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مقدمه

یژگی هایی  و و  اوصاف  با  را  جهان  این  در  موجودات  همۀ  متعال  خداوند 
آن ها  نهاد  و  سرشف  در  خلقف  ابتدای  از  یژگی ها  و این  که  اسف  کرده  خلق 
موجود  همان  اختصاصی  یژگی  و اوصاف،  این  از  برخی  اسف.  شده  داده  قرار 
که آن  گرگ را ندیده، براى نخستین بار  که در عمرش  اسف، همانند گوسفندى 
را تشخیص داده و به هر وسیله  ک بودن این دشمن  را می بیند به خوبی خطرنا
یژگی ها  که بتواند براى دتاع از خود و نجات از خطر متوسل می شود. اما برخی و
که می توان به »حب و بغض«  به صورت مشترک در همۀ موجودات وجود دارد 
گیاهان،  هستی؛  تمام  در  دو  این  پیدایی  و  ز  برو که  کرد  اشاره  قهر«  و  و»مهر 
معدن  مثاًل  دارد.  وجود  نیز  مجرد  موجوات  در  حتی  و  انسان ها  در  و  حیوانات 
با توجه به دارا بودن »حب ذات«، برای بقای ذات تالش می کند تا اطراتش را به 
ک بیرون می زند، به سبب حب ذات  گیاه از دل خا رد. وقتی  شکل خود در بیاو
بلند  نور، قامف  به  برای رسیدن  و  آتات مقابله می کند  با  به حفظ نفس  و مهر 
می کند. بنابراین سریان عشق و محبف و بغض نسبف به امور شر در تمام عالم 
گسترۀ مهر و قهر در عرصه های  حتی در دایرۀ جمادات جریان دارد؛ همچنان که 
دیگر همانند عقیدتی، اجتماعی _ سیاسی، ترهنگی و اخالقی قابل مشاهده 
حب  اصلی  پارادایم های  ارتباطاتی  نظام  بخش  در  داشف  توجه  باید  اسف. 
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و  رحمف  تبری،  و  تولی  قهر،  و  مهر  مانند  دیگر  مصادیق  و  می باشند  بغض  و 
مدارا، شدت و حّدت با دشمنان، همه تجلی و مظهر حب و بغض به حساب 
رتتار  تنظیم  و  شخصیف  شکل گیری  در  اثربخشی  راهبرد  قهر  و  مهر  می آیند. 
کمیف ارزش ها و پیشگیری  ارتباطی انسانی می گذارد و به برقراری آرامش و حا
کمک می کند. حب و بغض  از آسیب ها و تهدیدهای تکری و تیزیکی، رشد و 
گرایش های درونی، انسان را به  ایمانی با نقش مؤثر در تنظیم رتتارها، نگرش ها و 
سمف توحید سوق می دهد و ضمن جلوگیری از تحلیل رتتن انگیزه ها، سبب 
انسجام و یکپارچگی شخصیف می شود. بدین سان، راه وصول به اهداف آسان 
شده، جریان حرکف انسان به سمف الگوی برتر تحقق می یابد.با توجه به گسترۀ 
می کنند؛  پیروی  خاصی  قوانین  از  دو  این  که  داشف  توجه  باید  بغض  و  حب 
یاضی و تخلف ناپذیری  یرا بر اساس اینکه خداوند نظام هستی را برپایۀ نظم ر ز
کاستی و  کمترین  گوشه ای از نظام آترینش  که در هیچ  گونه ای  آتریده اسف، به 
بی عدالتی دیده نمی شود، این قواعد در سرتاسر هستی در دو بخش مهر و قهر 
کشف این قواعد اسف. قواعد نظام مهر و قهر متفاوتند  در جریانند و وظیفۀ ما 
اشاره  یکدیگر  با  مؤمنین  ارتباط  خدامحوری،  مانند  نمونه هایی  به  می توان  که 
و  دارد  اصالف  قهر  و  مهر  از  کدام یک  اسالمی،  ارتباطات  نظام  شاهراه  کرد.در 
و  یان  یی، ستیزه جو از سو آراسف.  معرکه  دارد،  اهمیف  اندازه  به یک  دو  هر  آیا 
که اسالم دین خشونف  گشوده اند  معاندان، زبان به سرزنش اسالم و مسلمانان 
گسترش یاتته اسف.  کردن حقوق انسان ها  اسف و با جنگ، تهدید و پایمال 
یخ جنگ ها بدون اشاره به علل  اینان برای اثبات ادعایشان به آیات جهاد و تار

و زمینه های وقوع آن، استناد می کنند.
گروه های  رده، شکل گیری   آنچه در این میان صاحبان این ادعا را سر ذوق آو
که  طوری  اسف؛  اسالم  دنیای  در  هنجارشکن  و  خشونف طلب  تکفیری، 
گرتتند تا  گروه های اتراطی را به دسف  سازمان دهی، حمایف مالی و تجهیز این 

کنند. نمونۀ عینی خشونف در اسالم را به جهانیان معرتی 
در مقابل، برخی اندیشمندان مسلمان برای دتع دخل مقدر، دسف به دامن 
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و  تفسیر  مدعایشان،  اثبات  برای  و  شده اند  رحمانی«  »اسالم  نام  به  گفتمانی 
که بوی  کرده اند و از اصول یا احکامی  برداشف های متفاوتی از آیات جهاد بیان 

کشیده اند. شدت و غلظف داشته باشد، دسف 
که هیچ گاه مرعوب هیاهوی  گذر هستند علمای محقق و جامع نگر  در این 
»مهر  و  خوانده اند  ینی ها  موج آتر این  در  را  دشمن  دسف  و  نشده  دشمنان 
در  مودت  و  رحمف  اصالف  بر  و  کرده اند،  معرتی  اسالم  قطب  دو  را  قهر«  و 
پذیرش  معنای  به  را  رحمف  اصالف  اما  کرده،  کید  تأ اسالم  ارتباطاتی  نظام 
نظام  دارای  را  اسالم  بلکه  نمی دانند.  یان  ستیزه جو با  آمدن  کنار  و  ظلم 
این  بر  و  می دانند  انسان ها  بین  روابط  و  ارتباطات  برای  شایسته ای  و  جامع 
نبی مکرم اسالم حضرت محمد  یم  کر قرآن  به حکم  که  که همان گونه  رند  باو
یف دارد تا نسبف به مؤمنان رئوف و رحیم باشد و بال های  مصطفی؟ص؟ مأمور
کفار هم مأمور  یان و  یش را بر آنان بگستراند، در ارتباط با ستیزه جو رحمف خو

به شدت و غلظف اسف.
کتاب پیش رو، بخشی از سلسله مباحث ارزشمند استاد ترهیخته، جناب   
در  آن  اولیۀ  طرح  که  اسف  عابدینی  محمدرضا  حجف االسالم والمسلمین 
رسید  یب  تصو به  جوان  پژوهش های  مرکز  اندیشۀ  و  بینش  گروه  علمی  شورای 
برنامۀ »مهر  در  آقای روح اهلل اسماعیلی  تهیه کننده[ محترم، جناب  با همف  و 
و قهر« در سال 1394 از رادیو معارف پخش شد. تحلیل بدیع از نظام ارتباطی 
از  المیزان  یف دیدگاه مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر شریف  اسالم با محور
گفتمان های شبهه انگیز دراین باره ما را بر آن داشف تا این مباحث  طرتی و موج 
به  مستندسازی  و  منابع  استخراج  محتوایی،  یرایش  و پیاده سازی،  از  پس  را 

یم. ر رشتۀ تحریر در آو
گر نبود الطاف خاص الهی، حمایف و همکاری مرکز پژوهش های  بی شک ا
یق و حمایف  تکری و ترهنگی جوان پژوهشگاه ترهنگ و اندیشۀ اسالمی، تشو
و  صدا  محترم  کل  مدیر  نیاسر  لطفی  محمد  حجف االسالم  جناب  معنوی 
آقای عزیزی،  برادر سختکوش جناب  سیمای مرکز قم، پیگیری های مجدانه 
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شاید این اثر با این شیوه و در این زمان منتشر نمی شد.
عزیز  اثری درخور شأن جوانان  تا  بستیم  کار  به  را  نهایف تالش  آنکه  با وجود 
که آن هم  کاستی خالی نیسف  از  کار  که  بر این نکته معترتیم  اما  کنیم،  تهیه 
کمال  با  آن  جبران  برای  لذا  ماسف،  اندک  ترصف  و  ناچیز  بضاعف  از  ناشی 

اتتخار از نظرات اصالحی دوستان استقبال می کنیم.



گفت وگو با استاد محمدرضا  مهر و قهر در نظام ارتباطی انسان در 
عابدینی

حجف االسالم محمدرضا عابدینی در سال 1340 در شهر ری چشم به جهان 
گشود. وی در سطوح عالی از محضر حضرات آیات بهجف؟هر؟، میرزا هاشم 
بهره مند  خراسانی  وحید  و  لنکرانی  تاضل  تبریزی،  شیخ جواد  حاج  آملی، 
شد. ایشان تلسفه را نزد آیف اهلل جوادی آملی، حسن زاده آملی و ممدوحی ترا 
یس در حوزه، در جمع های اساتید  گرتتند.حجف االسالم عابدینی ضمن تدر
یان مشتاق معارف دینی حضور مستمری دارند.هم اکنون  دانشگاهی و دانشجو
یف  کاتی و تفسیر المیزان و شرح روایات مهدو به طور تخصصی در شرح اصول 

یس هستند.  مشغول به تدر


