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Comparative Study of the Concept of Empathy from 
the Perspective of Psychology and Islamic Foundation
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Introduction Empathy is one of the important emotional abilities that begins with signs 
and symptoms from early childhood and plays an essential role in social life. The present 
descriptive-analytic study was carried out by reviewing the Holy Quran text and authentic 
Shia sources of hadiths, various books, and articles from Islamic scholars and contemporary 
scientists and psychologists to express the concept of empathy in Islam and psychology, as 
well as to explain the common and different components of empathy in the perspective of 
psychology and islamic foundations. The aim of this study was to compare the empathy from 
the perspective of psychology and Islamic foundations.
Conclusion In Islamic foundations, good deeds, cooperation, collaboration, justice, 
and fairness are emphasized, which has the closest meaning to the concept of empathy 
from the psychological point of view of. In psychology, empathy is meant as the ability to 
understand the causes of the reactions of others in different situations, which enhances 
social relationships and leads to positive relationships with others. In Islamic foundations, 
cooperation, communication, and good deeds are close to concept of empathy. Islamic 
psychology is the field of exploration, the rational-experimental efforts in the light of the 
guidance and enlightenment of the pure teachings of the divine, in order to identify the 
psychological clear and hidden facts and phenomena. In the ways of development of empathy 
from the perspective of psychology and islamic foundations, there are common components, 
and in different areas there are different ways in the development of empathy. In the light of 
Islamic teachings, we can achieve more growth and flourishing in this field.  
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  چکيده

ها و نمودهای  های هیجانی مهم است که نشانه همدلی یکی از تواناییمقدمه: 
شود و نقش اساسی در زندگی اجتماعی دارد. مطالعه  آن از اوایل کودکی آغاز می
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در نگاه اسالم و  همدلین مفهوم ییتا به تب انجام شدشناسان معاصر  روان
های مشترک و  لفهوم تا بودن تالش یی بپردازد و با دقت فراوان بر اشناس روان

بنابراین بر این د. یان نمایشناسان را ب در نگاه اسالم و روان همدلیان یافتراقی م
 یشناس روان منظر از یهمدل مفهوم یقیتطب یبررساساس، هدف پژوهش حاضر 

  ی بود.اسالم یمبان و
در مبانی اسالمی بر عمل خیر، تعاون، همکاری، عدل و انصاف گیری:  نتیجه

شناسی  ترین معنا را با مفهوم همدلی از دیدگاه روان شود که نزدیک تاکید می
های دیگران در  توانایی درک علت واکنشعنوان  شناسی، همدلی به دارد. در روان
و  بخشد روابط اجتماعی را بهبود می شود که معنی میهای مختلف  موقعیت

شود. در مبانی اسالمی نیز از همکاری، ارتباط  باعث ارتباطات مثبت با دیگران می
شناسی  روانشود.  عنوان مفهوم نزدیک به همدلی یاد می و عمل خیر با دیگران به
 یتجربی در پرتو - های متعادل عقالنی ها، کوشش اسالمی، عرصه کاوش

منظور شناسایی حقایق و  انی بههای تعالیم ناب وحی ها و روشنگری راهنمایی
از منظر  همدلیشناختی است. در راهکارهای پرورش  های پیدا و نهان روان پدیده

ها  وجود دارد و در برخی زمینهی های مشترک شناسی مولفه اسالم و روان
تعالیم  یدر پرتو .شود مشاهده می همدلیراهکارهای متفاوتی در رشد و پرورش 

  .د و شکوفایی و بالندگی بیشتر در این حوزه دست یافتتوان به رش اسالمی می
  یشناس اسالم، روان ،یهمدل ها: کلیدواژه

  
  ۰۵/۰۵/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  jafar.b2010@yahoo.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
ها و  ه نشانهکمهم است  یجانیه یها ییاز توانا یکی یهمدل
 یدر زندگ یشود و نقش اساس یآغاز م کیود کل یآن از اوا ینمودها
ه بر کاست  یعاطف - یاجتماع یعدبُ ی . همدل[1]دارد یاجتماع
 یرد. برایگ یل مکش یفرد نیروابط و تعامالت ب یمبنا

 تنهایی بهگران یار و اعمال دکاف کدر ییتوانا ،بودن مطلوب یاجتماع
ا به ینند ک یگران احساس مید آنچهد با یه باک، بلکافی نیست

دهند،  یه آنها بروز مک ییها جانیگر با تعامالت و هید یعبارت
نمودن،  کدر معنی کردن به ین همدلیهمساز و همدل شد. بنابرا

گر و یرش شخص دیپذ یبرا یدرون یفضا یکردن و خلق ک کتمشار
اصطالح  لیپز. [2]است ینبودن در وشدن و تنها کحس در یالقا
 یها ستم در پژوهشیل قرن بیدر اوا ن باریاول یرا برا یهمدل
 یبرا یعاطف ییتوانا عنوان به یار برده است. همدلکبه  شناسی روان

 یها جانیفهم ه یبرا یشناخت ییا توانایگران ید یها جانیتجربه ه
ه خود ی. محققان در مطالعات اول[3]ف شده استیگر تعریاشخاص د

 عنوان بهو آن را  تاکید ،آن یت عاطفیعمدتًا بر ماه یهمدل روی
ف یگران تعریشده د کجان دریشده به ه  مشاهده یجانیه یها پاسخ
رساندن  بیژگی مهمی است که از آسیو ین همدلی. بنابرا[4]اند ردهک

ز عاملی برای انجام رفتارهای یکند و ن یری میگر جلوگیبه افراد د

سرچشمه و  [5]همراه دارد که وحدت گروهی را به است اجتماعی
ی یها ن مولفهیتر و از مهمبوده دوستانه  اری از رفتارهای نوعیبس
کننده نسبت به  تی و کمکیکننده رفتارهای حما نییکه تع است
  .[6]گران استید

 براساس یگرید یبرا ینگران عنوان بهه کاست  یمفهوم یهمدل
ن یشود. ا یف میتعر یو یط عاطفیا شرای یتافت و فهم وضعیدر

 یریادگین است تنها بعد از کار ممی جامعه یگونه رفتارها
 عنوان بهتوان  می همدلی را. [7]ردیانجام گ ینترلکز خود یآم تیموفق

را  یگریکی احساسات دین هر دو فرد در نظر گرفت که یتعاملی ب
 کن حال، اشترایشود. با ا ک مییو در آن شر کند میتجربه 

از  یاریست. بسیفراخواندن همدلی کافی ن یاحساسات برا
 یگریجان اجتماعی معطوف به دیک هیپژوهشگران، همدلی را 

جانی که همدلی را فرا یاجتماعی و ه یها تیکنند. موقع قلمداد می
شده توسط  ربهتوانند بسته به احساسات تج خوانند، می می

  .[8]دده شونینسبتًا پیچ گر گر و رابطه هدف با مشاهده مشاهده
زشی رفتارهای یروی انگینهای اصلی و  کی از مولفهیهمدلی 

رفتار شخص  تاثیرافت یاست و در در فردی بیناجتماعی در روابط 
ط متفاوت نقش دارد. عناصر یگران و درک رفتار آنها در شرایبر د

دن یی شناختی دیگران، توانایهمدلی عبارت از پاسخ اثرگذار بر د
ز ین شباخیف. [9]است جانیم شناختی هیو تنظ ریگیا از نگاه دیدن

یی و در شناسا ییشامل توانا یدو جزء عاطف براساسرا  یهمدل
دادن  نشان ییشامل توانا یگرک جزء دیگران و یحاالت د یگذار نام

، یهمدل یها فیرغم تفاوت در تعر کند. به یل میتحل یپاسخ عاطف
شتر یسه با مردان بیه زنان در مقاکوجود دارد  یلکن اعتقاد یا

دختران در  یرا برا یباالتر یها نمره ها نند. پژوهشک یم یهمدل
طبق  .اند دادهسه با پسران نشان یدر مقا یو شناخت یعاطف یهمدل
 مند بهره یبرابر مردان از احساس همدلی مطالعات، زنان دوبرخ

 یها علت تفاوت یا به یکیژنت یها تفاوت سبب بها ی. زنان هستند
که  یافراد .[10]دهند ینشان م یهمدل یشتر از مردانب یفرهنگ
و  هستندتر  حساس یگرانبه امور د ،دارند یتر یشتر و قویب یهمدل
ن و یبهتر یطور کل و به دهند میا پاسخ هبه آن یعاطف صورت به
 یو روان یمشخصه عاطف آورند. ین کمک را فراهم میشتریب

که  بودهگران ید یاز افکار، احساسات و حاالت ذهن ی، آگاهیهمدل
مختلف  یها گر در عرصهیکدیافراد با  یهمانندسازساز  نهیزم

  .[11]است یاجتماع
 بودن جامعه ایرانی و لزوم رعایت اصول اخالقی با توجه به اسالمی

، استد یمج قرآنات یآ تاکیده مورد کگران یدر روابط با د ویژه به
شود.  یمشخص م یو اجتماع یشخص یدر زندگ یت همدلیاهم
است. از نظر اسالم،  یبر همدل تاکید هندهد نشان قرآنیات یآ یبررس

است که با  یعاطف یازهایانسان، ن یاساس یازهایاز ن یبخش مهم
ی از اریارتباط دارد. بس یهمدل یعنی یتیلفه رفتار حماون میاول

 یتوجه یدر ب یو رفتار ی، ُخلقیتیشخص یها ییو نارسا ها اختالل
به  یازها ن همه انسانشه دارد. یو کمبود آن ر یاز اساسین نیبه ا

پرورش  ین برایو همچندارند  یگرانمحبت، عاطفه و توجه د
و  کنندگران محبت یکه به د یازمند هستندن در خود یکماالت انسان

  . [12]مند سازند ش بهرهیگران را از عاطفه و توجه خوید
 یارهایدارد و در قالب مع یبه روابط اجتماع یا ژهیاسالم توجه و

تقوا،  یپردازد و جامعه را به سو یم یبه پرورش روح جمع یاله
ن و یاول عنوان به قرآنند. ک یدعوت م ی، اتحاد و همدلیدوست نوع
 یا ، نقش برجستهینید یها افت آموزهیدر ین منبع برایتر مهم
سمان خدا یبه ر یو همگ" فرماید: و می ل استیقا یهمدل یبرا

گاه  آن ،دینکاد ید و نعمت خدا را بر خود ینده نشوکد و پرایچنگ زن



 ۱۵۷ شناسی و مبانی اسالمی بررسی تطبیقی مفهوم همدلی از منظر روانـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Islamic Life Style Centered on Health                                                                                                                                   Volume 2, Issue 3, Summer 2018 

شما الفت انداخت  یها ان دلید، پس میگر] بودیدیکه دشمنان [ک
ه شما کد ینار پرتگاه آتش بودکد و بر یتا به لطف او برادران هم شد

شما  یخود را برا یها ن گونه، خداوند نشانهید. ایرا از آن رهان
  ).۱۰۳عمران،  (آل "دیابیه شما راه کند، باشد ک یروشن م
 صورت به ی، گاهیتوجه به همدل یاسالم یها ن در آموزهیهمچن

 فرموده است: (ع)امام علىطوری که  یگانه مطرح شده بهمستقل و 
 (ع)امام صادق .[13] "است یمانیبا برادران ا ین احسان، همدلیبهتر"

تان به خدا  یمانیبرادران ا یاریو  یبا همدلنیز فرموده است: "
ه نباشد، از او که در هر کدو خصلت است و " [14] "دیشو یکنزد

ست؟ فرمود: ین! عرض شد: آن دو چکن، دورى کن، دورى کدورى 
. [14] "برادران) یاری(و  یردن بر آن و همدلک وقت، مواظبت نماِز به

حکومت و  عدالت در یعنی یجوانمرد" (ع)یعلبه گفته حضرت 
ا یدر معاشرت ( یو همدل انتقامیی بر کردن با وجود توانا گذشت
ات، یات و رواین آیا براساس. [14] ی)"در دشوار یاریو  یهمدل
بوده  یمنان، نعمت ارزشمند الهوان مردمان و میو الفت م یهمدل
د و یزدا یها را م یرا دشمنیز .ردید مورد غفلت قرار گیه نبااست ک
 دهد مینجات ند، مسلمانان را از پرتگاه آتش ک یت میرا تقو یبرادر

  شود. یت آنها میو موجب هدا
مثبت نسبت  یها نشیها و ب نگرش ارایهق یاز طر یفرهنگ اسالم
به  ییاعتنا ینسبت به ب یمنف یها نشیو ب یتیبه رفتار حما

ق یو از طر یک سوازمندان از یبه ن کمکگران و عدم ید یها یگرفتار
 یاز سو یروانج ییها و ته تیبردن حساسی، باالعاطف یختگیبرانگ
ه کند کت یترب ای گونه به، یتیافراد را از نظر شخصتا وشد ک یم یگرد

موارد  یدر منابع اسالم به هر حالداشته باشند.  یگران همدلیبا د
م، موضوع رفتار یرمستقیا غیم یمستق طور بهه کوجود دارد  یاریبس
تام، یبه حال ا یدگیاند. موارد رس را مورد توجه قرار داده یتیحما
ماران، یادت بیه به مردان در مورد توجه به همسران خود، عیتوص

ها و از وطن  بیبه حال غر یدگیتوجه خاص به فرزندان دختر، رس
ن و یوالد خصوص به ها و توجه خاص به سالمندان افتادهدور
گسترده مورد توجه قرار گرفته  طور به یدر منابع اسالم یشاوندانخو
  . [10]است

ک یها برای حل مشکالت خود در  چک گذشته، انساندر جوامع کو
کردند و  له و مانند آنها با هم همدلی مییمحدوده خانواده و قب
ه، یهای همسا کردند. خانواده می حلگر یکدیمشکالت را به کمک 

اسی را در دوستان و اهالی محله و مسجد نقش اس ،شانیخو
فا یی به احساسات و عواطف ایهمدردی و پاسخگو ،همدلی
ا عام یبتی خاص یهر گاه مص. [15]کردند و نقش مهمی داشتند می

ل، جنگ و مانند یشان در حوادثی مانند زلزله، سیاز جمله مرگ خو
گر همدردی و همدلی یکدید با یها با انسان افتاد، اتفاق می آنها
های مادی  م و حتی کمکین همدلی با حضور مستقیکردند. ا می

از  یهمدلک معنا یبه  هشد. امروز یفراتر از عاطفی انجام م
ابزارها و  سبب بهو است ها خارج شده  تیها و محدود محدوده
ک یماهواره، مردم  و ونیزیو، تلویل تلفن، رادیل ارتباطی از قبیوسا

سرعت از حال و وضع هموطنان خود و  کشور و حتی جهان به
ای شده  گونه ط بهیشوند و شرا گر با خبر مییگران در مناطق دید

زده از  بتیتواند به اندازه توان خود به افراد مص که هر کس میاست 
ن توجه به یبنابرا ،دکالمی و حتی مادی کمک کن ،عاطفینظر 
ن راستا خداوند یدر ا .[16]برخوردار است ییت بسزایاز اهم یهمدل

من و زنان ومردان م" فرموده است: ۷ه یآ ،متعال در سوره توبه
دهند و از  یفرمان م یکی، به نهستند گریدیکمن دوستان وم

دهند و از خدا و  یات مکگزارند و ز ینماز م دارند، یست باز میناشا
رد و کنان را رحمت خواهد ینند، خدا اک یم یبردار امبرش فرمانیپ

فرموده  ۱۲۸ه یآ ،ن در سوره توبهیهمچن ."م استکیروز و حیخدا پ
 آنچهشما مبعوث شد، هر از خود شما بر  یامبرینه پیهر آاست: "

سخت به شما دل بسته  ،دیآ یز گران میدهد بر او ن یشما را رنج م
 دهنده نشاننها یه همه اک ومنان رئوف و مهربان است"است و با م
  ی است.مفهوم همدل و اسالم به قرآنت یتوجه و اهم

ن است که به یان و مکاتب ایر ادیبر سا اسالم ازاتیکى از امتی
ادى داده و یت زیها اهم ن انسانیمحبت و همبستگى ب ،عالقه

ن آنان رابطه عاطفى قوى برقرار کند و زندگى یتا باست سعى نموده 
کى از ید یم با مهر و عطوفت متقابل باشد. شااو برخورد آنها تو

 اند ک پدر و مادر متولد شدهیها از  هاى مهمى که همه انسان حکمت
 ،گانگىیگر احساس یبه همدها نسبت  ن باشد که انسانیهم
ن اسالم یند. وقتى در دستورات و قوانیشاوندى و برادرى نمایخو

ن اقشار یاد محبت و عالقه بیکه وجودش سبب ازد آنچهدقت شود، 
ا یصورت واجب  همختلف مردم بوده و هست، اسالم آن را ب

مانند برخورد ، نموده تاکیدمستحب سفارش کرده و در مورد آن 
کى به فرزندان، برآوردن یکى به پدر و مادر، نیها، ن انسانخوب با 

 ،فانیضع ،گانیارى آنها، معاشرت خوب با همسایازهاى مردم و ین
ى و یو آنچه را که موجب جداو غیره،  مانیتیسرپرستان و  بی
شود، نهى کرده و مردم  نى میینه و بدبیجاد کیرفتن عالقه و ا نیباز

بت، یمانند تهمت، غ ،برحذر داشته داً یدشدن به آنها ش کیرا از نزد
ها  نقش محبت و عالقه انسان غیره. نى، نفاق ویچ ى، سخنیدروغگو
ست که قابل انکار باشد، حتى بعضى یزى نیگر چیبه همد

که تنها راه اصالح جامعه و سعادت بشر،  اند بوده دانشمندان معتقد
در حدى که باعث  ،هاست ن انسانید بیجاد محبت و عالقه شدیا

 شناسی روان ی. از طرف[17]دگرى ستم روا نداریشود کسى به د
 یزندگ بتواند فرد هک نیا یعنی یهمدل مهارته کاست بوده معتقد 

 بتواند تا ندک کدر ،ندارد قرار طیشرا آن در هک یزمان یحت را گرانید
 هب و یردبپذ هستند، متفاوت اریبس او با یوقت را گرید یها انسان
 به و بخشد می بهبود را یاجتماع روابط یهمدل .بگذارد احترام آنها
 گرید یها انسان به نسبت رندهیپذ و نندهک یتحما یرفتارها جادیا

 باعث و نماید می تیتقو را ارتباطات و ها یدوست ،شود یم منجر
 دایپ شیافزا جامعه در یاجتماع یها یآگاه سطح تا شود یم
  . [18]ندک

  

 داده استو اسالم نشان  شناسی رواندر  یمطالعه همدلبه هر حال 
ند ا هپرداخته و نشان داد یمختلف به همدل یها دام از جنبهکه هر ک
به  یده و پاسخ ییشناسا برایمهم  یرهایاز متغ یکی یه همدلک

ح از یصح کدر یبرا یشناخت ییتوانا یک ،گرانید یحاالت ذهن
لذا  ،است یگریگاه دیدر جا یریقرارگ یبرا یتیگران و ظرفیرفتار د

 یهمدلن یبرخوردار است. همچن یت اساسیاز اهم یمطالعه همدل
 است یگریوند با دیشش آن به سمت پکبوده و  فردی بین یا سازه
 یاریمطالب بس ییآن پرداخته شده است. از سو یمتر به بررسکه ک

د تنها یوجود دارد که شا یهمدلدر باب اسالمی نی یدر متون د
سته و یباعث غفلت و عدم تعمق شا مطالب نین ایتفاوت عناو

تا  ی شدن پژوهش سعیلذا در ا شده است،کافی در مورد آنها 
رد یقرار گ یو اسالم مورد بررس شناسی رواناز منظر  یمفهوم همدل
استفاده شود.  یت زندگیفکیل آن در بهبود یبد یب یوردهااتا از دست

 مفهوم یقیتطب یبررسهدف پژوهش حاضر  بنابر مطالب ذکرشده،
  بود. یاسالم یمبان و یشناس روان منظر از یهمدل

د و یمج قرآنمتون  یحاضر با بررس یفیتوص - یلیمطالعه تحل
مختلف از  های هها و مقال کتاب ،عهیمعتبر ش ثیمنابع حد

انجام ان معاصر شناس روانز دانشمندان و یشمندان اسالمی و نیاند
ی بپردازد شناس رواندر نگاه اسالم و  یهمدلن مفهوم ییتا به تب شد
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و افتراقی  کمشتر یها لفهوم تا بودن تالش یو با دقت فراوان بر ا
ن یبدد. یان نمایان را بشناس رواندر نگاه اسالم و  یهمدلان یم

از، اطالعات الزم از یخذ مورد نآمنابع و م ییه پس از شناساکصورت 
یل قرار گرفتند و شده مورد تحل یآور جمع ن منابع اخذ و اطالعاتیا

  . ارایه شد یریگ جهیو نت یابیل اطالعات، ارزیه و تحلیپس از تجز
  

  یشناس روانتعریف همدلی از دیدگاه 
شناختی است که  ن در علوم روانیادیهمدلی، مفهومی بن

شناختی آن  های روانفرآیندی بر یایپو ان شناختی و روانشناس روان
 موردای فعال در علوم اعصاب  گونه یز بهو امروزه ن اند متمرکز بوده
ف متفاوتی برای اصطالح ی. دانشمندان معاصر تعار[19]بررسی است
همدلی را شامل سه بخش  فرآیند فیشباخاند.  شنهاد کردهیهمدلی پ

  داند:  میزیر 
 گرییجانی دیص حاالت هیز و تشخیی تمایتوانا - ١
 ریگیدگاه دیافت دیی دریتوانا -٢
 خوانی پاسخ عاطفه مشابهافر -٣
برند،  ن اجزا را در باب همدلی به کار مییسندگان همیاری از نویبس

دارند. برای مثال، تعدادی به  تاکیدگری یز بر نکات دیاما برخی ن
گری طی عمل پاسخ عاطفی اشاره یان خود و دیز میت تمایاهم
خود او برنده مدال شده  "گوی"عنی فرد بداند که یکنند،  می
و حرکات  اند ز مفهوم همدلی را گسترش دادهی. برخی ن[20]است
شوند را  جاد مییگری ایمشاهده حرکت د دلیل بهای که  شدهیدتقل

شناختی، همدلی را به  خوانند. در علوم اعصاب همدلی حرکتی می
. همدلی شناختی [21]اند کردهم یدو بخش شناختی و عاطفی تقس

و همدلی عاطفی شامل جزء  فیشباخء اول و دوم مدل شامل جز
  سوم آن است.

شدن برای  رانمعنی نگ به یل به همدردیهمدلی ممکن است تبد
ا حتی ی یگریجانی دیا درک حالت هیافت یدر دلیل بهگری ید

که متمرکز باشد جانی آزارنده یمعنی واکنش ه درماندگی شخصی به
جانی یا درک حالت هیافت یدر دلیل بهو است بر خود فرد بوده 

دهد تا  می همدلی به ما امکان .[20]شود جاد مییگری اید
م و ینی کنیب شیم، رفتارشان را پیگران را بفهمیهای د احساس

خته است. همدلی یجان آنها برانگیم که هیی را تجربه کنیها جانیه
کند که با کشش فرد به  دا مییی ظهور پیها ها و ادراک جانیدر ه

اند. همدلی به ما امکان  ک شدهیتحر های خارجی احساسسمت 
د یم و فرصتی پدیگران شویجانی دیه یوارد قلمروتا دهد  می
م. یهای آنها را تجربه کن ها و احساس جانیآورد تا لذت، رنج، ه می

  زیر است: دو جزء اساسیدارای همدلی 
عی یگران که راه طبیهای ذهنی به خود و د ی اسناد حالتیتوانا - ١

  ت است. یدرک عامل
ن یگران است. از ایکردن حالت ذهنی د یجانی که درکواکنش ه -٢

دهد، اما  معنا می "ه ذهنینظر"زی است که ینظر، همدلی همان چ
های عاطفی  و واکنشاست ن واژه رفته یدر واقع، همدلی فراتر از ا

  .[22]رد یگ ز در بر مییرا ن
  

  یهمدل با مرتبط میمفاه
 جین پدیده اطالقدو طور متداول به بیش از نیم بهاصطالح همدلی 

، اما عناصر، ابعاد، هستند ها با یکدیگر مرتبط شود. این پدیده می
نام همدلی نیستند. هر یک از این  ها یا اجزای یک چیز به رویه
که به لحاظ مفهومی  هستند شناختی هایی روان حالت ها پدیده

   ند.گرمتفاوت و مستقل از یکدی

 و افکار شامل گرانید یدرون یها حالت شناخت: اول مفهوم
 ها احساس

رونی ن بالینی و پژوهشگران، شناخت حالت دبرخی متخصصا
برخی دیگر از پژوهشگران، این دانش را  و [23]دیگران را همدلی

اند. گاهی اوقات  نامیده "دقت همدالنه"یا  "همدلی شناختی"
که دیگری  اندیشد یا از این دیگری بدان مییافتن از آنچه  اطمینان

زمانی که  خصوص بهچه احساسی دارد، ممکن است دشوار باشد، 
  . [24]های محدودی وجود داشته باشد سرنخ
 ای مشاهده مورد فرد یبدن تیوضع اقتباس: دوم مفهوم

 او یعصب یها پاسخ با شدن هماهنگ
که در  بودهتعریفی  شده یا بیانی فرد مشاهدهاقتباس وضعیت بدنی 

 اشده است. فیلسوفی ب ارایههای لغت از همدلی  بسیاری از فرهنگ
. [25]کند یاد می "ای همدلی چهره"از این حالت به نام  گوردوننام 
همرنگی "ان، اقتباس وضعیت بدنی شخص دیگر را شناس روان

ای در  نظریه یکپارچه وال دیو  پرستوننامند.  می "تقلید"یا  "حرکتی
های  جای تقلید حرکتی بر تقلید تجسم آنها به مورد همدلی دارند.

. نظریه این دانشمندان مبتنی بر مدل اند شتهدا تاکیدعصبی 
مدل، ادراک فرد در موقعیتی این  براساسعمل است.  -ادراک
خود را با حالت  شخص،تا شود  خودکار باعث می طور به مفروض

های عصبی ادراک  یرا چرخهز .شده مطابقت دهد عصبی فرد مشاهده
در نتیجه این . شخص، هستند و عمل تا حدودی با هم مشترک

که لزومًا باعث فعالیت حرکتی یا آگاهی  مطابقت و تجسم عصبی
کند، احساس  را که دیگری حس می آنچهتواند  شود، می مشابه نمی

  .[23]و در نتیجه حالت درونی آن فرد را بفهمد ندک
صبی یا همرنگی ادعا که مطابقت پاسخ عرسد این  به نظر می

های همدالنه است،  فرد همه احساس حرکتی، منبع منحصربه
در انسان باشد. تجسم  خصوص به فرآیندهاانگاری نقش این  بیش

 طور بهعصبی ادراکی حتی اگر مطابقت داشته باشد، همیشه و 
ح حرکتی نه انسان و نه شود. در سط خودکار منجر به احساس نمی

کنند. همه کسانی که  ها، همه اعمال دیگران را تقلید نمی ر گونهسای
را در حال تالش برای برقراری تعادل روی طناب بندبازی  زیک بندبا

نمایند و  تاب میو کنند، احساس تنیدگی و پیچ مشاهده می
به آشنا دشوار است. اما ممکن است مقاومت در برابر این تجر

کردن کاغذهایش است و در ما  بشخصی را ببینیم که در حال مرت
میلی برای تقلید این عمل او ایجاد نشود. چیزی بیش از همرنگی 

اعمالی که باید تقلید شوند و  تا خودی باید وجود داشته باشد هخودب
 شوند. افزون بر این، ثابت شدهکه نباید تقلید شوند، انتخاب  ییهاآن

شود، واکنشی و  یکه تقلید ممکن است به آن اندازه که پنداشته م
  . [24]خودکار نباشد

 یگرید احساس کردن احساس: سوم مفهوم
تعریف رایج دیگری که در فرهنگ لغت در مورد همدلی دیده 

کند.  کردن هیجانی است که دیگری احساس می شود، احساس می
رد استفاده قرار گرفته است. نیز مو [23]ان شناس روانو برخی از  [26]این تعریف توسط برخی فیلسوفان، برخی دانشمندان علوم اعصاب 

 صورت کنند، آن را بدین کسانی که از این تعریف استفاده می اغلب
دقیقًا همان هیجان  ،کننده کنند که الزم نیست همدلی محدود می
شده را احساس کند و فقط کافی است هیجان آنها  فرد مشاهده

اما روشن نیست که چه چیزی میزان  ،[27]مشابه با آن هیجان باشد
کند. نکته کلیدی که در مورد  ها را مشخص می مشابهت این هیجان

 "درک"تنها مطابقت هیجان، بلکه  مدلی وجود دارد، نهاین کاربرد ه
  .هیجان است
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 گرید فرد تیموقع در خود تصورکردن ای زدن حدس: چهارم مفهوم
فرضی، حالت  صورت بهکردن خود در موقعیت فرد دیگر تصور
 Einfuhlungاز آن با واژه آلمانی  لیپسشناختی است که  روان

همدلی را  ،empathy اولین بار واژه انگلیسی تیچنرکند و  یاد می
ی اشاره دارند که به فرآیندبه  دهد. هر دو واژه برای آن پیشنهاد می

جای یک  کند که اگر به موجب آن، یک نویسنده یا نقاش تصور می
مثًال یک درخت مرده در دامنه  جان ء بیشخص خاص یا یک شی

کوه باشد، چه حسی خواهد داشت. این تعریف اولیه همدلی 
های لغت دیده  شناختی، اغلب در فرهنگ تجسم زیبایی صورت به
سازی انجام  های اخیری که درباره شبیه شود و همچنین در بحث می
شود، اما  در نظر گرفته میجایگزینی برای نظریه  عنوان به، است شده

ی معاصر، معنای همدلی را شناس روانندرت در  چنین تصوری به
کردن را در تحلیلی که نه تصوراین گو ویسپهسازد. با این وجود،  می

"همدلی و به آن است از همدلی و همدردی انجام داده، گنجانیده 
  . [28]گوید می "شناختی زیبایی
 کند یم احساس ای فکر ،یگرید که آنچه کردن تجسم: پنجم مفهوم
تواند  که خود را در موقعیت دیگران تصور کند، می جای این فرد به

کردن  ا احساسی دارد. این تجسمتجسم کند که آن فرد چه فکر ی
 دهد و نیز گوید و انجام می آنچه که دیگری می براساستواند  می

های  ها و خواست برداشتی باشد که فرد نسبت به شخصیت، ارزش
نام  گیری به گاهد این حالت را نوع خاصی از دی استاتلند. آن فرد دارد

دیگری را "تر، دیدگاه  کلی طور بهکه  " نامیداو را تجسم کن"دیدگاه 
که دیگری چه  تجسم این ویسپه. [24]نامیده شده است "تجسم کن

نامید تا آن را از همدلی  "شناختی همدلی روان"احساسی دارد را 
  .[28]شناختی که مربوط به مفهوم چهارم است متمایز سازد زیبایی

  
  یهمدل یها هینظر

شود که این سازه از سایر  باعث می مرکزیت هیجان در همدلی
های شناخت اجتماعی متمایز باشد. از آنجایی که تعاریف  بخش

های نظری متفاوتی نیز در  گوناگونی از همدلی وجود دارد، دیدگاه
اند. دو رویکرد  رفتار دیگران به رقابت پرداختهتبیین چگونگی درک 

کنند سازوکارهای شناختی که در  متفاوت وجود دارد که تالش می
و نظریه را بیان کنند. نظریه نظریه  هستند خدمت این توانایی

تبیین همدلی به کار برده برای  سازی عالوه بر نظریه ذهن شبیه
  اند.  شده

ما از دانش خود که  کند بیان میاین رویکرد : رویکرد نظریه نظریه
کنیم تا موقعیت دیگران را  هاست، استفاده می که در غالب خاطره

 اند که بوده پردازان نظریه نظریه معتقد نظریه .[29]درک کنیم
صورت  بهشوند،  های ذهنی که به دیگران اسناد داده می حالت
بیین یا و برای تقابل مشاهده، درک های نظری و غیر فرض
شوند، چیزی که مشابه یک نظریه  ی میبینی رفتار، فراخوان پیش

و سایر طرفداران نظریه  وولیو  ولمننظر  براساسعلمی است. 
است، زیرا  "ذهن"ذهن، این نوع پردازش، در عمل یک نظریه درباره 

که ما آنها را با  هستند های نظری اصلی باورها، امیال و سازه
کنیم تا رفتارها، افکار و  قوانین ترکیب می سری  یکاستفاده از 
 . [29]مبینی و تبیین نمایی گران را پیشهای دی احساس

توان  همدلی را می معتقد بوده است که گلدمن: سازی رویکرد شبیه
های  یعنی جایی که حالت سازی دانست؛ نوع خاصی از شبیه

بر سازی  ها هستند. رویکرد شبیه فًا هیجانشده در فرد صر مشاهده
که شخص  بیان کرده استد و کن می تاکیدشخص  رویکرد اول
وسیله ردیابی یا  های ذهنی دیگران را به گر، حالت مشاهده

 شده خودش تجسمهای تشدید ها با حالت همتاسازی این حالت

ای نهانی و ناهشیار  گونه کند. بدین ترتیب فرد استناددهنده به می
د هدف را تقلید کند. رویکرد فعالیت ذهنی فرتا کند  تالش می

ای در قشر  های آینه ونهایی که در مورد نور سازی با یافته شبیه
اند. این  ، حمایت شدهاست ها به دست آمده حرکتی شکمی میمون

شود و  ها زمانی که عملی خاص توسط خود میمون انجام می نورون
ل شود، فعا نیز زمانی که همان عمل توسط میمون دیگری انجام می

ها همچنان مورد بحث  چه صحت نسبی این نظریه . اگر[30]شوند می
شناختی در باب همدلی،  زیست یر عصبهای اخ است، اما پژوهش

  .[29]کنند یید میاسازی را بیشتر ت نظریه شبیه
  

  یاجتماع یرفتارها و یهمدل
ای از اشکال مختلف رفتار  عنوان یک متغیر واسطه بههمدلی 

نند ک پردازان مطرح می شود. محققان و نظریه اجتماعی محسوب می
 ،گیری کودک های دیدگاه مهارت وسیله که رفتارهای اجتماعی به

شود. مکانیزم تحولی که معموًال برای این گرایش  گری می میانجی
به افزایش  شود، مربوط مبتنی بر سن در عمل اجتماعی استفاده می

وال ئدیگران است. سنظرات  توانایی کودک برای درنظرگرفتن نقطه
کننده و  نمتغیر یعنی همدلی از عوامل تعییست که چرا این ا آن

ترین تحولی که در جریان  شود. مهم می دوستی محسوب مهم در نوع
گیری مبتنی بر  انتقال از یک جهت ،دهد می رشد انسان رخ

تر در  گیری اجتماعی بینی در دوره کودکی به جهت خودمیان
توانایی رعایت حال دیگران به  ،عالوه است. به های بعدی رشد دوره

کردن نیازهای دیگران و توانایی تعبیر و تفسیر براساسرسد  نظر می
گیری رفتاری و انگیزشی خود باشد.  ها در جهتدادن به آن وزن

نظرات دیگران از  استعداد درنظرگرفتن، فهم و درک نقطه
  .[31]شود می دوستانه محسوب های الزم برای اعمال نوع زیرشرط

که رشد توانایی  اند بوده ان تحولی موافقشناس رواناگر چه اکثر 
است، اما همچنین  محوری برای رشد رفتار اجتماعی ،گیری نقش

برای رشد بیشتر  تنهایی بهگیری  که توانایی نقش موافق هستند
بینی اعمال یا  رفتارهای اجتماعی کافی نیست. بین توانایی پیش

بینی تجارب هیجانی  (همدلی شناختی) با پیشرب دیگران تجا
دارد.  های دیگری (همدلی عاطفی) تفاوت وجود افراد در موقعیت

محور چندین نظریه مرتبط با رفتار اجتماعی های همدالنه،  پاسخ
 عنوان بههای عاطفی  ها پاسخ نظریهاست. طبق برخی از این 

شود. اخیرًا  های اولیه مداخالت اجتماعی در نظر گرفته می واسطه
خودخواهی  -دوستی سری مباحث در زمینه نوع یک همدلی، محور 

ی دااند که انگیزه برای اعمال ار کرده ان مطرحشناس روانشده است. 
و مبتنی  رساندن به دیگرانبوده که قصد آن سودشامل همه اعمالی 

دوستی افرادی که  نوع -بر اصول خودپرستی است. در فرضیه همدلی
ان مفید هستند، به این دلیل مفید هستند که در نهایت برای دیگر

موجب انگیزه آنها هیجان همدالنه  گیرند و خودشان از آن نفع می
ای که هدف نهایی آن سودرساندن به  شود. انگیزه می دوستی نوع

که در معرض همدلی  بودهرساندن به فردی خود نیست، بلکه سود
 ،برند افرادی که رنج میحتی اگر همدلی برای  قرار گرفته است،

کننده باشد. فرضیه  ًال یک هیجان ناخوشایند و ناراحتاحتما
های  مدعی است که همدلی موجب انگیزه دوستی نوع -همدلی
هایی که هدف نهایی از آن کاهش رنج  شود. انگیزه دوستانه می نوع

، اهمیت انگیزه همدلی - دوستی نوعفرد نیازمند است. طبق فرضیه 
خود ناشی از کنشی نه از طریق همدلی ایجاد شده که دوستا نوع

ت هیجان همدالنه است. به همان اندازه که مستقیم از اهمی
به همان اندازه نیز  ،شود می همدلی برای یک فرد نیازمند احساس

انگیزه برای کاهش نیاز وجود دارد. کاهش نیاز یک فرد نیازمند که 
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سازد تا  می ه را قادرکنند در معرض همدلی بود، احتماًال کمک
مچنین موجب ه برای خود و اجتماع به دست آورد. هایی پاداش

و کاهش احساس درماندگی شخصی  اجتماع اجتناب از تنبیه خود،
کند که  همدلی ادعا می - دوستی نوع. اساس فرضیه شود می

انگیزه برای کمک به دیگران را  ،احساس همدالنه برای فرد نیازمند
هایی این کمک یک نفع که هدف ن بدون آن ،سازد می فراهم

دنبال  که فرد به بودهاین نفع یک نتیجه ناخواسته  شخصی باشد و
  . [24]آن نبوده است

  
  همدلی از دیدگاه قرآن

د، ینما کدر یخوب هگران را بید تیه انسان موقعک نیا یعنی یهمدل
یرد و ضمن احترام به آنان ه هستند بپذکگونه  همان گران راید
ه ک ییها ه همه افراد جامعه با تمام تفاوتکد یرفتار نما یا گونه به

دوست بدارند و  ، او را قلباً کننددا یش پیاو گرا یسوه با هم دارند ب
 و (ع)ینهمچون ائمه معصوم، اشندزان نبیاز او گر یطیچ شرایدر ه
گذاشتند و  می دشمن به آنان احترام ه دوست وکن یز بزرگان دین
ن یخداوند متعال در ا افتند.ی یدر آنان نم یکین ور یجز خ یزیچ

من و زنان مومن مردان مو" فرموده است: سوره توبه ۷۱ه یآ باره در
 ست بازیشااز نا دهند و می فرمان یکیبه ن ،گرندیدیکدوستان 

یامبرش پ از خدا و دهند و یات مکگزارند و ز یدارند و نماز م می
مند یروزخدا پ رد،کنان را رحمت خواهد یخدا ا نند،ک یم یمانبردارفر
نه یهر آفرموده است: " توبه سوره ۱۲۸ه یآ و در "م استکیح و
 هر آنچه شما را رنج ،ی از خود شما بر شما مبعوث شدامبریپ

سخت به شما دل بسته است و با  ،دیآ می ز گرانیدهد بر او ن می
  .[16]" تمهربان اس ف وئومومنان ر

  های زیر مشخص شد: صورت آیه همدلی بهشناسی  مفاهیم روان
پس میان برادرانتان را سازش  ،منان با هم برادرندودر حقیقت م"

" امید که مورد رحمت قرار گیرید ،دهید و از خدا پروا بدارید
  ).۱۰(الحجرات، 

 و حرام ماه و خدا شعایر حرمت ،اید اى کسانى که ایمان آورده"
 که را الحرام بیت راهیان و گردنبنددار هاى قربانی و نشان ربانى بىق

 از چون و دارید نگه ،طلبند می را خود پروردگار خشنودى و فضل
 توزى کینه نباید البته و کنید شکار] توانید می[ آمدید بیرون احرام
 تعدى به را شما ،داشتند باز مسجدالحرام از را شما که گروهى
یکدیگر همکارى کنید و در کوکارى و پرهیزگارى با نی در و وادارد

د و از خدا پروا کنید که خدا گناه و تعدى دستیار هم نشوی
   .)۲" (المائده، است کیفر سخت

 خشنودى طلب براى را خویش اموال که کسانى) تو َمَثل (صدقا"
 است باغى َمَثل همچون کنند، مى انفاق روحشان استوارى و خدا
 دوچندان برسد، آن بر رگبارى) اگر که( دارد قرار اى بر فراز پشته که

 آن براى( ریزى بارانِ  نرسد، آن بر هم رگبارى اگر و برآورد محصول
" (البقره، بیناست دهید مى انجام آنچه به خداوند و) است بس
۲۶۵(.  

ه به دست ک اى پاکیزه چیزهاى از اید، اى کسانى که ایمان آورده"
 در و کنید انفاق ایم، برآورده زمین از شما براى آنچه از و اید آورده
 اگر( را آن که حالى در نمایید، انفاق) آن از( که نروید آن ناپاک پى
 آن به نسبت) میلى بى و( پوشى چشم با جز) دادند مى خودتان به
" استت) صفا( ستوده نیازِ  بى خداوند، که بدانید و گرفتید نمى

   .)۲۶۷(البقره، 
  یو عترت: محور همدل قرآن

فرموده سوره آل عمران  ۱۰۳خداوند در آیات بسیاری از جمله آیه 

و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و " است:
 گاه که دشمنان یکدیگر بودید، آن ،د کنیدنعمت خدا را بر خود یا

تا به لطف او برادران هم  های شما الفت انداخت پس میان دل
 گونه دید که شما را از آن رهانید. اینوشدید و بر کنار پرتگاه آتش ب

کند، باشد که شما راه   های خود را برای شما روشن می خداوند نشانه
آید که اعتصام مومنان به حبل  همین سوره بر می ۱۰۸. از آیه "یابید

از آیات الهی  ،(ع)و اهل بیت عصمت و طهارت قرآنالهی یعنی 
گرفتن  بدان انس و الفت" است:فرموده در این باره  (ع)است. امام باقر

آیه  براساس .[32] "(با دیگران) از خداوند و دشمنی از شیطان است
تا مومنان با است فوق خداوند میان خود و خلق ریسمانی آویخته 

آویختن به آن به سوی خدا بروند و از عنایات و فضل الهی بهره 
و به کمال برسند و سعادت دنیا و آخرت را به دست آورند.  برندب

معنای آن است که  هللا به وجه داشت که آویختگی حبلالبته باید ت
بلکه یکی از دو طرف این حبل در دست  ،خداوند آن را نینداخته

 خدا و طرف دیگرش در دست مومنان است.
 رارزشمند من دو چیز ا" ه است:فرمود (ص)پیامبر ،در روایت معروف
کتاب خدا و عترت و اهل بیتم، اگر به آنها  ،گذارم میان شما می

هللا یک طرف آن در دست  کتاب ".شوید چنگ بزنید، هرگز گمراه نمی
مومنان با  .[35-33]خداوند سبحان و طرف دیگرش در دست شماست

جویی به این حبل الهی و ریسمان آویخته میان آسمان و  تمسک
آن را سبب و ر مسیر تعالی و کمال گام بردارند و توانند د زمین می
کمال و سعادت دنیا و آخرت خود قرار دهند. ، ای برای رشد وسیله

پس محور اتحاد و همدلی و حتی همزبانی که در این آیه مورد 
کریم و عترت معصوم  قرآن ،هللا همان حبل  ، شود می واقعث بح

که به حبل الهی تمسک  کند کسانی است. خداوند بیان می (ص)پیامبر
زبان و روش مشترک در  ،به یک فهمدر سایه آن توانستند  ،جستند

ها به هم نزدیک  و دل بگیردزندگی دست یابند و تالیف قلوب انجام 
 ،باورها ،گونه تفرقه در اعتقاد و همدلی تحقق یابد و هر وندش

گفتارها و رفتارها از میان برود. همچنین اتحاد و وحدت جامعه، 
  . آید خاستگاه همدلی و همزبانی از این آیه به دست می

  شه اتحاد و وحدت جامعهی: خاستگاه و ریهمدل
 بوده،ه و ریشه اتحاد و وحدت جامعه همدلی و همزبانی، خاستگا

 قرآن عنوان به (ع)هللا و عترت طاهره  یعنی همان کتاب هللا زیرا حبل
در حقیقت عقاید  .م، بنیاد جامعه و امت اسالمی استناطق و مجس

ود، اصولی ش بیان و از سوی آنان مطرح می قرآنو احکامی که در 
شود  زیرا امت به گروهی از افراد گفته می .سازد است که امت را می

که از یک ریشه و به سمت مقصد واحدی در حرکت هستند. در 
و با هم  خورد میوب آنان با فکر و عقیده واحدی پیوند حقیقت قل
سوره آل عمران همدلی و  ۱۰۳آیه بنا بر گیرد. همچنین  الفت می

آید، در راستای  هللا به دست می و حبل قرآنهمزبانی که در سایه 
  زیرا جامعه پیش از آن، .اصالح امور فاسد جامعه و امت خواهد بود

وده و شرایط برای تسلط دشمنان و گرفتار اختالف و دودستگی ب
قرآن و تمسک اما پس از نزول  .کشتار و فساد فراهم بوده است

دستگی از میان رفت و فسادی که در جامعه هللا، دو امت به حبل
رشد کرده و آتش فتنه همه جامعه را در بر گرفته بود، به اتحاد و 

دل و وحدت تبدیل شد و الفت میان آنان برقرار شد و مردم، هم
عقاید و حوزه عقیده قلبی به وحدت  ،یعنی در افکار .همزبان شدند

و در روش و بیان نیز به اتحاد رسیدند. البته این همدلی و همزبانی 
یابد که افراد جامعه بخواهند دست از اختالف در  زمانی تحقق می
و با زبانی مشترک و روشی یکسان آن عقاید و  رندافکار و عقاید بردا

  د.را در جامعه اجرایی کننافکار 
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  اصول عملی همدلی
دایره ذهنی و  که همدلی از برای این: یفاعل حسن و ریخ تین

آید، باید اموری از جمله نیت  اراده و عمل در ،عملی به حوزه عزم
که شخص در مقام  یحسن فاعلی تحقق یابد. به این معنخیر و 

دارد در مقام عمل باور عمل نیز نیت خیر داشته باشد و آنچه را 
رفتار کند. فاعل و کننده کار خیر باید نیت خیر و نیک  براساس آن

از جمله  قرآندر آیات  که داشته باشد تا همدلی واقعی تحقق یابد
  سوره فاطر به آن اشاره شده است. ۱۰آیه 
که گفته شد عمل نیک یا همان  چنان: یفعل حسن و ریخ عمل

است. اگر افراد جامعه کار حسن فعلی موجب افزایش همدلی 
های آنان با هم  شوند و دل هم نزدیک می هخیری انجام دهند، ب

باید  ،آید سوره فاطر بر می ۱۰که از آیه  البته چنان .خورد پیوند می
حسن فعل و کار خیر با حسن فاعلی و نیت خوب فاعل آن همراه 

  بیشتری داشته باشد. تاثیرشود تا 
بدگمانی عامل تشدید اختالف : یبدگمان از زیپره و ظن حسن
که همدلی میان افراد جامعه پدید آید و تقویت این برای  .است

گمانی جایگزین  حسن ظن و خوش ،جای بدگمانی شود باید به
گونه  شده است که از هر تاکیدبر این مطلب  قرآنشود. در آیات 

گر را بر بدگمانی نسبت به یکدیگر پرهیز کنید و اعمال و رفتار یکدی
توانید تفسیر صحیح و  وجه نیک و درست آن حمل کنید و تا می

  .)۱۲دهید (حجرات، آیه  ارایهمشروعی برای رفتار و اعمال دیگران 
خلق از دیگر عوامل همدلی است.  خویی و حسن خوش: حسن خلق

هایی که دارای حسن خلق هستند مردم را به سوی خویش  انسان
  کنند. جلب می

شود، مراعات  همدلی می موجب از دیگر اموری که: انصاف و عدل
گرفتن  نادیده ،عدل و انصاف است. انصاف که نوعی اکرام است

ت. اگر برخی از حقوق خویش و ایثار برای جلب رضایت دیگران اس
ای  با انصاف با دیگران رفتار کنند، جامعه افراد جامعه فراتر از عدل

دیگر گرایش بیشتری ها به یک شود و انسان همدل ایجاد می
ی موجب قوام قرآنهای  عدالت و انصاف از نظر آموزه یابند. می

برانگیز است  زا و اختالف گونه عوامل تنش جامعه و پرهیز از هر
   ).۲۵؛ حدید، ۹۰؛ نحل، ۱۵۲؛ انعام، ۸(مائده، 
سوره مائده بر تعاون و  ۲خداوند در آیاتی از جمله آیه : تعاون

کند. اصوًال کسانی  می تاکیدویژه در حوزه نیکی و تقوا  ههمکاری ب
ارچوب همکاری، اهداف هبر آن هستند تا در یک چاند  که همدل

  مشترک را برآورده سازند و موفقیت جمعی را برای هم رقم زنند.
  

شناسی و اسالم در مفهوم  بررسی تطبیقی بین روان
  همدلی 

یک  های یا هیجان دهد که احساسات همدردی در مواقعی روی می
در فرد دیگر شود  آمدن همان احساسات و هیجاناتفرد موجب پدید

شود.  شدن یک فرد در احساسات می که این امر موجب شریک
 ،شود گفته می یا رنجشدن در ناراحتی  همدردی معموًال به سهیم

تواند احساسات و عواطف مثبت را نیز در میان بگیرد و در  می ولی
شدن در عواطف  تواند دربردارنده سهیم تر حتی می یک مفهوم وسیع

 که این یعنی همدلین یهمچن ایدئولوژیک و سیاسی نیز باشد.
 گونه همان را دیگران نماید، درک خوبی هب را دیگران موقعیت انسان
 که نماید رفتار ای گونه به آنان به احترام ضمن و بپذیرد هستند که
 او سوی هب دارند هم با که هایی تفاوت تمام با جامعه افراد همه

 او از شرایطی هیچ در و بدارند دوست قلباً  را او کنند، پیدا گرایش
 که دین بزرگان نیز و (ع)معصومین ئمها همچون نباشند. گریزان
 و خیر جز چیزی و گذاشتند می احترام آنان به دشمن و دوست

 قرآن در یهمدل تیاهم نشانگر امر این هک یافتند نمی آنان در نیکی
 است.

 بهاست. همدلی به ما کمک گرانبسیار  فردی بینهمدلی در روابط 
 تر شویم. هر ران را جلب کنیم و به آنها نزدیککند تا اعتماد دیگ می

 همدلی موتور محرک ،جا که به همیاری و مشارکت افراد نیاز باشد
یی رفتارها را مضاعف خواهد نمود. به آاین حرکات خواهد شد و کار

و آنها  دآگاه ش از احساسات و افکار دیگران توان می کمک همدلی
مدیگر کمک کنند که توانند به ه می . افراد تنها در زمانیردرا درک ک

توانایی درک علت  ،های دیگران را دریابند. همدلی عواطف و تجربه
روابط  ،دهد می های مختلف های دیگران را در موقعیت واکنش

کننده و  یتبخشد و به ایجاد رفتارهای حما می اجتماعی را بهبود
شود. چون همدلی بر  های دیگر منجر می نسبت به انسان پذیرنده

چه بیشتر نسبت به احساسات خودمان  پایه خودآگاهی است، هر
 کتوانیم احساسات دیگران را در بهتر می ،آگاهی داشته باشیم

ًا از این اساس ای راستی یک مهارت است و عده همدلی به نماییم.
  .[36]دان بهره مهارت بی
 ی،اجتماع یت عدالت در زندگیواحد، قانون واحد، رعا ینیب جهان

امبر، یم همه در برابر خدا و پیتسل و واحد یز فرماندهکاعتقاد به مر
ن ساختار یو همچن یانسجام اسالم ،اتحاد یدتیعق یها شهیر

ن امور یاز ا هک یا آورد. هر جامعه ید میرا پد ینیوحدت د ییاجرا
مند است.  بهره ین عوامل اتحاد و همدلیتر برخوردار باشد، از مهم

 یرامت ذاتکو با توجه به  یو نژاد یاسالم با رد قاطع تعصبات قوم
ب ین ترتیبد، ردهک یگر معرفیدیکمنان را برادر وها، همه م انسان
ش گذاشته است. یرا به نما یاجتماع ین جلوه همبستگیواالتر

 یه همگان را به سوکاست  یا گونه به یاسالم یها روح آموزهاصوًال 
 یاریات بسی. در آ[37]خواند ید میحول محور توح یاتحاد و همدل

 یکینمونه، خداوند متعال  یشده است. برا تاکیدله ان مسیز به این
 یها آوردن دل دست ی بهات را مصرف براکمصرف ز یها از راه

ان داشته است یبا آنها ب یاریو هم یمسلمانان و مخالفان و همدل
  ).۶۰(توبه، 
همدلی قلوب یکی از  و الفتز یو اسالم ن قرآنن در یهمچن
سیاسی و اجتماعی اسالم و یکی از  ،ترین اهداف تربیتی مهم

ارزشمندترین دستاوردهای اسالم در جامعه آشفته و پراکنده 
ی مکرم اسالم است. از مباحث جاهلی صدر اسالم و عصر نب

 ،اسالم تاکیدهای مورد  شود که یکی از آموزه  شده نتیجه می مطرح
والمؤّلفة "الفت و همدلی است. آن قدر این موضوع اهمیت دارد که 

هاست.  دل یهمدلیکی از مصارف زکات، مصرف برای  "قلوبهم
و  ه و ریشه اتحاد و وحدت جامعه استهمدلی و همزبانی، خاستگا

بیان و از سوی آنان مطرح  قرآندر حقیقت عقاید و احکامی که در 
زیرا امت به گروهی از  .سازد شود، اصولی است که امت را می می

شود که از یک ریشه و به سمت مقصد واحدی در  افراد گفته می
حرکت هستند. در حقیقت قلوب آنان با فکر و عقیده واحدی پیوند 

مسلمان باید  مردم نرد. بنابرایگی و با هم الفت می خورد می
به  عنوان محور وحدت و اتحاد بههللا  دادن حبلبخواهند تا با قرار

همدلی و همزبانی برسند و از زبان مشترک برای پیشبرد اهداف 
گونه اختالف رهایی یابند. البته تحقق  و از هر کنندخود استفاده 

نقش این هدف زمانی خواهد بود که هر کسی با مسئولیت و 
همان  براساساجتماعی خود آشنا و به آن پایبند باشد. یعنی 

پرست و همه شما سر: "عمل کند که فرموده است (ص)سفارش پیامبر
رمز  "شوید. دستانتان بازخواست میمسئول هستید و درباره زیر
در طول تاریخ نیز همین ایجاد  (ع)ماندگاری حکومت امام علی

عدالت او عامل اصلی اعتماد خصوص  هباست، همدلی و همزبانی 
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   ۱۳۹۷ تابستان، ۳، شماره ۲دوره                                                                                                                                                                                 با محوریت سالمتفصلنامه سبک زندگی اسالمی 

در  ین توجه به همدلیبنابرا ،به حکومت ایشان بین مردم بوده
  .[38]برخوردار است یت اساسیاز اهم قرآنو  شناسی روان

در  )اجتماعی و عملی ماست ،اعتقادی ،که پایه فکری(بنای توحید 
 بودهوحدت در اندیشه اسالم  هرت جایگاه ویژعبا اینت. وحدت اس

یه نیز ن نزول آاکه در ش طور ی است. همانقرآنکه مبتنی بر مبانی 
ای همیشگی به مسلمانان در همه  آمد، امر به وحدت، توصیه

این است که آحاد امت اسالمی  قرآنهاست. یکی از دستورات  ندورا
و همانند : "دست یکدیگر بگذارند دست در و با یکدیگر متحد باشند

 ندهکآمدن دالیل روشنگر براى ایشان، پراه پس از کسانى نباشید ک
ه عذابى بزرگ خواهند ک هستند و اینان کردندشدند و اختالف 

  ). ۱۰۵، (آل عمران "داشت
 قرآنو  شناسی روان تاکیدو  یدر زندگ یت همدلیبا توجه به اهم

 یادیز یفکیو  یمّ کقات یه تحقکشود  یم یشنهادر پین متغیا روی
 ییرد. از سویبشر صورت بگ یو نقش آن در زندگ ینه همدلیدر زم

و آموزش را باید  استدرمانی، رویکرد پیشگیرانه  ییکی از رویکردها
ی ها لذا با گسترش آموزش ،دانست یترین روش پیشگیر اساسی

 توان می در افراد جامعه یهمدلدین و پرورش  یها مبتنی بر آموزه
حذف یا کنترل کرد و  روانی و هیجانی را های ی از اختاللبسیار

رسیدن به این  یسطح بهداشت روانی جامعه را ارتقا داد. لذا برا
اجتماعات افراد در  ویژه بهکلی و  طور بهدین  ،مهم نهاد اجتماعی

ی دینی، تعمیق ها ی دینی، تفسیر صحیح آموزهها حفظ سنت
 یها دینی، ایجاد شور و هیجان دینی، تقویت انگیزه یها ارزش
 یو تربیت دینی، ایجاد و تثبیت هویت دینی، اجرا یدیندار

دارد  یا کننده نقش تعیین غیره دینی و یر و رفتارهایمناسک و شعا
انی که آموزش و شناس روان ،تحقق این اهداف عالی یو نیز برا

اند نقش بسزا و  دین دریافت داشته یها حوزه آموزهاطالعاتی در 
  ت.خواهند داشتحقق اهداف دین در جامعه  یمهمی برا

  
  گیری  نتیجه
، عدل و انصاف یارکر، تعاون، همیبر عمل خ یاسالم یدر مبان
دگاه یاز د ین معنا را با مفهوم همدلیتر یکه نزدکشود  یم تاکید
توانایی درک  عنوان به یهمدلشناسی،  رواندارد. در  شناسی روان

شود  یم یمعنهای مختلف  های دیگران در موقعیت علت واکنش
و باعث ارتباطات مثبت با  بخشد روابط اجتماعی را بهبود می هک
ارتباط و عمل  ی،ارکاز همنیز  یاسالم یدر مبان .شود یگران مید
شود.  یاد می یبه همدل نزدیک مفهوم عنوان بهگران یر با دیخ

متعادل  یها ها، کوشش ی اسالمی، عرصه کاوششناس روان
ی تعالیم ناب ها یروشنگر ها و راهنمایی یتجربی در پرتو -عقالنی

پیدا و نهان  یها منظور کشف و شناسایی حقایق و پدیده وحیانی به
از منظر اسالم و  یهمدلپرورش  یشناختی است. در راهکارها روان
وجود دارد و در برخی  یو همانند کمشتر یها ی مولفهشناس روان
 مشاهده یهمدلمتفاوتی در رشد و پرورش  یها هم راهکارها زمینه
توان به رشد و شکوفایی و  تعالیم اسالمی می یدر پرتو .شود می

  .بالندگی بیشتر و پایدارتر در این حوزه دست یافت
شهیدمدنی  دانشگاه اندركاران تدس و اساتيد از تشکر و قدردانی:

 یيار را ما پژوهش اين در كه یعزيزان یتمام نيز وآذربایجان 
  .نماييم یم یسپاسگزار نمودند،

 .است نشده گزارش نويسندگان یسو از یمورد تاییدیه اخالقی:
  .است نداشته وجود منافع تعارض تعارض منافع:

(نویسنده اول)، قلی  بهبود یاریسهم نویسندگان: 
 خسروشاهی جعفر بهادری %)؛٣٠شناس/نگارنده بحث ( روش

/پژوهشگر اصلی/ نگارنده بحث مقدمه(نویسنده دوم)، نگارنده 
)٧٠(%  

 گونه هر بدون و یشخص پژوهش از برگرفته مقاله اين منابع مالی:
  .است شده انجام یمال حمايت
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