
 

 

 

 نقش محبت در تربیت فرزندان

 *اکبری راضیه علی

ْبَیاَن : »الله  رسولقال  َِّ وا ال ِحبُّ
َ
 1« َو اْرَحُموُهُ  أ

 مقدمه
های تربیتس رو  ممبت اسات کاه بیشاترین  ترین رو  یکی از نیکوترین و اساسی

اا  شانه باه رو  تملیلای تناسب را با فطر  و سرشت انسانی دارد. مطالعا  انجان
ساازس  رویای زمینهتوصیفیس حاکی از این مطلب است که نیروی ممبت در تربیاتس نی

بازدارننه و برانگیزانننه است و اگر به اعتنا  به کار گرفتاه شاودس تاأثیر شاگرفی در 
نزاهت آدمی و تمق  تربیت کمالی دارد. نیروی ممبت از نظر تربیتیس نیروی عظیا و 
کارساز و بهترین تربیت آن است که بنین رو  تمقا  یابان. مهارورزی و ممباتس 

س سعاد س شادمانیس هماهنگی و کامیاابی را بارای آدمای باه قانونی است که سالمت
آورد؛ به شرط آنکه آدمی بنانن چگونه و به چه اننازه از این اکسیر حیاا   ارمغان می

تربیات دارنانس  تفریط که هر یک عوارض نامطلوبی در استفاده کنن تا گرفتار افراط و
توانان باه  ای داردس نمید  و قلاب والانین جا نشونن. اگر فرزنن احساس کنن که در

زننس ممبات اسات.  ها مخالفت کنن. آنچه والنین را به فرزننان پیونن می راحتی با آن
تار باشانس صاناقت و یکرنگای و  هر چه پیونن عاطفی میان والنین و فرزننان ممکا

ها رواا خواهن یافات. البتاه هماه والانین ممبات قلبای باه  صفای بیشتری میان آن
آسای مهر و ممبت در تربیت فرزنانان  نس فقط باین از نیروی معجزهفرزننان خود دارن

 استفاده کننن.
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از آنجا که ممبت یک نیاز طبیعی استس وجود و عنن آن در تعاد  و عنن تعاد  روح 
یابنس روانای شااد و  تأثیر فراوانی دارد. فرزننی که در ممیط گرن ممبتس پرور  می

دلی آران و با نشاط دارد. به زننگی امینوار و د  گرن است و خود را در ایان جهاان 
ر پرتو ممبتس صفا  عاالی انساانیتس عواطاج و دانن. د کس نمی پرآشوب تنها و بی

یابن که نتیجه آنس پارور  انساانی متعااد   احساسا  فرزنن نیز به خوبی پرور  می
خواهن بود. احساس ممبوبیاتس در آراماش فرزنان ماؤثر اسات و ایان آراماشس در 
سالمت اعصاب و جسا تأثیر بسزایی خواهن داشت. برای تبیاین ایان مساائیس ابتانا 

 ارائه خواهن شن. « تأثیرا  تربیتی ممبت»بیان و سپس « های ابراز ممبت شیوه نوع و»

 های ابراز محبت مصادیق و شیوه
فرزننان باین مورد ممبت خالصانه والنین قرار گیرنن؛ یعنی ممبتی که شارطی بارای 

هایی که صامیمیت و مهرباانی  شود. در خانواده دریغ نوار می ابراز آن اعالن نشنه و بی
رو شاود و  توانن با اطمینان به شخصیت خودس با مشکال  روبه ود داردس فرزنن میوج

از سوی دیگر بنون داشتن اضطراب و تشویشس رفتارهای نامناسب خود را باه نماو 
شاان را باه دیگاران اباراز کننانس  ترین افراد که قادرنن ممبت مطلوبی تغییر دهن. سالا
قیان و شارط اباراز  هاا باه صاور  بی به آنشان در کودکی  کسانی هستنن که والنین

 1انن. ممبت کرده
هاا و  تواننن ممبت خود را به طرق مختلج باه فرزنانان باروز دهنان؛ راه والنین می

هایی همچون احترانس مهربانیس بوسیننس ناواز س هنیاهس تواضاعس گاو  شانوا  شیوه
نا بودنس عمی به وعنهس کمک و حمایتس همبازی شننس همصمبت شننس خوب صا

اخالقی. فرزننان در هر سنی برای خود شخصیت قائلنن و  زبانی و خو  زدنس خو 
 روسات کاه پیاامبر اکارن دوست دارنن در کانون توجه و عنایت باشانن؛ از همین

ُْ »فرموده است:  َدَبُهت
َ
وا أ ُْ ْحِس

َ
ُْ َو أ ْواَلَدُک

َ
ْکِرُموا أ

َ
همچنین در سخن دیگری فرموده است:  2«.أ

« َِّ وا ال ِحبُّ
َ
فرزننان خود  در حنیث شریج کساء نیز حضر  زهرا3 «. َو اْرَحُموُهُ  ْبَیاَن أ

 «.  یا ول ی و یا قرَ عیْی و ثمرَ فوادی»دهن:   گونه مورد خطاب قرار می را این
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 های ابراز محبت راه
 . بازی با کودکان1

تر ا و نه به  هآگا    بازاِ  خود را در سطح ها    های ممبت این است که والنین یکی از راه
کننان و در     ننارد ا با کود  باازا    صور  یك فرد بزر  و آگاه که با کود  سنخیتی

شاود کاه  ضمِن بازا آداب زننگی را به او یاد دهنن. در حقیقات باازی موجاب می
هااا و  ترهااا شااونن و در شااکلی کودکانااهس واقعیت ها وارد حااوزه فعالیاات بزر  بچاه

تجرباه کننان. همانننساازیس الگاوگیری و بسایاری از  هنجارهای زنانگی واقعای را
ها  اگار بچاه .شاود های غیرمستقیاس از راه باازی فارا گرفتاه می ها و پرور  آموز 

ناپاذیری  های جبران فرصت کافی برای بازی نناشته باشننس ممکن است گرفتار عقانه
باه ناان شونن. امروزه بسیاری از اختالال  رفتاری و عاطفی باا یاک رو  درماانی 

فرماود:  شود. شاین به همین جهت است که پیامبر اکارن معالجه می« درمانی بازی»
در هماین راساتا جاابر  1«.کنان    نزد اوساتس بایان بارایش کاودکی    هر کس کودکی»

کاه حسان و     رفاتس در حاالی باا دسات و پاا راه می خنا گوین: دینن رساو  می
شاتر شاماس بهتارین شاترها و شاماس » فرماود: بر پشتش سوار بودنن و می حسین

در نماازی  گوین: پیاامبر شخصی به نان عبنا در بن شیبه می 2«.بهترین سوار هستین
سجنه را بسیار طوالنی کرد. بعن از نماز مردن علت این طاوالنی شانن را پرسایننن. 

فرزننن حسن بر گردن من باود. نخواساتا عجلاه کانا تاا نیااز »فرمود:  حضر 
 3«.ورده شود یا اینکه خود  پایین بیاینفرزننن برآ
ساا  رهاا کان تاا  7کا بچاه را  دسات»نیز در روایتی فرموده اسات:  امان صادق

کساانی در »نیز فرماوده اسات:  امان کاظا 4«.توانن از دنیای بازی لذتش را ببرد می
ظرفیت هستنن که در کودکی باه انانازه کاافی باازی  بزرگسالی عجو س شتابزده و بی

رساینن. دیانن آن  خنمت امان موسی کاظا»گوین:  مفضی بن عمر می 5«.انن نکرده
بوسن. گااه او را  را در دامان خود نشاننه و او را می حضر س فرزنن خود امان رضا

                                                           

 .213س ا 15س ا وسائی الشیعه. مممن بن حسن حر عاملیس 1
 .285س ا 42س ا بماراألنوار . مممنباقر مجلسیس2
 .294س ا 42همانس ا .3 
 .194س ا 15وسائی الشیعهس ا . مممن بن حسن حر عاملیس 4
 .362س ا 60س ا بماراألنوار. مممنباقر مجلسیس 5



34    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان توشه  ره( 

 

گوین: پنر فنای تو باد! چه باوی  گذارد و می ا  می گیرد و گاه بر شانه در آغو  می
ای و چه آشاکار و روشان اساتس فضای و  خوشی داری و چه اخالق نیکو و پاکیزه

 1«.دانش تو
از آنجا که بازی ها در رشن جسمی کودک و ها در رشن فکری و عقلای و عااطفی 

ن ماورد توجاه قارار گیاردس رشان ترین بعنی که در رشن بای کودک نقش دارد و مها
خانا فریانه  2به این مسئله توجه کافی داشتنن. شخصیت کودک است؛ امان خمینی

های آقا همه شلو  بودنن.  نوه»گوین:  های ایشان می  س درباره نوهمصطفویس دختر امان
گفت: من حاضارن ثاوابی  کردس می بچه خود گله می به دختر من که از شیطنت  امان
 3«.بریس با ثواب تمان عبادا  خود عوض کنا  حسین می از تممی شیطنِت  که تو

 . تشویق کودکان2
تشوی س یکی از دو بُعن وظایج پیامبران است که رهبر دینی به وسیله آنس ماردن را در 

دارد؛ چنانکه قرآن کاریا باه ایان امار   های دینی به حرکت و تکاپو وا می تمامی جنبه
َتتاِل » :است مها چنین اشاره کرده ِِ یَن َعَلتب اْل ِْ ِض اْلُمتؤِم بتب َحترِّ َّْ ای رساو !  4...؛ َیا أُیَها ال

در تربیت انسان اصی بر تشوی  و ترغیب اساتس ناه «. مؤمنان را به جنگ ترغیب کن
ترَّ »نیز با اشاره باه ایان اصای فرماوده اسات:  تنبیه و مجازا . امان علی وا الشَّ َضتادُّ

تشوی س موجب تمریکی عاطفیس ماادی یاا «. بی با بنی بستیزینبه وسیله خو 5؛ِبالَخیِر 
ای برای تمق  اعما  و رفتاار موبات افاراد اسات. بناابراین  شود که وسیله معنوی می

آموزی است. کود  در آغاز زننگی جاهی و نسبت به  مقصن در تشوی س هنایت و راه
أیین و تشوی س او را بارای خبر است و ت  مواضع گوناگونی که باین اتخاذ کننس کامالً بی

هاا بایان باه  دهی شاك ایان جهت کنن. بی  های صمیح در آیننه آماده می گیری تصمیا
سوی فضایی و اخالق باشن تا شخصیت افراد را بپرورانن و آنان را به سوی شارف و 

 6انسانیت سوق دهن.
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هاسات؛  آنهای ابراز ممبت است که ماورد نیااز  بنابراین تشوی  فرزننانس یکی از راه
دهنس انتظار پادا  دارد و والنین بایان ایان زیرا کودک هر عمی نیکی را که انجان می

انتظار را برآورده کننن تا برای پیشرفت او ایجاد انگیزه نماینان. اگار چاه بایان توجاه 
خوب را به عناوان   داشت که تشوی  نباین به صور  رشوه در آین. کودک باین عمی

وظیفه شخصی و اجتماعی انجان دهنس بنون اینکاه تاوقعی بارای ساتایش آن داشاته 
بارای اینکاه  1شناس تشوی  کننان. باشن؛ ولی والنین باین او را به عنوان فردی وظیفه

نیاز نماین و بتوانن شخصااً  کودک به تنریج استقال  یابنس خود را از وجود والنین بی
دهن و اعتماد به نفس او را آشاکار  ن با هر عمی کوچکی که انجان میزننگی کننس بای

 2سازدس مورد تشوی  والنین قرار گیرد. می
انان؛ زیارا بناای مکتاب  ورزی تأکین کرده آیا  قرآن و روایا  بسیاری نیز بر ممبت
نمونه کامی این مهربانی اسات؛ چنانکاه  اسالنس مهر و ممبت و سیره و رفتار ائمه

کودکان خود را دوست بنارین و با آنان مهربان باشین. »فرموده است:  اسالنپیامبر 
دهینس حتماً وفاا کنیان؛ زیارا کودکاانس شاما را رازق خاود  ای می ها وعنه وقتی به آن

کودکاان را در بغای بگیریان و بار دو  خاود »همچنین فرموده است:  3«.پننارنن می
ایس درجاه شاما در  زیرا به واساطه هار بوساه تان را زیاد ببوسین؛ فرزننان» 4س«بنشانین

   5«.رود بهشت باال می

 تأثیرات تربیتی محبت
 ساز رشد عاطفی و شکوفایی استعداد . زمینه1

کنان.  ممبت والنین به فرزننانس زمینه رشان عواطاج و روان فرزنانان را فاراها می
منظور از رشن عاطفهس احیا و شکوفایی استعنادهاس رشن طبیعیس تنریجی و هماهناگ 

هاای موباتس  هاای فطاریس رشان و پارور  رغبت آن شناخت و شاکوفایی قابلیت
ضوابط انسانیس تعانیی حاس ها به سوی کما  و انطباق آن با اصو  و  دهی آن جهت

های مهاا تربیات  رقابت و تملک و سرور و لذ  است. پرور  عواطاجس از هانف
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تاوان در رشان عاطفاه و  است. بنابراین از طری  پرور  و تربیت بر مبنای اسالنس می
 1مهر و ممبت در وجود کودکان مؤثر بود.

 . جلوگیری از رذائل اخالقی و احساس حقارت2

را با رو  ممبتس از رذائی دور سااخت و باه فضاایی آراسات. مردن  خنا رسو 
یابان  جهان آفرینش نیز بر اساس رحمت و ممبت سامان یافته است و بنان کماا  می

ا  بار رحمات و  س جلوه تان رحمت و ممبت الهی و رو  تربیتایو پیامبر اکرن
َو َمها : »رو خناونن آن حضر  را چنین معرفی کارده اسات ممبت استوار بود. از این

 «.و ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیا 2؛ِلْلَعاَلِمیَن  َأْرَسْلَناَك ِإاَلَّ َرْحَمةً 
ها نیرومننتر باشن و در او  برای تربیت انسان باین در او عشقی آفرین که از تمان غریزه

نیرویی گذاشت که تمان زنجیرها را با خود بردارد. ماادامی کاه ایان عشا  عظایا و 
ها  نیروی بزر  در انسان پا نگیردس بارای او حرکتای نخواهان باود و از بنان اساار 

تر اساتس  های خود به خاطر چیازی کاه ممباوب نجا  نخواهن یافت. ما از ممبوب
تر اساتس  کنیا تا آنچه را که با اهمیات  تر می پوشیا و خوب را فنایی خوب چشا می

س ما را از اسار  غرایز و حاب نفاس و حاب  انتخاب کنیا. عش  شنینتر و حب ا در
 3کنن. دنیا آزاد می

اظهار ممبت به فرزنن نیز او را از ابتال به عقنه نفساانی و احسااس کمباود حقاار  
های گرن پنر و مادر ممرون بوده و یا نیااز او  داردس اما کودکی که از ممبت مصون می

باه پانر و درستی اشباع نشنه استس در نفس خویش احساس ممرومیات و نسابت 
کنان. چناین انساانی در  مادر و دیگرانی که او را دوست ننارننس عقنه نفسانی پینا می

معرض هر گونه انمراف و فسادی خواهان باود. باه عقیانه بسایاری از دانشامننانس 
هاس اعتیادهاااس  هاااس باانبینی هاااس زورگویی بازی هاس لج هاس خشااونت بیشااتر تناانخویی

های افرادس معلو  عقنه حقاارتی  ها و ناسازگاری امینی هاس نا گیری هاس گوشه افسردگی
است که در اثر ممرومیت از ممبت به وجود آمنه اسات. بناابراین اظهاار ممبات را 

توان به عنوان یکی از عوامی مها بازدارننه از مفاسن اخالقی و اجتمااعی معرفای  می
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پرور  داد و  توان احساسا  و عواطج کودک را به خوبی در پرتو ممبت می نمود.
 1از او انسانی شایسته ساخت.

 سازی . انگیزه3
ها را با مهرباانی  سازی است. اگر والنین عمی خوِب بچه یکی از اثرا  ممبتس انگیزه

هااس  ها از نواز  ها خواهان شان. بچاه بستایننس این امر سبب تناون رفتار موبت در آن
انگیازه  یز سخنان پانر و ماادرآم ها و حتی از آهنگ ممبت هاس در آغو  گرفتن بوسه
 2گیرنن. می

به عنوان واالترین مربی بشرس با ممبت به مردن انگیزه تغییار و اصاالح  پیامبر اکرن
داد و بیشترین لطج و ممبت را به مردن داشت. حضر  تماوال  اساسای را در  می

کارد؛ زیارا رو  ممبات در تربیاتس روشای  پرتو چنین روشی برای افراد ممق  می
نگیزانننه همه استعنادهای آدمی در جهت کما  مطل  اسات. تولیان رقات و رفاع برا

غلظت و خشونت از روح یا همان تلطیج عواطجس تمرکز و از بین رفاتن تشاتت و 
تفرق نیروها و در نتیجه قنر  حاصی از تجمعس همه از آثار عشا  و ممبات اسات. 

ا آن قابی قیااس نیسات و کنن که هیچ چیز دیگری ب ممبت چنان انسان را متمو  می
 3توانن ماننن آن انسان را از ملک به ملکو  بکشانن. هیچ چیز نمی

ممبت در تربیت و تمو  معنوی فرزننان نیز چنین نقشی دارد. کودک در ممیط گرن 
قلابس خیرخاواه و  گیارد و خو  ممبتس اظهاار ممبات را از پانر و ماادر یااد می

رو در  شیرین ممبت را چشینه اسات؛ از ایانشود؛ زیرا طعا  دوست تربیت می انسان
دهن. چناین انساانی وقتای بازر  شانس  آیننه این عمی را نسبت به دیگران انجان می

هاا را شااداب  نسبت به همسرس فرزننانس دوستان و معاشرین خود اظهار ممبت و آن
 شود.  های متقابی دیگران برخوردار می کنن و در مقابی نیز از ممبت می

ریزی  باال رفتن انگیزه کودک برای زننگیس درسس تمصیی و حتای برناماه در حقیقت
توانان از هار کسای باه  ای پر مهر و ممبت است. ممبت می در آیننهس داشتن خانواده

کودک منتقی شودس اما هیچ ممبتی بهتر و ارزشامننتر از ممبات والانین باه کاودک 

                                                           

 .80س ا تربیت فرزننزادهس  سین علی حسینی. 1
 .123س ا آیین تربیتابراهیا امینیس . 2
 .41س ا جاذبه و دافعهمرتضی مطهریس . 3



38    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان توشه  ره( 

 

او خواهن شن. تجربه نشاان  نیست. باال رفتن انگیزه کودکس موجب موفقیت در آیننه
انن کاه حاامی معناوی  داده است بیشتر افراد موف س خانواده و دوستانی مهربان داشاته

انن. ممبتی که از روی منط  باشنس کودک را در آیننه به فاردی مهرباانس باا  ها بوده آن
 انگیزهس منطقی و پیروز مبن  خواهن کرد. 
روست که اعتماد به نفس فرزنان تقویات  ننقش برانگیزانننگی ممبت در فرزنن از ای

شود. تجربه نشان داده است کودکانی که باا ممبات والانین و بار اسااس اصاو   می
نفس بااالیی برخوردارنان.  اننس در اجتمااع نیاز از عاز  منطقی و آرامش تربیت شنه

بنابراین هر چه کودک در ابتنای زننگی با مهر و ممبت والنین بزر  شودس در آیننه 
تری زنانگی کنان و ایان پشاتوانه قاویس موجاب افازایش  توانن با پشتوانه قاوی می

 نفس او خواهن شن. عز 

 گیری نتیجه
انسان در مسیر رشن و رسینن به هنف آفرینشس نیاز به ممبت کردن و مورد ممبات 

ای اسات کاه سرشاار از ممبات  واقع شنن دارد. خانواده خوب و رشنیافتهس خانواده
س ویهه حضار  مممان تارین رماز توفیا  رهباران دینای و باه اباشن؛ چنانکه مه

گیرا از بهترین راهکار تربیتیس یعنی اباراز ممبات باه ماردن باوده اسات؛ زیارا  بهره
مهرورزا و ممبتس بهترین ابزار رسینن به تربیت الهی است. بیاان ممبات و اظهاار 

هااا  آنجاست که د مهر والنین نسبت به فرزننانس آغاز مسیر تربیتس و اهمیت آن تا 
ها و اختالفاا  خاانوادگی را خاامو   کننس آتش فاصاله مشتاق فرزننان را صین می

ترین شاارایط زناانگی را باارای  کناان و سااخت ها را معالجااه می نمایاانس افسااردگی می
 سازد. پذیر می ها تممی خانواده

 ساازی رشان فرزنانان و بخش ممبات بارای زمینه تواننن از اکسیر حیاا  والنین می
هااای  سااازی باارای انجااان فعالیت بازدارناانگی از هاار نااوع رفتااار نادرساات و انگیزه

آمیز استفاده کننن. اگر فرزننان به هر دلیلی در مسیرهای انمرافی قرار گرفتنان  موفقیت
هاا از اداماه  های اجتماعی شنننس باز ها بهترین راه برای جلوگیری آن و درگیر آسیب

یرا فرزنن با دریافت این عشا  و ممبات خالصاانهس مسیرس مهرورزی والنین است؛ ز
 برد.  کنن و به لیاقت و شایستگی و ارز  خود پی می نفس پینا می عز 
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