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 The concept of freedom and its emersion in parenting is one of the 

important issues in the field of training and education. Inevitably, 

parents will have to deal with the issue of freedom in their children's 

upbringing. Nowadays, there is dispute about granting freedom to 

children and that, to what extent they can be left free in their 

activities and decisions. Three approaches can be identified in this 

extent, which are leniency, authoritative, and Despotism. The 

present article intends to introduce these styles, considering the 

teachings of the Ahl Al-Bayt (as). In addition, it aims to resolve the 

contradiction of the empirical data of parenting styles in the category 

of freedom,  by presenting the realms of freedom based on the age 

and stage of development of the child. The research methodology of 

this work is based on  documentary and library method. The research 

findings show that each of the aforementioned  styles uses its own 

method of giving freedom in a consistent manner and, each of them 

presents contradictory empirical data to prove itself. While the style 

of parenting, which is inferred from the narrations of the Ahl al-Bayt 

and the Prophetic biography, is a variable style in accordance with 

the age and state of the child. With the explanation that up to the age 

of seven, the style of parenting is leniency and from the age of seven 

to fourteen, the style of parenting is despotic, and from the third 

seven years and the beginning of puberty, with increasing freedom, 

the  authoritative style of parenting is realized. This variable and 

malleable model with respect to its degree of freedom at different 

ages, makes its own style of parenting. 
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 212 ... های سبک در آزادی مقیاس واکاوی و تحلیل  

 1401، بهار 1، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 های سبک در آزادی مقیاس واکاوی و تحلیل

 اسالمی های آموزه با فرزندپروری
 

 *1 فریدونی محمدرضا
 مسئول(. نویسنده) سینا بوعلی دانشگاه الهیات گروه استادیار

 
 2موسویان میثم سید

 عمومی روانشناسی، ارشد كارشناس

 
 چکیده
 در مهم مسائل جمله از فرزندپروري در آن نمود و آزادي مفهوم
 در آزادي يمقوله با والدین ناخواهخواه و است تربیت يزمینه
 حاضر عصر در. داشت خواهند سروكار خود فرزندان تربیت ساحت
 را او توانمی حدي چه تا كه این و فرزند به آزادي اعطاي به نسبت

. دارد وجود اختالف گذاشت، آزاد هایشگیريتصمیم و هافعالیت در
 از عبارتند كه كرد شناسایی حیطه، این در توانمی را سبک سه

 است آن بر حاضر يمقاله. مستبدانه و مقتدرانه آسانگرایانه، سبک
 عالوه( ع) بیتاهل معارف پرتو در سبک، این معرفی بر عالوه تا
 ي مقوله در فرزندپروري هايسبک تجربی هايداده تناقض حل بر

 معین كودك رشد مرحله و سن اساس بر را آزادي قلمرو آزادي،
 ودهب اي كتابخانه شیوه به و اسنادي بررسی پژوهش این روش. نماید
 هايسبک از یک هر كه دهد می نشان پژوهش هاي یافته. است

 كار به ثابت شكلی به آزادي دادن در را خود يشیوه شده، نامبرده
 با متناقضی تجربی هايداده خود، اثبات براي كدام هر و بردمی

 روایات از كه فرزندپروري  سبک حالیكه در. دهدمی ارائه دیگري
 چرخشی سبک یک شده، استنباط اسالم پیامبر يسیره و بیت اهل
 فته تا كه توضیح این با. است كودك وضعیت و سن به توجه با

 رزندف سبک سالگی هفت از و آسانگیر فرزندپروري سبک سالگی
 زادي،آ افزایش با بلوغ، شروع و سوم سال هفت در و مستبدانه پروري
 و چرخشی مدل این. میابد تحقق مقتدرانه، فرزندپروري سبک

  .سازد می را خود به مختص مدلی آزادي، میزان با منعطفانه
 

 ه،آسانگیران پروري، فرزند اسالمی، زندگی سبک  :کلیدی واژگان
 .ع بیت اهل ، مستبدانه مقتدرانه،

 

 22/12/1400: افتیدر خیتار
 24/03/1401:  رشیپذ خیتار
 dr_fereydooni@basu.ac.irنویسنده مسئول: * 

 

_________________________________ 
 28، انفال:46، كهف: 74. فرقان:  1

 مقدمه
پدر و مادرها به دنبال پرورش فرزندانی آزاد، مستقل و متكی به 

شود كه خود پدر و مادرها خود هستند. این هدف وقتی میسر می
(.  بدون شناخت از 1درك درستی از مفهوم آزادي داشته باشند. )

خویش را در قبال توانند به طور موثر وظایف آزادي، پدر و مادر نمی
فرزندشان، انجام دهند. هدف اصلی فرزندپروري، آموزش و پرورش 
كودك، در روندي است كه مسیر تبدیل به عنوان یک انسان آزاد 

اش الزمه "انسان آزاد"را تجربه كند. فرایند متحقق شدن به 
یادگیري قوانینی است كه درك كودك را از خود،  افزایش دهد و 

هاي او ظهور یابد . اما تا چه حدي یادگیري ابلیتبر این اساس، ق
باید، مستقیم یا غیر مستقیم باشد و در مسیر این یادگیري، چه میزان 
باید براي متربی آزادي در نظر گرفت، خود دیدگاه هایی را در زمینه 

 تربیت و فرزندپروري رقم میزند.
ن با آبا توجه به دیدگاه مكاتب روانشناسی به یادگیري و نسبت 

ي تعامل با كودك متفاوت هاي فرزندپروري و نحوهآزادي، سبک
اند وضعیت است. روانشناسان در مطالعات خود به این نتیجه رسیده

اي هرشد عقالنی هر كودكی، از تولد تا بزرگسالی، بر روي سبک
 گذارد. فرزندپروري والدین او اثر می

ده است كه بر ، عوامل مختلفی را برشمر2013كوتمان در سال 
هاي رشد شناختی، گذارد، مانند جنبهوالدین در فرزندپروي اثر می

رشد عاطفی، آمادگی تحصیلی، اختالالت خوردن، موفقیت 
(. با وجود 1دانشگاهی، احساس خوب بودن، استفاده از مواد مخدر )

ي تمام این عوامل اثر گذار، مطالعات روانشناسان در حیطه
ند فرز "بومریند"اي شد كه منجر به نظریه فرزندپروري در نهایت

گیر، استبدادي و اقتدار پروري را  به سه سبک تقسیم نمود، آسان
( و سبک چهارمی نیز وجود دارد كه مقوله ي آزادي را به 2گرا )

دهد ي سنی فرزند، تغییر میصورت نسبی و منعطفانه، با توجه به بازه
را سبک فرزندپروري  و ما در این مقاله اسم این سبک چهارم

نامیم كه با توجه به پژوهش صورت گرفته، با  فرامین منعطفانه می
اسالم براي تربیت در تمامی مراحل رشد   باشد.اهل بیت منطبق می

فرزندان، تاكید فراوان دارد و آن را از جمله وظایف والدین در شمار 
تی كه از داند. با نگاهی به آیات قرآن و روایاحقوق فرزندان، می

وان تپیامبر اكرم ص و اهل بیت پاكش در مورد فرزند، وارد شده، می
ي فرزند و جایگاه فرزندان در اندیشه اسالمی به نگرش اسالم درباره
ي تربیت از چنان اهمیتی برخوردار است كه دست یافت. مسئله

ي سجادیه، به آن اختصاص یافته است و وپنجم صحیفهدعاي بیست
ویک، در باب اهمیت ي سیالبالغه، نامهب شریف نهجنیز در كتا

اي هاي الهی، فرزندان نعمت1فرزندان آمده است. از نظر قرآن كریم
هستند در صورتی كه در مسیر هدایت كتب آسمانی و دم قدسی 

اي هانبیاء الهی قرار گیرند. اگر والدین شناخت كافی نسبت به مولفه
باشند، به وظائف خود در قبال فرزندان تربیت صحیح اسالمی نداشته 

اي كه خدا در اند و به تعبیر پیامبر اكرم ص، از عطیهعمل نكرده
ي گلی از گلهاي بهشت است، اش قرار داده كه به منزلهاختیار بنده
 (.3« )رَیْحَان ةٌ مِنْ رَیَاحِینِ ا لْجَن َّةِ ا لصََّالِحَ ا لْوَل دَ إِن َّ»اند بهره نبرده
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 هاي فرزندپروريسبک
 گیرفرزندپروري آسان

والدین آسانگیر ارزشها و استانداردها و قوانین را به فرزندانشان  
نند. در كتحمیل نكرده و از تندي، تنبیه یا شیوهاي سنتی استفاده نمی

این سبک سعی برآن است كه والدین، كنترل و تقاضا را نسبت به 
فرزندشان را برآورده سازند. آنها فرزندشان كمتر نموده و تمایالت 

-ها را محترم میدر هر موفقیت فرزندشان را تشویق كرده و آن

شمرند. در جهت تقویت نمودن آزادي فرزندشان، در تصمیم گیري 
 كنند. اینانها را ملزم به انجام تكلیفی نمیآنها دخالت نكرده و آن

سبک كنند. در روي محبت مثبت و بی قید و شرط تاكید می
گیر، تا زمانی كه فرزند از والدین كمک نخواهد، فرزندپروري آسان

گیري و عكس العمل و رفتار بچه آنها در كار هدایت و تصمیم
ه ست كمداخله نمیكنند. پدر و مادر آسانگیر به عنوان حمایتگري

 يشود. این شیوهوقتی فرزند بخواهد و نیاز داشته باشد وارد عمل می
، و 2011 1و  الگر1991، 1967مطالعات بومریند  فرزندپروري در

، بحث شده 2002، 5و كویلر 4و هولبین 3، وگونزالس2007 2بون
 (1است )

 
 گیر فرزندپروريمدافعین نظریه سبک آسان

قائلین به این نظریه اعتقاد دارند كه با خط دهی و كم كردن آزادي 
تحقق و توجه مشروط یا منفی، كودك از مسیر تجربه كردن و 

خویشتن خارج شده و به سمت ترجیح تجارب دیگران به تجربیات 
شود كه خود را از نگاه خود خواهد رفت و در آخر فردي می

كند و به خاطر اهمیت ارضاي نیاز به تایید شدن، دیگران ارزیابی می
شود. زیرا انسان در شدیدا به نگرشها و رفتارهاي دیگران حساس می

كند )تایید یا عدم تایید آنها(، ان دریافت میبازخوردي كه از دیگر
كند. این گروه ي خود را گسترش داده و پاالیش میخودپنداره

هاي خود با توجه به تجاربش، معتقدند:  اگر فرزند در تصمیم گیري
ي خود را انكار كرده و در عوض براي آزاد نباشد، فرزند تجربه
 يكند كه با ادامهتلقی میي آنها را اصل جلب توجه والدین، تجربه

این فرایند، فرزندي داریم كه دایم خود را از منظر دیگران ارزیابی 
كرده و تنها زمانی احساس خوبی به خود و توانایی هاي خود دارد 
كه دیگران او را تایید كند و این باعث میشود كه فرزند، اعتماد به 

 (. 4نفس نداشته و قدرت نه گفتن را كسب نكند )
در فرزندان است، « خودارزشمندي »اصل چنین موقعیتی، عدم رشد ح

 (. 5بینند )یعنی فرزندان تنها تحت شرایط خاصی خود را با ارزش می
تشویق « رهنمونبی»این سبک از فرزندپروي، والدین را به روش 

هاي بسیاري در درمان به دنبال آورده است. روش كند كه موفقیتمی
ن حداكثر آزادي در مسیر رشد و تعلیم و تربیت. رهنمون یعنی دادبی

_________________________________ 
1 Alegre, 

2 Boon, 
3 Gonzalez, 

4 Holbein, 
5 Quilter, 

ي پست مدرن، اخالق نسبی است و این روش تربیتی تعامل در فلسفه
(. اساس این دیدگاه، آزادي براي 4اي با این فلسفه دارد )گسترده

توانیم دیگران را به طور مستقیم آموزش است. در این روش، ما نمی
 (.6زش را تسهیل كنیم )آموزش دهیم. ما فقط میتوانیم آمو

 گیر فرزندپروريمنتقدین سبک آسان 2-1-2
و دادن آزادي  منتقدین این دیدگاه معتقدند، كه والدین با این سبک

 6ها تا این حد، اجازه میدهند كه فرزندان، آنها را استخدامبه بچه
ند، ككنند. داشتن حقوق بدون مسئولیت مسیر رشد بچه را متوقف می

یسته شدن، شما باید در راه انجام كار، توانمند شوید. و چون براي شا
زمانی كه مجبور نباشید مسئولیت بپذیرید، مجبور نخواهید بود كه 

هد دبه فرد مسئولی تبدیل شوید. این سبک، فرزندانی را پرورش می
گرا هستند اما مشكالت هاي اجتماعی ماهر و مردمكه از نظر توانایی

دهد، از مدرسه چون به آن ها آموزش میرفتاري دارند و بعضا 
 (. 2آید. )خوششان نمی

البته ممكن است در تئوري اینطور گفته نشود اما درعمل این اتفاق 
خواهند به فردیت و تالش فرزندشان و خواهد افتاد، چون آنها می

اش، احترام بگذارند، استقالل شخصی فرزندشان براي ایجاد زندگی
خواهند بكنند. بنابراین از اولین ند تا هر چه میدهبه آنها اجازه می

تواند تصمیم بگیرد و هر مسیري را فرزندشان می هاي زندگی،سال
كنند، اول، خواهد تجربه كند. دو اشتباه این والدین میكه می

هایشان را یک انسان كامل سوءتفاهم در مورد آزادي. دوم، آنها بچه
فرق بین واقعیت و هوس را بخوبی گیرند كه قادر است در نظر می

درك كند. این دو اشتباه به هم مربوط است. زمانی كه فرزندان در 
اما هنگامی كه آنها در  گذاریم،خانه هستند ما آنها را آزاد می

خواهند شود كه هر كاري میاجتماع هستند، به آنها اجازه داده نمی
قعیت دارد. در این انجام دهند. به عبارت دیگر آزادي بستگی به مو

موقعیت آزادي به حضور والدین وابسته است و آزادي واقعی نیست. 
هاي حسی هستند. همان طور كه به عالوه كودكان تحت فشار داده

اشاره كرد، درست است كه انسانها تمایل به خوب بودن  7روسو
-دارند، اما همیشه خوب، درست و واقعیت را از هم تشخیص نمی

ها دلچسب است. والدین ي شیرینی براي بچهمزهثال، دهند. براي م
دهند كه هر چقدر تمایل دارد شیرینی گیر به بچه اجازه میآسان

مصرف كند. این ابدا رفتار غذایی سالمی نیست. بچه چاق خواهد شد  
و اگر بچه به سمت بیماري برود، بیماري آزادي را از او خواهد 

م. تر است تا یک كودك سالستهگرفت. كودك بیمار، به محیط واب
هاي دهد كه نوجوانانی كه در خانوادهنشان می  8تحقیقات برومیند

اي ههاي كمتري نسبت به خانوادهاند شایستگیآسانگیر بزرگ شده
اي بین و همكاران  نشان دادند كه رابطه 9دیگر دارند. دورن بوش

ان آنها نش پیشرفت تحصیلی و نوع فرزندپروري وجود دارد.  نتایج
گیر بودن والدین، همبستگی منفی با نمره دارد. در تحقیق داد كه آسان

6 manipulate 

7 Rousseau 
8 Baumrind, 

9 Dornbush 
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 214 ... های سبک در آزادی مقیاس واکاوی و تحلیل  

 1401، بهار 1، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

دیگري هایكرفت و بلیست نشان دادند كه نشانگان اختالل تغذیه با 
سبک خانوادگی آسانگرا بیشتر ارتباط دارد تا بقیه ي سبكها. بدین 
سان تحقیقات نشان میدهد كه فرزندان والدین آسان گیر بیشتر 

 (.1شوند )یر مصرف مواد، سیگار و الكل میدرگ
گیر معتقدند، فردیت نیاز به آموزش و منتقدین فرزندپروري آسان

شود. عدم رسیدن رشد دارد و به همین وسیله فرزند خودكفا می
تواند بر روي اعتماد به نفس تاثیر منفی ها به این خودكفایی میبچه

-كند. دانشا را اثبات میبگذارد. مطالعات در مورد مدرسه این ادع

آموزانی كه بدون كفایت و آمادگی تحصیلی، عاطفی و صالحیتهاي 
شوند، مدرسه را كمتر دوست دارند و كمتر اجتماعی وارد مدرسه می

هایی كه براي مدرسه آمادگی گیرند. به عبارت دیگر بچهیاد می
نند كدارند، موفقیتهاي تحصیلی و مهارتهاي اجتماعی بیشتري پیدا می

(1 .) 
گیر برعكس مدافعانش خالصه این كه منتقدین فرزندپروري آسان

معتقدند كه این نوع فرزندپروري نه تنها توجه فرد را درونی نكرده 
بلكه توجه او را به تایید دیگران متمایل خواهد كرد. و گروه اول 
باید مفهوم آزادي را دوباره بازتعریف كنند و فرزندانشان را براي 

جهه و چالش با كار وادارند و مسئولیت در رفتار براي فرزندان موا
ضروري است. والدین باید چهارچوب داشته باشند و این چهارچوب 

 (.7ها كمک میكند تا به رشد مناسب دست یابند )به بچه
 

 سبک فرزند پروري مستبدانه

این سبک عبارت است از این كه  كنترل بر روي فرزندان به حداكثر 
كنند. سد و والدین در تمامی تصمیمات فرزندان خود دخالت میرمی

در این سبک قوانین ثابت و استاندارهایی به طور سنتی نهادینه شده 
است. اعمال قدرت از سوي والدین، تبعیت فرزندان را به دنبال 
خواهد داشت. الزم نیست كه منطق قوانین براي فرزندان، توضیح 

ظور حفظ اقتدار بین كودك و پدر و مادر اي به منداده شود. فاصله
وجود دارد. در حالتهاي تندرو و خشن این سبک، تنبیه هم به اجرا 

 (.1آید )درمی
 

 مدافعین سبک فرزندپروري مستبدانه
لی هاي اصدر سبک فرزندپروري مستبدانه، مقوله تنبیه، از شاخص 

ي نظریه داست. تنبیه در نظریات یادگیري مبتنی بر رفتارگرایی مانن
مفید توصیف شده و تحقیقاتی تایید میكنند كه نوع تنبیه « گاتري»

 . انجامدو چگونگی آن اگر درست باشد، به تغییر رفتار غلط می
گوید، تنبیه نه به علت ناراحتی اي كه تولید میكند، می  1گاتري

بلكه به سبب اینكه نحوه ي پاسخدهی فرد را به محركهاي محیطی 
هم نظریات  3و میلر 2موثر است و آزمایشات فالر تغیر میدهد،

 گاتري را حمایت كردند.

_________________________________ 
1 . Gatry 

2.  Fowler 
3.  Miler 

4 Karavasilis 
5 Doyle 

 
 منتقدین سبک فرزندپروري مستبدانه
و  5و دویل 4مطالعات كاواسیلمنتقدین این  نظریه با در نظر گرفتن 

نشان دادند كه اگر تنبیه و شیوه هاي منفی  2003در سال  6ماركیوز
ورت بپذیرد، آنها كودكانی با در تعامل با كودكان زیر هفت سال ص

-خواهند بود و این مطالعات نشان دادند كه شیوه« دلبستگی اجتنابی»

هاي منفی در تعامل با فرزندان باعث میشوند كه آنها در مهارتهاي 
مقابله با استرس كم مهارت تر از فرزندانی باشند كه والدینشان كمتر 

و  7مبرونكنند. مطالعات مختلف توسط البرخورد منفی می
نشان داد كه والدینی كه  2004 9و هوبنر 8، سولدو1991همكاران 

ه شود كاز نوزادي عصبانیتشان را روي بچه خالی میكنند، باعث می
در نوجوانی از اعتماد به نفس الزم برخوردار نخواهند بود. فرزندان 
والدین مستبد خود را به عنوان یک فرد مفید و تصمیم گیر براي 

كنند. مطالعات متمركز در مقاطع مختلف ودشان تصور نمیزندگی خ
تحصیلی نشان داده كه فرزندان خانواده هایی با برخورد منفی، انگیزه 
كمتري براي یادگیري داشته و براي اینكه خود را از شكست در امان 
دارند و براي حفظ ارزش و اعتماد به نفس، ترجیح میدهند كه كمتر 

یز روبرو شوند و در مراحل آكادمیک كمتر با كارهاي چالش برانگ
 این كودكان رفتار خود را توسط منبع بیرونی .موفقیت كسب میكنند

و نه از عوامل ذاتی مانند تمایالت شخصی كنترل میكنند. به این 
كودكان فرصتی براي تصمیم گیري براي خود داده نشده و در عوض 

در این سبک، نوع فرزندان، با  (.1)اند فقط به اطاعت وادار شده
شوند و امكان توسعه مهارت هایی مانند ي خجالتی بزرگ میروحیه

وه آید. به عالها بوجود نمیتفكر انعطاف پذیر، پژوهندگی براي آن
این فرزندپروري با شیوه هاي منفی و دستوارات باعث میشود كه 

دكی كودكان مسئولیت اعمال خود را بردوش نكشند. و اگر كو
احساس مسئولیت اعمال خود را برعهده نگرفت، ممكن است خود 
را درگیر اقدامات مختلفی كند كه میتواند باعث آسیب زدن به خود 
و به دیگران بشود و او را به سمت بزهكاري رهنمون سازد. مشخص 
شده است كه كودكان این والدین نرخ باالتري از بزهكاري را تجربه 

 (. 8)كنند می
 

 فرزندپروري مقتدرانهسبک 
فرزندپروري مقتدرانه یعنی پدر و مادري در عین جدي بودن،  

ي سالمت روان آنهاست. مهربان و دلسوز و پاسخگو باشند كه نشانه
ه پذیرند و نه بآنها فرزندانشان را به عنوان فردي منحصر به فرد می

 عنوان یک بزرگسال رشد یافته و بالغ. لذا والدین در این سبک،
-مرزهایی روشن براي تنظیم و هدایت براي فرزندانشان ترسیم می

كنند. در عین حال از تنبیه و روشهاي سخت انضباطی استفاده 

6 Markiewicz 

7 Lamborn 
8 Suldo 
9 Huebner 
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نمیكنند، بلكه سعی میكنند با مدل سازي، استدالل عقالنی، توضیح و 
 (.2نظارت، بچه ها را هدایت كنند )

 
 مدافعین سبک فرزندپروري مقتدرانه

، نشان میدهند 2003كارواسیلی، دویل و كاركیویز، سال مطالعات 
-رابطه دارد و دانش« دلبستگی ایمن»كه این سبک فرزندپروري با 

آموزان با این سبک تربیت، آمادگی بیشتر تحصیلی را نسبت به بچه 
هایی با سبک تربیتی استبدادي و آسان گیر نشان میدهند و  از نظر 

ي بیشتري كسب میكنند و  نوجوانان فعالیت هاي علمی هم موفقیتها
با این سبک پرورش مصرف مواد كمتري دارند و سرانجام، سولدو 

، دریافتند كه نوجوانان والدین اقتدارگرا 2004و هوبنر در سال 
نسبت به نوجوانان والدین دیگر در اوایل و اواسط و اواخر دوران 

لعات نوجوانیشان احساس رضایت بیشتري از زندگی دارند. مطا
دهند كه دانش آموزان ، نشان می2008كوهن و همكارانش در 

خانوده هاي اقتدر گرا، خود انگیختگی، كنجكاوي، عالقه به 
تحصیلی و یادگیري بیشتري دارند و عالقه دارند مسائلشان را 

، میلنر و هوي، 2001و مطالعات چاس در سال  خودشان حل كنند.
با تكالیف چالشی و تشویق با  ، نشان داد، مواجه شدن2001در سال 

مقابله با آن، یک كودك را آزموده میكند و احساس كاراآمدي را 
 (.1تر میكند)در او افزایش میدهد. این آزمودگی او را موفق

پروري مداخله و میزان گرفتن در هر حال درهر سه سبک فرزند 
ن اآزادي است كه از یک نمودار بسیار زیاد تا بسیار كم خود را نش

 میدهد.
كسانی كه سبک فرزندپروي مقتدرانه را تنها نسخه فرزندپروري 

اند كه این نوع فرزندپروري، براي میدانند، از این نكته غفلت كرده
ها، قابل اجرا نیست. به خصوص زمانی كه فرزندان ي موقعیتهمه

یک خانواده، فرزندان سخت هستند. بدین معنا كه این فرزندان، بیش 
شوند كه سبک فرزندپروي رسد، باعث میبه نظر می از آن چه

 مقتدرانه، قابل اجرا نباشد.
 

 تحلیل سه سبک فرزندپروري
ها كامال با هم در در نگاه اول به نظر میرسد كه تحقیقات و نظریه 

تناقضند اما آیا این مباحث و تحقیقات واقعا غیر قابل جمع هستند؟  
قیقات در انتقاد از فرزندپروي به نظر ما اینگونه نیست.  اكثر تح

آسانگیر مربوط است به این سبک تربیتی بر روي دانش آموزان 
باالي هفت سال و نوجوانان. از مطالعات انجام شده بدست آمد كه، 
انتقادي بر فرزندپروري آسانگیرانه، در مورد نوزادان تا كودكان تا 

ت، شش سال وجود ندارد. به نظر میرسد، در جمع بندي نظرا
گیرانه ، با اندكی هوشیاري و ایجاد چالش و فرزندپروري آسان

سختی در راه فرزندان، بهترین شیوه براي فرزندپروري در این سنین 
چرا كه نیازي به وجود راهنمایی مستقیم در این سنین وجود  باشد،می

ي انداشته و مطابق با نظریات مختلف و بعضا متضاد، نه تنها فایده
ب نیست بلكه ممكن است كودك را دچار مشكل كند. برآن مترت

شویم و كودك هفت اما زمانی كه وارد سنین آموزش پذیري می
شود، تحقیقات، فرزندپروري آسانگیر را نقد كرده و نتایج ساله می

كشد. در مورد سایر تحقیقات این نوع فرزندپروري را به چالش می
 ها هم وضعیت به همین صورت است.سبک

 
 فرزندپروري با رویكرد معارفی اهل بیت سبک

شود، این است كه آنچه از روایات اهل بیت ع دانسته می
فرزندپروري در مكتب اهل بیت، بر اساس واقعیت محض بنا شده 

ي ظن و گمان ي علمی و عملی حضرات معصومین، بر پایهاست. سیره
و تجربه، بنا نگشته است و حتی اجتهادات شخصی و متكی به 

جایی كه اهل بیت ع تصورات و تصدیقات فردي نیست. و از آن
ها ظرف مشیت حق تجلی تام اسماء و صفات حق هستند و قلوب آن

یابد، شعاعی از حق ها جلوه میچه در بیان و بنان آنآنباشد، هرمی
قُلُوبُنا » باشد، لذا حدیث شریفمحض و واقعیت آدم و عالم می

هِ، ف إِذا شاءَ شِئْنا، وَاللَّهُ یقُولُ: وَما ت شاؤُون  إِالَّ أ نْ اللَّ لِمَشِیةِ أ وْعِیةٌ
ي امام حسین ع دو شاهد ( و این فقره از زیارت مطلقه9«)اللَّهُ یشاءَ

 باشد.مهم بر این مطلب می
 (10) ت هْبِطُ إِل یْكُمْ فِی مَقادِیرِ أُمُورِهِ الر َّبَِّ إِرادَةُو  

اي اختصاصی دارد كه در سه سبک این سبک در دادن آزادي، شیوه
شود. به این معنا كه در این سبک آزادي بر روي گذشته خالصه نمی

یک محور قرار گرفته و با توجه به سن فرزند، حدود آزادي تفاوت 
كند و در واقع سبک فرزندپروري اسالمی در دادن آزادي به پیدا می

وشن ركودك، یک سبک تلفیقی نسبت به سن فرزند است. براي 
شدن این مبحث، بهتر است به این سوال بپردازیم كه تربیت اسالمی 

 در مورد سبک والدینی آسانگیر چه نظري دارد؟ 
روایات اهل بیت ع در مورد سبک فرزندپروري، سه مقطع را از هم 

،  «یک تا هفت سال»ي مجزا كرده است. تعامل با فرزند در سه دوره
، به یک میزان از «یست و یکو چهارده تا ب« هفت تا چهارده»

 آزادي برخوردار نیستند.
 

 سیادت و كودكی مقایس آزادي در فرزندپروري در مرحله اول،
مقوله آزادي از مهمترین اصول تربیتی در سیره امامان معصوم علیهم 

این است  شود،السالم بوده است. آنچه از روایات ماثوره فهمیده می
هفت سال اول زندگی از آزادي خاصی كه شایسته است، كودكان در 

برخوردار باشند. بهر حال كودكان از زمانی كه پا به عرصه جهان 
-ترین ارزش انسانی آشنا میبا بزرگترین و عالی گذارند،هستی می

هاي آزادي در این مرحله، بازي شوند و آن آزادي است. از مولفه
 كردن و بازیگوشی نمودن است.

غ رِهِ صِ الصََّبِیِ فِی تُست حَبَُّ عَرامَةُ»فرمایند: الم میامام كاظم علیه الس
 (. 10« )كِبَرِهِ فی لِیَكون  حَلیما

شایسته است كودك، حرارت و بازیگوشی كند، تا در بزرگسالی 
 شكیبا و هوشمند گردد.

در راس تمام روایات تربیتی اهل بیت ع از حضرت رسول اكرم نقل 
 كودكت با احترام برخورد كن. میشود كه در هفت سال اول با 

(. فرزند 11) وَزیرٌ سَبعَ سِنین  وَ عَبدٌ سَبعَ سِنین  وَ وَل دُ سَیدٌ سَبعَ سِنین 
هفت سال آقایی میكند و در هفت سال دوم مطیع و در هفت سال 

 سوم وزیر است.
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 216 ... های سبک در آزادی مقیاس واکاوی و تحلیل  

 1401، بهار 1، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

السالم نیز بدین صورت نقل شده این مطلب از حضرت صادق علیه
 است:

بْعا،، ، وَ یؤ دََّبُ سَدِعْ إِبْن ک یلْعَبُ سَبْعَ سَنین عن ابیعبدهلل علیه السالم: 
 (10) ف إِنْ أ فْل حَ وَ إالَّ ف إِن َّهُ الخ یر  فِیهِ؛ ن فْسَک سَبْعَ سِنین  وَ أ لْزِمْهُ

در سیره  "سال اول زندگی سرور پدر و مادر است. 7كودك در  "
 ايا قابل مشاهده است، زمانی كه بچهي رسول اهلل هم این مطلب عین

كاري برخالف عرف انجام میداده حضرت با محبت با او برخورد 
گوید بر پیامبر خدا وارد میكرده است. جابربن عبداله انصاري می

-دوید و میشدم در حالیكه حسنین بر پشتش سوار بودند و او می

 (. 12)فرمود چه خوب است شتر شما و چه خوبید شما دو برادر 
محبت بی قید و شرط در سیره ي اهل بیت تا جایی پیش میرود كه 
گاهی اوقات فرزندي را به دامن پیامبر میدادند تا ایشان دعا برایش 

ت و گرفبخواند. پیامبر با احترام به كسانش او را با آغوش باز می
اوفتاد كه در حین دعا گذارد، گاهی اتفاق میدر دامن خود می

ودك خیس میكرد و پیراهن مبارك حضرت را آلوده خواندن، ك
ساخت. همین كه پدر میخواست عتابی بكند حضرت جلوگیري می

میكردند و میفرمودند با تندي و خشونت از ادرار كودك جلوگیري 
مكنید سپس طفل را آزاد میگذارد تا طفل ادرار كند و زمانی كه 

گرفتند كمترین دعا را تمام میكردند و والدین كودك، او را می
شد و وقتی كه كسان آزردگی و ماللت خاطر در پیامبر دیده نمی

 (.12رفتند پیامبر لباسشان را تطهیر میكردند )طفل می
علی علیه السالم فرمودند، هر كس كودكی دارد باید در راه تربیت 

 (.3او خود را تا سر حد طفولیت و كودكی تنزل دهد)
گرفت بلكه كار ودكان ایراد نمیپیامبر )ص( هرگز از كارهاي ك
گونه انجام دهید. فرمود: اینداد و میدرست و كامل را به آنان یاد می

 (13« )و كان إذا أنكر الشیئ یقول: كذا قضی»
رسند. روي زانوي گروهی خدمت امام حسن عسگري)ع( می

اي نشسته بود. هنگامی كه حضرت خواستند پاسخ حضرت، بچه
، گاه امامبنویسند, كودك قلم را از دست امام كشید. آنها را پرسش

براي اینكه بچه را ناراحت نكرده باشد، یک توپ قشنگی را در 
دستشان گرفتند و سپس جلوي كودك آن را رها كردند. كودك 
وقتی آن توپ قشنگ را دید، قلم را رها كرد و به دنبال توپ رفت. 

 (14)در این هنگام حضرت مشغول نوشتن شدند. 
به طور خالصه، فرزندپروري در روایات اهل بیت )ع(، سبک 
فرزندپروري آسانگیر را رد نكرده و به آن در سنین زیر هفت سال 

 ي اكید دارد.توصیه
اسالم كودكان را در این سنین آزاد میگذارد تا هر گونه كه  

اي جز این بر خالف جبلیت كودك زیرا شیوهخواستند رفتار كنند،
 (15)است 

گیرد. در روایت كودك در این مرحله مورد امر و نهی قرار نمی
گوید: با پدرم خدمت رسول اخدا رسیدم و است كه ام خالد می

پدرم با درشتی مرا از این كار  مشغول بازي با انگشتر ایشان شدم،
 (16نهی كرد. رسول خدا فرمود او را رها كن تا بازي كند )

 
هفت ساله  وري در مرحله تعلیم و تادیب،مقیاس آزادي در فرزندپر

 دوم

شود، در بعد از اینكه كودك به دوران آموزش پذیري وارد می 
كند. این نوع چرخش تا بحال روایات، سبک فرزندپروري تغییر می

تواند در مكاتب روانشناختی بررسی نشده است و این چرخش می
ن مقاله را حل تمام تناقضات ظاهري در تحقیقات ارائه شده در ای

كند. این چرخش به این صورت است كه والدینی كه بخاطر سن 
كودكش، بصورت آسانگیر با وي برخورد داشته است حال، بعد از 

ي آموزش پذیري آموزش مستقیم میدهد. ورود كودك به مرحله
 این مسئله در روایتی به وضوح از امام ششم شیعیان آمده است:

الگی رسید تهلیل را به او بیاموزید و هنگامی كه كودكی به سه س
او را رها كنید. هفت ماه بعد محمد رسول اهلل را به او بیاموزید و 
رها كنید، چهار ساله كه شد صلوات را بیاموزید و در پنچ سالگی 
سمت راست و چپ را بیاموزیدو قبله را نشانش دهید و به او بگویید 

 یش او نماز بخوانید وسجده كند و رهایش كنید. شش سالكی فقط پ
ركوع و سجود یادش دهید و از هفت سالگی وضو را تعلیمش دهید 

  ).3) و بگویید كه نماز بخواند
در روایات ما از هفت ساله دوم به مرحله تكلیف پذیري و تعلیم و 

اند و الزم است والدین هوشمند بر اساس آداب آموزي تعبیر كرده
متناسب با این مرحله را در اختیار نیازهاي این دوره آزادي الزم و 

 فرزندشان قرار دهند.
خدا رحمت كند كسی را كه »از پیامبر )ص( نقل است كه فرمودند: 

در نیكی و نیكوكاري به فرزند خود كمک كند و سپس بدین گونه 
توضیح فرمودند كه: آن چه را كه كودك در قدرت خویش داشته 

ر كودك طاقت فرساست، بپذیرد و آن چه كه ب و انجامش داده،
مطالبه نكند و  او را به گناه و طغیان واندارد و به او دروغ نگوید 

 (.17و در برابر او مرتكب اعمال احمقانه نشود )

ها امام سجاد)ع( آموزش و پرورش دینی را، از جمله بایستگی
 دانند:وحقوق فرزندان بر والدین می

دب و الدالله علی ربّه و و إنَّک مسئول عمّا ولَّیته به من حسن األ»
المعونه له علی طاعته، فاعمل فی أمره عمل من یعلم أنَّه مثاب علی 

و تو در برابر كسانی كه »، «اإلحسان إلیه، معاقب علی اإلسائه إلیه
دار سرپرستی آنان هستی، در پیشگاه خداوند مسئولی كه آنان عهده

و راه اطاعت  را به درستی ادب كنی و به خداوند رهنمونشان باشی
از خداوند را به آنان نشان دهی. پس به هوش باش كه در آموزش و 
پرورش آنان سخت بكوشی و بدانی كه بر آموزش و پرورش درست 

 (11، 3« )آنان پاداش و بر گمراه ساختن شان كیفر خواهی شد.
در این دوره كه تربیت به صورت مستقیم، صورت میپذیرد، تنبیه 

 در سرزنش، در روایات منع شده است.بدنی و زیاده روي 
در زمینه نامطلوب بودن سرزنش كودكان و  امام علی علیه السالم
 د:نوجوانان می فرماین

سرزنش مكن؛ زیرا كه سرزنش كینه می آورد و به دشمنی می  زیاد»
« انجامد. كسی را سرزنش نما كه امید داري از بدي خود برگردد

(18) 

با فرزندان خود به پسندیده و مودب » علی علیه السالم فرمودند:
 (.19« )سخن گویید تا او نیز به شما با احترام جواب گوید

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               6 / 8

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1248-fa.html


                  و همکاران فریدونی محمدرضا 217

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 1, Spring 2022 

پند پذیري انسان عاقل با ادب و تربیت »فرمایند: علی علیه السالم می
-است، چهارپایان و حیواناتند كه تنها با ضرب و زدن تربیت می

 (.19« )شوند
 

بلوغ و نوجوانی،  له سوم،مقیاس آزادي در فرزندپروري در مرح
 وزارت و مشاورت

حال زمانی كه فرزند به دوران نوجوانی و بلوغ نزدیک میشود، 
 ي آزادي گسترش میابد. سبک والدین دچار چرخش شده و حیطه
، سَبعا رَیحان تُکَ وَل دُكَ  »امام علی علیه السالم میفرمایند: 

 (.20) 1« .صَدیقُکَعَدُوَُّكَ أو  هُوَ ثُمََّ ،سَبعا وَخادِمُکَ
در مرحله سوم كه كودك اینک فرد بالغی شده و مانند مراحل قبل 

باید با ظرافت و لطافت بیشتري نوجوان  مطیع و اطاعت پذیر نیست،
را با آداب زندگی آشنا نمود و قواعد رفتار اجتماعی را به او پیشنهاد 

 داد.
آزادي الزم را والدین در این مرحله الزم است كه به فرزندان خود 

در راستاي یادگیري آداب دینی هم از آداب فردي و اجتماعی و 
احكام دینی و احادیث پیامبر )ص( و سایر معصومان )ع( را داده و 
با ظرافت فرزندان خود را با حكمتهاي وحیانی و پندهاي اخالقی 

 آشنا سازند.
 باره میفرمایند:پیامبر اكرم در این

خرالزمان به خاطر پدران و مادرانشان. از واي به حال فرزندان آ»
حضرت سوال شد، از پدران و مادران مشركشان؟ حضرت فرمودند: 
خیر از پدران و مادران مومن آنها كه هیچ چیز از احكام و واجبات 

مانع  آموزند و اگر فرزندان چیزي آموختند،دینی را به آنها نمی
-به سرمایه ناچیزي راضیشوند و از آنها در دنیا آموزش فرزندان می

 (21« )من از چنین پدرانی بیزارم و آنها از من روي گردانند اند،
آداب و رسوم زمان خود را با »و علی علیه السالم میفرمایند كه: 

زور و فشار به فرزندانتان تحمیل نكنید زیرا آنان براي زمانی غیر از 
زیاده »رمودند كه: (. و همینطور ف20شرح )«. اندزمان شما افریده شده

 (. 22« )ور میسازدروي در شماتت نكنید زیرا آتش لجاجت را شعله
با شروع بلوغ و فشارهاي جنسی، ورود به تفكر بزرگساالنه و حس 
استقالل طلبی. روایات اهل بیت به والدین توصیه میكند كه فرزند 

پیشنهاد در نوجوانی وزیر خانواده است. به او پیشنهاد بده و از او 
 بگیر.

  امام علی علیه السالم در مورد این سنین می فرمایند:
اگر در  .و به مدت هفت سال دیگر مشاور و مالزم خود قرار بده

این امر موفق گشتی چه بهتر، در غیر اینصورت هیچ خیر و ثمري در 
 .)18) او نخواهد بود

و . ااش تصمیم بگیرددر این مسیر فرد آزاد است تا براي زندگی 
رساند، راهش ي سوم را به اتمام میمیتواند، آرام آرام كه هفت ساله

را از خانواده جدا كند و او میتواند مشورت را بپذیرد و در خانواده 
بماند و یا اینكه راه دیگري را انتخاب كند. فرمایش حضرت امیر 
در مورد نبودن خیر و ثمر در فرزندي، به این معناست كه او 

_________________________________ 
ي تو و هفت سال خادم تو و سپس یا دوستت كودك، هفت سال، ریحانه 1

 میشود ویا دشمنت.

مكن است انقدر راه متفاوتی از شما پیش گیرد كه حتی سرانجام م
 خیر فرزند بودن خود را نیز از شما دریغ كند و دشمن محسوب شود.

و همینطور مدلی كه در قرآن كریم در مورد پسر نوح علیه السالم  
وجود دارد به همین صورت است. او پسرش را به سوار شدن در 
كشتی دعوت مینماید و اما پسر دعوت را رد میكند و راه خودش را 
میرود. نوح هم ممانعتی از رفتن او نمیكند و تنها براي او دست به 

 (36 – 49 ،هوددارد. )دعا برمی
 

 گیرينتیجه
هاي سبكهاي فرزندپروري در مقیاس دادن آزادي به كودك رویه

گوناگونی دارند. در سبک فرزندپروري آسانگیر، نهایت آزادي را 
براي فرزند درخواست می كند و در سبک فرزند پروري مقتدرانه 
آموزش مستقیم و محبت را تجویز كرده و در سبک فرزندپروري 

خوردهاي منفی را هم در آموزش مجاز می داند. اما  آن مستبدانه، بر
 ي پیامبر اسالمسبک  فرزندپروري كه در روایات اهل بیت و سیره

استنباط شده، یک سبک چرخشی با توجه به سن و وضعیت كودك 
است. به این صورت كه تا هفت سالگی سبک فرزندپروري آسانگیر 

ه و در هفت سال سوم و از هفت سالگی سبک فرزند پروري مقتدران
و دوران بلوغ دوباره آزادي كمی بیشتر از هفت سال دوم وجود دارد. 
این مدل چرخشی و منعطفانه با میزان آزادي، مدلی مختص به خود 

 را می سازد.
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