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 خشم در زندگی انسان 

باشد. جوّ قهر  اش جوّ محبت، مهر، صفا و دوستی  ترین امتیازات زندگی بشر این است که جوّ زندگییکی از بزرگ 

آید. البته زندگی انسان بدون  و خشونت حیوانی اصالً مطلوب و مطبوع انسان نیست و انسان از آن خوشش نمی

توانیم زندگی انسانی را بدون قهر و پرخاش اداه کنیم حرفی  پرخاش نبوده  نگذشته است. اگر کسی بگوید ما می 

 ر آشنایی کافی ندارد. بینانه زده و نا آگاه است و به طبع بشغیر واقع 

 2بند  169ص 

 اصالت خشم یا محبت 

ام از مبانی و مبادی اسالم استنباط کنم،  تا آنجا که مطالعه طبیعت بشر سالم نشان داده، و تا آنجا که من توانسته 

موقع باید  زندگی بشر باید در درجه اول بر محور مهر و محبت بگردد و هر جا انحرافی از این محور پیش آمد آن  

 داروی خشم به کار افتد. 

 2بند  169ص 

 اصالت خشم یا محبت 

ها باید در پی ساختن محیطی برای زندگی خود باشند که در آن محیط مهر و محبت حکومت کند و حاکم  انسان

  باشد و چهره مقدم باشد. هرگاه زندگی بشر، زندگی یک فرد یا زندگی یک جامعه، به شکلی در آید که خشم چهره 

 اش منحرف شده و بیمار گونه است.اول آن زندگی گردد، باید بگوییم آن فرد و آن جامعه از طبیعت انسانی

 2بند  169ص 

 رفتار انسان



 

 

یک جا ببیند دیگران از مهر ورزیدن او  آدم سالم دوست دارد در درجه اول نسبت به همگان مهر بورزد؛ مگر اینکه  

و برادری را دامی برای تجاوز به او و برده کردن او و اسیر کردن او وخوار  کنند و مهر و محبت  سوء استفاده می 

اند. آن وقت که انسان خود به خود، به صورت اتوماتیک و طبیعی، به صورتی  کردن او و بی قیمت کردن او قرار داده 

ا آتشی است که  سوزاند با اینکه آتش است، امشود و با خشمش آتش ظلم را می که خدایش آفریده، خشمگین می 

 تر است.از آتش ظلم سوزنده 

 1بند  171ص 

 نیاز بشر به محبت

نیاز بشر به محبت، حتی حکومت محبت در محیط زندگی و روابط اجتماعی او، از نظر من امری است روشن. باید  

 بکوشیم محیط زندگی ما محیط محبت و انس و برادری و صفا و صمیمیت باشد.

 1بند  171ص 

 بت باالترین مح 

ها در میدان وسیع و گسترده اجتماع گردد محبت  باالترین محبتی که شایستگی آن را دارد که محور ارتباط انسان

آمیز پیدا  ها به صورت برادر مسلکی و برادر ایمانی و برادر دینی با یکدیگر پیوندی محبتمسلکی است. هم مسلک 

رویی دارد که بتواند محور اصلی روابط اجتماعی باشد. این کنند. این پیوند محبت آمیز چنان قدرت و توان و نیمی 

دهد؛ البته  های دیگر، از قبیل محبت خانوادگی است و آنها را تحت الشعاع قرار می محبت حتی حاکم بر محبت 

دهد. محبت  دهد. محبت قوم و خویشی را تحت الشعاع قرار می برد اما تحت الشعاع قرار می آنها را از بین نمی

دهد اگر آنها واقعا اصالت و ارزشی داشته باشند. و  وطنی و... را تحت الشعاع قرار می هم گری، همزبانی،  ریهمشه

 دهد. آید و آنها را تحت الشعاع قرار می جنبه طبیعی داشته باشند محبت مسلکی می 

 1بند  173ص 

 محبت مسلکی 

هایی که رنگ دینی دارند  اجتماعی، مسلک  هایها و منش ها و روش تجربه نشان داده است که در میان مسلک 

از همه مسلک  تا کنون  دادنشان  قلبی  زایی و قدرت پیوند  بوده است. در میان  قدرت محبت  بیشتر  های دیگر 

مسلکی، آن محبت دینی که بر محور خدا دوستی و خدای یگانه دوستی و »رب العالمین«،    –های دینی  محبت 

داشتن باشد، قدرتش، از یک سو، و میدان و وسعت میدانش، از سوی دیگر، نسبت  یعنی خدای جهانیان را دوست  

 های دیگر نیرومندتر بوده است.به همه محبت 



 

 

 1بند  173ص 

 رسیدن به حد نصاب ایمان

رفقا! اگر شما باید خودتان را به صورت یک فئه و یک گروه تربیت شده اسالمی دربیاورید که پیوندتان با یکدیگر  

پیوند الهی و معنوی باشد، بدانید تا از این مرحله نگذرید اصال به مرحله ایمان کذایی )یعنی حد نصاب ایمان(  

های شخصی این عرضه و قدرت را داشته باشد که بتواند به صفایی که در  اید. اگر در داخل دوستان رنجش نرسیده

 ایمان فاصله داریم.  جوّ آنهاست آسیبی وارد بکند، بدانید از آن مرحله حد نصاب

 1بند  174ص 

 ایدئال جامعه ایمانی 

امیدوارم ما این کمال را داشته باشیم و الاقل در مناسبات میان گروه همفکر ما این حالت به چشم بخورد: محبت  

های دیگر  ها و رفیق دوستی ایمانی، محبت هدفی، و محبت الهی حاکم بر همه عواطف دیگر؛ چه حاکم بر محبت 

های شخصی نتواند این قدرت را پیدا  های دیگر. و هرگز در جمع دوستان رنجش ها و رنجشاکم بر خشم و چه ح

 های هدفی کمترین آسیبی وارد کند. البته این ایدئال است. کند که به محبت 

 2بند  181ص 

 


