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مقدمه 

سالمت جامعه 

انواع محبت 

امیاز جلسات تفسیري  انس بیشتر با قرآن همراهی با آهنگ قرآن 

عیب جلسات تفسیري 
 مباحث خیلی منظم نیست و اسالم شناسی 
جامعی نمیتوان در این جلسات ارائه داد 

 میزان محبت در جامعه مساوي ست با میزان 
سالمت اجتماعی 

 هر چند خشم خودش یک امر طبیعی است و در 
 مواردي الزم است اما تنها علت لزوم خشم 
همین ناسالم بودن جامعه است 

 طبق مبانی اسالم زندگی بشر در مرحل اول 
 باید بر اساس محبت و انس و مؤانست باشد 
نه خشم و غضب 

 همانگونه که یک انسان به هردلیلی حتی 
 دلیل موجه گاهی عصبانی می شود گفته می 
 شود که او از حالت عادي خارج شده است در 
جامعه هم همین طور است 

 حتی در مورد جوامع مستثمره و مستعمره 
 باید این سوال را مطرح کرد حالت عادي 
چیست و حالت االن غیر عادي است یا عادي 

محبت طبیعی 
 محبت هاي خویشاوندي، فامیلی و نسبی که 
در بین انسان ها وجود دارد 

محبت اعتباري 
 محبت هاي هم وطنی، همشهري، هم بالدي و... که 
در جامعه وجود دارد 

 البته باید بحث شود که این نوع محبت از 
جنس محبت طبیعی است یا اعتباري است 

محور محبت در جامعه 

خشم در واقعیت جامعه 

 هر چند صحیح این است که جامعه مملو از 
 محبت باشد اما در واقعیت این اتفاق نخواهد 
افتاد مگر با ظهور حضرت حجت یا قیامت 

 البته باید تالش شود در جامعه هرچه 
 بیشتر این مسئله رعایت شود و باید 
 تالش کرد که محبت چهره اول جامعه باشد اما 
 در جایی که دیده می شود محبت موجب سوء 
استفاده است باید از خشونت استفاده کرد 

 محبت طبیعی و اعتباري نمی تواند محور 
باشد 

 چون نمی تواند نسب به همه نیازهاي اجتماعی 
انسان پوشش و گستره داشته باشد 

محبت مسلکی 

 این نوع محبت چون بر اساس اندیشه و عمل 
 مکتبی است می تواند این گستره بر 
نیازهاي انسان را داشته باشد 

 در بین مکاتب مختلف اسالم به دلیل 
 کمالی که دارد بیشترین صالحیت را براي 
محوریت در محبت جامعه دارد 

 براساس تجربه هم محبت در جوامع مسلمان 
بیش از جوامع مکتبی دیگر است 

 بنابراین باید در جامعه محبت الهیاسالمی 
 حاکم باشد و تا زمانی که این محبت در 
 جامعه حاکم نباشد حد نصاب ایمان تحقق 
پیدا نکرده است 

 این نوع محبت در همه شئون انسان از جمله 
اقتصادي و ... دخالت دارد 

 البته محبت مسلکی و مخصوصا محبت 
 الهی سایر محبت ها را از بین نمیبرد بلکه 
تحت الشعاع قرار می دهد 

 باید با تمرین هاي مختلف این نوع محبت را 
در جامعه گسترش داد 

 در محبت مسلکی حتی محبت نسبت به 
اولیاء اهللا بر اساس محبت الهی است 

محبت مسلکی 
 محبت به دلیل اتحاد در اندیشه و عمل بر 
اساس مسلک و مکتب خاص 


