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 قش و جایگاه محبت در تربيت ن

 از منظر روایات سال(  7ان زیر كودك)

 

 

 چکیده

 

، ا نیاز به محبت است نیازهای زیادی دارد که یکی از ان نیازه آید  همان زمانی که به دنیا میازکودک  

دانند بچه یک ماهه را وقتی که نوازشش کنی، کند؛ همه والدین این را میطلب میدست نوازش مادر را  

 . .  کند و .کند، و اگر سر او داد بزنی گریه میخندد و تبسم میروی او بخندی، تبسم کنی، او نیز می

  تربیت دینی ومحبت و همین کودکی نیازمند   سبب ارائه این تحقیق تبیین این است که یک فرزند از  

باشد و نباید تربیت را فقط در آداب معاشرت و چگونگی خوردن و خوابیدن دانست؛ بلکه تربیت اسالمی می

در مقاله پیش رو به علت احساس چنین گی انسان را دربر خواهد گرفت.  لحظه به لحظة عمر و همه ابعاد زند

 . نیمکیتی، مباحث زیر را بررسی مضرور

 ،انبه کودکمحبت    شیوه های ابراز  محبت به کودکان در احادیث، ،  در اسالم  به کودک اهمیت محبت  

 ،تحسین  ،شوخی   بازی و   ،  داستان سراییبوسیدن و در آغوش گرفتن او،    ، به کودک در رفتاراظهارمحبت  

ره عملی پیامبر )ص( محبت به کودکان در سی،  راه درمان لوس شدن،  آن  ء ر سوا ثآمحبت افراطی و،  جایزه

 و . . .  اهل بیت )ع( در کودک نسبت به  راه کارهای ایجاد محبت    ومعصومین)ع(، 

 

 . روایاتاسالم،    ، والدینفرزند،    تربیت  ،کودکمحبت،:  ها  کلید واژه
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  قدمهم

ی از نیاز جسمی نیازهای مادی نیست. نیازهای مادی تنها بخش  فقطزهای انسان، به ویژه کودکان،  نیا

نیز برای انسان ها، به ویژه کودکان، وجود دارد که از نیازهای مادی   و معنویست. نیاز روحی، روانی  کودک ا

با اهمیت تر است، زیرا اگر برخی نیازهای معنوی و روحی تأمین نشود، حتی در رشد جسمی کودکان نیز 

 .می کندایجاد  خلل  

 به آن توجه می کنند. یا کمتر    برخی والدین به این بخش از نیازهای کودکان توجهی ندارند،

بی شک یکی از اساسی ترین نیازهای انسان پس از نیازهای زیستی )آب و غذا و...( نیاز به محبت است؛ 

ه نیازهای زیستی نیز مقاومت کرده، به گونه ای که اگر این نیاز انسان برآورده شود، تا حدی بسیاری نسبت ب

نیاز به محبت حتی در برخی حیوانات نیز مشاهده می شود؛ هر چند   آن را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

 .نسان شدید و در کودک شدیدتر استدر ا  این نیاز

نیاز کودک   از آنجا که نخستین سرپرست کودک خانواده است، الزم است خانواده، به ویژه والدین، به این 

 می   را تشکیلودک، اساس و پایه تربیت او  توجه ویژه داشته باشند و بدانند پاسخگویی صحیح به این نیازک

دهد؛ زیرا ارضای این نیاز در کودک، موجب آرامش روانی، امنیت خاطر، اعتماد به نفس، اعتماد به والدین 

اشی آرامش روحی و روانی، بی اعتماد به شود، و ارضا نشدن آن نیز باعث فروپ  و حتی سالمت جسمی می

، بیماری های جسمی و روانی و انحرافات اجتماعی بسیاری خواهد خود و دیگران، احساس عجز و حقارت

راهنمای   اساس، این نیاز تربیتی را باید در طول دوران تربیت در نظر داشت و آن را به عنوانشد. براین  

 داد.عمل، سرلوحه عمل تربیتی قرار  

با  دوست داشتن است محبت و   نیاز بهکه  ی انسان رانیازها اساسی ترین م تا یکی از بر آنیمقاله در این 

آسیب های محبت افراطی را نیز  و    در سیره معصومان )علیهم السالم(    روایات و تربیت اسالمیتوجه به  

 .بررسی کنیم
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 مفاهیم 

 .کنیم  بررسی  رای »محبت«  واژه است، مفهومث اصلی ابتدا الزم  قبل از ورود به مباح

محبّت در لغت به معنای  دهد. این واژهن معنا میی »حبّ« است و حب، دوست داشتمحبت از ماده

   1پنداری. بینی و یا خیر میخیر میی چیزی است که آن را  خواستن و اراده

یل شدید به سوی کسی و یا چیزی؛ در بیان دیگری آمده است: »محبّت عبارت است از دوست داشتن و م

 2است.« الدین  و در مقابل آن بغض و نفرت  

آور است و اگر این میل از میل و گرایش طبع به سوی چیزی که لذّت  بّت عبارت استدر اصطالح، مح

شود. ضد آن کراهت قرار دارد و آن عبارت است از نفرت و رمیدگی طبع از قوّت گیرد عشق نامیده می

 3شود.شدّت گیرد دشمنی نامیده می  خالی از درد و رنجی نباشد. هرگاه این کراهتچیزی که 

 

 مکودک در اسالحبّت به اهمیّت م

اند.  های فراوانی به آن نمودهمحبّت به کودک از دیدگاه اسالم اهمیت زیادی دارد و پیشوایان دینی سفارش 

ویژه، پدر و مادر هستند، الزم است به این نیاز کودک از آن جایی که اولین سرپرست کودک، خانواده به  

یی صحیح به این نیاز، پایه و اساس تربیت کودک را تشکیل گوتوجّه ویژه داشته باشند و بدانند که پاسخ

گردد.  کودک باعث آرامش و سالمت روانی و امنیت خاطر او میدهد. در واقع ارضای این نیاز در وجود  می

 .اندهای فراوانی به آن نمودهیه گذار محبّت در تربیت کودک، پیشوایان دینی توصبه دلیل نقش تأثیر

 

 214ق، ص   1416راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، چاپ اول،  1.

 152، ص 2حقیق فی کلمات القرآن، ج ، الت  حسن، ، مصطفوی. 2

 159، ص  3ی جامع السعادات، ج ، علم اخالق اسالمی ، ترجمه،جالل مجتبوی.  3
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دق)ع( محبّت به کودک عامل دریافت رحمت پروردگار معرّفی گردیده، چنان  ز امام صا نورانی ا ی در بیان

خواهد ی شدّت محبّتی که به فرزندش دارد، مورد رحمت قرار  اش را به واسطهفرماید: خداوند بندهکه می

 1د.«دا

ه اسالم اهمیّت توان گفت که محبّت به کودک از دیدگابا توجّه به این چند روایتی که بیان گردید، می 

بهترین عمل در پیشگاه خداوند    زیادی دارد و در منابع دینی مورد تأکید فراوان است؛ محبّت به کودک، 

 .بوده، دارای ثواب و اجر معنوی فراوان است

عامل سالمت روح کودک محبت است و کمبود آن سبب ناهنجاری عاطفی و روانی می گردد  مهم ترین  

 2وحی در آینده فراهم می سازدوزمینه را برای آشفتگی ر 

 در مورد محبت به کودکان می فرمایند : باید عدالت رعایت شود:پیامبر ص  

شما در نیکی و لطف به عدالت میان فرزندان خود به عدالت رفتار کنید همچنان که دوست دارید بین  

 3رفتار شود 

بت درونی اکتفا نکنیم؛ زیرا محبت یکی از نکات مهم در مسئله محبت به کودکان این است که تنها به مح

آن را ابراز و کودک را از محبت خود به او آگاه سازیم و گرنه اصل محبت  وقتی مؤثر و مفید خواهد بود که

می تواند مفید باشد، نه برای محبت شونده.ابراز محبت، نکته ای است که داشتن تنها برای محبت کننده  

ه آن توجه داده اند. یحیی بن ابراهیم از پدرانش نقل می کند:مردی ائمه )علیهم السالم( اصحاب خود را ب

م( نیز نشسته بود. یکی از اصحاب عرض کرد: به خدا من این از مسجد می گذشت و امام باقر )علیه السال

: برخیز و او را از این محبت خود آگاه کن؛ زیرا این  4رد را دوست می دارم. امام باقر )علیه السالم( فرمودم

 .می شود و برای سازگاری، بهتر استکار موجب بقای دوستی 

   :5ه و سلم( روایت می کند که فرمود همچنین امام کاظم )علیه السالم( از پیامبر )صلی اهلل علیه و آل 

 

 « . لیرحمُ الرجل لشدّة حبّه لولده  انّ اهلل عزّوجّل»  91، ص  102بحاراالنوار، ج ،محمد باقر،  مجلسیعالمه   .1

 ن کتاب .  فرهادیان ، رضا، والدین ومربیان مسوول، بوستا1

 » اعدلوا بین اوالدکم کما تحبون ان یعدلوا بینکم فی البر و الطف «   64، ص  2، فیض کاشانی ، المحجه البیضاء ، ج  . 3

 1۸1، ص ۷4، ، ج ، محمد باقر،بحاراالنوار مجلسی.  عالمه 4

 «   ح لذات بینکممه فانه أصلذا أحب أحدکم أخاه فلیعل» ا 1۸2ص ،  ۷4، ج بحاراالنوار، عالمه مجلسی ،محمد باقر،  . 5
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هرگاه یکی از شما برادرش را دوست داشت، این دوستی را به اطالع او برساند که این کار برای دوستی 

ت و بهتر است.گرچه این سیره در مورد ابراز محبت به بزرگسال است، ولی روایت عام اسو رابطه بین شما  

 .خردسال را نیز در بر می گیرد

 

 در احادیث محبت به کودکان 

نیاز      این  به  اسالم  تربیتی  مکتب  ویژه  توجه  دهنده  نشان  السالم(  )علیهم  معصوم  پیشوایان  احادیث 

( و ابراهیم، سم( به فرزندان خویش، فاطمه ) اهلل علیه و آله و سل  است. پیامبر اکرم )صلیمحبت    اساسی  

و دیگران را نیز به ندنواده ها، کودکان اصحاب و مسلمانان و حتی کودکان غیر مسلمان محبت می کرد  

 محبت فرزندان سفارش می نمود. 

 عباس می گوید:   ابن

( را می بوسید. سو آله و سلم( و فاطمه ) عایشه نزد رسول خدا رفت در حالی که پیامبر )صلی اهلل علیه  

ه  : آگاندعایشه گفت: ای رسول خدا، آیا او را دوست می دارید؟ پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( فرمود

   . باش! به خدا سوگند اگر تو به مقدار دوستی من نسبت به او آگاه بودی، بر محبت خود به او می افزودی

و ائمه اطهار )علیهم السالم( در برخورد با فرزندان نیز، حاکی از اهمیت   ( سسیره و روش فاطمه زهرا ) 

برای فرزندان خود ، به آنان مهر می محبت به فرزندان است. حضرت فاطمه )علیهاالسالم( با شعر خواندن  

 :1برای امام حسن وامام حسین ع شعر می خواندند ورزید. در نقلی آمده است:

 

 2۸6، ص  43ج ، بحار االنوار  محمدباقر، مجلسی،.  عالمه 1

 و التوال ذا االحن     و اعبد الهاً ذامننْ     و اخلع عن الحق رَسَن    أشبه أباک یا حسن 

 : و قالت للحسین علیه السالم

 اً بعلی لست شبیه    لست شبیهاً بعلی   لست شبیهاً بعلی    أنت شبیه بأبی
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مانند پدرت باش؛ حق را صریح بیان کن و   حسن ع می خواند: ای حسن،   حضرت فاطمه )س( برای امام

لیه السالم( می خواند: تو شبیه خدای منان را عبادت کن و با کینه توز دوستی مکن. و برای امام حسین )ع

 پدرم هستی و شبیه به علی نیستی.

د. دختر پرسید: پدرجان علی )علیه السالم( در حضور یکی از دخترانش، یکی از پسران خویش را بوسی

او را دوست می داری؟ حضرت فرمود  : آری. دختر عرض کرد: گمان می کردم که کسی جز خدا را  1آیا 

  ان است. حضرت گریست و سپس فرمود: محبت، مخصوص خداست و شفقت برای فرزنددوست نمی داری!  

عنای دلدادگی. حب به معنای البته باید توجه داشت که حُب، هم به معنای دوست داشتن است و هم به م

 دنبال خواهد داشت. شاید مراد امام، در این روایت، از محبتی   دوم، در واقع پیروی و تبعیت محض را نیز به 

که مخصوص خداست، دلدادگی باشد نه دوست داشتن؛ ولی شفقت به معنای دلسوزی و مهربانی است. پس 

برای کودک است و دلدادگی    ـع ضعیفی از محبت است  که در مقایسه با دلدادگی نو  ـدلسوزی و مهربانی  

 که مرتبه عالی محبت و به دنبال آن اطاعت محض است، مخصوص خداست.

ی تربیتی یاد شده به وضوح اصل محبت و مهر ورزیدن به کودکان استنباط می شود.  از مجموع سیره ها 

مام حسین )علیهماالسالم( حسن و ا  ( و امام س درباره ابراز دوستی رسول گرامی اسالم به حضرت فاطمه )

ناظر به اصل ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا این گونه رفتار پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(،  

تربیتی »محبت ورزی به کودک به طور عام« است یا این سیره ها و اظهار محبت ها در مقام هدایت مردم 

 صل محبت اهل بیت )علیهم السالم( بوده است؟ به امامت آنها و فراخواندن مردم به ا

 در پاسخ می توان گفت در این سیره ها سه احتمال وجود دارد: 

ن سیره ها، ناظر به همان اصل تربیتی عام و وظیفه کلی پدر و مربی است و چیزی احتمال اول اینکه، ای

 بیش از این را نمی رساند. 

ه )علیهم د هدایت امت است و بر شأن و منزلت الهی ائم احتمال دوم اینکه، این سیره ها، تنها در صد

 السالم( و اهل بیت )علیهم السالم( تأکید می کند. 

 

» کَانَ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع ابْنٌ وَ بِنْتٌ فَقَبَّلَ الِابْنَ بَیْنَ یَدَیِ       1۷۸9، حدیث    1۷1، ص   15مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ، ج  ،    یمحدث نور.  1

 أَحَداً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَبَکَى ثُمَّ قَالَ الْحُبُّ لِلَّهِ وَ الشَّفَقَةُ لِلْأَوْلَادِ « ا تُحِبُّ الْبِنْتِ فَقَالَتْ أَ تُحِبُّهُ یَا أَبَهْ قَالَ بَلَى قَالَتْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ لَ
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ر متقن تر می رسد، آن است که با مالحظه سیره های دیگری از پیامبر )صلی اهلل احتمال سوم، که به نظ

ل پیشین تعارض و تنافی وجود ندارد.  علیه و آله و سلم( و ائمه )علیهم السالم( و روایات آنها بین دو احتما

می به کودک، اصل این گونه رفتارها از رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( به نوعی ادای وظیفه عمو

(، حسن و حسین )علیهماالسالم( تأکید بر اظهار محبت به فاطمه )س  فرزند و نواده بوده است، اما تکرار و 

لسالم( دایت امت و راهنمایی مردم به محبت و عالقه به اهل بیت )علیهم انزد دیگران برای نشان دادن راه ه 

 بوده است. 

ی از سیره های پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( در اینجا برای اثبات احتمال سوم، بخش دیگر 

ین در را که نشانه محبت آن حضرت به دیگر فرزندان خود و فرزندان اصحاب و گویای وظیفه عمومی والد

محبت به فرزند است، بررسی می کنیم. همچنین برای تأکید بر عمومی بودن این وظیفه و مختص نبودن  

ت، بخشی از احادیث و سفارش های پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و ائمه آن به ارشاد و هدایت ام 

ت و حتی محبت به آنها را عبادت )علیهم السالم( را که در آنها، بر اهمیت محبت به فرزندان تأکید شده اس

 می داند، بیان می کنیم: 

 :1 همچنین روایت است که

ز صبح بر سر فرزندان و نواده های خویش دست محبت می پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( هر رو

 .کشید

ف  خود،  معصوم  فرزندان  به  اختصاص  تنها  سلم(  و  آله  و  علیه  اهلل  )صلی  پیامبر  محبت  اطمه بنابراین، 

شأن و منزلت آنها    )علیهاالسالم( و حسنین )علیهماالسالم( نداشته، تا بگوییم تنها برای هدایت امت و بیان

که این محبت عام و دیگر فرزندان و نواده های خود و کودکان اصحاب را نیز در بر می گرفته بوده است، بل

در انظار مردم، ممکن است برای هدایت و است؛ گرچه بخشی از این محبت ها یا کیفیت و شدت ابراز آنها 

 ارشاد امت بوده باشد.

 

 99، ص  104. عالمه مجلسی ،  محمد باقر،بحار االنوار ، ج 1
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رزندان دستور می دهد نیز شاهد دیگری روایاتی از معصومان )علیهم السالم( که به محبت به کودکان و ف

 :1بر این مدعاست. پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( می فرمود 

  . حم کنیدفرزندان خود را دوست بدارید و به آنها تر

فرزندان خود را ببوسید که برای هر بوسه درجه ای در بهشت به شما خواهند داد    :2همچنین می فرمود 

  .درجه پانصد سال خواهد  که فاصله هر

 میز پدر به صورت فرزند عبادت است.نگاه محبت آ   :3و نیز فرمود 

م السالم( چنین بر می آید که محبت بنابراین، با در نظر گرفتن مجموع سیره ها و روایات معصومان )علیه

نیز نداشته است. اما بوده و این محبت اختصاص به فرزندان معصوم آنها    به کودکان و فرزندان سیره آنان

چرا پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و ائمه )علیهم السالم( تا این اندازه به فرزندان محبت می کردند و 

رزندان سفارش می نمودند؟ آیا این محبت ها، تنها به دلیل عشقی است که پدر دیگران را نیز به محبت به ف

نیز در کار است؟ اگر تنها عشق والدینی بود، چگونه امر کردن به و مادر به فرزندان دارند یا دلیل دیگری  

 آن معنا داشت؟ 

ها اساسی انسان است. می توان گفت نیاز به محبت یکی از نیاز   ـ چنان که پیشتر نیز بیان شد    ـ در پاسخ  

ه نیازهای اعی است و به صورت فردی نه تنها با توجه به نیازهای زیستی، بلکه با توجه بانسان موجودی اجتم 

دست کم به گونه ای   -روانی مثل نیاز به محبت کردن و مورد محبت واقع شدن نیز، قادر به ادامه حیات  

حتی کمبود محبت، عالوه بر اینکه مانع رشد و پیشرفت نخواهد بود؛ زیرا فقدان محبت و    -نسبتاً مطلوب  

نبال خواهد داشت. از سوی دیگر محبت انسان می شود، عوارض زیانبار روحی، روانی و حتی جسمی نیز به د

 .می شود کافی به کودک موجب رشد سالم جسمی، روحی 

 

 

 231، ص 1412.  طبرسی، فضل بن الحسن ،مجمع البیان، 1

 231، ص 1412.  طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان، 2

 1۷0، ص 15ج  ،   لیو مستنبط المسا لیستدرک الوسام ی،نور دث.  مح3
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 شیوه های ابراز محبت به کودکان  

ای محبت کردن به حیطه ی کودک، راه های مختلفی را برکتب مختلف تربیتی و روانشناختی در  در  

کردن قطعا متفاوت می شود مثال نوزاد از نوازش فرزند بر شمرده اند که البته در هر دوره سنی، نوع محبت  

  .کردن لذت می برد ولی یک نوجوان شاید از نوازش کردن خوشش نیاید

حبت به کودک راه های م ه کودک، وفای به عهدظهار محبت زبانی، هم بازی، شدن با کودک، احترام با

 . است

است که پیامبر)صلی اهلل علیه و کودک  یکی از نشانه های ابراز عالقه به    او  ک وبوسیدنمحبت به کود 

   1.آله( این عمل را دارای ثواب می داند

شت فراهم می هر بوسه برای شما مقام و درجه ای در به  زیاد ببوسید زیرا با را  فرزندان خود    و فرمود:

نیست که همه  .2شود  خود   تن  پاره  مثل  را  ها آن  و  ورزند  می  عشق  خود  فرزندان  به  ها انسان  ى شکى 

تبى مج  امام   فرزندش   به   خطاب   خود   ى  نامه  وصیت  در   ( السّالم علیه )على  دارند،امیرمؤمنان دوستمى

 :3نویسد مى  ( السّالم علیه )

 مثل  برساند،   ضرر   تو   به   چیزى  اگر  که   جایى   آن   به   تا  م دید  خود   وجود   ى  تو را جزیى از خود، بلکه همه

 اهتمامى   همان  بنابراین  آمده  من  سراغ  به  بیاید،  تو  سراغ  به  مرگ  اگر  گویى  و  رسانده  زیان  من  به  که  است  آن

 .دارم  تو ى درباره  نمایم مى خود   امور   اصالح  در   که  را

حتى سخن در حدّ و اندازه آن نیز نیست،   بنابراین، سخن در اثبات و چند و چون محبّت به فرزند نیست و

 ى  فطرت انسانى دارد نه نیاز به دلیلى براى اثبات آن است و نه تعیین حدّ و اندازهدر زیرا چیزى که ریشه 

  ابراز   ى نحوه  در  سخن  بلکه  یابد، قبض و بسط مى  کس  هر   ظرفیت  ى گستره  به  انسانى  فطریات  که  آن،

 شود  مى   کودک   نفس   به   اعتماد   در   ضعف   موجب   شود،   عمل  ناصحیح   و   افراطى   صورت  به   اگر  که   است   محبّت

 

 16حقوق فرزندان از دیدگاه اسالم ، ص   حاج شریفی، محمد رضا،. 1

 «  الجنه یمن قبله اوالدکم فان لکم بکل قبله درجه ف  ااکثرو»  92ص،  101ج   ، بحار االنوارمجلسی ، محمد باقر،  .  عالمه 2

نِى فَعَنانِى مِنْ أَمْرِکَ ما یَعْنِینِى مِنْ وَجَدْتُكَ بَعْضِى بَلْ وَجَدْتُكَ کُلِّى حَتّى کََأنَّ شَیْئاً لَوْ أَصابَكَ أَصابَنِى وَ کََأنَّ الْمَوْتَ لَوْ أَتاکَ أَتا»    31غه ، نامه  نهج البال » .   3

 «  رِ نَفْسِى أَمْ
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 موجب شود،  اعمال اصولى  و  صحیح  صورت به  اگر و ماند مى باقى عمر  پایان  تا آن دار ریشه  و عمیق  آثار و

 .شود دک و تعامل روحى او مىکو  انسانى  کرامت   بالندگى  و  رشد

ت، نیت انسان ندارد و تا انسان و انسانیّت او باقى اس حبّ به فرزند مانند دیگر امور فطرى، دلیلى جز انسا

 جارى  هم  مسأله  این  بر  نیز  فطرى   امور  سایر  احکام  بنابراین  ;باشد امور فطرى و ذاتى او نیز باقى مى 

 .است

 

 ونحوه رفتار  گفتاردرظهار محبّت ا

 نشود، شکسته  ها  اظهار محبّت در رفتار، بازى، تفریح و شوخى در حدّ شأن کودک، به شرطى که حریم

 :1فرماید  مى)ص(   پیامبر است،  محبّت   ابزار  از  یکى

 و   باشد  کرده  آزاد  را  اسماعیل  فرزندان  از  اى کسى که دخترش را خوشحال کند، مثل آن است که بنده

 .باشد  گریسته   خدا ترس  از  که   است   آن  مثل   کند،  خوشحال را  پسرى   که  کسى

 :2گوید همچنین یعلى عامرى مى 

ـ همراه رسول خ   راه   بودیم،   شده  دعوت  که  مهمانى  یک  در   شرکت  براى  ـ  وسلّم  وآله  علیه اهلل صلّى  دا 

 برخورد  کرد، مى  بازى  کودکان  با  که  ـ السّالم علیه  ـ  حسین  با  حضرت  ناگهان  حرکت،  مسیر  در  رفتم، مى

  گشود   را   یشاه  دست  سپس   رفت،  ـ السّالم علیه  تقبال حسین ـاس  به  دیگران،  دیدگان  برابر  در  پیامبر.  نمود

 این   تا  خنداند مى  را   او  هم  حضرت!  گریخت مى   جا  آن  و  جا  این  به   ـ السّالم  علیه ـ   حسین   امّا   بگیرد،  را  او  تا

  و   داد  قرار  او  شگردن   پشت  را  دیگر   دست   و  اش چانه  زیر  را  دست   یک  سپس.  گرفت  را  او  مدتى   از  پس   که

 . ر دهان او گذاشت و او را بوسیدب  را  دهانش 

  

 

نْ مَنْ فَرَّحَ ابْنَتَهُ فَکََأنَّما أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْماعِیلَ وَ مَنْ أَقَرَّ بِعَیْنِ ابْن فَکََأنَّما بَکى مِ »   514ص،  21وسایل الشیعه ، ج محمد بن حسن ،.    حر عاملی ، 1

 « خَشْیَةِ اهلل

 626، ص 2محدث نوری ، مستدرک الوسایل ، ج . 2
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 زندبوسیدن فر

 گونه  این.  کند خردسالى، اظهار محبّت دیگران را از طریق بوسیدن درک مىکودک به ویژه در سنین  

 به   هم  روایات  در  که  باشد الدین لذت بخش مى و  براى  که  آن  بر  عالوه  است،  فطرى  و  طبیعى  محبّت  اظهار

 قرار   توجه  مورد  نوزادان  با  ارتباط   در   ویژه  به  بهداشتى  مسایل  امر   این  در   باید  البته.  است  شده  سفارش   آن

 .گیرد

 :1فرماید مى  فرزند  بوسیدن  فضیلت  ى درباره  سلّم  و   وآله  علیه اهلل صلّى پیامبر گرامى اسالم 

 خداوند  کند،  خوشحال  را  او  که  کسى  و  نویسد مى  او  براى   اى کسى که فرزندش را ببوسد، خداوند حسنه

 .کند  در روز قیامت خوشحال مى  را  او

 :2فرماید مى  باره   این  در  السّالم علیهصادق    هم چنین امام 

 ى  اندازه  به  بهشت،   در  شما   براى  اى درجه   اى، فرزندان خود را زیاد ببوسید، به درستى که براى هر بوسه

 .بود  خواهد  سال  پانصد   مسیر

 حابس  بن   اقرع.  بوسید مى  را  علیهماالسّالم   حسین   و  حسن،   سلّم  و  وآله   علیه اهلل صلّى روزى رسول اکرم

. ام نبوسیده  را  ها  آن  از  یکى  حتى  هرگز   ولى  دارم  فرزند  ده  من :  کرد  عرض  حضرت  به  دید ه را مىصحن  این  که

 :3فرمود   او  به  سلّم  و  آله  و  علیه  اهلل صلّى حضرت

 .من چه کنم که خداوند رحمت را از قلب تو برداشته است

 

 :4فرماید مى  انفرزند  بوسیدن  ى درباره  السّالم علیه مؤمنانهمچنین امیر  

 .بوسه بر فرزندان رحمت است

  

 

 الْقِیامَة «  یَوْمَ اهللُ فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ مَنْ وَ حَسَنَةً  لَهُ عزّوجلّ بَ اهللُمَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ کَتَ»    49، ص 6. کلینی ، اصول کافی ، ج 1

 «  ةِ عَامأَکْثِرُوا مِنْ قُبْلَةِ أَوْالدِکُمْ، فَِإنَّ لَکُمْ بِکُلِّ قُبْلَة دَرَجَةً فِى الْجَنَّةِ مَسِیرَةَ خَمْسِمِاَئ»    4۸5، ص  21.  حر عاملی ،  محمد حسن ،وسایل الشیعه ، ج 2

سُولُ اللَّهِ ص الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع فَقَالَ الَْأقْرَُع بْنُ حَابِسٍ إِنَّ لِی عَشَرَةً مِنَ » قَبَّلَ رَ 1۷، حدیث  92، ص  101عالمه محمد باقر، مجلسی ، بحاراالنوار ، ج .3

 نَزََع اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِنْكَ أَوْ کَلِمَةً نَحْوَهَا « الْأَوْلَادِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِداً مِنْهُمْ فَقَالَ مَا عَلَیَّ إِنْ

 «   قُبْلَةُ الْوَلَدِ رَحْمَة»  93ص ،   101ج ، نوار بحار االر،محمد باق . ،عالمه مجلسی ،4
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 در آغوش گرفتن فرزند 

در آغوش گرفتن و احساس گرمى بدن والدین براى فرزند آرامش بخش است، به ویژه هنگامى که با 

ـ   و   حسن  امام.  بود  نشسته  مجلسى  در  ـ وسلّموآلهعلیه اهلل صلّى  نوازش و لبخند همراه باشد. پیامبر اکرم 

آنان کوچک خا   به  پیامبر.  آمدند  حضرت  سوى  به  علیهماالسّالم  حسین   امام آنان برخاست، ولى چون  طر 

  سوار  خود  دوش  بر  را  ها بودند، رسیدنشان به حضرت طول کشید، پس حضرت به استقبال آنان رفت و آن

 :1فرمود   و  کرد

 .مرکبى است مرکب شما و چه خوب سوارانى هستید شما دو نفرچه خوب  

 آغوش  در   که   داند مى  هنگامى  را   کودکى  دوران  خاطرات  بهترین  ـ  السّالم  علیه منان علىـ حضرت امیر مؤ

 :2فرماید  گونه مى  این  و  است  آرمیده  ایشان  بستر  در  یا  و   گرفته   قرار  ـ وسلّموآلهعلیه اهلل  صلّى ـ   اکرم  پیامبر

 دانید مى ـ  وسلّموآلهعلیه اهلل صلّى شما خوب منزلت، قرابت، نزدیکى و مقام خاص من را نزد رسول خداـ 

 و   چسباند مى  اش سینه  به  را  من   بودم،   کودک  که   حالى  در  نهاد، مى   خود  دامن  در  را  من   که   جا آن  به  تا

 فهماند  مى  من   به  را  بدنش  خوش   بوى  داد، ود تماس مى خ  بدن  با  را  من   داد، مى  قرار  خود  رختخواب  در  را  من

 . ددا مى قرار  دهانم  در   و  جوید  مى   را  غذا  و

 .دارد  اور بسزایى در رشد جسمى و روحى  در آغوش گرفتن کودک هنگام شیر دادن و یا غذا خوردن، تأثی 

 

 

 با »محبت« شیر بدهدمادر 

خوری؟ خواهد، مادر باید با مهربانی درخواستش را اجابت نماید. نگوید »چقدر میهر وقت کودک شیر می

گذرد، مادر باز هم کودک مان کوتاهی از شیر خوردنش میخسته شدم. تو که تازه شیر خوردی.« حتی اگر ز

و با میل و رغبت به وی شیر    را با عاطفه در آغوش بگیرد، او را با جمالت محبت آمیز مورد خطاب قرار دهد 

گردد. در شود، به گونه ای دیگر جبران میهایی که در این راه متحمل میبدهد. مادر باید بداند سختی

 

 ( بانِ أَنْتُماوَ نِعْمَ الرَّاکِ کُمایُّعْمَ الْمَطِىُّ مَطِ» نِ  2۸5ص ،    43ج  ،نوار بحار االمحمد باقر، . ، عالمه مجلسی ،1

  الْخَصِیصَةِ   الْمَنْزِلَةِ  وَ  الْقَرِیبَةِ  بِالْقَرابَةِ  علیه وآله و سلّم اهلل صلّى  عَلِمْتُمْ مَوْضِعِى مِنْ رَسُولِ اهللِوَ قَدْ  »      4۷5، ص  14بحاراالنوار، ج  محمد باقر،  . عالمه مجلسی ،2

 «   نِى عَرْفَهُ وَ کانَ یَمْضَغُ الشَّىْءَ ثُمَّ یُلْقِمُنِیهِمُّنِى إِلى صَدْرِهِ وَ یَکْنُفُنِى فِى فِراشِهِ وَ یُمِسُّنِى جَسَدَهُ وَ یُشِمُّجْرِهِ وَ أَنا وَلِیدٌ [وَلَدٌ ]یَضُحِ  فِى وَضَعَنِى 
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کند و پاداش گاه زن شیرده نزد خداوند همانند مجاهدی است که در راه خدا جدّ و جهد میمکتب اسالم جای

: برای زن از زمان بارداری تا پایان شیردهی اجری برابر  فرمایندمي)ص(رسول خاتم  .  نمایدای دریافت میویژه 

 1.شودیگردد و اگر در این میان از دنیا برود شهید محسوب ممجاهد در راه خدا منظور می

 

 شیر بدهد )ع( اد و محبت به اهل بیت یبا 

اش را در باشند، باید زمینهدارند فرزندی حق پذیر و محبّ اهل بیت داشته  اگر پدر و مادر دوست می

دوران شیرخوارگی فرزندشان مهیا سازند. مادری که هنگام شیردهی فکر و توجهش را به محبتی که از اهل 

  بندگان  ترینبرگزیده  و   برترین  این  محبت   از  را   فرزندش  سازد،می  معطوف  دارد،  سینه  در علیهم السالم بیت

کند. در ماجرای پسر شیخ فضل اهلل نوری ی هدایت و حق پذیری او را ایجاد میکند و زمینهمی  سیراب  الهی

یتگران  و شیری که از زنی مبغض اهل بیت نوشیده بود، به این نکته اشاره شد که محبت یا دشمنی با هدا

ند را رقم بزند. لذا اگر  تواند سعادت یا شقاوت فرزگذارد و میالهی از طریق شیر بر جان شیرخوار تاثیر می

شان  ترین بندگان خدا به فرزندانی جان خویش را با یاد خدا و همراه با محبت به محبوبمادران، شیره

 بر  صلوات اند. در همین راستا فرستادننموده  شان را مهیا ی سعادتمندی فرزندانبنوشانند، در واقع زمینه

 .شده استپیامبر و اهل بیت توصیه 

علیهم  بیت  اهل  از  بازمانده  آخرین  و  عصر  این  یزنده  هدایتگر  عنوان  به علیه السالم امام زمانبه   توجه

غوش را در ا  که فرزند تواند هنگام شیردهی ای به همراه خواهد داشت. مادر میثمرات و برکات ویژه السالم

 .گرفته است

شاءاهلل از یاوران خدا و حجت خدا    »ان  بگوید  فرزندش   به   آمیز   محبت   لحنی   با   سپس   و  بخواند دعای فرج 

شود و بستر شوی«. این کالم و آرزوی قلبی که با محبت بیان گردیده با روح و جان کودک عجین می

 مانش را یاری دهد. کند تا در آینده بتواند امام زمناسبی برای او ایجاد می

 

كَ فَِإنْ هَلَکَتْ فِیمَا بَینَ ذَلِ  اللَّهِ   سَبِیلِ  الَْأجْرِ کَالْمُرَابِطِ فِی لِلْمَرْأَةِ مَا بَینَ حَمْلِهَا إِلَى فِطَامِهَا مِنَ  ))    9۷، ص  101بحاراالنوار، ج  .  عالمه مجلسی ، محمد باقر،1

 (( کَانَ لَهَا مِثْلُ مَنْزِلَةِ الشَّهِید
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 کودک براى سرایى داستان

  یا   و  کنند  تعریف  او  براى  کودک  سنى  شرایط  با  را  مناسبى  داستان  استراحت  هنگام در  توانند والدین مى

  توانند مى  روند مى  که  شیرینى  هاى حاشیه  با  ها خواندن  این  در  و  بخوانند  کودکان  هاى داستان  کتاب  از

هر چند مقوله  سوق  دارند  که   دافىه ا   جهت  در   و   تر  جذاب  را  داستان  کودکانه  سرایى داستان  ى  دهند، 

 خود   داستان،  نشیب   و  فراز   در  کودک   که  آن  است  مهم   چه آن  ولى   طلبد  مى   را  خود  خاص   تخصص  و   مهارت

 قضاوت  دیگران  درباره  و  گیرد مى   قرار  دیگران  با   تعامل  در  او   با  همگام   و   دهد  مى  قرار  قهرمان   جاى   به  را

 قهرمان،  خوب  کار   نباید  بنابراین.  دهد مان داستان که همگام با او است مىقهر  با  را  حق   موالع م  و   کند مى

 نظر  در  و  باشد  ماجرا  نهایى  پیروز  خطاکار  و  ظالم  که  شود  ختم  اى گونه  به  داستان  یا  و  بدهد  را  عکس  نتیجه

 هاى ت موفقی   بتواند  تا  ردندا  را  ترها  بزرگ  صدر   ى  سعه  و  تحلیل  و  تجزیه   توان  کودک  ذهن  که   باشیم  داشته

   .کند  تفکیک  صمیمى  دوستان  از  را ها دسیسه   و  نفاق   هاى چرخه  یا   و  کاذب   از  را  حقیقى 

  

 بازى و شوخى 

 .بازی شدن با اوستهای ابراز محبّت به کودک همیکی از شیوه

 .دشو بازى و شوخى با کودک به ویژه بازى و شوخى کودکانه، موجب نزدیکى والدین به فرزند مى 

 1:فرمود  ـ وسلّموآلهعلیه اهلل صلّى پیامبر گرامى اسالم ـ

هنگام بازى و شوخى با کودکان به این نکته باید توجه نمود که بازى از حدّ کودکانه تجاوز ننماید، به 

  .ویژه حریم و احترام پدر و مادر از بین نرود

تجارب مهارت و  بازی رشد کرده، کنج  ها  اثر  در  برهای طکاوی کودک  او  بازی شود.  انگیخته میبیعی 

یک فعالیت طبیعی است که و  آورد.  های او را به همراه میهای کودک را به کار انداخته و خالقیتتوانایی

 . آموزد  ی زندگی را در جامعه میشود. کودک از طریق بازی نحوهی او میسبب رشد همه جانبه 

آموزشبزرگ ضمن  کودکان،  بازی  در  شرکت  با  آنبازی  ساالن  به  جدید  م های  از  یها،  بسیاری  توانند 

 های اخالقی را از این طریق بیاموزند. ارزش

 

 ه «  مَنْ کانَ عِنْدَهُ صَبِىٌّ فَلْیَتَصابَ لَ » 4۸3، ص  3. ، صدوق ، من الیحضرالفقیه ، ج 1
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نمودند.  کردند، به دیگران نیز توصیه میمعصومان)ع( عالوه بر این که خود در بازی کودکان شرکت می

دیدم   و  وارد شدم  پیامبر)ص(  »بر  که:  نقل شده  انصاری«  عبداهلل  از »جابربن  که  و چنان  که حسن)ع( 

فرماید: “چه شتر خوبی آن حضرت سوارند و پیامبر برای آنان زانو زده و خم شده و می حسین)ع( بر پشت 

 بازی خوبی هستید شما”.« دارید و چه هم

 کودکانتان را با آب بازی خالق کنید !!حتی    

ان انجام می دهند. بازی با آب یکی از بهترین، اساسی ترین و لذت بخش ترین کارهایی است که کودک

ای سحرآمیز برای آنها دارد . کودکی که با آب بازی می کند، در حال یادگیری علت و معلول گرما آب جذبه  

 و سرما، جاری شدن و فرو رفتن در زمین است. 

آب بازی باعث تسکین عصبانیت های کودک شده و کودک از طریق آن از ناراحتی ها، فشارها و تنش 

 آرامش می کند.و احساس    ایی یافتهها ره 

 

 و جایزه  شویق ت

  آورده بررا  ر نتظاا  ینا  باید   لدیندارد و وا  داش پا  رنتظاا  هد د  می   منجاا  که   نیکی   عمل   هر   ایبر  ی ندزفر  هر 

 1.کنند

 2. کند  می   دیاز  ا ره کااو را در  ستقامت.و اازدندا  می  ربکارا    دفر  ی هاادستعدوا  ی هاونیر  تشویق

 :گیرد  قرار  توجه  مورد  مسایلى  بایداو    به  دادن  جایزه  و   فرزند  تشویق    درباره

بالفاصله بعد از عمل انجام گیرد و ناگهانى و بدون پیش بینى قبلى باشد تا اثر عمل در ذهن کودک .  1

 .باقى بماند

 .جایزه دادن همراه با تفهیم دلیل آن باشد.  2

 .نکند  ایجاد  توقّع   کودک  در   تا   باشد  گاهى  جایزه دادن به کودک گاه.  3

 .زیرا زیاده از حّد اثر معکوس دارد ;و جایزه در حد عمل کودک باشد  شویقت.  4

 

 96 ص  ن،کادوک خالقیا  و مذهبی ورشپر ، قائمی ، علی .  1

 2ص ( ،  ع ) علی مماا هیدگااز د تربیتروش  راه و.  2
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 .1ستایش بیش از استحقاق، چاپلوسى است

 دهد مى   ارزش  جایزه  به  چه رزش مادى و قیمت ریالى جایزه هرگز نباید براى کودک مطرح شود و آنا.  5

 و  لوکس  هاى جایزه خرید  باشیم  داشته  رظن   در  و  گیرد مى  جایزه او  دست  از  که  است  عزیزى  به  آن  انتساب

 کند مى   القا   را   پرستى   تجمل   و   تکاثر   و   تفاخر   روح   کودک  به   و  دارد   بدآموزى   که قیمت عالوه بر آن  گران

 و   ارزش  دیگر  سوى  از  و  کند مى  ایجاد  تر بزرگ   هاى جایزه  و  بعد  هاى سال  در  والدین  براى  جدّى  مشکالت

 برد، سال میانى از بین مى  هفت  دوران  در  دارد  کمترى  ریالى  ارزش   مراتب  به  که  را  مدرسه   هاى جایزه  زیبایى

 قیمت  گران  هاى  عروسک  خرید  با   دائماً  و   شده   زده  ذوق  فرزندش  20  معدل   از  دبستان  ى  دوره  در   که  پدرى

 مشکالت  با   دبیرستان  و  راهنمایى  دوره  در  است،  رفته  فرزندانش   درخشان  کارنامه  استقبال  به   دوچرخه،  و

 .شد  خواهد  روبرو  فرزندش   تشویق   در  جدّى 

  

 به کودک   محبت افراطى

  ابراز  از  سخن   اگر  و   دارد مى  دوست   خود   تن   ى  تردیدى نیست که همه کس فرزند خود را چون پاره

  ابراز   ى ، بلکه محور بحث در این مرحله نحوه  است،  زیادى  محبّت  معناى  به  نه  است  متعادل  غیر  محبّت

 ى  همه  دارند،   خود  فرزند   به   که  وافرى   ى  عالقه  دلیل  هب   والدین  اگر  که   ترتیب   نای  به .  است  افراطى   محبّت

ه احساس کردند کودک نیاز دارد قبل از درخواست و ک  چه  آن  هر  و  بگذارند  او  اختیار  در  را  رفاهى  امکانات

  تعریف   او   گفتار   و   ات حرک  از   عاشقانه  و  آمیز  نیاز در اختیار او بگذارند و دائماً با کلمات محبّتبه مقدار بیش از  

 را   او  خطاى   کارهاى  تر  خطرناک  همه   از   و   ندهند   او   به  را  تالشى  و  زحمت   ترین کوچک  ى  اجازه  و   کنند

 آثار   که   اند ى قرار دادهمسیر  در  را  خود   کودک  ناخودآگاه  بدانند   نمایند،  عذرتراشى  او   جاى  به   و   کنند   توجیه 

 .د کر  خواهد  تباه  را  او  آخرت  بلکه   دنیا،  تنها   نه  آن

 

 «  سْتِحْقاقِ مَلَقاالِأَلثَّناءُ بَِأکْثَرَ مِنَ »  295، ص   ۷0. ، عالمه مجلسی ، محمد باقر،بحار االنوار ، ج 1
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 محبت افراطی به کودک   ر سوءاثآ

 و  ادبى  بى  غیر،  به  اتکاى  طاقتى کم   خودخواهى،  صورت  به  کودکى  دوران  در  محبت  در  روى زیادهـ  1

 .گردد مى  نمایان  کودک  پنهان  استعدادهاى  نشدن  شکوفا  و  نفس  ضعف  تر مهم  همه  از  و  دیگران  به   جسارت

 چه  آن  هر  افراطى  هاى محبّت  ابراز  دلیل   به  که   کند  رشد  تربیتى   فضاى   در  کودک  اگر  که  ترتیب   این  به     

  براى  اى زمینه  طبعاً  کند  رشد  خود   نیاز   حدّ  از  بیش  نعمتى  و  ناز   در  کودک  و  شود  فراهم   بالفاصله  بخواهد

 و  خاله )   ترها بزرگ  یا  و   والدین  حمایتى   چتر   زیر  در  دائماً  و   آید استعدادهاى او به وجود نمىه کار افتادن  ب

 از  سختى آن،  کردن برطرف به نیاز  احساس و  ها سختى در  شدن واقع از  قبل( پدربزرگ و گ مادربزر عمه، 

 و  ها  استعدادها و خالقیت فن  د   جز  اى  نتیجه  کودک   زندگى  در   روندى  چنین  استمرار  شود،  مى  برداشته  او

  او  در  ها  آن   با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  و  مشکالت   با  برخورد  هنگام   توانست مى  که  است  ابتکارى  ى قوه

 .شود  شکوفا

  همان  از  کودک   باشد  بنا  اگر  و  طلبد زندگى سراسر مسائلى است که هر یک راه حل خاص خود را مى

 تر با مسائل بزرگ  تواند مى   چگونه  چیست،   ها  آن  حل  راه  و  شود   روبرو  مسائل  با   چگونه  نگیرد   یاد   آغاز

 کند  حل   موفقیت  با  را  ها آن  یکایک  و  نرود  بیرون  میدان  از  و  کند  برخورد   قدرت  و  جرأت  با  خود  زندگى

 بار  غیر به متّکى  و  محتاج  و  زبون را  کودک  شخصیت  ناخودآگاه والدین  نابجاى  هاى سوزى  دل  و ها  محبت

 اصالح   ى  ت ضعف خود را بپذیرد تا زمینهنیس  حاضر  دارد  کاذب   غرور  احساس   چون  دیگر   سوى  از  و  آورد مى

 خود  هاى  افتادگى   عقب   و   ها  شکست   مسؤول   را  دیگران  و   کند  ىم  فرافکنى   به   شروع  لذا  و   آورد  فراهم   را  آن

 و  خانواده و  والدین   به   نسبت   نظرى تنگ  و   بدبینى   به   بعد  هاى  سال  در   تفکر   این   نتیجه   داند،  مى  زندگى   در

  گوناگون   هاى نعمت   هزار   هزاران  که  آن  بدون   و  شود  مى  دهد مى  که تشکیل   اى آینده  زندگى  حتّى   و  بستگان

 رود   پیش  کجا  تا  او  نگرى  منفى  و  دارد  گله  دائماً   چیز  همه  و  کس   همه   از  ببیند  خود  اطراف  در  را  پروردگار

 .داند مى   خدا

الهى   شریعت   اصوال   و   است  شده   شناخته   ارزش   مؤمن   براى  ها  سختى در فرهنگ دینى، قرار گرفتن در  

 .است  نفس   دریافت  و  کنترل  براى  ها مجموعه دستورات و تمرین
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   :1فرمود  باره  این در   ـ وسلّموآلهعلیه اهلل صلّى م ـپیامبر گرامى اسال

 .دین سراسر تمرین سختى براى نفس است

 :2فرماید  مى ـ السّالم علیه امیر مؤمنان على ـ

 خطرات  از  آسوده   کبرى  قیامت  و   اکبر   خوف  روز   در   تا  دهم  و این نفس من است که او را باتقوا ریاضت مى

 .شود  حاضر 

همه چیز و همه کس در خدمت او بودن نیست، و ابراز محبّت به فرزند به معناى    بنابراین محبّت وافر

 ترین  یست، چنان که در نظام آفرینش محبوبوالدین به معناى تالش در جهت هر چه رفاه بیشتر فرزند ن

 .3بودند  ها انسان  ترین بالکش  الهى  پیامبران  یعنى   پروردگار  بندگان

 .بودند  تر شبیه  و  تر نزدیک  پیامبران  به   که   آنان  سپس   و  بودند  انبیا  مردم   ترین  بالکش

 از   مؤمن   و   ناسره   از  سره   و   شود، مى  شکوفا   انسانى   کرامت  ى  جوهره  که   است   ها  سختى  ى  چون در کوره 

 .شود مى   جدا منافق

 است،   الهى  هاى  نعمت  از  لذت  کدر   ى رفاه بیش از حدِّ فرزند در محیط خانواده، از دست رفتن ذائقهـ  2

 نفس  به  قائم  که  دانند مى  نفسانى  کیف  را  آن  شود، هنگامى که از لذت و الم بحث مى  عملى  تحکم   در

  انسانى  نفس   بلکه   نیست،   لذت  فاعلى  مبدأ   بر   متوقف  فقط   چیز  یک  از   بردن  لذت  احساس   بنابراین.  است

احساس   توان  تلذ  ادراک  قوه  اگر  باشد،  نفسانى  کیف  این  مُدرِک  و   لذت  پذیراى  باید مى  نیز  قابلى  علت  یعنى

شیرینى لذت را نداشته باشد، لذت بیرونى هر مقدار هم لذیذ باشد، براى شخص قابل ادراک نیست، چنان 

 باال   براى  بنابراین.  آید که عسل با همه شیرینى و صفایى که دارد بر زبان شخص با مزاج صفرایى تلخ مى

لذت درونى درک  ، کافى است قدرت  ببریم  باال   را   لذت   فاعلى  مبدأ   نیست   الزم   زندگى،  در   لذت   احساس   بردن

 براى  که  چنان.  کنیم  لذّت  و  نشاط  احساس  زیاد  مقدار  به   هم  زندگى  کوچک  هاى را قوى کنیم تا از لذت 

 .است  بخش  لذت شیرین  و   چرب  غذاى  اندازه  به   خالى نان  است  گرسنگى  اوج  در  که  انسانى

 

 23۸« ، غرر الحکم ، ص   الشریعة ریاضة النفس .  » 1

 ((  کْبَرِالَوْمَ الْخَوْفِ انَّما هِىَ نَفْسِى أَرُوضُها بِالتَّقْوى لِتَأْتِىَ آمِنَةً یَإِ»  41۷. ، نهج البالغه صبحی صالح ، ص2
 «   ثَلُبِیاءُ ثُمَّ الَّذِینَ یَلونَهُمْ ثُمَّ االََْمْثَلُ فَاالََْمْ ْإِنَّ أَشَدَّ النّاسِ بَالءً االْ»   252، ص  2. کلینی ، ابو جعفرمحمدبن یعقوب بن اسحاق ،اصول کافی ، ج 3
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کن که همیشه لذیذترین غذاها را گى  زندمعروف است لقمان حکیم به پسرش گفت فرزندم آن چنان  

بخورى و در بهترین بسترها بخوابى، فرزند با تعجب پرسید، این کالم با زهد شما سازگار نیست، پس چگونه؟ 

 و   باشد  غذا  ترین و پدر پاسخ داد، آن قدر شکم خود را گرسنه نگه دار که نان خشکیده برایت لذت بخش

 .سنگى هم گذاشتى مثل بستر نرم به خواب عمیق فرو روى  بالش  بر  سر  که  هنگامى  که  بخواب  کم  قدر  آن

 هر   به  و   بالفاصله  خواست  چه آن  هر  و  دادیم  فراوان  رفاه   به   عادت  محبت  سر  از  را  مان  وقتى ما کودکان

 درک  دائماً   که   هایى  لذت  انبوه  ى  واسطه  به   را   لذت   احساس  ذائقه  عمال   دادیم،  قرار  او   اختیار   در   قیمت 

 و  خوراکى  و   بازى   اسباب  هر   مغازه  هر   ویترین  پشت   و  کرد  اراده  تا   که   کودکى  ایم،  برده  بین  از   کند مى

  کودکان   میان   در   جدیدتر   بازى  اسباب   و   جدید  رنگى   با   روز   هر  و   شد،   گذاشته  اختیارش  در   دید   را  پوشاکى

و از   برد  ىم   جویى بهانه  به  رو  لذا  و   ببرد  لذت  آن  داشتن  با  تا  کند نمى  کمبودى  احساس  دیگر  شد،  ظاهر

 از  تشکر  به  نوبت   تا  بیند  نمى  را   خود  اطراف  هاى  نعمت  انبوه  ناشکرانه  و  کند مى  شکایت  خود  هاى  داشته

ارد و د  وجود   جامعه   در   که   نسبى  رفاه  دلیل  به   ما  روزگار  در   متأسفانه   و   .برسد  زندگى  از  بردن   لذت   و   والدین

  فرزندان  رفاه  آوردن  فراهم  در  را  خود   غمّ  و   همّ  ى  معموال والدین همهکم شدن تعداد فرزندان در خانواده  

 لذت   از   احساسى بى  و  ناشکرى  سوى  به  را  آنان  محبت  ابراز  گونه  این  که آن  از  غافل  برند، مى  کار  به  خود

 ها  عصیان  و   کفرها   از   بسیارى   ى که ریشه  بینیم  مى  دینى  فرهنگ   در   مسأله   این   تر عمیق  تحلیل   با   و   برد مى

  انواع  در   ورى   غوطه   اثر   در  زده  نعمت   و   مُتْرَف  هاى  انسان  معموال   و   خیزد مى   بر  هىلا  هاى  نعمت  ناشکرى  از

 .شود مى   آغاز   مُتْرَفین  فساد  از  جوامع فساد  و   دارند مى  بر   طغیان به  سر   ها نعمت

 1د:می فرمای  16آیه  ،    ءخداوند در قرآن کریم سوره اسرا  

 .بپردازند  فساد  و   انحراف  به   آن  در   تا   داریم وا مى بخواهیم شهرى را هالک کنیم، خوشگذرانانش را  و چون    

 لذت  کمتر  نعمت  همه   این  از  ولى  اند گوناگون  هاى لذت  اوج  در   فرزندان  طلب  رفاه  هاى در چنین خانواده

 خود  خانواده  و   والدین  حتّى   چیز  همه   و   کس  همه  از  ناسپاسى  و   گالیه  به  لب   کاستى  کمترین   با   و  برند مى چ

 نسبت آنان ناسپاسى  و پرتوقعى خوى دانشگاه و  مدرسه  مثل  بعدى تر  بزرگ هاى  محیط در  و  کنند مى باز

 

 «  مَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُواْ فِیهَاأَ  قَرْیَةً نُّهْلِكَ أَن  أَرَدْنَآ  إِذَآ وَ »  16.  سوره اسراء ، آیه  1
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 تشکر   تنها  نه  بکنند  او  حق  در  خدمتى  ها کالسى وجود دارد، اگر معلم یا هم  همیشه  مربیان  و  دوستان  به

 یار  ون بد  و  تنها  معموال   نتیجه  در  و  دارد  آن  هاى کاستى  به   چشم  و  داند مى  وظیفه  را  آن  بلکه  کند،  نمى

  شریک   که   است  سوزى  خانمان   بالى   نیز   زناشویى   زندگى  در   روحیه   این  حتى   و   کنند  مى   زندگى   صمیمى 

 تشکر  تنها   نه  و   داند  مى  وظیفه   را   آن  کند،   ایثار  و   بکشد  زحمت   خانه  محیط   در  چه  آنان هر آن   زندگى

 .کند مى  شکایت   آن  هاى  کاستى  از   بلکه  کند  نمى

 از  بیش  ها شهرى  رفاه  که  حالى  در   است،  روستایى  از  بیش   شهرى   هاى زوج  میان  در  طالق   آمار  که این

 اما  هستند، بیشترى  رفاه در چند  هر  شهرى هاى . زیرا خانوادهدارد نکته همین  در ریشه است،  ها روستایى

  و  شود مى  تزلزل  دچار  زندگى  مشکلى  کمترین  با  لذا  و  دارند  خود  هاى داشته  از  کمترى  لذت  احساس

 .شود  آغاز   سال  هفت  زیر  دوران  و  کودکى   از  باید  تعالیم  ینا  ى  همه ى ریشه

 امور  همه   در  دیگران  از  کشى رشد خوى طلبکارى و بهره  کودک  به  والدین  افراطى  هاى ابراز محبتـ  3

 اجتماعى   هاى تعامل  در  و  دارد  وجود  ها انسان  ى همه  در  غریزى  طور  به  چند  هر  روحیه  این.  است  زندگى

 در  و  دهد  قرار  آنان  اختیار  در  نیز  را  خود  مهارت  و  کند  استفاده  دیگران  هاى رتمها  از است  مایل  کس  هر

 در   اى عادالنه  روابط  که  صورتى   در   دیگر  سوى  از   و  گیرد ت از یک سو جامعه قوام مىتعامال  این  ى  مجموعه

 .شود مى  برقرار  عدالت   جامعه  در  باشد  برقرار   اجتماعى  نظامات 

 1د:می فرمای  32رف ، آیه  لی در سوره زخخداوند تبارک وتعا

 باالتر نظردرجات،  از را آنان از برخى  و ایم، ما وسایل معاشِ آنان را در زندگى دنیا میانشان تقسیم کرده

 .شوند  مند بهره  یکدیگر   متقابل   هاى رت مها  و  یکدیگر   از   تا  ایم داده  قرار  دیگر   بعضى  از

 صمیمیت   و  محبّت   از  اى هاله  در   را  اماحک  همان   که  است   اجتماعى  واحد  ترین محیط منزل نیز کوچک 

 و   نیرو  از  و   کنند   کشى بهره  دیگران  از   قلدرى   و   قدرت   با   برخى   بزرگ  ى  جامعه  در   اگر   لذا   و   باشد  مى  دارا

ببرند  بده   مناسبى  پاسخ  که  آن  بدون  آنان  مهارت بهره  ظالمانه  و ند  مرفه  قشر  جامعه  در  مدتى  از  بعد 

 شود،  مى   آنان  مسلم  حقّ  دیگران  از  کشى بهره  و  استثمار  و   طلبى راحت  که  آیند مى  وجود  به  گذرانى خوش 

 فه خود مقصرند. وظی  انجام  در  و  اند کرده  کوتاهى  نکشند  دوش  بر  را  آنان  زندگى  بار  ضعفا  اگر  که  اى گونه  به

 

 «  خِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِیًّالِّیَتَّ   جَـتدَرَ بَعْض فَوْقَ بَعْضَهُمْ  رَفَعْنَا نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُم مَّعِیشَتَهُمْ فِى الْحَیَوةِ الدُّنْیَا وَ»  32. سوره زخرف ، آیه 1
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والدین به دلیل محبت وافرى که به فرزندان دارند، آگاهانه نقش ضعفا را در جامعه در محیط خانه نیز اگر  

  فرزندان   آرام  آرام  گیرند،  بردوش  است  آنان  ى برعهده  که را هایى بازى کنند و بار امور شخصى و مسؤولیت

 منزل  اداره  و   زحمات  بار   ى همه  که  شوند  یل مىتبد  خانه  در   مسؤولیتى   بدون  و   درد  بى  و   مرفه  قشر  به

 که   کند مى  تبدیل  مسؤولیت  بى  و   طلبکار  و  تنبل   فردى به  را او  روند  این  ى ادامه و  است   والدین  ى برعهده

 نتیجه   در   و   گردد  مى  دیگران  ى  وظیفه  او  براى   کار   و   شود مى   او  حق   دیگران   استثمار  و   کشى   بهره  خوى 

 که  است  طبیعى   و   گیرد  چیز براى من و در خدمت من« در او شکل مى  همه   و  کس   »همه   کاذبِ   شخصیت 

 هایى مصیبت  چه دانشگاه، و مدرسه مثل ترى بزرگ جوامع در  طلب رفاه و پرورده ناز کودکان چنین  ورود

 .داشت  خواهد  پى  در  آنان  براى  را

 والدین، به  نسبت  ادب  ت و بىجسار  همه،   از طلبکار  نفس،  ضعف  غیر،  به  اتّکاى  طاقتى،  خودخواهى، کم

 .باشد مى کودکان  لوسى و  محبّت  در   روى زیاده  آثار  از

 لوس شدن  ی وپرتوقع  زیاده روی در محبت عاملـ  4

 آسایش  و  رفاه  در  همیشه   انسان  که  نیست  گونه این  و  است  نشیب  و  فراز  از  پر  انسان  زندگى  دانیم ه مىهم

 وى   به  محبّت  در   روى ى که در اثر زیادهانسان.  است  بشر  نوع  گریبانگیر  فراوان  مشکالت  و   مصائب  بلکه  باشد،

 دیگر  طرف  از  و  باشد   ىمتک  خودش  والدین   خصوص  به  دیگران،  به  همواره  کرده  عادت   کودکى  دوران  در

 توقع  جامعه   در   حضور   هنگام  آمده،  وجود  به   او  در (  کاذب  شخصیت )  دیگران  از   طلبکارى  و   خودخواهى   حسّ 

در خدمت او باشند. اما چون واقعیت جامعه و اجتماع به دور   همه  و  شود  گذاشته  احترام  او  به  همواره  دارد

 .شد  خواهد  گیر گوشه  و  افسرده  سرخورده،   انسانى  است،  ها  از این خواسته

 خشن  برخوردى   و   ناسازگار  همسرشان   با   نیز  ازدواج  از   پس   ها انسان  گونه عالوه بر این نتایج شوم، این

   .به خودکشى منجر شود  اجتماعى،  سرخوردگى بسا  چه  نهایت  در  و  دارند

 .1توقّع تعریف از دیگران، در حالى که مستحق آن نباشد، از کم عقلى است

  

 

 «   طلب الثَّناءِ بَِغیرِ استحقاق خرق»  46۷خوانساری )آقاجمال( ، محمد ، شرح غررالحکم و دررالکلم ص .  1
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 کودک لوس شدن و محبت افراطی اندرمهای راه 

 .براى پیشگیرى از لوس شدن کودک و درمان آن، نکاتى باید مورد توجه قرار گیرد

   :محبّت به کودک به اندازه و در حدّ اعتدال باشد. در روایتى آمده است   (1

 .1بدترین پدران کسانى هستند که زیادى روى در محبّت آنان به افراط وادارد

کودک مربوط است در حدّ توانش به او واگذار شود، مانند راه رفتن، لباس پوشیدن، کارهایى که به  (2

 ...و

ناراحتى کودک، ابراز ناراحتى ننموده، بلکه عکس العمل منطقى از خود نشان دهند. والدین هنگام   (3

 فتادها  بزرگى   اتفاق  انگار  که   نکنند  تابى بى  اى ى کودک، به گونهبیمار  یا  و  برداشتن مثال هنگام زخم

 .است

 .اگر کودک از کسى شکایت کرد، بالفاصله و بدون تحقیق حق به جانب او داده نشود (4

 ها،  را نباید زیاد از حدّ، تحسین و تشویق کرد و او را از دیگران برتر دانست. لذا در جایزه دادنکودک   (5

         .شود  رعایت   خانواده  شؤون  و   حدود و   حد ها عبادت گرفتن  یا  و  تولد   جشن

 

 ( ع )معصومینو  (ص )عملی پیامبر محبت به کودکان در سیره

 

 محبت پیامبر به کودکان 

 اهلل صلى اهلل علیه وآله: قال رسول  

رسول اکرم )ص(: کودکان را دوست بدارید و به آنها مهربانی کنید و هرگاه به آنها وعده دادید، وفا کنید؛ 

 2زیرا آنها شما را روزی دهنده خود می دانند. 

 

 «  شُرّ االباءِ مَن دعاه البرّ اِلى االِفراط » 53، ص  3تاریخ یعقوبی ، ج  ابی یعقوب، احمد،.  1

 4۸3ص    ، حبه له و رحمته إیاه و الوفاء بوعده  باب استحباب بر اإلنسان ولده و،   21، ج  وسائل الشیعة  .   حر عاملی ،2

 « احبوا الصبیان و ارحموهم و اذا وعدتموهم شیئا ففوا لهم فانهم الیدرون اال انکم ترزقونهم»  
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 1راکرم)صلّی اهلل علیه و آله و سلم( می فرمایند:پیامب

   نیکو با آن ها معاشرت نمایید تا آمرزیده شوید.فرزندان خود را کرامت کنید و با آداب  

 2پیامبراکرم)صلّی اهلل علیه و آله و سلم( می فرمایند:

 وعده خود وفا کنید.   کودکان را دوست بدارید و به ایشان مهر بورزید و چون به آنان وعده ای دادید،به

 3ابو قتاده گوید:

زینب را در بغل گرفته بود و هرگاه میخواست به رکوع رود پیامبر نمازمی خواند در حالیکه امامه دختر  

  غل می گرفت.او را به زمین می گذاشت و هرگاه می خواست برخیزد بار دیگر او را ب

 لیث بن سعد گوید: 

د،امام حسین علیه السالم که کودکی خردسال بود،نزد آن حضرت روزی پیامبر با مردم نماز می خوان

بر به سجده می رفت وی بر پشت پیامبر می نشست و دو پای خود را تکان می داد  نشسته بود و هرگاه پیام

و می گفت: حل حل و هرگاه پیامبر می خواست سر از سجده بر دارد او را می گرفت و در کنار خود می 

به سجده می رفت بار دیگر امام حسین علیه السالم بر پشت آن حضرت قرار می گرفت   نشاند،اما همین که 

که نظاره گر مهربانی  "لمات: حل حل را تکرار می کرد. تا اینکه آن حضرت از نماز فارغ شد یک یهودی  و ک

فرزندان  به سخن درآمد و گفت: ای محمد!شما با "پیامبر صلی اهلل علیه و آله به حسین علیه السالم بود

دا و رسول او ایمان داشتید خود رفتاری میکنید که هرگز ما چنین نمیکنیم! پیامبر فرمود: اگر شما به خ

بی تردید نسبت به فرزندان خود مهربان بودید.مرد یهودی گفت: پس من به خدا و رسول او ایمان می آورم، 

 4بزرگوارنه با کودکان رفتار می کند. و اسالم آورد، زیرا مشاهده کرد که پیامبر با آن عظمت چگونه  

 

 «   م یُغفَرلَکُمأکرِموا أوالدَکُم وَأَحسِنوا آدابَهُ »  456ص   ، 16جلد  ،   زالعمالنک.  1

 «  اَحِبُوا الصِّبیانَ وَ ارحَمُوهُم وَ اِذا وَعَدتُمُوهُم شَیئاً فَفُوالَهُم » 49ص   ، 6جلد   ، کافى .  کلینی ، اصول 2

مامَةَ بِنتِ زَینَب ، فَاذا  النَّبِیَّ صَلیّ وَ هُوَ حامِلٌ اَاِنَّ  »    1ج   للعیا ، اعبید     بن  محمد   بن هللا عبد  بوبکر ا،    ادیلبغدا  لقرشیا  لدنیا ا  بیأ   بنإ.  3

 «  رَکَعَ وَضَعَها، فَاذِا قامَ رَفعها

سَجَدَ جاءَ الحُسَین فَرَکَبَ ظَهرَهُ اِنَّ النَبِیَّ کانَ یُصَلّی یَوماً فی رفِئَةٍ وَالحُسَینُ صغیرٌ بالقُرب مِنهُ فَکانَ النَبیُّ اِذا  »  43ج  ،  بحاراالنوار. عالمه مجلسی ،محمد باقر،  4

اِنَکُّم لَتَفعَلوُنَ بالصِبّیانِ شَیئاً ما نَفعَلُهُ نَحنُ، فقالَ النبیُّ: اَمّا  حَرَّکَ رِجلَیهِ وَ قالَ: حَل حَل، فَلم یَزَل یَفعَلُ ذلِكَ حَتّی فَرَغَ النبُّی مِن صَلَوِتِه، فَقالَ یَهوُدِیٌّ: یا محمّد،   ثُمَّ

 «   بّیانَ قال: فَاِنّی اَومَنَ باللِه وِ بِرَسُولِهِ فَاَسَلَمَ لَمّا رأی کَرَمَهُ مَعَ عِظَمِ قَدرِهِم تؤمنون باهللِ وَ رَسُولِهِ لَرَحمتُم الصِلوکنت
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 سعید گوید: ابو

بی درنگ بر   که آن حضرت در سجده بود،  مد و در حالیآ علیه و آله  نزد پیامبر صلی اهلل روزی کودکی  

پشت پیامبر صلی اهلل علیه و آله نشست. آن حضرت از روی مهر و مالطفت، او را نگه داشت و به همان 

سپس به رکوع رفت و پس از آن کودک را رها کرد و طفل از   ر پشتش بود، حالت برخاست و هنوز کودک ب

 1رفت. آن جا  

 اسامة بن زید گوید:

گاهی می شد که رسول خدا مرا بر یک زانوی خود می نشاند و بر دیگری امام حسن را و هر دو ما را در 

 2ست دارم. آغوش می کشید،سپس می فرمود: خدایا! به این دو رحم کن، که من هر دو را دو

یا نامی   ا آن حضرت، بر او دعا خیر کند، گاهی نوزادی را خدمت پیامبر صلی اهلل علیه و آله می آوردند ت 

کودک را در آغوش می گرفت و گاه کودک در ،آن حضرت برای تکریم پدر و مادر    برایش انتخاب نماید.

ماجرا بودند برسر کودک فریاد    که شاهدبرخی از کسانی    .آغوش پیامبر صلی اهلل علیه و آله ادرار می کرد  

و کودک را به حال خود می گذاشت تا ادرارش   کنید،ندرارش را قطع  حضرت می فرمود: ا  می کشیدند. امّا

بدین ترتیب باعث سرور و شادی   یا نامی برای او انتخاب می نمود و   سپس برایش دعا می کرد   تمام شود. 

که می کردند که پیامبر از ادرار فرزندشان ناراحت است و آنگاه پدر و مادر طفل می گشت و آنها احساس ن 

 3لباس خود را می شست.   ندرک می کردآنجا را ت

همراه اصحاب از کوچه های مدینه عبور می کردند، در یکی از کوچه  روزی پیامبر صلی اهلل علیه و آله 

 ین می کشید و گریه می کرد. ها چند کودک مشغول بازی بودند و در کنار آنها کودکی خود را روی زم

سپس آن طفل را از زمین بلند کرده و علت   زمین نشستند، حضرت متوجه آن کودک شده، پهلوی او روی  

 

ثُمَّ رَکَعَ ثُمَ اَرسَلَهُ   هوَ عَلی ظَهِرِهرِهِ فَأَمسَکَهُ بِیَدِهِ ثُمَ قامَ وَ هُاِلی رَسُولِ اهللِ وَ هُوَ ساجِدٌ فَرَکِبَ عَلی ظَ  قَدَ سَّماهُ  -جاءَ الصَبِیُّ »   1  ج  ،   العیال  . قرشی بغدادی ،1

 «  فَذَهَبَ

نبّی اهلل صَلی الهُ عَلیه وَ آله لَیَأخُذَنی وَ یُقعِدُنی عَلی فَخذِهِ وَ یُقعِد الحَسنَ عَلی االُخری ثُمَّ یَضُمّنُا، ثُ  » 1، ج    الی، الع  یبغداد  یقرش.   2 اللّهَّم   مَّ تقُول:کانَ 

 «  امحَمهُا، فَاِنّی اِرمارحَمهُ

 هِ تَکَرِمَةً لِاَهلِهِ،کانَ رَسُولُ اهللِ یُؤتی بِالصَّبِیِّ الصَّغیِر لِیَدعُوَ َ لَهُ بِالبَرَکَةِ اَو یُسَمّیهِ، فَیَأخُذَهُ فَیَضُمُّهُ فی حِجِر  »    25، ص    میرباقری  ،  مکارم االخالق.  ، طبرسی،   3

ثُمَّ یَفرغَ لَهُ مِن دُعاِئهِ او تَستَمینه وَ یَبلُغَ سرورَ اَهلِهِ فیه وَ   فَیَقول: ال تزرموا بِالصَّبِیّ فَیَدَعُهُ حَتّی یَقضی بَولَهُ،   آه حین یَبُول.بمَّا بالَ الصَبیّ عَلَیه فیصیح بعضُ مَن رفَرُ

 «   اُ غَسَلَ ثَوبَهُ بَعدَهُال یَرونَ اَنَّهُ تَأَذی بِبَولِ صَبِیّهِم،فَاِذا انصَرَفَو
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خواهری   پدرم در جنگ احد کشته شد.  گریه او را جویا شدند،کودک گفت: من پسر رفاعه انصاری هستم،

بچه ها مرا   اکنون بی کس و تنها مانده ام.  راند.  داشتم که ازدواج کرد و مادرم نیز شوهر کرد و مرا از خود 

حضرت بسیار ناراحت شده و اشک از چشمانش جاری گردید و   به بازی نمی گیرند. سرزنش می کنند و  

خواهر   ، من از امروز پدر تو و دخترم فاطمه   سپس او را روی زانوی خود نشانید و فرمود: ناراحت مباش، 

و فریاد زد: ای بچه ها، دیگر مرا سرزنش نکنید که پدرم از پدرهای توست. کودک شادمان شد و برخاست  

ما بهتر است. آنگاه پیامبر صلی اهلل علیه و آله دست او را گرفت و به خانه دخترشان فاطمه سالم اهلل بردند ش

ر او  و گفتند: دخترم! این کودک فرزند ما و برادر توست. از او نگهداری کن. فاطمه نیز جامه ای پاکیزه ب

حسن و حسینم بیایید و با هم غذا   د:سرش را روغن زد و ظرف خرمایی پیش روی او گذاشت و فرمو  نشاند.

عد از رحلت حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله او بر سر خود خاک می ریخت و فریاد میزد:  ب بخورید.

 1.وا ابتاه امروز من یتیم شدم و همة مردم از سوز او می گریستند

 

 )ع(  به حسنین )ص ( پیامبر  ت محب

 نقل می کند: هلل بن شبیه از پدرش  انس و عبدا

که امام حسن علیه السالم به آن حضرت   هنگ نماز کرد، در حالیآوزی پیامبر صلی اهلل علیه و آله  ر

آویزان بود رسول خدا، امام حسن را در مقابل خود بر زمین نهاد و شروع به نماز کرد. پس وقتی که به 

تا ببینم چرا سجده پیامبر طوالنی   برداشتمگوید: سر خود را از سجده  راوی    رفت آن را طوالنی نمود.  سجده

هنگامی که آن حضرت سالم را   شده است؟ ناگاه چشمم به امام حسن افتاد که بر شانه پیامبر نشسته بود.

پیش از این چنین  کردی که  ای رسول خدا در این نماز سجده ای مردم به آن حضرت عرض کردند: گفت

زل می شد. پیامبر در پاسخ فرمود:بر من وحی نازل نشد.اما پسرم ی کرده بودی گویی بر شما وحی ناا  سجده

 2دم تا این که از دوشم پایین آمد. بر دوشم نشسته بود و دوست نداشتم که او را شتابزده کنم،صبر کر

 

 30، سید مهدی ، اخالق اسالمی ، ص .  شمس الدین 1

لَمَّا سَجَدَ أَطَالَ فَ  نَّهُ دُعَیَ النَّبِیُّ ص إِلَى صَلَوة وَ الْحَسَنُ مُتَعِلِّقٌ بِهِ، فَوَضَعَهُ النَّبِیُّ فی مُقَابِلَ جَنْبِهِ وَ صَلَّى،اِ  »     43ج    ،  بحاراالنوار.  عالمه مجلسی ، محمد باقر،2

لَ اللَّه: لَقَدْ سَجَدْتَ فِی صِلَاتِكَ هَذِهِ سَجْدَةً مَا کُنْتَ تَسْجُدُهَا  رَأْسِی مِنْ بَینِ الْقَوْمِ فَِإذَا الْحَسَنُ عَلَى کِتِفِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ لَهُ الْقَوْمُ: یا رَسُوالسُّجُودَ، فَرَفَعْتُ

 «    وَ لَکِنَّ ابْنِی کَانَ عَلَى کِتِفِی، فَکَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى نَزَلَا یُوحَى إِلَیكَ فَقَالَ لَمْ یُوحَ إِلَیَّ کََأنَّمَ
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ماز می خواند امام حسن علیه السالم و امام حسین هنگامی که پیامبر صلی اهلل علیه و آله ن  عبداهلل گوید:

خواست سر از سجده بردارد و بنشیند دست بر   و هرگاه می  ت آن حضرت می پریدندعلیه السالم به پش

 1پشت خود می گذاشت تا آن دو نیفتند. 

 

 در کودکی ( ععلی )امام به  (ص )محبت پیامبر 

ورد چگونگی رفتار پیامبر)ص( با ایشان در کودکی در یکی از خطب نهج البالغه در م  علی علیه السالم

 می فرماید : 

شما قرابت مرا با پیامبر و منزلت مخصوصی که نزد آن حضرت داشتم به خوبی می دانید.کودکی خردسال  

در آغوشم می گرفت، به سینه خود   که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله مرا بر دامان خود می نشاند،  مبود

دوستی صورت خویش را بر صورت من می را در بستر خود می خوابانید، و از محبت و  می چسباند.گاه م

روز از سجایای پسندیده خود پرچمی   برای من هر   داشت.  لطیف خود وا می   یسایید و مرا به استشمام بو

 2عمالً از اخالق آن حضرت پیروی کنم.   امر می فرمود  می افراشت و

 

 )س(   و قمر بنی هاشم  ( )سبه حضرت زینب  ( ع)محبت حضرت علی  

روزی علی علیه السالم به فرزند خود عباس علیه السالم   کودک بودند )ع(  و زینب  )ع(   زمانی که عباس 

دو. عباس علیه السالم گفت:   عباس علیه السالم گفت: یک. حضرت فرمود: بگو:   .: فرزندم! بگو یکفرمود

د خود لیه السالم از عقل و هوش و درایت فرزنامام ع  دو بگویم.  کشم با زبانی که یک گفتم،   می   خجالت  

آنگاه به زینب کبری که در طرف چپش قرار گرفته بود،   چشمان فرزند خود را بوسید،  بسیار مسرور شد. 

فرزندانمان جگر گوشه    آیا ما را دوست داری؟ امام فرمود: آری دخترم،  پدر جان!  زینب عرض کرد:  نگاه کرد.

  قلب مومن جمع نگردد، پدر جان ! دو محبت است که با هم در    :زینب عرض کرد  هایمان هستند. 

 

 
لی ظَهرِهِ اَرادَ اَن یَجلِسَ قالَ بِیَدِهِ هکَذا عَ  کانَ النَبِیُّ اِذا صَلیّ وَثَبَ الحَسَنُ وَ الحُسَینُ عَلیَ ظَهرِهِ، فَاِذا  »    43ج   ،  بحار االنوار.  عالمه مجلسی ، محمد باقر،  1

 (( حَتیّ ال یَقَعانِ 

 .  نهج البالغه دشتی ، خطبه  2
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آن ما و محبت   و اگر از مهر ما گریزی نیست پس عطوفت و شفقت از  "حب اوالد"و    "حب خدا"

 1. این سبب شد که مهر و عاطفه علی علیه السالم به آن دو فزونی گیرد  ،خالصانه از آن خدا

 

 د خودم صادق علیه السالم به فرزنمحبت اما

 محمدبن مسعدة مصری گوید:

امام صادق علیه السالم پسری داشت که او را دوست می داشت،به آن حضرت عرض شد؟محبت شما 

نسبت به او چه اندازه است؟ فرمود:مهر من به او چنان است که دوست ندارم پسر دیگری داشته باشم که 

 2محبتم به او نیز تعلق پذیرد.

 مود:امام صادق علیه السالم فر 

 3کند. نده خود به خاطر شدّت محبّت به فرزندش ، رحم مىبدون تردید ، خداوند بر ب

 امام صادق علیه السالم فرمود: همچنین  

بن عمران عرض کرد:پرودگارا ! کدام عمل نزد تو برتر است؟ فرمود: دوست داشتن کودکان، زیرا  موسی  

 4داخل بهشت می گردانم.نان را بمیرانم با رحمتم  فطرت آنان را بر توحید و یگانگی خود آفریدم و آگر آ

 امام صادق)علیه السالم( می فرماید: 

 5خداوند مرد را به خاطر شدت محبت و دوستی فرزندش مورد رحمت خویش قرار می دهد. 

 

 

 -ولدی علی  -لَمّا کان العباس و زینب  قیل:  »    21۸، صیا : حکمت نامه کودک محمد ری شهری    1۷۸9۸، ح    1۷1،  ص    15ج    ،  مستدرک الوسائل.  1

و   -اثنان، فَقَبَّلَ عَلی عَینَیه، ثُمَّ التَفَتَ اِلی زینبَ  -الَّذی قُلتُ واحد -حیی اَن اَقُولَ بِاللّسانِصغیربن قال، علیٌّ للعباس:قل: واحد،فقال واحد فقال: قل: اثنان،قال: است

یجِتمَّعانِ فی قلب المؤمن: حُبُّ اهلل و حُبُّ فَقالَت: یا اَبتَاه ، حُّبان الَ  فقالت: یا اَتَباه، اَتِحُّبُّا؟ قالَ: نعم یا بُنی، اَوالدنا اَکبادُنا،  -عَلی یمینِهِ  کانَت عَلی یَسارِهِ و العَبّاسُ

 «   بِهِما حُباً یُّلهِ خالِصاً فازداد عَل لنا، فَالشَّفَقَةُ لَنا وَ الحبُّ لِ االَوالدِ، وَ اِن کانَ البُّدَ
 «  فَیُنشِرُ لَهُ فی حُبّی  مِن حُبِّكَ َهُ؟ قال: ما اَحَبُّ اَنَّ لی اِبناً آخر.کان لجعفر بن محمّد ابنٌ یُحِبُّهُ حُبّاً شدیداً. فَقیلَ: ما بَلَغَ ))   1 ج ،  کتاب العیال،  .  البغدادی2

 «  العَبدَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ لَیَرحَمُ  نَّ اللّهَ اِ  »   50، ص 6کافى ، ج . کلینی ، 3

اَفضل عِندَکَ؟ قال: حُبُّ االَطفال؛ فَاِنّی فَطرَتَهُم عَلی توحیدی،فَاِن اَمَتُّهُم قال موسی: یا رَبِّ: اَیُّ االَعمالِ  »     15  ج  ،   مستدرک الوسائل. ، محدث نوری ،  4

 «    اَدخَلتُهُم بِرَحمَتی جَنَّتی

 «  اِنَّ اهللَ عَزّوَجَلّ یَرحَمُ الرَّجلَ لِشِدَّة حُبِّهِ لِوَلَدِهِ  »   15  ج ، وسائل الشیعه .  ، محدث نوری ، 5
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 )ع( به حضرت رضا  )ع( ام کاظم محبت ام

 گوید:   مفضل بن عمر

الرضا( را در دامان خود نشانده  علی)بن موسی  ن حضرت فرزندش  آر امام موسی کاظم وارد شدم.دیدم  ب

و او را می بوسد و زبانش را می مکد و گاه بر شانه اش می گذارد و گاه او را در آغوش می گیرد و می گوید:  

 1شت.و چه روشن و آشکار است فضل و دا  پدرم فدای تو باد! چه بوی خوشی دارد و چه اخالق پاکیزه ای 

مم به امام حسن افتاد که بر شانه پیامبر نشسته بود.هنگامی ت؟ ناگاه چشجده پیامبر طوالنی شده اس

که آن حضرت سالم را گفت. مردم به آن حضرت عرض کردند:ای رسول خدا در این نماز سجده ای کردی 

بر   که پیش از این چنین سجده ا ی نکرده بودی گویی بر شما وحی نازل می شد. پیامبر در پاسخ فرمود:

نشد.اما پسرم بر دوشم نشسته بود و دوست نداشتم که او را شتابزده کنم،صبر کردم تا این ل  من وحی ناز

 2که از دوشم پایین آمد. 

 

 یدر کودک( )عاهل بیت  با اهمیت آشنایی

 

السالم( آثار فراوان روحی و معنوی برای کودک دارد که ازنظر تربیتی بیت)علیهمآشنایی و شناخت اهل

السالم( موجب پرورش روحیة ایثار، فداکاری، عزت نفس، کمک بیت)علیهمعرفت اهلاست. مدرخور توجه  

السالم( بیت)علیهمشود که در هر وضعیتی برای مسلمان الزم است. شناخت اهلبه محرومان و نظایر آن می

هاست.  زیباییها و  عامل تشویق انسان به خداشناسی، عبادت، دعا و مناجات است و درواقع منشأ همة خوبی

بودن والدین با آنان است. والدین باید شناخت   السالم( مستلزم آشنا بیت)علیهمآشناسازی کودکان با اهل

السالم( داشته باشند تا موفق به انجام آن شوند. آگاهی از اخالق، رفتار و بیت)علیهمالزم از فرهنگ اهل

 .سئله الزم و ضروری استاین م  سیرة معصومان )علیهم السالم( در آشناسازی کودکان با

 

عَلی  دَخَلتُ عَلی أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السالم وَ عَیٌّا اِبنُهُ فی حُجره،وَ هُوَ یُقَبّلُهُ، یَمَصُّ لِسانَهُ وَ یَضَعَفهُ  »   1۸ ج،  هوسائل الشیع. محدث نوری ، 1

 «  عاتِقِه و یَضُمُّهُ اِلَیه و یقَوُل: باَبی اَنتَ ما اَطیَبُ ریحَكَ وَ اَطهَرُ خَلقَكَ وَ اَبیَنُ فَضلَكَ

 43، ج   عهی وسائل الش،  یحدث نورم .  2
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های بیت)ع( هم یکی از شاخهدوران کودکی، فصل تربیت دینی و تربیت والیی کودکان است و محبت اهل

ریختن در سوگ اباعبداهلل)ع( و همین تربیت دینی است. حضور ما همراه با کودک در جلسات ائمه و اشک

بیت، در دوران  های حب اهلرگذار است. ریشهک تأثیبیت، در روح کودشنیدن حرف و حدیث امامان و اهل

 .دهدسالی میوه و برگ و بار میرگگیرد و در جوانی و بزخردسالی و شیرخوارگی نیرو می

 فرمایند:رسول خدا)ص( می

 1. دکنی  وتأدیب  تربیت  قرآن  محبت و  من   خاندان محبت  و  من  محبت   با   را  تانفرزندان 

ه باطن دین است و اگر کسی آن را قبول نکند، ارتباط حقیقی والیت است کاساس و مبنای دین، پذیرش  

شود. نماز کسی که والیت را قبول نکند، اگر همة قواعد نماز را نیز داشته باشد، اثری ندارد.  با خدا برقرار نمی

ت.  پذیرفته نیسبر اساس روایات، اگر انسان بدون والیت از اول عمر تا آخر آن، بین رکن و مقام عبادت کند،  

نتیجة جریان امامت، جریان نور، حیات، معرفت و هدایت است. انسان تا به چیزی معرفت نیابد، محبت پیدا 

 .کندنمی

 بیت)ع( با اهل کودک شنا کردنآبرای   راهکارهایی

 انس گرفتن کودک با اهل بیت )ع( از طریق نام گذاری

کردند و خود ایشان  ( به آن تأکید میه معصومان)ع هایی است که هموارگذاری کودک، یکی از سنتنام

دادند. نام نیکو و زیبا، باعث سربلندی و عزت کودک است و هم بر انتخاب نام نیکو برای کودک اهمیت می

کند. برای  دهد و گویی احساس افتخار و بزرگی میهرگاه به آن نام خوانده شود، با میل و رغبت پاسخ می

ساالن خود، نوعی احساس شخصیت شود، با شنیدن آن در میان هم  گذاری « ناممثال، اگر کودکی »علی 

دهد علی)ع( گفته شود، با دقت بدان گوش میکند. طبیعی است که هرچه دربارة اوصاف و فضایل اماممی

 .سپاردو به دل می

 

  

 

 القرآنِ «  حب قرائة و بیته  اهلِ حبِّ  و نبیِّکم  حب خصالٍ، ثالث علی  أوالدَکم  أدَّبوا »  2قاموس قرآن ، مقدمه ، ص .  ، قرشی ،1
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 در مناسبت ها  ( ع)به اهل بیت ابراز محبت 

بیت است. بدین معنا که والدین در کان با اهلآشناکردن کودهای عملی مؤثر در  ابراز محبت از روش

مندی از خود نشان دهند. برای بیت اظهار محبت کنند و عالقهها به اهلخصوص در مناسبتمحیط خانه، به

ها ابراز غم و اندوه کنند. چون کودک از رفتار پدر و ها اظهار خوشحالی و در عزاداریمثال در اعیاد و والدت

کند، رفتار خود را با آن منطبق د و هر عملی که از آنان سر بزند آن را ارزشمند تلقی میکنپیروی می  مادر

گذارند و بیت میکند؛ اگر کودک در محیط خانه مکرر مشاهده کند که پدر و مادر احترام خاصی به اهلمی

 .کندرفته و از آنان تبعیت میمادر قرار گ   تأثیر رفتار پدر و کنند، یقیناً تحتها اظهار دوستی و ارادت میبه آن

 

 شرکت در محافل مذهبی 

از روش اهلیکی دیگر  با  فرایند آشناکردن کودکان  و  بیت شرکتهای مؤثر در  آنان در مجالس  دادن 

برگزار میمحافلی است که در مناسبت نام معصومان)ع(  یاد و  به  این روش دربارة  های مختلف  شود. در 

اه آشنا با  بلکردن  چیزی  نمیصورتهبیت  گفته  کودکان  به  صورت مستقیم  به  را  چیزهایی  ولی  شود، 

مراتب از دستورات مستقیم بیشتر است. کودکان با شرکت در کنند که تأثیر آن بهغیرمستقیم دریافت می

ر تأثیشدت تحتبینند که بهکنند و میمجالس، اعم از جلسات جشن یا عزاداری چیزهایی را مشاهده می

 .ددارنگیرند و آن را به دل نگه میآن قرار می

 ( بیت)عزیارت قبور اهل

ترین منزلة اولین و مهمباید برای موفقیت در تربیت والیی، به این مهم توجه داشته باشیم که مادران، به

تربیت والیی های فکری و رفتاری صحیح باشند؛ چراکه بخش عظیمی از مربیان، باید واجد صفات و ویژگی

ها و رفتارهای شود. باید برنامة تربیتی مادر متوجه ویژگیای رفتاری عینی و عملی مربوط میه به حوزه

های الزم را در فرزندان خود، برای  شدة عام باشد تا بتواند زمینهعینی و عملی مشخص، مفروض و پذیرفته

و تربیت اصول و مبانی تعلیم    گر، مادر باید خود، بهدیبیانها فراهم کند. بهپذیرش و قبول آن صفات و ویژگی

بایست به اعتقادات خود ایمان و پرورش نسلی والیی، عالوه بر شناخت، التزام داشته باشد. مادر والیی می

 .بیاورد؛ زیرا ایمان، تلفیقی از اعتقاد قلبی و التزام عملی است
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السالم و ایجاد  بیت علیهما اهلها بدان، آشناکردن آنهای رسیدن به تربیت دینی فرزنبنابراین یکی از راه

 .1تواند موجبات سعادت و خوشبختی فرزندان را فراهم کند محبّت به آنان است که می

 

   نتیجه گیری

محبّت به کودک از دیدگاه اسالم .  ترین نیازهای اوستی محبت است و محبت، از اساسیانسان تشنهـ  1

 در  گویا  که  والدین   از  برخی اما  .  اندراوانی به آن نمودههای فپیشوایان دینی سفارشاهمیت زیادی دارد و  

ت هم به فرزند خود محب  ایذره از  حتی  شناسند، نمی  فرزند  به   محبت   عنوان  به   چیزی خود   رفتاری  قاموس

روی شده و به زیادهی دیگری از والدین در محبت به فرزند خود دچار افراط و  در مقابل، عده،ورزنددریغ می

 2.رسانندی به او ضرر میی دیگرگونه

 شخصیت  نتوانند  و  داده   دست  از  را  خود   نفس   به   اعتماد  ما  کودکان  شودمی  موجب  محبت   در   کمبود  ـ2

 ما   یخانواده   کانون  اگر  و  نشوند،  محبت  جام  از  سیراب  ما  فرزندان  اگر.  کنند  حفظ  را  خود  نفس  عزت  و

برآورده سازد، ممک تواند  ن این خأل عاطفی و حقارت نیازهای عاطفی کودکان ما را  برای جبران  ن است 

درونی، دست به هر کار خطرناک و ناشایستی هم بزنند. آری! چرا برخی از نوجوانان کم سن و سال به 

افتند؟ چرا می  بازکنند؟ چرا برخی از دخترهای نوجوان در دام جوانان هوسسیگار و اعتیاد تمایل پیدا می

ای خود را مطرح کنند؟ و هزاران چرای دیگر و سعی دارند به گونهه  کردی خود  برخی خود نمایی را پیشه 

 های آنها را در کمبود محبت جستجو کرد.توان یکی از مهمترین ریشهکه می

ا اعتماد به نه تنه  کودکان  این.  است  رفتاری  تعادل  از  ما   کودکان  شدن   خارج  موجب  محبت  در  افراطـ  3

مسئولیتی، تفاوتی بین مسئولیت بندگی خداوند و هستند. در این بی  نفس ندارند، بلکه مسئولیت گریز هم 

مسئولیتهای فردی و اجتماعی وجود ندارد. برخی از این کودکان عالوه بر ضعف ایمان و سستی در انجام  

 از  ـ  خانواده  اعضای   مخصوصا    دیگران ـباشند و توقع دارند  عبادتهای شرعی، تن پرور و خودخواه هم می

 .برند  سر   به  بیشتری   نعمت  و  ناز   در   تا گذرندب   خود حق
 

 456، ص   16، ج کنزالعمالمتقی هندی ،  . 1
 93مظاهری  ، حسین ، تربیت فرزند ازنظر اسالم ، ص .2
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 عاطفی   عطش  آنها  دخترها،  عاطفی  هایویژگی   به  توجه  با  اما  دارند؛  محبت  به  نیاز   ما  کودکان  ی  همه  ـ4

در حق آنها داشته   بیشتری  محبت   که   طلبدمی   عاطفی  عطش  همین   و  دارند  پسرها   به   نسبت  بیشتری

انش دارد با نوع محبتی که مادر در حق آنها دارد متفاوت است. از باشیم. نوع محبتی که پدر در حق فرزند

طرفی دختر ما دوست دارد دست نوازش پدر را بر سر خود ببیند و سیراب از محبتش شود. حال اگر پدر 

ران این خأل عاطفی در دام محبتهای از چنین محبتی در حق دخترش دریغ کند، ممکن است برای جب

 ی نامحرم شود.و شیفته  دروغین دیگران افتاده

کند که دست نوازش محبت به کودک باید در راستای تربیت کودک باشد. این محبت گاهی اقتضا می ـ 5

کند خط و نشان برایش بکشیم و کند که نصیحتش کنیم، گاه اقتضا میبر سرش بکشیم، گاهی اقتضا می

 ش کنیم. ا   کند که امر و نهیهم اقتضا می  گاه

( السالمعلیه)  صادق   امام   نورانی  بیان   در   که   چرا   نیست،  زیاد   محبت   محبت،   در  روی یادهز  از   منظور   ـ6  

بلکه   1کند به خاطر محبت شدیدی که به فرزندش دارد« م می رح  خود  یبنده  به  متعال  »خداوند:  است  آمده

از مصادیق    ی نیازها کودک و تمرکز بیش از اندازه به بعضیعدم توجه به همهمنظور از افراط در محبت،  

محبت است. بدین صورت که گمان کنیم محبت صِرفا به معنای نوازش کودک و تحسین اوست، در حالی 

شان    کنیم. با محبت امر و نهیکه محبت مصادیق دیگری هم دارد. ما با محبت فرزندانمان را نصیحت می 

 کنیم.و حتی با محبت آنها را تنبیه میکنیم  می

 

 لهدیوالسالم علي من اتبع ا 

  

 

 152ابراهیم  ، اینگونه معاشرت کنیم ، رسالت قلم ، ص  علوی ، سید . 1
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 1365 ،  تهران، سالميه دارالکتاب اال ،   کافيال ، یعقوب بن اسحاقابوجعفرمحمد بن   كليني ،  (19
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