاک» .عباا

فرمود« :بگو دو» .عبا
بگویم» .اما

گفات« :یاک» .حضارت

گفت« :خجالت میکشام باا باانی کاه یاک گفتاها  ،دو

ا علا و هوش و درایت فر نادش بسایار مسارور شاد و یشامان

فر ندش را بوسید .آنگاه به دخترشان ینب
نگاه کرد .ینب

که در طرف یپ ایشان ایستاده باود،

عرض کرد« :پدر جان! آیا ما را دوسات داری؟» .اماا

«آری دختر ! فر ندانم جگرگوشههایم هستند» .ینب

فرماود:

عرض کرد« :پادر جاان! دو

محبت است که با هم در قلب مؤمن جمع نگردد« ،حب خدا» و «حاب اوالد» و اگار
ا مهر ما گریزی نیستر پس عطوفات و شافلت ا آن ماا و محبات خالصاانه ا آن
خدا» .این سخنان هوشمندانه مهر و عاطفه اما علی
1

اما علی

که پرورشیافته رسولخدا

بود ،فر نادانش را نیاز بار هماان اساا

تربیت میکرد .آمو ش و تربیتی را که قرآن و سنت برای فر ندان ملرر سااخته باود،
به کار میبست و تصریح میکرد که والدین به فر ندان خاود محبات کننادر ینانکاه
درباره مهرور ی به فر ندان فرمود« :م ْن كهان ل ُهَ ولهد َهبار 2هار کاس فر ناد کاودکی

داشت ،کودکی کند».
چونک با کودک سر و کارم فتااد

هم زبان کودکاان باداگ ادااد

3

مهربانی با همسایگان

با توجه به سبک ندگی امرو ی ،یکی ا مسائا مهم اجتماعی روابط باا همساایگان
است .همسایه ،یکی ا کسانی است که در اس

مورد عنایت خاص واقع ،و حلاو

بسیار مهمی برای آنها نسبت به هم معین شده اسات کاه افاراد ملاز باه رعایات آن
هستند .اهمیت احترا به همسایگان و تکریم حلو آنهاا تاا آنجاسات کاه هار ناو
 .1حسین بن محمدتلی نورىر مستدرک الوسائا و مستنبط المسائار ج  ،15ص .215
 .2محمد بن یعلوب کلینیر الکافیر ج  ،11ص .449
 .3ج لالدین محمد بلخی (مولوی)ر مثنوی معنویر دفتر ،4بیت .2577
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کرد.

را باه فر نادانش دو ینادان

7

احترا به همسایه ،بیبهره و بیپاداش نخواهد ماند .آیات و روایات بسیاری ماا را باه
رعایت حلو همسایگان سفارش کردهاندر ینانکه امیرمؤمنان علی

فرموده است:

ُ
ُ
وََ ِب ِه ْم حتى ظ َّ ا أ َّن ُه ْم س ُيو ِّرث ُه ْمر خادا را
ما زال ي ِ

ُ ُ
ُ َّ
«اللَ اللَ ِفَ ِج ِيرا ِنك ْم فإن ُه ْم و َِ َّية ن ِب ِّيك ْم

1

خدا را در مورد همسایگانتان فراموش نکنیدر یرا پیامبر اکر

پیوسته سفارش آنها

را میکرد تا آنجا که ما گمان بردیم آنها را در مره وارثان قرار خواهد داد».
اهمیت داشتن همسایه خوب در مکتاب اماا علای
بزرگوارش اما حسن
ْ

تاا آنجاسات کاه باه فر ناد

ْ
َّ
ینین سفارش کرده است« :سل ع ِن َّالر ِفيه ِ ق ْبهل الَّ ِر يه ِ و ع ِهن

الج ِار ق ْبل َّالدارر 2پیش ا راه ،ا همراه و پیش ا خانه ،ا همسایه بپر » .حضارت در
خطبۀ «هما » ضمن شمردن صفات پرهیزگاران ،به یان نرساندن باه همساایه اشااره
ْ

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

کرده و فرموده است« :و َل ُيضار ِبالجهارر 3و همسایگان را آ ار ندهد»ر یراکه دنیا ،سرای
حوادث و گرفتاریهاست .یهبساا آدمای در نادگی ،نیا مناد باه کماک و محبات

همسااایه اساات و باادون عنایات و مهربااانی اوق قااادر باار رفااع مشاک ت فااردى و
اجتماعیش نخواهد بود .احترا متلابا و رعایت حلو دو جانبۀ همسایگی ،موجاب
میشود آدمی در موارد بحرانی و گرفتاریها ا جانب همسایه ،احسا
با کمک او مشک تش را رفع نماید.

امنیت کند و

4

مهربانی با عموم مردم
8

احترا به شئون مرد و حفظ حریم و شخصیت دیگران ،ا اصول معاشرتی در اس
استر ینانکه امیرالمؤمنین علی
َّ

َّ

ُْ ْ ْ ْ ْ
هان
يم
اِ
هل بعهد ِ ِ
در این باره فرموده اسات« :رأس العق ِ

َّ
َّ
َّ ُ
هاسر 5سرآغا علا و خردمندى بعد ا ایمان به خادا اههاار
ِبالل َِ عز و جل التحبب ِإلى ال ِ

محبت به مرد و دوستی با آنان است» .ا این روست که در ناماهای باه فرمانادارش
 .1محمد بن حسین شریف الرضیر نهجالب غهر تصحیح صبحی صالح ،نامه .47
 .2همان ،نامه.31
 .3همان ،خطبه .193
 .4ینالعابدین قربانی الهیجیر حلو ا دیدگاه نهجالب غهر ص.4
 .5محمد بن علی صدو ر الخصالر ج  ،1ص .15

ْ

ْ

محمد بن ابیبکر مینویسد« :فاخ ِف ْض ل ُه ْم ج احك و أ ِل ْن ل ُه ْم جا ِنبك و ْاب ُسط ل ُه ْهم و ْجههكر 1باا
آنان [مرد ] فروتن باش و نرمخو ،و هموار و گشاده رو ،و همگان را باه یاک یشام
بنگر».
حضرت در ابتدای این سخن به او دستور داده است کاه باا مارد فاروتن و نرمخاو

َّ َ
َ ْ ْ َ َ َ َ
احك ِل َم ِن ات َب َعكك
باشد .این تعبیر به این آیه قرآنی اشاره دارد که میفرماید« :و اخ ِفض جن
ْ
ِم َن ْال ُمؤ ِم ِنين؛ 2و پر و بال (عطوفت) خود را براى مؤمنانی که ا تاو پیاروى میکنناد،

فرود آر»ر یعنی هم نسبت به آنها اههار محبت کان و هام آنهاا را در کناف حمایات
خود قرار ده .در ادامه با این دستور که «هموار و گشادهرو باش و همگان را باه یاک
َ

ْ

َ َ ْ َ ِّ َ
الله ِلن َت َل ُهك ْ ر 3باه
یشم بنگر» ،به این تعبیر ا قرآن کریم اشاره میکند« :ف ِبما رحمة من ِ

سبب رحمت الهی ،در برابر مؤمنان نر و مهربان شدى».

دوستی کن و با همگان مهربان باش» .واژۀ « َأشْ ع ِ ْر» که در اصا به معنای لبا

انسان است و به طور مستلیم با تن او در تما
ِ
قلب مسئول باید با رحمت و محبت و لطاف نسابت باه مردماان در تماا

یارین

است ،به این مطلاب اشااره دارد کاه
باشاد.

امام علیعلیهالسالم نماد مهربانی

ْ
ْ
اما علی در عهدنامۀ مالک اشتر نیز به او میفرمایاد« :و أش ِهع ْر قلبهك َّالر ْحمهة ِل َّلر ِع َّي ِهة و
ْ
ْ
المح َّبة ل ُه ْم و اللَّف ِب ِه ْهم؛ 4و مهربانی بر رعیت را براى دل خود پوششی گردان و با آناان

رحمت ،محبت و لطف باا یکادیگر متفاوتناد .رحمات ،مرتباۀ نخساتین دوساتی و
خوشرفتارى ،و محبت درجۀ باالتر و لطف ،آخرین درجه است .شاید ایان تفااوت
مراتب نسبت به موقعیت مردمان باشدر یرا بعضی افراد مساتح رحمات ،و بعضای
دیگر که انسانهای سودمندتر و مفیدتری بارای دیگاران و جامعاه هساتند ،شایساتۀ
محبت هستند و آنهایی نیز کاه خادمت و ت ششاان ا هماه بیشاتر اسات ،سازاوار
لطفاند.

5

 .1محمد بن حسین شریف الرضیر نهجالب غهر تصحیح صبحی صالحر نامه .27
 .2شعراء.215 :
 .3آلعمران.159 :
 .4محمد بن حسین شریف الرضیر نهجالب غهر تصحیح صبحی صالحر نامه .53
 .5ناصر مکار شیرا یر پیا اما امیرالمؤمنین ر ج  ،10ص .378

9

مهربانی با تهیدستان

فلر دایی ،یکی ا مهمترین دستورات دین مبین اسا

اسات .اسا

تنهاا نااهر باه

ندگی جاویدان آخرت نیستر بلکه به ندگی آبرومند این دنیا باه عناوان ملدماهاى
براى آن دنیا ،اهمیت ویژهای داده است تا آنجا که رسولخدا
ُ

ْ ْ

در یکای ا دعاهاای

رو عرفه فرموده است« :الل ُهم ِإ ِّنَ أ ُعوذ ِبك ِمن الفقرر 1خدایا! ا فلر به تاو پنااه میبار ».
ُ
اما علی 7نیز در توصیه به فر ندشان ،محمد حنفیه ،فرموده است« :يها ُب َّ
هى إنهى أخهاف
ْ ْ ْ َّ
ْ ْ
ْ ْ
اللَ م َُ ف َّإن ْالف ْقر م ْ قصة للدينُ ،م ْ
هتر 2فر ناد ا
ق
ع
ل
ل
ة
ش
ه
د
عليک الفقر فاست ِعذ ِب
ِ
هلِ َ ،اعيهة ِللمق ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

فلر بر تو میترسم .ا آن به خدا پناه ببرر یرا که فلر دیان انساان را نااقص ،علاا و
اندیشۀ او را مشَ وش ،مرد را نسبت به او و او را نسبت به مرد بدبین میسا د».
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
10

امیرمؤمنان  ،تأمین حلو تهیدستان جامعه را ا وهایف حاکماان اسا می دانساته
است و دوران مامداری خویش نیز همواره به دنبال آن بود تا هماۀ افاراد در حالات
عادى ،ندگی کنند و ا مواهب الهی استفاده نمایند و طعم تلخ فلر را ننشاند .نلاا
است که رو ی اما

پیرمردى را دید که ا مرد کماک میخواهاد .ا اطرافیاانش

پرسید« :این مرد کیست؟» .گفتند« :مردى مسیحی است که ا طریا کاارگرى امارار
معاش میکرد و حاال که ا کار افتاده شاده اسات ،کسای او را باراى کاار اساتخدا
نمیکند» .اما

فرمود« :ا او کار کشیدید تا پیر و ناتوان شد و اکناون او را محارو

میسا ید؟ ا بیتالمال به او انفا و کمک کنید» 3.اما

در ح او مهرباانی کارد و

دستور داد به امورش رسیدگی کنند .بنابراین دولت اس می باید بارای کساانی کاه ا
کار افتادهاند و یا به خاطر وقو حوادث غیرمترقبه ،درآمد کافی ندارندر یارهاندیشای
کند و ریشۀ فلار و تهیدساتی را در جامعاه بخشاکاند .هام ینانکاه مارد بایاد باا
انفا های واجب و مستحب ،ندگی نیا مندان جامعه را تأمین کنند .ا آ نجا که جامعۀ
عبدال بن جعفر حمیریر قرب اإلسنادر ص .21
.1
هّ
 .2محمد بن حسین شریف الرضیر نهجالب غهر تصحیح صبحی صالحر حکمت .319

« .3م َّر ش ْيخ م ْك ُفوف كبير ي ْسأ ُل .فقال أ ِم ُير ْال ُم ْؤ ِم ِ ين  :ما هذا؟ فق ُالوا :يها أ ِميهر ْال ُم ْهؤ ِم ِ ين! ن ْصهرا ِن َى .قهال :فقهال أ ِم ُ
يهر
ِ
ْ
وه؟ أ ْنف ُقوا عل ْيَ م ْ
وه ح َّتى إذا كبر و عجز م ْع ُت ُم ُ
ْال ُم ْؤم ين ْ :است ْعم ْل ُت ُم ُ
هن ب ْ
هت المهال» .محماد بان حسان طوسایر
ي
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ

تهذیب األحکا ر ج  ،6ص .293

ایمانی بر پایۀ محبت ،پیوستگی و حفظ کرامتهای انسانی بنا نهاده شده است ،ههور
محبت ایمانی در دستها و قد های مؤمناان تجلای مییاباد و باا بارآوردن نیا هاا،
محبتها افزونتر میگردد .با حمایت ا فلرا و برآورده کردن نیا آنان ،میتاوان آنهاا
را به با ار کار و تولید با گرداند و بدین سان موجبات توسعه و عماران در جامعاه و
ایجاد مهر و محبت در جامعۀ ایمانی را فراهم نمود.
مهربانی با یتیمان

قرآن درباره ایتا و مهرور

َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ َ َ ُ ِّ
كه
ی نسبت به آنان فرموده است« :و يط ِعمون الطعام على حب ِ

انفا میکنند» .اما علی

در لحظات آخر عمر شریفش ،درباره ایتا باه فر نادان و

ً

َ

ً
م ْسكينا َو َيت ً
يرار 1و غذا را در عین دوست داشتنش به مساکین و یتایم و اسایر
يما َو أ ِس
ِ ِ
ِ

بمانند ،نکند آنها در حضور شما در اثر عد رسیدگی ا بین بروند».

نلا است در مان خ فت اما علی  ،مردى ایرانای ا َهمادان و حلاوان (شاهرى
نزدیک بغداد) ملدارى عسا و انجیر براى آن حضرت به کوفاه آورد .اماا

هماان

لحظه دستور داد کودکان یتیم را بیاورند .آن حضرت سر مشکهاى عسا را برداشت

امام علیعلیهالسالم نماد مهربانی

همه پیروانش در طول تاریخ ینین فرمودَّ « :اللَ َّاللَ فَ ْاْل ْيتام فَل ُتغبوا أ ْفواه ُه ْم و َل يض ُ
هيعوا
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ
ِبحضهر ِتكمر 2خدا را خدا را در مورد یتیمان ،نکناد آنهاا گااهی سایر و گااهی گرسانه

و آنها را در اختیار کودکان نهاد تا ا آن عساها بخورناد .ساپس باقیماناده آن را در
هرفهایی ریخت و میان مرد تلسیم نمود .در جواب اعتراض برخی که گفته بودند

یرا حضرت اجا ه داده است تا کودکان یتایم ا سار هرفهاا بخورناد ،فرماودِ « :إ َّن
ْ
ْ
ْ ْ
ِاِمام أ ُبواليتامى و ِإ َّنما ألعق ُت ُه ْم هذا ِب ِرعاي ِة اْلْب ِاءر 3اما  ،پدر یتیمان است و باید بهعنوان پادر

به فر ندان خود اجا ۀ ینین کارى را بدهد تا آنان احسا

یتیمی نکنند».

رهبر معظم انل ب مدهلهالعالی در دیادار جمعای ا ایتاا و کودکاان بیسرپرسات
تحت پوشش کمیته امداد اما خمینی فرمود« :بسیاری ا دانشمندان ،علمای بازرگ
 .1انسان.8 :
 .2محمد بن حسین شریف الرضیر نهجالب غهر تصحیح صبحی صالحر نامه .47
 .3محمد بن یعلوب کلینیر الکافیر ج  ،1ص .406
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و شخصیتهای برجسته تاریخ در شرایط محرو بودن ا کانون گر خاانواده ،رشاد
کردند و با ت ش ،پشتکار ،عز  ،اراده و غیرت خود به جایگاهی رسیدند که دیگاران
حسرت آن را میخورند» 1.ایشان با تأکید بر اینکه رنج محرومیات ا داشاتن پادر و
مادر و سختیهای آن دارای اجر و پاداش الهی است ،به وهیفۀ مسئوالن امار در قباال
ایتا اشاره کرد و افزود« :مسئوالن باید بدون هیچگوناه منتای و باا کماال مهرباانی و
خیرخواهی به وهیفۀ خود در قبال ایتا عما نمایند».

2

اما علی در ملا مهرور ی به ایتا فرمود« :و ما ِم ْن ُم ْهؤ ِمن و َل ُم ْؤ ِم هة يض ُهي يهد ُه علهى
ْ
ً َّ
ُ ِّ
َّ
ً
رأ ِس ي ِتيم ترحما ل َُ ِإَل كتب الل َُ ل َُ ِبكل ش ْعرة م َّر ْت ي ُد ُه عل ْيها حس ةر 3هر مارد و ن باا ایماانی

که ا روی دلسو ى و مهر دست نوا ش بر سر یتیمی بکشد ،خداوند رحمان به هار
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

تار مویی که ا یر دست او بگذرد ،برایش ثواب مینویسد».
اما علی

که شیر بیشۀ میدان جنگ بود و در میدان نبارد کسای تاوان ملاباه باا آن

حضرت را نداشت ،در ملابا کودک یتیم آنلدر متواضع و مهربان بود کاه در برابار او
روى خاک مینشست و دست مرحمت بر سر او میکشید.
امید است جامعۀ اس میمان با پیروی ا سخنان امیرالمؤمنین علی  ،مهر و محبات
را در تما ارکان و اجزای جامعه جاری نماید تا استعدادها در پرتو آن شکوفا شاود و
تما مردمان به حلو واقعی خود برسند.
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