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 چکیده
 چراکه. است برخوردار بسیاری اهمیت از اسالمی و تربیت تعلیم در عاطفه و مهرورزی

 ساخت متحول را آدمی تواننمی محبت چیز چونهیچ با و است محبت نیازمند فطرتاً انسان

 از یکی دارد و تعلیم و تربیت در را نقش بیشترین معلم. داد سیر کمال سویبه را او و

نقش  مقاله این در. است و عاطفهمحبت  از استفاده ،و تربیتتعلیم  در هاشیوه بهترین

از  استفادهبا و  ایکتابخانه روش بر اساس اسالمی و تربیت تعلیم در و مهرورزیعاطفه 

 گرفته است. قرار بررسی و مطالعه مورد تعلیم و تربیت، موضوعات با هاییکتاب مقاالت و

و  بدون شک هیچ روشی چون محبت که باشندمی اصل مؤید این اسالم دین هایآموزه

مؤثر تربیت به نیروی محبت  هایروشنیست و مفیدترین  مؤثردر تربیت انسان  عاطفه

. جهان آفرینش بر اساس محبت و رحمت سامان یافته است. در مکتب تربیتی گرددواقع می

 یبسیار هایبهرهبسیاری شده است و اولیای الهی از آن  تأکید عاطفهاسالم به عامل تربیتی 

پژوهش حاضر نیز که در این راستا تهیه شده، . انددادهند و آن را محور تربیت قرار اهگرفت

بضاعت علمی اندک نگارنده آن به موضوع تعلیم و تربیت و نقش  باوجودبر آن است که 

، تعریف هادیدگاهو مهرورزی در آن بپردازد. این پژوهش به تعاریف تعلیم و تربیت،  عاطفه

 پرداخته اسالم ازنظر یتترب و تعلیم فرآیند در مهرورزی و عاطفه نقش و عاطفهمحبت و 

 .که نگارنده عالوه بر تجربیات آموزشی خود به منابع مختلف نیز مراجعه داشته است

 .تعلیم و تربیت، مهرورزی، عاطفه :کلمات کلیدی
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 جعفر جاویدی

 نور خویفلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه پیامکارشناس ارشد تاریخ و 

 

 نام نویسنده مسئول:

 جعفر جاویدی

 

 اسالم دیدگاه از تربیت و تعلیم فرآیند در مهرورزی و عاطفه نقش
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 مقدمه
کمال باشد.  هایقله)ص( نازل فرموده است تا راهنمای بشریت در رسیدن به  قرآن، موهبتی است که خداوند متعال بر قلب رسول خدا

سخنی نیست که به دروغ ساخته شده باشد، بلکه تصدیق آنچه است ؛ الذی بین یدیه و تفصیل کل شیء ما کان حدیثاً یفتری، ولکن تصدیق»

با توجه به آیات مبارک قرآن کریم و روایات شریفه  (.1390، )جعفریان یاسر «)روشنگر( هر چیزی است که پیش از آن بوده و تفصیل دهنده

)قرآن، روایات، نظرات علما(، مبانی، فلسفه  )ع(، باید بتوانیم نظام تعلیم و تربیت قرآنی را استخراج نماییم. این نظام شامل منابع ائمه معصومین

 مبانی ترینمهم از یکی(. 1391قمصری،  صادق زادهو  ده آبادیحاجی ) هستو ارزشیابی  هاشاخه، هاروشو اهداف و اصول، ساختار، برنامه، 

گانه انسان، عاطفه هشت استعدادهای و هاتوانایی ترینمهم از یکی همچنین. است بااحساس آن تفاوت و عاطفه مبحث قرآنی، تربیت و تعلیم

عبیدی، ) است غریزه و اراده تفکر، عقل، قلب، ذهن، جسم، شریفه؛ روایات و (1394کاردان، ) . سایر استعدادهای انسان طبق آیات قرآنهست

که استخراج شده از قرآن و روایات بوده و رویاندن ارکان و اجزاء نظام تعلیم و تربیت قرآنی را  شودمیاطالق  ایمجموعهمبانی به  .(1393

 ذیل موارد به توانمی اسالمی تربیت و تعلیم مبانی محورهای ترینمهم از .(1392رمضانی مقدم، ) سامان یافته و برهانی فراهم نماید صورتبه

، عقل ارزشی و تفاوت آن با عقل ایماهیچه قلب با آن نسبت و قلب ارزشی، عقل مفهوم با آن تفاوت و خرد معنی در ذهن جسم،: کرد اشاره

 مختص عاطفه (.1389ابوطالبی، ... ) و هاآنتعلیم و تربیت و تعاریف  هایکلیدواژهآن،  هایویژگیحسی، تفکر، اراده، غریزه، تعریف علم و 

لیم و تربیت اسالمی بوده و در تعلیم و تربیت غربی وجود ندارد. لذا فردی که طبق تعلیم و تربیت اسالمی و قرآنی رشد کند، عاطفه الهی تع

 .هستکسیر حیات در جامعه انسانی . عاطفه اکسیر تعلیم و تربیت اسالمی و اکندمیدر رفتارش ظهور پیدا 

 دو این جریان. پروردگار هم و است آفریدگار هم یعنی؛ است ربوبیت و خالقیّت خداوند فعل و ثبوتی صفات زمره از محبت و مهرورزی

 ویژهبه او تربیت و رشد و مادی حیات در او پیدایش وسیله که هستند دو این و شودمی انجام مادر و پدر توسط به انسان مورد در الهی صفت

 جای بر کودک روان بر را سویی اثرات اعتدال، حد از خارج و نشده توجیه و حدوحصر بدون هاینوازش داشت توجه باید .اندکودکی ایام در

 زاییده دیگر، روانی فشارهای بسیاری و اجتماع از سرخوردگی حقارت، عقده ناامیدی، مشکالت، برابر در ضعف زودرنجی، ،پرتوقعی ؛گذاردمی

 .است کودک با افراطی مهرآمیز ارتباطات

تربیت اخالقی  چراکه. رودمیانسان به شمار  و تربیتتعلیم  ویژهبهو  هامکتبمسائل انسانی  ترینمهماخالق و تربیت اخالقی از 

من  «عِثتُ لِاُتَمِمُ مَکارم االخالقبُ»: فرمایدمی( 1383نقل مطهری ). پیامبر اکرم )ص( به سازدمیموجبات سعادت و رستگاری انسان را فراهم 

باید  اخالق دارای ابعاد گوناگون همچون بعد عقل و عاطفه است و ق کریمانه را تکمیل کنم. مقولهام برای اینکه اخالشده ختهیبرانگمبعوث و 

انسانی در روز الست، از  هایارزشت که مانند سایر عقل و عاطفه دو ارزش واالی انسانی استوجه داشت.  هاآندر مبحث تربیت اخالقی به 

. بدون تردید هریک از دو نیروی عظیم عقل و عاطفه در تأمین خوشبختی و سعادت بشر سهم اندشدهانسان عجین  مایهسوی خداوند در خمیر

صحیح استفاده  گیریاندازهطرز شایسته و با که از این دو قدرت عظیم به  شودمی نائلمستقل مؤثری دارند. بشر زمانی به کمال الیق انسانی 

کند. تأمین سعادت و سالمت و تحرّک جامعه مستلزم هماهنگی، همدلی، همکاری و همیاری عقل با عواطف و احساسات است. ضعف و فقدان 

 ناپذیریجبرانارات عظیم و هر یک پویایی، بلکه اصل حرکت فرد و جامعه را در مسیر تربیت و رشد و تعالی به مخاطره انداخته، موجب خس

و بر محاسبه و منطق استوار است. عواطف؛  کمال است. حکم عقل بر استدالل و برهان مبتنی سویبهخواهد شد. عقل هادی و راهنمای انسان 

ندارد،  سروکاربا محاسبه  عاطفه پرخاشگر است. ایکنندهمحرّکی توانمند، قوّه و بازویی پر تحرّک، ترمزی قوی و عاملی بازدارنده و مالمت 

 (.1393بوستانی، و با استدالل و برهان بیگانه است ) شناسدنمیمنطق 

چیز هیچنیازمند محبت است و با  فطرتاًانسان  چراکه ؛می از اهمیت بسیاری برخوردار استاسال و تربیت در تعلیم مهرورزی عاطفه و

و یکی از بهترین  تربیت دارد و کمال سیر داد. معلم بیشترین نقش را در تعلیم سویبهتوان آدمی را متحول ساخت و او را محبت نمی چون

مبتنی بر محبت  هایشیوهاز  اگر ،سازیانساناستفاده از محبت است. معلم با توجه به رسالت خطیر خود یعنی  و تربیت در تعلیم هاشیوه

محبت عامل پیوند و  عاطفه و. باشندمیاصل  مؤید همیندین اسالم  هایآموزهخود یقین حاصل کند و  تأثیرگذاریبه  تواندمیاستفاده کند 

نبود، هیچ فردی بار مسئولیت و زندگی دیگری را به عهده  هاانسانایجاد همبستگی بین افراد است و اگر آن نبود الفت و انسی در بین 

 چراکه، مخصوصاً در محیط تعلیم و تربیت امر ضروری است هاانساناعمال محبت برای همه . آمدنمی، هیچ تعادل و ایثاری پدید گرفتنمی

رفتاری اخالقی و روشی برای غنی ساختن روابط انسانی و  هاینابسامانیمحبت عاملی برای سالمت جسم و روان است و سبب شفای فرد از 

 (.1390، یوسف زادهسلحشوری و ) است سالمت برخورده

 تأثیرتحت  نیز شیرخوارگی، حتی در مرحله و زندگی انسان در تمام مراحل رشداست  انکارغیرقابلدر زندگی انسان  نقش عواطف

د: سنت آن حضرت پرسیدم، فرمو دربارهسلم(  علیه واله و اهللصلی( روایت شده است که گفت از رسول خدا )السالمعلیهاز علی )است. عواطف 

سلم( واالترین  علیه واله و اهللصلیپیامبر اکرم ). (187 ص ،1ج  )عیاض، من است [روش و سنّت]محبت بنیاد و اساس ، یعنی «والحب اساسی»

ش بهره برد. از انس بن مالک در توصیف آن حضرت چنین نقل شده روازاینتربیت نمود و بیش از هر چیز  محبتمربّی بشر، مردمان را به 
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سلم(  علیه واله و اهللصلیرسول خدا ) (سلم علیه واله و اهللصلی) اهللرسول( کان 182ص  ،1ج  )ابونعیم، من اشد الناس لطفا بالناست: اس

ساخت، زیرا  محققسلم( آن تحوّل اساسی را در پرتو چنین روشی  علیه واله و اهللصلیسول خدا )ت. ربیشترین لطف ]محبت[ را به مردم داش

و  تولید رقّت و رفع غلظت و خشونت از روح یزنده همه استعدادها آدمی در جهت کمال مطلقروش محبت در تربیت روشی است برانگ

قدرت حاصل از تجمّع، همه از آثار عشق و  درنتیجهو تفرّق نیروها و  تشتّتتمرکز و از بین رفتن و همچنین  دیگر تلطیف عواطفعبارتبه

مانند آن انسان را از  تواندنمی چیزهیچدیگری با آن قابل قیاس نیست و  چیزهیچکه  سازدمیمتحوّل  راچنان انسان  محبت ،است محبت

 (.1390بهشتی، ) ملک به ملکوت بکشاند
 شدهمطرح غربی هایدر روانشناسی که است چیزی همان . احساساست غیر از احساس ، عاطفهاسالمی و تربیت تعلیم مبانی اساسبر 

در  اوالً حیوانات . کهو نشاط ، افسردگیو ترس خشم و احساس و تشنگی و گرمی سردی احساسدارد. مثل  و بیولوژیکی فیزیولوژیکی و ریشه

 و برخورد یا دریافت صبیع یا تحریکات خاص موادی و یا تزریق ریزدرونغدد  ثانیاً با ترشحات ؛ واندمشترک ایتا اندازه با انسان آن داشتن

احساس یا  شهوت احساس . مثلاست ارادی و یا نیمه ، غیرارادیآید. ثالثاً بروز احساساتبه وجود می خاصی حسی و ادراکات خاص هاییصحنه

، موارد فوق تأییدبر  ، عالوهاما اسالم؛ وانیح و انسان بیولوژیکی از تغییرات ناشی افسردگی یا درد و یا احساس از برخورد فیزیکی ناشی خشم

عقل ارزشی  .است انسانی حیات خاص که انسانی عالی عواطف دارد به نام معرفتی ریشه فرماید که می را مطرح انسانی از ادراکات دیگری نوع

و در قلب روحانی  دهدمینشان  هااینو تمایلی که عقل ارزشی به  هاجذبهجاذبه دارد.  شدتبهو یقینیات  هاارزشو  هازیباییبه حقایق و 

دارد.  معرفتی ریشه ، فقطعواطف گونه. اینالهی عشق یا عاطفه شجاعت و ایثار، عاطفه فداکاری مانند عاطفه ، عاطفه نام دارد.کندمیایجاد 

خاص  بر مطلبی و معرفت و ثالثاً بر اثر آگاهی است ، ارادیدر رفتار انسان عاطفه نوع دارد و ثانیاً بروز این یخودآگاه عاطفه اوالً بر این انسان

 و عواطف ادراکات . عموممطلق و کمال کماالت به عشق آموز یا عاطفهدانش به نسبتمعلم  عاطفه یا  زیبادوستی عاطفه آید مثلبه وجود می

 سطح باال رفتنو  عواطف این گرفتن با اوج ولی شودمی نیز مشاهده حیوانات در رفتار که هست احساس به ، شبیهپایین در سطح انسانی عالی

مهر  . مثلگرددمی، آشکار تاس احساس و از جنس هاآنبا  مشابه آنچهبا  هاآن هایموارد، تفاوت گونه در این رفتار انسانشدن  و پیچیده آن

در رفتار مادر،  عاطفه این گرفتن با اوج . ولیهست فرزندان خوداز  حیوانات و ژنتیکی غریزی محبت به شبیه پایین در سطوح که مادری

، گردد. انس، آشکار میاست رفتار حیوانات هب و شبیه شودمی مطرح احساس عنوانبه در روانشناسی غرب آنچهبا  بسیار زیاد آن هایتفاوت

 از جنس و همه ، همهشورونشاطو  و شوق و اندوه غم ، ایثار، عفو و بخشش،، عشق، شجاعتترهاکوچکو ضعفا و  فرودستان به ، رسیدگیلطف

، ، بخل، غرور، حرصیاس دارد. مثل معرفتی در ادراک شهنیز ری انسانی عالی در سطح منفی عواطفهستند. همچنین  انسانی عالی عواطف

که در جمال  شودمیبرسد، چنان مجذوب  هاارزشو حقایق و یقینیات و  هازیباییعقل ارزشی به اقیانوسی از  . اگرو غیره حسد، خودپسندی

دالور، ) هستثمره عقل ارزشی  و محصول عشق یعنی. شودمی عشق عاطفه، رشد نهایت یعنی. آیدمی پدید را  و عشق شودمییار محو 

 بااحساسو تفاوت آن  مبانی تعلیم و تعلیم اسالمی( ترینمهمیکی از  عنوانبهدر این تحقیق سعی شده است که اوالً موضوع عاطفه )  .(1390

د؛ بنابراین بر آن شدیم تا به از نگاه اندیشه اصیل اسالمی توصیف و تبیین گردد و ثانیاً نقش عاطفه در تعلیم و تربیت اسالمی واکاوی شو

 سؤاالت زیر پاسخ دهیم:

 اسالم به دالیل تربیتی عاطفه چیست؟ تأکید. دالیل 1

 از دیدگاه اسالم چیست؟ و تربیت در تعلیممحبت  مهرورزی وفواید و آثار . 2

 اسالم چگونه است؟ از منظر نیاز کودکان به محبت. 3

 اسالم چیست؟ ازنظر و تربیت. نقش عاطفه و مهرورزی در تعلیم 4

 

 تعاریف متغیرها

جهت هدایت و رشد اوست. از طریق  ایوسیلهتربیت در جنبه فردی عاملی برای سازندگی انسان و  :شناسی تعلیم و تربیتمفهوم

ساخت  هاییانسان آیندمیگوناگون به دنیا  هایزمینهآدمی را به بلندترین نقطه جمال و کمال رساند و از افراد بشری که با  توانمیتربیت 

ان و از جهتی جدیدترین آن و ترین کوشش و تالش بشر است برای هدایت و سازندگی انستربیت از جهتی قدیمی. متفکر، مدبّر، خالق و مولد

فرزندان خود را بپرورانند و موجبات رشد  اندداشتهگوناگون سعی  هایشکلکه به  بینیدمیکه شما در بین همه اقوام  جهتازآن ترینقدیمی

حفظ و  و سعادت در سایهعی توأم با صلح جمعی نیز تربیت عاملی برای همسازی و تفاهم داشتن حیات اجتما جنبهدر  .را فراهم آورند هاآن

روی زمینی  هایثروترعایت قوانین است. امری که وجودش برای ادامه حیات همه جوامع ضروری است. ارزش و قیمت یک جامعه معادن و 

و  کنندمیاست که در آنجا زندگی  ایشدهساخته  هایانسانو  افتهیپرورشو یا زیرزمینی آن نخواهد بود، بلکه قیمت آن منوط به مغزهای 

: تربیت علمی است عمدی و آگاهانه و دارای هدف از سوی فردی بالغ گویندمیروانشناسان (. 1393عبیدی، ) پردازندمیبه کار و تالش 
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جامعه شناسان معتقدند که . ساختن، پروردن و دگرگون کردن فرد و یا تربیت ایجاد تغییرات منظم برای اعمال و رفتار فرد است منظوربه

 (.1389ابوطالبی، ) اجتماعی و یا تربیت تهیه بهترین وسایل برای تأمین آینده وطن است هایهدفتربیت آماده کردن فرد است برای وصول به 

 

است برای ساختن مستمر و به عمل آوردن آدمی که حاصل آن داشتن انسانی است متفکر،  ایوسیلهتربیت  :تربیت از دیدگاه اسالم

بیت عبارت است از احیای فطرت تر ؛ ومکتب است اییافتهرفتار عامل به  جنبهکه در برابر محیط ارزیاب و منتقد و در  مسئولمؤمن، متعهد و 

 (.1390، یوسف زادهسلحشوری و ) نهایتبیکمال  سویبهی انسان و پرورش ابعاد وجودی او در جهت حرکت سشناخدا

 

، محبت، حالتى دیگرعبارتبهآید؛ محبت، از میل طبیعى انسان به یک چیز و یا لذت بردن از آن به وجود مى: مفهوم شناسی محبت

انسان . تناسب دارد هایشخواستهاو، مالیمت و با تمایالت و  باوجودگردد که ، نسبت به چیزى ایجاد مىشعورذیاست که در دل یک موجود 

. گیردنمیاش در دل شخص جاى بندد، آن را دوست ندارد و محبت و دوستىتا چیزى را خوب نشناسد و به عمقش پى نبرد، به آن دل نمى

شه بر این اساس باید ری(؛ 14شریعه، باب اول، ص ترجمه مصباح ال)« الحبُّ فرع المعرفة»: از امام جعفر صادق )ع( نقل شده است که فرمود

هاى غیر ادراکى؛ توان گفت: محبت، یک جاذبه ادراکى است همانند جاذبه، مىشدهارائهبر اساس تعریف کرد.  وجوجستمحبت را در معرفت 

هم یک جذب  شعورذیربا( نیروى جذب وجود دارد، در بین موجودات که در موجودات مادىِ فاقد شعور )مثل آهن و آهن طورهمانیعنى 

ترین و فاخرترین عنصر وجود آدمى دل، پایگاه محبت و مهم. گویندمیآگاهانه و یک نیروى کششِ شعورىِ روشن وجود دارد که به آن محبت 

ها گاه برخى حُسن .(1388فیضی و آشتیانی، ) دل حرم خداست، پس جز خدا را در آن جاى مده: فرماید( مىآید. امام صادق )عبه شمار مى

هاى بزرگى همچون على )ع( و دیگر رسد. عشق به انسانانگیز است که حسن و جمال ظاهرى هرگز به پاى آن نمىدل ایاندازهبهها و جمال

نزد رسول خدا )ص( آمد و از او درباره روز قیامت پرسید، آن حضرت فرمود:  نشینانبادیهاست. مردى از  اى از آناولیاى خدا و پیامبران، نمونه

که خدا و رسولش را دوست دارم. ام جز آن! چیز زیادى از نماز و روزه آماده نساختهاهللرسولاى؟ عرض کرد: یا براى آن روز چه آماده کرده

مسلمانان از : گویدانس بن مالک مى( 13، ص 17بحاراالنوار، ج )« روز[ با کسى است که او را دوست داردانسان ]در آن »: پیامبر )ص( فرمود

 .حال نکرده بودآنان را خوش قدرنیاپس از اسالم آوردن،  چیزهیچکه  ایاندازهبهشنیدن این مطلب بسیار شادمان شدند 

 

توان آدمی را متحول ساخت و او ی چون محبت نمیچیزهیچانسان به فطرت خود نیازمند محبت است و با : نقش محبت در تربیت

نیروی  تأثیر: سخت است. به بیان استاد شهید مرتضی مطهری هایدلها و نرم شدن تربیت نفس سرمنشأکمال سیر داد. محبت  سویبهرا 

با تیزاب اطراف حروف  سازکلیشهیک  مثالًمواد شیمیایی بر روی فلزات است،  تأثیرکردن رذایل اخالقی از دل از قبیل  زایلمحبت و ارادت در 

نیروی عقل در اصالح مفاسد اخالقی مانند کار کسی است که بخواهد  تأثیراما ؛ برد نه با ناخن و یا سر چاقو و یا چیزی از این قبیلرا از بین می

قوی در دست داشته باشد ممکن است با یک گردش همه  ربایآهنز خاک با دست جدا کند، چقدر رنج و زحمت دارد؟ اگر یک ذرات آهن را ا

 بامحبتریزد. خودی آدمی و هویت انسانی او و دور می کندمیربا صفات رذیله را جمع را جدا کند. نیروی ارادت و محبت مانند آهن هاآن

سازد و به انسان زداید و چون اکسیری انسان را متحول میو زنگارهای آن را می دهدمیوهر وجود آدمی را جال ، زیرا محبت گشودمیشکوفا 

محبت عامل مهم در سالمت روحی و (. 1390پور راوندی، ) دهدمیو به زندگی معنا  بخشدمیشور و شوق زندگی و قوت و قدرت پایندگی 

بیند. محیط استواری شخصیت و سالمت رفتار آدمی تا اندازه زیادی به محبتی بستگی دارد که در زندگی می. اعتدال روانی انسان است

یابند، به ارجمندی پرورش می بامحبت. کسانی که در محیطی شودمیخانوادگی آکنده از محبت، سبب تلطیف عواطف و رشد فضایل در افراد 

یابد و داشته باشند. با گرمای محبت است که زندگی معنا می  د و در اجتماع رفتاری انسانیآموزند دیگران را دوست بدارنرسند و میمی

روش در اصالح آدمی و منصف  کارسازترینبنابراین روش محبت ؛ شودمینگیزه تالش و خالقیت فراهم کشد و ااستعدادهای انسان شعله می

( در حکمتی السالمعلیه) امیر مؤمنان. یابدمیاختصاص  محبتبیشترین نقش به کردن به صفات نیکوی انسانی است و در تربیتی خردمندانه 

در تربیت تا پیوندی انسانی و  گمانبی. (142البالغه، حکمت نهج)« دوستی ورزیدن نیمی از خرد است؛ التودد بصف العقل»: واال فرموده است

 .گامی در جهت اهداف مطلوب برداشت. این امر شاخصه تربیت انسانی است توانمیارتباطی عاطفی و زمینه دوستی فراهم نشود، ن

 

گردد. عاطفه که به عاطفات، یا های طرفینی و یا شیء به شیء دیگر اطالق میعاطفه در لغت به مطلق گرایش: عاطفه  معنی لغوی

 عطف کلمه .(1394نجفی و متقی، ) و مصدر آن عطف به معنای اعوجاج، میل و رغبت آمده است عواطف، مؤنث رودمیعواطف جمع بسته 

. عاطفه به کندمی، معانی خاصی پیدا گیردمیو بار ارزشی خاصی ندارد ولی وقتی در منظومه تعلیم و تربیت قرار  دهدمی تمایل معنی ذاتاً

اشاره گردید، در  هاییمثالکه به  طورهمان. مثل رابطه پدر و مادر با فرزند. هستوجود دارد،  محرماتمعنی رحمت و شفقت خاصی که بین 

http://www.johi.ir/


 65 -80، ص 1396 پاییز، 11، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 
 این  عاطفه مفهوم روانشناسان، ازنظر است.  کاررفتهبهروایات، عاطفه به معانی: الفت، مهربانی، عنایت، رحمت، رأفت، شفقت، عفو، دوستی و... 

 .(1391میرزا محمدی، ) شودمی خوانده عاطفه کندمی همراهی را او اندیشه که شخص هیجانی حالت توضیحاتِ: است

 

. طبق این گیردمیعاطفه رفتاری است که بر اساس معرفت و شناخت و بصیرت و تعقل انجام  -1 :تعریف عاطفه از دیدگاه اسالمی

عاطفه رفتاری است که نیاز به برنامه، تصمیم و اراده دارد.  -2؛ باشندمیبصیرت، سه مبنای عاطفه  )تالش عقل( و تعریف، معرفت و تعقل

صفات عالی انسانی است  هایویژگیعاطفه رفتاری سازنده است و از  -3؛ با نیت و معرفت و فکر انجام شود بایدیعنی ابتکار عملی است و عمل 

 شدتبهو یقینیات  هاارزشو  هازیباییعقل ارزشی به حقایق و  -4؛ چ شباهتی به رفتار حیوانات نداردانسانی است و هی هایفعالیتو ثمره 

و  از ارزیابی عاطفه -5؛ ، عاطفه نام داردشوندمیی ایجاد و در قلب روحان دهدمینشان  هااینکه عقل به  ایجذبهجاذبه دارد. تمایل و 

جنس ملکوت  عاطفه از  -6؛ را دارد در رفتار انسان اصلی و نقش است قلبو رفتار  آید و زبانپدید می قلبی در برابر ادراکات قلب گیریموضع

 .(1393، کلبعلی) است وجود انسان خانه به ورودی است و درب

 

، فیزیولوژیک، ژنتیک یا ذهنی حسی، غریزی، بیولوژیک هایدریافتاحساس رفتاری است انفعالی که حاصل  -1 :تعریف احساس

ه فکر و نیازی ب رعدوبرقترس از  مثالًندارد. یعنی  ریزیبرنامهاحساس، انفعالی است و ظهور آن در رفتار انسان نیاز به فکر و  -2؛ است

 بسیار شود، چیره انسان قلب و عقل بر اگر چون. شود کنترل باید احساس که یکی از ودایع الهی است که  -3؛ و نیت ندارد ریزیبرنامه

احساس، رفتاری است که گاهی بین انسان و حیوان مشترک است. مثل عالقه به غذا،  -4؛ شد خواهد انسانیت نابودی موجب و بوده خطرناک

ادراکات حسی شامل: ادراکات ذهنی، ادراکات فیزیولوژیک، ادراکات بیولوژیک و ادراکات  که هستاحساس ثمره ادراکات حسی  جنس مخالف و

 (.1390مرزوقی و صفری، ) هستژنتیک 

 

 پیشینه تحقیق
 درونی، امیال از پیروی و خرد و عقل نهادن کنار هستیم، هاسرخوردگی و هابیمناکی ،هاشکست ،هاناکامی از پر جهانی وارث ما امروزه

 بسیاری و جنگ سرگشتگی، ،عدالتیبی همهاین وجود. است ساخته گرتخریب و منطقبی ،رحمبی هاییانسان ،هاخودخواهی و حیوانی غرایز

 گشته روزافزون علمی هایآوریفن اکنون. دارد نیاز کردن تربیت به چیز هر از قبل امروزی بشر که است امر این مؤید غیرعقالنی، رفتارهای از

 جهت علم به که چیزی. است خالی چیزی جای انتظار از دور ایپیشرفته این کنار در. باشیم خود محصوالت محصور خود تا رویممی و است

 به که باشیم آن مستعد ازپیشبیش ما امروزه که است شده موجب اخالقیات و صحیح تربیت نبود. نیست اخالقیات جز چیزی آن و دهدمی

. تربیت و انقالب جنگ، دارد؛ وجود حلراه سه جهانی موجود مشکالت حل برای که است معتقد( 1374) مایر. برسانیم آسیب خود همنوعان

 متوجه را او و بردمی تکامل به رو را انسان آرامیبه که است تربیت ولی بیمناکانه روش انقالب و است ناپذیر تصویر کابوس جنگ وی اعتقاد به

 .(1389کاردان و همکاران، ) کندمی خود خالقانه امکانات

 سنتی طوربه تربیت تعریف. است بشریت درد داروی تنها تربیت و سازدمی هدفمند را او و دهدمی جهت انسان به که است تربیت

 طی که است بوده فرایندی بر ناظر تربیت سنتی نگاه. است شده تعریف پاداش و تنبیه هایشیوه کارگیریبه طریق از عادت ایجاد صورتبه

 دارای مربی اینجا در .دارند ارتباط یکدیگر با پایین -باال صورتبه متربی عنوانبه دیگری و مربی یا معلم عنوانبه یکی نفر، دو حداقل آن

 که معناست بدین است پایین به باال انتقال این کهاین. دهد انتقال متربی به را آن خواهدمی که است هاییتوانمندی و هامهارت ،هاویژگی

 و هامهارت انتقال این. است برقرار دو آن بین ،کندمی پیدا جریان متربی به مربی معلومات آن در که طرفهیک و سویهیک جریان یک صرفاً

 ،شودمی جاری متربی به مربی طریق از اطالعات تمامی که فرمول این در. گیردمی صورت پاداش و تنبیه و کردن امرونهی طریق از معلومات

 هاییمکان و روستاها سنتی، جوامع از ایپاره در هنوز اما است قدیمی اگرچه سیستمی چنین. ندارد وچراچونبی اطاعت جز ایچاره متربی

 .شودمی دیده راحتیبه است بوده علمی و تکنولوژیک ایپیشرفته معرض در کمتر که

 کهاینیعنی برای ؛ داندمیشده است سقراط دانش را فضیلت  ارائهویژه تربیت اخالقی درباره فضیلت نظرات مختلفی هتربیت ب رد

را نیز به آن دومی افزاید  ارسطو ارادهشخص فاضلی بشوید دانش کافی است افالطون معتقد است که دانش کافی نیست و عاطفه هم باید باشد 

تربیت جسم ذهن تفکر اراده و  در کنارافراد پرداختن به تربیت عاطفی اهمیت فراوانی دارد  رفتار فراوان عواطف و احساسات در تأثیربه علت 

 در قالبدینی اسالم ازجمله قران کریم و سنت پیامبر  در متونروانشناسی غربی و هم  است که هم در ایمسئلهزه موضوع تربیت عاطفی غری

دارند و  بار عاطفیرابطه اسالم با عاطفه مفاهیم قرانی که  دو دیدگاهاطهار ع ذکر شده است تفاوت این  بیتاهلاحادیث رسول اکرم ص و 

 ایگونهبه، کندمیسقراط از رابطه عمیق بین عقل و اخالق یاد (. 1390میرشاه جعفری، ) مادی و معنوی مطلبی است ابعاد دراهمیت عواطف 
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که معتقد است دانش مبنای فضیلت است. سقراط از اولین افرادی است که برای پاسخ به این سؤال که چگونه هر فردی بایستی زندگی کند، 

بنابراین سقراط ؛ گیردمیمناسبی را برای بکار گیری عقل در حل این مسئله به کار  هایروشو  شودمیعقل متوسل  هایاستداللآگاهانه به 

زندگانی اخالقی را کسب سعادت از طریق اجرای دقیق  ارسطو هدف. کندمیمتمرکز بر فضیلت را بیان  گرایانهعقلیک نظریه اخالقی 

قش عقل را در تربیت اخالقی در ارتباط با مصالح افراد، سازگاری منطقی با خود، شناخت حقایق و . ویلسون نداندمیعقالنی  هایفعالیت

 عنوانبهو عقل را  داندمیقرار داد. کولبرگ هم جایگاه عقل را در تربیت اخالقی بسیار مهم  مورد بررسیرا در عمل  هامهارتاین  کارگیریبه

. هرست و پیترز هم تربیت گیردمیبرای حل مشکالت به کار  هاییحلراه عنوانبهیند، اصول اخالقی را که در این فرا داندمییک فرایند تعالی 

 و تربیتکه فرد بتواند زمینه تعلیم و تربیت عقالنی را فراهم کند. هری شفیلد بر این باور است که هدف تعلیم  دانندمی ایزمینهاخالقی را 

پرورش بدهیم که بتواند در یک گزینش آزادانه امور اخالقی را انتخاب کند، نه اینکه به کودک یک سری اطالعات  ایگونهبهاین است که فرد را 

 روسو خواست و تمایالت طبیعی انسان را بنیاد مناسبی. ، هدف اصلی تربیت اخالقی رشد و شکوفایی عقل استدرنتیجهرا ارائه کنیم.  هاپاسخو 

او محرک انسان طبیعی حب ذات است. شلر معتقد است که اساس معرفت اخالقی، عاطفه است و عشق است که  ازنظرو  داندمیبرای اخالق 

 هایفعالیتد باعث شناخت جهان شود و همین شناخت موجب تحریک توانمیماکس شلر معتقد است که عاطفه  یابدمیهستی از او تجلّی 

و دارد که دارای قلمرو ویژه خود هستند  هاییارزشل از عقل، گرایش به شناختن . تعقل عملی اولیه نیست، بلکه عاطفه قبشودمیعقل 

 (.1390مرزوقی و صفری، ) آینددرمیموضوع شناخت  صورتبه

 

 های تحقیقیافته

 نقش مبانی در طراحی نظام تعلیم و تربیت
 نای مجموعهخود را دارد.  خاص شناخت و بینش وی نهایی و کمال انسان از آفرینش در مورد هدف در جهان تربیتی هر مکتب

 بررسی را بخواهیم در هر مکتبی و تربیت تعلیم نظام آنکه دهد. برایمی را تشکیل مکتب در آن و تربیت تعلیم و مبانی فرهنگ مبانی هابینش

و  است از مبانی جزئی آن منشأو  و عواطف عاطفه . ماهیتنماییم بررسی مکتب را در آن و تربیت و تعلیم فرهنگ ، لزوماً باید مبانیکنیم

و  روحی و اسرار پیچیده و ابهامات االتؤس باید پاسخگوی در هر مکتبی تو تربی تعلیم . مبانیاست از مبانیی جزئ آن پدید آمدن چگونگی

 نماید. ریزیپیرا  و موفقی و مطلوب صحیح هایریزیبرنامه انسان تربیت برای مبانی آن اساس بتواند بر و تربیت باشد تا تعلیم انسان روانی

 ؟ آیا ماهیتگرفت به کار خواهیم انسان صحیح تربیت را در جهت انسانی عواطف ؟ چگونهچیست عاطفه و حقیقت ماهیت که اگر ندانیم

یا  ؟ آیا عشقنیست بدن و فیزیولوژیکی بیولوژیکی جز تغییرات چیزی انسان و عواطف ماهیت آیا دارد؟ بیولوژیکی تنها جنبه انسان عواطف

 هاهورمونغدد و  ترشح به بستگی و آیا فقط است و اوهام خیاالت آن و امثال و الفت یا انس یا مهر و محبت یا فروتنی یا تکبر یا عزت حسادت

، هابه زیبایی انسان و گرایشات لطیف و شعر و احساسات صادقانه یاهایؤو ر و اشراق دارد؟ آیا الهام بیولوژیکی و فیزیولوژیکی و تغییرات

 و یا فیزیولوژیکی بیولوژیک ؟ و تنها جنبهاست یو انسان معرفتی ریشه بدون و همه و همه هاشهادتو  هافداکاری، هاعشقها، ، انسهامحبت

گیرند می سرچشمه در وجود انسان ازآنجا که و مرکزی اهآن منشأ؟ و چیست هاآن دارند، ماهیت انسانی دارد؟ اگر جنبه حسی و ادراکات

 و معرفتی انسانی ها ریشهناشناخته اسرار و کشف ها و کشفو دانایی و دانش جوییحقیقت سویبهشدید  و تمایل میل ؟ آیا عاطفهاست کدام

 سویبه درونی و کشش گراییمطلق و عاطفه هامطلق به ندارد؟ آیا میل انسانی ریشه نوآوری به ابتکار و میل به ، میلخالقیت به ندارد؟ آیا میل

 ندارد؟ آیا ریشه معرفتی منشأو  انسانیجنبه  خلقت عالم یهاترینوسیعو  هاترین، عجیبهاترینعمیق، هاترینعظیم، هاترینبزرگ، هابهترین

 (.1390مرزوقی و صفری، ) ؟هست بدن فیزیولوژیکی و بیولوژیکی و یا روابط حسی در ادراکات هاآن

 

 های وحیانییکی از کلیدواژه عنوانبهعاطفه 
است که قرآن کریم و روایات شریفه در  هاییواژهوحیانی، آن دسته از کلمات و  هایکلیدواژهوحیانی: منظور از  هایکلیدواژهتعریف 

 هاآنمعرفی بخشی از دین اسالم  منظوربه، السالمعلیهمیا معصومین  تعالیحقهستند که  ایکلمه عنوانبهو  اندشده کاربردهبهمفهوم ملکوتی 

معمولی، یا کفار و منافقین و مشرکان مطرح  هایساناناز  قولنقلیا  شدهاستفادهابزار انتقال کالم  عنوانبه، ولی کلماتی که اندکردهرا مطرح 

که جهت توضیح بیشتر، در ادامه به آیات و روایات  هستوحیانی  هایکلیدواژه. لذا عاطفه هم یکی از باشندمیوحیانی ن کلیدواژه، اندشده

 (.1391یار محمدیان، ) مرتبط با مفهوم عاطفه اشاره خواهد شد
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 تربیت از دیدگاه اسالمنقش عاطفه و احساس در 

پور ) اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخواناً حقیقت عاطفه، غیر از احساس و احساسات است.  گفت که توانمی

بین شما که الفت و عاطفه برادری را به خاطر ایمان به معارف وحیانی اسالم در  فرمایدمیدر این آیه کریمه نیز  تعالیحق( 1390راوندی، 

با یکدیگر دشمن بودید )و همچون حیوانات به خاطر  درگذشتهپدیدار نموده است و این در حالی است که )بر اثر غرایز و احساسات حیوانی( 

و ما  فرمایدمی تعالیحق( 1390دالور، ) وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة و رحمة و رهبانیة  (.کردیدمیمنافع شخصی با یکدیگر دشمنی 

عاطفه،  آنان که به دین خدا معرفت پیدا کردند و از آن پیامبر متابعت کردند عاطفه رأفت و رحمت و رهبانیت قرار دادیم. یعنی هایدلدر 

. عاطفه محصول تربیت قلب و کندمیرا به هم متصل  هاانسانقلب و ورود به خانه دل است. عاطفه انسانیت  باز کردنکلید اصلی برای 

مفهومی ندارد.  هاآنو... برای  رحمصلهبرند، موضوعاتی مثل شهادت، ایثار، که با پول و سکس لذت می هاییآنشناسی اسالمی است و روان

 هستند. خبرز عاطفه که ریشه معرفتی دارد، بیدارند و ا سروکاربا ادراکات حسی  هاآن

فرماید. یز متناسب با نوع معرفت معرفی میدر آیات فوق، هرگونه عاطفه را نتیجه معرفت و نوع آن را ن تعالیحقکه  شودمیمالحظه 

، بر، لطیف، رب، غفور، عفو. بدیهی است که مفاهیم ، ودودرئوفمفهوم عاطفه شدید دارد مثل رحمان، رحیم،  تعالیحق هبسیاری از اسماء حسن

را به صفاتی  تعالیحقساس و احساسات که ریشه غریزی و بیولوژیک و فیزیولوژیک دارد، معنی کرد زیرا اگر به انواع اح توانمیفوق را ن اسماء

عاطفه، ریشه معرفتی دارد و چون  اما بر اساس استدالل قرآن کریم، که ریشه مادی و غریزی دارد، موصوف نماییم، کفر محض خواهد بود،

ی را همانا او )خداوند( با مؤمنان رحیم و همه خلقت و هست ؛«انه هو البر الرحیم». هستلق نیز معرفت مطلق است، پس عاطفه مط تعالیحق

 همواره بندگانش به خداوند همانا( 1392سلطانی رنانی، ) اهلل لطیف .(1390)سلحشوری و یوسف زاده،  کنددر دوستی با ایشان هزینه می

)فیضی  و دوست یاب است پیشهمحبتی پذیر و دوست همواره من پروردگار ؛«ودود رحیم ربی ان اهلل الی توبوا ثم ربکم استغفروا و» .دارد لطف

از عواطف ملکوتی و الهی به میزان تقرب  ؛«و ان من شیء اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلوم»آیه شریفه  بر اساس. (1388و آشتیانی، 

و نوراهلل  علیه و آله که اشرف مخلوقات و اکمل بندگان اهللصلی. لذا رسول مکرم اسالم (1393)قائمی،  فرمایدمیبندگان بر دل ایشان نازل 

 صفات وصف در السالمعلیه علی امیرالمؤمنین حضرت جمله این. است برخوردار عاطفه بیشترین از است،( 1389کاردان، ) الکامل فی االرض

 ترینعاطفی آله و علیه اهللصلی اسالم مکرم رسول یعنی ؛«الناس عطف السالمعلیه کان» :فرمود که است آله و علیه اهللصلی خدا رسول اخالق و

 نیز هاانسان عطف ،هاستانسان اشرف و اکمل و عارف و اعلم که اسالم مکرم رسول که است بدیهی. (1393، کلبعلی) بود مردم بین در فرد

عزیز علیه  نتیجه و حاصل و شکوفه علم و معرفت و عمل صالح است. ده است، عاطفه،فرمو استدالل کریم قرآن که گونههمان زیرا. بود خواهد

از جانب رسول خدا بر مؤمنین  رحمت و رأفت و مهربانی و دلسوزی( 1390مرزوقی و سفری، ) رحیم رئوفما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین 

این آیه شریفه حتی عاطفه منفی ولی انسانی که ریشه  «علی الکفار رحماء بینهم أشداء و الذین معه» اهللرسولمحمد  .زندمیدر این آیه موج 

در این آیه شریفه رحمت و محبت ؛ «ما أرسلناک اال رحمة للعالمین و»؛ (1391)میرزا محمدی،  داندمیدر معرفت دارد را نیز نتیجه معرفت 

در این آیه شریفه پیدایش  ؛«و جعل بینکم مودة و رحمة» .(1390)میرشاه جعفری،  فرمایدرا بیان می هاانسانو مهربانی رسول خدا با تمام 

)ناصح  فرمایدمیبر اثر معرفت مؤمنین و عمل صالح ایشان اعالم  تعالیحقعنایت  درنتیجهدوستی شدید و مهربانی در بین مؤمنین را صراحتاً 

 ویژه که را خاصی شفقت و رحمت باهم و... کنید رحم یکدیگر به(: ص) خدا رسول؛ «... تراحموا...و امرکم ان تعاطفوا و» .(1390و ساکی، 

 .(1391)یار محمدیان،  و خواهران است، داشته باشید برادران

 رفاقت، شفقت،  ،اخوّت الفت، غفران، انکسار، خشوع، عفو، رأفت، لطف،  رحمت،  ،ترحّم  ،مودّت  ،محبتآیات و روایات بسیار در باب 

، تماماً حالدرعینت که اس عاطفه اتیتجل و شقاق تماماً که دارد وجود بکاء و سرور رضایت، اشتیاق، فرحت، شکر، رغبت، حلم، احسان، والیت،

ریشه معرفتی دارد و متفاوت از احساس و احساسات است. نقش عاطفه آن اندازه در کسب معرفت و نور، شعور، یقین، شهود، بصیرت و تقّرب 

)صادقی،  است؟ دوستی از غیر چیزی دین مگر ؛«هل الدین اال الحب» چنین گفت: توانمیع( صادق )الی اهلل، زیاد است؛ که از قول امام 

1390.) 

 

 مراحل تشکیل عاطفه

 گردد:این مراحل به شرح ذیل بیان می .طی شودباید  ظاهر شود، مراحلی بگیرد و در رفتار انسان صورت در قلب عاطفه آنکه برای

 است ممکن که است آن ز قید درون)منظور ا یا بیرون یابد در درونمی در برابر خود موقعیتی ابتدا انسان: موقعیت ادراک .اول مرحله

 هایدستگاه را توسط موقعیت آن هایویژگی نماید یعنیمی را ادراک موقعیت روبرو شود( و آن اییا خاطره ایخود با اندیشه در درون انسان

 نماید.می منتقل قلب کند و بهمی خود دریافت حسی و یا فوق حسی ادراکات

خود و  با شرایط در مقایسه آن را هایو نیز ویژگی موقعیت آن رابطه قلب دوم در مرحله: با خود موقعیت رابطه بررسی .دوم مرحله

 نماید.می بررسی و آینده ، حالاز گذشته خود اعم موجودیت تمام
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 آیا آن مثالًکند می خود را مشخص خود موضع با شرایط موقعیت آن رابطه تناسب به قلب سوم در مرحله: موضع تعیین .سوم مرحله

 ندارد؟ او تفاوتی ازنظریا  آن یا عکس است داشتنیدوست موقعیت

نماید  اعالم موقعیت آن به را نسبت قلب موضع که ایدستور صدور و بروز عاطفه یعنی -موضع اعالم: موضع اعالم .چهارم مرحله

 عاطفه عنوان و  رودمیدر رفتار ظاهر  آثار آن که است ایمرحله . ایندهندمی و مغز انجام کند و صدور رفتار را ذهنصادر می دستور را قلب

 سرخ صورتش یا و کندمی عرق نسانا مثالً آیدمی وجود به تغییراتی بدن شیمیایی ترکیبات در که است مرحله همین در و گیردمی خود به

 (.1394و متقی،  نجفی) نشیندمی پیکرش بر سردی عرق یا  رودمی

 

 رفتارهای پس از تشکیل عاطفه

 تحقق جزء مراحل دارد ولی بستگی عواطف نوع به گرچه که است مراحلی بروز عواطف در حین انسان بعدی و رفتارهای حرکات

گیرد می در فرد شکل ایموارد عاطفه ایدر پاره که بینیمزیرا می غیره؛ و کردن گره مشت یا کشیدن : در آغوشگیرد. مثلقرار نمی عاطفه

خود را  که است صادرشده گونهاین قلب از طرف زیرا دستور صدور رفتار بعدی ؛دهدکند و بروز نمیمی تواند پنهانمی تا آنجا که آن را ولی

 . اینکهخود عاطفه نه است انسان قلب بعدی رفتارهای به عمل مربوط آن و انجام خاص عمل به و میل آن یا عدم کنترل این نماید پس کنترل

 عاطفه چون که است دلیل آن به نیستند بلکه و نیز احساساتعواطف  دارای که نیست آن دلیل به شودمی گفته عاطفهبیاز افراد  ایدسته به

 آن فرد چون ولی ،دهد را از خود نشان با موضوع متناسب ، عاطفهبر موضوع فرد بعد از آگاهی این منتظرند که دارد، مردم معرفتی ماهیت

و ماجراجو  رحمبیو  قاتل هایانسان مثالًگویند. می عاطفهبید، او را نمایمی عمل آن دهد و یا عکسرا در رفتار خود بروز نمی ایعاطفه چنین

و یا تجاوز و یا  از قتل هاآن. است متفاوت کلیبه دارند با دیگران و غارت تجاوز یا قتل دزدی یااز  را که ، ادراکیقبیل روازاینو  و تجاوزگر

با  متناسب دهندمیاز خود بروز  را نیز که ایکنند. لذا عاطفهمی ادراکو سالم  متعادل هایانسان کنند کهنمی را ادراک زشتی آن دزدی

 منتقل هاآن یا تجاوز را به یا مواد مخدر یا قتل دزدی و معنای ماهیت لذا اگر بتوان و یا تجاوز است. و یا قتلدزدی  از مفهوم هاآن ادراک

باشد  داشته و عصبی مغزی ضایعه باشد یعنی داشته مشکل ادراکات فرد در اصل تغییر خواهد کرد. مگر آنکه نیز در مقابل هاآن نمود عاطفه

 (.1379نوذری، ) باشد شده او دچار مشکل حسی و قوای و یا احساسات

 

 زن از دیدگاه اسالم صورتبهرابطه عاطفه با خلقت 
او  از حرکت ، مانعخاکی در عالم زندگی امور اداره نماید و مشکالت را طی و کمال تعالی بتواند راه انسان آنکه برای خداوند متعال

 را برای حیات امور و ادامه یکدیگر اداره عطا فرمود تا با کمک خاصی هایتوانایی هر یککرد و به  و مرد خلق زن نشود، او را از دو جنس

و  زن پدید نیاید. ایشان بینو یا تضاد اساسی  سنخیت و عدم عنصر مرد آفرید( تا دوگانگی را از مرد آفرید )از همان نمایند. زن آسانیش خو

نمود.  و تکریم آن استتر دکنند، نزد خود گرامی را بیشتر رعایت تقوی که هرکدام فرمود ولی متفاوت هاتواناییاستعدادها و  نوع ازنظرمرد را 

برقرار  انسانی خود رابطه و همنوعان بتوانند با محیط شود که اندازه صحبت آن بشریت نهاد تا با فرزندان ودیعه به را در وجود زن سخن چشمه

گردد  تلطیف و رفتارشان یابند تا روحیات دست کالمها و واژه ذخایرو  و ادب منطق خود توانا گردند و به هایخواسته و تبیین کنند و در بیان

 دردیهمآنفرزند آالم و دردها با تا کرد خلق عاطفی را زن کنند. را درک و فداکاری و رحم شکوفا گردد و محبت در وجودشان انسانی و عواطف

و  آموزیسخن نمود تا حق بشریت معلم را اولین زن گونه بدین ؛ وبخشد را آرامش کرد تا بشریت را عاطفی زن. دهد تسلی را ایشان و نماید

 بخشید. زنان ویژه تر از مرد آفرید و بدو جایگاه، انساناز حیات اتجلوه را در این ، زنسانبدینباشد و  داشته بشریتبر گردن  بخشیآرامش

 تا نمایند و تربیت داده توانند رشد و نمو یابند، پرورشمی و مهر و لطافت عطوفت تنها در فضای را که تر نمود تا کودکانتر و عاطفیرا لطیف

قرار داد.  انسان انسانی حیات هایویژگی ترینعالیدهنده پرورش را زن سانبدین و دهند رشد و داده پرورش را انسانی عالی عواطف بتوانند

بیشتر  ذخیره دلیل را تنها به و فرزند پروری و شیر دادن حمل و وضع بارداری بسیار را دوران و رنج فرمود تا سختی خلق را عاطفی زن

 زندگیو معیشت  کنند و مشکالت را تلطیف خانوادگی تر نمود تا زندگیتر و عاطفیرا لطیف نماید. زنان خود، تحمل مهربان و فطرت عطوفت

 موجب وسیلهبدیننمایند و  و عاطفی بخشیده گراید را لطافتمی و خستگی به خشونت همواره اجتماعی و مشکالت خاطر اصطکاک به که

 و نیز اساس است انسانی و روابط و رمز حیات قلب لسان که را عاطفه چشمه بخشند. را تسکین و خانواده جامعه و اضطراب شده مردان آرامش

نماید.  و انسانی را عاطفی بشری روابط بیاموزد و را عاطفه هاانساننهاد تا  ودیعه به زن را در حقیقت هست بشری در جامعه خانواده تأسیس

؛ نماید تحمّل و صبوری را با مهربانی بشریت کودکان و تربیت و پرورش رضاعو  حمل بار مشکالت قرارداد تا سنگینی را مظهر مهر و عاطفه زن

و  لطافت را مجذوب نماید و اعضاء خانواده تبدیل لطافت ، بهو عشق و محبت عاطفه با کمک خانواده روابط را در حفظ زندگی هایسختی و

را در  ، زنسانبدین تعالیایجاد نماید و حق اعضاء خانواده را بین انسانی محکم حالدرعینو  یینامر کند تا بتواند پیوندهایی خویش عواطف

 (.1390میرشاه جعفری، ) مرد آفرید، تواناتر از از حیات شئون این

http://www.johi.ir/


 65 -80، ص 1396 پاییز، 11، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 

 نقش عاطفه و مهرورزی در تعلیم و تربیت اسالمی

محبوب دیگران نیز باشد احساس  خواهدمیکه خود را دوست دارد،  هرکسی. هاستدل بخشحیاتانسان تشنة محبت است و محبت 

. تا فردی کسی را گذاردمیمربی و متربی اثر  بر رفتار دوجانبه طوربهمفهومی است که  و مهرورزی عاطفه. گرداندمیمحبوبیت دل را شادمان 

امور در تربیت و در برقراری  ترینمهمتربیت نقش کلیدی است. از او را تربیت کند. اصوالً نقش محبت در  تواندمیدوست نداشته باشد، چگونه 

است که بر اساس محبت باشد؛ زیرا چنین رابطة طبیعی است و  ایرابطهو بهترین نوع رابطه  رودمیارتباط مؤثر بین مربی و متربی به شمار 

 و مهرورزی روانی کودکان برخورداری از عاطفه نیازهای ترینمهم از .خواهد بود غیرطبیعیرابطه بر اساس زور و خشونت و هر رابطه دیگر 

صحیح به این  گوییپاسخوالدین، نخستین سرپرست فرزند است، الزم است به این نیاز فرزند توجه خاص داشته باشد و بدانند  ازآنجاکهاست. 

 حتی و والدین به اعتماد ،نفساعتمادبه خاطر، امنیت روانی، امشآر موجب نیاز، این ارضای زیرا دهد؛نیاز، اساس و پایه تربیت او را تشکیل می

 .شودمیسالمت جسمی او 

براین، بنا؛ شودمی فراهم بهشت در ایدرجه، برای شما ایبوسهفرزندان خود را بسیار ببوسید؛ زیرا با هر فرماید: می ص(اکرم )پیامبر 

ند ارتباط توانمیلطف و رحمت و ابراز محبت نسبت به آنان باشد. در غیر این صورت ناساس کار والدین که با فرزندان سروکار دارند، باید 

برخورد خشک، خشن و تند  کهاینرا درست تربیت کنند. حتی باالتر  هاآنمناسبی که بستر رشد و تکامل است با فرزندان برقرار کنند و 

 شناخت است وفعلی ایران وارداتی  آموزشی نظام ازآنجاکه(. 1393، کلبعلی) موجب فروپاشی روحی و روانی و انحرافات اجتماعی خواهد شد

 اعتقادی آن به اساساً و ندارد انسانی عالی عواطف رشد و هدایت برای ایبرنامه هیچ  ،است غربی روانشناسی اساس بر آموزاندانش از نظام این

رود. شمار می به اسالمی و تربیت تعلیم از ارکان کهطوریبه است هشد توجه بسیار ،انسانی عالی عواطف به ،اسالم تربیتی مکتب در اما؛ ندارد

 انسانی عالی ها، عواطفبرنامه آن توسط که اجرا گذاشت نمود و به و تدوین را طراحی هاییبرنامه، وپرورشآموزش لذا ضرورتاً باید در دستگاه

 .(1394نجفی و متقی، ) شود و تقویت ، هدایتاسالم دستورات و طبق قرار گرفته وجهموردت

 

 اسالم تأکیدبرخی از عواطف مورد 
 (:1393هاشمی، ) شودمیاست، شرح داده  اسالم تأکیددر ادامه برخی از عواطف که مورد 

 خاص مهر، عاطفه اظهار. است انسانی عالی عواطف تربیت و تقویت هاینشانه از آموزدانش طرف از مهر عاطفه اظهار عاطفه مهر -1

 رفتار در بین این خواهد شد. فراگیر کردن قلبی ادراکات تقویت آموز را برانگیزد، موجبهر دانشم که هاییبرنامه تمامی پس. است قلب

 خواهد شد. و در جامعه آینده ر نسلد و امید و تالش نشاط روحیه تقویت موجب آموزاندانش

مهر  پذیرش که و آموزشی تربیتی های. لذا باید برنامهاست انسان قلب خاص رفتار هاینشانه از نیز مهر و محبت پذیرش عاطفه ـ 2

 ارتباطات پیدایش موجب و جوانان نوجوانان رفتار در بین این درآید. فراگیر کردن به اجراو  آموز را برانگیزد، طراحیدانش از طرف و محبت

و  جامعه را در بین تفاهمات از سوء و ناشی از غرور کاذب ناشی هایاز خشونت و بسیاری خواهد گشت آحاد جامعه ، بینو دوستانه صمیمی

 .خواهد برد از بین آینده نسل در بین

 و به آموز برانگیزد، باید طراحیرا در رفتار دانشو الفت  انس که هاییبرنامه . بنابرایناست قلب نیز از رفتارهای و الفت انس عاطفه -3

 اجرا درآید.

 هاتواناییو یا  و اشیاء و لوازم کاناتام و یا اعطا کردن کردن و هزینه دادن از دست و ایثار به معنی فداکاری و ایثار، فداکاری عاطفه -4

 آن سلب، موجب آن دادن نیاز دارد و از دست آن دارد و به الزم خودش برای هر انسان که است معنوی و مادی و یا امتیازات هافرصتو 

رفتار  این آثار و برکات فداکار درباره انسان باالی و سطح عمیق معرفت دلیل به . ولیهاستفرصت و آن امکانات و آن اختیارات و آن امتیازات

 فداکاری عاطفه که هاییبرنامه و اجرای نماید. طراحیمی از آن دهد و خود را محرومدیگر قرار می انسان در اختیاررا  ، آنانسانی و عالی عاطفی

 عنایت گردد. قابلمی قلب ، توسطجاذبه نور و این و این معرفت و این توانایی این تقویت ، موجبیدمتجلی نماآموز و ایثار را در رفتار دانش

 هایها و جنگو کمبودها و قحطی هابحراناز  جامعه نجات ، موجبآینده در نسل آن و فراگیر کردن رفتار در انسان این تقویت که است

 دشمنانو تهاجمات  در برابر حمله پیروزی ، موجبرفتار در جامعه این و فراگیر کردن ها خواهد شد. تقویتها و برادرکشیو خونریزی داخلی

 .خواهد گشت و وطن اسالم

را در  شناسیو حق شکر و تشکر و سپاسگزاری عاطفه که هاییبرنامه و اجرای ، طراحیشناسیو حق شکر و سپاسگزاری عاطفه -5

و رشد یابد. وجود و حضور و ظهور  آموز تقویتنیز در دانش استعداد قلبی و این توانایی این خواهد شد که ، موجببرانگیزدآموز رفتار دانش

 یکدیگر خواهد شد. به و لطف و یاری محبتدر اظهار  تشویق ب. زیرا موجاست ، بسیار ضروریافراد جامعه در بین عاطفه این

 جامعه در پیشرفت و تکامل جهت در و رشد برای مسابقه و تالش و سازنده هایرقابت منشأ  و غرور مثبت نفساعتمادبه عاطفه -6

و  طراحی خواهد نمود. بنابراین را تقویت در برابر مشکالت ّ مقاومت، صبور خواهد نمود و حسمشکالت را در تحمل اهد شد و جوانانخو
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، زندگی یماتدر برخورد با نامال خواهد شد که ، فراگیر سازد، موجبجوانانرا در بین  و غرور سازنده نفساعتمادبه عاطفه که هاییبرنامه اجرای

برخورد با  یسرمایه مردانگی را اصطالحبهو غرور و  نفساعتمادبهنکنند و  و ناتوانی و زاری خود، اظهار عجز و زبونی و مشکالت هاشکست

 نمایند. توفیقات به و وصول هابحرانو عبور از  مشکالت

 دارای که دارد زیرا هر انسانی معرفتی منشأو است  و از رفتار قلب هست سانان عواطف تریناز عالی یکی صبر و حوصله عاطفه -7

 ترپرحوصلهو  تر، آرامصبورتر موردنظر مسئلهباشد در برخورد با  تروسیع و اطالعات روحی باالتر و قدرت تروسیع بینیجهانبیشتر و  آگاهی

 ، زمانو حوصله با صبوری که ثمر خواهد نشست به دارد و تنها وقتی زمان نیاز به زندگی هایاز تالش در بسیاری خواهد بود. ظهور موفقیت

از  بسیاری دارد. سرنوشت صبر و صبوری به کامل بستگی و اکتشافات و اختراعات علمی هایآزمایشاز  بسیاری سر آید. سرنوشت به الزم

از  بسیاری ، نتیجهاست نیز چنین اقتصادی و معامالت هاتجارت بسیاری از و سرنوشت است نیز چنین قاتیو تحقی کشاورزی هایفعالیت

را در رفتار  صبوری عاطفه که هاییبرنامه و اجرای طراحی . بنابرایناست صبر و صبوری به نیز وابسته میهن از در دفاع جنگی هاینقشه

در  و صبور و پرحوصله مقاومنسلی  خواهد شد که فراگیر نماید، موجب و جوانان و نوجوانان نونهاالن در سطح آن رانماید و  یتآموز، تقودانش

 گردد. ها تربیتو برنامه و تحقیقات هاطرح و اجرای برابر مشکالت

خواهد شد.  جامعه با و ساده سریع ایجاد ارتباط ، موجبدر رفتار و مالطفت ، نرمیخوییخوشو  روییخوش، روییخوش عاطفه -8

 بسیاری و امکانات و امتیازات هاظرفیت جذب کاهد و موجبمی با جامعه را در ارتباط انسان از مشکالت در رفتار، بسیاری عاطفه ظهور این

فراگیر نماید،  و جوانان و نوجوانان نونهاالن و در بین برانگیزد آموزانفتار دانشرا در ر عاطفه این که هاییبرنامه و اجرای خواهد شد. طراحی

و  فشرده و جوامع ماشینی از زندگی ناشی و فشارهای ، جذاب، بسیار دلپذیر، شیریننسل جدیددر  همزیستی فضای خواهد شد که موجب

 گردد. تلطیف هاانسان بین شود و روابط تحملقابل پرجمعیت

باشد و در هر  که از هر نوع . زیرا زیباییاست قلبی ویژه نیز از رفتارهای عاطفه ، زیباشناسی، اینزیبا خواهی، زیبادوستی عاطفه -9

از درک  ، انساندرهرحال که است این دارد و آن مشترک وجه باشد، یک که هر ملتی و برای ایسلیقه هرگونه باشد و برای که سطحی

 از رؤیت و لذت هازیبایی . درکاست و معرفتی شناختی موضوعی آن است و مبنای قلب ، خاصاز لذت نوع برد و اینمی ها لذّتزیبایی

 ، زیباییحقایق بخشند. زیبایی لذت قلب زیبا و... برای زیبا، تصویر زیبا، شعر زیبا، پرنده ندارد. صورت و بیولوژیک فیزیولوژیک ، ریشههازیبایی

نماید  تقویت را در انسان زیبادوستیو  زیباشناسی که هاییبرنامه و اجرای . طراحیشودمی ادراک قلب و... تنها توسط سخاوت ، زیباییصداقت

 قلب به استعداد مربوط و رشد این تقویت نماید، موجب آموز بازشناسیدانش را برای هازیبایی و حقیقت حقیقی هایزیبایی که هاییبرنامهو 

 .خواهد گشت

با  عاطفه این تفاوت. خطرات و مشکالت با برخورد برای روحی آمادگی و نفساعتمادبه از است عبارت رفتار این شجاعت، عاطفه -10

 مبنای شجاعت ولی استآن،  جوانب درباره و دقت آگاهی ، بدونو خطرات و مشکالت از برخورد با حوادث تهور عبارت که ستا تهور آن

و  دیناامی، دچار از شکست پس انسان که است دلیل گیرد. به همینمیکار صورت  عواقب به امر و توجه جوانب به دارد و با توجه معرفتی

شود نمی و پشیمانی ناامیدیرفتار خود اعتماد دارد و دچار  ، بهدر برخورد با مشکالت از شکست پس ، حتیشجاع انسان ولی شودمی پشیمانی

 نونهاالن را در بین شجاعت عاطفه که هاییبرنامه و اجرای خواهد بود. طراحی تازه هایبا روش مسئلهجدید  حلراهفکر  ، بهسرخوردگی و بدون

 مخترعین مثل ، افراد شجاعیجوان نسل از بین خواهد شد که فراگیر نماید، موجب جوانان در جامعه آن رانماید و  تقویتو جوانان  و نوجوانان

دهند و  ، یاریمشکالت ها و طوفانو ظهور فتنه هابحران هنگامه را به اسالمی ، ظهور کنند و جامعهشجاع بزرگ و رهبران ، فرماندهانبزرگ

 نمایند.رهبری 

، فرهنگی اخالقی از مرزهای : دفاعباشد مثل متعلق انسان به آنچهو  از خویشتن شدید در دفاعاحساس  یعنی غیرت، غیرت عاطفه -11

نماید و اگر برابر می را چندین انسان دفاعی ، نیرویغیرت . عاطفهاجانب و تجاوزات ر برابر حملهو... د ها، خانواده، سرمایه، مقدساتو سیاسی

 تقویت برای ریزیبرنامهو  نماید. طراحیمی و متحد و شجاع جهتهمهمسو و  دشمن افراد را در برابر تجاوزات ، تمامیفراگیر شوددر جامعه 

را در  جامعه که است و معدنی کشاورزی منابع ، همچونایشان در بین آن کردن و فراگیر و جوانان نوجوانان در بین لبیق توانایی و رشد این

 نماید.می محافظت و غیره و کشاورزی و سیاسی اقتصادی هایمحاصرهبرابر انواع 

 

 رابطه عاطفه با یادگیری از دیدگاه اسالم
 ادراک با قلبی ادراک تفاوت(. رساندن مغز حافظه به نه است ) رساندن قلب ادراک از به است عبارت یادگیری اسالم تربیتی در مکتب

ظاهر  انسانرا در رفتار  خاصی گذارد، عاطفهمی بر وجود انسان ادراک آن که با اثری ، متناسبهر موضوع بر اثر ادراک قلب که ستا آن غزیم

 و آمادگی ظرفیت که ستا و مغز، آن قلب ادراک دیگر بین ظاهر نماید. تفاوت تواند در رفتار انسانرا نمی ایعاطفه مغز چنین نماید. ولیمی

و  شودمی یا مغز با کار بیشتر خسته ذهن گردد ولیتر میبیشتر، افزون بر اثر دانایی انسان و نشاط شودمی، بیشتر ننستاو د در اثر فهم قلب
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 تحمیلی هایآموزش پذیرد ورا نمی تحمیل هرگونه انسان قلب که ستا در آن با مغزی قلبی دیگر ادراک گردد. تفاوتمغز، کندتر می دریافت

و  مغزی اما ادراک؛ فهمدرا نمی موضوع آن عمداً کهطوریهبنماید ایجاد می منفی ، عاطفهآموزاندر دانش ندارند، بلکه اثر یادگیری تنهانه

 عواطف باید از جلب آموزاندانش در قلب ورود مطلب که برای گیریممی. لذا نتیجه هست ، ممکنتحمیلی صورتبهحتی  حافظه به سپردن

آموز دانش . قلباست مطلبدریافت  برای آموز آمادهدانش که آن است آموز نشانهدر رفتار دانش مثبت برد. بروز عاطفه بهره آموزاندانش

 یا خستگی ابهام آموز، اظهار عاطفهدانش آنکه محضبه، قلب از طریق . لذا در آموزشدهدمی نشان منفی را نفهمد، عاطفه مطلب آنکه محضبه

 توجه اصول این تواند بهمحور کمتر می کالس ، نظاممتأسفانهکرد.  را عوض تدریس نمود و یا باید روش را موقتاً قطع نمود، یا باید آموزش

 و تعیین و تحلیل تشخیص خواهد شد. برای یادگیری باالی نتایج در کسب توفیق شدن کم ، موجبمحورکالس  از روش کند. لذا استفاده

را از  موضوع با یادگیری متناسب فرد، عاطفه که است آن عاطفی نمود. منظور از تحلیل عاطفی را تحلیلباید یادگیری  یادگیری هایشاخص

 ؛ ورا از خود بروز دهد آن موضوع با یادگیری متناسب بتواند عاطفه که گیردموضوعی را یاد می وقتی انسان دیگر سخن دهد. به خود نشان

بازگو کند یا در  عیناًرا  موردنظر . حتی اگر مطلباست نکند، یاد نگرفته را از خود بروز ندهد یا در خود نیابد و وجدان ایعاطفه اگر چنین

 ادراک نهاست  شده فرد منتقل حافظه تنها به موردنظر مطلب صورت باشد و در این هنوز یاد نگرفته استنماید ممکن  منتقل امتحانی ورقه

 ... ممکن و یا ار مضر استسیگ یا کشیدن دیآیبرنماز او  نباید ترسید زیرا کاری از مرده که رودمی آموخته متعلم به وقتی مثالعنوانبهاو.  قلب

بترسد و یا  بازهمشود  نزدیک مرده به بکند اما وقتی را نیز در مورد آن سخنرانی یاد بگیرد و بهترین یخوببهرا ظاهراً  مطلب این متعلم است

 است او نرسیده قلب ادراک هنوز به موردنظر مطلب که است آن نشان رغبت و این ترس کند. آن قبول بازهمکردند  او تعارف به یگاریاگر س

 (.1390ناصح و ساکی، ) باید بنماید متضاد است که ادراکیدهد با محتوای می در رفتار خود نشان را که ایزیرا عاطفه

 

 نیاز کودکان به محبت از دیدگاه اسالم
(؛ )زیرا( خداوند 76 /3)آل عمران،  «فان اهلل یحب المتقین». داوند در موارد بسیاری در قرآن از محبت خویش یاد کرده استخ

، هاانسانزبان ارتباط با . داردمی(؛ و خداوند نیکوکاران را دوست 138 /3)آل عمران، « و اهلل یحب المحسنین». پرهیزگاران را دوست دارد

است که محبت  جهتازایناهمیت روش محبت . کسی را تربیت کرد تواندنمی محبتیبیکودکان، زبان محبت است و با خشونت و  ویژهبه

. داردمیانسان با کسی همراه است که او را دوست « والمرء مع من أحب»پیامبر اسالم فرموده است: . شودمیآور است و سبب همراهی  اطاعت

وقتی محبت والدین در دل فرزند بنشیند فرزند  رودمیطه معیت وجود دارد، با ظهور محبت، اطاعت و همرنگی پیدا میان محبت و اطاعت راب

محبت عامل مهم در سالمت روحی و اعتدال . کندنمیسرپیچی  گذارندمیو از وظایف و تکالیفی که بر عهده او  شودمی هاآنمطیع و پیرو 

. محیط خانواده انددیدهزیاد به محبتی بستگی دارد که در دوره تربیت  ایتااندازهت و سالمت رفتار آنان روانی فرزندان است. استواری شخصی

، به ارجمندی یابندمیپرورش  بامحبت، فرزندانی که در محیطی رودمیآکنده از محبت، سبب تلطیف عواطف و رشد فضایل در فرزندان 

و چراغ  یابدمیو در اجتماع رفتار انسانی دارند. با گرمای محبت است که زندگی معنا  دارندمیو دیگران را دوست  آموزندمیو بهتر  رسندمی

 (.1390میرشاه جعفری، ) گرددمیانگیزه تالش و خالقیت آنان فراهم  شودمی ورشعلهاستعدادهای فرزندان 

و به  داشتمی دوست خیلی را هابچهمی است پیامبر بزرگ اسالم، اصیل انسانی و اسال ایشیوهمحبت به کودکان و نوجوانان یک 

والدین باید . رحیم و مهربان باشید هاآنکودکان را دوست بدارید و با « احبوا الصبیان و ارحموهم»: فرمودمیو همواره  ورزیدمیمهر  هاآن

و با اندکی  شودمی، این رفتار سبب واکنش مثبت فرزندان دارندمیرا دوست  هاآنقلبی و با رفتار خود به فرزندانشان نشان دهند که  طوربه

شکل دهد و اعتقادات  را هاآن شخصیت بیاورند، وجود به تغییر فرزندان در خواهندمیوالدین . بردباری نتایج پرباری را در بر خواهد داشت

 سویبهساخت و  آماده موردنظرتغییر در جهت  سویبهبدون محبت و دوستی، ذهن فرزندان را  شودمیدر ذهن آنان بپرورانند، چگونه  ایویژه

 سویبهد آدمی را متحول ساخت و او را توانمیچون محبت ن چیزیهیچانسان به فطرت خود نیازمند محبت است و با ؟ رشد و کمال سوق داد

 آدمیان دل در توانندنمیدیگر مانند محبت  چیزهیچسخت است، زیرا با  هایدلو نرم شدن  هانفسکمال سیر داد. محبت سرمنشأ تربیت 

 (.1390صادقی، ) داشتوا درستی و راستی و بندگی به و بازداشت پلیدی و نادرستی و سرکشی از را آنان و آورد دست به را ایشان دل و برد راه

به محبت نیاز دارند و این به علت انس، احتیاج و ضعف و ناتوانی فرد است. محبت در تعلیم و  ساالنبزرگکودکان و نوجوانان حتی 

. روان شناسان دارندمیخود دست بر هایناسازگاریضروری است، اگر آنان از والدین خود محبت ببینند از مقداری از  العادهفوقتربیت کودکان 

 نشود جبران آنان در کمبود و نارسایی این که مادام معتقدند و دانندمی محبت کمبود در ار هاکج رویحتی ریشه بسیاری از انحرافات و 

، به محبت خواهندمیی که غذا طورانهمآنکودکان و نوجوانان بیش از بزرگان به محبت احتیاج دارند. آن. بود نخواهد هاآن در اصالح امکان

پرورش داد و از او انسان شایسته  خوبیبهاحساسات و عواطف کودکان و نوجوانان را  توانمیو نوازش نیز نیازمند هستند. در پرتو محبت 

د بدون تأمین این نیاز با متربی رابطه برقرار کند و پیام تربیتی خود را به او برساند. ابتدا باید قلب متربی را فتح کرد و توانمیساخت. مربی ن

انسان اسیر محبت و محکوم آن است تا . تا زمانی که متربی محب مربی نباشد، مستمع او نخواهد بودبعد بر عقل و اندیشه او تأثیر گذاشت. 
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پروردگار جهان . انسان را تا سرحد بندگی به پیش ببرد تواندمیاحسان و اظهار محبت و دوستی « اإلنسان عبید االحسان»: اندگفتهجایی که 

. در قرآن کریم بارها از محبت زدایدمیرا از روح و روان آنان  هاپلیدیرشد و تربیت آنان است و و دوستی او عامل  داردمیبندگانش را دوست 

« وألقیت علیک محبه منی و لتصنع علی عینی»: فرمایدمیع( موسی )مربی به حضرت  عنوانبهخداوند به بندگانش یاد شده است خداوند 

 چنیناین: محبت خداوند فرمایدمیامام صادق )ع( . افگندم تا در برابر دیدگان من، ساخته شوی( و من محبتی از خودم را بر تو 39)سورة طه/

: بدارد دوست را اشبندهزمانی خداوند ، «عبدا ألهمه الطاعه و الزمه القناعه و فقهه فی الدین اهلل أحب إذا» ؛گذاردمیبر شخصیت آدمی تأثیر 

قائمی، ) دهدمی بینش عمیق دینی را در وی افزایش. 3؛ دهدمیش قناعت را در وی پرور. 2؛ کندمی اطاعت و فرمان پذیری را به وی الهام .1

1393.) 

والدین که بتوانند بین خود و فرزندانش پل دوستی برقرار سازند و با آنان صمیمی گشته و برخوردی سرشار از شادی و امید، محبت 

ع( یا موسی )قال »ع( فرموده است: صادق )امام . شیوه در تربیت آنان تأثیر فراوانی خواهد داشتاند است. این و بزرگواری داشته باشد، موفق

فرمود:  حضرت موسی عرض کرد چه اعمالی نزد تو برتر است؟ ؛«رب ای االعمال افضل عندک؟ قال: حب االطفال فانی فطرتهم علی توحیدی

« لیس منا من لم یرحم صغیرنا و لم یوقر کبیرنا»ص( فرمود: اکرم )پیغمبر . آفریدم مایگانهدوست داشتن کودکان؛ زیرا من آنان را بر فطرت 

مؤثرترین و کارآمدترین روش در تربیت استفاده از محبت است. محبت . احترام نکند از ما نیست ساالنبزرگکسی که به کودکان مهربانی و به 

و فرزندان نابهنجار و ناسازگار با محیط خانواده و  بخشدمیو مخرب را آرامش  پرتالطم هایانسان، کندمیو انگیزه خلق  آفریندمیجاذبه 

در محیط خانواده به قانون و مقررات و... نیازمند باشند به مهر و محبت نیازمندند و سعادت و  کهاین. فرزندان قبل از کندمیاجتماع را آرام 

الفت باشد، اگر پدر و مادر نتوانند به این نیاز  و انس محبت، مهر، عواطف، کانون خانواده محیط که شودمیهنگام تأمین  هاآنسالمت روحی 

محیط خانواده . رشد نموده و در آینده به انحرافات فردی و اجتماعی کشانده خواهد شد هاآنمهم فرزند پاسخ دهند، احساس کم بینی در 

 .(1379نوذری، ) رمی آن به تالش و کوشش بپردازدباید سرشار از محبت باشد تا فرزند در پرتو حرارت و گ

 

 اسالم به عامل تربیتی عاطفه تأکیددالیل 
. کندمیپیدا  کارایی عاطفهتربیت به نیروی  هایروشنیست و مفیدترین  مؤثردر تربیت انسان  عاطفهبدون شک هیچ روشی چون 

 این در. است کودک عواطف سالم پرورش مستلزم اخالقی تربیت و معنوی رشد و رحمت سامان یافته است. عاطفهجهان آفرینش بر اساس 

 را اشبنده پروردگار همانا ؛«لِوَلَدِه حُبِّهِ لِشِدَّةِ العَبدُ لَیَرحَمُ اللّه اِنَّ» :اندفرموده السالمعلیه صادق امام است؛ شده وارد بسیاری روایات نیز زمینه

 کَتَبَ وَلَدَهُ قَبَّلَ مَن» :است شده روایت آله و علیه اهللصلی خدا رسول از همچنین. بخشایدمی خود کودک به نسبت مهرورزی زیادی دلیل به

 خوشحال را فرزندش کس هر و نویسدمی پاداشی او بر خدا ببوسد را خود فرزند کس هر ؛«القِیَامَةِ یَوم اللّهُ فَرَّحَهُ فَرَّحَه مَن وَ حَسَنَةً لَهُ اللّهُ

 به نسبت و بدارید دوست را کودکان ؛«ارْحَمُوهُم وَ الصِّبیَانَ اُحِبُّوا» :اندفرموده دیگری جای در ؛ وگرداندمی شاد رستاخیز روز در را او خدا کند

 من! خدا رسول ای: کرد عرض و رسید آله و علیه اهللصلی اکرم پیامبر خدمت مردی روزی که است شده روایت همچنین؛ باشید مهربان آنان

 رسول .شودنمی( واقع) رحم( مورد) نکند رحم که کسی: فرمود آله و علیه اهللصلی اکرم پیامبر. امنبوسیده را کودکانم هرگز ولی دارم فرزند ده

 ،«اهلل اال اله ال» بگوید بتواند او تا کند تربیت کودکی از را فرزندش کس هر: اندفرموده کودکی سنین از تربیت مورد در آله و علیه اهللصلی خدا

 و بروز کهآن اول. است مؤثر کودک شخصیت گیریشکل در جهت دو از کودک به عالقه و عاطفه ابراز .کشید نخواهد حساب او از خداوند

 این در محبت اظهار نقش به ازاینپیش. دارد بستگی آن به زیادی حد تا داده قرار وجودش در متعال خداوند که او قوای و استعدادها ظهور

 پنداشتندمی کسی را موفق مادر یا و پدر و دانستندمی بدنی تنبیه و خشونت اعمال در را، فرزند تربیت هاخانواده بیشتر و شدنمی توجه خصوص

 و تعلیم مسائل تحلیلگران و است عکسبه کامالً قضیه این اکنونهم کهدرصورتی باشند، داشته دل به ترس او از بیشتر چه هر او فرزندان که

 که کسانی هستند موفق والدین. گیردنمی کودک شخصیت و استعدادها رشد و بروز در را نوازش و عاطفه جای عاملی هیچ که اندمتفق تربیت

 (.1390دالور، ) کنند ایجاد متقابل احترام پایه بر صمیمی و دوستانه ایرابطه فرزندانشان و خود بین باشند هستناتو

 شخصیت، کودک به که است آن امثال و کودک با بازی و گفتن آمیزمحبت کلمات و بوسیدن کشیدن، آغوش در صورتبه عالقه اظهار

. دانندمی خود مرتبه و شأن منافی را آن یا و اندتوجهبی بدان یا و عاجز کاری چنین از که هستند کسانی و بخشدمی نفساعتمادبه و اعتدال

 را آن و ورزد مبادرت بدان کودک دائمی نیاز به توجه و پاسخگویی صورتبه بلکه، خود نیاز صورتبه نه موضوع این به که است آن نمونه مادر

 و دوستینوع که است پدر و مادر آمیزمحبت و گرم آغوش در کودک کهآن دیگر. کند خویش فرزند با خود مناسبات و رفتار تمامی بر حاکم

 است، شدهاشباع زمینه این در و بوده برخوردار کافی عاطفه از خود که کودکی. آموزدمی را آنان سرنوشت به مندیعالقه و دیگران به عاطفه

 و جوییانتقام دچار کودکی چنین. کند اقدام دوستانه رابطه ایجاد به تواندمی دیگر کودکان با راحتیبه و است محبت ورز و دیگر دوست

 چنین. دهدمی پاسخ مهربانی و عفو با نیز را دیگران تجاوزات و هامهریبی االمکانحتی و شودنمی سرکشی و خیانت و حسادت و گشاییعقده
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 سویبه را همه اشیافته رشد عاطفی و وجودی نیرومند هایجاذبه و شودمی مواجه شکست با خود اجتماعی روابط و زندگی در کمتر انسانی

 (.1393، کلبعلی) کشاندمی او

 

 اکرم )ص( رسولبررسی جایگاه و کاربردهای مهرورزی و عاطفه در سیره تربیتی 
 عاطفه، رأفت،( ص) پیامبر موفقیت رمز. کرد عرضه جهانیان به را عاطفه و عشق و مهرورزی که است پرفروغی چهره( ص) پیامبر

 از را بشریت و کند نزدیک هم به را بشریت هایدل کهآن برای و است مهربانی مظهر( صاکرم ) پیامبر. بود هاانسان به عشق و مهرورزی

 هیباروح بهتر آشنایی برای .نهاد بنیان را اسالمی بزرگ تمدن پایه و کرد انتخاب را ورزیدن مهر روش کند، دور هاورزیکینه و جهالت توحش،

 نشان ،(صاعظم ) پیامبر زندگانی .داریممی بیان را زیر مطالب دیگران تربیت و آموزش در مهم شیوه این تأثیرات و( ص) امبریپ مهرورزی

 اخوت و برادری .است بوده برخوردار بزرگوار آن رفتاری سیره و اندیشه در ایالعادهفوق جایگاه و اهمیت از اخالقی، و تربیتی مسائل که دهدمی

 .است رفتاری مشکالت گشایگره و بوده کارساز جامعه در اخالقی اصل یک عنوانبه ،(ص) ینبو هایآموزه بر مبتنی

 و تعصبات به آلوده و خشن و خشک فضای در توحیدی، جامعه نخستین معمار و( صالشأن )عظیم پیامبر که است این نه مگر

 کنریشه برای( صاکرم ) پیامبر دادند؟ قرار خویش کار سرلوحه مدینه، به ورودشان نخست روزهای از را برادری پیمان جاهلی، هایتوزیکینه

 هر نبوی، جامعه در. کردند استفاده کارساز شرو این از متخاصم، و پراکنده قبایل جایبه اسالمی امت ریزیپایه و جاهلی تعصبات کردن

 یا غیبت در خانواده از حمایت و تعصب جنگ، میدان در دفاع اجتماعی، و اقتصادی سیاسی، هایدشواری در خویش برادر به نسبت برادری

 این از متأسفانه. است اخوه المومنون انما معروف و شریفه آیه همان اجتماعی، رفتار چنین قرآنی مبنای. بود متعهد و موظف مرگ، و شهادت

 الهی کالم جان و آیه این اصلی روح کهدرصورتی ؛کنیممی معنا که درستیبه یا همانا را انما ما و ندارد وجود ما فرهنگ در درستی معنای آیه

 که نیست این جز و است این که است چنین معنایش و است حصر عالمت انما. است نشده معنا درست گاههیچ که است انمایی همین در

 جامعه در اگر یعنی؛ شناسیممی اشمیوه از ما را ایمان درخت که است این الهی کالم مفهوم ترجمه، این اساس بر. برادرند یکدیگر با مؤمنان

 .هستند مؤمن بودند، یکدل حقیقتاً و وفادار ایثارگر، دلسوز، صادق، خیرخواه، یکدیگر به نسبت مردم و داشت وجود اخوت هایشاخص اسالمی،

 نداشته را الهی آیات پذیرش ظرفیت جامعه چون. کرد ایجاد را آن نشود راحتیبه شاید که است آرمانی ایجامعه شد، مطرح که ایجامعه

 اخالق درس و اخالق از سخن وقتی ما جامعه در ایمکرده تعریف جامعه برای دارد، زیادی فاصله دین گوهر با که را داریدین از سطحی است،

 یک عنوانبه اساساً ما، میان در آموزش بحث. کندمی پیدا سوق نصیحت و موعظه مجالس سویبه ذهنمان عادت، اساس بر ،آیدمی میان به

 آموزشی چنین به جدی صورتبه نه و داریم برنامه آن برای نه. نیست مطرح جوانی و نوجوانی کودکی، دوره یعنی تربیت آغاز از همآن و نظام

 هر پذیرای ،نکاشته زمین چون جوان، قلب: فرمایدمی که ایمشنیده مشهوری حدیث( ع) یعل امیر مؤمنان از ما. داریم باور نهایی صورتبه

 در کهآن حال. دارد و داشته ایویژه جایگاه نفس تهذیب و اخالق اسالمی، و سنتی تربیتی نظام در معموالً. شود افکنده آن در که است بذری

 آموزشی نظام در. شود پزشک یا مهندس بتواند که است این به جوان یک موفقیت و اعتبار ارزش، همه متأسفانه جدید، وپرورشآموزش نظام

 و بوده حوزوی نظام اصل آمدن، نائل انسانی کماالت به و شدن آدم. بود کارها سرلوحه داشت، وجود مطلوب انسان از که تعریفی اسالمی،

 شاهد که بنحابس اقرع. بوسید را علیهماالسالم حسین و حسن خود فرزندان آله و علیه اهللصلی خدا رسول روزی: است آمده روایت در. هست

 من به: فرمودند مضمون این به ایجمله حضرت! نبوسیدم را آنان از یکهیچ من تاکنون و هستم فرزند بیست دارای من: گفت بود جریان آن

 معتدل و مثبت صورتبه عاطفه و محبت ابراز خود که داشت توجه باید نیز را نکته این البته !باشد برده دستت از را عاطفه خداوند خدا اگر چه

 کلمات و بوسیدن کشیدن، آغوش در صورتبه عالقه اظهار .نیست ساخته کس هر از که است هنری باشد نداشته را آن در رویزیاده پیامد که

 چنین از که هستند کسانی و بخشدمی نفساعتمادبه و اعتدال شخصیت، کودک به که است آن امثال و کودک با بازی و گفتن آمیزمحبت

 ،خود نیاز صورتبه نه موضوع این به که است آن نمونه مادر. دانندمی خود مرتبه و شأن منافی را آن یا و اندتوجهبی بدان یا و عاجز کاری

 کند خویش فرزند با خود مناسبات و رفتار تمامی بر حاکم را آن و ورزد مبادرت بدان کودک دائمی نیاز به توجه و پاسخگویی صورتبه بلکه

 (.1393هاشمی، )

 

 تربیتفواید و آثار مهرورزی و محبت در تعلیم و 

محبت عامل شادابی و نشاط است. والدین  .1از:  اندعبارت هاآنمحبت به فرزندان دارای آثار خوب و فواید و یادی است که برخی  

از این طریق شیوه محبت  .2؛ ساخته است خوشدلهرچه به فرزند بیشتر محبت کند به شادمانی خاطر او بیشتر مدد رسانده و او را بیشتر 

دچار اختالالت جسمی، روحی و روانی خواهد شد، در یادگیری  کهاین. فرزندی که مورد محبت واقع نشود، عالوه بر گیردمیرا یاد به دیگران 

است. فرزندی که استقالل و  نفساعتمادبهزمینه  .3؛ بود خواهد ناتوان نیز دیگران به محبت در آینده در و شودمیمحبت نیز دچار مشکل 

و تا به  شودمیت عالی و اراده آهنین، وارد میدان عمل باهمبلکه  نشیندنمیداشته باشد، برای حل مشکالت در انتظار دیگران  نفساعتمادبه
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بیشتر و زیادتر تن  بیندمیقوی فعالیت فرزندان است فرزندی که محبت  هایانگیزهاز . 4، داردبرنمیهدف نرسد، دست از کوشش و فعالیت 

فرزند به  درنتیجهعالقه او را به خود جلب کرد و  توانمیمحبت به فرزند  .5؛ بیندمیو عرصه تالش، تحصیل و رشد را زیباتر  دهدمیبه کار 

دارد و از این طریق زمینه تربیت فراهم خواهد شد؛  شنویحرف هاآنو از  کندمی برقرار ارتباط او با و کندمیوالدین خود اعتماد و اطمینان 

 .کودکان و نوجوانان سر در گرو محبت دارند و محبت کننده خود را دوست دارند و مطیع فرمان او هستند ویژهبه هاانسان زیرا اصوالً

 به کس هر است وحشی هاانسان هایقلب «علیه أقبلت تألفها فمن وحشیه الرجال قلوب»: فرمایدمیع( در این زمینه علی )حضرت 

با توجه بیشتری گوش فرا  هاآنوالدین که به فرزندانش محبت بورزند آنان به سخنان : نتیجه. روی خواهند آورد او به کند محبت هاآن

را به کارهای مطلوب و انجام دادن عمل  هاآنتوانند با فرزندان ارتباط عاطفی و صمیمی برقرار کنند و می محبت طریق از والدین دهند.می

 (.1393هاشمی، ) و این خود گامی در راه وصول به کمال و تربیت مطلوب است بازدارندنیک وادار نموده و از کارهای ناشایست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.johi.ir/


 65 -80، ص 1396 پاییز، 11، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 

 گیریبحث و نتیجه
و بررسی قرار گرفت و مشخص گردید، یکی از مبانی تعلیم و  موردتوجهوحیانی در این تحقیق  هایکلیدواژهیکی از  عنوانبهعاطفه، 

و  هاارزشو حقایق و  هازیباییاست که عقل ارزشی به  ایجذبهاست. عاطفه تمایل و  بااحساستربیت اسالمی، مبحث عاطفه و تفاوت آن 

و ریشه  شودمیرفت و ایمان و عمل صالح پیدا و محل تشکیل آن در قلب روحانی است. عواطف عالی انسانی در اثر مع دهدمییقینیات نشان 

حسی، غریزی، بیولوژیک، فیزیولوژیک،  هایدریافتمعرفتی دارند. عاطفه رفتاری ابتکار عملی است. ولی احساس رفتاری است انفعالی که حاصل 

در  که یر تعلیم و تربیت اسالمی است.شده زیرا عاطفه اکس تأکیدژنتیک یا ذهنی است. در تعلیم و تربیت اسالمی بر تقویت و رشد عاطفه 

 کنار آن، احساس که یکی از ودایع الهی است، باید کنترل شود تا بر عقل و قلب انسان چیره نشده و موجب نابودی انسانیت نشود.

 در مقابل قلب .است ، بروز عواطفدر رفتار انسان در زمینه رابطه عاطفه با قلب و استعدادهای قلبی، مشخص شد که آثار وجود قلب

. احساس و عاطفه است قلبیادراکات  و نوع تمایالت با شدت ، متناسبعاطفه و نوع و ضعف دهد و شدتمی نشانعاطفه  نوعی ادراک، هرگونه

 ریشه رغبت این اگر و که اگر این رغبت ریشه غریزی داشت، احساس بوده  گیرندمی نشأتهر دو میل و رغبت و تمایل هستند و از قلب 

 از تواناتر را زن انسانی، حیات از مهمی شئون در متعال خداوند که است ایگونهبه زن، خلقت با عاطفه رابطه. هست عاطفه داشت، معرفتی

 انسانی عالی عواطف وبخشد  ا آرامشر بشریت و نماید دردیهم آن فرزند آالم و دردها با تا کرده خلق عاطفی را زن خداوند. است آفریده مرد

را در  هست بشری در جامعه خانواده تأسیس و نیز اساس است انسانی و روابط و رمز حیات قلب زبان را که عاطفه دهد. چشمه را پرورش

 بیاموزد. را عاطفه هاانسانودیعه نهاد تا  به زن حقیقت

. عشق حقیقی یعنی جذبه شدید عقالنی. در تعالیم اسالمی، عشق محصول و ثمره عقل شودمینهایت رشد عاطفه به عشق منتهی 

به  بستگیدلجز  اینتیجه. نتیجه عرضه محبت به عقل ملکوتی، وداد و عشق است اما عرضه محبت به عقل ناسوتی و حسی، هستارزشی 

حال که موضوع عاطفه  ثروت ندارد. اساس پرستش، عشق است؛ چنانکه دین هم جز محبت چیزی نیست. جنس مخالف و مال و دنیا و مقام و

 اسالمی و تربیت تعلیم از ارکان ، یکیانسانی عالی عواطف مورد بررسی قرار گرفت؛ اهمیت و توجه به روشنیبهو دیدگاه اسالم در مورد آن، 

 ایجاد ها است یعنی برایاز آموخته ابزار ارزشیابی ترینمهمو  و یادگیری آموزش برای وسیله ترینعمده فهعاط مثالعنوانبه. رودمیشمار  به

باشد تا با این  موضوع به نسبت و رغبت شوق عاطفه پدید آمدنآن،  نتیجه کرد که استفاده هاییباید از روش آمادگی یادگیری در متربی،

 ، آماده و مهیا گردد.میدهیمآموزش  آنچهقلب متربی برای پذیرش  عاطفه مثبت،

عواطف ها، برنامه آن توسط که اجرا گذاشت نمود و به و تدوین را طراحی هاییبرنامه، وپرورشآموزش ضرورتاً باید در دستگاه درنتیجه

شود. طبق مبانی تعلیم و تربیت قرآنی، باید نظام جدیدی برای  و تقویت ، هدایتاسالم دستورات و طبق قرار گرفته موردتوجه انسانی یعال

که وارداتی است، توانایی تربیت  وپرورشآموزشطبق فرمایشات مقام معظم رهبری، نظام فعلی  چراکهفعلی، طراحی کرد.  وپرورشآموزش

)معروف به  وپرورشآموزشکه در حال حاضر سند تحول  هرچندالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی را ندارد. جامعه اس شأنی در هایانسان

هیچ برنامه و راهبرد و هدفی برای تربیت عواطف دانش آموزان و  متأسفانهسند ملی( در دستور کار شورای عالی انقالب فرهنگی قرار دارد، 

است، شامل: عاطفه  تأکیدمورد  انیمربعواطفی که در نظام تعلیم و تربیت اسالمی، جهت آموزش به  در نظر گرفته نشده است. برخی از انیمرب

 نفساعتمادبه ، عاطفهشناسیو حق شکر و سپاسگزاری و ایثار، عاطفه فداکاری ، عاطفهو الفت انس مهر و محبت، عاطفه پذیرش مهر، عاطفه

که  هستغیرت  شجاعت و عاطفه ، زیباشناسی، عاطفهزیبا خواهی، زیبادوستی ، عاطفهروییخوش عاطفه صبر و حوصله، و غرور مثبت، عاطفه

 هایتالطمو مشکالت و  هابحران، به نوبه خود، انسان را در مواجهه با هرکداماگر این عواطف، با تعلیم و تربیت اسالمی در جامعه فراگیر شود، 

 گرداند.روحی و روانی و...، مصون می

چیز هیچنیازمند محبت است و با  فطرتاًانسان  چراکهتربیت اسالمی از اهمیت بسیاری برخوردار است.  و در تعلیم مهرورزی عاطفه و

و یکی از بهترین  تربیت دارد و کمال سیر داد. معلم بیشترین نقش را در تعلیم سویبهتوان آدمی را متحول ساخت و او را محبت نمی چون

با موضوعات  هاییکتاباحادیث و  ، قرآن کریم،ایکتابخانهروش  بر اساستربیت استفاده از محبت است. در این مقاله  و در تعلیم هاشیوه

گیری عقلی و فکری چنین استنباط و نتیجه هایزمینه بر اساسهای تربیتی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و تربیت، اخالق و روش و تعلیم

خود  تأثیرگذاریبه  تواندمیمبتنی بر محبت استفاده کند  هایشیوهاگر از  ،سازیانسانکه معلم با توجه به رسالت خطیر خود یعنی  شودمی

 .باشندمیهمین اصل  یدؤدین اسالم م هایآموزهیقین حاصل کند و 
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