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 عنوان يک هدف تربيتيدوستي بهبررسي تحليلي مباني اسالمي نوع

 
 د چمران اهوازيت، دانشگاه شهيم و تربيفلسفه تعل يدکتر يدانشجو /يرضا رازقيعل razkowsar@yahoo.com  

  يتيد چمران اهواز، گروه علوم تربيار دانشگاه شهياستاد /يپروانه ولو

  يتيد چمران اهواز، گروه علوم تربيار دانشگاه شهيدانش /يدمنصور مرعشيس

 يتيد چمران اهواز، گروه علوم تربياستاد دانشگاه شه /مقدم ييمسعود صفا
 30/2/1395: پذيرشـ  17/9/1394: دريافت

 چكيده

دييي قـسـت  بـا تو ـه بـه هيـ ادي تعلـي  و تربيـت ا ةهاي اصلي فلسـفاهداف تربيت از رسالت ةبررسي دربار بحث و
عنوان يکـي از منـاب  هاي دينـي بـهو هيچنين اهييت و نقش دين در زندگي انسان، دين و آموزه «ديانت»و  «تربيت»

اهـداف  ت تـا در  وامـ  مـذهبي،ضروري اس ،نشود  بنابراياصلي استخراج اهداف تربيت در  وام  مذهبي محسوب مي
ن يـ  هـدف در عنوادوستي را بهد  پژوهش حاضر درصدد است تا نوعشوتربيتي از منظر مباني ديني ني  بحث و بررسي 

نـين و هيچ« دوسـتينوع»د  بدين منظور، ضـين تبيـين مفمـوم كناستنتا ي بررسي  ـ تحليلي تربيت اسالمي به شيوة
كـدام  دوسـتي در اسـالم بـرگـردد كـه نوعميداري، مشـخ  دوستي با تعلي  و تربيت، معنويت و ديننوع تبيين رابطة

رو، مبـاني مـذكور بـا شناختي مبتني اسـت  ازايـنشناختي و ارزششناختي، معرفتشناختي، انسانهاي هستيفرضپيش
ان( و هيچنـين آرا  برخـي اديـث و روايـات آنـ)در قالب اح و ائيه اطمار به شياري از آيات قرآن، سنت پيامبر مرا عه

هـدف در عنوان يـ  دوستي بـهنشان داده شد كه اين مباني از نوع ،نمايت در و شدانديشيندان اسالمي تج يه و تحليل 
 د  كنتربيت اسالمي حيايت مي

  ورزي، هدف تربيتي، تربيت اسالميدوستي، محبتنوع ها:كليدواژه
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 مقدمه

ها، پيرووان ور د را برر بورروارح ورآر و  رامر  وابط اجتماعي ميان انساناسالم در تبيين ر

روح از شيطان، اين وآر و  شتي را بو هر  دهد کر مبادا با پيدع ت کوده، بر  نان هشدار مي

هراح شريطان ايد، همگي در ورآر و  شرتي در ييرد و از  اماح کساني کر ايمان  ورده»زنند: 

بناح زنرد ي واين، اسالم، سرن (. بناب208)بقوه: « شکار شماستروح نکنيد کر او دشمن  پي

برر  -حتي در بوو رد برا دشرمنان -سآمانان را م وايي روار داده و عم م اجتماعي را بو وآر

 ر بر عدالتکمبادا دشمني با ر مي وادارتان کند »... عدالت و پوهيز از تعدح فوا و انده است: 

 (.8)مائده: « رفتار نکنيد

 وايي و از منظررو اسررالم، دايرروب مطآرر ل و متعررالي روابررط انسرراني فواتررو از وررآر امررا

پيشگي توسي  شده است؛ زيوا رو ن کوي  کساني را در رديف ابوار )نيک کراران( رروار عدالت

دهد کر بر م ازات انجام اعمال عبادح و فودح و د، بر وظايف اجتماعي، احسان و يرارح مي

نيکي  ن نيست کر روح و د را بر جانر  مشروو و »ورزند: هتمام ميرساندن بر ديگوان نيز ا

دا و مغول کنيد، بآکر نيک کار کسي است کر بر وداوند و روز واپسين و فوشتگان و کتال و

ن و بين ايرا پيامبوان ايمان  ورد و مال و د را با  نکر دوست  دارد، بر و يشاوندان، يتيمان و

(. 177بقوه: )« بند ماند ان ببخشد و نماز بگزارد و زکات بدهد...در راه ماند ان و  دايان و در

ورزح را از سرط   حردارآي روابرط  وايي و عردالتت ان وآردر وارع، از ديد اه اسالم، مي

ورزح برر همن عران و انساني سال  دانست، در حالي کر سطر عالي روابرط، در رالر  متبرت

خشر  با  ن، همچ ن انفاو، اطعام، ايثرار، عفر  و احسان و نيک کارح در ابعاد و اشکال   ن

بوانگيز در عن ان يک م ض ع بتثدوستي هم اره بر(. مق لة ن ع1389ش د )همتي، تعويف مي

رير  ميان فالسفر و انديشمندان عآ م   نا  ن مطو  ب ده است. برا ت جرر برر لرزوم تبيرين د

عن ان يک هدف توبيتي با ت جر برر بردوستي اهداف توبيت از منظو دين، شايستر است تا ن ع

ا والً،  يرمباني دين مبين اسالم نيز بورسي  ودد و بر اين سؤاالت اساسي پاسخ داده ش د کرر ا

دوستي عن ان يک هدف در تعآي  و توبيت اسالمي پذيوفت؟ ثانياً، ن عدوستي را برت ان ن عمي

شررناوتي و ناوتي، معوفتشررشررناوتي، انسانهرراح هستيفوضدر اسررالم بررو کرردام پي 

عن ان دوسرتي بررشناوتي است ار است؟ اين مطالعر بر بورسي تتآيآي مباني اسالمي ن عارزش

 پودازد. يک هدف توبيتي مي
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 روش پژوهش

عن ان يک هردف توبيتري اسرت، دوستي برکر درودد بورسي تتآيآي مباني اسالمي ن ع ،پژوه  حاضو

. در اسرت «اسرتنتاجي رآيتتآي»در  ن رويکود  شده رويکود استفادهو   وديدهاح کيفي متس ل مطالعر

هراح مفراهي  ت ان ت ويف و تتآيل دريقري از ويژ يتوبيتي، بو اساس تتآيل، مي رهاح فآسفيپژوه 

بيني در تفکو منجو شر د و برو اسراس ت اند بر روشنمطو  در تعآي  و توبيت فواه   ورد کر اين امو مي

در  (.1389 سرآي، ان ارتباط فآسفر با تعآي  و توبيت را مشخص نم د )باروح، سجادير و تت استنتاج، مي

 عآري  و توبيرت، براتو ارتباط  ن با  «دوستين ع»اين پژوه  نيز متق  بو  ن است تا ضمن تبيين مفه م 

يرين و ت جيرر عن ان هدفي توبيتي در توبيت اسرالمي تبدوستي را براستفاده از تتآيل، نقد و توکي ، ن ع

هراح پنهران فوضدوستي و کشرف پي بدين و رت کر با استخواج و بورسي مباني اسالمي ن ع ،نمايد

در اسرالم، متقر   «دوسرتين ع»شناوتي مفهر م شناوتي و ارزششناوتي، معوفتشناوتي، انسانهستي

عن ان ت اند برردوستي مي عچوا ن اين مسئآر ارائر دهد کرز اک شد تا استدالالت و ت جيهاتي در دفاع مي

 ؟هدفي توبيتي در توبيت اسالمي مطو  ش د

 «دوستينوع»مفهوم 

فرواد ديگرو، بردون بر معناح يارح و کمک کودن برر ا «دوستين ع»(، 2007) بر باور هاکنبوح و هاکنبوح

دون در بر ردوستانر رفتارح اسرت کرر داشتن انتظارِ منفعت يا پاداش شخصي است. در وارع، رفتار ن ع

يارح رساندن برر ديگروان اسرت  مقص د از انجام  ن، منفعت و رهاح مادح و اجتماعينظو  وفتن پاداش

 را برا« دوسرتين ع»بار، معناح اح نخستين(، کر بو1798-1857(. بر عقيدب    ست کنت )1974)استال، 

منرافع  و در پري ناظو بر و د هادر انسان دو انگيزه وج د دارد کر يکي از  ن ،اين عن ان واص بر کار بود

ر کرو ديگوح نراظو برر ديگروان و در جهرت منرافع ديگروان اسرت  ،نام دارد «و د وايي»و د است و 

کنرد )اسرکات و عن ان پاير و اساس زند ي اجتماعي تأکيد ميدوستي بر. کنت بو ن عاست «دوستين ع»

و  ردرسراني برر ديگروان دامنفعت بانگيرزداند کرر ( و  ن را مشتمل بو ع اطف معق لي مي2007سگآ ، 

 (. 2012داراح پيامدهاح اوالري است )کين،

 داري دوستي با معنويت و ديننوع ةرابط

و ارح و نگواني بواح ديگوان و متبت همن عان در دل داشتن را انگيزب ( غ 1390مقدم )وفايي

هراح اساسري و تاتري ويژ ييکي از « دوستين ع»کند و معتقد است: کارهاح معن ح معوفي مي
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رود کرر مق لرة معن يت و واجد وفات تعالي، ارتباط، کآيت و مهوباني است. بنابواين، انتظار مي

بنردح هراح معنر ح، پاحدوسرت برر انگيزههاح ن عاح فوامادح باشد و انسراندوستي مق لرن ع

 دح از باورهراح درونري و دوسرتانر را نمرت ان رفتارهاح ن عبيشتوح داشتر باشند. در وارع، مي

هاح در ه  تنيدب اوالري، از ( نيز هو يک از جنبر1360عمي  افواد تآقي کود. بر باور دورکهاي  )

ها يرا توين وجر در دين،  شرکار اسرت. برر اعتقراد وح، فهر  ريشرردوستي، بر روشنجمآر ن ع

 لرف و همکراران نيرز عمآکود اوالري بدون  نکر بر دين ربط داده ش ند، غيروممکن اسرت. اين

، بر 1393)شعباني،  دوستي دارددارح و احساس رستگارح تأثيو معنادارح بو ن عمعتقدند کر دين

دوسرتانر را (، کر تأثيو باورهراح مرذهبي برو رفترار ن ع1383. بودستاني )(2006نقل از اين لف، 

دوسرتانر نندب رفترار ن عکبينيط ر مثبت، پي بورسي کوده نيز بو  ن است کر باورهاح مذهبي بر

اح دوسرتي، رابطرردارح و معن يت برا ن ع ودد، رابطة ميان دين  نر کر مالحظر مياست. همان

دوستي، احسان و متبرت افرواد برر تنگاتن  است. بر همين سب ، همة اديان بزرگ الهي بو ن ع

ويژه اديان ابواهيمري، برراح کر حتي رياضت کشيدن در تمام   نريکديگو تأکيد فواوان دارند، بر

کشرند و  وسرنگي کرر برر اسالم، بر معناح رياضتي است کر مؤمنان در دادنِ نان بر ديگروان مي

نيرز  (. از همين روسرت کرر پيرامبو  وامري1356کنند )شويعتي، واطو نانِ ديگوان تتمل مي

دانرد و انسران ميودمت بر بند ان ودا را در کنار ايمان بر وداوند، معيار و مالک ارزشرمندح 

رساني بر بند ان او، دو وصآت نيک است کر بوتو از  ن چيرزح ايمان بر ودا و نفع»فومايند: مي

بر منزلة دو « دوستين ع»و « ايمان الهي»(. در حقيقت، 137، ص 74، ج 1376مجآسي، )« نيست

 رسانند.بال هستند کر انسان را بر اوج کمال مي

  دوستي و تعليم و تربيتنوع

بهترو سراوتن  ةنهادهايي کرر داعير ةردر در ارتقاح شخصيت افواد مؤثو است کر همدوست ب دن  نن ع

ها را برر يرارح، بر اين امرو ت جرر نشران داده و انسران راز جمآر نهاد تعآي  و توبيت راند دميان را داشتر

اساسي بر ارتقاح شخصريت مشغ لي يک دل «توبيت»اند. ويوو اهي و مهوورزح بر يکديگو فوا و انده

برووز  ةافواد است و در وارع، نهادح کر بر و رت ويژه م ظف است تا با ايجاد زمينر و بستو الزم، زمينر

رو، برر اعتقراد شرويعتمدارح . ازايرناسرت «تعآي  و توبيرت»دوستي را فواه  کند، همانا نهاد و بسط ن ع

است و کمک برر افرواد در  «بخشيوحدت» ةوظيف يکي از وظايف اوآي موتبط با توبيت افواد، ،(1391)
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تروين تکراليف نظرام تعآري  و توبيرت متسر ل و همکارح با ديگوان از مه  انردوسترشد تمايالت ن ع

 توبيت يافتر بوشمود.  افوادهاح توين ويژ يرا از مه  «دوستين ع»ت ان  ودد. بنابواين، ميمي

 عنوان يک هدف تربيتي دوستي بهنوع

 اندرکاران تعآري يابي برر  ن دسرتاست کر اشتياو و نياز دست حمطآ ل و م رد نياز ةتوبيتي نقط هدف

هاح مناس  برواح تتقر  دارد تا بهتوين راه وو ل بر  ن را بو زينند و ابزارها و روشميو توبيت را وا 

  رت عبرارات کآري(. در کار تعآري  و توبيرت، اهرداف برر ور1376زاده، امينر.ک:  ن را معوفي کنند )

اده شر د، دنيست کر در کالس  م زش  چيزحو دِ هدف،  .کنندهستند کر نتايج مطآ ل را ت ويف مي

هرا برواح تردريش مشرخص هرا، فواينردها و نگوشبآکر چارچ بي است کرر درون  ن متتر ا، مهارت

 . (1382نصو بادح و ن روزح، ر.ک: بخ  اَعمال  م زشي هستند )ش ند. اهداف الهاممي

د و تفاوتي افواد نسبت برر درشاهد بي ،المآآيمآي و بين ايط دهشتناکِ جهان امووز، در عووةدر شو

اورالو و  بهاح شديد، جدايي دانر  از حر زرنج يکديگو،  ستوش تنفو و و دو اهي، بووز وش نت

ت انرد تأمين منافع شخصي و  ووهي بدون در نظو  وفتن ديگوان هستي  کر همگري مي جهتتالش در 

 د. ا رو بذرذيوي  کرر تعآري  و توبيرتدوستي باشن ع ت جهي بر مق لةتبعات ناشي از بي بر ن عي حاول

 ،ابواينبنر ،بهتو سراوتن  دميران و زنرد ي  نران را دارد ت افواد و همچنين داعيةپوورش شخصي ةدغدغ

  کرر در  ن ور رت، اح بردانيدوست را بايد از اه  وظايف نظام توبيتري هرو جامعررپوورش افواد ن ع

عن ان يک هدف در تعآي  و توبيت مطو  و اهد شد. در اين مقالرر، ضرمن تبيرين مفهر م دوستي برن ع

  ودد.تي بورسي ميعن ان يک هدف توبيدوستي بر، مباني اسالمي ن ع«دوستين ع»

 عنوان يک هدف تربيتي در اسالمدوستي بهگزينش نوع

يف اوآي فيآس فان تعآي  و توبيت است.  زين  اين اهداف م جر   زين  اهداف توبيتي يکي از وظا

 ودد؛ زيوا بتث دربارب اهرداف و مبراني  ن مراهيتي فآسرفي دارد و ميارتباط تعآي  و توبيت با فآسفر 

انرد. در ج امرع انرد، از  ن بترث کودهنظواني کرر داراح ديرد اه فآسرفي ب دهغالباً فالسفر و واح 

 يرود. امرا در مباني فآسفي و عآمي در  زين  اهداف توبيتري مرد نظرو رروار ميغيوديني )سک الر(، 

تروين عالوه بو مباني فآسفي و عآمي، مبراني دينري نيرز از مه  رمانند کش ر اسالمي ما  ر ج امع مذهبي
بندح بر اور ل رود. يک مسآمان، معتقد است کر پاحمي شماربرمنابع استخواج و  زين  اهداف توبيتي 

رو، ازايرن .و رهنم دهاح الهي سعادت دنيا و  ووت او را تأمين و اهرد کرود هاسالم و عمل بر دست را
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فري  الهري )ررو ن( دراز کنرد و بديهي است کر در انتخال اهداف توبيتي نيز دست نياز بر س ح منبرع 

ر الزم برر تکرو بداند. البتر اطهار و ائمة نجات و فال  و د را در عمل بر رهنم دهاح پيامبو وسيآة

 ةو ائمر اما مباني بو وفتر از رو ن، سيوه و روايات پيرامبو ،است کر اسالم يک مکت  فآسفي نيست

 ةتر ان اور ل و اهرداف ارزنرده و بوجسرتهاح فآسفي و توبيتي است کرر مياز نکات و انديشر سوشار

 . کودتوبيتي از  نها استخواج 
بندح تقسري  «اهرداف واسرطي»و  «اهداف غرايي»دو دستر ت ان بر در اسالم را ميهاح توبيت هدف

 «اهداف واسرطي»و  ، يونداهدافي هستند کر در ط ل و باالح اهداف ديگو روار مي «اهداف غايي»نم د. 

 رتمراعي اورشأن اج ،مثالً رانسان   نا  نناظو بر شئ ن  ،اهدافي هستند کر در عوض يکديگو وارع شده

 نيراز وور ل برر اهرداف غرايياح مقدمرر و پي . در وارع، اهداف واسرطر(1383باروح، ر.ک: هستند )

در  «عب ديرت»( هدف غايي وآقت انسان و همچنين هدف غايي توبيت اسالمي را 1383. باروح )هستند

 داند.بوابو وداوند مي
مقدم ، ورفاييزمينراند. در همين را هدف نهايي توبيت اسالمي معوفي کوده «رول الي اهلل»بووي نيز 

ديگرو اهرداف و   يوندبف نهايي توبيت اسالمي، دربوعن ان هدبر «رول الي اهلل»( معتقد است کر 1388)

يرز ل عبادح ناعمال توبيتي نيز و اهد ب د؛ زيوا بدون رصد روبت، هيچ عمآي پذيوفتر نيست و حتي اعما

 «هللرول الري ا»رسد تعيين مي ا و بدون رصد روبت انجام  يود، اساساً عبادت تآقي نخ اهند شد. بر نظو

بيشرتوح دارد و بردان معناسرت کرر در  توبيرت تناسر  «ماهيت فوايندح»عن ان هدف نهايي توبيت با بر

بآکرر توبيرت جويراني  ،ن رابل تص ر نيسرتپايان حوکت انسا عن ان نقطةاح برتوبيت، هيچ نقطرجويان 
هري، بر معنراح حوکرت برر سر ح ررول ال «يتتوب». بو اين اساس، استمستمو، پ يا، فعال و هميشگي 

  اه تعطيل نخ اهد شد )همان(.هيچ

، تخآ  بر اوالو الهي، ودا  نر زيستن و متجآري سراوتن اسرما و «رول»است کر منظ ر از  روشن

ورزح و رحمت وداوند نسبت برر جميرع م جر دات، نخسرتين وفات الهي در و يشتن است. متبت

هاح ررو ن، بجرز س ره ةدر سو غاز هم «بس  اهلل الوحمن الوحي »ا بيان وفتي است کر پوورد ار عال ، ب

س ره ت بر، و د را بدان متصف ساوتر و بدين وسيآر، دوستي و متبت و د را بر مخآ ررات و بنرد ان 
ها از چنران جايگراهي در اسرالم بوور ردار ورزح بر انسان، مهو و متبتبو اين ابواز کوده است. عالوه

فومايرد: مي کرر امرام متمردباروچنان ؛شر ددارح همسن  دانستر ميبا کل ديانت و ديناست کر  اه 

و متبرت همران ديرن اسرت )مجآسري،  ،دين همان متبت اسرت ؛«الدين ه  الت  والت  ه  الدين»
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داند کر بر تقول الهري و دارح ميدوستي را معادل کل دين  نر متبت و ن ع(. اسالم  ن238، ص1376

ررول » يود و با نيرت دوستي در اسالم، رن  ودايي بر و د ميسان بينجامد. بو اين اساس، ن عتعالي ان

 پذيود. و رت مي «الهي

دوسرتي همچر ن با ت جر بر مطال   فتر شده و با عنايت بر اينکر مفاهي  نزديرک و مروتبط برا ن ع

 ت انند زمينر و بسرتو الزم راي، م«بوروارح وآر،  رام  و وحدت در جامعر» و«  ميزهمزيستي مسالمت»

عن ان يرک نيرز بت انرد برر «دوستين ع»رود کر (، انتظار مي1388الي اهلل فواه  کنند )هاشمي، سيو  بواح

برا ت جرر برر  ،مطرو   رودد. در ادامرر« ررول الري اهلل»اح در توبيت اسرالمي و در مسريو هدف واسطر

عن ان يرک دوسرتي بررشناسري اسرالم، جايگراه ن عشناسي و ارزششناسي، معوفتشناسي، انسانهستي

 د. د وهدف توبيتي بورسي مي

 شناسي اسالم هستي از منظر .الف

، زمينررشر د. در همرين از منظو عوفان اسالمي، عش  و متبرت سومنشرأ تجآري هسرتي متسر ل مي

ل لطرف و متبرت وداونرد اسرت و ايرن لطرف و و( معتقد است کر هستي حاو560-638عوبي )ابن

ت و چر ن  غراز  ن، رحمرهمعوبي فوجام هستي را نيز ابنمتبت در تمام هستي جارح و سارح است. 

ست کر جهان هسرتي رو، در نگوش اسالمي، اعتقاد بو  ن ا. ازهمين(1387اب زيد، ک: ر.داند )متبت مي

 «م جر دات را فوا وفترر اسرت و رحمرت مرن همرة»... ان يافتر است: بو اساس رحمت و متبت سام

 فويرد ان  .ورزد فوين جهان را با عش   فويده است و بر مخآ رات و د عش  مري(. جهان156:)اعواف

تات  دارنرد کرر رائ  بر عش  است. عارفان بو اين ر ل اتفاو نظو شاننيز بر  فويننده عش  دارند و هستي

ي سرويان دارد نشان، در سواسو هسرتوداوند عش  است و همين عش  الهي است کر چ ن نشاني از بي

 (.1376فقير، ر.ک: رساند )ميو عاشقان را بر کمال و تعالي 

 ذره ذره عاشقققققققکاا  ا   قققققققا 
 

  چققق ا ل قققا شقققنا در عر عهققق   مي 
 

 (3858)مثن ح معن ح، دفتو پنج ، بيت 

عن ان يک هدف توبيتري بر «دوستين ع»کر از  را شناسي اسالميبووي از او ل حاک  بو هستي ،در ادامر

 : کني تکو مي ،کننديت ميحما

اح در ن ع نگوش انسران عن ان يکي از او ل اساسي دين اسالم، نق  ويژهبر« ت حيد». ت حير: 1

کند. اعتقاد بر وحدانيت وداوند مستآزم  ن است کر مؤمنان بدين امو واررف  ودنرد بر هستي ايفا مي
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ها نيز بنرد ان وداونرد همة انسان کر حقيقت، واحد ب ده و اول وحدت بو تمام هستي، حاک  است.

رو، پيرووان مکتر  ت حيرد، ور د را مآرزم برر ايجراد يکتا و تجآي همان حقيقت واحد هستند. ازاين

بينند کر بو اساس  ن، هو فودِ رشد يافتر برو وحدت شخصيت و همچنين وحدت در جامعر بشوح مي

اح از اجرزاح دانرد ترا مآغمررک کل ميمبناح عاطفة مشتوک با سايو ابناح بشو، جهان را مظهوح از ي

تو اسرت، يرا ويژ ي بوجستة  ن باشد بر ويژ ري جامعرة ت حيردح نزديرک« کآيت»منفود. جهاني کر 

نظو از حرردارل ظوفيررت  ن را دارد کررر بررر تتقرر  چنررين  رمرراني کمررک کنررد؛ زيرروا  دميرران ورروف

الوه بو اين، حاکميت اورل (. ع1390ش ند )وفايي مقدم، هايشان، عيال وداوند متس ل ميتفاوت

دوستي و متبت برر ور د وحدت و يکذارچگي بو هستي، ناظو بر هماهنگي و عدم تعارض ميان ن ع

دوستي و ودمت بر ديگوان بر معناح انکار و د نيست، بآکر ش ِ ديگوِ ور د در درون است؛ زيوا ن ع

يافتر است. برو ايرن منِ ت سعر( و در حقيقت، بيانگو وج د يک 2000تو است )ميآو، يک بافتِ وسيع

اساس، هو يک از اعضاح جامعة ت حيدح، عالوه بو مسئ ليت شخصي و د، نسبت بر سرايو اعضرا و 

حتي در ربال کل همن عان، احساس مسرئ ليت کروده، منرافع و سون شرت ور د را جردا از منرافع و 

بهب د زند ي بشو و وردمت داند کر در جهت بيند و در نتيجر، و د را مآزم ميسون شت ديگوان نمي

دوسرتي و انسرانيت را در و يارح رساندن بر همن عان ک شا باشد. استاد مطهوح نيز پاير و اساس ن ع

 کند و معتقد است:معوفي مي« ت حيد»اسالم، اول 
هه امق ر الساليت اگر  دا  ش ع روي اصل پايراري  دا ش ع،  اير روي اصل ت حير ساخنه گرعع. ما يک سهس

 در  قه رحقم و مقرو  گ ييم الساليت حکم مي ريم؛ ميعد اا حک ق السالي يا شئ ا السالي لام ميهرا  
کقه عر راه عاشنه  اشيم، ليک  ار  اشيم، از صهح و  رامش ح ايت  ديم،  ه   د عاا خ ع  زار لرسقاليم،  ه

رسقت ايد قا ع ةکدقيم.   قخرمت  ه ل ع فرا اري  ديم، عفيف و  اتک ا  اشيم و  ه حک ق عيگراا تجاوز ل
 دقر  اي  ه ما را قالعاست و واقعاً  م  اير چدين  اشر. اما اگر از ما  پرسدر  ه مدطق اين عسن ر ا و فهسفه

تق اليم  قا  ه مدافع شخصي خ ع را فراي اين ام ر  ديم و منح قل محروميقت  شق يم چيسقت،  يقا مي
 (.68، ص 22، ج 1374خراشداسي ج ا ي  ر يم؟ )مط ري،  ئهةپ شي از مسچشم

 حهات وداونرد  ن اسرت کرر انسرانيد و وحردانيرج اعتقراد برر ت حياز  ثار و نترا يکين روح، يبد
 حهراة و اه ير، اعمال و د را بو پاي  ب دن در بوابو اوامو الهيک س ، بر واطو تسآيپوست از کتاي

پووردب ها را بنرد ان و دسرتنگو، چ ن همة انسايد حدهند، و از س يو اهانر روار نمو و د ينفسان

نرد، ياست، احتواز ج  يشک ضدِ وداپوستي، کر بيپوستک شند تا از و ديتنها مدانند، نريک ودا مي

و  يپوسرتز از تفورر و تشرتت، کرر از و ديبآکر بر دنبال  ن هستند تا با ودمت بر بند ان ودا و پوه
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ت ير، حفر  و تق يتعال حو بند انِ باريا ساو د را ب يش د، وحدت و همبستگيم يناش يو دو اه

 (.1390، و همکاران يبهشت ينيحسر.ک: کنند )

  کترا رردرت مطآر  و مالرک مطآري، پوورد رار «ديرت ح»ن، از نجاکر بو اسراس اورل يعالوه بو ا
 ييهراهرا، امر ال و ثووتييت انا تمرام يقريز وداونرد را وراح  حقيش د، انسانِ م حد نيمتس ل م

منرد هبهو يلطراف الهرن م اهر  و ايز از ايو بند ان ودا را نيک شد تا سايار دارد و مير در اوتک داندمي
هرا و امر ال يي اناتکر افواد کس   ،يو الهيو غ حديو ت حيغ ةک جامعيکر در  است يدر حالاين سازد. 

 يدانند، لزومريم گو افواد جامعريبا د ييرواي  و حاول ررابت و رويو  يتالشِ شخص ةجيرا ووفاً نت
ت انرد برر ين امرو ميرکر ا ،کننديرساندن بر  نان احساس نم حاريگوان و يد حهاازيبر ن يي  پاسخ حبوا

 و تفورر در جامعر دامن زند. يشخص ييج ، س ديني، و د بوتوبيتفاوو، و دو اه
 ،هادر ميران انسرانر تفکوِ ت حيدمت ر در اسالم، داراح اين ظوفيت است کر :ت ان  فتن، مييبنابوا

غيوت حيردح  ن  کرر اعتقراداتِ يرک جامعرة، در حاليدوستي ايجاد کندوحدت، وآر، همبستگي و ن ع
 انَ فِيهِم ا للِهَ  إ الِ ا اللا هُلَوک س رب انبيرا::  22با ت جر بر  ير ) کشاندجامعر را بر تشتت، تباهي و فساد مي

مکران اهمگان  ش د کر در  ن،ر جامعر، بستوح مناس  فواه  ميدوستي دبا تتق  ن ع ،رونيازا (.لَفَسَدَتا
، در جهرت يبخ  الهي و برر دور از تفوررر، تشرتت و تبراهت حيد و تعالي  وحدت يابند تا در سايةمي

  ام بودارند. ،ت استيکر تقول بر تات احد ، يهدف غايي از وآقت و 
هدف  چ و بيپج د عال  و  دم را  وا، کر وبووالف مکات  مادح.  رف دري خهکت ج اا: 2
؛ 8؛ روم: 3؛ نترل: 73داند )انعرام: دانند، مکت  اسالم وداوند حکي  را  فوينندب بت ِ هستي ميمي

دار و هماهن ، اجرزاح طبيعرت را در وردمت برر (. از س ح ديگو نيز  فوين  نظام191 ل عموان:
 ؛29 ه:؛ بقو13کند )جاثير: هاح الهي معوفي ميو نشانر انسان و عامآي بواح انديشيدن و تعقل در  يات

 کند:(. سعدح، شاعو بآند وازب ايوان، اين معنا را چنين بيان مي12نتل: 

 ا ر و  اع و مه و خ رشير و فهک عر  ارلقر
 

 تا ت  لالي  ه  ف  ري و  ه غفهت لخ ري 
 

 ) آستان سعدح(

زمينر برواح نيرل برر اهرداف غرايي  اح فواه  کنندب بستو ودر توبيت اسالمي، اهداف واسطر

اح حايز اهميرت اسرت؛ زيروا از عن ان يک هدف واسطردوستي بررو، ت جر بر ن عهستند. ازاين

ديد اه اسالم، وداوند مجم عر نظام هستي را، کر از وحدت، هماهنگي و بر ه  پي ستن اجزا و 

سرامان داده اسرت. ايرن  عناوو   نا  ن  فويده، بر و رت غايتمند و در جهرت تعرالي انسران
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پي ستگي و اتتاد اجزا و عناوو از يک س ، و  فوين  غايتمند جهان از س ح ديگو، مؤيرد ه بر

وار ت انند با الهام از وحردت انردامتوين اجزاح  فوين  ميعن ان مه ها نيز بر ن است کر انسان

هايي را کرر ناشري از تتهرا و تشرجهان هستي و در م افقت با رر انين  ن، بسريارح از تعارض

جمعي بر س ح هدف غرايي اوتالف در غايات است، کنار  ذاشتر و بر و رت يکذارچر و دستر

 وآقت و ي ، کر تقول بر تات الهي است، حوکت کنند. 

 شناسي اسالمانسان از منظر ب.

شر د، نقر  يم ض ع تعآي  و توبيت است و تص يوح کر از انسان در هو نظرام توبيتري ارائرر م «انسان»
شرناوتي اني انسانبووري از مبر ،کند. در ادامرمي هاح توبيتي ايفاکآيدح در تعيين اهداف، او ل و روش

 : ش دتکو ميکنند وبيتي حمايت ميتعن ان يک هدف بر «دوستين ع»کر از  ،اسالم
بعرد و از ديد اه اسالم، انسان مخآ و ودا و داراح د.  رخ رعاري الساا از روح ال ي: 1

در  از رو  ور دم»جس  و رو  است. بر فوم دب وداوند، رو  انسان داراح منشأ الهي است: 
(. همين ت ويف مختصو، بيانگو ماهيت وراص و مقرام شرامخ 72؛ ص: 29)حجو: « او دميدم

سازد کرر وآيفرر و جانشرين وردا برو روح زمرين باشرد. انسان است کر او را شايستة  ن مي
عوبي، ح  ط ر تاتي، داراح ارزش است. بر باور ابنبر ررغ از تعينات ديگوفا ررو، انسان ازاين

اسما  تعالي انسان را بر و رت و د  فويده است و هيچ م ج دح غيو از انسان، رابآيت ظه ر
ورزح برر بنرد ان يکري از (. مهو و متبرت1389و وفات الهي را ندارد )اع اني و همکاران، 

 وانسانِ ودا  نر نيز بو همين اسراس، برر بنرد ان وردا عشر  بارزتوين وفات الهي است و 
رساند. بنابواين،   اهي از اين م ضر ع، کرر ورزد و بر  نان در هنگام نياز، يارح ميمتبت مي
ها تاتاً ارزشمند ب ده و بر ور رت برالق ه داراح ورفات الهري و مقردس هسرتند، همة انسان
ر ظآ  و تعدح نسبت برر همن عران ور ددارح کننرد، تنها از هو  نش د تا افواد، نرم ج  مي

را در رو  و  رورزح بر بند ان ودا از جمآر متبت ربآکر تا حد امکان بک شند وفات الهي
 وج د و ي  بالفعل و متجآي سازند. 

اح مشرتوک در ها داراح ريشرربر تصوير رو ن مجيرد، انسران  ا:. ريشة مشنرک عر خهکت الساا2
(. در ور رت پرذيوش اورل اشرتواک در 189 :اند )اعروافز نفش واحدح وآ  شدهو ا هستندوآقت 

 رسرانندميوآقت و و يشاوندح ميان  دميان، افواد بر هو انسانِ نيازمندح با هو رن ، نژاد و زباني يارح 
م رو، امرا رودد. ازايرندوستانر و احسان بر ديگروان نميهاح ظاهوح مانع اردامات ن ع  نر تفاوتو اين
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کند و ميران در فوماني بر مالک اشتو، وح را بر ابواز متبت و مهوباني نسبت بر همگان ت وير مي عآي
عن ان بوادران همن ع و  نهايي کرر در وآقرت برا عن ان بوادران ديني( و افواد غيومسآمان )برمسآمانان )بر

فرارغ از مسرائل  ربواين، اسرالم (. بنرا53ش د )نهرج البالغرر، نامرر نمياو يکسان هستند( تفاوتي رايل 
دانرد ورزح ميو متبت دوستيانسان ب دن را زمينة ن ع رجغوافيايي، نژادح، ر مي، زباني و حتي اعتقادح

 دهو کش انساني را بدون ارتکال رتل يرا فسراد در روح زمرين بکشر»نيز معتقد است:  سب و بر همين 
و هو کش انساني را از موگ رهايي بخشد چنان اسرت  باشد، ها را کشترانسان ةچنان است کر   يي هم

 (.32 :)مائده« ها را زنده کوده استانسان ةکر   يي هم

 ها دارد وت جر بر اين نکتر نق  مهمي در ايجاد تعامالت سازنده، تفاه  و معاضدت ميران انسران

بيگرانگي، س سرازد کرر در  ن احسراسرال  و  رمراني فرواه  مي ةزمينر را برواح ايجراد يرک جامعر

دهد. در چنرين دوستي ميپوستي جاح و د را بر احساس روابت، وميميت و ن عبيني و نژادو دبوتو

ت اننرد ضرمن بهترو مي ،اجتماعي ايجراد شرده ر رام  و امنيت رواني ةاح، بند ان ودا در سايجامعر

و ي   پوورد ار بر هدف اوآي  فوين  و د ت جر کنند و بر ،انجام اعمال عبادح فودح و اجتماعي

 تقول بج يند. 

 «فطروت»شناسي اسرالمي، مفهر م يکي از مفاهي  اساسي در انسان .  رخ رعاري الساا از فطر :3

برر معنراح « فطروت»دانرد. ل انساني ميئالمعارف مسا( فطوت را ام1388ّرو، استاد مطهوح )است. ازاين

هسرتند کرر نر ع وآقرت و  فروين  انسان است و ام ر فطروح امر رح  سوشت واص و  فوين  ويژب

و  (. برر براور بهشرتي1389 مآي،  ج ادحباشد )ها مشتوک انسان ن، ارتضاح  ن را داشتر و ميان همةانسا

رو، زايرنابارزتوين ويژ ي دين اسالم نيز م افقت  ن با فطروت انسران اسرت.  ،(1386افخمي اردکاني )

 :تر ان  فرتمي ،ت کامرل داشرتر باشرد. بنرابوايناست کر توبيت اسالمي با فطوت انسان مطابقر طبيعي

حوکرت  احياح فطوت ودا شناح انسان و پوورش ابعاد وج دح او در جهت»بر معناح  «توبيت اسالمي»

 (. 27، ص1378)رائمي، « نهايت استبر س ح بي

طآبي، ويوور اهي و احسران برر ج يي، وآرعالوه بو م ض عاتي همچ ن وداپوستي و حقيقت

رو، پروورش، شرک فايي هاست. ازاينهاح فطوح و همگاني در ميان انسانز از جمآر  واي ديگوان ني

دوستي و احسان بر ديگوان، از اهرداف مهر  و تق يت استعداد  واي  بر فضايل اوالري، از ربيل ن ع

ها برو مبنراح (. انسان1383ش د )منظوح ت کآي، تعآي  و توبيت اسالمي بو مبناح فطوت متس ل مي

ريزح و طوت و در عم  وج د و ي ، و اهان بوروارح وآر و دوستي بر ده و از جنر  و ور نف
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شرمارد کرر برر ورآر و مبراني  ن عداوت متنفو هستند. اسالم نيز جن  را تنها در و رتي مجراز مي

تعوض شده باشد و بواح دفع شو و رسيدن بر وآر و  رام ، نا زيو از حذف ع امل مخول باشري  

وردا شرما را »فومايد: (. ح  تعالي در تبيين اين مطآ ، وطال بر مسآمانان مي1389س، )فقيهي مقد

کند کر در امو دين با شما پيکرار کروده و شرما را از ديارتران بيروون فقط از دوستي با کساني نهي مي

ند بوروارح (. در وارع، توجير وداو9)ممتتنر: « اند...رانده و بو بيوون راندنتان يکديگو را يارح نم ده

ا رو برر ورآر تمايرل »کنرد: مبوش را بر اين امو ت وير ميهاست و پياوآر و  رام  در ميان انسان

(. بنرابواين، از ديرد اه ررو ن کروي ، 61)انفرال: « داشتند ت  نيز بدان روح  ور و بو ودا ت کرل کرن...

ر در راه وردا و شر د کراوالت از  نِ وآر و دوستي است و جن  تنها زمراني مشرووع شرموده مي

(. تتقر  ورآر، 76رضايت او باشد. در غيو اين و رت، جن  در رکال شيطان و اهد ب د )نسرا:: 

و در واررع،  ررج يي منافرات دارد ورزح در جامعر، کر با نرزاع و سرتيزهدوستي و متبت رام ، ن ع

تي و تقول بر ح  زمينة بهتوح بواح وداپوس رتالشي است در جهت ايجاد يک جامعة  رماني و الهي

هاح فطروح و الهري ور د، بهترو و کند؛ زيوا در يک جامعة  رماني، افواد با تأسي از  واي فواه  مي

 ت انند در مسيو رول الي اهلل  ام بودارند. بيشتو مي

ها نسرانعقل فصل مميز انسان از سايو م ج دات است. بوو ردارح ا الساا از عکل: ي.  رخ رعار4

هاح همگاني و عم مي  دميان اسرت کرر سرن  بنراح تفراه  و   هو عقالنيت از ويژ ي تعقل و باز ر 

اح اسررت کررر بوورري از دهررد. اهميررت عقررل و فهرر  بررر انرردازهدرک متقابرل ميرران  نرران را تشررکيل مي
شر د کرر تي تنهرا زمراني متتقر  ميفوايند توبي»از جمآر دي يي معتقدند:  ،نظوان تعآي  و توبيتواح 

از  (. در نگروش اسرالمي نيرز تعقرل و ورودورزح234، ص1387 )ازمن و کرواور،« يج يابدفهميدن توو

 .ياد شده است «حجت دروني»عن ان  نجاکر از  ن برتا ،اهميت شاياني بوو ردار است

(، 70)اسروا::« کوامرت»(، در تيرل  يرة 1374) تفسيو الميرزانهمچنين عالمر طباطبايي در 
از جمآر بقوه:  ز  يات رو ن نيزکند. بسيارح اانسان معوفي مي عقالنيت را از عآل کوامت تاتي

کند کر اين امو دال برو انسان را بر تفکو و تعقل دع ت مي 35و عنکب ت:  65؛  ل عموان: 44
ورزح در توبيت اسالمي و هدايت  دميان است. انسان جايگاه واال و نق  مه  عقالنيت و وود

 حاريردوسرتي و ج مثبت ن عي)عقل( رادر است بر  ثار و نتا ين حجت درونياز ا حوي با بهوه
  کنرد. برا ت جرر برر يت و ضوورت  ن را تصديببود و در وارع، اهم يازمندان پيرساندن بر ن

ز برا تأکيرد برو ارتبراط و يرن ينريد حهران و  م زهير، د«انتيد»و « تيعقالن» حويناپذکيتفک
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ورزح هسرتند. دوسرتي و متبرتنان بر امو ن عبر دنبال تش ي  مؤم« عقل»و « ايمان»همس يي 
رأس العقرل »فومايرد: دوستي ميدر تبيين رابطة ميان وودورزح و ن ع رو، پيامبو اکومازاين

ورزيدن ؛ پش از ايمان بر ودا، سو مد تمام اعمال عارالنر، دوستي«بعد الدين الت دد الي الناس
و « ايمران»، يت برر ايرن  فترار پيرامبو(. با عنا131، ص1، ج1376با مودم است )مجآسي، 

رود. در وارع، عقالنيت انسران شمار ميدو شاوص اساسي عقالنيت بر« ورزح بر مودممتبت»
فومايرد: مي کند. همچنرين امرام عآريدوستي امو ميط ر طبيعي او را بر ايمان الهي و ن عبر
(. در اينجا 142هج البالغر،   ورزيدن نيمي از وودمندح است )ن؛ دوستي«الت دد نصف العقل»

ت ان نتيجرر دوستي نيمي از وودمندح معوفي شده است کر با ت جر بر روايت ربل، مينيز ن ع
  وفت: ني  ديگو  ن ايمان بر وداست.

تر ان  فرت: ع اطرف متعرالي بر اجمال، در تبيين ارتباط عقل و عاطفر در نگوش اسالمي، مي
شناوتي( و احساسرات و ع اطرف )عنصرو دارد. عقل )عنصو  انسان ريشر در شناوت و   اهي او

ب توين وسيآر در ح زعاطفي( از يکديگو مجزا نيستند، بآکر يک نفو عارل عالوه بو انتخال مناس 
برود عمل، در انتخرال اهرداف و برووز ع اطرف مناسر  نيرز از  ر هو عقالنيرت ور د بهروه مي

يان ورودورزح و سالم با تأکيد بو ارتباط مستتک  مرو، ا(. ازهمين1385، و همکاران مقدم)وفايي
دوسرتي و شناسد کر عرالوه برو ايمران برر وردا، داراح حرش ن عدوستي، کسي را وودمند مين ع

دوستي و ودمت برر وآر  ها باشد، و در وارع، بند ي وال  را جداح از ن عورزح بر انسانمتبت
ورزح بيند کر پش از ايمان بر پوورد ار، متبرتمي نذندارد. بنابواين، يک فود مسآمان و د را مآزم

قت ور د بر بند ان او را وجهة همت و د روار دهد و از اين طوي ِ وودمندانر، بر هدف غايي وآ
 يدا کند. پتو ش د و تقول بيشتوح بر تات ح  نزديک

 شناسي اسالم شناخت . از منظرج

نسران را برر انيز رو ن در  يات فواوانري  سب همين ل بر امکان شناوت بواح انسان است و بر ياسالم را
و منزلرت  از چنان اهميت «شناوت»ت اسالمي، شناوت و تدبو در  فاو و انفش فواو انده است. در سنّ

 «حيرات معقر ل»عن ان روشنايي کر مفسو و فصرل مميرز وااليي بوو ردار است کر انديشمندان از  ن بر
گروش اسرالمي، ندر  (.1360جعفروح، ر.ک: کنند )ميمي است، ياد  د «حيات نامعق ل»)حيات طيبر( از 

شر د عن ان يکري از ع امرل مهر  شرناوت و ادراک متسر ل مينيز بر «رآ »در کنار ح اس و عقل، 
 (.24: متمد ؛38 :)اسوا:
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ل( )د« رآر »و « عقل»، «حش»( ضمن معوفي سر ابزارِ 1368بو همين اساس، استاد مطهوح )

تزکيرة »داند. مواد از مي« فشنتزکية »ح مه  شناوت، راه استفاده از ابزار رآ  را عن ان ابزارهابر

ها پاک کنرد و در راه ها، ه اح نفش و منيت ن است کر انسان رآ  و ي  را از  ل د ي« نفش

ن کروي  رضاح الهي  ام بودارد تا بت اند تاب  ن ر حقيقت را در وج د پاک و ي  دريابد. ررو 

اش را بواح تسآي  شدن در بوابو ح   شاده کروده  يا کسي کر ودا سينر»فومايد: ميدر اين باره 
دل است و ن رح برواح است و بو ن رح از جان  ودا روار دارد، )همچ ن کسي است کر سخت

هايشان از اينکر ياد ودا کند سخت شده است! اينران شناوت ندارد؟( پش واح بو کساني کر دل

 (.22)زمو:  «راهي  شکارنددر   

راهي انسان متس ل هاح نفساني، مانع شناوت حقيقي و عامل   ها و  ل د يبنابواين، پآيدح

روح از ه اس نفش را از جمآر م انع شناوت و رو، رو ن و دو اهي، تکبو و پيش ند. ازهمينمي

والري،   نر رتايل ا( کر طبعاً با از ميان رفتن اين40؛ اعواف: 31و23کند )جاثير: هدايت معوفي مي
راهري ايجراد بستو الزم و  ماد ي رآبي بواح کس  و پرذيوش معوفرت و در نتيجرر، رهرايي از   

نيز بيران شرد، ايرن م ضر ع نراظو برر ارتبراط « عقالنيت»تو در مبتث   نر کر پي ش د. همانمي

اح معوفت، پاير وت ان بواح شناوت شناوتي و عاطفي است و در وارع، ميتنگاتن  ميان دو ح زب 

کسري کرر نفسري بزر ر ار دارد »فوماينرد: در ايرن براره مي عاطفي نيز در نظو  وفت. امام عآي

هاي  افرزون ش د، و  ن کش کرر عر اطف  افرزون باشرد شرناوت و دانسرترع اطف  افزون مي

 (.240، ص5، ج 1384 مدح، تميمي )« ش دمي
ورزح برر رود کرر متبرتدر امو شناوت، انتظرار مري رو، با ت جر بر اهميت و جايگاه ع اطفازاين

ساز دان  و معوفرت واجد نق  کآيدح و زمينر رعن ان ع اطف عالي انسانيبر ردوستي نيزديگوان و ن ع

هاح توبيت معن ح، ت ليد ن عي از دان  اسرت کرر ش د کر يکي از رسالت فتر مي سب باشد. بر همين 

ناميد. اين رويکود بر اين م ض ع اشاره دارد کر دوست داشرتنِ ديگروان  «بنياندان  عش »ت ان  ن را مي

ن عي همدلي با هستي پيردا نشر د، راه برر  ورتي تا ،را بايد  م وت و سذش  ن را بر کار  وفت. در وارع

ت انرد افقري برر دوسرتي مي(. بنرابواين، ن ع1390، ورفايي مقردمشر د )درک رمز و رازهاح  ن باز نمي
 «کآيرت»نهايت در بوابو انسان روار دهد کر بو اساس  ن، افواد برا در نظرو  روفتن ويژ ري بي ستود ي 

ارنرد و ور د را برا جهران  ذبواح هستي، با عب ر از رآموو کثوت، پاح در عال  وحردت و يگرانگي مي

بيننرد. ايرن احسراس پي نرد و در پي نرد و همراهنگي مي راز جمآر همن عان  رمخآ رات  هستي و همة
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تو جهران هسرتي شناوت و درک بهترو و عمير  ،ها و در نتيجرت اند بر بوداشتر شدن حجاليگانگي مي

و يگانگي در انسان افرزوده  رودد،  «کآيت»بو ميزان اين درک و فه  از  ردرهو ،و از س ح ديگو ،بينجامد

 يابد.دوستي نيز در او افزاي  ميميزان حش تعآ  و ن ع
لهري اعوفان اسالمي، عش  بر همن عران مقدمرر و سرو غاز عشر  و معوفرت ، از منظو بو اين عالوه

دوستي زمينر و بستو الزم را بواح شرناوت (. بر بيان ديگو، ن ع1385، شمشيوحر.ک: ش د )متس ل مي
 باشرد کرر پيرامبو اکروم  سربسازد. شرايد برر همرين ودا و حوکت در مسيو رول الي اهلل فواه  مي

شوايط تقرول برر   زيني و دورح جستن از مودم را از مقدمات وادح کر عزلتها و افوبووالف مسآک
 شردو رسيد ي بر ام ر  نران نبا انان زارح بر عم م مسآمبر دنبال ودمت داي دانند، کسي را کر ودا مي

آريش ر المسرآمين فاشاره بر حديث نب ح: من اوبر ول  يهت  برام ) ندندااسالم وارج مي باو الً از دايو
شرناوت  ةشوط و مقدمربر بند ان ودا پي  دوستي و ودمتاين امو حاکي از  ن است کر ن ع .(مسآ ب

لهري اسرت، اتقرول برر تات  ةشوط و مقدمکر اسالم  وردن نيز پي رو  نودا )اسالم  وردن( است. از
 تقرول وليةد ان ودا از مآزومات و شووط ادوستي و ودمت بر بنت ان نتيجر  وفت کر ن عمي ،بنابواين

 ش د. بر پوورد ار متس ل مي
اح در عن ان يرک هردف واسرطردوستي برر زين  ن ع :ت ان  فتبا عنايت بر مطال  بيان شده، مي

شناسري جهت نيل بر هدف غايي در توبيت اسالمي )تقول الهي( از حمايت اور ل حراک  برو شناوت
 اسالم بوو ردار است. 

 شناسي اسالم ارزش د. از منظر

اوست. بخ  اعظ  دست رها و ر انين اسالم « جنبة اجتماعي»هاح اوآي انسان ي از ويژ ييک
ها برا يکرديگو اسرت. در نيز جنبة اجتماعي دارد و ناظو بر چگ نگي روابط و تعامالت انسان

نگوش اسالمي، جنبة اجتماعي انسان اموح حقيقي است و نر اعتبارح. در همرين زمينرر، امرام 
گوان متتاج او يکند، مگو  نکر داز مودم نمي حازينيهيچ کش احساس ب»يند: فومامي سجاد
رود، شرمار مريرو کر توبيرت عمآري اوالرري بر(. از ن409، ص 1338)عمادزاده، « ش ندمي

ط ر کآري، مق لرة اورالو در توبيرت اسرالمي از اهميرت چگ نگي روابط ميان همن عان و بر
توين رسالت توبيتري  نران نيرز از بعثت پيامبوان و بزرگواوي بوو ردار است. او الً هدف 

تکميل فضايل و مکارم اوالري ب ده است. بر بيان ديگو، مقص د از نزول وحري  ن بر ده کرر 
ها شر ند. هاح الهي،  نها را بر منصّة ظه ر رسانده، عامل بر ارزشافواد پش از شناوت ارزش
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هاح ح مبتني بو فطوت الهي انسان هستند. ارزشهاهاح تأييد شده از س ح اسالم، ارزشارزش
هرايي اليتغيرو و (، ارزش30مبتني بو فطوت نيز بر سرب  تغييوناپرذيوح فطروت انسران )روم: 

 ش ند.جاودان متس ل مي

اويل فطوت  دمري  هاحي از  واي دوستي نيز يک  نر کر ربالً در مبتث فطوت بيان شد، ن عهمان

برر  ر مودم و احسرانبس د رساندن  ،بو اين پايدار و واجد ارزش است. عالوه ،نرود و بنابوايمي شماربر

دانرد متعال، کسري مي وداحنزد  توين افواد رامتب ل زيوا رس ل ودا ؛ارزشمند است رنفسرفي ر نان

احسران و نيک کرارح را  (. رو ن کوي  نيرز239، ص 3، جتابي، کآينيرساند )کر بر مودم س د بيشتوح مي

ينکرر متبر ل انيک کار با   اهي از  انسان(. 93:عامل متب بيت در پيشگاه وداوند بوشموده است )مائده

تگي و ، متقرابالً شريفاسرت وداوند است و عمل نيک او نسبت بر وآ ، رضايت وال  را فواه  سراوتر

ا بر ور رت ورزح رتکند و با ش و و شعف، اين متبمتبت زيادح نسبت بر ودا و بند ان او پيدا مي

هاح پسرنديده و ارزشرمندح همچر ن وررف، نرذر، وردرر، اجتماعي در رال  سنت عمآي و در وتنة

 دوسرتانر و مر ردکر همگي از مصادي  بارز رفتارهراح ن ع رالتسنرزکات، انفاو، اطعام، احسان و روض

دانرد کرر طروف ر ميانسان نيک کاسازد. بي  از پي  متجآي مي ر استهاح اسالمي تأکيد فواوان  م زه

ن بوسرد، او وداست و بو اساس نگوش اسالمي، کمک و يارح او پي  از  نکر بر دست نيازمنردا معامآة

  يود. در دست مت  و متب ل حقيقي )ودا( روار مي

و برا ت جرر برر نقر  و  ،هي انسان از يک س دوستي با فطوت الساز ارح ن ع سب در مجم ع، بر 

و همچنرين پي نررد  ،در جآر  متبرت و رضررايت الهري از سر ح ديگررو اهميرت احسران و نيک کررارح

 :تر ان  فرتهاح اسالمي از ربيل تعراون،  ذشرت، ايثرار و بروادرح، ميدوستي با بسيارح از ارزشن ع

هرا و ررول کند کر در  ن، حوکت در مسيو ارزشدوستي در جامعر، زمينر و بستوح فواه  ميتتق  ن ع

  ودد. مير الي اهلل بي  از پي  هم ا

 گيريو نتيجه يبندجمع

ورزح را پاية الگ ح ارتباط حدارآي ميان ج يي و عدالتبو اساس  نچر  فتر شد، اسالم مسالمت

و از  ن فواو انرده و و اهران ها روار داده است، اما ابروار )نيک کراران( را برر امروح فواترانسان

ها برر حکر  وجر د شرده اسرت. انسران ورزح  نان بر بند ان ودارساني، احسان و متبتيارح

رود دوستانر هستند کر انتظار ميهاح فطوح ن عو يشاوندح ميان و د و ديگوان، داراح  واي 
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ها بت اند نق  مهمي در رشد شخصيت افواد و ت سعة وج دح  نان ايفا کند پوورش اين  واي 

ها در ابعراد و وجر ه سرانو از اين طوي ، منجو بر بهب دح و اعتالح حيرات فرودح و جمعري ان

  نا  ن  ودد. توبيت اسالمي نيز، کر بو فطوت و باورهراح بنيرادين دينري )همچر ن ت حيرد و 

هاح اويل شخصريت و هدفمندح وآقت( مبتني است، بر دنبال  ن است کر عالوه بو رشد جنبر

حر  را ايجاد  رام ، همبستگي و وميميت در جامعر، راه رسيدن بر سعادت و تقول برر تات 

 هم ارتو سازد. 
شناسري و شناسري، معوفتشناسي، انسانکر از تتآيل و بورسي مباني هستي ،هاح تتقي  حاضويافتر

اح در توبيرت اسرالمي عن ان يک هدف واسطردوستي بر، از ن عاست شناسي اسالم بر دست  مدهارزش

ها و نتايج حاورل زاره ن اساس، اه  کند. بو ايدر جويان نيل بر هدف غايي )رول الي اهلل( حمايت مي

 : از است عبارتعن ان يک هدف توبيتي دوستي براز بورسي مباني اسالمي ن ع

 ست. متعال ا وداحلطف و متبت سامان يافتر و او الً وآقت، حاول مهوورزح  . هستي بو پاية1

و  «کآيرت»يژ ري در اسالم، يک فرودِ رشرد يافترر برا در نظرو  روفتن و «ت حيد»بو اساس اول . 2

کنرد و در يکذارچگي بواح هستي، ميان و د و افواد ديگو، ن عي يگرانگي و عردم جردايي احسراس مي

 بيند. نتيجر، منافع و سون شت و د را جدا از منافع و سون شت ديگوان نمي

در  ،گروو از سر ح دي ،تاتاً ارزشرمند اسرت ،بوو ردارح از رو  الهي، از يک س  سب انسان بر . 3

ده  دش بر وديعرر نهراکر در وج ،ورزح( رايو رول الي اهلل بايد اسما: و وفات الهي )از جمآر متبتمس

 متجآي سازد.  ،شده

ها جراح ور د را برر هرا و جرداييش د تا بيگانگيم ج  مي «اشتواک در وآقت»پذيوش اول . 4

دوسرتانر ع ارردامات ن عهاح ظراهوح، رر مي و نرژادح مرانرو، تفاوت شنايي و مهوورزح بدهد و ازاين

  ودد.نمي

دوسرتي ط ر تاتري و تکر يني برر ن ع. بر سب  بوو ردارح  دمي از فطوت و عقل، انسان برر5

دوستي کند. دين اسالم نيز با تأييد و تأکيد بو فطوت و عقل، از ن ع واي  دارد و  ن را تتسين مي

در توبيرت اسرالمي )ررول الري اهلل(  ت اند در ودمت نيل بر هدف غاييعن ان يک هدف، کر ميبر
 کند.باشد، حمايت مي

رو، جنر ِ مشرووع و مجراز جنگري ت اسالمي، اوالت از  نِ وآر و دوستي است. ازايرندر سنّ. 6

 ت زانر. هاح شخصي و کينرانگيزه حارضا بواحاست کر در راه رضاح وداوند باشد و نر بستوح 
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دوستي و همدلي برا م، ن عشناوتي و تأييد  ن از س ح اسال هاح عاطفي وبا ت جر بر ارتباط ح زه. 7

 کنردال   ن را فرواه  تو نسبت بر کل هستي و ومعوفت و شناوت بيشتو و عمي  ةت اند زمينديگوان مي

 ساز رول بيشتو بر وداوند باشد. زمينر ،و بالطبع

ا  کارح و احسان بر بند ان وردرو کر در نگوش اسالمي، نيکدوستي، از ن. عالوه بو فطوح ب دن ن ع8

نفسرر ر ارزشرمند ر فيدوسرتي اموحشر د، ن عاز ع امل جآ  متبت و رضايت ح  تعالي متس ل مي
ارح بنابواين، يک مسآمان نيز با نيت ررول الري اهلل و جآر  متبرت و رضرايت وداونرد، برر يراست. 

 کند. ميرزش تآقي ادوستانر را بر مثابة نيازمندان شتافتر، اردامات ن ع

شررناوتي، شررناوتي، انساندر نتيجررر و بررو اسرراس مطالرر   فتررر شررده، بررا اسررتفاده از مبرراني هستي

دوستي در توبيت اسرالمي ن ع ت ان بر جايگاه و اهميت مق لة، ميشناوتي اسالمشناوتي و ارزشمعوفت

 عن ان يک هدف توبيتي حمايت کود. پي بود و از  ن بر

وکت بر سرمت ررولِ حمسآمان، عالوه بو تسهيل و هم ارسازح مسيو  دوستي در ج امعتتق  ن ع
کرر از  دارد هواسرياسالم طرو سرازح اچهوه رحماني اسرالم و ونث شتوِ الهي، نق  مهمي نيز در ارائةبي

 .س ح دشمنان طواحي شده است
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