
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 از کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان  مدهیاز خالصه فصل

 عشق الهیموضوع: 

 181تا  167صفحه: 

***************** 

 اصالت خشم یا محبت 

باشد. جوّ    جوّ محبت، مهر، صفا و دوستیاش  این است که جوّ زندگی زندگی بشر  ترین امتیازات  یکی از بزرگ   ✓

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

اه  رانسانی را بدون قهر و پرخاش ادتوانیم زندگی  بدون پرخاش نبوده  نگذشته است. اگر کسی بگوید ما می

 بینانه زده و نا آگاه است و به طبع بشر آشنایی کافی ندارد. کنیم حرفی غیر واقع 

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

فرد یا زندگی یک جامعه، به شکلی در آید    گی بشر، زندگی یک و حاکم باشد و چهره مقدم باشد. هرگاه زند 

اش منحرف شده و  که خشم چهره اول آن زندگی گردد، باید بگوییم آن فرد و آن جامعه از طبیعت انسانی

 بیمار گونه اشت.  

و این  خشم را به صورت کامل از زندگی بشریت خارج کرد  هرچند به صورت واقعی هیچ وقت امکان ندارد که   ✓

قیامت یا در قیام حضرت قائم عجل اهلل تعالی فرجه امکان دارد. اما نباید اجازه دهیم خشم  مسئله تنها در  

 چهره اول جامعه باشد و همیشه چهره اول جامعه باید محبت باشد.

 محور محبت

 : در جامعه دو نوع محبت وجود دارد ✓

 های خانوادگی و خویشاوندی و... یعنی همان محبت  محبت طبیعی: -1  •

 یعنی محبت هم وطنی و همشهری و هم نژادی و..  ماعی:محبت اجت -2  •

گر شود و به  جا جلوه شر به صورت طبیعی نیازمند این است که محبت در زندگی و روابط اجتماعی او همه ب ✓

 چشم بخورد. 



 

 

تواند می تنها محبت هم مسلکی و هم ایمانی  تواند این نیاز را تأمین کند و  هیچ یک از این دو نوع محبت نمی ✓

برد و نباید هم از بین ببرد  این نیاز را تأمین کند. الیته این نوع محبت دو نوع محبت الوی را از بین نمی که  

داشته باشد تا جامعه  محوریت و اصالت  دهد. و ابن نوع محبت در جامعه باید  بلکه آنها را تحت الشعاع قرار می 

 صحیح حرکت کند.  

، در رفتارهای اجتماعی مختلف تأثیر  محبت الهیشود به  ر می این محبت ایمانی که در جوامع اسالمی تعبی ✓

ترین آنها رفتار اقتصادی در جامعه است که یک انسان مسلمان چقدر پایبند به احکام  گذار است و یکی از مهم 

 اقتصادی در جامعه است و علت پایبندی او محبت است یا ترس یا...؟! 

السالم  شود  ده است وقتی در سالم های آخر نماز گفته می هم منعکس ش   نمازجلوه این نوع محبت حتی در   ✓

 علینا و علی عباداهلل الصالحین.

است. و باید این محبت را در جامعه    محبت الهی در جامعه اسالمی آسیب دیدهاساسا محبت و در رأس آن   ✓

 ترویج کرد. تا در مسائل مختلف اجتماعی به مشکل نخوریم.

ها و تمایالت. و حتی  دارد نسبت به سائر محبت ای نقش ریشه بت در جامعه  باید توجه داشت که این نوع مح ✓

محبت ما نسبت به پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السالم باید در راستای محبت الهی باشد و اگر غیر از  

 این باشد جامعه ما دربرابر مشکالت مختلف آسیب پذیر خواهد بود. 

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

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

دوستی  خشم رفیق  بر  حاکم  چه  و  دیگر  رنجشهای  و  دوستان  ها  جمع  در  هرگز  و  دیگر.  های 

های هدفی کمترین آسیبی وارد کند.  را پیدا کند که به محبتهای شخصی نتواند این قدرت  رنجش

 البته این ایدئال است. 

 

 


