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 چكيده

گيري از روش تحليلي و با استناد به آيات و روايـات مربوطـه،    در مقالة حاضر تالش شده است كه با بهره

هـاي   دوسـتي در اسـالم و انگيـزه    دربارة موضوعاتي چون خاستگاه محبت در انسان، حدود و ثغور انسـان 

ستي، به برخي نكات اصلي اشـاره گـردد تـا بـر اسـاس آن بتـوان الگـوي        دو حقيقي و غير حقيقيِ انسان

دوستي اسالمي را به مثابه هدفي تربيتي مطرح نمود. در اين نوشتار اين نتيجه به دست آمد كـه در   انسان

جويانـه و   گرا و سـكوالر كـه روابـط انسـاني را بـر مبنـاي رقـابتي سـتيزه         هاي مادي مقابل برخي ديدگاه

دوستي اسالمي، مبنـاي روابـط انسـاني، نـوعي      كنند، در الگوي انسان طلبانه مطرح مي نفعتدوستي م نوع

محبت با صبغه الهي است كه بدون توقع عوض و پاداش به عموم بندگان خـدا ارزانـي ميشـود و نهايتـاً     

مي بـا  تعالي نوع بشر را به دنبال خواهد داشت. در بخش پاياني نيز بيان شده است كه نظام تربيت اسـال 

تواند زمينـة ايجـاد روابـط سـالم،      هاي تربيتي خود، مي ها و روش دوستي در اهداف، برنامه انعكاس انسان

 آميز را بين افراد جامعه مهيا سازد.  انساني و مسالمت
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 مقدمه

گيرد، براي رسيدن  هاي اصيل توحيدي سرچشمه مي آموزهدر فلسفه تربيتي اسالم كه از 
اي كه در  يكي بقاي انسان و ديگري تعالي وي به پايه«شود:  به دو هدف غايي تالش مي

تـر ايـن    ). بـراي درك عميـق  117ص ،1389 كيالنـي، خور جايگاه او در هستي اسـت ( 
شـناختي،   احـث هسـتي  هاي نيل به آنها، الزم است ابتدا در قالب مب اهداف و بررسي راه

و » آخــرت«، »زنــدگي«، »طبيعــت«و ســپس رابطــه او بــا » آفريــدگار«رابطــة انســان بــا 
تا با التفات بـه ايـن مباحـث نظـري، بتـوان راهكارهـايي        روشن شود» هاي ديگر انسان«

 عملي در حوزة تربيت اسالمي براي تحقق اين دو هدف ارائه نمود.
كنـد، همـان رابطـه     ان انسان و خداوند برقرار مياي كه فلسفه تربيتي اسالم مي رابطه 

ومـا خَلَقْـت الْجِـنَّ    «اسـت:  » عبادت«است؛ چون هدف غايي از خلقت انسان » عبوديت«
اطاعت كامل «هاي اسالمي، عبادت به معني  ). در آموزه56(ذاريات،  »والْإِنس إِلَّا ليعبدونِ
نمـود  . «1توانـد تجلـي يابـد:     اق) مـي است كه در سه نمود (مصـد » از سر محبت كامل

يا همان مناسك و اعمالي كه از رهگذر آنها، انسان آفريدگار خود را پرستش مـي  » آييني
هاي رايج  ها و سنت ها، ارزش كه در آن انسان با مطالعه فرهنگ» نمود اجتماعي. «2كند؛ 

ـ   د و سـعادت و  در جوامع بشري، از آثار و نتايج نزديكي و دوري اين جوامع بـا خداون
شقاوت ناشي از آن، آگاهي يافته و لزوم اطاعت كامل از يگانه قـادر توانـا را بـا دالئـل     

كه موضوع آن علوم طبيعي است؛ به طـوري كـه   » نمود آفاقي. «3عيني درك مي نمايد؛ 
هـاي الهـي طبيعـت فـراهم      هاي طبيعت، زمينه را بـراي كشـف برهـان    مداقه در شگفتي

 ).  121،صشناخت خداوند از دريچه كتاب خلقت است (همانآورد كه ثمره آن  مي
است. تسـخير گرچـه در   » تسخير«اما رابطه انسان و طبيعت در فلسفه تربيتي اسالم  

لغت به معني كار و خدمت رايگان است اما در اينجا به اين معنا است كه خداوند با رام 
حفظ اصولي و بـدون آن كـه    كردن طبيعت براي انسان، به او قدرت و اجازه داده كه با

برداري كند. در  بهايي به خداوند بپردازد، از مواهب طبيعي در راستاي منافع خويش بهره
راستاي تسخير طبيعت، هم بقاي نوع بشر تضمين مي گردد و هم انسان بـه آزمايشـگاه   

كند و بدين  شود و شواهدي روشن از عظمت آفرينش خداوند را درك مي آفاق وارد مي
 ).157ص ،دارد (همان با صالبت بيشتري در مسير نمود آفاقي عبوديت، گام برمي سان

» ابـتال «آنچه انسانِ مورد نظر فلسفه تربيتي اسالم را با زندگي مرتبط مي كند، رابطـه  
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است. ابتال به معني آزمون و سنجش است؛ سنجش عملـي عبوديـت انسـان نسـبت بـه      
تعبيـر  » ه از خالق، آن هم از سـر محبـت كامـل   اطاعت كامل بند«خداوند. اگر عبادت را 

اين امتحان يا نمود عملي اين اطاعت خواهـد  » مكان«و زمين » زمان«كنيم، آنگاه زندگي 
ــور «بــود:  ــزُ الْغَفُ ــو الْعزِي هــا و ــنُ عملً سأَح ــم ــوكُم أَيكُ ــاةَ ليبلُ يالْحو تــو ــقَ الْم ــذي خَلَ  ؛الَّ

 »همان(خدايي) كه مرگ و زندگي را پديد آورد تا شما بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد
 ).212،ص(همان )2....(ملك،

كنـد   اي كه فلسفه تربيتي اسالم ميان انسان و انسان(هاي ديگر) برقـرار مـي   اما رابطه 
اي كـه   )؛ رابطـه 90نحل،.»(انّ اهللا يامرُ بِالعدلِ و اَالحسان ...«است: » عدل و احسان«رابطه 

عبارت است از كاربرد عملي نمود اجتماعي عبوديت. بدين معني كه اگر نمود اجتماعي 
شود و صبغه معرفتي دارد، رابطة انساني مبتني بـر   عبوديت، منتج به شناخت خداوند مي

) و همـان  209-179ص عدل و احسان، يكي از نمودهاي عملي عبادت اسـت (همـان،  
ت كه موضوع بحث اين مقاله بوده و با دقت بيشتري بررسي خواهد شد. در اي اس رابطه

تواند مطرح شود كه تالش براي پاسخ به آنها، بدنة اصلي اين  اين راستا، چند پرسش مي
هـا چيسـت؟    نوشتار را تشكيل داده است: نسبت ميان عدل و احسـان در رابطـه انسـان   

احسـان و  حـدود و ثغـور    شـود؟  ن مـي خاستگاه احسان و رأفت در انسان چگونه تبيـي 
 از منظـر اسـالم   آنهاي حقيقي و غير حقيقيِ  و انگيزهتا كجاست دوستي در اسالم  انسان

هايي براي تربيت اسالمي در پي خواهد  كدامند؟ و نهايت اين كه اين مباحث چه داللت
 داشت؟

 نسبت ميان عدل و احسان در روابط انساني

في كه فلسفه تربيتي اسالم تعيين كرده يعنـي بقـاي نـوع    عدل و احسان براي تحقق اهدا
بشر و تعالي او الزم و ملزوم يكديگرند. عدالت بـر محـور حـق، انصـاف، حسـابگري،      

است. رابطة انساني مبتنـي  » بقاي نوع بشر«اش  دقت و معامله به مثل استوار است و ثمره
ود كه نابودي بشـر را بـه   ش هايي مي بر عدالت، منجر به حل مشكالت و فرونشاندن فتنه

 دنبال خواهند داشت. 
آن در الگـوي  » كفايـت «گرچة درباره لزوم عدالت ترديدي وجود ندارد، امـا ميـزان   

روابـط اجتمـاعي   «روابط انساني، ميتواند محل بحث باشد. عـدالت بـراي بنيـان نهـادن     
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را  نظـر نمـود يـا الگـوي ديگـري      تـوان از آن صـرف   ، الزم است و هرگـز نمـي  »متوازن
جامعه در گرو آن است كه عالوه بر برابري و عـدالت،  » تعالي«جايگزين آن ساخت، اما 

سورة  90رأفت و احسان نيز در روابط بشري وارد گردد. به همين دليل است كه در آيه 
ــت:     ــده اس ــزوده ش ــدل اف ــر ع ــان ب ــل، احس ــان و  «نح ــدل و واالحس ــأمر بالع انّ اهللا ي

راين، ثمرة احسان، استحكام روابط و ايجاد حس محبـت  ). بناب223، ص1387...(باقري،
 انجامد. دوستي است كه به تعالي نوع بشر مي و انسان

 

 
 

 : كاركرد عدل در روابط بين فردي1نمودار

 

توان اين نكتـه را نيـز افـزود كـه اگـر عـدل        در ادامة تبيين نسبت عدل و احسان مي
اي فراتر از آن اسـت، زيـرا بـر نـوعي عـدم       اي مبتني بر توازن است، احسان رابطه رابطه

اي است كه در مواردي به كسـي بـيش از    توازن سازنده استوار است؛ اين رابطه به گونه
). ايـن  111ر از آنچه حق اوسـت، بسـتانند (همـان،ص   آنچه حق اوست، بدهند و يا كمت

شناسي و تواضـع را   موقع، حس قدر جا و به نوع رابطة انساني، در صورت به كارگيري به
 كند.   انگيزد و خشكي و سختي روابط مبتني بر عدالت را تلطيف مي ها برمي در انسان
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 فردي : كاركرد احسان در روابط بين2نمودار

هـا در فلسـفه تربيتـي     جاد رابطه مبتني بر احسان و رأفت بين انسانحال كه لزوم اي 
اسالم، تا حدي روشن شد، بايد ديد كه آيا خداونـد زمينـه و قابليـت احسـان و رأفـت      
نسبت به ديگران را در وجود انسان قرار داده است؟ به بيان ديگر، اگـر خداونـد رابطـة    

ارهـاي الزم را نيـز در وجـود انسـان     مبتني بر عدل و احسـان را توصـيه كـرده، آيـا ابز    
بيني نموده است تا او بتواند عدالت و احسان را ساري و جاري سـازد؟ اينجاسـت    پيش

شناسـانه   شناسانه عبور كنيم و بحث را بـا نگـاهي انسـان    كه الزم است از مباحث هستي
 ادامه دهيم.

 يو قابليتهاي انسان احساننسبت عدل و 

ـ     ت، داراي ابعـاد وجـودي يـا بـه تعبيـري شـئون، قـوا و        انسان بـه مثابـة موضـوع تربي
ترين آنها عبارتنـد از: فطـرت،    شناسي اسالمي، مهم استعدادهايي است كه براساس انسان

پذيري، عواطف، ذوق هنري و حيات اجتماعي. از منظـر تربيـت    عقل، اختيار، مسئوليت
تـوازن و هماهنـگ در   اسالمي، اين قوا و شئون بايد بر اساس تعاليم ديني، به صـورت م 

جهت وصول به مقام قرب و رضا و لقاي خداونـد تربيـت شـوند (طـرح كليـات نظـام       
). حال بايـد ديـد، روابـط انسـاني     39، ص 1367آموزش و پرورش جمهوري اسالمي، 

 مبتني بر عدالت و احسان، با توسل بر كدام يك از قواي فوق قابل تحقق است؟
چنان كه گفته شد اگر عدالت را حركت، بر محور حق، انصاف، حسابگري، دقـت و  

 ا-جاد �س *()ت و ا&سان دو"!ی ا�سان

کام روا3ط ا01ما.ی  Aعا?ی <وع ;:ر ا"78
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رسد انسان براي برقراري عدل بايـد متوسـل بـه نيـروي      معامله به مثل بدانيم، به نظر مي
خود گردد. گرچـه برخـي محـور عـدالت را قـانون (چـه الهـي و چـه بشـري)          » عقل«

ـ       دانسته ز حـق از باطـل، رعايـت انصـاف و     اند، امـا نقـش عقـل در وضـع قـانون، تميي
را نبايد در عدالت دخيل  حسابگري دقيق، بسيار بارز و برجسته است. در اينجا، عواطف

تـوان از سـر عطوفـت و رأفـت      هاي ديگـران نمـي   نمود؛ زيرا نسبت به حقوق و دارايي
واءهم وقُلْ آمنت بِما أَنزَلَ اللَّه من فَلذَلك فَادع واستَقم كَما أُمرْت ولَا تَتَّبِع أَه«داوري كرد: 

نَكُميلَ بدأَعل رْتأُمتَابٍ وبنابراين به دعوت پرداز و همان گونه كه مامورى ايسـتادگى   ؛ك
كن و هوسهاى آنان را پيروى مكن و بگو به هر كتابى كه خدا نازل كـرده اسـت ايمـان    

 ). 15شوري، ....»(كنممور شدم كه ميان شما عدالت أآوردم و م
اي  اما حكايت احسان و خاستگاه آن حكايت ديگري است. در نهاد انسان، مجموعـه 

رونـد. در   از بـارزترين آنهـا بـه شـمار مـي     » تنفر«و » محبت«از عواطف وجود دارد كه 
اسالم، اساس معاشرت و ارتباط افراد با يكديگر بر مبناي محبـت و رحمـت اسـت بـه     

فتار پيشوايان دين اسالم كه محبت را توصيه مي كنند، فراتر از حـد  طوري كه گفتار و ر
احصاء است؛ در حالي كه تنفر، جز در موارد ضرورت و آن هم با وارسـي عقـل مجـاز    

 ). 42،ص  1379 ،ياسـالم  ينظـام آمـوزش و پـرورش جمهـور     اتيـ طـرح كل نيست (
بنابراين، اگر خداوند براي تحقق رابطه مبتنـي بـر عـدل، انسـان را بـه نيـروي تعقـل و        

» محبـت «خردورزي مجهز كرده است، براي فعليت يافتن رابطة مبتني بر احسان، حـس  
  را در وجود وي به وديعه نهاده است.

محبـت حسـي پيچيـده و تـا حـدي      دربارة محبت چند نكته قابل بيـان اسـت: اوالً،   
 ،است كه تنها اختصاص به موجودات داراي نفس (انسان و حيوان) دارد. ثانيـاً  اختهناشن

يا شيء باشـد و   ، حيوانتواند انسان شود مي مفعول محبت يا آنچه محبت بر آن واقع مي
هاي متفاوتي به وجـود آيـد كـه شـكل ارادي و اختيـاري       تواند با انگيزه محبت مي ،ثالثاً

 دارد.» انسان«باطبايي شكل شعوري آن اختصاص به محبت يا به تعبير عالمه ط
تي عالقـه و مـود   اگربندي رسيد كرد كه  توان به اين جمع ، ميباالبا التفات به موارد 

و متوجـه   شدهطور ارادي و آگاهانه از انسان صادر ه كه ريشه در طبيعت انساني دارد، ب
است، بروز و ظهور » وستيانسان د«محبت كه همان  نمود خاصي ازانساني ديگر گردد، 

شناسـي   هايي چـون فلسـفه و روان   گرچه دربارة اين حس انساني در حوزه يافته است. 
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مطالب زيادي عنوان شده، ولي در حوزه مطالعات اسالمي، پيرامون چيستي و خاسـتگاه  
 -شـود  از آن ياد مي» دوستي انسان«كه امروزه با عنوان -» محبت معطوف به انسان ديگر«

ـ بحث شده است. بدين منظور، در ادامه بحث، كمتر  محبـت و   ةمروري اجمالي بر مقول
 .داشتخواهيم  رواييو  يقرآنهاي  آموزهانسان دوستي از منظر 

 حديث و قرآن منظر از دوستي انسان و محبت

و در » حـب «انگيز انساني است كه در قرآن از آن به  هاي شگفت محبت از جمله ويژگي
. ويژگـي بـارز ايـن خصيصـه     ياد شـده اسـت  » عشق«اسالمي از آن به ادبيات و عرفان 

تواند در انسان جوش و خروشـي ايجـاد كنـد و     اين است كه اگر فعال شود، مي انساني
خطير از جانب انسان گردد؛ اقداماتي كه در حالت عـادي،  عظيم و احياناً موجد اقداماتي 

از منظـر  رود. حـال بايـد ديـد،     يانديش نمـ  توقع انجام آن از انسان حسابگر و مصلحت
 ؟بديل انساني چيست  اين احساس بي أمنشتعاليم اسالمي، 

 خداوند سر منشاء محبت حقيقي

اي از صفات حميده است ولي گويي خداونـد بـر    گرچه ذات اقدس خداوندي مجموعه
، پـس از اينكـه   قرآن ةسور نخستين دررحمانيت و مهرباني خويش تأكيد بيشتري دارد. 

تـرين صـفت    را رب العالمين ميخواند، رحمانيت و مهرباني را نخستين و البته مهمخود 
توبه) با ابراز محبت الهـي   ةجز سوره (ب هاي قرآن سوره ةمطلع هم شمارد. خويش بر مي

 74محبت  ةواژو مرتبه، از محبت به بندگان ياد كرده  40داوند بيش از . خشود آغاز مي
 .  )1376فريد تنكابني، ( ار رفته استبار به صورت اسم و فعل به ك

نزد خداونـد   ،صفتي است كه در حد اعلي آن» مهرباني«كه است  مهم ديگر اين ةنكت
. در كنـد  ترين مهربانان معرفي مـي  وجود دارد؛ خداوند خود را ارحم الراحمين و مهربان

ِنَّه كَـانَ فَرِيـقٌ   إ« مورد بسنده مي كنيم: ذكر يكاينباره آيات فراواني وجود دارد كه ما به 
اى از  در حقيقت دسـته  ؛منْ عبادي يقُولُونَ ربنَا آمنَّا فَاغْفرْ لَنَا وارحمنَا وأَنت خَيرُ الرَّاحمينَ

گفتند پروردگارا ايمان آورديم بر ما ببخشاى و به ما رحـم كـن    بندگان من بودند كه مى
 ).109منون، مؤ( [كه] تو بهترين مهربانى
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 انتقال محبت از ذات الهي به انسان

هـا   براي تبيين اين نكته كه محبت صفتي الهي است و از جانب خداوند در وجود انسان
رجوع كنيم. در مباحث » شناسي اسالمي انسان«به مجدداً به وديعه نهاده شده، الزم است 

 ،(حجر فَخت فيه من روحي...فاذا سويتُه و نَ«  شناسي اسالمي، با استناد به آيه نظري انسان
شود كه از دو بخش تشكيل شده است: يكي جسم  قلمداد مي  )، انسان موجود مركبي29

بـه همـين دليـل     ؛مادي و خاكي كه از اين حيث با حيوانات ديگر تفاوت چنداني ندارد
گيـري انسـان از    نامد. اما بهـره  مي» من حيواني«شهيد مطهري اين بعد وجودي انسان را 

اسـت  » من انسـاني «روح الهي، بخش ديگري از وجود انسان را شكل بخشيده كه همان 
، 1362(مطهـري،   آيـد  موجـودات بـه حسـاب مـي     ديگـر و وجه تمايز اصلي انسان بـا  

رسد كه صفات مشترك بين خداوند و انسان مربـوط   به همين دليل، به نظر مي ). 96ص
 1اي كه روح انسـان از روح الهـي   ن بارقهاست و همي» روح الهي«گيري انسان از  به بهره

است. البتـه درجـه    )از جمله محبت(صفات الهي در انسان  أدريافت كرده است، سرمنش
اين صفات در وجود خداوند در حد اعلي است و در وجود انسان در حد معمول. پـس  

ي كه مبنـا » محبت«صفات متعالي انساني از جمله  ةهم أتوان نتيجه گرفت كه سرمنش مي
دوستي در انسان است، در اصـل از آن خداونـد اسـت و در هنگـام خلقـت       حس انسان

انسان، به او هديه شده اسـت. يـا بـه عبـارت فقهـي، باالصـاله از آن خداونـد اسـت و         
 باالضافه از آن همه بندگان خدا.

 وديعه ويژه الهي به بندگان خاص خداوند» كردن نهال محبت ربارو«

بذري است كه از جانـب خداونـد   » محبت«  گونه كه در بخش قبل بدان اشاره شد، همان
همه انسانها كاشته شده است و اگر بشـر بـا تـن دادن بـه تعلقـات دنيـوي و        وجوددر 

هاي سخيف حيواني، زمين پاك وجـود خـويش را آلـوده نسـازد، ايـن بـذر بـه         گرايش
به سمت خداونـد و سـپس    اول كه جهت آن در مرحله ددرختي بارور تبديل خواهد ش

. البتـه خداونـد در مـواردي    بودخواهد  انسان به سمت همة مخلوقات خداوند از جمله
نخسـت   ةالهـي در درجـ   ةخاص، پرورش اين نهال را تضمين كرده است كه ايـن وعـد  

                                                           
يـاي  » ي«به معني روح مورد توجه خداونـد اسـت و   » روحي«البته الزم به يادآوري است كه در آيه ياد شده عبارت  .1

خداوند روح است كـه بخشـي از آن در انسـان حلـول      -استغفراهللا  -نه اينكه  ». جنتي، بيتي، عبادي«نسبي است مانند 
 كرده است.  
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از خـودم بـر   و مهرى  ؛علَيك محبةً منِّي ولتُصنَع علَى عيني«شامل پيامبران گرديده است:
.)39(طه،  »تو(موسي) افكندم تا زير نظر من پرورش يابى

اما پس از پيامبران، اين مؤمنان و بندگان درستكار خداوند هستند كه ايجـاد محبـت    
إِنَّ الَّـذينَ آمنُـوا وعملُـوا    «الهي در دل آنها از جانـب خداونـد تضـمين گرديـده اسـت:      

 ملُ لَهعجيس اتحالاالصدنُ وماند بـه   كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده؛ الرَّح
 ).96دهد (مريم،  ها] قرار مى زودى [خداى] رحمان براى آنان محبتى [در دل

بـه   آنمحبت بايد گفت كـه گرچـه سـمت و جهـت اصـلي      نوع البته در مورد اين  
در دل انسـاني پـرورش    »مهـر الهـي  «ولي اگر اين نهال خجسـته يعنـي    خداستسمت 
فراگير آن، شامل بندگان  ةگردد و ثمر ابعاد وجود شخص از محبت آكنده مي همةيافت، 

اول بـه   ةبندگان مؤمن و مقربان درگـاه الهـي در درجـ    ،. بنابراينخواهد شدخداوند نيز 
ورزند و به سبب اينكه قلب آنها بـا مهـرورزي الهـي جـال يافتـه       معبود خويش مهر مي

جوشان محبت، بندگان خداونـد را نيـز سـيراب خواهنـد كـرد. در       ةاين چشماست، از 
گـردد.    الهي در دل مؤمنان ايجـاد مـي   ةدوستي با صبغ  چنين حالتي است كه حس انسان

الزم به يادآوري كه منظور از مؤمنان، تنها پيروان رسمي و علني يك دين خاص نيستند، 
هاي  رويكجها و  آلودگي ازكه خود را  ستا النفسي بلكه هر انسان پاك سرشت و سليم

 باشد صيانت كردهدنيوي و حيواني 

 حدود و ثغور محبت و انسان دوستي در اسالم

اسـت كـه از   الهـي   صـفتي به اين نكته اشاره شد كه محبت حقيقـي   پيشهاي  در بخش
سـفارش  مؤمنـان  بـه  و  جانب خداوند در وجود همة انسانها به وديعه نهاده شده اسـت 

پرسـش  . امـا  هـاي ديگـر نيـز ابـراز دارنـد      است كه اين محبت اصيل را بـه انسـان  شده 
يا گروهي خاص مشـمول آن   شودآيا اين محبت شامل همه بندگان خدا مياينجاست كه 

 گيرند؟ قرار مي
دوسـتي در اسـالم را چنـين     محبت و انسـان  ةخداوند در قرآن، حدود و ثغور حوز 

محمـد   ؛ولُ اللَّه والَّذينَ معه أَشداء علَـى الْكُفَّـارِ رحمـاء بيـنَهم    محمد رس«  تبيين مي كند:
 [ص] پيامبر خداست و كسانى كه با اويند بر كافران سختگير [و] بـا همـديگر مهرباننـد   

 ). 29 ،(فتح
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 شـمول شايد چنين به نظر بيايد كـه بـا توجـه بـه مضـمون ايـن آيـه،         ،در نگاه اول
مسلمانان يعني  ،است محدودرأفت اسالمي و دايرة دوستي اسالمي گزينشي است  انسان

وظيفه دارند برخي را دوست بدارند و با برخي ديگر دشمن باشند. اما بايد ديد، كـافران  
 دقيقاً چه كساني هستند؟  

توان به ديدگاه شهيد مطهري رجـوع نمـود. ايشـان بـا      مي پرسشپاسخ به اين براي 
كافراني كه با ديـن اسـالم و   «قرآن، كافران را به دو دسته تقسيم مي كند:  توجه به آيات

خواهند دين و مسـلمين را   مسلمانان سرجنگ ندارند و كافراني كه سرجنگ دارند و مي
دهد كه نسبت به دسته نخست محبت و احسـان   نابود كنند. اتفاقاً قرآن نه تنها اجازه مي

ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذينَ لَم يقَاتلُوكُم فـي  ال«يز مي كند: بلكه بدان سفارش ن ،روا داشته شود
 ؛الديِن ولَم يخْرِجوكُم من ديـاِركُم َأن تَبـرُّوهم وُتْقسـطُوا ِإَلـيهِم ِإنَّ اللَّـه يحـب الْمْقسـطيَن       

ما را از خانـه و ديارتـان   دارد از كساني كه با شما نستيزيده و شـ  خداوند شما را باز نمي
اند به نيكي و عدل رفتار كنيد. به درسـتي كـه خداونـد عـدالت پيشـگان را       بيرون نرانده
 ). 8 ،دارد (ممتحنه دوست مي

هايشـان   جنگيدند و آنان را از خانه كساني كه به خاطر دين با مسلمانان مي ةاما دربار
اللَّه عنِ الَّذينَ قَاتَلُوكُم فـي الـدينِ وأَخْرَجـوكُم مـن     إِنَّما ينْهاكُم « فرمايد: مي ،بيرون راندند

خداوند بـاز   ؛ديارِكُم وظَاهرُوا علَى إِخْرَاجِكُم أَن تَولَّوهم ومن يتَولَّهم فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
ندگان شما از ديارتـان و  گان با شما در دين و بيرون كننددارد شما را از اينكه با ستيز مي

آنان كه به يكديگر ياري رساندند تا شما را بيرون براننـد دوسـتي كنيـد و آنـان را ولـي      
خود قرار دهيد. هر كه آنان را ولي و دوست خود بگيـرد پـس آنـان همـان سـتمكاران      

 ). 9(ممتحنه،  باشند
رگويـاني  پس اسالم به روشني دستور مي دهد كه با چنين كـافران و سركشـان و زو  

محبت و احسـان بـه آنهـا دشـمني بـا مسـلمانان و        زيرا ؛بايد برخورد قهرآميز نيز بشود
با توجه به موارد ذكـر شـده    بنابراين، .)54، ص1372مطهري، ( تقويت بنيه دشمن است

كد دين اسالم به محبت و دوستي نسبت به پيروان ديگر اديـان آسـماني،   ؤو دستورات م
ت كه به جز كافراني كه مستقيماً بـه حـريم اسـالم و مسـلمين     توان چنين نتيجه گرف مي

وسـيع محبـت و    ةكنند، بقيه افراد، چه مسلمان و چـه غيـر مسـلمان، در دايـر     تعدي مي
در راستاي همين سنت اسالمي اسـت كـه حضـرت     گيرند. انساندوستي اسالمي قرار مي



 203    در فلسفه تربيتي اسالم» انسان دوستي« تأملي بر جايگاه

 

لت را در رحمـت آوردن  د«امام علي(ع) در نامه معروف خود به مالك اشتر مي فرمايد: 
بر ملت و محبت و مالطفت نسبت به آنها كامالً واقف و آگاه دار زيرا مـردم دو صـنفند   

 كيشي است كه در آفرينش همانند تو است. كيش و يا غير هم يا برادري است هم
 گـوييم  ميوقتي  ؛نيز بايد اشاره كرد يديگر ةدوستي به نكت لبته در باب حدود انسانا

شناسي نيست كه اگـر چنـين باشـد     رمان انسان از نظر فيزيولوژيك يا زيستانسان منظو
آنهـا جـزء    ةفرقي بين انسان و حيوان و گياه و ديگر موجودات زنده نيسـت؛ زيـرا همـ   

اديان الهي از جمله دين اسـالم، بـر رفتـار تـوأم بـا       ةمخلوقات خداوند هستند و در هم
يـك وجـه تمـايز مهـم نسـبت بـه ديگـر        محبت نسبت آنها تأكيد شده است. اما انسان 

اوسـت؛  » انسـانيت «موجودات دارد كه او را شايسـته محبـت مـي گردانـد و آن همـان      
ر اصل كرامت در اسالم صشود. در توضيح مخت ناشي مي» كرامت انساني«انسانيتي كه از 

هاي عمومي انسانهاست كه خداوند براي همه  يكي از ويژگي» كرامت«توان گفت كه  مي
منـا  رَد كَقَولَ«انسانها فراهم آورده و به موجب آن انسان را بر غيرانسان برتري داده است: 

ايـن كرامـت انسـاني    70 ،و به راستي فرزندان آدم را بزرگوار داشتيم (اسراء ؛آدم... نيب .(
يابد كه بشر بعد انساني وجـود خـويش را دريابـد و اصـالت      هنگامي تبلور و ظهور مي

هاي انساني و سجاياي اخالقي بداند. اين موضوع مورد نظـر   در ارزش وجود خويش را
« ... سـازد:  دوستي خاطر نشان مـي  وي در باب انسان ؛شهيد مطهري نيز قرار گرفته است

دوستي يعني انسان بما هو انسان، يعنـي انسـان از ايـن جهـت كـه       گوييم انسان وقتي مي
دوستي يعني  هاي انساني. انسان با ارزش انسان است بايد دوست داشته شود. يعني انسانِ

دوستي. اما اگر انساني ضد انسان و انسانيت شـد، مـانع راه و تكامـل انسـانهاي      انسانيت
تـر آمـده اسـت و شايسـته      ديگر شد ... به تعبير قرآن از حيوان هـم چنـد درجـه پـايين    

 ).224، ص 1362مطهري،( دوستي نيست انسان
ها  انسان ةاسالم هم ديدگاهن چنين نتيجه گرفت كه از توا پس در پايان اين بخش مي

 ةي بـه جامعـ  اول كافراني كه تجاوز و تعد ؛شايسته محبت و رأفت هستند مگر دو گروه
خود را به » من انساني«هايي كه  و دوم  انسان اند اسالمي را در دستور كار خود قرار داده

چنـين موجـودات    بنـابراين، است. فراموشي سپرده و خوي حيواني در آنها غالب گشته 
، نه تنها شايسته محبت نيستند بلكه بـا برخـورد قهرآميـز، بايـد آنهـا را از      »انسان نمايي«

 خواب غفلت بيدار نمود. 
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 انسان دوستي و محبت ورزي: الگوي ارتباطي مرجح در اسالم

دوسـتي   اناديان الهي از جمله اسالم، مبناي اصلي روابط انساني بر محبت و انس ةدر هم
دهد كه رمـز توفيـق انبيـاء در جلـب حـداكثري       بنا شده است. شواهد تاريخي نشان مي

رفتار مبتنـي بـر محبـت     ةبار گردد. در هاي مختلف مردم نيز به همين موضوع بر مي توده
ترين الگوي روابط انساني كـه مسـتقيماً تحـت هـدايت و      و مهم نخستينانبياء به عنوان 

قابل ذكـر   ةگرفته است، مباحث فراواني مطرح شده است ولي نكتنظارت الهي صورت 
، با مضـموني كـامالً آشـكار از جانـب     »الگوي رفتاري«اين است كه دستور مستقيم اين 

خداوند به پيامبران ديكته شده است تا در مراحل بعدي، به عنوان يـك الگـوي رفتـاري    
خداوند متعال در سـوره  شـعراء آيـه     فراگير، مورد استفاده پيروان اديان الهي قرار گيرد.

و بـراى آن   ؛واخْفض جنَاحك لمنِ اتَّبعك مـنَ الْمـؤْمنينَ  « به پيامبر خود مي فرمايد:  215
كه عين اين عبـارت   . جالب آن»بال خود را فرو گستر ،اند مؤمنانى كه تو را پيروى كرده

. از آنجـا كـه   »واخْفض جنَاحك للْمؤْمنينَ«سوره حجر نيز تكرار شده است: ...  88 ةدر آي
تـوان دريافـت كـه     در فرهنگ قرآني، بال گستردن به معني محبت و فروتني اسـت، مـي  

الگوي مورد تأييد خداوند در روابط پيامبران با انسانها، الگوي مبتني بر محبت و فروتني 
ود ندارد. چـون خداونـد در   است و هيچگونه اجبار و اكراهي در اين رابطه دوجانبه وج

شـود كـه روش ابـالغ     همان سوره بالفاصله پس از اين توصيه به پيامبر خود يادآور مي
و بگو مـن همـان    ؛وقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذيرُ الْمبِينُ«مبتني است: » انذار«دستورات دين بر شيوه 

 ).  89هشداردهنده آشكارم (حجر، 
وفقيت پيامبر(ص) را در روش ارتبـاطي مبتنـي بـر    در جاي ديگر نيز، خداوند رمز م

فَبِما رحمةٍ منَ اللّه لنت لَهم ولَو كُنـت فَظًّـا   « دوستي او دانسته است: ورزي و انسان محبت
كلونْ حيظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مپس به [بركت] رحمت الهى با آنان نرمخـو [و پرمهـر]    ؛غَل

عمـران،   (آل شـدند  دل بودى قطعاً از پيرامون تو پراكنده مـى  سخت شدى و اگر تندخو و
159.( 

رفتار مبتني بر محبت در اسالم، نكتـه مهـم ديگـري نيـز      ةدر ارتباط با الگو و روي  
اســت و نــه » گونــه تجــارت«دوســتي الهــي نــه  كــه انســان قابــل ذكــر اســت و آن ايــن

در روابـط معمـول بـين فردي،گـاه      در توضيح مورد اخير، بايد گفت كه». طلبانه منفعت«
كه محبت مشابه و متقـابلي   شود ميانجام شود كه محبت به ديگران به اين اميد  ديده مي
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گـردد كـه    بر مـي  سودياصلي محبت، به  ةريش اينكه. يا شوداز سوي طرف مقابل ارائه 
از محبـت  دوستي ديني،  طلب از ابراز محبت به ديگران انتظار دارد. اما انسان فرد منفعت
ا اميد گيرد كه نه با توقع محبت متقابل همراه است و نه ب ت ميئپيرايه الهي نش پاك و بي

تنهـا بـا نيـت    با صـبغة الهـي،   دوستي  محبت و انسان ؛حصول منافع فردي و شخصي به
گيرد. در اثبات اين مدعا كه محبت در اسـالم بـه نـوع واكـنش      صورت مي» قرب الهي«

 تَسـتَوِي الْحسـنَةُ وال   وال« ت به ذكر دو نمونه بسـنده مـي كنـيم:   طرف مقابل وابسته نيس
     ـيممح ـيلو ةٌ كَأَنَّـهاوـدع نَـهيبو نَكيي بنُ فَإِذَا الَّذسأَح يي هبِالَّت فَعئَةُ ادياي پيـامبر  ؛الس! 
ن خصـلت  خوي نيكو در تأثير گذاري با خوي زشت برابر نيسـت؛ پـس بـا نيكـو تـري     

هاي آنان را دفع كن كه ناگاه آن كسي كه ميان تو و او دشمني است گويي دوسـتي   بدي
 ).33(فصلت،  دلسوز است

البالغه خطاب به فرزنـدش امـام حسـن(ع) دربـاره      نهج 31امام علي (ع) نيز در نامه 
چـون  « دوستي اسـالمي را معرفـي مـي كنـد:     نوع رفتار با دوستان، نمونه كاملي از انسان

برادر[ديني] تو از تو جدا گردد، تو پيوند دوستي برقـرار كـن، اگـر روي برگردانـد، تـو      
مهرباني كن و چون بخل ورزد تو بخشنده باش و هنگامي كه دوري گزيند تـو نزديـك   

گيرد تو آسان گير و به هنگام گناهش عذر او را بپـذير چنـان كـه     شو و چون سخت مي
 .»تو باشد گويي بنده او باشي و او صاحب نعمت
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 نسبت محبت و انسان دوستي با دين و دينداري

هاي متفاوت، محبتي موجبات تعالي و تقـرب   ها و انگيزه از بين انواع محبت با خاستگاه
. ايـن  الذكر در باب محبت الهي را دارا باشد هاي فوق ، كه ويژگيآورد ميانسان را فراهم 

روايات اسـالمي، گـاه تـا جـايي بـاال      دوستي است كه ارزش آن در  محبت و انسان عنو
شود. در اين بـاره امـام بـاقر (ع) مـي      داري برابر گرفته مي رود كه با خود دين و دين مي

محبـت اسـت و محبـت همـان ديـن       دين،؛ الدينُ هو الحب و الحب هو الدين«  فرمايند:
و  ت مــؤمن بــا ديگــران از عوامــل). گــاه نيــز، مــود238، ص 1376(مجلســي،  »اســت
؛ اال و انَ ود المؤمن مـن اعظـم سـبب االيمـان    «هاي اصلي ايمان قلمداد شده است:  نشانه

، 74ج، همـان ( »آگاه باشيد كه مودت و دوستي مؤمن، از بزرگترين عوامل ايمـان اسـت  
 ) 281ص

هاي اسالمي، محبت و  دوستي در آموزه در مواردي نيز براي نشان دادن اهميت انسان
رأس « عقالنيت و خردورزي دانسته شـده اسـت:   ةه با ديگران، نشانايجاد رابطه صميمان

رفتـاري بـا     سر عقل بعد از ايمان، خوش؛ العقل بعد االيمان باهللا عزوجل التحب الي الناس
 ).158، ص ،همان» ( مردم و بدست آوردن محبت ايشان است 

التـودد نصـف   «انـد:   عقالنيت دانسـته  ةدوستي را نشان (ع) نيز محبت و انسان امام علي
 ).142حكمت نهج البالغه، ( دوستي كردن با مردم نيمي از خردمندي است ؛العقل

دهد كه در ديـن مبـين اسـالم، محبـت بـه       نگاهي اجمالي به احاديث فوق، نشان مي
داري معـادل   داري لحاظ شده به طوري كـه گـاه بـا كـل ديـن      ديگران شرط اساسي دين

دوستي با يكي از اركـان ديـن اسـالم     نيز محبت و انساندر مواردي  انگاشته شده است.
سنگ فرض شده است. چنين تعابيري اين نكته را به ذهن متبـادر   هم» ورزي عقل«يعني 

طور اكمل رعايت نموده ولي از محبت ه دستورات دين را ب همةسازد كه اگر انساني  مي
توان عنوان مـؤمن را بـه او    به ديگران دريغ ورزد، نه شرط عقل را به جا آورده و نه مي

 اطالق كرد.

 انسان دوستي و تعليم و تربيت

ارزش و اهميت روابط انساني مبتني بر عدل و احسان، زماني نمود بارزتري پيدا خواهد 
هـاي   كرد كه در مقام مقايسه، نگاهي اجمالي به برخي الگوهاي روابط انساني در فلسـفه 
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دوسـتانه   ايي كه در نقطة مقابـل رويكـرد انسـان   غير ديني داشته باشيم. يكي از رويكرده
است كه در قـرون اخيـر در جهـان     1»داروينيسم اجتماعي«گيرد،  تربيت اسالمي قرار مي

ويژه انگلستان و آمريكا طرفداراني داشته اسـت. در ايـن راسـتا، افـرادي ماننـد       غرب به
عي به كار گيرنـد.  تالش كردند اصول نظرية داروين را در روابط اجتما 2هربرت اسپنسر

آميزي براي كسب منـافع بيشـتر،    از نظر آنها، افراد جامعه به طور دائمي در مبارزه رقابت
شركت دارند و از آنجا كه بعضي از افراد بر اثر قدرت و هوش فردي، با محيط زنـدگي  

هـاي ترقـي بـاال رفتـه و مناصـب مهـم        خويش سازگاري بيشتري پيدا مي كنند، از پلـه 
ا بدست آورده و بر بقيه افراد جامعه تحكم مي كنند. از نظـر طرفـداران ايـدة    اجتماعي ر

اي است كـه در آن، گـوي سـبقت     داروينيسم اجتماعي، زندگي صحنه رقابت سرسختانه
شود و افراد ضعيف، محكوم به فنا بـوده و بـه    ترين افراد مي ترين و شايسته نصيب قوي

). پيرو چنـين ديـدگاهي،   128، ص1380ك، هاي جامعه تبديل مي شوند (گوت پس مانده
آميز است تا در جريـان ابـداع    وظيفة نظام تربيتي، آماده ساختن افراد براي زندگي رقابت

 هاي ابتكاري افراد براي پيروزي در اين رقابت، پيشرفت و توسعه حاصل گردد. روش
دهد، نظريـه   يهايي كه الگويي ويژه براي تفسير روابط انساني ارائه م از ديگر ديدگاه

و جـان اسـتوارت    4است كه با نام فيلسوفان مشهوري چون جرمي بنتـام  3گرايي منفعت
افرادي مانند بنتـام، دسـتيابي بـه سـود فـردي را انگيـزة اصـلي         گره خورده است. 5ميل

اي بـراي تـأمين    رفتارها و روابط انساني دانسته و حتي منفعت اجتمـاعي را نيـز وسـيله   
مي كنند. به عبارت ديگر، از ديدگاه بنتام منفعت عموم مـردم ذاتـاً   اهداف فردي قلمداد 

، 1374مطلوب نيست، بلكه وسيله اي براي كسب منفعت فـرد اسـت (مصـباح يـزدي،     
گرايان، هدف اصلي زندگي نيل به سعادت و لذت اسـت و   ). بنا به اعتقاد منفعت69ص

احترام به حقوق ديگران، احترام  براي دستيابي به اين امر، نظام تربيتي بايد اهدافي چون
دوستي و فداكاري را به مثابة اهداف تربيتي، تعيين و اشاعه نمايـد تـا هـر     به قانون، نوع

انساني به حداكثر سود دست پيدا كند و البته در كنار ايـن هـدف، موجبـات آسـايش و     
 گردد. رفاه جامعه نيز فراهم مي

                                                           
1. Social Darwinism  

2. Herbert Spencer  

3. Utilitarianism   
4. Jeremy Bentham 

5. John Stuart Mill  
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جويانه  ها با يكديگر نه بر مبناي رقابتي ستيزه اما در فلسفة تربيتي اسالم، رابطة انسان
اي كه در آن، فرد در نهايـت نفـع و لـذت     گرايانه دوستي منفعت استوار است و نه بر نوع

كند. در الگوي رابطه مبتني بر احسان، اساس روابـط انسـاني،    شخصي خود را مطالبه مي
عمـوم بنـدگان خـدا    نوعي محبت با صبغة الهي است كه بدون توقع عوض و پاداش به 

گردد. اما نكتة بسيار مهم اين است كه بسط رابطة مبتني بر احسان و رأفت در  ارزاني مي
هاي رفتاري و شبكه روابط اجتماعي، نيازمند تعليم و تربيتي هدفدار و بلند مـدت   شيوه

اي در نگرش و رفتار نسل جوان اميدوار بـود.   است تا بتوان به نهادينه شدن چنين رابطه
رسد براي رسيدن به چنين غايت بلندي، رابطة انساني مبتني بر احسـان، بايـد    به نظر مي

تربيتـي  » هـاي  روش«و » هـا  برنامه«، »اهداف«در سطوح مختلف تعليم و تربيت از جمله 
 گنجانده شود.

نشـان   1جمهـوري اسـالمي ايـران   اهداف كلـي آمـوزش و پـرورش     گذرا بهنگاهي 
هاي مربوطه، به طور روشن و صريح، بر رابطة انسـاني مـورد نظـر     دهد كه در بخش مي

تأكيد نشده است. به عنوان مثـال، در  » رابطه مبتني بر احسان«فلسفة تربيتي اسالم، يعني 
پـرورش متعـادل عواطـف انسـاني و همزيسـتي      «بخش اهداف اخالقي و در بند پنجم، 

ي تربيتي، بيان شده است؛ اما بـا دقـت در نكـات بيـان شـده      به مثابه هدف» آميز مسالمت
گردد كه نمي توان آن را با  پيرامون تعريف و كيفيت رابطة مبتني بر احسان، مشخص مي

آميز معادل دانست. اما در بخـش اهـداف اجتمـاعي،     الگوي مبتني بر همزيستي مسالمت
تقويت روحيه گذشـت،  «، اين كمبود تا حدي جبران شده است به طوري كه در بند نهم

مسـتقيم، بـر رابطـة     بيان شده است كه به طور غيـر » فداكاري و ايثار در روابط اجتماعي
 مبتني بر احسان تأكيد دارد.

افزون بر لزوم گنجاندن و تصريح الگوي ارتباطي مبتني بر احسـان در اهـداف كلـي    
هـاي درسـي و    امـه نظام تربيتي كشور، الزم است مصـاديق ايـن الگـوي رفتـاري در برن    

توان با انتخاب متوني كه بـه   سو مي اجرايي مدارس نيز لحاظ گردد. بدين منظور، از يك
ويـژه الگوهـا    از جمله آيات و روايات مناسب به -پردازند ارزش و اهميت اين رابطه مي

هايي از رفتار انسان دوستانه پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهـار(ع)، اشـعار، داسـتان     و نمونه
دوســتي را در  شــوق بــه محبــت و انســان -دوســت و ... دگي افــراد فــداكار و نــوعزنــ

                                                           
 3، ص 1377مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش، مهر ماه  .1
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دوستي در اذهان آنها كمك نمـود.   آموزان زنده كرد و به تحكيم مباني نظري انسان دانش
اي عمل كرد كه به تـدريج روابـط    توان بگونه از ديگرسو با ارائة راهكارهاي مناسب، مي

آمـوز، مسـئوالن    آمـوز بـا دانـش    لم و شاگرد، دانشموجود در مدرسه از جمله رابطة مع
آموزان با افراد بيـرون از مدرسـه، بـر مبنـاي      آموزان و حتي روابط دانش مدرسه با دانش

دوسـتانه بـراي    هاي انسان دوستي و رأفت اسالمي استوار گردد. ترتيب دادن برنامه انسان
ويي از بيمـاران و سـالمندان،   آموزان از جمله كمك به افراد نيازمند، عيادت و دلج دانش
توانـد در تحقـق هـدف اخيـر يعنـي       زدگان زلزله و سيل و ... مي رساني به مصيبت ياري

 دوستي و محبت موثر باشد. تمرين عملي انسان
دوسـتي و احسـان را    توان رابطـة مبتنـي بـر انسـان     هاي تربيتي هم مي حتي در روش

ايگاه مربي اصلي انسان، همواره بشـر  ساري و جاري نمود. همان گونه كه خداوند در ج
مربي پايبند بـه اصـول تربيـت اسـالمي نيـز       1دهد، را مورد محبت و فضل خود قرار مي

رابطه خود را بر مبناي اصالت احسان و محبت تنظيم مي كند و رفتـار او در قيـد رفتـار    
يري)، پـذ  هايي چون مبالغه در عفو، پذيرش فـرد خطاكار(توبـه   متربي نيست. او با روش

) متربي را با اشتياق مضاعف بـه  119-115، ص1378تبشير و مبالغه در پاداش (باقري، 
زند. مربي آشـنا بـه    هاي احتمالي او نيز مهار مي حركت وا مي دارد و حتي بر بدكرداري

هاي تربيت اسالمي، بايد اين حقيقت را بـا جـان و دل بـاور داشـته باشـد كـه در        آموزه
تـر   دوستانه راه پر فراز و نشـيب تربيـت را همـوار    ن و محبت انسانتربيت انسانها، احسا

 سازد.   مي

 گيري نتيجه

اي از  روحي و جسـمي، داراي مجموعـه   ةانسان به سبب برخورداري از مكانيسم پيچيد
گيـري   توانـد سرمنشـاء شـكل    ها و خصايص است كه بررسي هر يك از آنها مي ويژگي
ـ  » محبـت «شناسـي،   ر علـم روان اي براي مطالعه علمـي باشـد. د   حوزه يكـي از   ةبـه مثاب

به دنبال داشـته  را او  بهداشت روانيكه ارضاء آن مي تواند  شود مينيازهاي بشر قلمداد 
مورد تأكيد قـرار گرفتـه   ها  ، نوع خاصي از محبت نسبت به انساننيز در نگاه ديني باشد.

ه را بـه دنبـال خواهـد    تعالي فرد و جامع  رواني، -كه ضمن محاسن فراوان روحي تاس
 داشت.
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دوستي اسـالمي، از متـون دينـي قابـل      الگوي انسان ةخاستگاه، انگيزه، حدود و روي 
برخـي  آيات و روايـات،  شماري از  . در اين مقاله، با رجوع بهاستخراج و استنباط است

بازشناســي گرديــد و البتــه الزم اســت كــه در دوســتي در اســالم  انســاناز محورهــاي 
هاي تكميلي، محورهاي ديگري نيز مورد مطالعه قرار گيرد. برخي از محورهاي  پژوهش

 بازشناسي شده در اين مقاله بدين شرح است:  
حب و مودت في نفسه صفتي الهي است كه بذر آن از جانب خداوند در وجـود   .1

اين است كه در ابراز محبت، نيت انسان بـه  نوط به انسانها كاشته شده است و رشد آن م
 .الهي آلوده نشده باشد هاي غير انگيزه
ـ   ،گرچه به ظاهر .2 جـز  ه ما شاهد ابراز محبت بين افراد مختلف جامعه هستيم امـا ب

فطري در پس آن وجود دارد، مانند محبت پاك مواردي كه به اذن خداوند، نوعي انگيزه 
و .... محبـت و   طلبـي  منفعـت رقابت، هايي چون  موارد، انگيزه شتربيوالدين به اوالد در 

سازد. در الگـوي دينـي روابـط انسـاني،      دوستي را از مسير حقيقي خود خارج مي انسان
هاي مادي و دنيوي در آن به حـداقل   گيرد و انگيزه انجام مي» قصد قربت«محبت تنها به 

 رسد. مي
بسيار وسيع است و به جز مـواردي خـاص    دوستي اسالمي، دايره محبت و انسان ،3

 بندگان خداوند را شامل ميشود. ةتقريباً حد و مرزي نمي شناسد و هم
ـ   .4  ةالگوي روابط انساني در نگاه ديني بر مبناي محبت و احسان قرار دارد كـه نمون

بارز آن، نحوه رفتار انبياء و اوصياي الهي با آحاد مردم است. انبياء الهي اين اصـل مهـم   
دوستي بـا موفقيـت    را دريافته بودند كه جلب توجه مردم با احسان و مهرورزي و انسان

برخـورد بـا    ةاين تجربـه موفـق در نحـو    بنابراين، بيشتري همراه است تا اجبار و اكراه.
كساني باشـد كـه بـا قصـد قـرب      همه بشريت از جمله  ا ابد چراغ راهتواند ت ديگران مي

رسد رابطة مبتنـي بـر احسـان و     به نظر مي .اند ها گام گذاشته وادي تربيت انسان به، الهي
فردي، معرفـي شـده    محبت كه در فلسفة تربيتي اسالم به عنوان الگوي مرجح روابط بين

وظيفـه بسـط    است كه نظام تربيت اسالمي،ترين الگوي ارتباطي و رفتاري  است، انساني
 و گسترش آن را به عهده دارد.
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