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  115-138: 1391بهار  ،14، دوره جدید، شماره بیستمپژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال 

  بامریند مقایسه سبکهاي فرزند پروري
  در اسالم سبک فرزند پروي مسئوالنهبا 

 * اعظم پرچم
  **مریم فاتحی زاده
  *** حمیده اله یاري
  31/5/91: پذیرش نهایی     4/4/91 :دریافت مقاله

  
  چکیده

 يرپرو فرزند پروري در نظریه روانشناسی بامریند و سبک این مقاله مقایسه سبکهاي فرزندهدف 
پروري طبق نظریه  ابتدا سبکهاي فرزندبراي مقایسه . است )قرآن و احادیث( مسئوالنه در اسالم

و اهل ) ص(و سپس با توجه به سیره پیامبرسی قرار گرفت رمورد بربامریند در روانشناسی 
  .اسالم بیان شده است فرزند از دیدگاهروش تربیت ) ع(بیت

پروري  سبک فرزند ،که از میان روشهاي تربیتی نظریه بامریند مقایسه نشان می دهدنتیجه 
 آسانپروري  و سبکهاي فرزند ،مقتدرانه نزدیکترین روش به روش تربیتی مسئوالنه در اسالم

و سبک فرزند  رانه و غفلت از کودك به عنوان سبکهاي ناسالم از نظر اسالم مطرح شده استگی
  .استمبتنی بر آیات و روایات بهترین روش فرزند پروري پروري مسئوالنه 

  سبک تربیت فرزند، فرزند پروري، نظریه بامریند، تربیت در اسالم  :هاواژه کلید
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  a.parcham88@yahoo.com                                     دانشگاه اصفهان اتیگروه اله رایدانش *

  fatehizade@gmail.com                                       دانشگاه اصفهان گروه مشاوره دانشیار **

   hamideh.allahyari@yahoo.com    کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث: نویسنده مسئول ***
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  مقدمه
تأثیرگذار بر  عواملیکی از ، عوامل مختلفی دارد که خانواده به عنوان اولین کانون اجتماعی

  .چگونگی روشهاي تربیتی والدین در چارچوب خانواده است ،رشد فرزندان بویژه رشد روانی آنها
مختلف  وضعیتچنین سازگاري آنان با  روش تربیتی والدین در تکوین شخصیت و هم

روابط مطلوب میان والدین و فرزندان در سالمت روان فرزندان تأثیر فراوان  .اجتماعی مؤثر است
  .دارد

ارتباط والدین و فرزندان از جمله موارد مهمی است که سالها نظر صاحبنظران و متخصصان 
  . تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است

یا در تعامل با یکدیگر بر  جداگانهگفته می شود که  به روشها و رفتارهاي ویژه 1فرزند پروري
در واقع پایه و اساس شیوه فرزند پروري مبین تالشهاي والدین براي . تأثیر می گذارد کودكرشد 

  ).1991 ،2بامریند(کنترل و اجتماعی کردن کودکانشان است
ی یتعاملها و روشها ،ادر متون اسالمی نیز فرزند پروري فعالیتی پیچیده شامل رفتارها ، آموزشه

  .گذارد میثیر أمعنوي، عاطفی در ابعاد فردي و اجتماعی ت و در تعامل با یکدیگر بر رشد جدااست که 
بر عهده پدر و مادر است تا آنجا در دوران کودکی مسئولیت تربیت فرزند  ،از دیدگاه اسالم

د که نرا بر پدر الزم می دانسه حق ) ع(امام صادق . شمار آمده استه که یکی از حقوق فرزندان ب
انتخاب مادر مناسب  :فرزند بر پدر سه حق دارد«: ایشان می فرمایند. یکی جدیت در تربیت اوست

  ).236: 78ج  ،1403مجلسی، ( »فرزندبراي او، نام نیک نهادن بر او و جدیت در تربیت 
که بیشترین مسئولیت و  نکته قابل ذکر در این مقاله که به آن اهمیت فراون داده شده، این است

تأثیر والدین در تربیت فرزندان مربوط به دوران کودکی و نوجوانی آنان است زیرا در اواخر دوره 
  .نوجوانی و پس از آن نقش فرزندان در تربیت خود به شدت افزایش می یابد

از  گیرانه، مقتدرانه و غفلت آسانپژوهش مقایسه سبکهاي فرزند پروري مستبدانه، این هدف 
) قرآن و احادیث( سبک فرزند پروي مسئوالنه در اسالم کودك در نظریه روانشناسی بامریند و

  :در این راستا سؤاالت زیر مطرح می شود. است
  ؟است سبکهاي فرزند پروري طبق نظریه بامریند کدام -
 

1- Parenting 
2- Baumrind 
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 117/  مقایسه سبکهاي فرزند پروري بامریند با سبک فرزند پروري مسئوالنه در اسالم

 

  پروري سالم و مورد تأیید اسالم چیست؟ سبک فرزند -
چه نقاط قوت و ضعفی  )آیات و روایات( نظر اسالم زیند اپروي نظریه بامر ندزسبکهاي فر -
  دارد؟
  

  پروري در روانشناسی و اسالم  فرزند 1نگرشهاي
منظور از  .تأثیر می پذیردرابطه والدین با فرزند در درجه اول از نگرش والدین نسبت به فرزند 

تربیت فرزندانشان مورد نگرشهاي والدین، اندیشه ها، احساسات و آمادگی آنها براي عمل در 
طور کلی از نظر روانشناسان  اعتقاد بر این است که سه نگرش در مورد تربیت فرزندان در ه ب. است

  : هستوالدین 
معتقدند ضرورتی ندارد براي  ،والدینی که داراي این نوع نگرش هستند :نگرش سلطه گري

آنها معتقدند باید براي فرزندانشان  .ی که به کودك می دهند، دلیل یا توجیهی بیاورندیاهدستور
  . در نظر بگیرندمحدودیتهایی 

که معتقدند با حمایتهاي افراطی از فرزندانشان است این نگرش در والدینی  :نگرش تملکی
این گونه والدین دوست دارند آنچه دارند، وقف فرزندانشان . آنها را تحت کنترل خود در آورند

این گونه والدین این است  رجستهویژگی ب. آنها وابسته باقی بمانندکنند ولی کودکانشان همیشه به 
که دوست دارند قطع وابستگی عاطفی کودکانشان به آنها هرچه بیشتر به تأخیر افتد و فرزندانشان 

  . همیشه در مرحله طفولیت باقی بمانند
ر فرزندانشان این نگرش باعث می شود والدین معتقد شوند نباید روي رفتا :نگرش بی اعتنایی

آنها از . چنین نباید براي تغییر رفتار کودکان از پاداش یا تنبیه استفاده کنند هم ؛کنترل داشته باشند
گونه محبت  هیچ در ضمن نسبت به فرزندان خود  ؛فرزندان خود انتظار ندارند که عاقالنه فکر کنند

ند، کودکانشان را به حال خود دار چنین والدینی که نگرش بی اعتنایی. یا صمیمیتی نشان نمی دهند
به نقل از  ،ملک ملکان( که به آنان سرمشقی از الگوي بزرگسال بنمایانندبدون اینرها می کنند 

  ).1388 ،احمدي
به آنان می باوراند که فرزندان داراي  ؛اسالم نگرشهاي والدین را در مسیر صحیح قرار می دهد

 
1- Attiude 

. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

 1391 بهار، 14، دوره جدید، شماره20سال   پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/  118

که )  2/انسان(و مستعد اتصاف به همه کماالت است ،الهیانسان داراي مقام خلیفه  حقوقی هستند و
تربیت صحیح در سایه نگرش مثبت به فرزندان صورت . به آنها در گرو تربیت صحیح استرسیدن 

تربیت آنها را در راستاي  والدین باید نگرشی مثبت نسبت به فرزندان داشته باشند و. گیرد می
سالمی فرزندان به عنوان نعمت الهی نزد والدین امانت در نگرش ا. مظهریت صفات الهی قرار دهند

  . ی از وجود والدین معرفی شده اندئو جز)  7: 6،ج 1367کلینی، ( )1(هستند
علیهم (در کلمات و سیره ائمه. به شمار می رونداز نظر اسالم فرزندان از ارکان مهم خانواده 

 )2(میوه دل: ات از فرزند با تعابیري چوندر روای. نگرش مثبتی نسبت به فرزند وجود دارد) السالم
   کسی که انسان را یاري ،)480: 1، ج 1408طبرسی،( )3(نور دیده، )457 :16ج  ،ق1409 متقی،(
و نیز مایه ثواب و پاداش اخروي و رحمت و غفران الهی یاد  )2 :6،ج 1367 کلینی،( )4(کند می

 .شده است

مسئولیت الهی یا مقدس است در ایجاد ارتباط و حفظ ، والدینی که معتقدند پدر یا مادر شدن
عادي و مادي  کارهايامر قدسی از  هرآن به شکل مطلوب و مؤثر نقش فراوانی دارند؛ زیرا ارزش 

. کند مقدس و معنوي تناسب بیشتري با بعد اصیل انسان پیدا می کارهايفراتر است و همچون دیگر 
می بر مسئولیت والدین در برابر فرزندان و تقدس و اسال آموزه هايبه همین دلیل است که در 

  .ارزش معنوي آن بسیار تأکید شده است
امانت  نزد آنان  ،معتقدند فرزندان به عنوان نعمت الهی ،والدینی که داراي این نگرش باشند

می توانند از این نعمت همچون ، آنان عمل کنند برابرهستند که اگر والدین به وظایف خود در 
مند شوند و از سوي دیگر اگر والدین به وظایف خود درباره فرزندان عمل نکنند ه ر نعمتها بهرسای

) ع(امام صادق  .و آنان را درست تربیت نکنند در برابر تربیت فرزندان مورد مواخذه قرار می گیرند
 کلینی،( )5(»پدر فرزند ناشایست به دلیل کارهاي او سرزنش می شود« :دندر این باره می فرمای

  .)219: 2ج ،1367

این والدین هم به سقوط و انحراف آنها از مسیر حق کمک کرده اند و هم خود آنان در دنیا و 
فرزند مایه بخل، ترس و حزن دانسته شده  ،در برخی روایات کهچنان ؛آخرت در امان نخواهند بود

  ).96: 15، ج 1408طبرسی، ( )6(است
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 119/  مقایسه سبکهاي فرزند پروري بامریند با سبک فرزند پروري مسئوالنه در اسالم

 

  پروري هاي فرزند هابعاد شیو
هاي  کودکان و خانواده درباره» بامریند«پروري از مطالعات  هاي فرزند در شیوه معاصر پژوهشهاي

پروري بر رویکرد تیپ شناسی بنا شده  هاي فرزند استنباط بامریند از شیوه .آنان نشأت گرفته است
تفاوت در ترکیب عناصر اصلی  .پروري متفاوت متمرکز است است که بر ترکیب اعمال فرزند

تغییراتی در چگونگی پاسخهاي  )نظارت و سرپرستی مانند گرم بودن، درگیر بودن،( فرزندپروري
  .کودك به تأثیر والدین ایجاد  می کند

پروري رویکرد ابعادي  دیگر نیز براي توصیف سبکهاي فرزند پژوهشگران ،عالوه بر بامریند
 )1959( 2شافر. مطیع دانسته است / مسلططرد و  / این ابعاد را پذیرش )1939( 1سیموند. اند داشته
گیر  آسان / خصومت و محدود بودن / گرمی )1964( 3بیکر کنترل، / خصومت و اختیار / عشق

 ، به نقل از احمدي، 4،2007براون و وایت ساید( اند پروري دانسته بودن را از ابعاد سبکهاي فرزند
1388 .(  

بامریند با توجه به دو بعد پاسخ دهی و . ستشده اروشهاي متفاوتی براي فرزند پروري  مطرح 
  :تقاضا چهار روش فرزند پروري را عنوان کرده است

به میزان تالش والدین براي رشد ابراز وجود   :)صمیمیت و اطمینان بخشی(5پاسخ دهیبعد 
  .دو استقالل در کودکان، حمایت و اطمینان بخشی به کودکان و توجه به نیازهاي آنان اشاره دار

به تالش والدین براي یکپارچگی خانواده  و جذب فرزندان  در خانواده  :)کنترل( 6تقاضا بعد
نظارت بر آنان و وضع مقررات اشاره  از طریق داشتن تقاضاهاي متناسب با تواناییهاي فرزندان،

  ).1991بامریند،(دارد
سامحه م .4 گیرانه آسان .3 مستبدانه .2 مقتدرانه .1:از است پروري عبارت این چهار شیوه فرزند

  .کارانه
 زیاد ،محبت و کنترل والدین نسبت به فرزندان ،در این شیوه تربیتی: 7فرزند پروري مقتدرانه -

 
1- Simmond 
2- Shefer 
3- Baker 
4- Browon & White side 
5- Responsivenss 
6- Demandings 
7- Authoritative 
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  .است
چنین بر  والدین نسبت به فرزندان خود محبت کمتري دارند و هم: 1فرزند پروري مستبدانه -

  . کنترل بسیاري به کار می گیرندفرزندان  خود 
گیر نسبت به فرزندان خود کنترل کمتري دارند و  آسانوالدین  :2گیرانه آسانند پروري فرز -

  .آنها زیاد است و مهرورزي خط وسط الگوي موجود را به خود اختصاص می دهدبه محبت نسبت 
کنترل و محبت به فرزندان در کمترین  ،در این شیوه تربیتی: 3فرزند پروي مسامحه کارانه -

  .سطح قرار دارد
در قرآن و احادیث بر سبک فرزندپروري ویژه اي تأکید شده است تا فرزند به درستی و 

و شخصیتش در جنبه هاي  کرده استبراساس فطرت انسانی تربیت شود که خدا به وي عطا 
سبک  این سبک، .ار رشد کندمعنوي، فردي و اجتماعی به صورت هنج مختلف روانی، عاطفی،

روش مناسب روشی است که بتواند « :در این باره می فرمایند) ص(پیامبر اکرم .مسئوالنه نام دارد
ویژگیهاي روانی، هیجانی و رفتاري هماهنگ با فطرت برایش  ؛شخصیت نیکو در فرزند پدید آورد

کند و روابط خوب و انسانی با  زندگی را شایسته تدبیر ؛فراهم سازد تا درست و عاقالنه بیندیشد
  ).15 :5ج ، 1367عاملی،  حر(»دیگران برقرار سازد

بهترین پاسخ دهی . پاسخ دهی و کنترل فرزندان در روش تربیتی مسئوالنه بر محور تعادل است
در بعد کنترل، تقاضاهاي والدین با تواناییهاي فرزندان ). 219: 1408طبرسی()7(به فرزند محبت است

: دراین باره می فرمایند )ع(امام صادق). 286/بقره(ن از آنها انتظار دارنداست و به اندازه توامناسب 
قال یقبل میسوره و یتجاوز عن  قلت کیف یعینه علی برّه؟ :رحم اهللا من أعان ولده علی برّه قال« 

 دن مطرح شدهنظارت بر رفتار آنان به عنوان یکی از حقوق فرزن» عسوره و ال یر هقه و ال یخرق به
کنترل و  ،در نتیجه آن چیزي که از کنترل ابزار تربیتی می آفریند).263: ق1404حرانی،(است

  .سخت گیري در حد طاقت است نه کنترل و سخت گیري بیش از آن
شیوه ). 263: ق1404 حرانی،( والدین خود را مسئول تربیت فرزندان می دانند ،از دیدگاه اسالم

فرزند در نتیجه  .استدر دوران کودکی مناسبترین روش براي تربیت فرزندان فرزند پروي مسئوالنه 
  .شود می کنترل و محبت، متعادل و به دور از افراط و تفریط مشخص در دو بعدپروري مسئوالنه 

 
1- Authoritarian 
2- Permissive 
3- Neglectful 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 121/  مقایسه سبکهاي فرزند پروري بامریند با سبک فرزند پروري مسئوالنه در اسالم

 

  مقایسه روش تربیتی مستبدانه و روش تربیتی مسئوالنه 
خشونت  محور روابط بر اساس قدرت،هایی که روش تربیتی والدین مستبدانه است،  در خانواده

به کار گرفتن این شیوه . و رفتار و تربیت خود محوري و پرهیز از مشورت با اعضاي خانواده است
  .در تربیت فرزندان فضاي زندگی را مسموم می سازد 

، در رأي خود استبداد نظر نداشته باش که هر کس استبداد داشته باشد« :می فرماید) ع(امام علی
پیشوایان اسالم الگوي رفتاري همراه با اعمال قدرت ).443: 1373خوانساري، ( )8(»می شود هالك

انسان « :درباره شیوه صحیح تربیت و رفتار با فرزندان می فرماید) ع(امام علی. اند را نادرست دانسته
ی شود نه اندرز و ادب شایسته م و داراي شعور و اندیشه است از طریق پند و ،به حکم اینکه انسان

است چنین در اسالم دستور داده شده  هم)9(؛)97: ق1404 حرانی،(»از طریق زور گویی و تنبیه بدنی
  ).267 :20بی تا، ج  ،ابن ابی الحدید( )10(والدین آداب و رسوم خود را به فرزندان تحمیل نکنند

و اجبار و اکراه و تحمیل در تضاد با این دارد دین اسالم انسان آزادي و اختیار  دیدگاهاز  
بر  آشکارابرخی از این آیات در . ویژگی انسان و محروم کردن فرد از این موهبت الهی است

؛ 3/انسان  :مختار بودن انسان در مورد پذیرش هدایت پیامبران و نداي وحی الهی اشاره شده است
  .29/کهف  ؛15/اسرا ؛17/فصلت 

کارگیري روش ه والدین با ب ،امد اکراه و تحمیل، تربیت نشدن استاولین و عمده ترین پی
اجبار و تحمیل، خود مانع تربیت می شوند؛ چرا که آدمی به دلیل داشتن روح استقالل طلبی و 

از سویی دیگر، . نشان می دهد واکنشبر نمی تابد و در برابر آن را آزادگی، استبداد و اجبار 
  .بیعت آدمی مانع تربیت شدن او می شودناهمگونی تربیت تحمیلی با ط

از پیامدهاي دیگر تحمیل، می توان به نوعی احساس حقارت در فرزندان و تضعیف عزت نفس 
که به احساسها، عقیده ها و تمایل فرد توجه نشود و همواره با زور و  وضعیتیدر . آنها اشاره کرد

عتماد به نفس در فرزندان تضعیف ند، حس اشورش امري مجبور یفشار قدرتی مافوق خود به پذ
خود کم بینی، وابستگی و . مدي به آنها دست می دهداد و نوعی احساس بیهودگی و ناکارشومی 

انسانی که پیوسته تحت فشار . اطاعت کور کورانه نیز می تواند از پیامد هاي اجبار و تحمیل باشد
  نشاط و شادابی خود را از دست  ،گیري نداشته باشد ت اجازه انتخاب و تصمیمأقرار گیرد و جر

  .)68 تا 66: 1382قائمی مقدم، (دهد و به انسانی سر شکسته تبدیل می شود می
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والدین مستبد با این روش تربیتی خود باعث کاهش کرامت و عزت نفس در فرزندان خویش 
رامت محور روش تربیتی اسالم ک در حالی که می شوند که این برخالف روش تربیتی اسالم است

  . و حفظ عزت نفس فرزندان است
والدین  .و پاسخ دهی آنها کم است، بسیار، در فرزند پروري مستبدانه تقاضاهاي والدین

سنی و جنسیتی فرزندان خود  وضعیتانتظارات بیش از حدي از فرزندان خود دارند و به هیچ وجه 
از جمالت کمتر ه کمرنگ است و عواطف میان افراد خانواد؛ )1991بامریند، (را در نظر نمی گیرند

 ،1یر به استافورد و(کنند به هیچ وجه امنیت فرزندان خود را تأمین نمی و کنند محبت آمیز استفاده می
در حالی که در روش تربیتی مسئوالنه تعامل عاطفی میان والدین و فرزندان بر محور  ).96: 1377

 )249: 1392طبرسی، ( )11(شمرده می شود اکارهتعادل است و محبت کردن به فرزندان از برترین 
کسی که به کودکان ترحم نکند و به بزرگساالن احترام « :می فرمایند )ص(تا آنجا که پیامبر اکرم

  ).136:  7، ج1403 ،مجلسی( )12(»ننماید از ما نیست
در سایه . بهترین نوع رابطه بین والدین و فرزندان رابطه اي است که بر اساس محبت باشد

حر عاملی ( )13(گرایش پیدا می کنند آنها و به سوي ،محبت است که فرزندان به والدین خود اعتماد
ابراز محبت به فرزندان سمت و جهت می دهد و حاصل آن توجه عمیق ). 510: 8 ، ج1367

می توان با ابراز محبت، فرد را  به دست آمد،هنگامی که این توجه . فرزندان نسبت به والدین است
زیرا یکی از ویژگیهاي ؛ برانگیخت رفتارصالح و با منع محبت او را به ترك  کارهايبرخی  به

ت و اطاعت رابطه معیت، اطاعت و  نمحبت این است که میان محب وجود دارد؛ با ظهور محب
انسان به هر چه عالقه پیدا کند، بدو متمایل  .کند شود و محب به محبوب تأسی می همرنگی پیدا می

  ).177: 5ج  ،1403 مجلسی،( )14(ندکود و سعی در همسانی می می ش
چرا که دوام ؛ محبت خود را نسبت به فرزندان خود ابراز می کنند ،والدین در شیوه مسئوالنه

 .)182: 1403مجلسی، (  )15(این دوستی و رابطه بین والدین و فرزندان در بیان و ابراز محبت است
بازي کردن با  ،)31نهج البالغه، نامه( )16(گوناگون از قبیل بیان آنهاي  این ابراز محبت به شیوه

) 337: 8، ج 1367حر عاملی، ( )18(هدیه دادن به آنهاو ) 285: 43، ج 1403مجلسی، ( )17(کودکان
  .صورت می گیرد

 ؛نمی برند کاره ب والدین مسئول در محبت و عطوفت نسبت به فرزندان هیچ گونه تبعیضی را
 

1- Stafford & Bower 
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زیرا ؛ )19()445: 16ج ، 1409متقی، (شوند ل نمیئدر بوسیدن فرزندان خود تبعیض قا چنانکه حتی
به دلزدگی فرزند از محیط  این کار به طور قهري موجب می شود که احترام متقابل از میان برود و

چنین والدین مسئول براي بارور شدن تربیت فرزندان به  هم؛ )9 و 8/یوسف( دشوخانواده منجر 
توقعات والدین از فرزندان با رشد جسمی،  اي فرزندان خود توجه می کنند و انتظارات وتواناییه
چرا که می دانند انتظار بیش از توان فرزند به شخصیت ؛ متناسب استآنان روحی و عقلی  روانی،

رحمت خدا برکسی «: در این باره می فرمایند ) ع(امام صادق .نی وارد می کندافرزندان لطمه فراو
) ع(امام چگونه او را در نیکی ها کمک کند؟ راوي پرسید .فرزندش را در نیکی ها کمک کندکه 

آنچه را در توان اوست و انجام می دهد، بپذیرد و از کارهاي دشوار بگذرد و از وي « :فرمود
  ).50 :6 ج ،1367 کلینی،( )20(»دتکلیفی فراتر از توانش نخواهد و به وي بی احترامی روا مدار

یا درباره همه  انتظار رفتار منطقی داشته باشند و فرزند خود والدین  نباید زودتر از موعد از
متناسب با آن با او  و ،بلکه باید موقعیت او را درك کارها با او منطقی و خشک سخن بگویند،

د و آرامش کند و پدر و مادر را نزدیکترین افراد به خو د تا در خانه احساس امنیت وننرفتار ک
 ند به ردر این شیوه تربیتی، فرزندان از امنیت کافی برخوردا .صمیمی ترین اشخاص خود بداند

   اي که در ابراز آنچه در درون دارند و بروز استعدادها و خالقیتهاي خود احساس نگرانی گونه
  . کند زیرا احساس ترس و ناامنی در کودك جرأت، جسارت و خالقیت را از او سلب می ؛کنند نمی

کوشش در جهت فراهم آوردن زمینه آرامش روانی، نه تنها ) ع(با توجه به سیره معصومان
آرامش روانی  و افراد را متوجه زیبایی و آراستگی) ع(امام علی. ، بلکه وظیفه والدین استپسندیده

زیرا ؛ یکه آرامش داشته باش بادبر تو  : »علیک بالسکینه فانها افضل زینه« :دفرمای و می کند می
   و هم چنین آن را گواراترین نعمت معرفی ) 449: 4، ج 1373 خوانساري،( برترین زیبایی است

  ).449: 4، ج 1373خوانساري، ( )21(هیچ نعمتی گواراتر از امنیت و آرامش روانی نیست .کند می
و  هستندروبه رو فرزندان در شیوه تربیتی مستبدانه در محیط خانواده با محدودیتهاي شدیدي 

والدین مستبد معتقدند که کودکان ). 210: 1378 شریعتمداري،(فرزندان حق اظهار نظر ندارند
فرزندان آنها حق  ؛گیرند جاي آنها تصمیم میه توانایی تفکر و تصمیم گیري را ندارند، لذا همیشه ب

رکورانه را یاد در نتیجه فرزندان دنباله روي و تقلید کو). 553: 1368 ماسن،( اظهار نظر ندارند
در حالی که در شیوه تربیتی  خواهند گرفت و توانایی تفکر و تصمیم گیري نخواهند داشت

احترام به آنان را  عزت و؛ )70/اسراء(دانند داراي کرامت می اتوالدین فرزندان را مخلوق ،مسئوالنه
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ف به تکریم شوند و به روشهاي مختل کنند و براي آنها ارزش قائل می وظیفه خویش تلقی می
اجازه خواستن ، )304: 1385ري شهري، ()22(مانند سالم کردن ؛پردازند شخصیت فرزندان خود می

پرهیز از خشونت در برخورد ، )139: 3، ج 1401 ،بخاري( از کودکان براي گذشت از حقوقشان
دانند اگر  چرا که والدین مسئول می؛ )1/صافات(با آنها، مسئولیت دادن و مشورت کردن با فرزندان

نیاز طبیعی انسان به کرامت نفس تأمین نشود و فرد مورد تحقیر قرار بگیرد و خود را ناتوان ببیند به 
شود و براي عقده گشایی ممکن است در صدد  دهد و فرد دچار عقده حقارت می هر کاري تن می
  ).72: 2ج  ،1373 خوانساري،( انتقام جویی بر آید

عنوان که با شخصیت او سازگار است این توان شخص را به کارهاي نیک به  احترام می اب
عنوان که با شخصیت واالي فرد ناسازگار است ا این هدایت کرد و از کارهاي بد و اخالق زشت ب

  . برحذر داشت
قرآن ). 21/ابراهیم(در روش تربیتی اسالم از تقلید و پیروي کورکورانه شدیداً نهی شده است

مایه همه تحوالت و دگرگونیهاي اجتماعی و اخالقی و اقتصادي و فرهنگی را در تفکر  کریم خمیر
با تفکر و تعقل است که استعداد پنهان آدمی از قوه  ).46/سباء(ها می داند و به کار انداختن اندیشه

  ).191: 1368 ،باقري( شود به فعل در می آید و زمینه حرکت کمالی او فراهم می
تربیت به هنگام خشم و ارتباط ، شیوه تربیت مستبدانه دیده می شود که در از ویژگی دیگري
هیچ امري به اندازه نظم و در این خانواده. کالمی نامطلوب است انضباط صحیح براي این  ها معموال ً

از  کمترکنند و  ها استفاده می گاهی براي آن از شدید ترین تنبیهاي که  به گونه داردارزش ن، والدین
 )23(اما در شیوه تربیت مسئوالنه از تربیت هنگام خشم نهی شده است ،شود یق استفاده میتشو

والدین با ارتباط کالمی مطلوب و استفاده کردن از کلمات و جمالت . )260: 7، ج 1367 ،کلینی(
چرا که موفقیت را در سایه برقراري  ؛کنند رابطه خوبی بین خود و فرزندان برقرار می ،درست
سبک  و از کلمات زشت و) 306: 5، ج 1373خوانساري، ( )24(دانند ط کالمی مطلوب میارتبا

 بدي بر فرزندان خواهد زیرا استفاده از کلمات بد تأثیرات روانی و تربیتی بسیار ؛کنند پرهیز می
  ).306 :5، ج 1373 خوانساري،( )25(داشت
ن با سختگیري آاما در اجراي ، انضباط تأکید می شود  این شیوه تربیتی در برقراري نظم ور د

روش مطلوب و خرد مندانه اي است  ،آسان گرفتن و مدارا کردن ،از نگاه این والدین .موافق نیست
  ).342: 5ج  1373خوانساري، ( براي رسیدن به مقاصد تربیت
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عدم رشد کامل عقالنی، زمینه لغزش بسیار است و اشتباه و  دلیلدر کودکان و نوجوانان به 
 ،والدین مسئول هنگام اشتباهات فرزندان خویش. تقصیر در اعمال و رفتارشان دور از انتظار نیست

چنانچه والدین . خود را به غفلت می زنند و چنان وانمود می کنند که خطاي فرزندشان را ندیده اند
اما اگر کودکان و  ؛امکان پشیمانی و بازگشت از خطا بیشتر است چنین رفتاري داشته باشند،

نوجوانان در مقابل هر خطا و تقصیري با سرزنش و تنبیه والدین رو به رو شوند، احساس مجرم 
این . چنان می اندیشند که دیگر اعتبار و ارزشی نزد والدین و بزرگساالن ندارند می کنند وبودن 

عادي  ،احل بعد نیز لغزش و خطا برایشان زشت نباشد و ارتکاب آنامر باعث می شود که در مر
گذشته از این، سرزنش و تذکرهاي پیاپی، بذر لجاجت را در وجود فرزند می افشاند . شمرده شود

  ).84 :1363حرانی، ( )26(و زمینه پذیرش اندرز را در او نابود می کند
دث « :جوان می فرمایددرباره زیاده روي در سرزنش کودك و نو) ع(امام علی الح إذا عاتبت

  :)333: 20ابن ابی الحدید، بی تا، ج ( »فاترك له موضعاً من ذنبه یحمله االخراج علی المکابره
مراقب باش که  ،کنی بهنجارش نکوهش می هنگامی که کودك و نوجوانی را به سبب رفتار نا

ض و توبیخش قرار ندهی تا او احساس بخشی از آن را نادیده انگاري و از تمام جهت مورد اعترا
  .به خرج دهدزیرا این احساس باعث می شود در رفتارش لجاجت و سماجت  است؛ نکند طرد شده

پوشی و تغافل، این حق را مورد تأکید قرار  اهمیت اصل خطا دلیلبه ) ع(امام زین العابدین 
 :دنفرمای میکنند و  میپوشی را نیز بیان  ایشان فایده و سبب خطا .اند کرده گوشزدداده و دو بار آن را 

 »پوشاندن لغزشهاي دوران کودکی و نوجوانی به بازگشت آنان و پرهیز از خطا و لغزش می انجامد«
   .)125: 1374سپهري،( والستر علی جرائر حداثته فانه سبب للتوبۀ... والستر علیه(

نْ اَعانَ «: می فرمایند) ص(پیامبر اکرم م اللّه م حو رعید و ،ه یئَت نْ س ع و فُ نْ یع و اَ ه و ،لی بِرِّهع هد ولَ
ه ینَ اللّ ب و ینَه فیما ب خدا رحمت کند کسی را که فرزندش را بر « :)79: اسارمی غفاري، بی ت( »لَه
خدا برایش  ، در حالی که از زشتی هایش می گذرد و در خلوت خود وکندکارهاي نیکش یاري 

  .»کنددعا می 
اما چنانکه والدین متوجه  ،والدین با این روش زمینه را براي اصالح فرزند خود فراهم می کنند

ین روش صرف نظر اشدند عفو آنها به اصالح فرزند نمی انجامد و شاید به فساد وي منجر شود از 
     تهدید  اشتباه فرزندشان را ندیده می گیرند و ،والدین مسئول در یکی دو بار نخست. می کنند

امام . پس از این از ناحیه او تخلف و نافرمانی صورت پذیرد، تنبیه خواهد شد اگر کنند که می
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اگر فرد مورد تربیتی، هم نسبت به اصل وظیفه آشنا باشد و هم « :در این باره می فرمایند) ع(صادق
سوي مربی خود بخشیده از کیفر مسامحه و نافرمانی خود آگاه باشد و در عین حال، یکی دو بار از 

و این کار، تأثیر بایسته  ددانباجراي تنبیه را حق خود  ،شود در این صورت باز هم اگر سرپیچی کند
و آن را  دخود را خواهد گذاشت ولی در غیر این صورت ممکن است او خود را مستحق تنبیه ندان

 زیانباروبی نخواهد داشت بلکه تأثیر تنبیه نه تنها اثر مطل ،در حق خود ظالمانه انگارد و با این تصور
  ). 134: 5، ج 1367کلینی، (»و نامطلوب آن قابل انکار نیست

. در این شیوه تربیتی بر خالف روش تربیتی مستبدانه از تشویق و تنبیه به جا استفاده می شود
یکسان  زازیرا اگر نیکوکار و بد کار از نظر ج ؛براي هر تربیت متعادل تشویق و تنبیه ضروري است

والدین مسئول به این . بی رغبتی نیکوکاران به کارهاي نیک فراهم می شودبه منظور زمینه  ،باشند
    مسئله آگاه هستند که هیچ چیز مانند تشویق صحیح و بجا انسانها را به تالش و درستکاري بر 

انسانی به  هر .ل داردزیرا انسان فطرتاً به کماالت و نیکویی و تشویق و قدر دانی می ؛انگیزد نمی
فطرت خود متمایل به کاملتر شدن است و تشویق آدمی در این جهت و قدر دانی از آنچه در این 

در این باره به  )ع(امیر المومنین. او را بیشتر بر می انگیزد و دلگرم می کند می آوردراه به دست 
ناء « :مالک اشتر چنین سفارش می کند سنِ اثَّ واصل فی ح علیهم و تعدید ما ابلی ذو البالء منهم؛ و

هزُّ الناکل ان شاء اهللا ةفإنَّ کَثر هم تَ سن أفعال والدین مسئول فرزندان ). 406: 1386رضی،( »الذکر لَح
 کنند هاي سخت و طوالنی مدت پرهیز می تنبیه به کارگیريکنند و از قهر و  خود را تنبیه بدنی نمی

  ).99: 104ج  1403مجلسی، (
  

  گیرانه و روش تربیتی مسئوالنه  آسانایسه روش تربیتی مق
بر خالف روش  .عدم توجه به فرزندان و کنترل آنها است آسان گیرانهاصلی شیوه  ویژگی
و کنترلی نسبت به  هستندبی توجه  خود گیر نسبت به تربیت فرزندان آسانوالدین ، تربیتی اسالم

والدین فرزندان را ، حالی که در شیوه تربیتی مسئوالنهدر به کار نمی گیرند رفتار فرزندان خویش 
چنانکه والدین باید براي ؛ ی از وجود خود می دانند و در برابر آنها احساس مسئولیت می کنندئجز

تربیت فرزندان بهترین شیوه ها را به کار گیرند و تربیت فرزند به عنوان حق اساسی و  آموزش و
  .)236: 78، ج 1403مجلسی، ( )27(مسلم فرزندان شمرده شده است

تربیت فرزندان خود و رشد وکمال آنها مسئول و  از دیدگاه اسالم والدین در برابر تعلیم و
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نها اجازه داده نمی شود که فرزندان خود را در آزادي مطلق و بی عنان رها آمکلف هستند و به 
نیز در مقام تربیت فرزند ) ع(مسئله تربیت فرزند به حدي سنگین است که حضرت امام سجاد .کنند

و اعنی علی «: و مسئولیت سنگین الهی آن از پیشگاه خدا استعانت می جوید و عرضه می دارد
هم مرا در تربیت و تأدیب و نیکی فرزندانم ! بارالها) 125: 1385 شیروانی،( تربیتهم و تأدیبهم و برّ

  .یاري نما
شوند که فرزندان بتوانند هر کاري می خواهند گیر و اهل تسامح  آسان چنان والدین نباید آن 

انجام دهند و بدون هر گونه مراقبت و نظارتی به هر کجا می خواهند سرکشی کنند و به هر اقدامی 
وا «. سوره تحریم به این نکته اشاره شده است 6در آیه . مبادرت ورزند می خواهند نُ ینَ آمذ یا أَیها الَّ

ی له سکُم وأَ نفُ وا أَ الْحجارقُ و ا النَّاسه ود ا وقُ نَار لَا ةُکُما ملَیهکَۀٌعئ  مه ه ما أَمرَ ونَ اللَّ صلَا یع اد د لَاظٌ شغ
ونَ ونَ ما یؤْمرُ به تعلیم و تربیت خانواده اشاره دارد که اگر سرپرست » قوا«: )6/تحریم(»ویفْعلُ

  .پیش می روند ه به سوي آتش دوزخخواه ناخوا، خانواده به اهل خانه توجه نکند
این والدین هستند که باید فرزندان را از سقوط و انحراف از خط مستقیم الهی حفظ کنند و 

والدین از نگاه اسالم نسبت به فرزندان مسئولیت . موظف و مکلف به مراقبت از فرزندان هستند
چرا که فرزندان در  ؛ن خود بکوشندسنگینی دارند و موظفند تا آنجا که می توانند در تربیت فرزندا

فرزندان از هیچ تالشی  رفتاربنابراین باید در مراقبت و نظارت بر . دست والدین امانت الهی هستند
کم کم زمینه سرکشی نسبت به والدین نیز  ،اگر به فرزند آزادي بیش از حد داده شد. دریغ نورزند
  .فراهم می شود
جسارت کردن به پدر خود را پیدا  فرزند در کودکی جرأتوقتی « :می فرمایند) ع(امام علی

توجه زیاد به : چنین می فرمایند و هم» در بزرگسالی بتدریج باعث عاق پدرش خواهد شد کند
نْ دعاه التقصیر الی العقوق« فرزندان آنها را به زورگویان کوچک تبدیل می کند  م شَرُّ االبناء« 

رین فرزندان کسانی هستند که تقصیرها و کوتاهی ها آنان را به بدت« :)53: 3 ج ،1358یعقوبی، (
  .»سوق دهد] با والدین[مخالفت 

گیر به تربیت فرزندان توجه ندارند و نه تنها خود به عنوان الگو براي فرزندان  آسانوالدین 
) فقیهی به نقل از ،1977 ،کانجر(بلکه به معرفی الگو براي فرزندان خویش نیز نمی پردازند ،نیستند

در حالی که در شیوه مسئوالنه والدین نسبت به سرنوشت فرزندان حساسند و آنان را به حال خود 
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کنند و به  بلکه خود آنان رفتار و صفات مطلوب را عمالً در رفتار خود منعکس می، رها نمی کنند 
پیامبران و  ،ه قرآنعنوان الگو براي فرزندان خود هستند و یا به معرفی الگو می پردازند که به گفت

  .) 21/احزاب(هستندبهترین الگو براي تربیت انسان  )ع(اهل بیت
را مقتداي خود ) ص(برایت بس است اگر رسول خدا: در این باره می فرمایند) ع(امام علی 

پس به پیامبر پاکیزه و پاك خود اقتدا کن که راه و رسمش، سرمشقی است براي کسی  ؛گردانی
که بخواهد پیروي کند و انتسابی است براي کسی که بخواهد منتسب گردد و محبوبترین بندگان 

  .)28(نزد خدا کسی است که رفتار پیامبر را سرمشق خود قرار دهد و به دنبال او برود
در نتیجه اگر کسی  .الهی هستند يانسانهاي کامل و مظهر اسما )ع(و اهل بیت )ص(پیامبر

در نتیجه والدین با معرفی پیامبر و . باشدباید شاگرد این مکتب ، الهی شود  يبخواهد متخلق به اسما
اهل بیت به عنوان الگو و دوستی و محبت به ایشان بهترین راه تربیت و کوتاهترین راه اصالح را 

در دل به آنها تاسی  )ع(فرزندان با داشتن محبت اهل بیت. ده اندکریش انتخاب براي فرزندان خو
  .می کنند و خود را همرنگ و مشابه آنان می سازند

الهی در وجود  دوستیو اطاعت از آنان در نهایت باعث شکل گیري ) ع(محبت به اهل بیت
 )ص(طاعت از رسول اکرمو ا پیرويزیرا شرط تحقق محبت به خدا از جانب عبد،  ؛آنان می شود

به سرانجام است و در نتیجه این حب است که فرزندان در مسیر صحیح تربیت قرار می گیرند و 
  .استآفرینش که هدف نهایی دست می یابند مقام خلیفه الهی و قرب الهی 

به فرزندان آزادي بیش از  ؛تقاضا کم و پاسخ دهی زیاد است، گیرانه آساندر روش تربیتی 
الگوي تربیتی آنها فقط . آنها صورت نمی گیرد ايداده می شود و هدفگذاري مناسب بر اندازه

می کنند  هوردااین خانواده ها، بی قید و شرط نیازهاي کودکان را بر .محبت و دوست داشتن است
  ). 215: 1378 شریعتمداري،(و الگوي تربیتی آنها فقط محبت و دوست داشتن است

بگیرند  در هر سنی که هستند خودشان تصمیمندشان اجازه می دهند گیر به فرز والدین آسان
در محبت به فرزندان خود بسیار افراط  گیر آسانوالدین . در حالی که هنوز قادر به این کار نیستند

جه وآنها معتقدند که والدین خوب به هیچ . می کنند تا حدي که کودکانشان را عاصی می کنند
همه کارهاي فرزند خود را تحمل می کنند و کار به جایی می رسد که به لذا ؛ دننباید عصبانی شو

د به هر صورتی آن نو سپس سعی می کن ،د و ناگهان کودك را شدیداً تنبیهنمرحله انفجار می رس
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  ).383: 1381 ،1برك(کنندرا جبران 
بط خانوادگی یکی از اساسی ترین مبانی رفتار انسانی از نظر دین اسالم وجود میانه روي در روا

  .استچنین در زمینه برنامه خانوادگی مناسب  صل در تمامی زمینه ها و همااین . است
نهی شده است و به عنوان یکی از ویژگیهاي شخص  کارهاافراط و تفریط در اسالم در همه 

در شیوه تربیتی مسئوالنه محبت به فرزندان به . )29()455: 1386 رضی،(یاد  می شوداز آن  جاهل
       )ع(امام صادق. ندازه کافی و بر محور تعادل است و از زیاده روي در محبت نهی شده استا

  یعقوبی،( »بدترین پدران کسانی هستند که نیکی به فرزندان آنان را به افراط بکشاند« :می فرمایند
تربیت گیرانه این است که از روشهاي آسان از دیگر ویژگیهاي روش تربیتی  ).320 :2، ج 1358

قوانین را بارها و بارها  ؛ندنک کنند و گاهی بی دلیل فرزندان خود را تشویق می بموقع استفاده نمی
و هرگونه  کنندبه فرزندان خود اجازه می دهند که با آنها با بی احترامی رفتار  ؛هنددتوضیح می 

خواهند  ي فرزندان خود میرا برا )امکانات غذا، لباس،( بهترین چیزها هستند؛آزار و اذیتی را پذیرا 
 ماسن،( گاه احساس مسئولیت کنند توانند هیچ این فرزندان نمی. در نتیجه فرزندانی خود خواه دارند

1368 :553(.  
در شیوه تربیتی مسئوالنه از روشهاي تربیتی بموقع و به جا استفاده می کنند به طوري که والدین 

 )30(.نند موجب خودپسندي و غرور در فرد می شودزیرا می دا ؛از تشویق بیجا خوداري می کنند
و فرزندان حتی اگر از والدین هستند والدین در این خانواده ها از ارزش و جایگاه واالیی برخوردار 

در قرآن سپاس و احسان به والدین . نسبت به آنها واکنش نامناسب نشان نمی دهند ،ناراحت شوند
و در روایات هم حق والدین )  22/اسراء( ،به عنوان حقی بزرگ در کنار حق خداوند متعال مطرح
در روایات اسالمی توصیه شده  .استشده به عنوان بزرگترین حق بین حقوق اجتماعی قلمداد 

فروتن و خاضع باشد و آن دو را بزرگ بدارد و آنها را به اسم  ،د نسبت به والدیناست که فرزند بای
محبت به آنها نگاه کند که چنینی نگاهی عبادت  جلوي آنها راه نرود و با مهر و صدا نزند و

  ).46: ق1404حرانی، ( )31(است
نوع ارتباط  زیرا این؛ پرداختن به حواشی پرهیز می کنندو  والدین مسئول از زیاده گویی

  .)32(بلکه مالل آور است ،سودمند نیستفراگیر کالمی نه تنها براي 
گیر انتظارات مشخصی از فرزندان خود ندارند و معموالً به صورت مبهم با آسان خانواده هاي 

 
1- Berk 
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  ).553: 1368 ماسن،( فرزندان خود صحبت می کنند
 ؛و فاقد خویشتن داري هستند فرزندان این قبیل والدین اغلب از لحاظ اجتماعی غیرشایسته

و قدرت مهار تحریکات آنی را  هستندغالباً از کنترل خارج  رند وتحمل سختی را ندا
والدین با توجه به بعد معنوي انسان  ،در حالی که در شیوه تربیتی مسئوالنه )1984، 1مکوبی(ندارند

       آنان را خویشتندار  ،و با مجهز کردن آنها به سالح تقوا و صبر ،به تربیت دینی فرزندان اقدام
چرا که ؛ دننها افزایش می دهآدر برابر سختی ها و مشکالت در وجود را و توان مقاومت می کنند 

در منطق قرآن، انسان متقی از سوي . یکی از آثار تربیتی تقوا، رهایی از مشکالت و سختیهاست
شود که چه از حیث روانی و درونی و چه از حیث خارجی  خاصی مجهز می خدا به نیروي دفاعی

تقوا نیز با قوتی بیشتر چنین آرامشی را  ).4/طالق( دهد قدرت فائق آمدن بر مشکالت را به او می
دهد و با وصل او به قدرت الیزال الهی  شخصیت انسان را تحت سیطره قرار می می دارد؛ارزانی 

اساساً یکی از آثار وضعی تقوا آسان شدن . کند و رفع مشکالتش را فراهم می موجبات تأمین نیازها
انسان متقی در کوران حوادث با تمسک به ریسمان الهی خود را . کارها و رفع مشکالت است

 »می شودگیرد از فیوضات الهی برخوردار  و چون از انوار الهی بهره می) 53/نمل(دهد نجات می
  .دارد الت را از سر راه خود بر میمعضالت و مشک و )49/ص(

  

  مقایسه روش تربیتی مسامحه کارانه و روش تربیتی مسئوالنه 
یعنی روابط عاطفی میان والدین و ؛ در روش مسامحه کارانه تقاضا و پاسخدهی هر دو کم است

 خود اناین والدین در زندگی فرزند. چنین نظارت و کنترل فرزندان بسیار کم است فرزندان و هم
کار  والدین بی کفایت و مسامحه. کنند دهی به آنها ارائه نمی راهنمایی و جهت ؛اصالً درگیر نیستند

جز فراهم کردن حداقل از لباس و غذاي ( نسبت به نقش پدر یا مادري خود در مراقبت از فرزندان
  ). 1984مکوبی،(تعهدي ندارند) الزم

والدین فارغی هستند که کمترین وقت و اینها . ویژگی این والدین غفلت و بی توجهی است
این والدین اغلب تحت فشارهاي روانی فراوان . کوشش را صرف تعامل با کودك می کنند

چنین والدینی بین . از این رو وقت و انرژي کمی براي فرزندان خود دارند ؛زندگی آسیب می بینند
اولویت را بیشترین ین والدین و آن را حفظ می کنند و اغلب ا ،خودشان وکودك فاصله اي ایجاد

 
1- Maccoby 
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 آنها والدین محورند نه کودك محور .براي نیازها و عالئق خود قائل هستند تا براي کودکانشان
  ).234: 1373هترینگتون، (

. اغلب از رفتار فرزندان خود آگاهی ندارندنمی کنند و فرزندان خود حمایت از این والدین 
بی مهري و طرد فرزندان . اي تربیتی فرزندان خود غافل هستنداین والدین از بسیاري از نیازهبیشتر 

بی اعتنایی به وجود فرزند و سختگیري نسبت به کارها و فعالیتهاي او  والدین به دو طریقسوي از 
والدین قرار می گیرد، احساس  سويهنگامی که فرزند مورد بی اعتنایی کامل از . انجام می گیرد

و سرباري بیش است ي خانواده است در واقع نسبت به آنها بیگانه می کند اگر چه یکی از اعضا
تنبیه و سرزنش و ایرادهاي گوناگون به فعالیتهاي کودك، بی مهري خود را نسبت ا والدین ب. نیست

در حالی که در روش تربیتی مسئوالنه از  )به نقل از احمدي، 1999 ،1دارلینگ( کنندبه او ابراز می 
روابط  ،فرزندان نهی شده است و ضمن تعادل در تقاضاها و پاسخ دهی غفلت نسبت به تربیت

نظارت و مراقبت غیر مستقیم و کنترل بر اساس . عاطفی و معقولی بین والدین و فرزندان وجود دارد
ضوابط همراه با عواطف صورت می گیرد و به نیازهاي مادي و معنوي فرزندان توجه می شود و 

  .رزندان خود احساس مسئولیت می کنندوالدین نسبت به سرنوشت ف
آنها می دانند بازي نیاز طبیعی کودك . والدین مسئول در بازي فرزند خود شرکت می کنند

در ضمن همین بازیهاست که استعدادهاي طبیعی  نمی کند؛رشد سالم  ،است و بدون آن فرزند
گیرد و براي زندگی  شکل می و اخالق و رفتار اجتماعی و انفرادي او می یابدکودك پرورش 
دازد تا در رخیز بپ مستحب است که فرزند در کودکی به بازي و جست و. شودآینده آماده می 

  ).51: 6 ج ،1367 کلینی،( )33(بزرگسالی شکیبا باشد
پروري مسئوالنه از هیچ نوع راهنمایی به فرزند خویش دریغ نمی ورزند و  والدین در فرزند

فرزند را نصیحت و راهنمایی نمی  ،در حضور دیگران ؛)34(خواهان هستندخیر و سعادت فرزند را 
  ).489: ق1404حرانی، ( )35(کنند تا به شخصیت او ضربه اي وارد نشود

چنان از اهمیت برخوردار است که حضرت رسول  تربیت فرزند از دیدگاه اسالم آن 
واجب  کارهايوالدینی را که به این مهم بی توجهند و خواندن و نوشتن و یادگیري ) ص(اکرم

و برائت خود را از آنها چنین  ددهمی مورد سرزنش قرار  ،فرزند خویش را فداي مال دنیا می کنند
هم ال یعلمونهم شیئاً من الفرائض و إذا تعلّموا ویل الوالد آخر الزمان من آبائ «:بیان می فرماید

 
1- Darling 
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نَعوهم و رضوا عنهم بعرض یسیر من الدنیا فانا منهم بريء ٌ و هم منی براء واي به حال فرزندان : »م
آموزند و  الزم و واجب را به آنها نمی کارهايآخر الزمان از دست پدرهایی که هیچ یک از 

  آنها به خاطر کمی مال دنیا مانع ، فراگیري علم بپردازند خواهند به هنگامی که خود فرزندان می
: 2، ج 1408طبرسی، ( من از این نوع پدران بیزارم و آنها هم از من بیزار خواهند بود .شوند می

290.(  
آنان را به آداب حسنه ؛ والدین مسئول فرزندان خود را به ارزشها و آداب نیکو آشنا می کنند 
آورند و از آنها می  پایبندي به ارزشها و امور شایسته را در آنان پدید تعهد وو )36(می سازنددب ؤم

طور که امام  همان ).263: ق1404 حرانی،( سازندمی نیکوکار  متدین و ،منؤافرادي شایسته، م
فرزندان را به آداب نیکو تربیت  نداین می دانند که والدین مسئول بر پدررا حق فرزند  )ع(سجاد
  .ندنک

  

  یسه روش تربیتی مقتدرانه و روش تربیتی مسئوالنه مقا
فرزند پروري مقتدرانه نزدیکترین  ،در میان روشهاي فرزند پروري مطرح شده در روانشناسی 

والدین مقتدر به صورت افرادي با صمیمیت و محبت با زیرا  ؛روش تربیتی به روش اسالم است
رابطه خود را با فرزندان مستحکم می کنند و ، و با ابراز محبت به فرزندان خود ،فرزندان خود رفتار

  از جهت کنترل رفتاري، محدودیتهاي واضح و مناسب با سن فرزندان براي رفتارهاي او در نظر 
اغلب از تقویت مثبت براي هدایت رفتار استفاده می کنند با این حال هنگامی که ؛ می گیرند

  ). 1991بامریند، (ی کند از بازخواست و تنبیه هم به صورت مالیم استفاده می کنندموقعیت اقتضا م
در این خانواده ها تمام افراد خانواده قابل احترام هستند و والدین در مسائل مختلف با فرزندان  

خود مشورت می کنند و اعضاي خانواده صالحیت اظهار نظر درباره مسائل و مشکالت مربوط به 
والدینی انعطاف پذیرند و ضمن اعطاي آزادي به فرزندان خود براي ، والدین مقتدر. دارندخود را 

چنین به گفته هاي کودکان  آنها هم .هدایت آنها مقررات و چارچوبهاي روشنی تعیین می کنند
به عنوان بزرگسال را این والدین حقوق ویژه خود  .کنندو گفتگو با آنها را ترویج می  ،خود گوش

  ).1991بامریند ( می شناسند ته اند، اما عالیق فردي و ویژگیهاي خاص کودك را نیزشناخ
این . تواناییهاي در حال رشد فرزندشان معقول هستند موردوالدین مقتدر توقعاتی دارند که در  

شان به رفتاروالدین از طریق تنظیم کردن انتظاراتشان با توانایی فرزندان خود در پذیرفتن مسئولیت 
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آنها امکان می دهند تا بفهمند افراد شایسته اي هستند که می توانند خودشان زندگی روزمره را با 
: 1381 برك،( در نتیجه عزت نفس زیاد و رفتار پخته و مستقل پرورش می یابد بگذرانند؛موفقیت 

456 .(  
رانه روانشناسان در میان سبکهاي مطرح شده در غرب روش فرزند پروري مقتد دیدگاهاز  

مدترین روشهاي تربیتی است به طوري که فرزندانی که والدین آنها روش مقتدرانه را ابهترین و کار
گیرانه و مستبدانه و  آسانبه کار می برند در مقایسه با فرزندانی که والدین آنها از روش تربیتی 

ارند و نسبت به ردمسامحه کارانه استفاده می کنند از مهارتهاي اجتماعی و عزت نفس بیشتري برخو
چنین بین یادگیري و پیشرفت  هم ؛)354: 1381، برك(هستند دیگر امیدوارتر  انکودکان و نوجوان

  ).95: 1387باقرپور، (تحصیلی فرزندان با روش تربیتی مقتدرانه رابطه معنی دار وجود دارد
مسئولیت  ؛اغلب نوجوانان بزهکار بیان کرده اند که داراي پدرانی عصبانی و پرخاشگر هستند 

به نقل از  2،1986کلسو و استوارت؛ 1979 ،1مک کورد(خشن هايناپذیر، تنبیه کننده با دستور
به نقل  1998 ،3مارکوس و گري(دارندو طرد کنندگی  اعتناو مادرانی با ویژگی بی ) 1385 ،فقیهی
سانر و (عواطف و حمایت با رفتار خشونت آمیز نوجوانان رابطه قوي دارد نبودن). 1385فقیهی،  از

  ).1385 ،به نقل از فقیهی 4الیکسون
  

  نتیجه گیري 
فرزند پروري مقتدرانه نزدیکترین  ،در میان روشهاي فرزند پروري مطرح شده در روانشناسی

مقتدر به صورت افرادي با صمیمیت و محبت با والدین زیرا  ؛روش تربیتی به روش اسالم است
  .و با ابراز محبت به فرزندان خود رابطه خود را با فرزندان مستحکم می کنند ،فرزندان خود رفتار

تفاوتهایی بین این دو  ،اگر چه این روش تربیتی نزدیکترین روش به روش تربیتی اسالم است
 شودوالدین مشخص می  زیادضاها و پاسخ دهی چنانکه فرزند پروري مقتدرانه با تقاهست؛ روش 

معموالً والدین . در حالی که در روش تربیتی اسالم تقاضا ها و پاسخ دهی بر محور تعادل است
 مقتدر تالش می کنند تا فرزندشان به اهدافی دست یابند که خود براي آنها تعیین کرده اند؛

 
1- Maccord 
2- Kelso & stewart 
3- Marcus & Gray 
4- Saner & Ellickson 
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نیز مد نظر است تربیت فرزند مطرح کرده  درحالی که در روش مسئوالنه اهدافی که خداوند براي
پرخاشگري و  عالوه بر این گاهی اقتدار غیر منطقی موجب احساس طرد شدگی، .قرار می گیرد

افسردگی فرزندان می شود در حالی که در روش مسئوالنه رفتارها و تعامل والدین با فرزندان بر 
  .ی نمی کنندالهی تخط هايضوابط شرعی مبتنی است و والدین از دستور

انسان از  در نگاه آنان،  اگر چه والدین مقتدر در پی عزت بخشی به فرزندان خویش هستند   
این جهت که انسان است و وجود دارد و می تواند استقالل داشته باشد به عزت نفس انسان توجه 

اراي د )29/حجر( در حالی که در اسالم انسان از آن جهت که وجودي از وجود خداست دارند
و این وظیفه بر دوش  و افزایش دهدکند ارزش است و بر انسان الزم است که این ارزش را حفظ 

والدین به عنوان عامالن اصلی تربیت فرزندان نهفته است تا بیشتر به این اصل اساسی تربیت توجه 
  .کنند و محور تربیتی خویش را بر این اصل قرار دهند

گیرانه و مستبدانه بیشتر بر نوع  آسانه، مسامحه کارانه، در روش فرزند پروري مقتدران   
شخصیت والدین و نگرش آنها تأکید می شود در حالی که در شیوه مسئوالنه از یک سو معیار 
شیوه فرزند پروري فطرت خود فرزند  است و والدین موظفند بر اساس آن برنامه ریزي تربیتی کنند 

ا بر اساس هواهاي نفسانی است و نه بر اساس فطرت و خواسته هاي شخصی خود را که چه بس
را به کار گیرند  انسانی معیار قرار ندهند و از سوي دیگر احکام و راهنماییهاي هدایتی و تربیتی انبیا

  .الهی  مطرح کرده اند آموزه هايکه براساس 
ه در شیوه در سبکهاي تربیتی غرب انسانها ناظر بر چگونگی تربیت فرزندان هستند در حالی ک

مسئوالنه خدا ناظر است و والدین اعتقاد دارندکه  فرزندان اماناتی نزد والدین هستند که هدایت و 
بر عملکرد آنهاست و باید در قیامت در برابر خداوند  و خداوند ناظر ،تربیت فرزند وظیفه آنها

  .پاسخگو باشند و به همین سبب ضمانت اجرایی مناسبی وجود دارد
گیرانه و مسامحه کارانه براي  آسانپروري در چهار سبک مقتدرانه، مستبدانه،  ندهدف در فرز

در حالی که در روش تربیتی مسئوالنه  )1991 بامریند،(کنترل و اجتماعی کردن فرزندان است 
ازآنجا که والدین به حقیقت وجودي انسان آگاه هستند  و انسان را مستعد رسیدن به همه کماالت 

هدف از تربیت فرزندان را رسیدن به کرامت و قرب الهی  و  ،نتیجه والدین مسئول می دانند در
  .متخلق شدن به صفات الهی می دانند

در چهار روش مطرح شده در غرب والدین به تربیت دینی فرزندان توجهی ندارند در حالی که 
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تربیت فرزندان ، والدین مسئول .روش تربیتی اسالم بر اساس توحید مداري و والیتمداري است
خواهند که در آثار صنع الهی بیندیشند  و از فرزندانشان می دهند میخویش را بر محور توحید قرار 

همیشه  به یاد  ؛)13/لقمان(و هیچ چیز را شریک خداوند قرار ندهند) 114: 23، ج 1367 مجلسی،(
  .او باشند و ارتباط  محکمی با او برقرار سازند

که در ابعاد دنیوي یعنی  هستندالگوي تربیتی انسانهاي مافوق و برتري  ،در چهار سبک تربیتی
به دلیل ) ع(و اهل بیت) ص(والنه پیامبرئولی در شیوه تربیتی مسهستند؛ مد اهنر و غیره سر، فن علم،

  . بهترین الگوي تربیت معرفی می شوند ، انسان کامل بودن 
  

 یادداشت ها 
  .»ثیب علی الحسناتالبنات حسنات و اهللا یسئلُ عن النعیم و ی البنون نعیم و«): ع(امام صادق -1
  .»الولَد ثَمرُ القلب«): ص(پیامبراکرم -2
  .»القلب نۀالعین و ریحا ةأطلبو الولَد و التَمسوه فإنَّه قُرَّ«): ص(پیامبراکرم -3
  .»بهم الرجل أن یکون له ولد یستعین ةمن سعاد«): ع(امام زین العابدین -4
  .»أیاکم أن تَعملوا عمالً یعیرونا به فَأنَّ ولَدالسوء یعیرُ والده بِعمله«): ع(امام صادق -5
  »مجبنۀٌ مبخلۀٌ محزنۀٌالولَد ثَمرُ القلب و أنَّه «): ص(پیامبر اکرم -6
  »أحبوالصبیان و ارحموهم«): ص(پیامبر اکرم -7
  »تستبد برأیک فمن استبد برایه هلکال «): ع(امام علی -8
ذَا إِلَّا الْعظَۀُ تَنْفَعه لَا ممنْ الَتَکُونَنَّ و«): ع(امام علی -9 غْت إِ بهائم و بِالْآدابِ، یتَّعظُ الْعاقلَ إِیلَامه، فَإِنَّ فی بالَ ظُ لَا الْ تَتَّع 

  »بِالضَّرْبِ إِلَّا
خلوقونَ لزَمانٍ غَیرِ زمانکُماوالدکم علی  واتَقسر ال«):ع(امام علی -10 م منَّهآدابِکُم، فَا«  
 فإنّی االطفال حب :عندك؟ قال أفضل أالعمال أي رب یا« ):ع(موسی قال« :نیز می فرمایند) ع(امام صادق -11

تهم فان توحیدي علی فطرتهم برحمتی جنتّی أدخلتهم اُم«.  
  .»لیس منا من لم یرحم صغیرنا و لم یوقر کبیرنا «): ص(پیامبر اکرم -12
  .»قلوب الرجال وحشیۀفَمن تألفها أقبلت علیه«): ع(امام علی  -13
  .»من أحب شیئا لهج بذکره«)ع(امام علی  -14
  . »اذا أحب أحدکم أخاه فلیعلمه فإنّه أصلح لذات بینکم«): ع(امام کاظم -15
  .»کلی، حتی کانّ شیئا لو اصابک اصابنی، کانّ الموت لو أتاك أتانی وجدتک بعضی بل وجدتک«): ع(امام علی -16
  .»من کان له ولَد صبا«) ص(پیامبراکرم -17
 .»اذا سافر احدکم فقدم من سفره فلیات أهله بما تیسر و لو بحجر«): ع(قال صادق -18
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  .»القبل فی حتی أوالدکم بین تعدلو أن یحب اهللا انّ« ): ص(پیامبر اکرم -19
 یتجاوز و میسوره یقبل برّه؟ قال علی یعینه کیف قلت :قال برّه علی ولده أعان من اهللا رحم«): ع(امام صادق  -20

 .»به یخرق ال و ال یرهقه و معسوره عن

  .»االمن من اهنأ نعمه ال«): ع(امام علی -21
 .»اذا اصبح مسح علی رووس ولده و ولد ولده«): ص(کان النبی« -22

ضب«): ع(علیامام  -23   .»ال أدب مع غَ
  .»من حسن کالمه کان النجح امامه«):ع(امام علی -24
  .»ایاك و مستهجن الکالم فانه یوغر القلب«): ع(امام علی -25
 .»االفراطُ فی المالمه یشُب نیران اللجاج«): ع(امام علی -26

  »و تحسین إسمه و المبالغه تأدیبهتجب للولد علی والده ثالث خصال؛ اختیاره لوالدته «): ع(امام صادق -27
 فان السالم علیه األطهر األطیب بنبیک فتأس األسوة فی لک کاف) ص(اهللا رسول فی کان لقد و«): ع(امام علی -28

 ،البالغه نهج(» الثره المقتص و بنبیه المتأسی اهللا الی العباد أحب و تعزي، لمن عزأ و تأسی، لمن أسوة فیه
    )60 خطبه

  .»التري جاهال اال مفرطاً و مفرّطا«): ع(علیامام  -29
  .»حسد أَو عی االستحقاق عن التقصیرُ و ملَقٌِ  االستحقاق منَ بَأکثَرَ الثَّناء«): ع(امام علی -30
  .»عباده الوالدین وجه الی النظر«): ع(امام علی -31
  .»االخوان تمل الکالم ةکثر«): ع(امام علی  -32
  .»هکذا یکون أن اال ینبغی ما:  قال ثم .کبره فی حلیماً لیکون صغره فی الغالم عرامۀ تستحب«): ع(امام کاظم -33
: امام حسن عسگري از تعجب والدین از عنایت بزرگ خدا به آنها در بهشت یاد کرده است و می فرماید -34

. بدین االسالم ةو تبصیر کما آیا فیقوالن یا ربنا انی لنا هذه و لم تبلغها أعمالنا؟ فقال هذه بتعلیمکما القرآن«
  .»فانی لم الک نصیحه و انک لن تلغ فی النظر لنفسک و ان اجتهدت مبلغ نظري لک

  .»من وعظ عالنیه فقد شانه«): ع(امام علی -35
نِ منْ ولّیتَه عما مسئُولٌ أَنّک«): ع(امام سجاد -36 سبِ ح اْلأَد«. 
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