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 مجید اسماعیلى، معلم تفکر و سواد رسانه اى و مدرس دانشگاه
 

   
در برابــر و مخالف با کلمــة تنازع از 
کرد.  استفاده  می توان  متعددی  کلمات 
مواســاه، ايثار و گذشــت، صلح جويی و 
تعامل از جملة اين عبارت ها محســوب 
می شــوند، امــا همچنان کــه به نظر 
می رســد روح حاکم بر تنــازع جدايی، 
تفرقه، ظلم و دشمنی است، روح حاکم 
بر مفهوم مخالف تنازع نيز عبارت هايی 

مانند محبت و وحدت هستند.

 
 موضوع محبت در برگيرندة بسياری 
از مکارم اخالق اســت. اين کلمه مادر 

خوبی هاست و در بيان اهل بيت مطهر، 
دين جز محبت نيســت. ســامان دهی، 
دوست داشتن و دشمن داشتن وظيفة 
هر مســلمان در طول زندگــی دنيايی 
اوســت؛ اينکه دوستان خدا را دوست و 

دشمنان خدا را دشمن بدارد. 
در خصوص موضــوع محبت به چند 
نکته اشــاره می کنيــم: معنای محبت، 
محبــت از نگاه قرآن، اجزا، ريشــه ها و 

نقش محبت در تعليم و تربيت.

  
داشــتن،  دوســت  معنای  به  محبت 
عشــق ورزيــدن، شــفقت، صميميت، 

مهربانی، عطوفت، عالقه، مودت و انس 
و معنای فلســفی آن ابتهاج به شــیء، 
اشــتياق روحــی، ارادت بــه محبوب، 
تمايل قلبی، توال و هواخواهی است. به 
نظر می رســد محبت نوعی رابطة قلبی 
بين انسان با انســان ديگر يا با خداوند 
و يا با اشــيای مادی در طبيعت است. 
اين تعلق روحی باعث می شــود محب 
شــيفته، دلداده، عالقه مند، ارادتمند و 
هواخواِه محبوب شود. انسان ها در طول 
زندگی خــود با محبت زندگی می کنند 
درجه  نشان دهندة  آن ها  محبوب های  و 
و مقام مادی و معنوی آن ها هســتند. 
رشد عقلی انســان ها آن ها را به سمت 
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و  ماندگارتر  ارزشــمندتر،  محبوب های 
عظيم تر راهنمايی می کند، در غير اين 
آن  حد  پايين ترين  در  محبــت  صورت 
باقی می ماند و به رشــد و تعالی انسان 

نمی انجامد.

   
 محبــت يک واژة بســيار مهم قرآنی 
اســت که بر مبنای آن می توان ارتباط 
و جايــگاه بســياری از آيات قــرآن را 
فهميد. پروردگار عالــم در قرآن کريم 
به صراحت و بــا تأکيد، آنچه را به عنوان 
خالق و آفرينندة آفرينش می پسندد يا 
ناپسند می داند بيان کرده و صريح ترين 
کلمه بــرای بيان اين خوشــايندی يا 
ناخشنودی، کلمة ُحب است. به همين 
منظــور، بــرای مربيــان و معلمان، در 
مواردی بيســت گانه، بــه آنچه خداوند 
ناپسند می شمارد اشاره  دوست  دارد يا 
می کنيم. الزم به ذکر اســت، اين موارد 
کامــًال قابل شــمارش، اندازه گيــری و 
محاســبه هســتند و بی ترديد بهترين 
شاخص برای دين داری انسان ها، تنظيم 
رفتار آنان با دوســت داشتن های خالق 
هستی است. متأسفانه مربيان و متوليان 
آموزش در خصوص بيان اهميت عظيم 
اين موضوع بسيار کوتاهی می کنند و در 
فضای مدرسه ای، بزرگداشت الزم برای 
آنچه خدادوســت يا دشــمن می دارد، 

وجود ندارد.

     
را  نيکوکار  افــراد  خداوند   1
دوست دارد. محسنين کسانی هستند 
که در آشــکار و پنهان انفاق می کنند، 
خشــم خود را فرو می خورند و از گناه 

مردم درمی گذرند: 
يَن (بقره،  َوَأْحِســُنوا ِإنَّ اَهللاَ ُيِحبُّ اْلُمْحِســنِ

آية١٩٥).
اِء َواْلَكاِظِميَن  رَّ اِء َوالضَّ رَّ الَِّذيَن ُينِفُقوَن ِفي السَّ
اْلَغْيــَظ َواْلَعاِفيــَن َعــِن النَّــاِس َواَهللاُ ُيِحبُّ 

اْلُمْحِسِنيَن( آل عمران، آية ١٣٤).
َواَهللاُ ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن (آل عمران، آية ١٤٨).
َفاْعُف َعْنُهْم َواْصَفْح ِإنَّ اَهللاَ ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن 

(مائده، آية ١٣).
2 خداونــد توبه کننــدگان را 
دوست دارد. توبه کننــده کسی است 
که مدام در حــال برطرف کردن موانع 
مسير بازگشت خود به سمت خداست و 

بر آن مراقبت می کند:
ابِيَن (بقره، آية ٢٢٢). ِإنَّ اَهللاَ ُيِحبُّ التَّوَّ

دوست  را  پاکيزگان  خداوند   3
دارد. توجه به اين نکته ضروری اســت 
که پاکی جــزو ارکان و مقدمات ايمان 
اســت و در واقع پروردگار عالم با بيانی 
ديگــر درصــدد بيان اهميــت پاکی و 
جايــگاه آن در منظومة ايمان اســت: 
ــُروا َواَهللاُ ُيِحبُّ  ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّــوَن َأن َيَتَطهَّ

ِريَن (توبه، آية١٠٨).  هِّ اْلُمطَّ
4 خداوند تبعيــت از پيامبر و 
جانشينانش را دوست دارد. پاداش 

تبعيت کنندگان بخشش گناهان است:
ُقْل ِإن ُكنُتــْم ُتِحبُّوَن اَهللاَ َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم 
اهللاَُّ َوَيْغِفــرْ َلُكــْم ُذُنوَبُكْم َواَهللاُ َغُفــوٌر رَِّحيٌم 

(آل عمران، آية٣١).
دوســت  را  متقين  خداوند   5
دارد. شــاخص تقوا امانت داری است و 
خداوند کســانی را که به عهد و پيمان 
خود وفادار می مانند دوســت دارد. روح 

حاکم بر تقوا عهد و پيمان داری است:
... بََلی َمــْن َأْوَفی به عهده َواتََّقــی َفِإنَّ اَهللاَ 

ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن (آل عمران، آية٧٦).
ِتِهْم ِإنَّ اَهللاَ  ـی ُمدَّ وا إَِلْيِهــْم َعْهَدُهْم إِلـَ َفَأِتمُّ

ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن (توبه، آية ٤).
َفَما اْســَتَقاُموا َلُكْم َفاْســَتِقيُموا َلُهْم ِإنَّ اَهللاَ 

ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن (توبه، آية ٧).    
6 خداوند صابرين را دوســت 
دارد. صابرين کســانی هستند که در 
سختی ها و شدائد نه سست می شوند و 

نه ناتوان:
ابِِريَن.  َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا َواَهللاُ ُيِحبُّ الصَّ

(آل عمران، آية ١٤٦).
دوست  را  متوکلين  خداوند   7
دارد؛ کســانی که وقتی عزم کردند، به 
مقدمات  ظاهراً  می کنند.  توکل  خداوند 
توکل دو چيــز اســت: خوش خلقی و 

مشاوره:
ا  َفِبَما َرْحَمٍة مِّــَن اَهللاِ لِنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظ

ــوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم  َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّ
َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشــاِوْرُهْم ِفي اْألَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت 
ِليَن.  ْل َعَلــی اَهللاِ ِإنَّ اهللاََّ ُيِحــبُّ اْلُمَتَوكِّ َفَتــَوكَّ

(آل عمران، آية١٥٩).
8 خداوند افراد عادل را دوست 

دارد:
ِإنَّ اَهللاَ ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن (مائده، آية ٤٢).

َفَأْصِلُحــوا َبْيَنُهَما بِاْلَعْدِل َوَأْقِســُطوا ِإنَّ اَهللاَ 
ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن (حجرات، آية ٩).

ِإنَّ اَهللاَ ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن (ممتحنه، آية ٩).
9 خداوند جهادگــران در راه 

خدا را دوست دارد.
ا  يِلِه َصف ِإنَّ اَهللاَ ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَن ِفي َســبِ

َكَأنَُّهم ُبْنَياٌن مَّْرُصوٌص (صف، آية٤).

10 خداوند پاکان و کســانی را 
تالش  ديگران  شدن  پاک  برای  که 

می کنند دوست دارد:
ِريَن (بقره، آية ٢٢٢).  َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّ

      
   

1 خداوند افراد متعدی، متجاوز 
و ظالم را دوست ندارد:

َوَال َتْعَتــُدوا ِإنَّ اَهللاَ َال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن (بقره، 
آية١٩٠). 

َوَال َتْعَتُدوا ِإنَّ اَهللاَ َال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن (مائده، 
آية٨٧).

ًعــا َوُخْفَيًة إِنَّــُه َال ُيِحبُّ  اْدُعــوا َربَُّكْم َتَضرُّ
اْلُمْعَتِديَن (اعراف، آية ٥٥).

2 خداوند افرادی را که در زمين 
اين  ندارد.  دوست  می کنند،  فساد 
فساد می تواند در تباه کردن کشاورزی و 
دامداری و حتی فساد در تباهی انسان و 
زاد و ولد و نسل انسان هم باشد. به نظر 
می رســد هر جا پروردگار دربارة فساد 

بيانی دارد، مصداق بارز آن يهود است:
َوِإَذا َتَولَّــی َســَعی ِفي اْألَْرِض لُِيْفِســَد فيها 
َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْســَل َواَهللاُ َال ُيِحبُّ اْلَفَساَد 

(بقره، آية ٢٠٥).
َوَيْســَعْوَن ِفي اْألَْرِض َفَســاًدا َواَهللاُ َال ُيِحبُّ 

اْلُمْفِسِديَن (مائده، آية٦٤).
اَر اْآلِخَرَة َوَال َتنَس  َواْبَتِغ ِفيَما آَتــاَك اُهللا الدَّ
ْنَيا َوَأْحِســن َكَما َأْحَســَن اُهللا  َنِصيَبَك ِمَن الدُّ
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إَِلْيَك َوَال َتْبِغ اْلَفَســاَد ِفــي اْألَْرِض ِإنَّ اَهللا َال 
ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن (قصص،  آية٧٧).

ندارد  دوست  را  ربا  خداوند   3
و عامــل آن را مصداق انســان بســيار 

ناسپاس می داند:
َدَقاِت َواَهللاُ َال ُيِحبُّ  بَا َوُيْرِبي الصَّ َيْمَحُق اَهللاُ الرِّ

اٍر َأِثيٍم (بقره، آية٢٧٦). ُكلَّ َكفَّ
خدا  از  نافرمانــی  خداوند   4
و رسول را دوســت ندارد و آن را 

مصداق کفر می داند:
ُسوَل َفِإن َتَولَّْوا َفِإنَّ اَهللاَ َال  ُقْل َأِطيُعوا اَهللاَ َوالرَّ

ُيِحبُّ اْلَكاِفِريَن (آل عمران، آية٣٢).
إِنَُّه َال ُيِحبُّ اْلَكاِفِريَن (روم، آية٤٥).

کســانی  و  ظالمان  خداوند   5
را  ديگران  خوب  کار  پاداش  که  را 
نمی دهند و در تالفی گناه ديگران 

زياده روی می کنند، دوست ندارد:
الِِميَن   َفُيَوفِّيِهْم ُأُجوَرُهــْم َواَهللاُ َال ُيِحبُّ الظَّ

(آل عمران، آية ٥٧).  
الِِميــنَ (آل عمــران، آية  َواَهللاُ َال ُيِحــبُّ الظَّ

.(١٤٠
ْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح  َوَجَزاُء َســيَِّئٍة َســيَِّئٌة مِّ
الِِميَن  (شوری،  َفَأْجُرُه َعَلی اَهللاِ إِنَُّه َال ُيِحبُّ الظَّ

آية ٤٠).
فخرفروش  متکبر  خداونــد   6
را دوســت ندارد. مصداق اين تکبر 
و فخرفروشــی در چند نکته ذکرشــده 
اســت: اول: تکبرنداشــتن در برابر خدا 
و شــرک نورزيدن به او. دوم: احسان به 
والدين. سوم: احســان به خويشاوندان. 
چهارم: احســان بــه يتيمــان. پنجم: 
احسان به افراد مسکين. ششم: احسان 
به همســايگان نزديک. هفتم: احســان 
به همسايگان دور. هشــتم: احسان به 
دوستان و هم نشــينان. نهم: احسان به 
واماندگان در ســفر. دهم: احســان به 
کســانی که رزق و روزی آنان در دست 

ماست:
ِإنَّ اَهللاَ َال ُيِحبُّ َمن َكاَن ُمْخَتاًال َفُخوًرا (نساء، 

آية ٣٦).
َك لِلنَّاِس َوَال َتْمِش ِفي اْألَْرِض  ْر َخدَّ َوَال ُتَصعِّ
َمَرًحا ِإنَّ اَهللاَ َال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر (لقمان، 

آية ١٨). 
ا َعَلی َما َفاَتُكــْم َوَال َتْفَرُحوا ِبَما  لَِّكْيَال َتْأَســوْ

آَتاُكْم َواَهللاُ َال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخور (حديد، 
آية ٢٣).

7 خداوند افراد خيانت پيشه را   
دوست ندارد:

انًا َأِثيًما (نســاء،  ِإنَّ اَهللاَ َال ُيِحبُّ َمن َكاَن َخوَّ
آية ١٠٧).

 ِإنَّ اَهللاَ َال ُيِحبُّ اْلَخائِِنيَن  (انفال، آية ٥٨).
اٍن َكُفــوٍر (حج،  ِإنَّ اَهللاَ َال ُيِحــبُّ ُكلَّ َخــوَّ

آية٣٨).
8 خداوند مســرفان را دوست 

ندارد:
ُه َيْوَم َحَصاِدِه َوَال ُتْسِرُفوا إِنَُّه َال ُيِحبُّ  َوآُتوا َحقَّ

اْلُمْسِرِفيَن (اعراف، آية ٣١).
9 خداوند مستکبران را دوست   
ندارد؛ چه استکبار ظاهری و چه پنهان 
در قلــب و دل. خداونــد هيچ کــدام را 

دوست ندارد.
وَن َوَما ُيْعِلُنوَن  َال َجَرَم َأنَّ اَهللاَ َيْعَلُم َما ُيِســرُّ

إِنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْسَتْكِبِريَن (نحل، آية ٢٣).
10 خداوند شادخواری مغرورانه 
دوست  را  متمول  مردم  بی غمانة  و 

ندارد:
ـُه َقْوُمُه َال َتْفــَرْح ِإنَّ اَهللاَ َال ُيِحبُّ  ِإْذ َقــاَل لـَ

اْلَفِرِحيَن (قصص، آية ٧٦).
نظام ارزش گذاری دين اسالم بر مبنای 
قرآن اســت. اين نظام ارزشی می تواند 
به گــزاره ای قابل ارزيابی تبديل شــود 
و مــالک برخوردهای مربيان و معلمان 
آموزش  نظام  متأســفانه  باشد.  مدرسه 
به صراحت  آنچــه  خصوص  در  کشــور 
دوست داشــتنی های  به عنوان  قرآن  در 
حساسيت  اســت،  آمده  عالم  پروردگار 
ندارد و نمی تواند آن را به اصول و قوانين 
آموزش وپرورش  محکــم  و  تغييرناپذير 
خــود تبديل کند! در جامعة آموزشــی 
کشور به ندرت می توان مدرسه ای را در 
برابر اسراف حساس دانست، درحالی که 
اسراف دشمنی با امر مؤکد قرآن است. 
تعــدی و تجاوز بــه حقــوق ديگران، 
فخرفروشی، خيانت و آرايش های جديد 
مفهوم خيانت، اســتکبار، شاد خواری و 
نمايش های جديد آن و بســياری ديگر 
از مواردی که در متن يادشــده اند، در 
محيط های آموزشــی کشور رواج دارند 

و مربيان و معلمان با وجود آسيب های 
فراوانی کــه در ايــن حوزه ها متحمل 
برخوردهای  آغــاز  نقطــة  می شــوند، 
تربيتی و آمــوزش خود را جايی غير از 
اين مــوارد جســت وجو می کنند. الزم 
اســت در خصــوص هرکــدام از موارد 
برنامه ريزی های  محبــت  بيســت گانة 
مفصل آموزشــی و تربيتی صورت گيرد 
و از اولين لحظــات ورود دانش آموز به 
پيش دبستان  از  آموزشــی،  محيط های 
تا پايــان متوســطة دوم، ايــن موارد 
به عنوان فرمان های الهی و منشــورهای 
مستحکم موردتوجه قرار گيرند. تبديل 
هرکدام از موارد بيســت گانة يادشده به 
سرفصل های رفتاری و تربيتی، نيازمند 
فرصت مناسب ديگری است که به ياری 
خداوند انجام خواهد شــد. متأسفانه يا 
خوش بختانه اخبار آموزشــی و تربيتی 
برخی کشورهای مهم در عرصة آموزش، 
از استفادة فراوان آگاهانه يا غير آگاهانة 
آنان از اين منشــور الهی حکايت دارد. 
اميــد اســت بازگشــت و اســتفاده از 
کامل ترين کالم الهی در بين مسلمانان 
هم رايج شود و مهجوريت قرآن در بين 

اصلی ترين مخاطبان آن رفع شود.

   
 وادار کردن انسان به انجام يک عمل، 
به دو صورت کلی قابل انجام اســت: يا 
عمل به زور اجبــار يا عمل به اختيار و 
عالقه. حالت اول، يعنی عمل بر اساس 
اجبــار و زور، باز به دو صــورت اتفاق 
می افتد: اجبار بر اساس استدالل عقلی 
و منطقی، يا اجبار بر اســاس استبداد و 

اجبار محض.
 حالت عالقه و اختيار هم يا براســاس 
محبت و عالقة قلبی اســت يا بر اساس 

مهر و محبت کاذب و غيرواقعی.
 عمل براســاس محبت «تبعيت» نام 
دارد و عمل براســاس عقل و استدالل 
«اطاعــت» ناميده می شــود. فهميدن 
تفــاوت تبعيت و اطاعت نيــز در نظام 
آموزشــی بســيار مهم و اساسی است. 
تبعيت به ســنخيت منجر می شــود و 
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درنهايت ماندگاری و بقا دارد و می تواند 
در حوزة اخــالق و رفتار انســان ها به 
تغييرات ماندگار و قطعی منجر شــود، 
درحالی که اطاعت نمی تواند اين کارکرد 
را داشته  باشــد و صرفًا می تواند زمينة 
تغيير و تبديل شدن اطاعت به تبعيت را 
فراهم ســازد. بر همين اساس نيز قرآن 
کريــم به نقش تبعيت در هدايت تأکيد 
کرده و درآيات فراوان به اهميت تبعيت 
پرداخته شده است. آية ١٠٢ سورة بقره 
به همين نکته اشــاره دارد: «َوَلن َتْرَضی 
َعنَك اْلَيُهوُد َوَال النََّصاَری َحتَّی َتتَِّبَع ِملََّتُهْم ُقْل 
ِإنَّ ُهــَدی اَهللاِ ُهَو اْلُهَدی َوَلِئِن اتََّبْعَت َأْهَواَءُهم 
َبْعــَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اَهللاِ ِمن 

َوِليٍّ َوَال َنِصيٍر». 
در آيات متعدد ديگر قرآن، به تحذير 
مردم از گام های شــيطان و دشمن (َوَال 
ْيَطاِن)، پرهيز از تبعيت  َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ
از هوا و هوس (َفــَال َتتَِّبُعوا اْلَهَوی)، پرهيز 
از راه های بی منشــأ و فراوان (َوَال َتتَِّبُعوا 
ــُبَل)، پرهيز از تبعيــت از غير خدا  السُّ
(َوَال َتتَِّبُعــوا ِمن ُدونِــِه) و پرهيز از تبعيت 
راه مفســدين (َوَال َتتَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِديَن) 
اشــاره شــده اســت. در اين مجموعه 
آيات، دشمن انسان فقط دنبال اطاعت 
نيست، بلکه دنبال تبعيت است، زيرا در 
تبعيت روح و روان انســان ها به تسخير 
درآمده اســت، درحالی کــه در اطاعت 
فقط جسم انسان ها به تسخير درخواهد 
آمد. متأسفانه در نظام آموزشی، مربيان 
متربيان  کــردن  اطاعت پذير  درصــدد 
هســتند تــا تبعيت پذيری آنــان! زيرا 
همان طور که گفته شــد، فرايند اطاعت 
اگر بر اســاس زور باشد، به سرعت قابل 
انجام است و اگر بر اساس عقل و منطق 
هم باشــد، باز نسبت به ايجاد محبت و 
تبعيت پذيــری ناشــی از ايجاد محبت، 
بســيار راحت تر است. لذا تغيير رويکرد 
نظام آموزشــی به ايجــاد فرايند پايدار 
تغيير از طريق آموزش محبت و متعاقب 

آن تبعيت، ضروری به نظر می رسد.
 در خصوص محدودة اطاعت و تبعيت 
و اينکه حوزة تأکيد قرآن بر لزوم اطاعت 
به چه موضوعاتی مربوط است، در زمان 

مقتضی بيان خواهد شد.
 درنهايــت می توان به اهميت موضوع 
محبــت واقف شــد؛ هرچنــد در قرآن 
وجود  مقدســی  و  فراوان  امرونهی های 
دارد، اما آنچه در ذيل کلمة محبت قرار 
می گيرد، ريشة بسياری از امرونهی های 
قرآن اســت. از ســوی ديگــر، راهبرد 
مديريت محبت در جامعة دينی بســيار 
تعيين کننده و کاربردی اســت. لذا در 
اين بحث به موضــوع محبت از جوانب 

گوناگون می پردازيم.

   
 ســير منطقی و معقول شــکل گيری 

محبت به اين ترتيب است:
 اول) انسان ها با موضوعی يا شخصی 
آشنا می شــوند. بی ترديد شناخت ماية 
اوليه و حياتی محبت اســت. انسان ها 
چيزی را دوســت خواهند داشــت که 
آن را بشناســند و هرچــه از جزئيات 
دل بستگی های  شوند،  باخبر  بيشتر  آن 
آن ها بيشتر می شود. برای مثال، آنچه 
باعث می شود شخصيت های سينمايی، 
ورزشی و هنری در بين مردم محبوب 
شــوند، از توزيع فــراوان اطالعات ريز 
و درشــت دربــارة اين افراد نشــئت 
می گيرد؛ از صــورت و ظاهر گرفته تا 
روابط شــخصی خانوادگی و اجتماعی 
آنــان؛ به طوری که گاهــی رنگ، غذا، 
عطر موردعالقه و بســياری از مســائل 
خصوصی و فردی آنــان در بين مردم 
منتشــر می شود و به خصوص جوانان و 
نوجوانان بــه تقليد از آنان می پردازند. 
لذا می تــوان گفت، هر مقــدار دانش، 
آگاهــی و علم مــا دربارة شــخص يا 
موضوعی افزايش پيدا کند، آن شخص 
در افق دوست داشــتنی های ما وارد  و 
ميزان ورود ما به دايرة محبت او زيادتر 

می شود.
دوم) مرحلــة ارزيابی اســت. در اين 
مرحله چنــد موضــوع موردتوجه قرار 

می گيرد:
١. ضروری يا غيرضروری بودن نياز؛ 
٢. جسمی است يا روحی بودن نياز؛ 

٣. انحصاری يا غيرانحصاری بودن نياز؛
٤. واقعی يا غيرواقعی بودن نياز؛

٥. قابل دســترس يا غيرقابل  دسترس 
بودن نياز؛

٦. معقول بودن يا نامعقول بودن بهای 
به دست آوردن و برطرف کردن اين نياز؛
٧. دوطرفه بودن يا يک طرفه بودن نياز؛

٨.  دائمی يا موقت بودن نياز.
ارزيابی های  درصورتی کــه  ســوم) 
انجام شده مثبت باشد، تعقيب و پيگيری 
موضوع از راه هــای گوناگون موردتوجه 

قرار می گيرد.
چهــارم) درنهايــت، ســير محبت 
به دســتيابی واقعی يا مجــازی منجر 
می شــود و پس  از آن محبت شروع به 
زايش می کند. اولين و ارزشــمند ترين 
ثمرة محبت، سنخيت و هم شکلی است. 
لذا زمانی که کسی شبيه کس يا چيزی 
شده اســت، يعنی محبت به بار نشسته 
و شــروع به زايش کرده اســت. در اين 
مرحلــه زدودن محبت هــای غيرواقعی 
در مرحلة ســختی قرار می گيرد و ديگر 

نمی توان به راحتی آن را از بين برد.
تبعيت  به  محبــت  درنهايت  پنجم) 
می رســد. در تبعيت ديگر اســتدالل و 
منطق حاکم نيست. در اين مرحله فرد 
نمونة کوچکی از محبوب می  شود، مانند 
او فکر می کند و می تواند رفتار محبوب 
را در موضوعات جديد پيشگويی کند و 
انجام دهد. در اين مرحله محبت به اوج 

خود رسيده است.
 همان طور که از ظاهر بحث پيداست، 
ايــن چرخه دو ســو دارد و می تواند در 
يک سو افرادی را تربيت کند که عاشق 
خداوند و اهل بيت هستند و آرزويی جز 
شهادت ندارند. از ســوی ديگر افرادی 
که عاشق هواهای نفســانی و شيطانی 
هســتند و از هيچ فسق و فجوری دور و 
مبرا و روی گردان نيستند. در اين حالت 
به طور متعارف و معمــول نمی توان به 
بازگشــت اين افراد اميد فراوان داشت. 
لذا بايد اين چرخة بسيار مهم و حياتی 
بحث آموزش وپــرورش را از نقاط اولية 

آن مورد دقت قرارداد.   
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