
سال اول/ شماره 1/ بهار 1400/ پیاپی 1

DOR: 20.1001.1.27833542.1400.1.1.4.2.

THE ROLE OF LOVE AND HATRED EMOTIONS IN MORAL 
MOTIVATION WITH A VIEW TO VERSES AND HADITHS

(Received: 8 August 2021 / Accepted: 25 August 2021)

Mehdi Abdollahipour1

Akram Rahimi2

ABSTRACT
The purpose of this study is to identify the role of love and hatred emotions 
as the two sensual characteristics of human beings in moral motivation. Love 
means the gentleness of the human soul with something, and as a result, 
being attracted to it, and hatred means that the human soul is not gentle 
with something, and as a result, abhorring it. Moral motivation is the force 
that drives us to moral behavior. In this research, with analytical and rational 
method, the narrations and verses of the Holy Quran as well as moral and 
psychological books have been searched and materials related to this sub-
ject have been collected. Findings showed that cognition is not enough to 
create moral motivation, rather, emotions such as affection and abhorrence 
are needed, and however, love and hatred in order to create moral motiva-
tion must have circumstances such as the necessity of the two accompany-
ing each other and their attachments to anything for the sake of God. In the 
end, the effects of love and hatred were expressed, including obedience to 
God, satisfaction with His judgment, and friendship with Him.
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چکیده
انسان،  نفسانی  ویژگی  دو  هیجان های  نقش  شناساندن  حاضر  پژوهش  هدف 
انسان  نفس  مالیمت  معنای  به  حّب  است.  اخالقی  انگیزش  در  بغض  و  حّب 
با چیزی و در نتیجه، جذب شدن به سمت او و بغض به معنای عدم مالیمت 
اخالقی  انگیزش  است.  او  از  داشتن  نفرت  نتیجه،  در  و  چیزی  با  انسان  نفس 
نیرویی است که ما را به سمت رفتار اخالقی سوق می دهد. در این تحقیق، با 
روشی تحلیلی و عقلی، روایات و آیات قرآن کریم و همچنین کتب اخالقی 
و روان شناسی  جست وجو شده و مطالبی در ارتباط با این موضوع گردآوری 
شده است. یافته های پژوهش نشان داد که شناخت برای ایجاد انگیزش اخالقی 
کافی نیست و به هیجان هایی نظیر حّب و بغض هم نیاز است، امّا حّب و بغض 
برای این که انگیزش اخالقی را ایجاد کنند باید دارای شرایطی باشند که از آن 
جمله ضرورت همراهی آن ها با یکدیگر و تعلق آن ها به متعلّقاتشان به خاطر 
خدا است. در پایان هم آثار حّب و بغض بیان شد که از آن جمله اطاعت از 

خدا، رضای به قضای او و انس والفت با او است.
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مقدمه
هسته مرکزی سعادت، اخالق است. اگر تمامی فعالیّت ها و تالش های انسان را در یک 
کّفه ترازو قرار دهیم و اخالق را نیز در کّفه دیگر، به یقین ارزش اخالق بسیار بیشتر خواهد 
بود )اسدی گرمارودی، 1389: 120(. مطابق تعریف مشهور، اخالق عبارت از صفات نفسانی 
راسخ و پایداری است که موجب می شوند افعالی متناسب با آن صفات به سهولت و بدون 
نیاز به تأمّل و ترّوی از آدمی صادر شود )ابن مسکویه، 1366: 51(. طبق این تعریف، اخالق 
را می توان به خوب و بد تقسیم کرد که در واقع هدف انسان در زندگی نیل به اخالق نیکو 
است. در علم اخالق مباحث متعّددی مطرح است که یکی از مهم ترین آن ها، راه رسیدن به 
رفتار اخالقی یعنی تقیّد به فضایل و اجتناب از رذایل است. دین مقدس اسالم برای اخالق 
اهمیّت فوق العاده ای قائل شده و آن را اساس نجات و رستگاری انسان معرفی کرده است. 
قرآن کریم در سوره شمس بعد از یازده قسم بسیار مهم و پیاپی با تأکید می فرماید که همانا 
کسی که دل و جان خود را از بدی ها پاک کرد، رستگار شد و آن که روح و جان خود را 
در زشتی ها و رذایل اخالقی رها ساخت، بدبخت شد )شمس: 10 و 11(. نظریّه های اخالقی 
همان گونه که باید درباره گزاره های اخالقی به سنجش و داوری بپردازند، وظیفه تبیین اخالق 
در حوزه عمل را نیز دارا هستند؛ یعنی باید توضیح دهند که چگونه یک تئوری اخالقی به 
عمل منجر می شود و چرا انسان ها برای انجام یک عمل اخالقی برانگیخته می شوند؟ انگیزش 
به فرآیندهایی مانند نیاز، شناخت، هیجان، و رویدادهای بیرونی گفته می شود که به رفتار، 
نیرو و جهت می دهند )مارشال ریو، 1387: 70(. انگیزش اخالقی نیز به معنای برانگیخته شدن 
برای انجام فضایل اخالقی و اجتناب از رذایل اخالقی است. به تعبیر دیگر، انگیزش اخالقی 
جنبه های  به  مختلف  مکاتب  می دهد.   اخالقی سوق  رفتار  به سمت  را  ما  که  است  نیرویی 
متفاوت وجودی انسان اعم از عاطفی، شناختی، رفتاری و... توجه کرده و با توجه به آن جنبه، 
بعضی  معّرفی کرده اند.  اخالقی  اعمال  انجام  برای  محّرکه  نیروی  این  ایجاد  برای  را  منبعی 
تأثیر  بر  نیز  برخی  می دانند.  اخالقی  قضاوت های  و  شناخت  را  اصلی  پایه  روان شناسان،  از 
جنبه های عاطفی بر انگیزش اخالقی تأکید کرده اند. عّده ای بر مشاهده، تقلید و شرطی سازی 
تأکید کرده اند و عّده ای هم برای هرکدام از شناخت و عاطفه سهمی قائل شده اند )هیلگارد و 
دیگران، 1399: 255-276(. اسالم نیز که کامل ترین مکتب برای دست یابی انسان به سعادت 
است، مستثنای از مکاتب فوق نیست. اسالم همان گونه که بایدها و نبایدهای اخالقی را برای 
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نیز  فعل اخالقی  انجام یک  برای  انسان  برانگیخته شدن  نحوه  تبیین  به  فرموده،  بیان  انسان ها 
توجه کرده است تا انسان ها بتوانند با توجه به این رهنمودها، متخلّق به این بایدها و نبایدها 
شوند و به هدف نهایی که مّدنظر دین اسالم است، نایل شوند. اسالم در بُعد عاطفی، موارد 
متعّددی را برشمرده است که بر انگیزش اخالقی تأثیرگذار هستندکه می توان به هیجان های 
حّب و بغض )عشق و نفرت( به عنوان مهم ترین آن ها اشاره کرد. قرآن کریم مهم ترین منبع 
استفاده کرد.  به خوبی  از آیات آن  این زمینه می توان  برای فهم مکتب اسالم است که در 
روایات هم اشارات متعّددی در رابطه با نقش حّب و بغض در انگیزش اخالقی دارند. بنابراین 
در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که نقش هیجان های عشق و نفرت در 
انگیزش اخالقی چیست؟ این که آیا اصاًل به حّب و بغض برای ایجاد انگیزش اخالقی نیاز 
است؟ اگر نیاز است، حّب و بغضی که می خواهند انگیزش اخالقی ایجاد کنند، باید دارای 
چه ویژگی هایی باشند؟ و در نهایت، آثار و فواید حّب و بغضی که می توانند انگیزش اخالقی 

ایجاد کنند، چیست؟ 
درباره پیشینه این تحقیق باید گفت گر چه این بحث پیشینه ای به قدمت اندیشه بشر دارد و 
می توان مطالبی را درباره این موضوع در کتاب های آسمانی گذشته و همچنین در کتاب های 
به جای  مانده از فالسفه یونان پیدا کرد، امّا به تازگی بحث انگیزش اخالقی به صورت ویژه 
در حیطه مشترک روان شناسی و اخالق مطرح شده است. این بحث به طور عام در کتاب های 
به صورت  را  این بحث  امّا محّققان معموالً  قرار گرفته است،  تحلیل  زیادی مورد تجزیه و 
گذرا در کتاب های خود آورده اند. تحقیق های متعّدد و ارزشمندی در ارتباط کلی با موضوع 
به عنوان مثال، یداهلل  نامه و... صورت گرفته است؛  مورد بحث در قالب کتاب، مقاله،پایان 
کوثری تحقیقی در باب تحلیل روان شناختی حّب و بغض انجام داده است )1386(؛ همچنین 
آن  نقش  و  الهی  و عشق  بررسی حّب  به  اردکانی  اسالمی  و سیدحسن  دکامی  محمدجواد 
در  هم  دیگری  تحقیقات   .)1393( پرداخته اند  غزالی  ابوحامد  نگاه  از  اخالقی  انگیزش  در 
این زمینه وجود دارد که از ذکر آن ها به صورت تفصیلی خودداری می شود. به طور کلی 
می توان گفت امتیاز این پژوهش نسبت به پژوهش های دیگر را در دو چیز دانست. نخستین 
امتیاز، در منابع تحقیق حاضر است که عمده منابعش قرآن و روایات است و دومین امتیاز هم 
در این است که این تحقیق به طور خاص نقش حّب و بغض در انگیزش اخالقی را بررسی 
می کند نه این که به طور کلی در باب انگیزش و یا انگیزش اخالقی سخن بگوید. ضرورت 
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این تحقیق نیز با توجه به آنچه ذکر شد که علم اخالق از اهمیّت ویژه ای برخوردار است و 
یکی از مسائل مهم علم اخالق بحث انگیزش اخالقی است و این که در مسئله مورد بحث، 
این تحقیق، شناخت یک  فواید  از جمله  انجام نشده است، روشن می شود  پژوهش خاصی 
نبایدهای اخالقی، افزایش مهارت های  مسیر انگیزشی صحیح و قوی برای تقیّد به بایدها و 
رفتاری برای کنترل و تغییر رفتار خود و دیگران در جهت اخالقی زیستن، ارائه یک شیوه 
تربیتی صحیح به منظور پرورش اخالقی انسان ها اشاره کرد. پژوهش حاضر مورد استفاده تمام 
انسان هایی است که می خواهند متخلّق به صفات نیکوی اخالقی گردند و به طور ویژه، مورد 
استفاده گروه های فعال در زمینه تعلیم و تربیت و فّعال در زمینه های فرهنگی نظیر معلّمان و 

مربیان علم اخالق است.

1- مفهوم شناسی
حّب در لغت، مصدر و به معنای دوست داشتن و در مقابل آن، بغض مصدر و به معنای 
دشمنی است. فیروزآبادی حّب را به معنای وداد و دوستی می داند )فیروزآبادی، 1373، 1: 
66( بغض ضد حّب است )ابن منظور، 1374، 7: 121(؛ همان گونه که تبغیض، تباغض و تبّغض 
ضد تحبیب، تحابب و تحبّب است )فیروزآبادی،1373، 2: 497(. ابن منظور نیز در لسان العرب 
نوشته است که حّب نقیض بغض و به معنای وداد و دوستی است )ابن منظور،1374، 1: 289(. 
طریحی در مجمع البحرین در توضیح این دو کلمه نوشته است که بغض ضد حّب و بغاضه 
به معنای میل نفس به  شدیدتر از آن است )طریحی، 1375، 4: 197(. حّب نقیض کراهت 
چیزی است که وقتی قوی باشد، عشق نامیده می شود )همان، 2: 32(. مصطفوی درباره رابطه 
نفسانی  بغض صفتی  است.  بغض ضد حّب  است که  این  تحقیق  با عداوت می گوید  بغض 
است که وقتی شّدت پیدا کند و در مقام عمل ظاهر شود، از آن به عداوت تعبیر می کنند. بین 
بغض و عداوت عموم و خصوص من وجه است )مصطفوی ، 1388، 1: 330(. راغب اصفهانی 
می گوید که محبّت یعنی اراده آنچه که می بینی و یا می پنداری که خیر است و بغض خالف 
محبّت است. بغض یعنی تنّفر و انزجار نفسانی و روحی از چیزی که به دوری از آن می انجامد 
)راغب اصفهانی، 1374: 214(. حّب و بغض از مفاهیم وجدانی بوده و چون وجدانیّات از 
بدیهیّات هستند، این دو مفهوم بی نیاز از تعریف هستند؛ امّا در تعریف اصطالحی حّب گفته 
شده است که حّب عبارت از انجذاب نفس انسان به سمت چیزی است که به آن میل دارد 
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و در مقابل، بغض نفار نفس انسان از چیزی است که از آن روی گردان باشد و به آن میلی 
نداشته باشد )جمعی از نویسندگان، 1384، 9: 4073(. حّب و بغض از صفات ذو مراتب هستند 
)قزوینی، 1380: 647(؛ یعنی حّب و بغض از صفات مشّکک بوده و دارای شّدت و ضعف 
هستند. در تعابیر متعارف فارسی باالترین درجه حّب، »عشق« و باالترین درجه بغض، »نفرت« 
نامیده می شود. نکته دیگر این که حّب و بغض از مفاهیم جزییّه غیرمحسوس هستند )حیدری، 
1384: 73(؛ یعنی ما نمی توانیم حّب و بغض را به صورت مستقیم و با حواس ظاهری در خارج 
مشاهده کنیم، بلکه از روی آثار حّب و بغض به وجود آن ها در خارج پی می بریم، البتّه خود 
شخص محّب و مبغض، وجود حّب و بغض در درون خود را با علم حضوری می یابند. مطلب 
دیگر در مفهوم این دو، جایگاه آن ها در وجود انسان است. جایگاه حّب و بغض در وجود 
انسان قلب است )قرائتی، 1386: 46(. ابن طاووس در بیان این که بین حّب به خدا و طاعت 
او تفاوت وجود دارد، می گوید: »حّب الهی عمل قلب است در حالی که طاعت او عمل با 
جوارح ظاهری است؛ بنابراین بین دو مفهوم محبّت الهی و اطاعت از او تفاوت وجود دارد 
در  نکته  آخرین   .)112  :1365 )ابن طاووس،  است  متفاوت  هم  با  آنها  وجودی  کانون  زیرا 
مفهوم حّب و بغض این است که وقتی این دو به عنوان صفات الهی استعمال می شوند، معنایی 
غیر از معنای عرفی دارند؛ زیرا الزمه این صفات در معنای عرفی آن ها وجود انفعال نفسانی 
است که خداوند متعال منّزه از آن است؛ بنابراین معنای حّب در خداوند، رحمت و کرامت 

و معنای بغض، قهاریّت و انتقام است )موسوی خمینی،1380: 463(. 

2- تاثیر حّب و بغض در انگیزش اخالقی

1-2. کافی نبودن شناخت برای ایجاد انگیزش اخالقی و توجه به هیجانات
همان طور که در مقدمه مقاله بیان شد برخی منبع انگیزه را فقط شناخت می دانند. برخی 
دیگر به دنبال اموری مثل نیازهای انسان رفته اند. برخی به غرایز انسان ها توجه نموده اند. عّده ای 
بحث الگوگیری، مشاهده و... را مطرح کرده اند و...؛ امّا آنچه که می توان از جمع بندی تمام 
انجام کارهای  برای  انگیزه  ایجاد  این است که شناخت جهت  به دست آورد،  این نظریّات 
خوب و اجتناب از بدی ها هر چند شرطی الزم است، امّا کافی نیست. از اموری که بر تأثیر 
آن ها در انگیزش اخالقی تأکید شده است، هیجانات انسانی است که از جمله آن ها می توان 
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هیجان های حیا، خوف، رجا، حّب و بغض را نام برد. عالمه مصباح یزدی در انسان شناسی 
در قرآن، ذیل بحث تعارض امیال انسان، این سؤال را مطرح می کنند که در تعارض امیال 
چه چیزی باعث می شود که انسان یک راه مشّخص را انتخاب کند. سپس ایشان می گوید 
فالسفه قائل هستند که شناخت باعث این انتخاب است. این پاسخ به صورت منطقی سؤالی 
در پی دارد این که اگر شناخت باعث تعیین یک راه مستقیم است، چرا ما در موارد متعّددی 
با وجود این که می دانیم چیزی برای ما ضرر دارد، باز هم به سراغ انجام آن می رویم؟ ایشان 
می گوید از فالسفه نقل شده است که علّت این اشتباه، ضعف در شناخت است؛ ولی ایشان 
این مطلب را نمی پذیرد و می فرماید که ما بالوجدان در بعضی موارد نظیر جایی که به انجام 
دادن فعلی عادت کرده ایم، در درون خود می یابیم که با وجود علم به این که این کار به ضرر 
ما بوده و هیچ سودی برای ما ندارد، باز هم این فعل را انجام می دهیم )مصباح یزدی، 1392: 
148(. این سخن عالمه مصباح به روشنی بیانگر این مطلب است که صرف شناخت علّت تامّه 
انگیزش نیست، بلکه امور دیگری نظیر هیجان هایی مثل حّب و بغض هم می توانند بر انگیزش 

تأثیرگذار باشند.

2-2. تأکید بر اهمّیت حّب و بغض در آیات و روایات
در آیات و روایات بسیاری بر اهمیّت حّب و بغض به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشاره 
شده است. گاهی روایات به نحو مطلق دین را همان حّب و بغض معرفی کرده اند؛ برای مثال، 
در روایتی به نقل از فضیل بن یسار، از امام صادق علیه السالم سؤال شده است که آیا حّب و 
بغض، عشق و نفرت با ایمان و دین ارتباطی دارد؟ امام فرمود: آیا ایمان به جز عشق و نفرت و 
حّب و بغض است؟ سپس آیه ای از سوره حجرات را تالوت فرمود که مضمونش چنین است: 
»تحبیب ایمان، کسی یا چیزی را دوست داشتن است و این دوستی و محبّت در اثر پی بردن 
به زیبایي ها یا سودمندي های آن کس یا آن چیز پیدا مي شود و نیز ایجاد دوستی نمودن در 
دل کسی به وسیله توجه دادن به خوبی، زیبایی و سودمندی یک چیزی، تحبیب ایمان است«1 
)کلینی، 1366، 2: 102(. گاهی نیز حّب به خداوند و بغض از دشمنان او از بسیاری اعمال 

باالتر دانسته شده است؛ به عنوان نمونه در آیه 23 سوره توبه آمده است: }ُقْل ِإْن اكَن آباُؤُكْ 

1- عن فضیل بن یسار قال: سألت ابا عبد اهلّل عن الحّب و البغض امن االیمان هو فقال و هل االیمان االّ الحّب و البغض 
ثّم تال هذه اآلیة حبّب الیکم االیمان و زیّنه فی قلوبکم، و کّره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الّراشدون.
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َو  َكساَدها  َشْوَن  َتخْ ِتجاَرٌة  َو  ْفُتُموها  اْقَتَ َأْمواٌل  َو  َعِشرَيُتُكْم  َو  َأْزواُجُكْ  َو  ِإْخواُنُكْم  َو  َأْباُؤُكْ  َو 
الّلُ  َيْأِتَي  َحّت  ُصوا  بَّ َفَتَ َسِبيِلِه  ِف  ِجهاٍد  َو  َرُسوِلِه  َو  الّلِ  ِمَن  ِإَلْيُكْم  َأَحبَّ  َتْرَضْوَنا  َمساِكُن 
ِدي اْلَقْوَم اْلفاِسِقنَي{)توبه: 23(؛ آری اگر شما پدران، فرزندان، برادران، زنان،  ِبَأْمِرِه َو الّلُ ال َيْ
خویشاوندان، اموال انباشته و جمع شده، تجارتی که از کسادی آن وحشت دارید و خانه هایی 
که به آن دل خوش داشته اید را بیش از خدا، رسول و مبارزه در راه حق دوست داشته باشید 
و به آنان آن چنان عشق ورزید که از خدا، رسول و جهاد در راه خدا غفلت ورزید، به شما 
بگویم که این چند روز گذرا را زندگی کنید تا امر و قضای حتمی الهی برسد و بدانید که 

خداوند آدم بیرون رفته از حقیقت آدمیّت را هدایت نمي کند. 
این آیه به خوبی نشان می دهد که محبّت الهی باید مقّدم بر تمام محبّت ها باشد.آیت اهلل 
مکارم در اخالق در قرآن، بعد از ذکر روایات مربوط به تولّی و تبّری می گوید: »از احادیث 
اهلّل  فی  بغض  و  اهلّل  فی  حّب  برای  مهّمی  حساب  اسالم  در  که  می شود  استفاده  باال  ده گانة 
نماز، روزه،  از  برتر  ایمان و  نشانة کمال  به عنوان افضل اعمال و  تا آنجا که  باز شده است 
حّج، جهاد و انفاق فی سبیل اهلّل معّرفی شده است، صاحبان این صفت، پیشگامان در بهشتند و 
مقاماتی دارند که انبیا و شهدا به حال آن ها غبطه می خورند« )مکارم شیرازی، 1385، 1: 381(.

3-2. اشاره به تاثیر حّب و بغض در انگیزش در آیات و روایات
روش قرآن کریم در استفاده از حّب و بغض برای تربیت انسان ها خود گواه بر این است 
که حّب و بغض در انگیزش اخالقی تأثیرگذار هستند. قرآن مجید در بیشتر سوره ها به بیان 
صفات حق، کارگردانی اهلّل نسبت به آفرینش و خلقت، بیان نعمت های ماّدی و معنوی حق 
برخاسته، توضیح ویژگي های پیامبران راستین و به خصوص رهبر بزرگ اسالم و اهداف عالیه 
آن حضرت، خصوصیات روحی و اخالقی اش اقدام کرده و همچنین به زیبایي های راه الهی و 
این که تنها راه آزادی بخش، سعادت ساز و خوشبختی آفرین راه خدا است، بسنده کرده است 
تا خدا، رسول و راه ایشان را از طریق بیان ویژگي ها محبوب قلوب کرده و از راه عشق به 
اهلّل، رسول و معارف دینی، مردم را به کمال انسانی هدایت نموده و آنان را از امنیّت همه جانبه 
)انصاریان،  نماید  برخوردار  آخرت  در  بهشتی  نعمت های  از  فیض گیری  و  دنیا  زندگی  در 
1368، 1: 94(. بر اساس الگوی انگیزش اخالقی در قرآن کریم می توان مراتب انگیزش را در 
سه مرحله جای داد که در پایین ترین مرحله سه عامل مقبولیّت اجتماعی، مشاهده رفتارهای 



 76  فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث   سال اول/ شماره 1/ بهار 1400/ پیاپی 1

انسان های اخالق مدار و ملکه نفسانی تقوای انسان را برای انجام عمل اخالقی برمی انگیزند. 
در مرحله بعد، عامل تمایل به آسایش اخروی به موارد گذشته اضافه می شود و در سومین 
مرحله -که باالترین مرحله است-، عامل محبّت الهی افزوده خواهد شد. بنابراین طبق الگوی 

قرآنی محبّت الهی باالترین انگیزه انجام فعل اخالقی است )وجدانی، 1395: 14(.
و  حّب  می دهد  نشان  که  دارد  وجود  مختلفی  اشارات  باید گفت  هم  روایات  مورد  در 
از  فرازی  در  علیه السالم  علی  امام  نمونه،  به عنوان  است؛  مؤثّر  اخالقی  انگیزش  در  بغض، 
ندارم،  بازگردم،  نافرمانی ات  از  وسیله  بدین  که  قدرتی  »الهی،  می فرماید:  شعبانیّه  مناجات 
مگر وقتی که برای بهره گیری از محبّتت بیدارم فرمودی و در این صورت بوده است؛ چنانکه 
خواستی همان گونه شدم« )مجلسی، 1363، 91: 97(. به نظر می رسد تعبیر به این که محبّت 
موجب توانایی برای انجام عمل می شود، در این صراحت دارد که محبّت یک محّرک است. 

به تعبیر دیگر، می توان گفت که محبّت موجب ایجاد انگیزش است.
در روایت دیگری آمده است »أنَت َمَع َمن أَحببَت« )غزالی طوسی، 1389، 9: 148( یعنی 
تو با کسی و چیزی که دوست داری همراه هستی.گر چه ظاهر روایت در مورد ثواب و عقاب 
در قیامت است و مراد این است که اگر کسی یا چیزی را دوست داشته باشی، در قیامت با آن 
محشور خواهی شد؛ ولی دقّت در این روایت نشان می دهد علّتی که باعث می شود شخص 
با چیزی که دوست دارد، محشور شود، این است که انسان وقتی چیزی را دوست دارد، در 
او نیروی محّرکه ای به وجود می آید که خودش را به محبوبش برساند. حال برای مثال، اگر 
محبوبش یک فعل اخالقی باشد، سعی می کند که آن فعل را انجام دهد و اگر آن محبوب، 
شخصی بااخالق حسنه باشد، باز انسان سعی می کند برای رسیدن به محبوبش خود را متخلّق 
به اخالق نیکو گرداند. در نتیجه، این همانندی که حاصل این محبّت است باعث می شود که 

انسان با محبوب خود محشور شود.
مُّ )ابن بابویه، 1363، 4: 380(؛ یعنی محبّت  ْ ِء ُيْعِمی َو ُیِ َک ِللشَّ همچنین روایاتی مانند ُحبُّ
به چیزی، تو را کر و کور می کند. نشان از این است که محبّت انسان به چیزی باعث می شود 
که انسان عاقالنه تصمیم نگیرد و تصمیمش از روی فکر نباشد. در واقع محبّت باعث می شود 
به  نیز  روایت  این  کند.  تصمیم گیری  و کور  کر  انسان  مانند  و  نکند  فکر  درست  اصاًل  که 
محّرک بودن محبّت برای انجام فعلی اشاره دارد که مورد رضایت محبوب است، هر چند 

فکر از آن نهی کند و این همان انگیزش است.
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بنابراین با توجه به آنچه در مورد روش تربیتی قرآن کریم گفته شد و با توّجه به روایات 
مذکور، می توان نتیجه گرفت که حّب و بغض در ایجاد انگیزش اخالقی مؤثّر است. حال 
می کند؟  ایجاد  اخالقی  انگیزش  که  است  بغض  و  حّب  کدام  که  است  این  بعدی  سؤال 

ویژگی های حّب و بغض صحیح چیست؟

3- بایسته های حّب و بغض برای ایجاد انگیزش اخالقی

1-3. وجوب تعلق گرفتن حّب به خدا و بغض به دنیا برای ایجاد انگیزش اخالقی 
متعلّق حّب و بغض در تأثیر آن ها بر انگیزش اخالقی بسیار مهم است. اصل وجود حّب 
و بغض در انسان ها امری فطری است )ارفع، 1373، 1: 118(؛ یعنی تمام انسان ها چه خوب و 
چه بد دارای صفت حّب و بغض هستند و اصل این دو هیجان، بالفطره در وجود همه انسان ها 
وجود دارد، امّا وجه تمایز انسان های نیک از انسان های بد در این است که نسبت به چه چیزی 
محبّت دارند و یا نسبت به چه چیزی بغض و عداوت داشته و از آن متنّفرند! متعلّق حّب در دو 
مورد فطری است؛ اول نسبت به حّب ذات، یعنی هر انسانی ذاتاً خودش را دوست دارد، البتّه 
با توجه به این که وجود ما از خدا است، در نهایت این دوستی امتداد پیدا کرده و به دوستی با 
خدا منجر می شود. مورد بعدی که فطری است حّب به کمال و جمال است که این مورد هم 
با توجه به این که کامل ترین و زیباترین موجود خداوند متعال است، در صورتی که با شناخت 
خداوند متعال همراه شود، منجر به محبّت او می شود )معن، 1370: 140(؛ به طور کلی می توان 
گفت متعلّق محبّت باید خداوند باشد، البتّه این به معنای انکار دوستی با مؤمنان و... نیست، 
بلکه مراد این است که دوستی با مؤمنان و... هم در طول دوستی با خدا است. متعلّق بغض هم 

باید غیرخدا باشد. در این جا هر چه غیرخدا است، به دنیا تعبیر می شود.

2-3. تعلق گرفتن حّب به خداوند متعال
متعال است. در  به خداوند  از مضامین و دستورات در مورد محبّت  پر  آیات و روایات 
روایات ما سه گونه تعبیر درباره محبّت خدواند متعال به کار رفته است: 1- حّب اهلل، 2- حّب 
هلِل و 3- حّب فی اهلل که در واقع مورد اول دوستی خداوند و دو مورد بعد دوستی غیرخدا، 
و  اخالق  ارزش ها،  و  خوبی ها  دوستی  یعنی  خداوند  دوستی  واقع  در  است.  خدا  خاطر  به 
کمال؛ زیرا خداوند کامل ترین و زیباترین موجود است و این گونه است که محبّت به خدا 
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افعال اخالقی است؛ زیرا کسی که خداوند را دوست دارد سعی  انجام  محّرکی بزرگ در 
می کند تا می تواند موجبات رضایت او را فراهم آورد و رضایت خداوند هم در انجام اعمال 
صالح است. در آیات بسیاری با اشاره انسان را به محبّت خداوند دعوت کرده است؛ برای 
مثال، با ذکر نعم الهی به انسان یادآور می شود که باید خداوند را دوست بدارد؛ چراکه تمام 
به این مطلب تصریح شده است؛ مانند آیه 165  انسان از او است. در آیاتی هم  نعمت های 
خداوند  به  نسبت  بیشتری  محبّت  دارند  ایمان  که  کسانی  می فرماید  تصریح  که  بقره  سوره 

 ِ ا لِلَّ ِذيَن آَمُنوا َأَشُدّ ُحًبّ ِ َواَلّ ْ َكُحِبّ الَلّ وَنُ ُبّ ِ َأْنَداًدا ُيحِ ُذ ِمْن ُدوِن الَلّ خِ اِس َمْن َيَتّ دارند: }َوِمَن الَنّ
َ َشِديُد اْلَعَذاِب{)بقره: 165(؛  يًعا َوَأَنّ الَلّ ِ َجِ َة لِلَّ ِذيَن َظَلُموا ِإْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب َأَنّ اْلُقَوّ َوَلْو َيَرى اَلّ
بعضی از مردم، معبودهایی غیر از خداوند برای خود انتخاب می کنند و آن ها را همچون خدا 
دوست می دارند. امّا آن ها که ایمان دارند، عشقشان به خدا )از مشرکان نسبت به معبودهاشان( 
عذاب  هنگامی که  برگزیدند(،  غیرخدا  معبودی  )و  کردند  ستم  که  آن ها  و  است  شدیدتر 
دارای  خدا  و  است  خدا  آِن  از  قدرت،  تماِم  که  دانست  خواهند  کنند،  مشاهده  را  )الهی( 
مجازات شدید است )نه معبودهای خیالی که از آن ها می هراسند(؛ همچنین در آیه دیگری از 
قرآن درحالی که قومی را ستایش می کند، یکی از ویژگی های آن قوم را محبّت به خداوند 

ُهْم  بُّ ُ ِبَقْوٍم ُيحِ ِذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف َيْأِتي اللَّ ا الَّ َ متعال معرفی می کند: }َيا َأيُّ
اَلِئٍم  َلْوَمَة  اُفوَن  َيخَ َواَل   ِ اللَّ َسِبيِل  ِف  اِهُدوَن  ُيجَ اْلَكاِفِريَن  َعَ  ٍة  َأِعزَّ اْلُْؤِمِننَي  َعَ  ٍة  َأِذلَّ وَنُه  بُّ َوُيحِ
ُ َواِسٌع َعِلمٌي{)مائده: 54(؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، هر  ِه َمْن َيَشاُء َواللَّ ِ ُيْؤتِ َذِلَک َفْضُل اللَّ
کس از شما از آیین خود بازگردد، )به خدا زیانی نمی رساند(؛ خداوند جمعیّتی را می آورد 
که آن ها را دوست دارد و آنان )نیز( او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع و در برابر 
کافران سرسخت و نیرومندند؛ آن ها در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ مالمت گری 
هراس ندارند. این، فضل خدا است که به هر کس بخواهد )و شایسته ببیند( عطا می کند و 

)فضل( خدا وسیع و خداوند دانا است.
نَي  بِّ ِ

اْلُ آَماِل  َغاَيُة  َيا  »َو  می فرماید:  شعبانیه  مناجات  از  قسمتی  در  علیه السالم  مؤمنان  امیر 
ا  ِمَّ ِإَلَّ  َأَحبَّ  َعَلَک  َتجْ َأْن  َو  ُقْرِبَک  ِإَل  ُيِصُلِن  َعَمٍل  ُكلِّ  ُحبَّ  َو  َک  بُّ ُيحِ َمْن  ُحبَّ  َو  َک  ُحبَّ َأْسَأُلَک 
دوستی  تو،  دوستی  تو  از  عارفان،  آرزوی  نهایت  ای  149(؛   :91  ،1363 )مجلسی،  ِسَواك« 
هرکسی که تو را دوست دارد و دوست داشتن هر عملی که من را به قرب تو می رساند، تقاضا 

می کنم و این که خودت را برای من دوست داشتنی تر از غیر خود قرار دهی.
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همچنین ایشان در قسمتی از خطبه وسیله1 می فرماید: »ُطوىب ِلَْن أْخَلَص لِلّ َعَمَلُه َو ِعْلَمُه 
َكُه َوَكالَمُه َوَصْمَتُه و ِفْعَلُه َوَقْوَلُه« )مجلسی، 1363، 74: 289(؛ خوشا  ُه َوُبْغَضُه َوَأْخَذُه َوَتْ َو ُحبَّ
به حال کسی که عمل و علم، دوستی و دشمنی، گرفتن و رها کردن، سخن و سکوت و فعل 

و قولش را برای خدا خالص کند. خوش به حال کسی که حّب و بغضش برای خدا باشد:

3-3. تعّلق گرفتن بغض به دنیا
در آیات و روایات بسیاری حّب دنیا مذموم شمرده شده است تا جایی که در بعضی از 
به دنیا ریشه تمام گناهان و اشتباهات دانسته شده است. در واقع کسی که  روایات، محبّت 
محبّت به دنیا دارد، دنیا عامل حرکت و انگیزه او می شود و چون در مواردی به طور قطع 
تعارض بین خواسته های دنیایی و وظایف اخالقی پیش می آید، چنین شخصی در این موارد 

از صراط مستقیم منحرف شده و وظایف اخالقی اش را انجام نخواهد داد.
در بعضی از آیات قرآن، خداوند متعال زندگی دنیا را زینتی برای کافران معّرفی کرده 
است )بقره: 212(. در آیات دیگری می فرماید که زندگی دنیا و امور دنیایی برای همه انسان ها 
زینت داده شده است، ولی آنچه نزد خداوند هست، بهتر است )آل عمران: 15و16؛ اعراف: 
169؛ یونس: 58؛ قصص: 60و61(. در آیات دیگر قرآن کریم خداوند متعال دنیا را عامل 
فریب و گمراهی انسان ها معّرفی می کند )انعام: 32؛ یونس: 88؛ ابراهیم: 3(؛ همچنین در آیات 

َن  دیگر می فرماید که فرجام کسانی که به دنیا گرویده اند، آتش و جهنم است؛ مانند آیات }ُزِيّ
َمِة  ْيِل اْلَُسَوّ ْلخَ ِة َوا َهِب َواْلِفَضّ َساِء َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطرِي اْلَُقْنَطَرِة ِمَن الَذّ َهَواِت ِمَن الِنّ اِس ُحُبّ الَشّ ِللَنّ
ُ ِعْنَدُ ُحْسُن اْلَآِب{)آل عمران: 14(؛ محبّت امور  ْنَيا َوالَلّ ْلَحَياِة الُدّ ْلَحْرِث َذِلَک َمَتاُع ا ْنَعاِم َوا َواْلَ
ماّدی، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طال، نقره، اسب های ممتاز، چهارپایان و زراعت، 
در نظر مردم جلوه داده شده است )تا در پرتو آن، آزمایش و تربیت شوند؛ ولی( این ها )در 
صورتی که هدف نهایی آدمی را تشکیل دهند( سرمایه زندگی پست )ماّدی( است و سرانجام 

اُر اْلِخَرُة  ٌو َوَلَدّ ْنَيا ِإاَلّ َلِعٌب َوَلْ ْلَحَياُة الُدّ نیک )و زندگِی واال و جاویدان( نزد خدا است و }َوَما ا
ُقوَن َأَفاَل َتْعِقُلوَن{)انعام: 32(؛ زندگی دنیا، چیزی جز بازی و سرگرمی نیست! و  ِذيَن َيَّ َخرْيٌ ِلَّ

سرای آخرت، برای آن ها که پرهیزگارند، بهتر است. آیا نمی اندیشید؟!

1- از خطبه های منسوب به امام علی    )ع( است که هفت روز پس از وفات پیامبر اسالم  )ص( در مدینه ایراد شد و به جهت 
سخن گفتن از »وسیله«، به خطبه وسیله مشهور شده است.
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در روایات بسیاری هم به این که دنیا سبب گمراهی انسان و دور شدن او از مسیر صحیح 
است، اشاره شده است. در روایات زیادی، دنیا ریشه تمام گناهان دانسته شده است )کلینی، 
1366، 2: 315(. عالمه مجلسی در بحاراالنوار ذیل روایتی که ریشه تمام اشتباهات را محبّت 
به دنیا می داند، می فرماید: »این که محبّت به دنیا ریشه تمام اشتباه های دانسته شده است به این 
علّت است که تمام خصلت های شر در حّب دنیا پیچیده شده است و تمام ذمائم قوه شهویه 
و غضبیه در ذیل میل به دنیا مندرج است )مجلسی، 1363، 70: 7(؛ بنابراین این دنیا است که 
منشأ تمام اشتباه های است. ایشان در ادامه بیان می کند که راه خالصی از حّب دنیا، تنها این 
است که علم به زشتی های دنیا و منافع آخرت را در وجود خود تقویت کنیم و با تصفیه نفس، 

در راه تعدیل قوه شهویه و غضبیه بکوشیم.
تعداد روایات در باب مّذمت دنیا بسیار زیاد است و حتّی در کتاب های معروف حدیثی 
حوصله  از  آن ها  همه  ذکر  که  است  شده  داده  اختصاص  دنیا  مّذمت  به  بابی  سنی  و  شیعه 
به کتب حدیثی موجود مراجعه کرد.  باید  از آن ها  برای اطالع  این پژوهش خارج است و 

»َرْأُس ُكلِّ َخِطيَئٍة  امام صادق علیه السالم می فرماید:  به دو مورداشاره می شود.  تنها  اینجا  در 
ْنَيا« )کلینی، 1366، 2: 315(؛ محبّت به دنیا ریشه تمام گناهان است؛ همچنین از امام  ُحبُّ الدُّ
سجاد    )ع( پرسش شد که کدام عمل نزد خدا عّزوجّل بهتر است؟ در پاسخ فرمود: هیچ عملی 
بعد از معرفت خداوند عّزوجّل و معرفت رسول خدا، بهتر از بغض دنیا نیست. به راستی برای 
آن تیره های بسیار است و برای گناهان هم تیره های بسیار است، نخست چیزی که برای آن، 
خدا نافرمانی شد، کبر و بزرگ منشی است که نافرمانی شیطان است، هنگامی که سر باز زد 
و بزرگی به خود بست و از کافران گردید و دیگر، حرص است که گناه آدم و حوا است، 
درخت  این  نزدیک  و  خواهید  هرجا  از  »بخورید  فرمود  آن ها  به  عّزوجّل  خدا  هنگامی که 
نروید تا از ستمکاران شوید«)بقره: 25( و آن ها از چیزی که بدان نیازی نداشتند برگرفتند و 
این حرص در نژاد آن ها تا روز قیامت به جا ماند و این برای آن است که بیشتر چیزی که 
آدمی زاده می جوید آن است که بدان نیازی ندارد، سپس حسد است که گناه پسر آدم است، 
هنگامی که به برادرش حسد برد و او را کشت و از این حّب زنان، حّب دنیا، حّب ریاست، 
حّب راحت]طلبی[، حّب سخنوری و حّب آقایی و ثروتمندی منشعب گردید و هفت خصلت 
از دانستن آن گفتند که  پیغمبران و دانشمندان پس  شدند. همه در حّب دنیا گرد آمدند و 
دوستی دنیا رأس هر گناهی است. دنیا دو تا است، یکی برای رفع ضرورت زندگی و دیگر 



 81  فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث   سال اول/ شماره 1/ بهار 1400/ پیاپی 1

دنیای ملعون و نفرین شده است )کلینی، 1366، 2: 316(.
با توجه به آیات و روایات مذکور، این نکته استفاده می شود که انسانی که قلبش از محبّت 
به دنیا مملو باشد، نیروی محّرکه خود را برای انجام اعمال خیر از دست می دهد و برعکس در 
وجود او محّرکی قوی برای انجام اعمال شر به وجود می آید. همچنین باید به این نکته دقّت 
کرد که آنچه از آن نهی و مذمّت شده است، محبّت و حرص نسبت به دنیا و امور ماّدی و 
دنیوی است، وگرنه در مقابل، آیات و روایاتی هست که ما را به استفاده از زینت های الهی ای 
که خداوند در این دنیا برای ما قرار داده است، دعوت می کند. همچنین در روایات دیگری، 
به آبادکردن دنیا دعوت شده است که این خود نشان می دهد که دنیا به خودی خود بد نیست، 

ولی باید مراقب بود که شیفته و فریفته آن نشویم.

4-3. ضرورت همراهی حّب و بغض برای ایجاد انگیزش اخالقی
تبّری  و  تولّی  مبحث  ذیل  می توان  را  اسالمی  منابع  در  بغض  و  حّب  همراهی  بحث 
جست و جو کرد. تولّی و تبّری، دو اصل مهم در دین اسالم است که هم در آیات و هم در 
روایات منعکس شده است. در واقع تولّی همان دوستی با خدا و دوستان خداوند و تبّری، 
دشمنی با دشمنان خدا است. بنابراین به نحوی می توان تولّی را بر حّب و تبّری را بر بغض 
منطبق کرد. با توجه به این که آیات و روایات مربوط به دوستی و محبّت را ذکر کردیم، در 

این جا نگاه کوتاهی به آیات وروایات مربوط به تبّری انداخته می شود.
در قرآن کریم در مواردی بحث دشمنی و بغض با دشمنان خدا و پیامبر مطرح شده است 

 َ وَن َمْن َحاَدّ الَلّ اُدّ ِ َواْلَيْوِم اْلِخِر ُيَ ُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِبالَلّ که در این جا یک آیه ذکر می شود: }اَلَتجِ
به  ...{)مجادله: 22(؛ هیچ قومی که  ْ ْ َأْو َعِشرَيَتُ اَءُهْ َأْو ِإْخَواَنُ َوَرُسوَلُه َوَلْو اَكُنا آَباَءُهْ َأْو َأْبَ
خدا و روز رستاخیز ایمان دارند را نمی یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند، هر 

چند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندانشان باشند.
در روایات هم در موارد متعّددی به این اصل تأکید شده است که به ذکر یک مورد بسنده 
409(؛   :11  ،1367 )عاملی،  ٍة«  ُمْكَفِهرَّ ُجوٍه  ُ

بِ اْلََعاِصي  َأْهَل  َنْلَق  َأْن  الِل  َرُسوُل  »َأَمَرَنا  می شود: 
پیامبر خدا به ما فرمان داده است که با گنه کاران با چهره گرفته روبه رو شویم.

انجام اعمال خیر  برای  نتیجه، می توان گفت همان گونه که محبّت می تواند محّرکی  در 
باشد. بغض هم می تواند وسیله ای برای ایجاد انگیزه نسبت به دفع افعال شر باشد و اصاًل وجود 
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نداشته  بغضی  انسان های شرور هیچ گونه  و  افعال شر  به  نسبت  ما  اگر  است.  بغض ضروری 
باشیم، انگیزه خود برای دوری از شرور را از دست می دهیم. باید دقّت کنیم که در این مسیر، 
راه افراط و تفریط را پیش نگیریم، نه مانند برخی از فرقه های مسلمان، جانب افراط را در 
بغض پیش بگیریم و نه مانند برخی از مکاتب غیراسالمی قائل به این شویم که باید نسبت به 
همه کس با محبّت برخورد کرد. مسیر صحیح از نظر دین اسالم راه وسط و اعتدال است؛ 

یعنی باید هم دوستی و هم دشمنی باشد؛ ولی باید اعتدال را در هر دو مورد رعایت کرد.

 4- آثار و پیامدهای حّب و بغض صحیح
با توجه به آنچه گفته شد که حّب صحیح همان حّب اهلل، حّب هلِل و حّب فی اهلل است و 
بغض هم باید به خاطر خدا باشد، در اینجا آثار حّب و بغض به خاطر خداوند بیان می شود. 

حّب به خاطر خداوند پیامدها و آثار زیادی دارد که در ادامه به پنج اثر آن اشاره می شود.
1-4. اطاعت از خدا و استقامت در راه او

این اثر، مهم ترین اثر عملی حّب خداوند متعال است.کسی که خداوند متعال را دوست 
دارد، به طور قطع از دستورات او اطاعت خواهد کرد؛ چراکه عاشق به دنبال این است که 
او  اوامر  امتثال  در  هم  محبوب  رضایت  و  آورد  فراهم  را  خود  محبوب  رضایت  موجبات 
حاصل می شود. با توجه به این که طبق آیات قرآن، اطاعت از دستورات پیامبر همان اطاعت 
از خداوند است. اگر خداوند را دوست دارید باید از دستورات پیامبر اطاعت کنید. خداوند 

 ُ ِبُعوِن ُيْحِبْبُكُم الَلّ َ َفاَتّ وَن الَلّ ُبّ }ُقْل ِإْن ُكْنُتْ ُتحِ می فرماید:  آیه 31 سوره آل عمران  در  متعال 
می دارید،  دوست  را  خدا  اگر  بگو:  31(؛  ُ َغُفوٌر َرِحمٌي{)آل عمران:  َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنَبُكْ َوالَلّ
از من پیروی کنید! تا خدا )نیز( شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده 

مهربان است. 
داشته  را دوست  اگر کسی خداوند  می خوانیم که  علیه السالم  امام صادق  از  روایتی  در 
باشد، معصیت او را انجام نمی دهد: »آیا اظهار محبت الهی می کنی؛ درحالی که معصیت او را 
انجام می دهی؟! به جانم قسم که این بدعت در فعل است. اگر دوستی و محبّتت واقعی راست 
بود، به طور قطع از خداوند اطاعت می کردی، چراکه انسان عاشق مطیع محبوب خود است«1 

)معن،1370: 141(. 

1- تعصي اإلله و أنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بدیع لو کان حبک صادقا ألطعته إن المحب لمن أحب مطیع.



 83  فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث   سال اول/ شماره 1/ بهار 1400/ پیاپی 1

2-4. راضی بودن در برابر خواست خداوند متعال
این اثر که در آیات و روایات ما از آن به رضای در مقابل قضای الهی تعبیر شده است، 
پیامدی بسیار مهم است که بر محبّت الهی مترتّب می شود. کسی که خداوند را دوست دارد، 
را  باشد-  او سخت  برای  بسیار  بداند - هر چند در ظاهر  او مصلحت  برای  هر چه که خدا 
می پذیرد. امام حسین در لحظات آخر عمر خود در روز عاشورا با آن همه مصیبت های شدید 
و عظیم باز به خداوند متعال عرض می کند: »خداوندا به رضایت تو راضی ام و در مقابل قضای 

تو تسلیم هستم.« )مقرم، 1383: 357( 
از آن ها راضی  از خدا و خداوند هم  این است که آن ها  از ویژگی های حزب اهلل  یکی 

ْ َوَرُضوا َعْنُه  ُ َعْنُ هستند. خداوند متعال در بیان ویژگی های حزب اهلل می فرماید: }َرِضَي الَلّ
و  است  خشنود  آن ها  از  خدا  22(؛  اْلُْفِلُحوَن{)مجادله:  ُهُ   ِ الَلّ ِحْزَب  ِإَنّ  َأاَل   ِ الَلّ ِحْزُب  ُأوَلِئَک 
آنان نیز از خدا خشنودند. آن ها »حزب اهلّل« هستند. بدانید که »حزب اهلّل« پیروز و رستگار است.

3-4. انس با خداوند و دوست داشتن ذکر و یاد او
انسان عاشق دوست دارد همواره در کنار محبوبش باشد، با او سخن بگوید، با او خلوت 
کند، با او درد دل کند و به طور کلی به هر صورتی که شده است احساس قرب به او داشته 
لشکر دشمن آماده  علیه السالم در شب عاشورا وقتی مشاهده می کند که  امام حسین  باشد. 
جنگ شده است، از آن ها یک شب را مهلت می گیرد تا با خداوند راز و نیاز کند و می فرماید 
که من نماز، دعا، تالوت قرآن و ذکر خداوند را دوست دارم )مجلسی، 1363، 44: 392(. 
شیخ مفید در االرشاد نقل می کند که امام کاظم علیه السالم هنگامی که در زندان بود، زیاد 
َک َتعَلُ ِاِنّ ُكنُت َاسَئُلَک ِان ُتفِرَغین ِلِعباَدِتَک«؛ خداوندا تو  این دعا را تالوت می فرمود: »اّلُهَمّ ِاَنّ
می دانی که من از تو تقاضا کردم که وقت من را برای عبادت خودت خالی گردانی. سپس 
می گوید حضرت بیشتر روزها روزه بود و معموالً در محراب عبادت بود. تمام شب را مشغول 

به نماز، دعا، قرائت قرآن، شب زنده داری و.. بود )مفید، 1371، 2: 240(.

4-4. دوستی با دوستان خدا و مؤمنان
نمی شود انسان کسی را دوست داشته باشد، ولی نسبت به دوستان او محبّتی نداشته باشد؛ 
زیرا اوالً همان طور که گفته شد عاشق به دنبال کسب رضایت محبوب خود است و رضایت 
محبوب در این است که با دوستان او دوستی کنی و ثانیاً معموالً بین دوستان وجوه اشتراک 
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سبب  بدارد،  دوست  را  انسان کسی  است  شده  باعث  که  چیزی  هر  و  دارد  وجود  فراوانی 
دوست داشتن دوست های او نیز می شود. خداوند متعال در توصیف یاران پیامبر گرامی اسالم 
..{)فتح:  ْ َبْيَنُ اُء  ُرَحَ اِر  اْلُكَفّ َعَ  اُء  َأِشَدّ َمَعُه  ِذيَن  }َواَلّ هستند.  مهربان  یکدیگر  با  می فرماید 

29(؛ و کسانی که با او هستند در برابر کّفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند.

5-4. محّبت متقابل خداوند به بندگان
شاید بزرگ ترین اثر و پاداش محبّت انسان به خداوند این باشد که متقاباًل خداوند متعال 
نسبت  به صراحت  را  دوستی خویش  قرآن  در  خداوند  داشت.  خواهد  دوست  را  آن ها  هم 
به مجاهدان، نیکوکاران، بسیار توبه کنندگان، پرهیزگاران، عدالت پیشگان، صابران، پاکان و 
مطّهران و توّکل و اعتمادکنندگان به پروردگار، اعالم می دارد )صف: 4؛ بقره: 195و 222؛ 
آل عمران: 76، 146و 159؛ مائده: 42؛ توبه: 108( و »قل ان کنتم تحبّون اهلل فاتبعوني یحببکم 
اهلل«)آل عمران: 31( ؛بگو اگر خدا را دوست مي دارید )عاشق خدا هستید(، از من پیروي کنید 

تا او نیز شما را دوست بدارد )عاشق شما شود(.

نتیجه گیری
یافته های پژوهش نشان می دهد که هیجان های انسانی در ایجاد انگیزش اخالقی دارای اهمیّت 
هستند. در این میان، نقش دو هیجان حّب و بغض اهمیّت ویژه ای دارد. این مطلب هم از آیات 
قرآن کریم و روایات و هم از روش تربیتی قرآن کریم و روشی که اهل بیت برای تربیت استفاده 
می کردند، استفاده می شود؛ همچنین دانش روز روان شناسی آن را تأیید می کند. حّب و بغض 
برای این که انگیزش اخالقی ایجاد کند، باید شرایطی را دارا باشد؛ از جمله این که آن ها باید به 
خداوند تعلّق بگیرند؛ یعنی انسان ها هر چه دوست دارند، برای خداوند دوست بدارند و از هرچه 
نفرت دارند، برای خداوند نفرت داشته باشند. از طرف دیگر، این دو هیجان باید با هم همراه 
باشند تا بتوانند انگیزش اخالقی ایجاد کنند. وجود یکی از این دو به تنهایی، نه تنها انگیزشی 
برای فعل اخالقی ایجاد نمی کند، بلکه می تواند سبب بسیاری از شرور باشد. در صورتی که حّب 
و بغض صحیح باشد و ویژگی های مورد نیاز را دارا باشد، پیامدهای مثبتی در بردارد؛ از جمله 
اطاعت از خدا و استقامت در راه او، راضی بودن در برابر خواست خداوند متعال، انس با خداوند 
و دوست داشتن ذکر و یاد او، دوستی با دوستان خدا و مؤمنان و محبّت متقابل خداوند به بندگان. 
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