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 خانواده در   آن  آثار و محبت  گاهیجا  بررسی

 حسن ورمقانی

 قم کریم قرآن معارف و علوم اسالمی، دانشگاه تربیت و اخالق گرایش  معارف مدرسی ارشد کارشناسی

  چکیده 

خانواده در اسالم از نقش واالیی برخوردار است و در احادیث آمده است که در نزد خداوند بلند مرتبه هیچ بنایی 

های اسالمی  محبت در خانواده، یکی از شاخصه های مهم خانواده می دانیم کهمحبوب تر و ارجمند تر از خانواده نیست. 

نامید که وجود آن، یکی از مهمترین عوامل  با قلبی شیدا و شیفتهمیل دائمی  را محبت می باشد. در یک کالم می توان

در نظام رفتاری بشر، هر مقوله شامل آثار و نتایجی می باشد و این  می دانیم که ثبات و پایداری نهاد خانواده می باشد؛

که در نهاد خانواده حاکم در صورتی  به نوبه خود آثار و نتایج بیانگر اهمیت و جایگاه آن رفتار خواند بود. محبت نیز

گردد، آنگاه می توان آثار و نتایجی در ذات وجودی اش جستجو کرد و این آثار و نتایج در فضای خانواده و در نتیجه 

رفتار اعضای آن آشکار می گردد. لذا، ما در این پژوهش با توجه به اهمیت وجود محبت در نهاد خانواده،  برخود الزم 

واژگان در مورد محبت و جایگاه و آثار آن در نهاد خانواده بپردازیم. و مفیدی بررسی کلی دانستیم که به بحث و

 بررسی، محبت، جایگاه، آثار، خانواده كلیدي:
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  مقدمه

د. در تعریف محبت، بین باشمی برخوردار نیزاز ارکان مهم مفاهیم اخالقی دارد و جایگاه واالیی  محبت در ادبیات دینی

نظر وجود دارد و این اختالف تا آن حد و اندازه است که برخی تعریف حقیقی آن را پژوهان اختالفعالمان و اخالق

های قرآنی و اساساً غیرممکن دانسته و بر این باورند محبت زبان حال است نه قال. عارفان مفسر مسلمان با الهام از آموزه

 –)قاسم پور  اندحث قرار داده و در چیستی، ابعاد و آثار آن سخن گفتهروایی، موضوع محبت را در آثار خود مورد ب

نقش محبت در تنظیم روابط انسانی و برخورداری از یک زندگی سالم اجتماعی، موضوعی اساسی و . (1398شناسوند، 

)کربالیی  فراوان شده استکاربردی است که در آیات قرآن، سیره اهل بیت و سخنان اندیشمندان اسالمی بر آن تاکید 

أی  اللغةِ»الحُبّ فی  محبت در لغت، با مراجعه به فرهنگ لغت های موجود و کتب مختلف و با توجه به. (1397پازوکی، 

در به معنای دوست داشتن می باشد.  ق( 1414، محمد بن مکرم -منظور  ابن) الوداد والمحبه والحب: نقیض البغض«

های شعور نسبت به چیزی که با وجود او مالیمتی و با خواستهکه در دل یک موجود ذی حالتی است اصطالح محبت در

های غیر ادراکی شعور است همانند جاذبهای ادراکی در موجودات ذیآید و آن جاذبهاو تناسبی داشته باشد پدید می

ربا(، اما جذب و انجذاب در آهن مثل جذب و انجذاب بین آهن و دارد )طبیعی که در موجودات مادی فاقد شعور وجود 

شعور برخالف دسته دیگر آگاهاًنه است و مالک آن مالیمتی است که آن موجود با محب خود دارد بین موجودات ذی

گیرد که مالیمت کمال آن را با وجود خودش دریافته باشد و دارای شدت و ضعف و و محبت انسان به چیزی تعلق می

محبت به هر چیز عبارت از حال التذاذ و میل بدان است و چنین حالتی  بنابراین  .(1383 )خواجوی، مراتب مختلفی است

 روازاین  آید.پدید نمی باید توجه کرد که محبت، بدون معرفت و ادراک نسبت به هر چیز منوط به شناخت آن چیز است.

تر و با لذت بیشتر همراه باشد، محبت نیز تر، قویاست و هرچه شناخت، عمیق باشعورهای موجود زنده محبت از ویژگی

شود، ادراک شناخت یک چیز گاه به وسیله حواس و گاه با قلب انجام می تر خواهد بود.حکمست شدیدتر و پایدارتر و م

شده با عقل از جمال نی ادراکیی معابایز تر از ادراک حواس ظاهری است.و عمیق تردقیق ،ترقوی قلبی و بصیرت باطن،

شود بسیار همین علت لذتی که از درک معانی فراحسی نصیب قلب می به های ظاهری با چشم بیشتر است.صورت

در نظام رفتاری  مقولههر  محبت انسان نسبت به امور معنوی بیشتر از امور مادی است. پس  تر از لذت احساس است.کامل

محبت در رفتار اعضای  هنگامی که ی اهمیت و جایگاه آن رفتار خواهد بود.دهندهشانکه ن استآثاری  ، شاملانسان

تک افراد خانواده خانواده حاکم گردد؛ آثاری که در ذات وجودی محبت نهفته است در فضای خانواده و رفتار تک

 پردازیم.می خانواده در آن آثار و محبت گاهیجابررسی به مقتضای بحث به ما در این پژوهش شود. نمایان می

 بیان مسأله 

چه تأثیراتی  محبترا بررسی کند و مشخص نماید که  جایگاه محبت و آثار آن در خانواده در نظر دارد که  پژوهش این 

راهکارهای بررسی بحث ممهمترین  روابط هر یک از اعضای خانواده با یکدیگر دارد و دارای چه جایگاهی می باشد.در 

قرار می مورد برررسی  تحلیلی -به صورت توصیفی عمدتاً طی این پژوهش که  می باشد در خانواده اثربخشی محبت
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تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای، مراجعه به مقاالت و کتب، مصاحبه با اساتید  –توصیفی ما در این پژوهش  گیرد؛ 

متغیر وابسته در این تحقیق تغییر در میزان محبت در مسئله می پردازیم.  این  و تحلیل بررسی و مشاوره با صاحبان علم به

 باشد.می روابط عاطفی اعضای خانواده بایکدیگربین هر یک از اعضای خانواده با یکدیگر بوده و متغیر مستقل، شامل 

 اهمیت موضوع

 در هر دوره از زندگی به محبت نیاز دارد. بشر .می باشدترین نیازهای روانی افراد از اساسییکی  ،برخورداری از محبت

تأمین این نیاز سبب پیدایش  عدم کنند.تأمین می غیره و فرزندان و  همسر و خواهر، برادر احتیاج را پدر و مادر، ن یا

ء و ضایعات دردناکی در روح افراد به وجود سو تأثیرات و فقدان محبت، کمبود شود.تشویش و اضطراب در افراد می

توز بار و کینه حسود شود،شده و در او عقده حقارت ایجاد می بینخودکم مهری قرارگرفته،ی که مورد بیفرد آورد.می

 آن د،هر کدام از اعضای خانواده اگر در کانون خانواده از محبت سیراب نشو لذا شود.تنهایی و انزوا مایل میآید یا بهمی

 ادبیات و پیشینه  .کندوجو میرا در خارج از خانواده جست

ی از اشاراتی هم که نویسندگان به این موضوع برخ .انجام شده استصورت پراکنده به پژوهش هاییدر این موضوع 

این بحث صورت منسجم و منظم در قالب موضوع اصلی بهتاکنون  لذا ؛شان بوده استاند در خالل بحث اصلیداشته

باشد بلکه از علم از قرآن و روایات نمی مبنای راهکارها، ،شدهبه این مبحث اشاره که هم پرداخته نشده است. در مواردی

 کنیم:در این زمینه اشاره میموجود عنوان نمونه به معرفی اجمالی برخی از کتب اند. بهروانشناسی استخراج نموده

 این کتاب سعی شده است تا با تحقیق در متون اصیل اسالمی به ابواب  در  نصاریان(:شیخ حسین ا )استاد  یمهرورزفرهنگ  

با مطالعه دقیق این  اما مهرورزی و آثارش در نظام تکوین اشاره شود. عوامل مختلف محبت از قبیل جایگاه و اهمیت آن،

اثر مشخص است که قصد اصلی نویسنده به اثبات رساندن جایگاه و اهمیت محبت در سیره زندگی فردی و اجتماعی 

 باشد.می

شده این اثر به هنر عشق ورزیدن بر مبنای عقل و فلسفه و روانشناسی غرب پرداخته در فروم(: کی) ار دنیورزهنر عشق 

 است.

باشد به مباحث کلی می صفحه 10حدود که  42فصل ی قایمی(: نویسنده در این نوشتار در ودکان )علکتربیت و بازسازی 

 کرده است.محبت در تربیت فرزند اشاره

الی مطالبی که در این کتاب آمده است بحث اهمیت محمد نجفی یزدی(: در البه دی فرزند )ساخالق در خانواده و تربیت 
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 تصر آورده شده است.صورت مخمحبت در خانواده به

کرده عنوان یکی از عوامل تربیت اشارهمطهری در این کتاب به محبت به استاد مطهری(: دی اسالم )شهتعلیم و تربیت در 

صفحه به نوع محبت صحیح پرداخته  5حدود  در کند،است و محبت را به دو نوع افراطی و متعادل و صحیح معرفی می

 است.

سوم آن به اهمیت  فصل باشد،این اثر که دارای چهار فصل می در موسوی(: مروز )سید حسن امدیریت زندگی برای مرد 

 پرداخته است. صفحه 20در محبت و آثار آن نسبت به زن 

اش به نقش عواطف در های تربیتیاین کتاب نویسنده در خالل بحث در بهشتی(: امروز )احمدتربیت کودک در جهان 

 اشاره نموده است. صفحه 15حدود شناسی در تربیت کودک از دیدگاه روان

باشد به نقش مهربانی و محبت می صفحه 10حدود بخشی از این نوشتار که  در حسین مظاهری(: اسالم )استادخانواده در 

 شده است.در زندگی زناشویی اشاره

یکی از  که شده است،احمدی(: در این مقاله به راهکارهای تربیت فرزند اشاره میفرزندان )مرراهکارهای تربیت 

صورت اجمال چند مصداق را پردازد و بهبه کلیات و اهمیت محبت به فرزندان می اما کند.راهکارها را محبت معرفی می

 فاده کرده است.است که فقط از روایات برای اثبات مدعا است  توجهقابل کند.عنوان نمونه ذکر میبه

 اهداف  

 باشد.میبا رویکرد اسالمی و دینی  خانواده در محبت آثار و گاهیجاهدف از این پژوهش بررسی 

 هاي پژوهشفرضیه

 ما طی این پژوهش با دو فرضیه مواجه می شویم:

 نی هم باشد.ی و...میمهربان محبت به معنای دوست داشتن است، همسو و مترادف با واژگانی همچون رأفت،اول اینکه، 

و اغماض و تواضع و فضایل  گذشت محبت دارای اقسامی ازجمله محبت به خویشتن و به غیر و یا ذاتی و عرضی است.

 باشد.اخالقی دیگری همچون این موارد از اسباب محبت می

شود آثاری مانند آرامش و محبت در خانواده باعث می مقوله اگر کانون خانواده حول محور محبت بچرخد،دوم اینکه، 

 تک اعضای آن حاکم گردد.نفس و احساس امنیت عاطفی در فضای خانواده و تکعزت
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 روش تحقیق 

 جایگاه محبت و آثار آن در محیط خانواده در مورد ما طی این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی به بحث و بررسی 

در دسترس و  و منابع ای و مراجعه به مقاالتکتابخانههای کیفی و آوری اطالعات نیز از شیوه و برای جمع  یمت پرداخ

در برخی موارد نیز با مراجه به اساتید و مشاوران متخصص در این زمینه، مبحث ؛ بهره جستیمهای اینترنتی معتبر سایت

تحلیالت را در موضوع آنها را یادداشت کرده و این  اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ما نیز تحلیل های 

 .گنجاندیم

  یافته ها

مبحث ما در مورد مسائلی که مربوط به محبت و جایگاه و آثار محبت می باشد بحث می کنیم؛ در واقع در این  در این 

بخش در مورد مسائلی چون آرامش، عزت نفس، احساس امنیت عاطفی، تربیت صحیح، اعتالی صبر و تحمل، حاکمیت 

 : صحبت می کنیم فضائل اخالقی، حس اعتماد و غیره

 آرامش

وَ   نقش و عامل محبت در گرمی کانون خانواده توجهی کامل داشته و آن را به مسلمانان گوشزد کرده است: »اسالم به 

و   - َتفَکَّرُونَ ذلَِک َلآیاتٍ لَِقوْمٍ یَ إِنَّ فیمِْن آیاِتهِ أَْن خَلََق لَُکْم مِْن أَنُْفسُِکمْ أَزْواجًا لَِتسُْکُنوا إِلَْیها وَ جَعَلَ َبْیَنکُْم مَوَدَّةً َو َرحْمَةً 

از جمله نشانه هاى او این است که براى شما از جنس خودتان همسرانى آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و میان شما 

الفت و رحمت برقرار ساخت تا نسل بشر را تداوم بخشد. به یقین در آنچه یاد شد، براى مردمى که مى اندیشند نشانه 

 1«ور انسان ها در اختیار خداوند استهایى است بر این که تدبیر ام

از آنجا که ادامه پیوند ازدواج و هدف اصلی آن یعنی آرامش دو طرف نیاز به جاذبه و کشش قلبی و رحمانی دارد، 

چراکه کانون زندگی شبیه جامعه انسانی کوچکی است که از افرادی  2فرمایند: »وَ جَعَلَ بَیَنُکم مَوَدّهً وَ رَحمه«خداوند می

ی آرامش با هم ارتباط و پیوند پیدا نکنند جامعه یا ساختمانی به وجود هیساشده و اگر این افراد پراکنده در تشکیل

ها و آن را در انسان  شود که خداوندنخواهد آمد. این پیوند و ارتباط به همراه آرامش در سایه محبت و مودت ایجاد می

 166 .(1374)طباطبایی،  همسران قرار داده، زیرا تداوم زندگی در پرتو محبت استخصوصاً در میآن

های الهی نیاز ضروری به محبت پس برای ایجاد و تداوم آرامشی که خداوند در هدف ازدواج قرار داده با توجه به توصیه

 باشد.این محبت است که باعث آرامش در میان بدنه خانواده می لذا اشد.بو مودت بین همسران و اعضای خانواده می

 نفسعزت

خواهد در راه اهداف واالی خویش، تمام مشکالت و موانع را که می آمیز است.نفس یکی از لوازم زندگی موفقیتعزت

ته و این موهبت خدادادی را در نفس و کرامت نفس داشاز سر راه خود برداشته و به مراحل تعالی و تکامل برسد، ر عزت
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 وجود خود بارور کند.

نفس و پروراندن استعدادهای درخشان و شکوفاشدن آن در وجود خود، نوع ارتباط های رسیدن به عزتیکی از راه

ه ها داریم. آن افراد خانوادسالی با آنآمیز در بین افرادی است که بیشترین ارتباط را از زمان طفولیت تا بزرگمحبت

 انسان است.

ها خواهد شد. وقتی پدر و مادری از نفس در بین آنمحبت در بین افراد خانواده موجب به وجود آمدن کرامت و عزت

نفس کاشته همان دوران کودکی فرزند خود را بزرگ بشمارند و به او احترام کنند، در وجود کودک نهالی به نام عزت

 شود.رفتار او می خواهد شد که باعث رشد فضایل اخالقی در

ای با گونهالسالم بهبینیم ائمه علیهمدرستی میهاست، بهستاره راه زندگی انسان که السالم،در سیره معصومین علیهم

گردید.  شد و استعدادهای آنان نمایان مینفس در روح آنان تقویت میکردند که عزتفرزندان و همسران خود رفتار می

کند که: روزی در محضر حضرت سیدالشهدا عنوان نمونه در حدیثی عبداهلل بن عتبه از مشاهیر فقهای اهل سنت نقل میبه

السالم که کوچک بود وارد شد و امام او را به نزد خود خوانده و السالم بودم که فرزند آن حضرت، امام سجاد علیهعلیه

اش را بوسید و فرمود بابی انت ما اطیب ریحک و احسن خلقک پدرم به فدایت چقدر خوشبو و به سینه چسبانید، پیشانی

که برخی برای السالم هنگامیبا توجه به نوع رفتار امام حسین و ائمه دیگر همچون امام علی علیه .(1359)رازی، یزیبای

السالم ارجاع ها را در همان مجلس جهت دریافت پاسخ به حسنین علیهمآمدند، امام آن دریافت پاسخ سؤالی نزد امام می

آمیز باعث شود این نوع رفتارهای محبتلذا برای ما مشخص می( ، 1379 )بن علی، که سن آنان پایین بودداد درحالیمی

 نفس و شکوفا شدن استعدادها در وجود اعضای خانواده خواهد شد.به وجود آمدن عزت

 احساس امنیت عاطفی

یک گردد، چراکه اگر هر محبت در روابط خانواده موجب احساس امنیت عاطفی نسبت به هر یک از اعضای خانواده می

از طور دقیق و بر اساس عقل و منطق محبت را در رفتار خود نسبت به دیگری انجام دهند، طرف مقابل اعم از اعضا به

ای که نیازمند احساس درونی اوست خواهد و خواهر( در درون خود به یک مؤلفه برادر ،فرزندان و مادر، پدر همسر،)

  .(1394ید و آن چیزی نیست جز امنیت عاطفی )رضایی، رس

بیند، در ضمیر نفسانی و آمیز اعضای خانواده را نسبت به خود میتوضیح مطلب این است، وقتی شخص رفتار محبت

کند تا امنیت عاطفی وجودش به خطر بیافتد، به همین منوال وجه احساس کمبود عاطفی نمیهیچروحی خودش به

های بسته به عواطف و محبتن احتیاجات عاطفی خود دلکند که برای تأمیگاه این احساس به درونش خطور نمیهیچ

بسته به شود امنیت عاطفی او در خانواده متزلزل شده است. لذا برای تأمین امنیت عاطفی افراد بیگانه باشد، چراکه اگر دل

 در درون خانواده باید محبت بر رفتار اعضای خانواده حاکم باشد. 

 دروغین و رهزنهاي ایمن شدن در برابر محبت 

شود. قطعاً آن محبتی که انسان و رفتارهایش را در مسیر حفظ محبت به مالحظه صدق و کذب به دو دسته تقسیم می
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باشد. چراکه غالباً محبت دروغین بر مبنای دهد، محبت صادق و راستین میکرامت انسانی و خانواده مطلوب قرار می

 ه است.گذاری شدعداوت نسبت به شخص محبوب پایه

در روابط خانواده اگر هر یک از اعضای خانواده، محبت راستین و صادق را در خانواده اجرا کنند، هر کدام از اعضا 

تواند های دروغین و رهزن افراد خارج از خانواده نمیگاه محبتها خواهد شد. لذا هیچهای آنوابسته به خانواده و محبت

 ی منحرف کند.او را از مسیر کرامت و ارزش انسان

های راحتی به محبتشود بهاگر افراد خانواده از محبت به همدیگر محروم شوند، فقدان و کمبود محبت باعث می

که محبتی از طرف اش به محبت نیاز دارد. لذا آنگاهبر اساس فطرتش و نیاز درونی چون دروغین و رهزن بیگانه تن بدهد.

 شود خانواده از هم گسسته شود و سست گرددآورد و موجب میاز خانه رو می های بیرونبیند به محبتخانواده نمی

گردد که هر یک از افراد خانواده در برابر لذا محبت صادق و عقالنی در جمع خانواده موجب می .(1364)شرفی، 

 های دروغین و رهزن بیگانه ایمن باشند.محبت

 تربیت صحیح

کنند، تربیت و یافته به جامعه بشریت کرده و میهای تربیتخدماتی که انسان ترین ترین و شریفشک، یکی از مهمبی

ها در سایه ترین رسالت انبیاء الهی نیز همین بوده است. و چه خدمتی از این باالتر که انسانهاست. و بزرگتهذیب آن

و بدیهی است انگیزه این کار  هدایت مردان و زنان بزرگ، گوهر وجود خویش را یافته و در رشد و کمال آن بکوشند؟

مند کرده و زحمت تربیت را بر او آسان محبت« است، که شخص مربی را به سرنوشت محبوب خود عالقه»بزرگ، 

پذیرد و ممکن است در های شخصی صورت میها و عالقهدر جوامع غربی، تربیت عمدتاً بر اساس انگیزه .نمایدمی

است. توضیح اینکه:  « ز دخالت داشته باشد ولی اساس تربیت در اسالم »محبت الهیمواردی نیز محبت و خدمت به نوع نی 

که همه گیرد که به اعتقاد او دارای خیر و خوبی باشد. درحالیمحبت صفتی در نفس انسان است و به چیزی تعلق می

ساس آنچه محبوب ها و جهات نیک در وجود است و عدم، چیزی نیست تا خیری در آن فرض شود و بر این اخوبی

 .شود وجود و مظاهر آن استشخص واقع می

نگرند کنند، یعنی تنها به موجودات و عالم کثرت میاند و تنها به مظاهر آن توجه میاری از مردم از اصل وجود غافلبسی 

کمال و زیبایی هایی از ها صورتخبرند و چون در آنهاست بیها و هستی صرف، که مبدأ پدیدهولی از منشأ آن

دهند. ولی مؤمنان و عارفان طور مستقل و جدای از اصل وجود، محبوب و معشوق خویش قرار میها را بهبینند، آنمی

تر، عین وابستگی مقام حق، هستی حقیقی را از خدا دانسته و موجودات دیگر را، وابسته به او و در مقامی باالتر و ظریف

آورند و جهات نیکی هم که در ها را از او به حساب میین اعتقاد نیز همه خیرات و فیضدانند و بر پایه همبه او می

شمرند و بدین علت همه عشق و محبت خود را ای از او میکنند، از عنایت او دانسته و جلوههای هستی مشاهده میپدیده 

ها نیز شناسند، از این جهت به آنه به او میکنند و چون سایر موجودات را از آثار و وابست تنها متوجه ذات مقدس او می

گویند زیرا به همان موضوعی تعلق یافته است که باید تعلق گیرد؛ ورزند. و به این عشق، »عشق حقیقی« میمحبت می
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چون در جایی قرارگرفته است که جایگاه اصلی . ( 1379)دامادی،  گویندمی « که به نوع اول آن، »عشق مجازیدرحالی

 .ده و در حقیقت مناسب آن نیستآن نبو

ای از عنایات حق شناخته و خدمتگزاری به مؤمن، افراد بشر را مخلوق الهی و بندگان او دانسته و گوهر انسانی را جلوه

شمارد. گذشته از این فرزند را عنوان یک وظیفه مهم و کاری مقدس میها را، بهویژه تعلیم و تربیت آنآنان و به

آورد. و لذا این حساب می داند، و تهذیب و آموزش او را قدردانی و شکر نعمت بهداوند بر خود میبخصوص، نعمت خ

 :های زیر استنوع تعلیم و تربیت دارای ویژگی

طلبد و هیچ کند و پاداش خود را از خداوند میکار خود را برای خشنودی خدا می والدین() یبا این نگرش، مرب -

 .دارد. و این از عوامل مهم توفیق در امر تربیت استداشتی از دیگران نچشم

کند، در مواجهه با مشکالت آن، احساس خستگی نکرده و در چون این عمل را کاری الهی تلقی می )والدین( مربی -

این  ایستد و با صبر و متانت و حوصله، که برخورداری از آن، از شرایط الزم توفیق درمبارزه با موانع آن، از تالش نمی

)ص( و امامان معصوم  یناپذیر رسول گرام وقفه و خستگیکند. استقامت و تالش بیامر است، بدین کار بزرگ اقدام می

 .هایی واضح، در این خصوص استالسالم، در راستای تربیت امت نمونهعلیهم

وجودی خود، که عبودیت و  نتیجه تربیت در این نظام، بازیابی حقیقت انسانی است و فرد مورد تربیت، به جوهره -

بیند و تمامی شود و در سایه همین احساس است که انسان، تربیتی جامع میخوبی واقف میوابستگی به حق است، به

یابد. و به گرفته و کمال میترین سطح ممکن خود، در وجود او شکلترین و کاملهای بشری، در عالیفضایل و مکرمت

شده از آن، حتی در های کسبهاست، و خصلتترین تربیتی پایدارترین و راسخعلت همین خصیصه، تربیت دین 

 .رساندها نیز، به کمک شخص آمده و در هر فراز و نشیبی به او مدد میترین موقعیتدشوارترین اوضاع و سخت

 اعتالي صبر و تحمل

ه علت دوست داشتن همدیگر صبر و تحمل ها باشد در برابر مشکالت و پیشرفت خانواده بکه محبت در بین انسانآنگاه

ها را به همدیگر متصل و پیوند های انسانمطلب و اثبات آن به این نحو است که، محبت دل حیتوض رود.ها باال میآن

کنند در نظام خانواده و خارج از آن بندند که هر کدام از دو طرف محبت، سعی میچنان به هم دل میدهد و آنمی

 خاطر نگردند. کدام از هم رنجیدههیچ

الفی در بین اعضای خانواده یا مشکالتی رخ دهد، هر کدام تمسک به صبر و های متفاوت اختواسطه علتلذا اگر به

نفسه خارج از دایره نزاع و  درستی و بدون درگیری حل کنند. محبت به ذاته و فیکنند تا بتوانند مشکل را بهتحمل می

، این محبت اجازه به اند و یکدیگر را دوست دارندچون محبت از همدیگر دیده لذا دیگری بین دو طرف محبت است.

ها باعث نزاع و...شود. لذا در روابط خانواده به علت آنچه که در ذات و نفس مقوله دهد، اختالف در بین آنها نمیآن

محبت است، محبت از هر جهت در روابط افراد موجب اعتالی صبر و تحمل و بردباری اعضای خانواده نسبت به 

 گردد.یکدیگر می
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 كاهش توقعات

توان نگاه کرد. اوالً از جهت مال و امکانات رفاهی، دوم از جهت رفتارها و برخوردهایی ین اثر محبت از دو جهت میبه ا

 اندازیم.طور مختصر به هر دو جهت نگاهی میباشد. حال بهاست که در بین افراد می

د دوست دارد آن رفتار و برخورد و بین با توجه به مطلب فوق انسان بر اساس ذات خود و رفتاری که از طرف مقابل می

دهد بر منوال میلش باشد. یعنی از طرف مقابل خود توقعاتی دارد. لذا اگر این اقداماتی که طرف مقابل او انجام می

وقت انسان شوند، چراکه هیچها دچار تزلزل رفتاری و روابطی با همدیگر میگونه بماند و باال رود آنتوقعات همین 

باشد، چه توقعات مالی باشد چه  جوابگو خانواده، مخصوصاً ها ارتباط دارد،تمام توقعات کسانی که با آن تواند بهنمی

السالم برویم تا بیت علیهمرسد باید سراغ منبع هدایت یعنی سیره اهلرفتاری. لذا به خاطر حل این مشکل به نظر می

 حل چنین معضل رفتاری را به ما نشان دهند.راه

خواهیم توقعات پایین بیاید باید محبت را در شده که اگر میت متعدد از رفتارهای معصومین با همدیگر نقلدر روایا

ها که محبت در بین افراد و اعضای خانواده جا بگیرد، مانند اکسیری دل. هنگامی(ق 1362)مجلسی، خانواده حاکم کنیم

عضا نسبت به همدیگر کمترین توقع را چه از جهت مال و چه از شود که هر کدام از اکند و باعث میرا به هم نزدیک می

ای نیاز داشتند اما از امام بینیم مدتی به وسیلهاهلل علیها میجهت رفتار و برخورد داشته باشند. در سیره حضرت زهرا سالم

فرمودند که چرا به من نگفتید  اهلل علیهاالسالم درخواست نکردن، بعداً که امام متوجه شدند به حضرت زهرا سالمعلی علیه

کردم، حضرت فرمودند من حیا کردم از اینکه به شما بگویم و شما نتوانید آن را فراهم کنید و تا برایتان فراهم می

شود که محبت اهلل علیها نشان داده مینظر نمودم. با توجه به این برخورد حضرت زهرا سالمصرف لذا زده شوید،خجالت

 گردد.ها میانگیز باعث کاهش توقعات انسانو دیگر اعضای خانواده، چگونه مانند اکسیری اعجاب در بین همسران

داری و اشرافی گری و حاکمیت دنیاگرایی برخی از های این دوره به علت خوی سرمایهاما متأسفانه در نظام خانواده

کدام از اعضای خانواده توان رد به علت اینکه هیچها توقعاتشان به درجه اعال کشیده شده و در بیشتر این مواخانواده

)دیل کارنگی،  ها گردیده استپاسخگویی به چنین توقعاتی را ندارند، موجب تزلزل خانواده و جدایی و نزاع خانواده

1349 .) 

و شور  آرامش  توقعات،واسطه کاهش با توجه به این موارد کاماًل مورد اثبات و تأیید است که محبت در روابط خانواده به

 کند.و نشاط را در خانواده حاکم می

 حاكم شدن فضایل اخالقی

های حاکم شدن محبت در فضای خانواده مساوی است با حاکم شدن فضایل اخالقی در نهان خانواده، چراکه رذیلت

اد در نظام اخالقی وجود دارد، ای که در رفتار متقابل با افرگویی، تهمت و هرگونه رذیلهاخالقی اعم از تندخویی، دروغ

شود، پس به دید عقلی در مقابل رذایل با ماهیت و فلسفه محبت سازگاری ندارد. محبت به از فضایل اخالقی شمرده می

ها وجود ندارد. با توجه به این مطلب بر اساس قاعده سنخیت، جمع گونه سنخیتی در بین آنگیرد و هیچاخالقی قرار می
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 در صورت حکومت محبت در رفتار متقابل محال است.رذایل و فضایل 

باشد همچون گذشت و هاست در حقیقت حاکم شدن فضایل اخالقی در رفتار میآنجا که محبت حاکم در رفتار انسان

ی این موارد از همه، هدیه دادن، صفا و صداقت ... روییخوش عفو و بخشش، همیاری و همدلی و همکاری، آرامش،

فرماید: اگر  السالم میعلی علیه امیرالمؤمنین  دهد که در وجودشان نسبت به طرف مقابل محبت دارند.اشخاصی رخ می

زن با شوهر خود با کمال صداقت رفتار کند عالوه بر جلب اعتماد شوهر به خود و جلوگیری از متزلزل شدن ارکان 

خدعه و فریب رو  گاه بهعاقل هیچ زن خانواده، موجب پرفروغ شدن نور محبت و مودت در خانه خواهد شد و یک

 . (1393)آمدی،  آوردنمی

گونه سنخیتی بین محبت و رذایل اخالقی نیست. وضوح نمایانگر همین قضیه است، که هیچروایتی که از امام نقل شد به

ب در گردد و اگر خدعه و فریچون حضرت فرمودند صداقت که از فضایل اخالقی است، باعث پرفروغ شدن محبت می

گردد، چراکه هیچ سنخیتی و وجه اشتراک و تفاهمی با رفتار انسان دیده شود نور محبت کمرنگ خواهد شد و محو می

 هم ندارند.

ای که فضایل اخالقی دهد. در نتیجه، خانوادهرذایل اخالقی حاکمیت محبت در خانواده را مورد تهدید و نابودی قرار می

 باشد.معنای حاکمیت محبت در فضای رفتاری آنان می در رفتار اعضای آن حاکم است به

 هاي اخالقیدفع و رفع ناهنجاري

اند. مهری والدین به دزدی یا زورگویی و یا کتک زدن دیگران دست زدهتوجهی و بیگاهی بعضی از کودکان بر اثر بی

اند که بعضی از اند، به این نتیجه رسیدهکردهروانشناسان و متخصصان اطفال که چندین هزار نمونه از جرائم را بررسی 

عنوان یک واکنش در اند، بهاعتنایی پدر و مادر قرار گرفتهمهری و بیکه در محیط خانواده مورد بیکودکان به علت این 

 اند. مقابل کمبود محبت، به سرقت و یا آزار و اذیت دیگران پرداخته

 نی چن خودنمایی و میل به شناخته شدن و به حساب آمدن است. ان، هماندر واقع، انگیزه ارتکاب جرم در این کودک

زنند تا جنجال برانگیزند و موردتوجه قرار کاری و اذیت و آزار دیگران میکنند، یا دست به کتککودکانی سرقت می

 گیرند. 

واقع نخواهد شد، مگر اینکه پدر و گونه اطفال مؤثر گونه تنبیه و تهدیدی در رفع عادات این توجه است که هیچجالب

 . (1382)شامبیانی،  مادر علت اصلی مشکل خود را بیابند و او را مورد محبت و نوازش قرار دهند

گونه تشخیص داده است: اگر محیط خانواده برای اعضای آن، یک یکی از مددکاران، انحرافات جنسی در دختران را این 

شود، موضوع را با پدر و مادر خود مطرح ر مواقع حساسی که با یک بحران روبرو میمحیط دوستانه باشد و دختر بتواند د

گیرد، جلوگیری خواهد شد. وقتی فرزند یک کند، قطعاً از بسیاری از انحرافات که بر سر راه دختران نوجوان قرار می

ت در محیط خانواده محروم شود، یقینًا داند. از این محب خانواده که خود را نیازمند به برخوردهای عاطفی پدر و مادر می

اش مناسب عنوان یک عارضه در وجود او باقی خواهد ماند و محیط خانه را برای خود و طرح مسائل درونیاین کمبود به
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اش جبران شود؛ لذا قبل از هر نخواهد دید، یعنی اعتمادی بین او و والدینش وجود نخواهد داشت تا کمبودهای عاطفی

ها به اجتماع سرایت های اجتماعی، باید خانواده را توجیه کرد تا مشکالت از خانوادهرفع بسیاری از ناهنجاری چیز، برای

  3نکند.

مهری والدین جذب دوستان ناباب شده و به فساد و انحراف بسیاری از نوجوانان به دلیل فقدان محبت در خانواده و بی

کنند. یکی از فرماندهان ضعف )فقدان محبت(، سوءاستفاده میاب از این نقطهشوند. در حقیقت این دوستان نابکشیده می

هایی دختران و زنان شوهردار را سابق کمیته انقالب اسالمی، در پاسخ این سؤال که قوادان جمشید با استفاده از چه روش

روی این افراد داشتیم، به این نتیجه  هایی کهگوید: در این رابطه با بررسیکشیدند؟ میرسماً به خودفروشی در جمشید می

ها به صورت بوده است که این هایی که مورداستفاده قوادان محله جمشید قرار داشته، بدین رسیدیم که ازجمله روش

کردند تا عنوان واسطه در سطح جامعه رها میای که در اختیار داشتند، تعدادی مرد و زن را بهوسیله تشکیالت گسترده

ها های مساعدی برای گرایش به سمت فساد دارند، فریب داده و نهایتاً به دست خانم رئیس زنانی را که زمینهدختران و 

های دروغین را با دخترانی که مشکالتی را در بسپارند و برای نیل به این هدف ابتدائاً طرح دوستی و یا عشق و عاشقی

کردند که صداقت نشان دهند و رفاقت خود را های مختلف سعی میراه ریختند... ابتدا ازرابطه با خانواده خود داشتند می

های آنان را چه از لحاظ کمبود محبت و یا کمبودهای مالی و غیر به ضعفعادی جلوه دهند و پس از کسب اطمینان نقطه

عامل اساسی در انحراف  بنابراین عالوه بر فقر مالی 4شدند. ها به سیاهی و تباهی کشیده میآوردند و... تا آندست می

های خانوادگی و فقدان محبت است که ممکن است در هر طبقه از جامعه، چه مستند و نوجوانان فقر فرهنگی و نابسامانی

 به وجود آید. ی و غیره(فرزند همسری،جایگاه ) یگاهیجاچه ثروتمند و در هر رده سنی و هر 

 یکدیگر باال رفتن اعتماد اعضاي خانواده به 

خورد که باعث به ای به هم پیوند میگونههای آنان بهانگیز محبت در بین اعضای خانواده، دلبه سبب مقوله اعجاب

صورت منطقی و شود. حس دوست داشتن و ابراز آن بهها میوجود آمدن حس اعتماد نسبت به همدیگر در بین آن

تواند اعتماد کند که زایش بیابد، چراکه انسان به کسی میشود اعتماد انسان به طرف مقابلش افدرست باعث می

تواند به شخصی اعتماد کند که آنگاه می به عبارتی وجه احساس کینه و دشمنی در او نسبت به خودش پیدا نکند،هیچبه

اً و در بدترین و ها دائمنوع اعتماد در افرادی که از آن ن یا نسبت به او دلسوز و مهربان است. یقین داشته باشد آن شخص

کنیم فردی گردد. لذا آن کسی که از او محبت را ادراک میبینیم مشاهده میبهترین شرایط، محبت نسبت به خود می

ی و رفاهی و طی کردن روان اعتماد است. حال هر کدام از اعضای خانواده در برابر مشکالت روحی،باشد که قابلمی

شتوانه انسانی با درک و فهم مناسب هستند، این پشتوانه انسانی همان شخصی است های دشوار پیشرفت نیازمند یک پپله

گردد، آن شخص مورد اعتماد کند در وجودش احساس آرامش بر پا میکه مورد اعتماد است و هر وقت به او فکر می

 
 90ص ی از مراکز بازپروری زنان به نقل از بزهکاری اطفال و نوجوانان، گزارش  3
 86ص ی بر محله جمشید به نقل از بزهکاری اطفال و نوجوانان، گذر  4
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تر است آن شخص از صورت منطقی و دلسوزانه محبت نموده است. و چه زیباست و بهکه به او بهچه کسی است؟ همان

 ی خودش باشد تا افراد بیگانه خارج از خانه.خانوادهاعضای 

شود که اعتماد افراد خانواده نسبت به هم لذا با این بیانات مشخص گردید که محبت در بین اعضای خانواده موجب می

 کنند.باال رود و در طی مسیر زندگی به همدیگر تکیه می

 استحکام

نه غروبی. نه  نه طلوعی بود و مهر و محبت پروردگار به انسان پدید آمده است اگر محبت نبود،نظام هستی بر اساس 

های شورانگیز بلبالن. نه کوهساری وجود داشت و نه آبشاری، نه امواج غلطان دریاها ها و نه نغمهبهاری بود و شکفتن گل

 زدند.ها چشمک میخورد و نه ستارگان در آسمانبه چشم می

شد. اگر سوزوگداز دلدادگان نبود آمدند و اشعار نغز و زیبا سروده نمیشق و دلدادگی نبود شوریدگان به دنیا نمیاگر ع

های درس شد و کالسیافت، دیگر معلم شوریده دلی پیدا نمیشد و ذوق و هنر هرگز تولد نمیکوه بیستون شکافته نمی

 گردید.تعطیل می

ها هم که های گوناگون جمال و کمال در کل هستی پدید آمد. انسان آغاز شد و جلوهدفتر زندگی با کلمه عشق و محبت 

پردازند و در آخرین لحظات شوند با دلدادگی به تالش و کوشش میجزئی از نظام کلی هستی هستند با عشق متولد می

وندند. پس آغاز و سرانجام پی ها به اقیانوس هستی و ابدیت میزندگی سرشار و لبریز از عشق و دلدادگی چون حباب

که از عشق و دلدادگی خبری ندارند نامشان در دفتر و جریده  نازندگی و هستی از مهر و محبت آکنده است و آن

 شود.ها ثبت و ضبط نمیانسان

ن ما خواهیم کودکاخواهیم خانواده استواری داشته باشیم اگر مایل هستیم از زندگی لذت و بهره بگیریم، اگر میاگر می

خواهیم روح امید و خواهیم استعدادهای خداداد در آنان شکوفا گردد و اگر میاگر می بانشاط و خرمی زندگی کنند،

اعتماد و تالش و کوشش در آنان زنده شود. زندگی خانوادگی را از مهر و محبت لبریز و سرشار نماییم و در و دیوار 

 بندی کنیم.خانه را با صفا و صمیمیت آذین 

تر از بنای خانوادگی نیست بدیهی است که منظور فرمود: هیچ بنایی در نزد پروردگار محبوبسول خدا )ص( میر

ای برتر و واالتر ای است که لبریز از مهر و محبت باشد. در گفتار دیگری فرمود. مرد مسلمان پس از اسالم فایدهخانواده

نگرد سراسر وجودش از شادی و سرور لبریز رگاه به او میاز همسری مسلمان به دست نیاورده است. همسری که ه

کند و در غیبت شوهرش با همه وجود از ناموس و مال او کند از او اطاعت میگردد. هرگاه از او چیزی را طلب میمی

کدیگر گونه ارتباط استوار و صمیمی جز در پرتو مهر و محبت زن و شوهر به ینماید. پرواضح است که این پاسداری می

شوند و پذیر نیست. پیوندهای عاطفی است که زن و شوهر را به وحدت و یگانگی سوق داده هر دو یکی میامکان

شود. در برخی از روایات اسالمی از همسر به انیس موافق تعبیر شده دوگانگی و اختالف و درگیری از میان برداشته می

 .(1377)کمره ای،  است
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کردند که زن و مرد در محیط خانوادگی باید با ها گوشزد میچنین کلماتی به همه خانوادهپیشوایان دینی با انتخاب 

یکدیگر دوست و صمیمی و مونس و همدم یکدیگر باشند. واضح است که وصول به این هدف جز در پرتو دوستی و 

ا دوست دارم اول بوی فرمود: من از دنیای شما سه چیز رپذیر نیست. رسول خدا )ص( میصمیمیت خالصانه امکان

. هدف اساسی پیامبر بزرگوار این بوده است که ق(1409)عاملی،  خوش، دوم زنان و سوم نماز را که نور چشم من است

برای همه زنان و مردان این واقعیت را تبیین کند که کانون خانوادگی باید از مهر و محبت لبریز باشد تا زندگی مفهوم 

 .واقعی خود را از دست ندهد

رسول خدا )ص( قبل از تولد فاطمه موظف شد مدت چهل روز از خدیجه کبری فاصله بگیرد و به اعتکاف بپردازد. 

ریخت، های فراوانی از دیده فرومیتاب شده، اشکخدیجه کبری در این مدت از شوق و عشق رسول خدا )ص( بی

باشد و مهر و این فراقت و دوری به دستور پروردگار میرسول خدا برخی از مؤمنان را نزد خدیجه فرستاد و پیام داد که 

شود . با توجه به مقدمات ذکرشده این حقیقت آشکار می(1385)قمی،  محبت ایشان به او کماکان گرم و سوزان است

 تواند باشد.پذیر نمیکه زندگی جز در پرتو مهرورزی و محبت کردن امکان

 سازيهمسان

کشاند. این حب که در ژرفای وجود آدمی جای دارد، سوی همسانی با محبوب میرا بهدوستی و دوست داشتن، انسان 

کند و صفات صورت محبوب درآید. محبت مانند سیمی است که محبوب را به محب وصل میشود که محب بهسبب می

که چه نوعی ظر از این نقطع –بیند. دوستی و محبت سازد. در این محب جز محبوب چیزی نمیمحبوب را به او منتقل می

برد. البته خودپرستی، به مفهومی که انسان را از خودپرستی بیرون می -باشد و محبوب دارای چه صفات و مزایایی باشد

گوید: خودپرستی، به مفهومی که باید از بین باره میباید از بین برود، امری وجودی نیست. استاد شهید مطهری دراین 

ست؛ یعنی نه این است که انسان باید عالقه وجودی نسبت به خود را از بین ببرد تا از خودپرستی برود، یک امر وجودی نی 

شود، به برهد. معنا ندارد که آدمی بکوشد تا خود را دوست نداشته باشد. عالقه به خود که از آن به حب ذات تعبیر می

د. اصالح انسان در کاستی دادن به او نیست. در تکمیل غلط در انسان گذاشته نشده است تا الزم گردد از میان برداشته شو

ای که خلقت بر عهده انسان قرار داده است، در جهت مسیر خلقت است؛ یعنی در تکامل و اضافه کردن به اوست. وظیفه

 و افزایش است، نه در کاستی و کاهش.

ی همهمبارزه با خودپرستی، مبارزه با محدودیت خود است؛ این خود باید توسعه یابد... شخصیت باید توسعه یابد، تا 

 های دیگر را، بلکه همه جهان خلقت را، در برگیرد. پس مبارزه با خودپرستی، یعنی مبارزه با محدودیت خودانسان

   .(1395)مطهری، 

مقوله محبت و عشق، حبیب و محبوب و عاشق و معشوق بر اثر شدت عشق و محبت با توجه به مطالبی که ذکر شد در 

و حتی از  بیند و در تمام صفات و رفتارگذرند و طرف مقابلش را تمام زندگی و همه وجود خود میای از خود میگونهبه

 گردد.لحاظ جسمی همرنگ و همسان با او می
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 كم شدن آمار طالق

کس و توان گفت: هیچها در طول مدت زندگی میون علمی و مشاهده احوال و رفتار انسانهای گوناگبر اساس بررسی

قرار دو انسان بالغ را آرام و طبع سرکش انسان را رام کند، جز ازدواج. کنار زندگی همسران تواند طبیعت بیچیز نمیهیچ

کند تا با همسر را گرم و وی را ترغیب میانس و محبت و همدردی و تفاهم است. سایه محبت و عاطفه فرد است که دل 

 تمام وجود برای سعادت کانون خانواده بکوشد.

ها علو نفس و عظمت روحی دارد. و به آنشان را روشن و پرفروغ نگه میمحبت زن و شوهر به یکدیگر کانون زندگی

ه کمال اخالقی و لذات معنوی بیند و بدهد، آن چنانکه هر یک وجود و هستی خود را در همسر خویش خالصه میمی

 یابد.خاصی دست می

گاه مشکل اساسی در زندگی خانوادگی، اگر طرفین به خود تلقین کنند که به راستی همسر خود را دوست دارند، هیچ

سان محبت، اصل اساسی و رکن حیات خانواده است. و از فروپاشی یعنی طالق برایشان پیش نخواهد آمد. بدین 

 د.کن جلوگیری می

رمق کم سرد و بیاگر در خانه و زندگی همسران جوان عشق و محبت حاکم نباشد، زندگی صورتی وحشتناک و دست

دهد. افراد چنین خانه و طالق عاطفی، با هم مستبدانه خواهد داشت. به عبارتی همان طالق عاطفی بین همسران رخ می

 گردد.شان سخت و دشوار میکنند و زندگیرفتار می

های از بین های خانوادگی کمبود یا فقدان محبت شده است. اریک فروم یکی از علت علت بسیاری از ناسازگاریاصوالً

کند: انسان امروز، با خودش، با همنوعانش و با طبیعت بیگانه شده گونه تشریح میرفتن کانون خانواده در غرب را این 

داند که باید تحت شرایط موجود گذاری میخود را نوعی سرمایهشده است؛ نیروی زندگی است؛ او خود به کاال تبدیل

 های ماشینی از خود بیگانه است.ها اساساً همانند روابط آدمبازار حداکثر سود را برایش تحصیل کند. مناسبات انسان

توانند عشق نمی های ماشینیکند. آدمهای امروز تطبیق میاین وضع در مورد عشق نیز جبراً با شخصیت اجتماعی انسان

 . (1376)سلطانی،  ای امیدوار باشندهای شخصیت خود را مبادله کنند و به معادله عادالنهتوانند بستهها میبورزند، آن

با توجه به این مطالب مشخص است که تداوم زندگی همسران در پرتو محبت است. اگر همسران به دنبال این هستند که 

 طالق عاطفی ختم نگردد تنها راه آن است که محبت را در رفتار همدیگر نهادینه کنند.شان به جدایی و زندگی

شود. این بخش روابط زندگی است که جلوه آن در ایثارها نمایان میهای استحکامترین پایهمحبت بین همسران از مهم

 هاست.ها و بگومگوامر موجب همکاری و سازش هر چه بیشتر و عامل از بین رفتن نگرانی

در حیات توأم با عشق، غلبه جویی و تسلط بر دیگری و فخرفروشی نیست؛ توقعات خارج از اندازه وجود ندارد؛ زن و 

شوهر در پی آن نیستند که رتبه و مقام خود یا مال و زیبایی خودش را به رخ دیگری بکشند. در زندگی توأم با محبت هر 

ای از ای است که گویی طرفین در هالهگونهو طرز برخوردها به چه هست صفا و گذشت و صمیمیت و اخالص است،

 قداست و نور قرار دارند و حیاتشان شبیه حیات فرشتگان است، نه شبیه جانورانی که همواره درصدد آزار یکدیگرند.
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ن )پدر و مادر(  آمیز همسراتوجه است اشاره شود، و آن این است که رفتار محبتای که قابلدر پایان این بحث به نکته

 باشد.شان تأثیرگذار میطور غیرمستقیم در زندگی آینده فرزندانشان و کم شدن خطر طالق در زندگیبه

 و رسیدگی به همدیگر  كمک همیاري،

شود که دو طرف مقوله محبت در بیشتر امور تنیده گردد، موجب میواسطه محبت به هم نزدیک شود و درهمها که بهدل

السالم نقل است که می چه روحی، همراه و حامی و یاور همدیگر قرار گیرند. در سیره معصومین علیهمزندگی، چه جس

السالم وارد شدند. علی و فاطمه را دید که با کمک ی علی علیهخانهاهلل علیه و آله و سلم به روزی حضرت رسول صلی

السالم عرض کرد: فاطمه ؟ علی علیهدیترخستهیک امکنند. پیغمبر فرمودند: کدیکدیگر با آسیاب دستی آرد آماده می

جای او نشست و علی . فاطمه برخاست و پیغمبر بهدختر جانتر است. پیغمبر به او فرمودند: برخیز اهلل علیها خستهسالم

 .(ق 1362کمک کرد )مجلسی، آرد کردنالسالم را در علیه

اهلل حائری یزدی مؤسس عنوان نمونه حضرت آیتبیت بوده؛ بهو در راستای این مقوله سیره علما هم در طی مسیر اهل

فرمود: من اگر توانسته باشم خدمتی به اسالم کنم بر اثر دو عمل بوده است: یک، در نجف زنی کور و حوزه علمیه قم می

پختم و ، غذا برایش میگذاشتمیمکردم و غذا در دهانش او را کول میبردم حتی یی میشودستپیر داشتم که او را به 

 السالم.بیت علیهمگفت خدا خیرت دهد. دو، توسل به اهلاو گاهی می

شود حبیب و محبوب در همه امور زندگی حس یابیم که باعث میبا توجه به مطالبی که ذکر شد، در نهان محبت می

تک اعضای دشان احیا گردد و همین همیاری، کمک و رسیدگی به یکدیگر در تکهمراهی و حامی و همیاری در وجو

 باشد.خانواده یکی دیگر از آثار محبت می

  گیريبحث و نتیجه

همانطور که گفتیم در اسالم، خانواده دارای نقش ویژه ای است و خداوند نیز این نهاد را گرامی دانسته است. بنابراین 

نهاد را ارج بنهیم. یکی از مواردی که نهاد خانواده را از سستی نجات می دهد و به سمت ثبات و پایداری و مانیز باید این 

زندگی سالم سوق می دهد، محبت می باشد. محبت یعنی دوست داشتن و میل و عالقه قلبی نسبت به یک چیز می باشد و 

انطور که از قبل نیز اشاره کردیم، در ادبیات دینی نیز محبت در مورد انسان نیز میل و عالقه قلبی به انسان دیگر است. هم

از جایگاه واالیی برخوردار بوده و از ارکان مهم مفاهیم اخالقی نیز برخوردار می باشد. وجود محبت در بین اعضای 

عاطفی تاثیرات خانواده )پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزند( نیز دارای جاهگاه واالیی بوده و از لحاظ روانی و 

فراوانی دارد و در نحوه روابط اعضای خانواده با یکدیگر موثر می باشد. در این پژوهش جایگاه محبت و آثار آن در 

خانواده مورد بحث قرار گرفت و نسبت به سایر پژوهش های موجود در این زمینه تفاوتی که وجود دارد این است که 

روانشناسانه تاکید دارد، در حالی که پژوهش حاضر از دیدگاه اسالمی به این  اغلب پژوهش های گذشته بر شیوه غربی و

مبحث نگاه می کند. اگر در خانواده ای محبت بین اعضای خانواده وجود داشته باشد، آنگاه ثمرات بسیار مثبتی مانند 

ت و در برابر محبت های آرامش، عزت نفس و کرامت نفس، امنیت عاطفی، دوست داشتن واقعی را به همراه خواهد داش
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دروغین نیز ایمن خواهند شد. همچنین در چنین خانواده ای فرزندان از تربیت صحیح و اسالمی و اخالق مدارانه 

برخوردار خواهند شد و عالوه بر اینکه از رزائل اخالقی دو خواهند ماند، زندگی صبورانه و بر پایه اصول اخالقی و 

و استعداد آنها نیز شکوفا گشته و استحکام زندگی شان نیز تضمین خواهد شد. وقتی  صداقت را نیز یاد خواهند گرفت

افراد با در نظر گرفتن اصول اخالقی اسالمی در پی ازدواج باشند و رابطه آنها با یکدیگر بر مبنای اصول اخالقی و 

دروغین ایمن شده و سطح اسالمی باشد و محبت در زندگی شان جریان داشته باشد، آنگاه در برابر محبت های 

توقعاتشان متناسب با شرایط کنونی شان خواهد بود و با در نظر گرفتن صبر و تحمل در زدگی، موجب ثبات و مستحکم 

تر شدن زندگی شان خواهند شد و در نتیجه، افرادی که بدین گونه و بر اساس شیوه های اخالق مدارانه و اسالمی، 

ر می دهند، هیچگاه دچار تنش نشده و زندگی با ثیاتی خواهند داشت و نتیجه نهایی محبت را سر لوحه زندگی خود قرا

آن در جامعه ای این چنینی، کاهش آمار طالق خواهد بود. یکی دیگر از آثار و نتایج محبت در خانواده، همیاری کمک 

گونه بیان کرد که محبت از و رسیدگی به وضعیت تک تک اعضای خانواده می باشد. بنابراین در نهایت می توان این

 جایگاه باالیی در اسالم و در بین اعضای خانواده برخوردار بوده و دارای آثار و نتایج بسسار مهمی می باشد.
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