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 ه الرحمن الرحیمبسم الل

 1ها محبت بین انسانموضوع: 
 1209عظمالمرمضان9؛ 1831شهریور02تاریخ: 

 علمیه مالعبداللهاصفهان، حوزه مکان:
 

توان به همین مناسبت مطرح کرد، از موضوعات دیگری که می در جلسات گذشته عوامل حب آخرت را بررسی کردیم.
 پردازیم: محّبت است که از سه دیدگاه  به آن می

 . محبت مردم به مردم  1
 (السالمعلیهم)بیتت مردم به اهل. محب2 

 . محبت انسان به پروردگار3  
 

 مقدمه
شود که ُخلق و روحیۀ انسان شود و طور که در جلسۀ اول اشاره شد، یک صفت وقتی از مباحث اخالقی محسوب میهمان

 در اثر تکرار مداوم در وجود شخص مستقر گردد. 
توان گفت از مباحث اخالقی است. و چون موضوع بحث برای همین، صفت محب تا روحیه و ُخلق شخص نشده باشد نمی

 دگاه روانشاسی است، به جهات ِعلی و معلولی موضوع پرداخته و در صدد بیان عوامل ایجاد محبت هستیم. ما محبت  از دی
 اگر چه این موضوع جهات دیگری هم دارد که در موقعیت های دیگر به طور مفصل باید به آن پرداخت. 

 شویم: قبل از ورود به بحث چند نکته را یادآور می
 ـ محبت بین همۀ انسان ها1

توانند، کنیم، تفاوتی بین اقشار و اصناف مختلف مردم نیست و دو انسان میوقتی از محبت دو انسان با یکدیگر صحبت می
 رفیق، همسایه، پدر و فرزند، زن و شوهر ویا استاد و شاگرد باشند. 

 ـ هماهنگی عالم ثبوت و اثبات0  
یم هنگامی تأثیر خواهد داشت که ثبوتًا و اثباتًا در خارج محقق کنعواملی که در ایجاد محبت دو نفر با یکدیگر مطرح می 

 شود. 
معنای تحقق ثبوتی و اثباتی، این است که هم کمالی که عامل محبت است در وجود محبوب  موجود باشد و هم طرف 

و دانستن « ثبوتی وجود»مقابل  بداند که محبوب این صفت و کمال را دارد. به بیان دیگر، وجود اصل کمال را در محبوب 
و وجود ذهنی « ثبوت » گویند. و به عبارت دیگر، وجود خارجی و واقعی چیزی را می« وجود اثباتی»آن کمال توسط محب را 

 گویند. می« اثبات»آن را 
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برای مثال اگر گفتیم یکی از عوامل ایجاد عالقه، سخاوتمندی است و صفت سخاوت، موجب دوستی انسان سخاوتمند با 
شود، اما برای تحقق دوستی به همان دو حالت ذکر شده، نیازمندیم؛ یعنی هم در واقع و کند میکه به او انفاق می کسی

عالم ثبوت باید کسی سخاوت داشته باشد، و هم دیگران در عالم اثبات و ذهن بدانند که او سخی است. و اگر یکی از این دو 
 آید. نباشد، محبت و عالقه ای به وجود نمی

 پس قدم اول این است که محبوب انسان، کمالی را داشته باشد و در قدم دوم، محب از وجود آن کماالت مطلع باشد. 
ه آن ها نداریم. دانیم، عالقه ای هم ببرای همین است که هزاران انسان در سراسر دنیا کماالت خوبی دارند اما ما چون نمی

 آنها نیست، و قسمت ثبوتی آن درست است بلکه ما اطالع نداریم.  عالقگی ما، نبود کمال دردر واقع عامل بی
شناسند، عالقه ای هم نسبت به هم ندارند، اما همین آموزانی که در ابتدای سال تحصیلی چون یکدیگر را نمیمانند دانش

 شود. گر شروع میکه بعد از چند ماه آزمون برگزار شد و معلوم شد چه کسی درس خوان تر است، محبت ها هم به یکدی
 پس عامل عالقه در بین دانش آموزان، یکی وجود کمالی به نام درس خواندن، و دیگری علم به کمال است. 

 بنابراین در هر محبتی به این دو عامل ثبوتی و اثباتی نیازمندیم. 
 . محبت حقیقی و مجازی 8
ه دیگران گاهی به خاطر کماالت واقعی آنان است، نکتۀ سوم درمورد معنای محبت حقیقی و مجازی است. محبت انسان ب 

دارد. این شود، انسان هم او را دوست مییعنی چون محبوب صفتی دارد که از نظر شرع و یا عقل کمال محسوب می
 محبت، محبت حقیقی است. 

این عالقه کشانده  اما گاهی عالقۀ انسان به دیگری به خاطر کماالت حقیقی محبوب نیست بلکه کماالت وهمی او مرا به
 است، این محبت، محبت مجازی است.

مانند اینکه کسی را به خاطر ریاستی که دارد دوست دارم، و چون ریاست از کماالت واقعی افراد نیست پس محبت ما هم 
 شود. مجازی می

 . معنای حقیقی و مجازی2
منطبق با خارج نیست. علت غلط بودن آن نیز، وجود  لفظی که در مورد محبت مجازی به کار برده اند، ظاهرًا اشتباه است و

 حقیقی و واقعِی محبت و عالقه، در دل انسان است. 
یعنی انسان چه عالقۀ واقعی به کسی داشته باشد و چه عالقۀ مجازی، به هر حال این محبت در دل او قرار دارد و واقعًا و 

 ثبوتًا این شخص، محبوب را دوست دارد. پس عالقه اش عالقۀ مجازی نیست و حقیقی است. 
ب انسان، محبوب حقیقی است یعنی حقیقتًا و تواند مجاز یا حقیقت باشد کمال محبوب است یعنی گاهی محبواما آنچه می

واقعًا کماالتی را دارد که موجب عالقۀ من شده است و گاهی محبوب انسان، مجازی است یعنی کمالی در او نیست و او 
 مجازًا مورد عالقۀ فرد واقع شده است. 
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 نتیجه 
به دیگران، بر اساس کماالت واقعی آنان باشد، و  توان گرفت، این است که سعی کنیم عالقۀ ماای که از این گفتار مینتیجه

بیهوده و بدون کمال واقعی، کسی را دوست نداشته باشیم. و مراقب باشیم از این عوامل برای ایجاد دوستی های صحیح و 
 واقعی استفاده کنیم. زیرا رفاقت با کسی که کمالی ندارد، موجب وزر و وبال در آخرت است. 

 استناد قرآنی
قیَن »فرماید: از سورۀ زخزف می 76در این باره در آیۀ  قرآن کریم .1 ُمتَّ ٍض َعُدوٌّ ِإالَّ الأ ُضُهمأ ِلَبعأ َمِئٍذ َبعأ ُء َیوأ ِخالَّ

َ دوستان » ؛ «اْلأ
شود( مگر پرهیزکاران )که )دنیا( در آن روز دشمن یکدیگرند )چون اسباب دوستی در آن روز تبدیل به اسباب دشمنی می

 «.گردد(تر میی آنان قویسبب دوست
بیِه َو »  فرماید:نیز در مورد حالت انسان ها در قیامت می 37إلی  33ـ در سورۀ عبس آیۀ 2

َ
ِه َو أ مِّ

ُ
خیِه َو أ

َ
ُء ِمنأ أ َمرأ َم َیِفرُّ الأ  َیوأ

 «.ریزدگروزی که انسان از برادرش، و از مادر و پدرش، و از همسر و پسرانش می»؛ «صاِحَبِتِه َو َبنیِه 
کنند این است که مبادا حقی از آنها به گردن داشته باشند. چون خود علت اینکه دوستان در قیامت از یکدیگر فرار می 

انسان در این روز بسیار نیازمند و محتاج عمل صالح است و از اینکه به خاطر حقی بخواهد چیزی به کسی بدهد نگران 
 است. 

 مت مستمر است، متقین هستند. تنها کسانی که رفاقتشان تا قیا
 عوامل ایجاد محبت

صفت های اخالقی دو دسته اند: یکی اخالق های فردی که کاری به ارتباط با محبت به دیگران ندارد. و دیگری اخالق 
آنچه در بحث عوامل ایجاد محبت، قابل دقت است این است که اکثر این عوامل از اخالق های اجتماعی  های اجتماعی.

کند. البته دهد و مودت را تحکیم مینه فردی، یعنی ُخلق نیکویی است که انسان در ارتباط با دیگران از خود بروز میاست 
شود در میان این عوامل، چیزهایی هم هست که از موضوعات اخالقی نیست ولی باعث ایجاد محبت و تحکیم مودت می

 که اولین عامل از این همین قبیل است.
 ین د .1

 کند.اولین عامل ایجاد کننده محبت، دین است. و یک مسلمان به خاطر دین نسبت به مسلمان دیگر احساس عالقه می
البته دو نکته هم که قباًل ذکر شده باید در اینجا محقق شود یعنی طرف مقابل ما واقعًا باید مسلمان باشد و من هم عالم به 

 شود. ه و محبت برقرار شود. و اال اگر یکی از این دو نباشد، محبت هم ایجاد نمیمسلمان بودن او باشم تا این علق
 های این عامل )دینداری( ویژگی

کند و  این مختص به دین اسالم نیست. در هر دینی، اهل آن دین نسبت به هم مسلک خود احساس عالقه و محبت می .1
 طورند. ها نیز نسبت به یکدیگر همینبرای مثال مسیحی

این عالقه محدودۀ خاصی ندارد و وسعت آن تا جایی است که هم دین و هم کیش انسان، یافت شود، اگر چه در کشور . 2
 گونه ارتباطی هم بین این دو نبوده است. دیگری و یا با زبان دیگری باشد و تا به حال هیچ
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تواند برای اینکه به ، این عامل را نسبت به غیر مسلمان ایجاد کرد یعنی یک مسلمان نمیتوان به خاطر ایجاد عالقهنمی .3
 مسیحیان عالقه مند شود، از این دین عدول کرده و دین آنها را بپذیرد تا پس از پذیرش آن، محبت آنها را پیدا کند. 

خود را فدا کرده اما ذره ای در مورد دینمان عقب  به عالوه اینکه ما شیعیان تا پای جان حاضریم از دین دفاع کنیم و جان
 نشینی نکنیم. 

توانند از این عامل استفاده کنند و برای ایجاد محبت بین خود و اما کسانی که دینی غیر از دین اسالم و تشیع دارند می
 ها، به دین اسالم روی آورند که البته موارد زیادی هم اتفاق افتاده است. مسلمان

 ضع . توا 0
آورد، تکبر عامل دوم برای جلب عالقۀ دیگران، تواضع است که در مقابل آن تکبر قرار دارد. همانطور که تواضع، دوستی می

 شود. برد و چه بسا موجب کینه مینیز محبت را از بین می
بینند، انتظار توجه و احترام میرسند چون خودشان را باالتر از آنها برای مثال بعضی از انسان ها وقتی به دیگران می

داشتنی ترند، و تواضع جایگاه آنان را در دل بیشتری نیز از جانب دیگران دارند. در حالی که انسان های متواضع، دوست
گاه تر باشد و جایکند اگر چه از آن ها بزرگکند. مثاًل کسی که در هنگام ورود به مکانی،  به دیگران سالم میمردم بیشتر می

های دنیا طلب هم اگر به صفت تواضع نگیرد. انساباالتری هم داشته باشد، بیشتر مورد محبت و توجه دیگران قرار می

 شود. متصف شوند، دنیای آنان نیز آباد می
 نکاتی پیرامون صفت تواضع      

 ـ تواضع در خانواده1   
 رعایت این بحث در ارتباط های خانوادگی، موجب تحکیم پایه های خانواده، و حل بسیاری از مشکالت زن و شوهر است. 

کند تا اهل خانه از رسیدن او با خبر شوند و به او سالم برای مثال مردی که از روی تکبر در هنگام ورود به منزل سرفه می
م مشکل دارد. چرا که روحیۀ او متکبرانه است و این رذیلۀ کشنده در جاهای کنند، معلوم است در جاهای دیگر زندگی ه

 کند. دیگر هم بروز می
 . سالم کردن نشانۀ تواضع0

اما هیچ کجا به بزرگترها دستور نداده  1یکی از دستورات اخالقی دین مبین اسالم، سالم کردن کوچکترها به بزرگترها است
م را از دیگران داشته باشید و صبر کنید تا دیگران به شما سالم کنند؛ بلکه سالم نشانۀ اند که شما هم انتظار شنیدن سال

 ترند بزرگوارترند. که متواضعو آن کسانی 2ها استتواضع و ادب انسان

                                                           
ِه علیه. 1 ِغیُر َعَلى اْلَكِبیِر َو اْلَمارُّ َعَلى اْلَقاِعِد َو اْلَقِلیُل َعَلى اْلَكِثیرِ »الّسالم، َقاَل: َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ ُم الصَّ )کوچكتر به بزرگتر، عابر به نشسته، سواره به پیاده و گروه « ُيَسلِّ

 .646ة، ص، االسالمی2، جاصول کافیکم به گروه زياد، سالم بدهد.( 

اَلُم َعَلى ُکلِّ َمْن َتُمرُّ ِبِه َو اْلُجُلوُس ُدوَن َشَرِف اْلَمْجِلس»الّسالم: قال ]ابومحمد العسكری[ علیه. 2 َواُضِع السَّ )از جمله تواضع و فروتنى سالم کردن بر هر « ِمَن التَّ
 .252، بیروت، ص57ج، بحار االنوارکسى است که بر او مى گذاری و نشستن در پايین مجلس است( 
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 . سیرۀ اولیای خدا8
ه فرزندشان بودیم شرمنده که در رعایت نکات اخالقی بسیار دقیق بودند، گاهی ما را ک (علیهتعالیاللهرضوان)مرحوم والد

آوردند با اینکه ما مقید به سالم کردن بودیم اما گاهی که کم توجهی کردند. به طوری که هرگاه به منزل تشریف میمی
 نمودند. کردند و ما را خجالت زده میکردیم ایشان به ما سالم میمی

 . تکبر با متکبرین 2
از مسائلی که در این موضوع مطرح است تواضع در مقابل انسان های متکبر است؛ صفت تواضع جوانب مختلفی دارد. یکی 

دهد. دین اسالم کند و طرف مقابل با تکبر، عکس العمل نشان مییعنی گاهی انسان در مقابل کسی متواضعانه برخورد می
 3در مقابل انسان های متکبر دستور به تکبر داده است.

ُروا َمَع الُمُتَکِبرین» اند:السالم( وارد شده است که  فرمودهصوم)علیهدر روایتی نیز از امامان مع یعنی با انسان های « َتَکَبّ

متکبر، متکبرانه برخورد کنید. زیرا ممکن است تواضِع انسان در برابر چنین اشخاصی موجب جری شدن آنها شود و کار خود 
 را نیز صحیح بپندارند. 

 :مثال
کردن به اهل خانه است اما اگر همسر این شخص، زن متکبری باشد و از تواضع رود به منزل سالموظیفۀ مرد در هنگام و  

کند دستور به تکبر است، یعنی طوری باید با او برخورد کند که زن با خود نگوید من همیشه صبر این مرد سوءاستفاده می
 کنم تا او سالم کند. می

تواند ادامه داشته باشد، ودر صورت طوالنی طوالنی شود و نهایتًا در حد یکی دو روز میالبته این حالت بین زن و شوهر نباید 
 شدن این حالت، باید برای معالجۀ این حالت به عالم دینی رجوع کنند و وظیفۀ خود را در سالم کردن بپرسند. 

 . بذل و بخشش 8
 عامل سوم برای ایجاد محبت دیگران، بذل و بخشش است.

 انفاق  رۀدربانکاتی 
 ـ نکتۀ اول: انفاق یا سخاوت 1
شود. به عبارت دیگر، صفت بذل و بخشش اگر در وجود انسان تداوم داشته باشد، کم کم عادت او شده و از روحیات او می 

 به عمل انسان در هنگام انفاق، بذل و بخشش گویند و به روحیۀ او سخاوت.
شود، و گاهی صرف عمل است) یعنی هنوز روحیه نشده است(. عمل سخاوت گاهی به پشتوانۀ روحیۀ او از انسان صادر می 

زند و باید با فکر و ایجاد انگیزه و با نشانۀ کسی که روحیۀ سخاوت ندارد، این است که بذل و بخشش به سختی از او سر می
ۀ سخاوت در وجود او حاکم است، بدون سختی و تفکر و به راحتی انفاق به دیگران فشار درونی انفاق کند. اما کسی که روحی

 کند. را انتخاب می

                                                           
ِتي َفَتَواَضُعوا َلُهْم َو ِإَذا َرَأْيُتُم »قاَل رسوُل الله صّلى الله علیه و آله و سلم: . 3 ِريَن  ِإَذا َرَأْيُتُم اْلُمَتَواِضِعیَن ِمْن ُأمَّ ُروا َعَلْیِهْم  اْلُمَتَكبِّ ٌة َو َصَغاٌر  َفَتَكبَّ  هر»؛ «َفِإنَّ َذِلَك َلُهْم َمَذلَّ

 «هاستآن کوچكى و خواری باعث اين که کنید، تكّبر آنها با هم شما ديديد، را رانمتكبّ  گاه هر و کنید، تواضع آنها برای هم شما ديديد، مرا اّمت از روتنانف گاه
 .222، ص6، جالبیضاءالمحجة
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 ـ نکتۀ دوم: تأثیر انفاق0
گذارد و محبت او را به انسان جلب انفاق چه از روی سخاوت باشد  و چه با سختی و فشار، تأثیر خود را بر روی مخاطب می 

اه مخاطب به عمل انفاق کننده است و مخاطب به روحیه و درون انسان سخی کاری ندارد و به کند. به عبارت دیگر، نگمی
 شود. صرِف دیدن انفاق، به او عالقه مند می

 . نکتۀ سوم: دقت در کیفیت و کمیت8
 شود، دقت در کیفیت و کمیت آن است. از نکات دیگری که در بحث انفاق مطرح می

 الف: کمیت انفاق 
قدار انفاق شأن انفاق کننده و گیرنده است. یعنی انفاق کننده، هم نباید بیشتر از شأن و قوت مالی خودش انفاق مالک در م

 کند، و هم نباید بخل بورزد و از حد توانایی خود تنزل کند. 
زیادی محبت رعایت کمیت و مقدار در انفاق، ارتباط مستقیمی با ایجاد محبت دارد بطوریکه کمی و زیادی آن، در کمی و 

کند بلکه موجب ناراحتی گیرنده هم تأثیردارد، و چه بسا اگر انسان متمولی، مقدار کمی انفاق کرد نه تنها محبت را جلب نمی
 شود. می

نیز باید توجه کنند که گاهی هنگام هدیه بردن برای دیگران، مقدار چیزی را که او هدیه آورده محاسبه  خواهران گرامی
کنند. اما باید دقت کرد مالک تعیین کمیت فقط این نیست و  انسان ها باید دارایی معادل همان را به او هدیه میکنند و می

 و توانایی مالی خود را نیز بسنجد و طبق آن عمل کند. 
ین صورت هم این دهد که گیرنده نیازی به آن کاال ندارد و یا تعدادی از همان کاال را دارد، در اگاهی هم چیزی را هدیه می

 هدیه تأثیر زیادی در جلب محبت گیرنده ندارد. 
 ب: کیفیت انفاق 

در کیفیت انفاق هم باید دقت کرد. زیرا هدیه کردن به دیگران راه های مختلفی دارد که هر کدام تأثیری خاص بر مخاطب 
 گذارد. می

 مثال   
کند. در این صورت اگر زند وگیرنده را به گرفتن پول دعوت   میـ گاهی انفاق کننده با صدای بلند جلوی دیگران فریاد می1

چه کمیت و مقدار آن خوب هم باشد، اما در کیفیت آن، چون موجب آبرو ریزی و اذیت کردن گیرنده است، یکی از پایین 
 ترین درجات انفاق است. 

که من به تو کمک کردم، و اگر روزی توانستی  گوید حواست باشدگذارد و میـ گاهی دهندۀ پول بر گیرندۀ آن منت می2
َها »فرماید: از سورۀ بقره می 273برد. قرآن کریم در آیۀ جبران کن، و با منت و اذیت، پاداش و اجر خود را از بین می یُّ

َ
یا أ

ذی
َ َمنِّ َو اْلأ ِطُلوا َصَدقاِتُکمأ ِبالأ ذیَن آَمُنوا ال ُتبأ ِفُق ماَلُه رِ  الَّ ذي ُینأ اِس...َکالَّ های اید، صدقهای کسانی که ایمان آورده» ؛ «ئاَء النَّ

 «کند...خود را با منت آزردن باطل نکنید، مانند کسی که مالش را به ریا و خودنمایی به مردم انفاق می
نتیجۀ  کند طوری انفاق کند که به غیر از گیرنده، دیگران متوجه این کار نشوند که در این حالتـ گاهی هم سعی می3

 شود.معنوی بیشتری نصیب انفاق کننده می
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ٌر َلُکمأ َو »فرماید: می 261قرآن کریم در سورۀ بقره آیۀ  ُفَقراَء َفُهَو َخیأ ُتوَها الأ ُفوها َو ُتؤأ ا ِهَي َو ِإنأ ُتخأ َدقاِت َفِنِعمَّ ُدوا الصَّ ِإنأ ُتبأ
ُه ِبما تَ  ئاِتُکمأ َو اللَّ ُکمأ ِمنأ َسیِّ ُر َعنأ َمُلوَن َخبیٌر ُیَکفِّ ها )ی مستحبی( را آشکار سازید کاری نیکوست، و اگر آنها را اگر صدقه»؛ «عأ

گاه زداید، و خداوند به آنچه میپنهان دارید و به فقرا بدهید آن برای شما بهتر است و )خداوند( از گناهانتان می کنید آ
 اما تأثیر روحی آن برای دهنده بیشتر است.  ؛ پس کمک مخفیانه اگر چه برای فقیر تفاوت چندانی ندارد«. است

شود بلکه خود گیرنده هم شود که نه تنها کسی متوجه این عمل نمیـ باالترین درجۀ انفاق هم آن قدر در خفا انجام می3
ار فهمد که این کمک از ناحیۀ چه کسی بوده است. این حالت چون از خلوص بیشتری برخوردار است نتیجۀ معنوی بسینمی

 زیادی هم برای انسان دارد. 
 ـ نکتۀ چهارم: انتشار خیر از جانب خدا 2

کند تا دیگران شود را روزی بر َمال میفرماید: خداوند متعال کارهای نیکی که به صورت مخفیانه انجام میدر روایت نیز می
 هم متوجه خوبی انسان  نیکو کار بشوند.

 السالم( یه)علـ نکتۀ پنجم:  سیرۀ امام حسین 5
خواستند به فقیری که پشت درب خانه ایستاده بود انفاق کنند، درب را به صورت وقتی می (السالمعلیه)حضرت سیداالشهدا

 کامل باز نکردند و فقط دست مبارکشان را از بین آن بیرون بردند و مبلغ زیادی را به او کمک کردند. 
زیادی را به او کمک کردند و درب خانه را هم کامل باز نکردند تا فقیر را  مبلغالسالم( )علیهشخص فقیر وقتی دید امام

 بشناسند، گریست.
کنی؟ فقیر در پاسخ گفت: خیر، گریۀ من از این است این فرمودند: عطای ما را کم دانستی که گریه می (السالمعلیه)امام 

  4رود.دست سخاوتمند چگونه روزی زیر خاک می

                                                           
ْکَرِم  َعْن  َفَسَأَل  اْلَمِديَنةَ  َأْعَراِبيٌّ َوَفَد »قاَل حسُن بُن علٍى علیهماالّسالم: . 4 اِس  َأ یا   َفَوَجَدهُ  اْلَمْسِجَد  َفَدَخَل  الّسالمعلیه اْلُحَسْیِن  َعَلى َفُدلَّ  ِبَها النَّ  َأْنَشأَ  َو  ِبِإَزاِئهِ  َفَوَقَف  ُمَصلِّ

َك             َمْن  َو  َرَجاَك  َمْن  اْلَْن  َيِخِب  َلْم   اْلَحْلَقهْ  َباِبَك  ُدوِن  ِمْن  َحرَّ

 اْلَفَسَقهْ  َقاِتَل  َکانَ  َقْد  َأُبوَك                    ُمْعَتَمٌد  َأْنَت  َو  َجَوادٌ  َأْنَت 

ِذي اَل  َلْو   ُمْنَطِبَقهْ  اْلَجِحیُم  َعَلْیَنا َکاَنْت             َأَواِئِلُكْم  ِمْن  َکانَ  الَّ

َم  َقاَل:  ا ِبَها َأَحقُّ  ُهَو  َمْن  َجاءَ  َقْد  َهاِتَها َفَقاَل: ِديَناٍر. آاَلِف  َأْرَبَعةُ  َنَعْم  َقاَل: ٌء؟َشيْ اْلِحَجازِ  َماِل  ِمْن  َبِقيَ َهْل  َقْنَبُر  َيا َقاَل: َو  اْلُحَسْیُن  َفَسلَّ َناِنیَر  َلفَّ  َو  ُبْرَدْيهِ  َنَزَع  ُثمَّ  -ِمنَّ  الدَّ
ْعَراِبيِّ ِمَن  َحَیاء   اْلَباِب  َشقِّ  ِمْن  َيَدهُ  َأْخَرَج  َو  ِفیَها

َ
 َأْنَشأَ  َو  اْْل

ي ُخْذَها ي اْعَلْم  َو                    ُمْعَتِذٌر  ِإَلْیَك  َفِإنِّ  َشَفَقهْ  ُذو َعَلْیَك  ِبَأنِّ

ا اْلَغَداةَ  َسْیِرَنا ِفي َکانَ  َلْو   ُمْنَدِفَقهْ  َعَلْیَك  َسَماَنا َأْمَسْت              َعص 

َماِن  َرْيَب  َلِكنَّ  ي اْلَكفُّ  َو                    ِغَیرٍ  ُذو الزَّ َفَقهْ  َقِلیَلةُ  ِمنِّ  النَّ

ْعَراِبيُّ َفَأَخَذَها َقاَل: 
َ
َك  َلُه: َفَقاَل  َبَكى َو  اْْل ُکُل  َکْیَف  َلِكْن  َو  اَل  َقاَل: َأْعَطْیَناَك  َما اْسَتْقَلْلَت  َلَعلَّ َراُب  َيْأ  .091، ص44، بیروت، جبحاراألنوار« ُجوَدَك  التُّ
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 . حسن خلق 2
ها حسن خلق است. البته حسن خلق معنای وسیعی دارد که در اینجا فقط رمین عامل برای ایجاد عالقه بین انسانچها

 است. « چهرۀ شادان»کنیم و آن یکی از بهترین و برترین مصادیق آن را عرض می
مند است یا خیر و با دیدن قهشوید که آیا به شما عالکنید متوجه میدر روایت آمده است که وقتی به چشم مومن نگاه می

 توانید از درونش با خبر شوید. چهرۀ او می
رو بوده و با چشمانی باز با دیگران معاشرت کند، و اگر در کنار آن هم تبسمی بر لبهایش انسان مومن همواره باید گشاده 

 شود و بسیار نتیجه بخش خواهد بود. نقش ببندد، نوٌر علی نور می
شود، و از نظر اخالقی اگر انسان مانعی ندارد باید در برخورد با دیگران باعث تحکیم محبت و تثبیت مودت میرویی گشاده

 گشاده رو باشد.
 رویی برای دیگران این است که در دل من هیچ نگرانی از شما وجود ندارد. پیام گشاده

 استنادات روایی
 دستور اخالقی دین هم در این مورد همین است.

ِبِه »فرمایند: میالسالم( )علیهامیرالمؤمنینـ 1 لأ
َ
ُنُه ِفي ق ِهِه َو ُحزأ ُرُه ِفي َوجأ ِمُن ِبشأ ُمؤأ خوشحالی مومن در صورت او و »؛ 5«الأ

 «.اش در قلب اوستناراحتی
ةِ »فرمایند: می السالم()علیهـ امیرالمؤمنین2 َمَودَّ َبَشاَشُة ِحَباَلُة الأ بودن و باز بودن چهره، ریسمان  گشاده رویی و خندان»؛ 6«الأ

 آورد. شود و عالقه و محبت را به ارمغان میریسمانی که بین دو دل برقرار می«. مودت است
َغاَنُهمأ »فرمایند: ـ در روایتی دیگر می3 ضأ

َ
ِر ُتِمتأ أ ِبشأ َقُهمأ ِبالأ  «.هایشان از بین برودرویی کن تا کینهبا مردم گشاده»؛ 7«الأ

ُر : »(السالمعلیه)یـ قال عل3 ِبشأ ِة الأ َمَحبَّ  «.رویی عامل محبت استگشاده»؛ 8«َسَبُب الأ
ِن : »(السالمعلیه)ـ قال علی5 َقَراَبَتیأ َحُد الأ

َ
َبَشاَشُة أ  «. ها( خوشرویی است ها )خویش و قومییکی از  قرابت»؛ 9«الأ

 ـ حسن ِرفق و لین 5
 عامل پنجم برای جلب عالقۀ دیگران ِرفق و لین است. 

یکی از مکارم بزرگ اخالقی، رفق به معنای مدارا کردن است. در حدیث آمده است که اگر رفق مخلوقی قابل دیدن بود، 
شود و دیگران عالقۀ کند محبوب دیگران میزیباترین مخلوق الهی بود. بنا بر این انسانی که به صفت رفق اتصاف پیدا می

 کنند. زیادی به او پیدا می

                                                           
 .203، ص606و ج 410، ص66و ج 207، ص64، بیروت، جبحاراألنوار؛ 722، صصالحالبالغة صبحینهج. 5

  .26، ص57و ج 165، ص51و ج 406، ص66، بیروت، جبحاراألنوار؛ 75، صغررالحکم و دررالکلم. 6

 .313و ص 142، صغررالحکم و دررالکلم. 7

 .266، صغررالحکم و دررالکلم. 8

 .424، صتصنیف غررالحکم و دررالکلم. 9
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 ضد آن  معنای رفق و
ه»و « ُعنف»معنای رفق در لغت همان مدارا کردن و سازگاری است. در مقابل آن  به معنای تندی، ستیزی، خشونت و « ِحدَّ

 درنده خویی است.
  لین

تفاوتی که بین این دو کلمه وجود دارد این است که لین هم در  به معنای نرم بودن است.« لّین»کلمۀ « رفق»مرادف کلمۀ 
شود و هم در اخالقیات و امور معنوی. ولی رفق فقط برای امور نامحسوس به کار برده مادیات به کار برده میمحسوسات و 

 شود. می
انداز ندارد. به کسی هم که اخالق برای مثال اگر صفحۀ میز نرم و صیقلی باشد به آن لین گویند یعنی خشن نیست و دست

گویند اخالقش دهد، میکند و نظرش را تغییر میپذیرد و پافشاری نمید زود میکنندارد، و وقتی از او درخواست می نرمی
 گویند.گاه به صفحۀ صاف جسم رفق نمیاما هیچ لین است.

در علم اخالق که از روحیات و امور شود. برای همین هم کلمۀ رفق فقط در معنویات و امور نامحسوس به کار برده می

 .10شوداز کلمۀ رفق استفاده میکند نامحسوس بحث می

توانند خشم خود را فرو خورده و کظم صفت رفق، از فروعات غضب و حلم است یعنی کسانی که در هنگام خشم و غضب می
توانند لین بوده وسازگاری و  غیظ داشته باشند یا باالتر از آن حلیم و بردبار باشند، در برخورد با رفیق، والدین، مردم و ... می

 انعطاف از خود نشان دهند.
و با کوچکترین برخورد نامناسب، عکس العمل نشان « رود زود ازکوره در می»اما کسی که اخالق تندی دارد و به قول معروف 

تواند با رفیق مدارا و با دیگران با رفق  شود، چگونه میدهد و اگر کمی اذیت شد، یا معطل ماند، فورًا خشمناک می می
انسان اهل رفق و لین همیشه در دل مردم جایگاه خوبی دارد و از نظر اجتماعی ارتباط خوبی با دیگران برقرار  ند؟!برخورد ک

 کند.می
 استناد روایی  

ُل »فرمودند:  (السالمعلیه)ـ امام صادق1 َبذأ َواُضُع َو الأ یُن َو التَّ َة الدِّ َمَحبَّ عث ایجاد سه چیز است که با»؛ 11«َثاَلَثٌة ُتوِرُث الأ
 «. شود: دین، تواضع، بخششمحبت می

َواُضُع »فرمایند: نیز میالسالم( )علیهامیرالمؤمنینـ 2 ِق َو التَّ فأ ُن الرِّ ُخُلِق َو ُحسأ ُن الأ َة ُحسأ َمَحبَّ َن الأ سه چیز »؛ 12«َثاَلٌث ُیوِجبأ
 «.شود: حسن خلق، رفق و مدارا، و تواضعموجب محبت می

 «العالمینالحمدلله رب »
                                                           

و نرم ذه الماّدة: هو المعاملة بلطف و لین الجانب، و يقابله العنف و هو المعاملة بشّدة و خشونة. و يعّبر عنه بالفارسّیة بكلمة )سازگاری أّن اْلصل الواحد في ه. 10
الخشونة و يستعمل فیما هو أعّم من  خويى( و الفرق بین هذه الماّدة و اللین و السهولة و اللطف و الرخاوة و الیسر و التوافق و النفع و القصد و االعانة: أّن اللینة ضّد 

التحقیق في کلمات  «ء رفیق و في هذا الجسم رفقالتلّین في المادّيات و اْلجسام و من اللینة في اْلخالقّیات. و الرفق اّنما يستعمل في غیر اْلجسام فال يقال شي
 .136، ص4، جالقرآن الکريم

 .226، ص57، بیروت، جبحاراألنوار. 11
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