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 ۱۳۹۷تابستان )، ۱۱۷(پیاپی  دوم، شمارۀ چهارمهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

 آن و ارزیابیفرزندپروری بامریند  معرفی سبک

 اجتماعی اسالمی - های اخالقی با نگاهی به گزاره
 ١احمد پناهی علی  

 دهیچک
ّ ؤ یکی از م سبک فرزنـدپروری ، ای اساسی در گستره و موضوع تربیت فرزنده فهل

، با روش تحلیـل محتـوا از تحقیقات کیفی است و ،پژوهش حاضر. والدین است
بـا  ،ت و ضـعف آنبه برخـی نقـاط قـوّ  ،زندپروری بامریندضمن معرفی سبک فر 

هـای  گـزارهدر  اندیشی ژرفع و تتبّ  با. های اسالمی پرداخته است به آموزه نگاهی
 امتیـازات رغم علی ،بامریند فرزندپروری توان استنباط کرد که سبک می ،اسالمی

ضـعف دارای نقـاط  ،دارد کـه) مقتدارانـه سـبک در ویـژه بـه( نسبی جامعیت و
هـای  مبتنی بر گـزارهفرزندپروری سبک  است که نیا یال اساسؤ س. چندی است

هـای فرزنـدپروری و  هایی اسـت کـه در دیگـر سـبک گیدارای چه ویژ  ،اسالمی
. رنگ است در سبک فرزندپروری دایانا بامریند مورد توجه نبوده و یا کم ،ویژه به

 ۀگسـتر  افـزایش و جامعیـت ،اتقـان در توانـد می که ای امتیازات و نکات برجسته
 هـای گونـه بـه نکـات این و باشد اهمیت حایز ،فرزندپروری سبک ۀنظری شمولی
 در اسالمی و در رابطه با سبک فرزندپروری وجود دارد و های گزاره در ،مختلف
. ایـن نشـده اسـت بوده و یا مالحظـه رنگ کم بسیار ،بامریند فرزندپروری سبک
غفلـت از اصـل ، های فرزندان ها و تفاوت ه ظرفیتتوجهی ب بی: عبارتند از نکات

                                                 
 .۲۱/۰۷/۱۳۹۷تاریخ پذیرش: - ۰۳/۰۴/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 ).apanahi@rihu.ac.ir(عضوهیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه . ١
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هـای معنـوی و  جنبـه ۀعـدم مالحظـ، ناهمترازی بین تقاضا و کنترل، نگری جامع
عدم توجه به تقویت خودکنترلی و پرهیزکاری در ، عبادی در اهداف فرزندپروری

 ... . فرزندان و عدم توجه به هنجارهای متافیزیکی و الهی و
 همترازی تقاضا، نگری اصل جامع، بامریند، فرزندپروریسبک  واژگان کلیدی:

 . اهداف متافیزیکی، های فردی تفاوت، کنترل و

 مقدمه
، اصـول، باورهـا شـامل کـه اسـت فرزنـدی - والـد ارتبـاط از ای گونـه یفرزندپرور

 و شـده درونـی رفتارهای گیری شکل در ثرؤ م عاملی و شود می  ژهیو  یرفتارها و ها روش
 ،رافرزنـدپروری  سـبک )۲۰۱۱( ٢اسـترنبرگ. )۱۹۹۱، ١بامرینـد( اسـت رزندانف ۀشد برونی

. اسـت کرده معرفی فرزند تربیت و پرورش توصیف برای فرد یک ترجیحات چگونگی
 بلکـه ،نیسـت توانـایی بـا متـرادف ،فرزنـدپروری سـبک کـه اسـت بـاور این بر ،ایشان
 ،است معتقد )۲۰۱۱( ٣زانگ. است فرزند تربیت ۀحوز  در ها توانایی بکارگیری های روش
 کنتـرل و مـدیریت بـرای ،دارد وجود مختلفی های راه ،جامعه ۀادار  برای که گونه همان

 بـرای متفـاوت هـای راه ایـن و دارد وجـود گوناگونی های راه ،هم فرزندان های فعالیت
 هـای سـبک ،دیگـر عبـارت بـه. گویندفرزندپروری  سبک ،را فرزند تربیت و مدیریت
 در خـویش هـای توانایی بکارگیری در والدین غالب یا یافته رجحان روش ،وریفرزندپر 
 از ای منظومـه ،در پـژوهش حاضـرفرزنـدپروری منظـور از سـبک . است فرزند پرورش

نگرش والدین به ، فرزندان به نسبت والدین تعامِل  نوِع ، )کنش و واکنش ها( بازخوردها
 یـک ،مجمـوع در های مختلف که ساحتفرزندی در  -فرزندان و کیفیت ارتباط والد 

با  والدین ابرازی تعامل والدین با فرزندان و در رفتارهای در را شناختی - هیجانی فضای
 . باشد می، زند فرزندان رقم می

، ل اخالقیفرزندپروری در تحّو  ۀبر اهمیت شیو  ،پژوهشگران و اندیشمندان مختلف

                                                 
1. Baumrind, D. 
2. Sternberg, J. R 
3. Zang, R. B 
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، والـدینفرزندپروری  های سبک )۲۰۰۶( ١هان. تربیتی و شخصیتی فرزندان اذعان دارند
 از ،فرزندان را با والدین تعامل مدل و خانواده ساختار در فرزند به جایگاه والدین نگرش
 )۲۰۰۲( ٢بورنسـتین. کنـد تلقـی مـی فرزنـدان تربیـت و اساسـی در اهمیـت حایز عناصر

ــرین مرحلــه در فر  اساســی ،رافرزنــدپروری  تقــال اجتمــاعی کــردن و ان، ینــد پــرورشآت
ترین نقـش  مهم. داند های والدین به فرزندان می آل یدهو ا های فرهنگی و اخالقی ارزش

کنتـرل و ، راهنمـایی، تربیت، آموزش، یند فرزندپروریآوالدین و مربیان در گستره و فر 
 ٤ۀشـد سـازی و برونـی ٣شـده سـازی رفتارهـای درونـی. تعامل مناسب با فرزنـدان اسـت

ثیر عناصر مختلفی است کـه سـطح و أتحث ت ،کودکی ۀر فرزندان و به خصوص در دو 
، ٥ویلم شارست( باشد ترین عنصر می مهم، کیفیت تعامل والدین و انتظارات آنان از فرزندان

پیامدهای منفی بسـیاری در پـی  ،فرزندان ۀشد سازی اختالل در رفتارهای برونی. )۲۰۰۵
، صـحیحفرزنـدپروری های  دین به روشآشنایی و التزام وال. )۲۰۰۵، ٦دنیتا و همکاران( دارد

مناسـب در فرزنـدان  ۀشـد سازی برونی و شده سازی درونی گیری رفتارهای باعث شکل
تواند  می ،صحیحفرزندپروری های  با سبک آشنایی والدین. )۲۰۰۵، ویلم شارست( گردد می
رین تـ از مهـم ،والـدینفرزنـدپروری  سـبک. ها را سّد نمایـد بسیاری از ناهنجاری ۀزمین

 از بـه نقـل۲۰۱۲، ٧گـاالرین و آلونسـو( باشد میاجتماعی فرزندان  - عوامل رشد و تحول روانی
کید فراوانی بر اهمیت نقش تربیتی أ ت ،های اسالمی گزاره. )۱۳۹۲، همکاران و گندمانی سیفی

 . )۶/۵۱، ۱۴۰۷، ینیکل( ٨و والدگری دارند
 صـریح و ضمنی طور به ،یفرزندپرور های روش و ضوابط، اصول ،یاسالم متون در
و چنـد ُبعـدی کـه  دهیـچیپ کنشی، اسالمی انداز چشم از یفرزندپرور. است شده بیان

                                                 
1. Han, Y. S 
2. Bornstein, M 
3. internalizing 
4. externalizing 
5. Wilmshurst, L 
6. Denita, M. R 
7. Gallarin, M. , & Alonso, A 

ْلِزُموا«. ٨
َ
ْوالَدکْم  أ

َ
حِسُنوا أ

َ
ْوالَدکْم  َفِإنَّ ، آداَبُهْم  َوأ

َ
 خـوب را آنهـا و باشید خود کودکان مراقب؛ »ِإَلیکْم  َهِدیةٌ  أ

 . شما برای خداوند جانب از هستند ای هدیه آنها چون، کنید تربیت
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 مجزا طور به که است ییها روش و ها تعامل، ها آموزش، ها یساز نهیزم، رفتارها مشتمل بر
ثیر أافراد تـ یاخالقی و رفتار، یعاطف، یمعنو ، یشناخت رشد بر، گریکدی با تعامل در و

 از. دهـد ثیر قـرار مـیأتحـت تـ ،یاجتماع و یفرد ابعاد های افراد را در گذاشته و ُکنش
معطـوف بـه  ،یوسیعی از سهم فرزنـدپرور ۀاولیه و گستر  تیمسئول، اسالمی انداز چشم

از وظـایف والـدین  ،بر اینکه تربیـت فرزنـد مضافاً  ،های اسالمی در گزاره. والدین است
فرزنـدپروری هـای  گیـری والـدین از سـبک بر لـزوم بهـره ،)۲/، ۱۴۰۸، ینور ( ١ی شدهتلقّ 

 . )۲۶۳، ۱۴۰۴، یحران شعبه ابن( ٢کید شده استأ ت ،مناسب و مفید نیز
موفقیـت و ، سعادت و موفقیت فرزندان را در گرو سـعادت ،های اسالمی در گزاره

ــدان دانســته و مصــون ــدین در راســتای تربیــت نیکــوی فرزن ــالش وال ــه یت ــتال ب ت از اب
آنـان  یبعـد یها فرزندان و نسل یو اجتماع یتیشخص، یاخالق، یروان یها یهنجارناب
. )۱۵/، ۱۴۰۳، یمجلسـ( ٣ن منوط دانسـته اسـتیوالد یتیو ترب یبه نوع عملکرد آموزش ،را

 جملـه از( آنهـا از برخـی کـه ،شـده مطرحفرزندپروری  راستای در مختلفی های سبک
 . است برخوردار بیشتری نسبی اتقان و جامعیت از ،)بامریندفرزندپروری  سبک

به ویژه با نگاه اسالمی  ،فرزندپروریسبک  ۀای که در رابطه با پیشین ع و مطالعهبا تتبّ 
امـا بـه صـورت پراکنـده و  ،پژوهش جدی در ایـن رابطـه مشـاهده نگردیـد، انجام شد

ز کتاب برخی ا. به این بحث پرداخته شده بود ،ها و مقاالت اجمالی در برخی از کتاب
بـا نگـاه  ی و در مـوارد محـدودیرهایی که به نوعی با بحث سبک فرزندپرو  و پژوهش
 : مرتبط بودند عبارتند از، اسالمی

ای در تحول  کید بر نقش یادگیری مشاهدهأ ضمن ت ،)۲۰۰۴( ٤آلبرت باندورا و بیوسی. ۱
 -عـاطفی  ۀهـای والـدگری و ایجـاد رابطـ بـر شـیوه، شخصیت و رفتارهای فرزندان
بهبـود عملکـرد رفتـاری  از عوامـل تعیـین کننـده در ،هیجانی صحیح با فرزنـدان را

 . دندان فرزندان می

                                                 
 ». دبهأالولد علی الوالد أن... یحسن  حّق . «١
َك «. ٢ نَّ

َ
ا َمْسُئوٌل  أ َدِب  ُحْسِن  ِمْن   َتهُ یُولِّ  َعمَّ

َ
َالَلةِ  اْأل هِ  َعَلی َوالدَّ  . »... كیفِ  َطاَعِتهِ  َعَلی َلهُ  َواْلَمُعوَنةِ  َربِّ

 ». ه لیفلح بفالح الرجل المؤمن ُولده وولَد ُولدهاللّ  ّن إ«. ٣
4. Bandura,A. ,&Bussey,K 
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ضـمن  ،»Theories of personality« در کتاب خود با عنـوان )۲۰۰۶( ١سیفست ج. ۲
فرزنـدپروری هـای  سبک ۀبه نقش تعیین کنند، اشاره به اهمیت تربیت و جایگاه آن

اشـاره  ،هـای رفتـاری فرزنـدان ل شخصـیتی و ویژگـیحّو گیری و ت والدین در شکل
 . نموده است

ای تحـت عنـوان اثربخشـی آمـوزش رفتـاری  در مقالـه ،)۱۳۹۲( دادستان و همکـاران. ۳
بـر موضـوعاتی ، سـال ۹تـا  ۷کودکان  ۀشد سازی والدین بر کاهش مشکالت برونی

ــ ارهــای والــدین بــر رفتفرزنــدپروری ثیر عوامــل مختلــف از جملــه ســبک أچــون ت
فرزنـدان و برخـی از مشـکالت مربـوط بـه  ٣ۀشـد سازی و برونی ٢شده سازی درونی
رفتارهـای ضـد اجتمـاعی و ، پرخاشـگری، همانند تعارض با دیگـران ،سازی برونی

نـاتوانی در مهـارگری و آزار کالمـی و فیزیکـی ، نظمی بی، نافرمانی، هنجارشکنانه
سـبک ، های متعدد استناد به پژوهش همچنین با ،ایشان. اشاره نموده است، دیگران

ی تلّقـ ،گیری رفتارهای کودکان والدین را یکی از عوامل مهم در شکلفرزندپروری 
 . نموده است

بخشی آموزش مهارت حل اثر«ای با عنوان  در مقاله )۱۳۹۳(، نیکتا و همکارا شکوهی. ۴
رخـی اجمـالی بـه ب ۀضـمن اشـار  ،»والـدینفرزنـدپروری له بر استرس و سبک أمس

پرداختـه و بـه فرزنـدپروری به آثار و فواید آمـوزش سـبک  ،فرزندپروریهای  سبک
گاهی والدین از سبک  . اشاره کرده است ،نیزفرزندپروری های  اهمیت آ

بـا فرزنـدپروری های  بررسی سبک« با عنوان ای در مطالعه )۱۳۹۳(ان قدسی و همکار . ۵
بـه بررسـی  ،»هـج البالغـهسـی و یکـم ن ۀدر نامـ امـام علـیفرزندپروری سبک 

هـای علـوی در  گیری از آموزه بامریند پرداخته و با بهرهفرزندپروری اجمالی سبک 
، گیرانـه مقتدرانـه و سـهل، به نقد و بررسی اجمـالی روش اسـتبدادی ،نهج البالغه
تـرین شـیوه بـه  نزدیک ،ی مقتدرانه رارروش فرزندپرو  ،در نهایت نیز. پرداخته است

 . ی نموده استتلقّ  ام علیتربیتی ام ۀشیو 

                                                 
1. Feist, Jess and G. J. Feist 
2. internalizing 
3. externalizing 
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بـه سـبک  ،»Life-span development«در بخشی از کتاب  )۲۰۱۱( جان سانتراک. ۶
فرزنـدپروری تـرین سـبک  ترین و جـامع عنوان معروف به ،دایانا بامریندفرزندپروری 

، ١مسـتبدانهفرزنـدپروری ( بامرینـد ۀهای چهارگان اشاره نموده و ضمن معرفی روش
فرزنـدپروری  و) غفلـت کننـده( ٣غافالنـهفرزنـدپروری ، ٢گیرانـه نآسافرزندپروری 

 .ها در فرزندان نیز توجه نموده است به نتایج تربیتی این شیوه ،)٤مقتدرانه
بـا فرزنـدپروری بررسـی الگوهـای « ای با عنوان در مقاله )۱۳۸۷(، بهرامی و همکاران. ۷

فرزندپروری های  شیوه ۀبطبه بررسی را ،»قیت تحصیلی فرزندانسالمت روانی و موفّ 
به این  ،ایشان در این مطالعه. آموزان پرداخته است بامریند و پیشرفت تحصیلی دانش

 ،تربیتـی مقتدرانـه و پییشـرفت تحصـیلی فرزنـدان ۀشـیو  ۀنتیجه دست یافته که رابط
افـزایش پیشـرفت تحصـیلی فرزنـدان باعـث  ،تربیتی مقتدرانـه ۀمعنادار است و شیو 

 . نشده است هاین رابطه مشاهد ،اه سایر شیوهگردد و در  می
فرزنـدپروری های  سبک ۀمقایس« ای با عنوان در مقاله ،)۱۳۹۱( پرچم و همکاران. ۸

بـه بررسـی اجمـالی سـبک  ،»مسئوالنه در اسـالمفرزندپروری بامریند با سبک 
المی مقایسـه نمـوده ـتربیتـی اسـ ۀرا بـا شـیو  بامریند پرداخته و آنفرزندپروری 

 . است
ق در قدم نخست در پی آن است که به تبیین و معرفی دقیق محقّ  ،در پژوهش حاضر

براساس منابع و مستندات جدید و معتبر بپـردازد و در قـدم  ،بامریندفرزندپروری سبک 
، بامرینـدفرزنـدپروری اجمـالی بـه برخـی از نقـاط ضـعف سـبک  ۀضمن اشار  ،بعدی

. های وحیانی و اسـالمی را بیـان نمایـد موزهمبتنی بر آفرزندپروری امتیازات مهم سبک 
هـای دینـی داشـته  ق تالش خواهد کرد نگاهی جامع و گسترده به آمـوزهمحقّ  ،همچنین

اسـتقراء کامـل و تـاّم در ایـن  ،امکان بلکه تا حّد  ،باشد و به استقراء ناقص اکتفا ننماید
 . زمینه داشته باشد

                                                 
1. authoritarian 
2. permissive 
3. Neglectful parenting 
4. autharitative 
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 دایانا بامریندفرزندپروری سبک الف. 
 ،کـه از جامعیـت و اتقـاق نسـبی برخـوردار اسـتفرزنـدپروری های  سبک یکی از

هـا و  بنـدی در دسـته ،بامرینـدفرزنـدپروری سـبک . بامرینـد اسـتفرزندپروری سبک 
 : های مختلف ترسیم و بیان شده که عبارتند از گونه

 )  گیرانه سخت( ١مستبدانه ۀگون .۱
پایین  ،دهی عاطفی و استقاللروابط ، سطح پذیرش، مستبّدانه فرزندپروری در روش

 برای آنها، هستند کننده طرد و سرد، مستبد والدین. است و سطح کنترل بسیار باالست
 بـرای. کننـد می تهدیـد و جـویی عیـب، دهند می دستور، کشند می فریاد کنترل ِاعمال
 چـرا و چـون بی را آنهـا تصـمیم ،کودکـان دارند انتظار و گیرند می تصمیم ،خود فرزند
 ۀراه با تنبیـه از ناحیـباعث واکنش تند و هم ،نافرمانی و مقاومت کودکان. کند اعتاط

 کودکان؛ است ٣و محدود کننده ٢سبکی تنبیه کننده، تربیتی ۀاین شیو . گردد والدین می
های  حدودیتم ،)گیر سخت( والدین مستبد. شوند به اطاعت مطلق تشویق و ترغیب می

 ۀاجـاز  ،کـانبـه کود ؛ عات غیـر متعـارف دارنـدوقّ کنند و ت جدی برای کودک وضع می
 قوانین سـخت و فراتـر از تـوان کودکـان معموالً  ،آنها. دهند تبادل کالمی محدودی می

 لیـدل ـۀارائـ یبـرا یلزومـ دهنـد و و توضیحی نیز راجـع بـه قـوانین نمـیکنند  وضع می
باال و  ،اعمال کنترل، یدر این سبک تربیت. )۱۹۹۱، و بامریند ۲۵۳، ۲۰۱۱، سانتراک( نندیب نمی

هـای مطلـق  دارای مـالک معمـوالً  ،این دسـته از والـدین. پایین است ،پذیری مسئولیت
قیـد و شـرط بـر  بی ،اهای خود ر  کنند و خواسته محدود میهستند و استقالل کودک را 

داننـد  عت فرزند را یک امتیاز و کمال میاطا ،تنها این والدین. کنند کودک تحمیل می
در صدد توبیخ  ،ر باشدهنگامی که رفتار و باور فرزندشان با معیارهای آنان ناسازگاو لذا 

 کنترل بر عالوه ،مستبد والدین. کنند ند و او را از حقوق خود محروم میآی فرزند بر می
 بـه کـه پردازنـد می نیـز شـناختی روان کنتـرل نـام به تری ظریف نوع به، ناموجه مستقیم

                                                 
1. authoritarian 
2. punitive style 
3. restrictive style 
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 در و کـرده دخالـت والـدین به کودکان دلبستگی و فردیت، یکالم ابراز در آن موجب
بهـره . )۴۸۳-۱/۴۸۰، ۱۳۹۴، کبـر  بـه نقـل از لـورا، ۱۹۹۶، بـاربر( کننـد می تصـرف و دخـل آنها

 ،مسـتبدانهفرزنـدپروری به ویـژه تنبیـه بـدنی در سـبک ) Punishment( گیری از تنبیه
 . )۲۰۰۴، ١رگالدو و همکاران( فراوانی معناداری دارد

 گیرانه گونه و روش سهل .۲
 پـذیرا و مهـرورز، کننـد می اسـتفاده ٢گیرانه سـهل فرزندپروری روش از که والدینی

 آنهـا بـه و کنند می ِاعمال خود فرزندان رفتار بر کمی کنترل؛ نیستند متوقع ولی ،هستند
 قادر هنوز اگر حتی، کنند گیری تصمیم خودشان ،باشند که سّنی هر در دهند می اجازه

 و بخورنـد غـذا بخواهنـد کـه وقت هر توانند می ،آنها فرزندان. نباشند کار این انجام به
 نیسـتند مجبـور آنهـا. کننـد تماشا تلویزیون باشند داشته دوست که مقدار هر و بخوابند
 والـدین از برخـی گرچـه. دهنـد انجام را خانه کارهای یا بگیرند یاد را خوب رفتار طرز
 گذاشـتن تأثیر در خود توانایی به دیگر بسیاری، دارند اعتقاد روش این به واقعاً  گیر آسان
بـه نقـل از لـورا ۱۹۹۷ و ۱۹۹۱، بامرینـد؛ ۱۹۹۷، اولسـن و بـاربر( ندارند اطمینان خود فرزند رفتار بر

 آنهـا، دهنـد می بهـا خـودگردانی و وجـود ابـراز بـه ،گیر سـهل والدین. )۴۸۱، ۱۳۹۴، برک
 بـر خودشان دارد امکان که آنجا تا دهند می اجازه کودکان به و ندارند چندانی خواستۀ
 کودکـان بـا ها گیری تصـمیم در ،گیـر والدین سهل. باشند داشته نظارت هایشان فعالیت
 توقـع کم و بازدارنـده غیر، مهربان؛ شوند می لمتوّس  تنبیه به ندرت به و کنند می مشورت
د و هر چه دلشان بخواهـد انجـام ل دارنفرزندان آزادی کام ،در این مدل تربیتی. هستند
 آمـوزش بـه یتـوجهیبـ ،ریـگسـهل ۀخانواد یهایژگیو  از. )۳۲۸، ۱۳۹۱، پاپالیا( دهند می

 بسیار باال و کنتـرل و ،دهی پاسخ، در این سبک فرزندپروری. است یاجتماع یرفتارها
وهـای ق آرز ری بـرای تحّقـخـود را ابـزا ،والـدین سـهل. بسیار محدود اسـت ،انتظارات

، ٣کاواباتـا( دانند و نه مسئولی برای شکل دادن و اصالح رفتارهـای فرزندشـان فرزندان می
۲۰۱۱(  . 

                                                 
1. Regalado & others 
2. permissive 
3. Kawabata, Y 
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 ) غفلت کننده( غافالنه ۀگون .۳
الدین به زنـدگی و سرنوشـت سبکی است که در آن و  ١،غافالنهفرزندپروری سبک 
ر به فکر راحتی والدین بیشت ،طور عمده به ،در این سبک تربیتی. اعتنا هستند کودک بی

نـه قـوانینی بـرای . داننـد ها می تر از سایر جنبه خود را مهمو لذایذ خود هستند و راحتی 
ــی ــع م ــودک وض ــود دارد ک ــاعی وج ــاطفی و اجتم ــذیرش ع ــه پ ــد و ن  در روش. کنن

 کلـی تفـاوتی بی و کنترل ضعیف، روابط بسیار محدود و پذیرش، ٢اعتنا بی فرزندپروری
 و جـدا هیجـانی لحـاظ از اغلـب ،والـدین ایـن. ان وجـود داردفرزند استقالل به نسبت
 برای کمی انرژی و وقت که هستند خانوادگی استرس در غرق قدری به ،هستند افسرده
 کـه اسـت کـودک بـا بدرفتاری نوعی، افراطی حالت در اعتنا بی تربیت. دارند فرزندان
، باشـد شـده شـروع زودهنگـام ،تربیـت نـوع این که صورتی در. شود می نامیده غفلت
 و هیجــانی هــای مهارت و شــناخت، دلبســتگی جملــه از، رشــد های جنبــه تمــام تقریبــاً 

 .  )۴۸۳-۴۸۱، ۱۳۹۴، برک لورا از نقل به؛ ۲۰۰۰، نورمی و استاتین، آنوال( کند می مختل را اجتماعی

 گونه و سبک مقتدرانه .۴
ـــه ـــدپروری مقتدران ـــرین جـــامع، ٣روش فرزن ـــق، ت ـــد موف ترین روش ترین و کارآم

ایـن روش . هـای مطـرح شـده توسـط بامرینـد اسـت نسبت به سایر سـبکفرزندپروری 
حمایت و انتظـارات ، های کنترل سازگارانه روش، پذیرش و روابط نزدیک، فرزندپروری

 یا خـانواده، مقتـدر ۀمنظور از خانواد. شود منطقی و استقالل دادن مناسب را شامل می
 یعنـی؛ کننـد یت میترب ،بخش است نانیکه قاطع و اطم یا وهیاست که کودکان را به ش

گاه متناسـب خـود قـرار یدر جا یبوده و هر فرد یمین صمیروابط والد ،ن خانوادهیدر ا
ن یشود و در عـ یق میتشو  یفکر یفرزند به استقالل و آزاد ،یا ن خانوادهیدر چن. دارد
بـه  ،کودکان. گردد یال من بر او ِاعمیوالد یز از سو یت و کنترل نیمحدود  ینوع ،حال

ن یـدر ا. هـایی نیـز وجـود دارد هـا و کنتـرل امـا محـدودیت ،شـوند استقالل تشویق مـی

                                                 
1. Neglectful parenting 
2. uninvolved child-rearing style 
3. authoritative child-rearing style 
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 ۀرابطـ، افراد مجاز اسـت ۀاظهارنظر برای هم، روابط کالمی زیادی وجود دارد، خانواده
، سـانتراک( ن پـدر و مـادر وجـود داردین و بـیدر تعامالت کودک با والد یعیعاطفی وس

ارتبــاط اســت و هــر کــدام از افــراد  یاســاس برقــرار، تیمیو صــم یگرمــ. )۲۵۴، ۲۰۱۱
. کننـد یاراتشـان اظهـارنظر میو در چارچوب اخت یو عقالن یمنطق یا وهیبه ش ،خانواده
توجه عاطفی مثبتی به فرزندان دارند و  ،گیرند که این سبک تربیتی را به کار می والدینی

شـرایط فرزنـدان بـه آنـان اختیـار تـوان و  ۀمحـدود کنترل نرمالی بر فرزندان دارند و در
استقالل متناسب بـا سـن را تشـویق  ،این والدین. نمایند دهند و مسئولیت واگذار می می
، ١کاسـترر( دهنـد کنند و اختیارات می زندان را در مسایل شخصی درگیر میکنند و فر  می

۲۰۰۹(  . 
آنهـا . ودک حساس هسـتندصمیمی و دلسوز و نسبت به نیازهای ک، والدین مقتدر 
کنند  ای را برقرار می خشنودکننده ،بخش و از لحاظ هیجانی فرزندی لذت - والد ۀرابط

کنترل قاطع و معقـولی  ،والدین مقتدر. کشاند که کودک را به سمت ارتباط نزدیک می
و فرزنـدان  ۀپخته از ناحیـ رفتارهای این والدین بر رفتارهای بهنجار و؛ کنند را ِاعمال می

کید دارند و برای انتظارات خود دلیل می و  تـدریج به ،والدین مقتـدر. آورند خویشتن تأ
هایی کـه  دهند در زمینـه متناسب با ظرفیت کودک به او استقالل داده و به او اجازه می

 والـدین. )۴۸۳-۴۸۱، ۱۳۹۴، بـرک لـورا( آمادگی دارد تصمیم بگیرد و دست به انتخاب بزند
 اجتمـاعی های محـدودیت بـر اما ،دهند می بها کودک فردیت به، شبخ اطمینان و قاطع
کید نیز  رفتـار توقع فرزندانشان از حال عین در اما، اند پذیرنده و مهربان آنها. کنند می تأ

 رابطـۀ بافـت و در لـزوم صـورت در و دارنـد قاطعیـت معیارهـا حفظ در؛ دارند مناسب
ایـن  فرزنـدان. شـوند می نیـز متوسـل معقـول و محـدود تنبیـه بـه، حمـایتی و صـمیمانه
، شـوند می راهنمـایی خوبی بـه هـم و هسـتند محبـوب هم دانند می اینکه از ،ها خانواده
 . کنند و اعتماد به نفس باالیی دارند می امنیت احساس
ن اسـت کـه خــانواده بـر اسـاس مشــورت و یـا ،ن خــانوادهیـگـر اید  یهـا یژگیاز و 
ــ یعنــی. شــود یاداره م یشــیدان از عقــل و مصلحت یرویــو پ یهمفکــر ن و ین والــدیب

                                                 
1. Kusterer 
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ارات داده یبه فرزندان اخت ،از کارها یا حاکم است و در محدوده ینسب یآزاد ،فرزندان
 یفرزندان به راحت ،ن خانوادهیدر ا. ژه پدر استیو  به ،نیبا والد ییم نهایتصم یول ،شده

 یت روانــیــاز امن خــود را بــروز داده و یهــا کننــد و هنرهــا و مهارت یده میــاظهــار عق
 .  )۲۵۳-۲۵۲، ۲۰۱۱، کسانترا ( برخوردارند

 های اسالمی با نگاهی به آموزه ،بامریندفرزندپروری ارزیابی سبک ب. 
بـه ویـژه در سـبک ( رغـم امتیـازات و جامعیـت نسـبی علـی ،سبک تربیتی بامریند

 تقـّو برخـی از امتیـازات و نکـات . دارد دی نیـزنقاط ضعف متعّد  ،که دارد) مقتدارانه
 - از تعامل عاطفی. ۱ :ویژه در سبک مقتدارانه عبارتند از به ،بامریندفرزندپروری سبک 

قاطعیـت در . ۳؛ همفکری با آنان در موضوعات مـرتبط بـا آنـان. ۲؛ هیجانی با فرزندان
و  یحـاکم بـودن روش عقالنـ. ۵؛ رعایت احترام تمام افـراد خـانواده. ۴؛ اجرای قوانین

 ۀهمـ یو همـدل یبـر اسـاس همکـار یتنظیم اسـاس زنـدگ. ۶؛ ها در تمام جنبه یعاطف
های  به گونه ،ها این ویژگی. یینها ۀرندیم گیمعرفی پدر به عنوان ناظر و تصم. ۷؛ اعضا

برخی از نکـات . یید قرار گرفته استأهای اسالمی نیز مورد اشاره و ت مختلف در گزاره
فرزنـدپروری سبک  ۀشمولی نظری ۀر جامعیت و افزایش گست، تواند در اتقان مهم که می

های تربیتی اسالم وجود  های مختلف در گزاره به گونه ،حایز اهمیت باشد و این نکات
 ،آن غفلت شده استاز بسیار کم رنگ بوده و یا  ،بامریندفرزندپروری دارد و در سبک 

 : عبارتند از

 فرزندپروری مسئول بودن والدین نسبت به  .۱
تغذیه از معارف ، های وحیانی به دلیل ابتناء بر گزاره ،سالمیافرزندپروری سبک  در

از ، ناب و به دلیل مصونیت حّداکثری از آزمایش و خطاهای متعارف در علوم تجربـی
خطاهای مرتبط  ،نیزگرچه در این عرصه . آوری بیشتری برخوردار است اتقان و اطمینان
گیـری از  ها را بـا بهـره توان این چالش اما می ،برانگیز باشد تواند چالش با فهم بشری می

. به حـّداقل رسـاند، های دینی وجود دارد ت و ُسقم گزارهد که برای صّح متدهای متعّد 
های والدین قلمداد شده  نقش ترین یکی از شاخصفرزندپروری ، انداز اسالمی در چشم
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. )۲/۶۲۲، ۱۴۱۳، ابـن بابویـه( ١و مسئولیت دقیق و خطیری را معطوف به والدین کرده است
 ،هـای دینـی از موضـوعاتی اسـت کـه در گـزاره ،گری والدین نسبت بـه فرزنـدان مربی
 ،در تعـــالیم اســـالمی. )۲ج، ۱۴۰۸، ینـــور ( ٢روشـــنی بـــه آن تصـــریح شـــده اســـت بـــه

 یو اجتمــاع یتیشخصـ، یاخالقــ، یروانـ یهــا یبخشـی از ابــتال بـه ناهنجار تیمصـون
ن مـرتبط دانسـته یوالـد یتـیو ترب یرد آموزشبا عملک، آنان را یبعد یها فرزندان و نسل

تـالش شـده بـا مـّد نظـر قـرار دادِن  ،هـای دینـی در گزاره. )۱۵ج، ۱۴۰۳، یمجلسـ( ٣است
ــای مختلــف مشــّوق ــاملی( ٤ه ــای نقــش  ،)۲۱/۴۷۶، ۱۴۰۹، حرع ــه ایف ــدین را نســبت ب وال

 . برانگیزانندفرزندپروری 
کـار  تـالش خـود را بـه نهایـت نیوالد ،های اسالمی مبتنی بر آموزهفرزندپروری در 

، کلینـی( ٥سته انجـام دهنـدیافته و اعمال خوب و شایکو پرورش یرند تا فرزندشان نیگ یم

. )۲۶۳، ۱۴۰۰، یشـعبه حرانـ ابن( ٦آنهـا باشـند یافتخـار و آبـرو، نتیو باعث ز  )۶/۴۸، ۱۴۰۷
ر طـو  از مبـاحثی اسـت کـه بـه ،های تربیت احساس مسئولیت و آشنایی با اصول و روش

در سـبک  ،های اسالمی به آن پرداختـه شـده و ایـن موضـوع صریح و ضمنی در گزاره
به اهمیت  ،های اسالمی در گزاره. اقل صراحت نداردتربیتی بامریند مطرح نشده و حّد 

حضـرت . پرداختـه شـده اسـت، و مسئولیت خطیر والدین در ایـن عرصـهفرزندپروری 
ش از آن که دل تو سخت یپ، و شتاب کردمت ٧تیدر ترب: فرماید در این باره می علی
ی بروی که صـاحبان یتا به استقبال کارها، گری مشغول گرددیز د یو عقل تو به چ، شود

                                                 
ا َحقُّ َوَلِدَك «. ١ مَّ

َ
ُه ِمْنَك َو فَ  ،أ نَّ

َ
ْن َتْعَلَم أ

َ
نْ  یَك فِ یْ ُمَضاٌف ِإلَ أ ِه ِرِه َو یْ ا ِبَخ یَ َعاِجِل الدُّ َك َو  ،َشرِّ نَّ

َ
ا ُولِّ   َمْسُئوٌل   أ َتُه ِمْن یَعمَّ

َدِب َو 
َ
ِه َعزَّ َوَجلَّ َو الدَّ ُحْسِن اْأل ْمِرِه َعَمـَل َمـْن  یَفاْعَمْل فِ  ،اْلَمُعوَنِة َعَلی َطاَعِتهِ َالَلِة َعَلی َربِّ

َ
ـُه ُمَثـاٌب یَ أ نَّ

َ
ْعَلـُم أ

ْحَساِن  َساَءِة ِإلَ  ،هِ یْ ِإلَ  َعَلی اْإلِ  ».  هیْ ُمَعاَقٌب َعَلی اْإلِ
ْن  اْلَواِلدِ  َعَلی اْلَوَلدِ  َحقُّ . «٢

َ
َن یُ  أ َن یُ َو  اْسَمهُ  َحسِّ َدَبه َحسِّ

َ
 . » أ

هَ  ِإنَّ . «٣ ُجِل  ِبَفَالِح  ْفِلُح یُ لَ  اللَّ  . » ُوْلِده َوُوْلَد  ُوْلَدهُ  اْلُمْؤِمِن  الرَّ
ْن . «٤

َ
َحُدکُ یُ أل

َ
َب أ ْن یْ ْم َوَلدًا َخ َؤدِّ

َ
َق ِبِنْصِف َصاٍع ُکلَّ یَ ٌر َلُه ِمْن أ  . »ْوٍم یَ َتَصدَّ

هِ . «٥ ُه َواِلَد   : َقاَل َرُسوُل اللَّ َعاَنا َوَلَدُهَما َعَلییْ َرِحَم اللَّ
َ
ِهَما  ِن أ  . »ِبرِّ

ْمِرِه  یفِ  َفاْعَمْل . «٦
َ
َثِرِه  ِبُحْسِن  ِن یِّ اْلُمَتَز  َعَمَل  أ

َ
نْ  اِجِل َع  یفِ  هِ یْ َعلَ  أ رِ  ایَ الدُّ هِ  ِإَلی اْلُمَعذِّ  ِبُحْسـِن  َنـهُ یْ َوبَ  َنـَك یْ بَ  َمایفِ  َربِّ

 . » هیْ َعلَ  اِم یَ اْلقِ 
 . ادب کردن استفاده شده است ۀاز واژ  معموالً  ،دینی ۀدر گزار . ٧
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همچنـین  ،حضـرت. )۳۹۳، ۳۱خطبه ، نهج البالغه( ١اند دهیزحمت آزمون آن را کش، تجربه
بلکه تمـام خـود  ،افتمیرا جزئی از خود و ت: فرماید لزوم توجه به تربیت فرزند می ۀار درب
و  مانند آن است که به من رو آورده اسـت ،زی به تو رو آوردیکه اگر چ یطور هب ،افتمی

 ،و در انـدوه افکنـد مـرا کـار تـو افتـهیمانند آن است که مرا در  ،ابدیرا در و اگر مرگ ت
 ،امـام سـجاد. )۳۹۲و۳۹۱ص، همـان( ٢افکنـد که کار خودم مرا در انـدوه مـی یطور  هب

ن است که بدانی یحق فرزند ا: و جایگاه تربیتی او فرمودندفرزندپروری میت اه ۀدربار 
در ، ر و شـّری کـه دارد بـه تـو منسـوب اسـتیا با هر خیدر دن، جزئی از وجود تو است

ــن ترب ــُحس ــ، تی ــائی و کم ــار کراهنم ــت از پروردگ ــه او در اطاع جــاد روح یو ا، ب
پس با وی چنان رفتار ؛ فر دارییا کیش پادا ،ن بارهیمسئولی و در ا، برداری در او فرمان

بـر اثـر ) در آخرت( و، تو باشد) سرفرازی ۀیو ما( وریتت ز یترب کیا آثار نیکن که در دن
 . )۲/۶۲۲، ۱۴۱۳، هیابن بابو( شگاه خدا معذور باشییفه در پیانجام وظ

 های فرزندان و ظرفیتفرزندپروری ترازی بین سبک  لزوم هم .۲
بامرینـد وجـود دارد و یـا فرزنـدپروری سـی کـه در سـبک یکی از نقاط ضعف اسا

، شـناختی هـای روان عـدم توجـه بـه ظرفیـت ،اقل به صورت روشن بیان نشده استحّد 
 و نوجوانی، کودکی( تحول های دوره و گستره، های جنسیتی تفاوت، های فردی تفاوت
د متناسب یباد شده که یکأ ه و تیتوص ،های اسالمی در گزاره. در فرزندان است) جوانی

، ۱۴۰۳، یمجلسـ( ٣ی سخن گفـتمتربّ  یو ادراک یشناخت یها تیافراد و ظرف یبا توانمند
هـای  والدین ملزم به ُکنش بهنجار و همتراز با ظرفیت ،اسالمیفرزندپروری در . )۳/۲۲۱

، ۱۴۰۳، یمجلسـ( فرزندان هستند و از انتظارات نـامتوازن و رفتارهـای نابجـا منـع شـده ان
کـه  راکسـی رحمـت کنـد خداونـد : انـد در این زمینه فرموده اکرمامبر یپ. )۲۳/۱۱۴

                                                 
َدِب   َفَباَدْرُتَك «. ١

َ
ْن   ِباْأل

َ
َك َیْقُسَو َقْلُبَك َویَ َقْبَل أ  ِلَتْسـتَ  ،ْشَتِغَل ُلبُّ

ْ
ْهـُل ِیـْقِبَل ِبِجـدِّ َرأ

َ
ْمـِر َمـا َقـْد َکَفـاَك أ

َ
َك ِمـَن اْأل

َجاِرِب ُبغْ  َلِب یَفَتُکوَن َقْد ُکفِ  ،َتْجِرَبَتهُ َیَتُه َو التَّ  . »َت َمُئوَنَة الطَّ
نَّ َش  ،یَبْل َوَجْدُتَك ُکلِّ   ،یَبْعِض   َوَجْدُتَك . «٢

َ
ی َکأ َصاَبنِ یْ َحتَّ

َ
َصاَبَك أ

َ
نَّ ی وَ ئًا َلْو أ

َ
َتانِ  َکأ

َ
َتاَك أ

َ
  یَفَعَنانِ  ،یاْلَمْوَت َلْو أ

ْمِرَك َما 
َ
ْمِر َنْفِس  ینِ یْعنِ یَ ِمْن أ

َ
 . »یِمْن أ

هِ  َرُسوُل  َقاَل . «٣ ا  :اللَّ ْنبِ  َمَعاِشَر  ِإنَّ
َ
ُم  اِء یَ اْأل اَس  ُنَکلِّ ِم ؛ ُعُقوِلِهم َقْدرِ  َعَلی النَّ اَس   َکلِّ  . » ْعِرُفونیَ  ِبَما  النَّ
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کـو یچگونـه مـی توانـد او را در ن سئوال شـد. اری دهدیکو شدنش یفرزند خود را در ن
 ،کاری را که در حد توان او است و انجـام داده: اری دهد؟ حضرت فرمودندیشدنش 

او را به کاری ؛ درگذرد ،ت استش سخیاز کاری که انجام دادن آن برا و ردیاز وی بپذ
هـای  در گـزاره. )۶/۱۹۹، ۱۴۰۷، کلینـی( ١و وی را نـادان نپنـدارد ش از تـوانش وا نـداردیب

 ٢درک و فهم افراد بـا آنـان سـخن بگوییـد تسفارش شده که متناسب با قدر  ،اسالمی
زی بـین ترا و رعایت هم )۵/۱۲۰، ۱۳۷۵، و طریحی ۱/۲۳، ۱۴۰۷، کلینی؛ ۳/۲۲۱، ۱۴۰۳، مجلسی(

 . مالحظه نمایید ،شناختی افراد را ظرفیت ادراکی و روان

 نگری توجه به اصل جامع .۳
انسـان از دو سـاحت وجـودِی ، های اسـالمی و اندیشـمندان مسـلمان از نگاه گزاره

، مصـباح یـزدی( انـد  جسم و روح غیرمادی تشکیل شـده اسـت کـه دارای تـأثیری متقابل
ــدپرورییکــی از اصــول اساســی در . )۸۶-۶۵، ۱۳۷۶، و دیــوانی ۳۴۹، ۱۳۷۳ ــه  ،فرزن توجــه ب

از تولـد تـا ( زنـدگی ۀتوجـه بـه گسـتر  ،تـر هـای مختلـف انسـان و از همـه مهـم ساحت
 ،آن ۀگردد که شمول و گستر  یطراح یا گونه هد بیبا یتیترب یها برنامه. است) بزرگسالی

نیازهای  ۀباید به همری فرزندپرو در  ،تر اینکه مهم ۀنکت. را شامل شود یوجود انسان کّل 
ل و رشـد الزم بـرای تحـّو  ۀعنایت داشت تا زمینـ) معنوی و روان شناختی، مادی( انسان

قدر  همان ،یروح یازهایو غفلت از ن نیازهای زیستیتوجه به . بهنجار فرزند مهیا گردد
مادی در پی  یازهایو غفلت از جسم و ن یروح یازهایرف به نزاست که توجه ِص  بیآس
هم به ساحت جسمی و هم به ساحت معنوی و فرزندپروری بایستی در  ،ن رویاز ا. دارد

بسـیار وسـیع اسـت و زیـر  ،فرزنـدپروریگستره و فراینـد . روان شناختی عنایت داشت
 ،در نگـاه اسـالمیفرزندپروری . شود انتخاب همسر آغاز می ۀاز مرحل ،آنهای  ساخت

 ۀهـای دور  مراقبـت، های انعقاد نطفـه راقبتم، ده شامل فرایند همسرگزینییچیپ یتیفعال
های  مراقبت، )... شرایط زیستی مناسب و، مناسب ۀتغذی( های زیستی مراقبت، بارداری

                                                 
هِ َقاَل َر . «١ ُه َمْن  : ُسوُل اللَّ َعاَن   َرِحَم اللَّ

َ
ِه   َوَلَدهُ   أ ِه یعِ یُ َف یْ َقاَل ُقْلُت کَ  ،َعَلی ِبرِّ ْیُسـوَرُه ْقَبُل مَ یَ َقاَل  ،ُنُه َعَلی ِبرِّ

 . » ْخَرُق ِبهیَ َال ُیْرِهُقُه َو َال َوَیَتَجاَوُز َعْن َمْعُسوِرِه َو 
ِم «. ٢ اَس   َکلِّ هِ َیْعِرُفوَن  ِبَما  النَّ ـاَس َعَلـی. َقاَل َرُسوُل اللَّ َم النَّ ْن ُنَکلِّ

َ
ِمْرَنا أ

ُ
ْنِبَیاِء أ

َ
ا َمَعاِشَر اْأل .  َقـْدِر ُعُقـوِلِهْم   : ِإنَّ

اَس َعَلی ِم النَّ   .» َقْدِر ُعُقوِلِهم  َکلَّ
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ها  تعامل، ها آموزش، ها یساز نهیزم، رفتارها، اخالقی - مالحظات معنوی، شناختی روان
، یمعنـو ، یاختگر بـر رشـد شـنیکـدیطور مجزا و در تعامل بـا  است که به ییها و روش
ن و یان والـدیـم ١تعامـل. گـذارد یر میتـأث یو اجتماع یو در ابعاد فرد یرفتار، یعاطف

کـه در آن  یمداوم یها ل انطباقیارتباط دارد و به دل ،آنان یفرزندان با روش فرزندپرور
متناسـب بـا  ،ت آنکیفیت تعامل عاطفی و کمیّ . است ٢ایپو  یا دهیپد، ردیگ یصورت م

تـالش شـده تـا  ،هـای اسـالمی گزاره در. کند شناختی فرزندان تغییر می زیستی ورشد 
الگـویی بهنجـار و  ،مین نیازهـا نیـزأنگرانه به نیازهای انسـان بشـود و در تـ نگاهی جامع

مین نیازهـای أنگرانه به تـ ای جامع در توصیه حضرت امام کاظم. معتدل ترسیم گردد
 : فرماید وده و میافراد توجه نم ن شناختیمعنوی و روا، مادی

 خدا با مناجات برای قسمت کی. دینمائ قسمت به چهار را خود روز شبانه دیکن سعی
 مـورد دوستان و برادران با معاشرت برای قسمت کی و معاش امر برای قسمت کی و

 و دارنـد عالقـه شما به باطن در و کنند یم شما گوشزد را شما های بیع که اعتمادی
 بـر قـدرت شما ،قسمت نیا و با حرام ریغ های یبردار بهره و لذت برای ،قسمت کی

 . )۷۵/۳۲۱، ۱۴۰۳، مجلسی( دیکن یم دایپ گرید  قسمت سه

به نیازهـای ، گیرانه ویژه در سبک مستبدانه و سهل به ،بامریندفرزندپروری در سبک 
ریطی واقعی فرزندان و تربیت جامع آنان توجهی نشده و تعاملی غافالنه و یا افراطی و تف

 . اتخاذ شده است

 دهی تقاضا و کنترل در راستای مصالح فرزندان ترازِی و جهت هم .۴
های فرزندان و  تمام تالش والدین در رابطه با خواسته ،بامریندفرزندپروری در سبک 

در راستای این امر است که او را شـهروندی  ،ها تمام تالش. های خویشتن است خواسته
 ،هـای اسـالمی امـا در گـزاره. های اجتماعی تربیت کننـد اریبهنجار و همگون با هنج

سازی هنجارهـای  هستند فرزندان را در یادگیری و نهادینه بر اینکه والدین موظف مضافاً 
در . خدا و مطیع اوامر الهی تربیت نمایند ۀموظف هستند او را بند، اجتماعی یاری کنند

                                                 
1. Interaction  
2. Dynamic Phenomena 
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نیازهای فرزندان توجه شده است  ابعاد شخصیت و ۀبه هم ،اسالمیفرزندپروری سبک 
تـرین و  یکی از محوری. اند مان مّد نظر قرار دادهأتو  ،و بهروزی اخروی و دنیوی آنان را

سازی فرزندان  دهی و معطوف جهت ،اسالمیفرزندپروری ترین موضوعات در  زیر بنایی
، یجلسـم( ٢اندیشیدن در عظمت و کبریـایی خداونـد، )۱۳، لقمان( ١پرستی به سمت یگانه

و  )۷۴/۱۹۹، ۱۴۰۳، یمجلسـ( ٣دلدادگی بـه خـالق متعـال، )۳۳۶، ۱۴۱۳، دیو مف ۷۴/۴۰۲، ۱۴۰۳
 سید رضی، تصحیح( ٤ای محکم و وثیق با خالق هستی و پروردگار عاَلم است برقراری رابطه

اره و یـا تصـریحی در اشـ ،بامرینـدفرزنـدپروری در سـبک . )۳۹۲، ۳۱خطبه ، صبحی صالح
 . نشده است هبه امور ماورایی و اخروی مشاهد ،فرزندان دهی رابطه با جهت

 مین آزادی و اختیار فرزندانأرعایت اعتدال در ت .۵
در . روری اسـتپاز موضوعات مهـم در فرزنـد، توجه به اصل آزادی و اختیار انسان

به فرزنـدان آزادی  ،گیرانه و غافالنه ویژه در سبک سهل بامریند و بهفرزندپروری سبک 
. ای که آنان مجاز هستند هر رفتـاری را مرتکـب بشـوند داده شده است به گونه افراطی

ــزاره ــای اســالمی در گ ــان ،ه ــت و آزادی انس ــه کرام ــرام ب ــا ضــمن احت ضــوابط و ، ه
باعـث شـده کـه  ،ایـن ضـوابط و چـارچوب. هایی نیز مشـخص شـده اسـت چارچوب

. پـرورش یابنـد، نفـست نفس و دارای اعتمـاد بـه دارای عزّ ، بهنجار، فرزندانی مسئول
فرزندان خود را احترام کنید و آدابشـان را نیکـو : فرموده است رسول گرامی اسالم

 ،در این روایت. )۲۱/۴۷۶، ۱۴۰۷، حرعاملی( ٥گردانید که مورد بخشش قرار خواهید گرفت
گیری رفتار پسندیده در  تکریم و شکل ۀبه مالزم، ضمن تشویق افراد به تکریم فرزندان

 . کید نموده استأ نیز ت فرزندان

                                                 
هِ  ُتْشِرْك  َال  ،یَّ ُبنَ  ایَ  ِعُظهُ یَ  َوُهَو  ِالْبِنهِ  ُلْقَماُن  َقاَل  َوِإذْ «. ١ ْرَك  ِإنَّ  ِباللَّ  . »ٌم یَعظِ  َلُظْلٌم  الشِّ
ِطـِل و ... یبنـ ایـ«: فرمـود فرزندش به میحک لقمان. »الله ةصنع یکالتفکر ف ةوال عباد: قال علی. «٢

َ
  أ

َر فِ  َفکُّ هالتَّ ْرِض َواْلِجَباِل َوَما َخَلَق اللَّ
َ
َماَواِت َواْأل  . » َکَفی ِبَهَذا َواِعظًا ِلَقْلِبكفَ  ، ی َمَلُکوِت السَّ

هِ  ُکْن  ،َی بن ای. «٣  . »َحاٍل  ُکلِّ  َعَلی َذاِکراً  ِللَّ
وِص  یَفِإنِّ : قال علی. «٤

ُ
هِ  ِبَتْقَوی َك یأ   اللَّ

َ
ْمِرِه  َوُلُزوِم  یَّ ُبنَ  ْی أ

َ
  ِبَحْبِلـهِ  َواِالْعِتَصـاِم  ِبـِذْکِرِه  َقْلِبـَك  َوِعَماَرِة  أ

َ
 یُّ َوأ

ْوثَ  َسَبٍب 
َ
هِ  َن یْ َوبَ  َنَك یْ بَ  َسَبٍب  ِمْن  ُق أ ْنَت  ِإْن  اللَّ

َ
َخْذَت  أ

َ
 . »ِبه أ

ْوَالدَ . «٥
َ
ْکِرُموا أ

َ
ْحِسُنوا آَداَبُهْم ُکْم َو أ

َ
 .» ْغَفْر َلُکمیُ أ
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 گیری از موعظه اصل بهره .۶
ــا از روش یکــی ــدپروری مهــم در  یه ــهفرزن ــژه در راســتای ت و ب ــر أوی ثیرگــذاری ب

 ۀدر خصوص دور  ،کاربرد این روش. گیری از موعظه و نصیحت است بهره، بزرگساالن
.  ری بیشتری داردگذاثیر أفراوانی و ت، به دلیل شرایط دانشی و بینشی آنان ،بزرگسالی افراد

مربیـان و ، والـدین ۀطـور معمـول از ناحیـ ای همگانی است که به دارای گستره، موعظه
و با هـدف ایجـاد تغییـر در شـناخت و  یاننسبت به فرزندان و متربّ  ،مصلحان اجتماعی

دعوت به سوی اصـالح  عمدتاً  ،در روش تربیتی مبتنی بر حکمت. شود انجام می ،رفتار
قلـب و عواطـف افـراد بـه  ،امـا در روش موعظـه ،برهان و عقل است و راه حق با روش
سـوی افراد را بـه ، مهربانی و روشی خردمندانه و عاطفی، فتأشود و با ر  بیشتر تکیه می

هـای مختلـف سـبک  با کنکاشـی کـه در گونـه. شوند اعمال و رفتار نیک رهنمون می
در  ،گیری از موعظه بهرهو حضور ای بر  نشانه و قرینه، بامریند انجام گرفتفرزندپروری 

بـه نحـو  ،اسـالمیفرزنـدپروری در سـبک . بامرینـد مشـاهده نشـدفرزندپروری سبک 
از . بهره گرفته شده است ،تربیتی ۀهای مختلف از این اصل و شیو  گسترده و در ساحت

، بخشـد یمـ یت و نرمبا عواطف انسان سر و کار دارد و به قلب رقّ  ،ن روشیآنجا که ا
 یجرجـان. کـار رود هتواند ب یم یر آن گسترده و عام است و در مورد هر انسانیأثت ۀحوز 

و چشـمان ، سـخت را نـرم یهـا اسـت کـه دل یزیـموعظه چ: دیگو  یم )۱۰۴ص، بی تا(
ــ ــگر  را کخش ــ، انی ــالح م ــت را اص ــال زش ــد یو اعم ــدی. کن  )۲/۲۲۸، ۱۴۱۰( فراهی
پـذیرش  ی که دل را نرم و مستعّد روش به ،یادآوری دیگران به خیر و مانند آن: نویسد می
، پسـندیده، خردورزانـه، شـناختی، اقنـاعی، موعظـه ُکنشـی عـاطفی. وعظ است، کند

 امـام علـی. ت قلـب اسـتهوشیار کننده و دعوت به نیکی همراه بـا رّقـ، ثیرگذارأت
و قالب تهی کـردن و غـش نمـودِن ) قینتبیین صفات متّ  ۀخطب( همام ۀثیر خطبأت ۀدربار 

 ١ایـن گونـه اسـت ،اندرزهای بلیغ با اهـل آن ۀنتیج: یدن خطبه فرمودندناز شهمام بعد 
 .  )۲/۲۳۰، ۱۴۰۷، کلینی(

هـا و امتیـازات منحصـر بـه فـرد از قبیـل  به دلیـل مشـمول بـودن بـر ویژگـی ۀموعظ

                                                 
ْهِلَها«. ١

َ
 . »َهَکَذا َتْصَنُع اْلَمْوِعَظُة اْلَباِلَغُة ِبأ



   

ش
ژوه

پ
می
سال

ی ا
ماع

اجت
ی 
ها

 
ان 
بست
/ تا

۱۳
۹۷

 
ارۀ
شم

 /
۱۱۷

۱۲۶ 

، همدالنه و دلنشـین بـودن، محّرک بودن، خواهی مصلحت، نرمی، لطافت، خواهییر خ
هـیچ  ،)هـای آن گونه ۀهم(فرزندپروری در سبک . ر افراد داردثیر زیادی در تغییر رفتاأت

شـناختی  خردورزانه و روان، اخالقی، گیری از موعظه که روشی عاطفی به بهره ای اشاره
 ،ای گیری از سـبک موعظـه بهره. ای نیز بر این امر وجود ندارد است نشده و هیچ نشانه

 ،ای کـه در ایـن روش بـه گونـه ،روشی قرآنی و دارای پیامدهای مثبـت و فـراوان اسـت
ثیرگـذاری أت، شـود ی رعایت میخالقی بین مربی و متربّ عاطفی و ا ۀبر اینکه رابط مضافاً 

 . کند ا میق پیدتربیتی نیز تحقّ 

 شناختی های روان گیری صحیح از عواطف و توجه به آمادگی بهره .۷
محبت  در سایه. ثیرگذاری استأیکی از ابزارهای مهم در ت ،محبت و تعامل عاطفی

 حضـرت. پذیرنـد هـای آنهـا را مـی کنند و حرف که فرزندان به والدین اعتماد می است
 هـر کـس بـه آنهـا الفـت، های مردمان وحشی است دل: فرماید در این باره می علی
در راســتای  ،هــای دینــی در گــزاره. )۴۷۷، ۱۴۱۴، رضــیســید ( ١بــه او روی آورنــد ،دیــجو 
آمیـز بهنجـار و معتـدل شـده  توصیه به تعامل عـاطفی و محبـت ،گذاری بر فرزندانثیر أت

 . )۱۶۵، ۱۴۰۷، کلینی( ٢است
پاداش عظیم بـرای  محبت به فرزندان تشویق شده و ،های دینی از چشم انداز گزاره
تـوان  مـی ،ابراز محبت به فرزنـدان را. )۱۲۰و  ۲۱۹، ۱۳۷۰، طبرسی( ٣آن مالحظه شده است

هدیه دادن و در رعایت عدالت بین فرزندان ابراز ، با آنان بازی کردن، در قالب بوسیدن
حتی در  ،ان فرزندان خودیدوست دارد که م ،خداوند: فرمودند پیامبر گرامی. نمود
: فرمودنـد پیـامبر گرامـی. )۳۰۶، ۱۳۸۲، پاینـده(  ٤دیـدن آنها به عـدالت رفتـار کنیبوس

، دیید وفا نمایای داد  آنها وعدهه ر بو اگ دیم کنشان ترّح ید و به ایکودکان را دوست بدار 
 ،حضــرت. )۲۱۹، ۱۳۷۰، طبرســی( ٥شناســند آوری نمــی روزی ،کــه جــز شــما بــرای خــود

                                                 
َجاِل   ُقُلوُب . «١ َف  ،ةٌ یَّ َوْحِش   الرِّ لَّ

َ
ْقَبَلْت َعلَ َفَمْن َتأ

َ
 .»هیْ َها أ

ا َمْن   َس یْ لَ . «٢ ْر َکبِ یُ َرَنا َو یَصغِ   ْرَحْم یَ   َلْم   ِمنَّ  . »َرَنایَوقِّ
ْوَالَدُکْم َفِإنَّ َلُکْم ِبُکلِّ ُقْبَلٍة َدَرَجًة فِ . «٣

َ
ُلوا أ ِة َما بَ  یَقبِّ  . » ِن َخْمُسِماَئِة َعامیْ َن ُکلِّ َدَرَجتَ یْ اْلَجنَّ

ه . «٤  . »القبل  یف  حّتی ،ن أوالدکمیحّب أن تعدلوا بیتعالی إّن اللَّ
بْ . «٥ وا الصِّ ِحبُّ

َ
ُهْم َال  ،َفِإَذا َوَعْدُتُموُهْم َفُفوا َلُهْم  ،اْرَحُموُهْم اَن َو یَ أ ُکْم َتْرُزُقوَنُهْم یَ َفِإنَّ نَّ

َ
 ». َرْوَن ِإالَّ أ
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 . )۲۱۹، ۱۳۷۰، طبرسی( ١ت فرمودندعدالتی بین فرزندان را مذمّ  همچنین بی
در . توان فرزنـدان اسـت در حّد  انتظارات والدین از فرزندان، انداز اسالمی در چشم

ه یآنها را تنب؛ دهند یعواطف نشان م ،رشدشان یها متناسب با سن و دوره ،آنان تعامل با
 کننـد یز میـت پرهمـّد  یسـخت و طـوالن یها هیـکنند و از قهـر و اعمـال تنب بدنی نمی

رعایـت ، بوسـیدن، لزوم ابراز محبت به فرزندان در قالب بازی. )۲۳/۱۱۴، ۱۴۰۳، مجلسـی(
کیـد در تعـالیم أ ی مورد تاه از آموزه، روی در سرزنش عدالت بین آنان و پرهیز از زیاده

، ۱۴۰۸، نـوری( ٣ت و احتـرام فرزنـدانعزّ  رعایت. )۱۰۴/۹۲، ۱۴۰۳، مجلسـی( ٢اسالمی است
توصـیه شـده  ،)بر محـور تعـادل( ن و فرزندانین والدیب یعاطف ۀو برقراری رابط )۲/۶۲۵

 .  )۱۰۴/۹۲، ۱۴۰۳، یمجلس( ٤است
 ش از حـّد ین نسبت به فرزندان مهربانند و انتظـارات بـیوالد ،انداز اسالمی در چشم

ویژه در  بامریند و بهفرزندپروری در سبک . )۲۲/۱۱۴، ۱۴۰۳، مجلسـی( ٥توان از آنها ندارند
خشـونت افراطـی بـا  شود و بـا نمی به نیازهای عاطفی فرزندان توجهی ،سبک مستبدانه
شـود  فراطی نصیب فرزندان مـیمحبت ا ،نیزگیرانه  در روش سهل. شود آنان برخورد می

هـای  باعث اختالل در شخصیت و باعث ایجاد چالش در ُکنش ،که در هر دو صورت
 . )۲۰۱۱، سانتراک( شود میرفتاری فرزندان 

 اهمیت به تقویت نیروی خودکنترلی .۸
بـه ، گیرانـه و غافالنـه خصوص در سـبک سـهل بامریند و بهفرزندپروری در سبک 

رشد الزم را  ،خودکنترلی ۀزمین، ندازه و انتظارات اندک از فرزنداندلیل آزادی بیش از ا
بـه همـین . نداشته و فرزندان قادر نیستند مدیریت بهنجاری بـر خویشـتن داشـته باشـند

گیرانه و غافالنه این است که  سهلفرزندپروری یکی از پیامدهای منفی در سبک  ،دلیل

                                                 
بِ َو . «١ ُه َنَظَر ِإَلی َرُجٍل َلُه ابْ   یِّ َعِن النَّ نَّ

َ
َحَدُهَما َوَتَرَك اآل  ،َناِن أ

َ
َل أ ِبـ ،َخـَر َفَقبَّ َت یْ َفَهـالَّ َسـاَو  :یُّ َفَقـاَل النَّ

ْوَالِدُکْم فِ یْ اْعِدُلوا بَ   : َقاَل ؛ َو َنُهَمایْ بَ 
َ
ْن  یَن أ

َ
وَن أ رِّ َکَما ُتِحبُّ ْطفاْلِبرِّ َو  یَنُکْم فِ یْ ْعِدُلوا بَ یَ السِّ   .»اللُّ

 . »ارحموهمن و یاوا الصبحبّ أ«: رسول اکرم. ٢
 . »والدکمأاکرموا «: رسول اکرم. ٣
 . »اللطفو  ی البّر ف... والدکمأن یعدلوا بإ«: رسول اکرم. ٤
 . ... »تجاوز عن معسورهی ...«: امام صادق. ٥
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گرایش زیادی دارنـد و  ،نسیج - اخالقیهای  به ناهنجاری ،این فرزندان در بزرگسالی
 . توانند خود را با قوانین اجتماعی سازگار نمایند حتی نمی

فرزنـدانی بـا ، فرزنـدانی ناکارآمـد، گیرانـه و غافالنـه سهلفرزندپروری نتایج سبک 
 های ارتباطی و اجتمـاعی داری ضعیف و با اعتماد به نفس پایین و فاقد مهارت خویشتن

بـه  ،بـه دلیـل عـدم نظـارت و تربیـت صـحیح معمـوالً  ،ان این خـانوادهفرزند. باشد می
های اساسی  در گزاره. )۲۵۴، ۲۰۱۱، سانتراک( بزهکاری و انحرافات اجتماعی تمایل دارند

 ،)تقویت پرهیزکـاری( آموزش و تقویت نیروی خودکنترلی وفرزندپروری و در راستای 
هـای مختلـف تـالش  بـه گونـه ،المیهای اس در گزاره. های مختلفی وجود دارد توصیه

بـا انجـام  ،کنترل درونـی بیشـتری بـر رفتـار خـود داشـته و هـر کسـی ،شده تا فرزندان
گاه باشدینسبت به وظا، شیخو  یو عطف توجه به کارها» یخودسنج« مراد از . فش آ

ایجاد حالتی در درون فرد است کـه  ،های دینی در گزاره »خویشتنداری«خودکنترلی و 
خارجی و با میل و رغبت و بدون تهدید و یا تطمیـع  یعامل یاز سو  ید کنترلبدون وجو 
مـورد  یهـا فـی در انجـام نقشانسان به انجام وظایف خود متمایل شـده و تخلّ ، دیگران

 . انتظار از وی مشاهده نشود
کید قـرار گرفتـه اسـت کـه نتیجـ ،فهلّ ؤ این م ایجـاد  ،آن ۀدر آیات و روایات مورد تأ

ی و تجـاوز بـه حقـوق دیگـران و و خودکنترلی در مواقع امکـان تعـّد  حالت کّف نفس
 یذهنـ ۀتقویت کنترل درونـی در فرزنـدان و ملکـ. های رفتاری آنان است کنترل ُکنش

 ،)ویژه در نوجوانی و جوانی به( شود تا فرزندان باعث می، از هنجارها یکردن عدم تخّط 
 یبه خـودکنترل، )والدین و غیره، لیسپ، قانون اجتماعی( یرونیب یها بدون وجود کنترل

 . مبادرت ورزند، ط امکان نقض هنجارهایدر شرا یشتنداریو خو 
ز یـش در محضـر خداسـت و نیهـا تمـام کنش ،نکـه انسـانیو اعتقاد به ا یخداباور
، اعمال خـود باشـد ید پاسخگو یبا یو ،آخرت ینکه پس از مرگ در سرایباورداشت ا

ا یبا قطع نظر از مالحظه و  ،این افراد. کنترل درونی استق تقویت بهترین عامل در تحقّ 
اهمیـت . )۱۳۸۹، الـوانی ک:.ر( ز خواهند کردیناصواب پره یگران از رفتارهایعدم توجه د 
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د همانا آن کس یبدان: فرمایند می جاست که امیرالمؤمنین تا بدان ،این سیستم کنترلی
 گـری هشـدارید ، ش نباشـدیخـو  ۀدهنـد دهنده و هشـدار اری نکند و پندیکه خود را 
 . )۱۲۳، ۱۴۱۴، رضیسید( ١او نخواهد بود ۀدهند دهنده و پند

اندیشـه و  ۀکـارگیری قـو  کـه همانـا بـه، چنانچه عوامل درونی کنترل رفتار، نیبنابرا
سـایر عوامـل بیرونـی اثـر ، کـار گرفتـه نشـود به، است یپیش از اقدام به هر کار ،رتفکّ 

در  ،به همین دلیل. جه خواهند بودینخواهند داشت و فاقد نت برای کنترل انسان یچندان
بر تقویت پرهیزکاری  ،های مختلف های دینی به صورت گسترده با ادبیات و شیوه گزاره

ثـی یل( ٢توجـه بـه تربیـت خویشـتن. کید شده اسـتأ خویش ت ۀو خود کنترلی و محاسب
، )۱۲۳، ۱۴۱۴، رضــییدس( ٣ه بــه ســنجش و حسابرســی از خــودیتوصــ، )۲۰۳، ۱۳۷۶، واســطی
گاهی مراقبت از ، )۵۰۶، ۱۴۱۴، رضیسید( ٤ات غفلتدهی نسبت به فواید محاسبه و مضرّ  آ
 ٥هـای نفـس های نفسانی و مدیریت مطلوب خویشـتن و مخالفـت بـا خواسـته خواهش

هایی است که در رابطه با خـودکنترلی توصـیه  ترین توصیه از مهم، )۲۵۱، ۱۴۱۴، رضـیسید(
 . گردیده است

یکی از فواید خودپـایی و مراقبـت  ،فرمایش علی ویژه در های دینی و به ر آموزهد
 یا: فرمایـد و مـی دانسـته) مدیریت خـویش( نیل به استواری و خودکنترلی ،از خود را

 ۀیـکه عامل کنتـرل و ما، کنم یسفارش م) ییخودپا( یزکاریشما را به پره ،بندگان خدا
هـای اسـالمی بـه  های دینی و گـزاره در آموزه. )۳۰۹، ۱۴۱۴، سیدرضی( ٦شماست یاستوار

در راسـتای  ،هـای رفتـاری راهکارها و برخی رفتارهـای ضـروری و خودپـایی، راهبردها

                                                 
ُه َمْن َلْم «. ١ نَّ

َ
ی یُ اْعَلُموا أ َال ْیِرَهـا َال َزاِجـٌر َو ُکـْن َلـُه ِمـْن َغ یَ َلـْم  ،َزاِجٌر َیُکوَن َلُه ِمْنَها َواِعٌظ َو َعْن َعَلی َنْفِسِه َحتَّ

 . »َواِعظ
دِ «. ٢

ْ
ْنُفِسُکْم َتأ

َ
ْوا ِمْن أ  . »اْعِدُلوا ِبَها َعْن َضَراَوِة َعاَداِتَهایَبَها َو َتَولَّ

هِ «. ٣ ْن ُتوَزُنوا ،ِعَباَد اللَّ
َ
ْنُفَسُکْم ِمْن َقْبِل أ

َ
ْن ُتَحاَسبُ  ،وَحاِسُبوَها ِزُنوا أ

َ
 . »واِمْن َقْبِل أ

ِمَن َو  ،َرِبَح َوَمْن َغَفَل َعْنَها َخِسَر   َنْفَسهُ   َحاَسَب   َمْن «. ٤
َ
ْبَصَر َوَمْن َخاَف أ

َ
ْبَصَر َفِهَم  َمِن اْعَتَبَر أ

َ
َمْن َفِهـَم َو  ،َوَمْن أ

 . » َعِلم
هِ «. ٥ ْت ِباْلَمَکاِرِه َو ُقوُل ِإنَّ اْلَج یَ َکاَن  :َفِإنَّ َرُسوَل اللَّ َة ُحفَّ َهَواِت َو النَّ  ِإنَّ نَّ ْت ِبالشَّ ـُه َمـا ِمـْن اَر ُحفَّ نَّ

َ
اْعَلُمـوا أ

ِه َش  تِ یَ ٌء ِإالَّ  ْی َطاَعِة اللَّ
ْ
ِه َش یَ َما ِمْن َمْعِص ی ُکْرٍه َو فِ  یأ تِ یَ ٌء ِإالَّ  ْی ِة اللَّ

ْ
 . »...َشْهَوٍة  یفِ  یأ

وِص «. ٦
ُ
ِه ِبَتْقَوی الیأ هِ ُکْم ِعَباَد اللَّ َمام ،لَّ َها الزِّ  . » اْلِقَوام و  َ َفِإنَّ
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، سیدرضـی( ١)نفـس( ط بـر خویشـتنضـرورت تسـلّ . ق خودکنترلی اشاره شده استتحقّ 
، )۲۲۱، ۱۴۱۴، سیدرضـی( ٢باور بر استواری دژ پرهیزکـاری و سسـتی دژ گنـاه، )۴۴۴، ۱۴۱۴

لـزوم ، )۴۴۷، ۱۴۱۴، سیدرضـی( ٣هـای آلـوده از هوس) خویشـتن( ضرورت بازداشتن نفس
ــر شــهوات ــه ب ــیکاربســت عقــل در زم، )۲۳۱، ۱۴۱۴، سیدرضــی( ٤غلب  و یشــتنداریخو  ۀن

ش به آنچه خداونـد واجـب یو وادار کردن نفس خو  )۲۳۱، ۱۴۱۴، سیدرضـی( ٥خودکنترلی
 یافراد. دها و راهکارهای تقویت خود کنترلی استاز راهبر  )۴۹، ۱۴۱۴، سیدرضـی( ٦کرده

د و بـر هسـتن خودشـان یکنند کـه مسـئول زنـدگ یفکر م، دارند یکه منبع کنترل درون
معتقد است آنچه بر سرش ، دارد یکه منبع کنترل درون یکس. کنند یاساس آن عمل م

، دارد یرونـیکه منبـع کنتـرل ب یاما کس؛ از رفتارش است یناش، یا منفیمثبت ، دیآ یم
 . )۳۲، ۱۳۸۹، این یصفار ( داند یل میدخ ،خود را یشخص یرا و نه کارها یرونیب یها عامل

 گیری نتیجه
توان نتیجه گرفت  می ،فرزندپروریاسالمی مربوط به  های هاز تتبع و بررسی در گزار 

 : که
بـا  امـا در مقایسـه ،رغـم امتیـازات زیـادی کـه دارد علی ،بامریندفرزندپروری  سبک. ۱

دارای نقـاط ضـعف مختلفـی ، به لحاظ روش و محتوا ،اسالمیفرزندپروری سبک 
 . است

والدین را نسبت بـه تربیـت فرزنـدان  ،سو تالش شده از یک، اسالمی انداز چشم در. ۲
  .؛پذیر تربیت کند فرزندانی مسئولیت ،مسئول نماید و از سوی دیگر

ــود . ۳ ــروی خ ــت نی ــاریتقوی ــت پرهیزک ــبک  ،کنترلی و تقوی ــم در س ــات مه از نک
                                                 

 . »اریَ اِالْختِ   َفَتْمِلَك «. ١
هِ «. ٢ ْقَوی َداُر ِحْصٍن َعزِ  ،اْعَلُموا ِعَباَد اللَّ نَّ التَّ

َ
ْهَلـُه َو َال  ،ٍل یٍز َواْلُفُجوَر َداُر ِحْصٍن َذلِ یأ

َ
 یُ َال َیْمَنُع أ

َ
ْحـِرُز َمـْن َلَجـأ

 . »هیْ ِإلَ 
 . »َفُکْن ِلَنْفِسَك َماِنعًا َراِدعاً «. ٣
ِه َحَذَر اْلَغاِلِب ِلَنْفِسِه اْلَماِنِع «. ٤  . » ِلَشْهَوِتهِ   َفاْحَذُروا ِعَباَد اللَّ
ِه َحَذَر اْلَغاِلِب ِلَنْفِسهِ «. ٥ اِظِر ِبَعْقِله ... َفاْحَذُروا ِعَباَد اللَّ  .  »النَّ
ُه َعلَ یاْبَتِذْل َنْفَسَك فِ َو «. ٦ فًا ِعَقاَبهُه َو یًا َثَوابَ َراِج  ،َك یْ َما اْفَتَرَض اللَّ  . »ُمَتَخوِّ
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 . های رفتاری فرزندان دارد ای در ُکنش اسالمی است که نقش سازندهفرزندپروری 
مثل تقویت ( بامریند استفرزندپروری برخی از پیامدهای تربیتی که مبتنی بر سبک . ۴

اسالمی به دلیل مبانی و فرزندپروری در سبک  ،)عصبّیت و افسردگی، پرخاشگری
 . افتد کمتر اتفاق می، ردی که دااصول خاّص 

بهره  رف و بیبه دلیل ابتناء بر تجربیات و علوم بشری ِص  ،بامریندفرزندپروری سبک . ۵
قادر نخواهد بـود ، های اسالمی وجود دارد بودن از برخی اصول تربیتی که در آموزه
 . بهروزی و سعادت افراد را تضمین نماید

بسـیارکم رنـگ  ،در سـبک تربیتـی بامرینـدتوجه به تربیت معنوی و باورهای دینـی . ۶
 . است

  نامه کتاب
 . مکارم شیرازی ناصر ۀترجم، قرآن کریم .۱
دفتر انتشارات اسالمی وابسـته بـه جامعـه ، قم، من ال یحضره الفقیه ،)۱۴۱۳، (محمد بن علی، هیابن بابو  .۲

 . قم یۀعلم ۀن حوز یمدرس
 . نیمدرس ۀجامع، قم، آل الرسولتحف العقول عن  ،)۱۴۰۴، (حسن بن علی، ابن شعبه حرانی .۳
 . نی، تهران، عمومی مدیریت)، ۱۳۸۵( ،سیدمهدی، الوانی .۴
 تحصیلی موفقیت و روانی سالمت فرزندپروری با الگوهای بررسی ،)۱۳۸۷(، همکاران و احسان، بهرامی .۵

 . ۴ ۀشمار ، ۳۸ سال، تربیتی علوم و شناسی روان ۀمجل، فرزندان
، داود عـرب قهسـتانی و همکـاران ۀترجمـ، شناسی رشد و تحول انسـان روان ،)۱۳۹۱، (دایان ای، پاپالیا .۶

 . رشد، تهران
 اییـدن، تهـران، )رسول حضرت قصار کلمات مجموعه( الفصاحه نهج ،)۱۳۸۲، (ابوالقاسم، ندهیپا .۷

 . دانش
یند های سبک مقایسۀ)، ۱۳۹۱( و دیگران، اعظم، پرچم .۸  در فرزندپروری مسئوالنه سبک با فرزندپروری بامر

 . ۱۴ ۀشمار ، بیستم سال، اسالمی تربیت و تعلیم مسائل در اسالم، پژوهش
یفات ،)تا بی( ،محمد بن یعلی، جرجان .۹  . خسرو ناصر ،تهران ،التعر
 . تیالب آل ۀمؤسس، قم، الشیعه وسائل،  ) ق۱۴۰۹( ،حسن بن محمد، عاملی حر .۱۰
ــرخ، دادســتان .۱۱ ــر)، ۱۳۹۲و دیگــران، ( پری ــاری و  اث ــوزش رفت ــاهش مشــکالت بخشــی آم ــر ک ــدین ب ال

 . ۴ۀشمار ، شناسی مجله روان، سال ۹تا  ۷شدۀ کودکان  سازی برونی
 . معاونت امور اساتید ،قم، حیات جاودانه)، ۱۳۷۶( ،امیر، دیوانی .۱۲
 . هجرت، قم، نهج البالغه (للصبحی صالح))، ۱۴۱۴، (نیمحمد بن حس، رضیسید .۱۳
شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب فرزندپروری  سنخ ،)۱۳۹۲و دیگران، ( محمدیاسین، گندمانی سیفی .۱۴

، سـال هفـتم، فصـلنانه اعتیـادپژوهی، ثیر آن در گرایش به مواد مخـدر در نوجوانـان پسـرأپدر و مادر) و ت
 . ۲۵شماره 
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له بر اسـترس و سـبک أاثربخشی آموزش مهارت حل مس)، ۱۳۹۳، (محسن و همکاران، شکوهی یکتا  .۱۵
 . ۵۷ ۀشمار سوم، سال ، شناسی کاربردی وهش در رواندانش و پژ ، فرزندپروری والدین

 . نور امیپ دانشگاه، تهران، تربیت و تعلیم در اجتماعی شناسی روان)، ۱۳۸۹( ،دیمج، این یصفار .۱۶
 . چهارم چاپ، قم ،رضی فیشر ، قم، األخالق مکارم ،)۱۳۷۰، (فضل بن حسن، طبرسی .۱۷
 . تضویمر ، تهران، مجمع البحرین ،)۱۳۷۵ین، (فخر الدی، حیطر  .۱۸
 . هجرت، قم، العین ،)۱۴۱۰(، احمد بن خلیل، فراهیدی .۱۹
های فرزندپروری بـا سـبک فرزنـدپروری  بررسی سبک)، ۱۳۹۳( ،مرتضـی، علی محمد و قائمی، قدسی .۲۰

 هشتم. شماره دوم، سال ، پژوهشنامه نهج البالغه ۀفصلنام، در نامۀ سی و یکم نهج البالغه امام علی
 یه. دار الکتب اإلسالم، تهران، الکافی ،)۱۴۰۷وب، (عقیمحمد بن ، نییکل .۲۱
نشـر ، تهـران، یحیـی سـید محّمـدی ۀترجمـ، شناسی رشد؛ از لقاح تا کـودکی روان ،)۱۳۹۴، (لورا برک .۲۲

 . ارسباران
 . ثیدارالحد، قم، )للیثی( المواعظ و الحکم عیون ،)۱۳۷۶(، محمد بن علی، واسطی ثییل  .۲۳
 ی. اء التراث العربیدار اح، روتیب، بحار االنوار ،)۱۴۰۳، (محمدباقری، مجلس .۲۴
 . ینیمؤسسه امام خم ،قم، خودشناسی برای خودسازی)، ۱۳۷۳( ،یمحمدتقی، زدیمصباح  .۲۵
 . دیالمف خیالش ةیلفأل العالمی تمرؤ الم، قم، اإلختصاص ،)۱۴۱۳، (محمد بن محمد، دیمف .۲۶
 . اء التراثیحإل  تیالب مؤسسه آل، روتیب، مستدرك الوسایل)، ۱۴۰۸( ،نیرزاحسیمی، نور .۲۷
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