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مقدمه

خننومد ننسخختر پنیگنه مسخخت که پروند هر کودك و احرط م امف مو رم هه وجود ا آورد .کودك
در خننومد پادمرهن مومره رم درهنر جان فاما گراد مزمحنظ وها و جسخخخؤ رشخخخد ا ینهد شخخخرو هن
سخن گفت رم ا آاوزد هاجنرهن مسخنس رفتنر رم یند ا گراد و سامنجن نگااهن ،مخال و روحرنتش
شکل ا گراد و هه لبنرت مجتؤنل ا شود (زهام کنرم هه نقل مز فنا .)1366 ،
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مصخطالح فازند پاور مز ریشخه پایو 1هه اعا "زندگ هنش" گافتهشد مست .ااظور مز شرو هن
فازنخد پاور  ،رواهنی مسخخخت که وممدی هام تاهرت فازندم خود هه کنر ا گراند و هرننگا نگااهنی
مست که آ هن نسبت هه فازندم خوددمرند و همچار شنال قوملد مست که هام فازندم خویش وضع
ا کااد .وم هنید پمیافت که رفتنرهن فازند پاور ههومسخخطه فاهاگ ،نهمد و گاو هن مقتصخخند تغررا
ا کاد (مسعد و هؤکنرم .)53 1316 ،
پخدر و اخندر ممگوهن فاهاگ و مرزاهن جناعه خود رم درسخخخت هؤن

ور که توسخخخط وممدی ،

اعیؤر و غرا هخه آ هخن ااتقلشخخخد مسخخخت در کودك خود ااعکس ا کااد .کودك هؤام رشخخخد خود،
مرزاهن ،آران هن ،گامیشهن مجتؤنل و اح مز نقش خود ،در مشخخرنء و ماور و نرز رمهطه هر آ هن
پردم ا کاد .هدف تؤنا شخرو هن پاورشخ کودك ،آاند سخنز و هام میفن نقشخ مست که گاو و
حوز فاهاگ و ها لاخد ما ا گخممرد .کودکخن چاخن پاورا ا یخنهاخد که هتومناد رم تاسخخخم زندگ
وممدی خود رم پ گراند ،وممدی و آاوزگنرم ومسطه منتقنل آران هن فاهاگ خود هستاد.
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شخخخرو هخن فازند پاور ههلاوم اجؤوله ین ااظواهم مز رفتنرهن که تعناالت وممد و کودك رم در
ول دمااه گسخختاد م مز اوقعرتهن توصخرف ا کاد و یك جو تعنای تأثراگممر رم هه وجود ا آورد تعایف
ا شخود .شخرو هن فازند پاور یك لنال تعرر کااد و مثاگممر مسخت که نقش ااؤ در آسخر شانس
رومن و رشد کودکن هنز ا کاد (انها و کؤرجنن .)1315 ،
مصخخخطالح خخننومد هخهلاوم مومر کخننو مجتؤخنل  ،لومال انتیف دمرد که یک مز لومال
تأثراگممر ها رشخد فازندم ههویه رشد رومن آ هن ،چگونگ رواهن تاهرت وممدی در چنرچوب خننومد
مسخت .روا تاهرت وممدی در تکوی شخنصخرت و همچار سخنزگنر آنن هن وضعرت انتیف مجتؤنل
امثا مسخخخت .رومهط اطیوب ارن وممدی و فازندم در سخخخالات روم فازندم تأثرا فاموم دمرد .مرتبن

1. pario
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وممدی و فازندم مزجؤیه اومرد ااؤ مسخخت که اااواو هن نظا صخخنح نظام و اتنصخخصخخن تعیرم و
تاهرت رم هه خود جی کاد مست (پاچم و هؤکنرم .)1391،
فازند پاور در خننومد مز دیازان مز اوضخخخولنت اوردتوجه منسخخخن هن هزرگ هود مسخخخت که در
اانهع مسخالا نرز هه شخرو هن تاهرت مشخنر شخد مسخت (کو خنی  )1363،مندیشخؤادم هه ویه در حوز
لیو تاهرت و روم شخخانسخخ نرز هؤومر لالقهااد هود مند که چگونگ تأثرا رواهن تاهرت پدر و اندر
فازند پاور ننارد ا شود (دمرمراگ و مستاهاگ.)1663،1
ها هؤر مسنا ،پهوهش حنضا هه اوضوش فازندپاور در خننومد مز دیدگن مسال (ناج ممبالغه)
و مندیشؤادم (هناایاد )2خومهد پادمخت.
بیان مسئله

وممخدی تخأثرا زیخند در زنخدگ کودکخن دمرنخد .آ هخن نقش فعخنل در زندگ کودکن دمرند .وممدی
نگاا ،رفتخنر ،ملتقند ،مرزاهن و پرشخخخراه ااحصخخخاههفاد دمرند و می ویهگ هن مز وممدی تن وممد اتفنوت
مسخخخت .وممخخدی در می دنرخخن رفتخخنرهخخن انتیف هام پاورا فازنخخدم خوددمرنخخد .نگااهخخن خخخن

و

رفتنرهنی که وممدی نشخخن ا دهاد سخخبک وممدی هسخختاد و می سخخبکهن در زندگ کودکن مهؤرت دمرد
(فازمنن ه ه  3و هؤکنرم  .)5313 ،هاقامر رمهطه االبت هن کودک ین نوجوم مز مصخخخول مومره فازند پاور
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رم ها رشخخد قنهیرتهن مجتؤنل فازندم اطنمعه و هارس خ کااد .که یک مز اامتای ابنحث در می حوز

مست (رضو و هؤکنرم .)1366،
وممدی هام تاهرت فازندمنشخخن  ،ملتقندمت و رواهن انتیف دمرند که اجؤوله می ملتقندمت
و رواهن ،سخخبک فازند پاور وممدی رم تشخخکرل ا دهد .بق دیدگن هناایاد ،فازند پاور هه رواهن و
رفتنرهن ویه گفته ا شخخود که جدمگننه ین در تعنال هن یکدیگا ها رشخخد کودك تأثرا ا گممرد .درومقع پنیه و
مسخخخنا شخخخرو فازند پاور ابر تالاهن وممدی هام کاتال و مجتؤنل کاد کودکننشخخخن مسخخخت
(هناایاد .)1991،هناایاد سخخه سخخبک فازند پاور رم هن خصخخوصخخرنت و آثنر اتفنوت فازندم کاد مسخخت که
لبنرت مسخت مز فازند پاور ااطق (اقتدرمنه) ،فازند پاور اسختبدمنه و فازند پاور آسخن گرا .در سبک
اسخخختبخد ،کودک رم احخدود هه آنچه وممدی ا خومهاد ا کااد و در ومقع آزمد کودک رم تن حد زیند کم
1 .Darling and Steinberg
2 .Baumrind
3 . Farzana Bibi
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ا کاادم در سبک آسن گرا ،فازندم دمرم آزمد و حق منتننب هستاد و کاتام ها آ هن وجود ندمرد .مز
ویهگ هن سخخبک اقتدرمنه نرز گا گافت در تعناالت خود هن فازندم  ،مسخختفند مز تابره و هنزخومسخخت در
اومرد نرنز ،کاتال آزمد  ،و توجه هه تومننی هن رم ا توم نن هباد.
در اورد می سخخبکهن و نتنیج آ هن اطنمعنت انتیف نرز صخخورت گافته مسخختم سخخعرد و هؤکنرم
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( )2014در پهوهش خ هن لاوم «سخخبک فازند پاور  ،لزتنفس و لؤیکاد دمنش آاوزم در مانرمت اتحد
لاه » هه هارس تأثرا سبکهن فازند پاور ها لؤیکاد و لزتنفس دمنش آاوزم کالا پاجم و هشتم
در نؤونهم مز کودکن ادمرا دومت مانرمت اتحد لاه پادمختاد .نتنیج تجزیهوتحیرل فنکتور نشخخن دمد
که منسخجن و تالا خننومد هه ور االبت هن لؤیکاد ادرسخه و خودانتنر هه ور ااف هن لؤیکاد ادرسه
مرتبن دمشخخت .ملتؤندههنفس هه ور اعا دمر هه هرچیک مز اتغراهن اورداطنمعه ااتبط نبود .یزدمن و
درینی ( )2016در پهوهشخخخ هن لاوم "سخخخبکهن فازند پاور و سخخخنزگنر رومن  -مجتؤنل نوجومنن
هنمسختعدمد و لند " در می اطنمعه سخبکهن فازند پاور و سنزگنر رومن -مجتؤنل نوجومنن و رمهطر
آ هن در نوجومنن هنهوا در اقنیسخه هن نوجومنن لند اوردهارس قامر گافت .چانر اقرنا  -پاسشاناه
ملتبخنر وممخدی  ،نگاا کودک نسخخخبخت هخه وممدی  ،اقرنا ملتؤندههنفس روزنباگاتنیج نشخخخن ا دهد که
وممخدی نوجومنخن هنهوا نسخخخبت هه وممدی نوجومنن لند اقتدر و کؤتا اسخخختبد هسخخختاد .نگااهن
نوجومنن هنمسختعدمد نسخبت هه وممدی آ هن االبتتا مز نوجومنن لند هود .نوجومنن هنمستعدمد خودهنور و
ومکاشهن روم شخخخانخت کؤتا (مفسخخخادگ  ،مضخخخطامب و مسخخختاا) مز نوجومنن اعؤوم نشخخخن دمدند.
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اترجویتن و هؤکنرم ( )5313در پهوهشخ هن لاوم "ممگوهن لؤیکاد خننومد و مهعند سبک فازند پاور "
رویکاد سخخرسخختؤنترک هه خننومد و می فاض که هر ممگوهن کنرکاد خننومد و سخخبکهن فازند پاور
هؤبسختگ وجود دمرد ،در هاگن هارسخ می اسخالیه هرشختای تانس رم دمرد .هنورد ( )5313در پهوهش
خود هخه هارسخخخ وممدی اقتدر و سخخخبک هن تاهرت پادمخت و هه می نترجه رسخخخرد که وممدی اقتدر در
اقنیسخه هن دیگا وممدی  ،گااتا ،صخؤرؤرتا و هناحبتتا هسختاد .می وممدی هم هه مسختقالل و تصؤرؤنت
فازندم خود محتام ا گممرند و هم قومنر و اعرنرهن اانسخ تعرر ا کااد و در اومضخخع خود قن ع و
احکم هسخختاد و درلر حنل در اورد رمهاؤنی هن ،اعرنرهن و اننمفتهن خود دالیل ااطق و قن عننه
مرم ه ا کااد (هنور.)398 2010،
در رمسختن می تحقرقنت ،مرزینه سخبکهن فازند پاور  ،هه ویه سبک هناایاد ،مز وجه دیا و هه
ویه دی مسخخخال  ،مز ابنحث اورد لالقه احققن انتیف هود مسخخختم بق تحقرق پانه ( ،)1363در
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سخبک فازند پاور مسالا  ،هه دمرل ملتانء ها گزمر هن وحرنن  ،تغمیه مز اعنرف ننب و هه دمرل اصونرت
حدمکالا مز آزانیش و خطنهن اتعنرف در لیو تجاه  ،مز متقن و م ؤران آور هرشخخختا هاخوردمر
مسخخت .گاچه در می لاصخخه نرز ،خطنهن ااتبط هنفام هشخخا ا تومند چنمشهامنگرز هنشخخد ،مان ا توم
می چنمشهن رم هن هاا گرا مز اتدهن اتعدد که هام صخخخحتوسخخخقم گزمر هن دیا وجود دمرد ،هه
حدمقل رسخنند .در چشخممندمز مسخالا  ،فازند پاور یک مز شخنخصتای نقشهن وممدی قیؤدمد شد و
رواهن تاهرت ،مز ابنحال مسخت که هه ور صخاید و ضؤا در گزمر هن مسالا هه آ پادمختهشد و
ّ
می اوضخوش ،در سخبک تاهرت هناایاد اطاح نشخد و حدمقل صامحت ندمرد .یک مز نقن ضعف مسنس
ّ
که در سخخبک فازند پاور هناایاد وجود دمرد و ین حدمقل ههصخخورت روشخ هرن نشخخد مسخخت ،لد توجه هه
ظافرتهن روم شخانخت  ،تفنوتهن فاد  ،تفنوتهن جاسخخرت  ،گسختا و دور هن تحول (کودک ،
نوجومن و جومن ) در فازندم مسخت .در گزمر هن مسالا  ،توصره و تأکرد شد که تاهرت هنید اتانس هن
تومنؤاخد مفامد و ظافرختهن شخخخانخت و مدرمک اتاه هنشخخخد .کوخنی و روداقدا ( )1395نرز در
پهوهشخ هن لاوم هارسخ سخبکهن فازند پاور در اانهع مسخالا هه هارسخ می اوضوش پادمختاد که
فازند پاور مز دیازان مز اوضخخولنت اوردتوجه منسخخن هن هزرگ هود مسخت .تحقرق حنک مز آ مسخخت
که سخبک اقتدرمنه نزدیکتای شخرو هه روا تاهرت مسخال مست .هدف می دیدگن درنانیت تاهرت یک
منسخخن جن ی وهاتا
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اسخخالومرت دقرق و خطرا رم اعطوف هه وممدی کاد مسخخت .محسخخنا اسخخالومرت و آشخخانی هن مصخخول و

ی مسخخت وم هدف مسخخال  ،پرشخخافت اعاو هن خدات هه هؤاوش و درنانیت

قاب مما مست .قدس و قن ؤ ( )1393در پهوهش هن لاوم "هارس تطبرق سبکهن فازند پاور هن
سخبک فازند پاور مان لی  در نناه سخ و یکم ناجممبالغه"هه می اوضوش پادمخت که فازند پاور
مومر و مسخخخنسخخخ تای ااحیخه در فاآیاخد پاورا و مجتؤخنل کاد فازنخدم در جخناعخه هن توجه هه هنورهن،
مرزاهن و مید نلهن وممدی مسخخت.ینفتههن هرن گا می مسخخت که مان لی  سخخبکهن اسخختبدمنه،
ً
سخخخاخل منگخنرمنخه و غفیخت منگخنرمنه رم کناال رد ا کاد و هرچکدم رم اانسخخخ تاهرت نؤ دمند و در تاهرت
فازندم مز می شخخخرو هن مسخخختفند نؤ کاد .پاچم و هؤکنرم ( )1391در پهوهشخخخ هن لاوم " اقنیسخخخه
سخخبکهن فازند پاور هن اایاد هن سخخبک فازند پاو اسخخالوالنه در مسخخال " هه اقنیسخخه سخخبکهن فازند
پاور در نظایه رومنشخخانس خ هناایاد و سخخبک فازند پاور اسخخالوالنه در مسخخال (قاآ و محندیث) مس خت.
نترجه اقنیسخخه نشخخن ا دهد که مز ارن رواهن تاهرت نظایه هناایاد ،سخخبک فازند پاور اقتدرمنه
نزدیکتای روا هه روا تاهرت اسخالوالنه در مسخال و سخبکهن فازند پاور آسن گرام و غفیت مز
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کودك ههلاوم سخبکهن ننسنمم مزنظا مسال اطاحشد مست و سبک فازند پاور اسالوالنه ابتا ها
آینت و رومینت هاتای روا فازند پاور مسخخت .احؤد و هؤکنرم ( )1396در اقنمه می هن لاوم مرم ه
ادم مز سخبک فازندپاور ها مسخنا ابنن مسخالا هه مرم ه ادم مز سخبک فازند پاور ها ابان مسال
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پادمخته مسخت .ینفته هن هرننگا می مست که مسال و مان لی  سبک هن قن عننه و م ؤران هنش،
ً
سخخال منگنرمنه و اسخختبدمنه و اسخخناحه کنرمنه رومنشخخانسخخ و هناایاد رم کناال رد ا کااد و هرچکدم رم
ااخنسخخخ تاهرخت نؤ دمناخد و در تاهرت فازندم مز می شخخخرو هن رم مسخخختفند نؤ کااد .و نانیتن بق نظا
سخخخننتامک ( )5311در سخخخبک فازند پاور هناایاد و ههویه در سخخخبک اسخخختبدمنه ،هه نرنزهن لن ف
فازندم توجا نؤ شخخود و هن خشخخونت مفام
مفام

هن آنن هاخورد ا شخخود .درروا سخخال گرامنه نرز ،احبت

نصخر فازندم ا شخود که در ها دو صخورت ،هنلث مختالل در شخنصرت و هنلث میجند چنمش

در کاشهن رفتنر فازندم ا شود.
هؤن گونه که هارسخخ هن نشخخن ا دهد ،نقد و هارسخخ سخخبکهن فازندپاور هه ویه دیدگن هناایاد
هرشختا اعطوف هه مسال هود مست و تحقرقنت ااتبط هن دیدگن مختصنص حضات لی  در می زاراه
هسخخرنر احدود مسخخت .پهوهش حنضخخا هن هارس خ دیدگن حضخخات لی  هه ویه در ناجممبالغه ،هه مرمیه
ادم مز سخبک فازند پاور ها مسخنا دیدگن حضات لی  مقدم خومهد کاد .هه لبنرت دیگا ،نوآور
پهوهش حنضخا ،غرا مز هارسخ سبک فازندپاور هناایاد مز دیدگن حضات لی  در ناجممبالغه ،مرمیه
ادم مز فازندپاور مز دیدگن حضات لی  نرز ا هنشد.
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روش شناسی

پهوهش حخنضخخخا مز نوش تحقرق کرف مسخخخت و تجزیهوتحیرل دمد هن ها مسخخخنا روا توصخخخرف -
مسخختابن

ا هنشخخد .در می رمسخختن هن اامجعه هه اانهع دسخخت مول و دسخخت دو  ،فرش هادمر مز اطنم

صخورت گافت .سخپس در ااحیه هعد ،اطنم

بقههاد شخد و در جن اانس خود قامر گافت و توصرف

هه لؤل آاد .پس مز توصخخرف ،احقق ها مسخخنا توصخخرفنت ،مسخختابن مز اطنم منجن دمد و ها مسخخنا می
مستابن هه جؤعهاد و نترجهگرا پادمخت .شکل زیا اامحل و رواشانس تحقرق رم نشن ا دهد.
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شکل  ،7روششناسی تحقیق
روش تحقیق

توصرف  -مستابن

سبک فازند پاور مز
دیدگن مان لی و
هناایاد و در نانیت نقد
و مرم ه ادل

توصرف – مساند

کرف

جؤعآور کت و اقنالت

هارس سبک فازند

و تحقرقنت در اورد فازند

پاور مان لی و

پاور مان لی  و

ادل فازند پاورد

سبک هناایاد

هناایاد

یافته ها
 .1ارزیابی سبکهای فرزند پروری بامریند بر اساس دیدگاه امام علی :

در سخبک فازند پاور هناایاد و ههخصخو

نقدی بر مدل فرزندپروری بامر یند و ارائه مدلي از سبک
فرزند پروری بر اساس نهجالبالغه

توصرف و مستابن

روش جمعآوری

نوع تحقیق

در سخبک سال گرامنه و لنقالنه (اقتدرمنه) ،هه دمرل

آزمد هرشمزمنخدمز و منتظخنرمت مندک مز فازندم  ،زاراۀ خودکاتام  ،رشخخخد الز رم ندمشخخخته و فازندم قندر
نرسخختاد ادیایت هااجنر ها خویشخخت دمشخخته هنشخخاد .هه هؤر دمرل ،یک مز پرنادهن ااف در سخخبک
فازند پاور سخال گرامنه و لنقالنه می مست که می فازندم در هزرگسنم  ،هه ننهاجنر هن مخالق -
جاسخ  ،گامیش زیند دمرند و حت نؤ تومناد خود رم هن قومنر مجتؤنل سخنزگنر نؤنیاد .نتنیج سخخبک فازند
پاور سخخخال گرامنه و لنقالنه ،فازندمن ننکنرآاد ،فازندمن هن خویشخخخت دمر ضخخخعرف و هن ملتؤندههنفس
ً
پخنیر و فنقد اانرتهن مرتبن و مجتؤنل هسخخخت .فازندم می خننومد  ،اعؤوال هه دمرل لد نظنرت و
تاهرت صحرد ،هه هزهکنر و منحامفنت مجتؤنل تؤنیل دمرند (سننتامک.)563 ،5311 ،
ماراممؤماار لی  ا فااخنیاخد هخدمنرخد هؤخننخن آ کس کخه خود رم یخنر نکاخد و پاددهاد و
هشخخدمردهادۀ خویش نبنشخخد ،دیگا هشخخدمردهاد و پاددهادۀ مو ننومهد هود (ناجممبالغه ،خطبه .)16
ّ
هاخنهامی  ،چاننچه لومال درون کاتال رفتنر که هؤننن ههکنرگرا قوۀ مندیشخخخه و تفکا ،پرش مز مقدم هه ها
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کنر مسخت ،هه کنر گافته نشود ،سنیا لومال هراون مثا چادمن هام کاتال منسن ننومهاد دمشت و فنقد
نترجه خومهاد هود .هه هؤر دمرل ،در گزمر هن دیا ههصخخورت گسخختاد هن مدهرنت و شخخرو هن انتیف،
ها تقویت پاهرزکنر و خودکاتام و احنسبۀ خویش تأکرد شد مست .در فاانیش دیگا لی  ،یک مز
فومید خودینه و اامقبت مز خود رم ،نرل هه مسخخختومر و خودکاتام (ادیایت خویش) دمنسخخخته و ا فاانید
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م هاخدگخن خدم ،شخخخؤنرم هه پاهرزکنر سخخخفنرا ا کام که لنال کاتال و انیۀ مسخخختومر شخخخؤنسخخخت
(ناجممبالغه ،خطبه  .)13در هؤر رمسختنست که مان لی  در نناه هه فازندا ا فاانید دمت رم هن
منخدرز زنخد ک  ،هوم نفس رم هخن ه ملتاخنی هخه حام هؤرام  ،جخن رم هن یقر نراوااد ک و هن نور حکؤت
روشخخخاخنی هنش و هخن یخند ااگ آرم ک  .هخه نخنهود مز مو ملتامف گراو هن هارسخخخ تحوالت ننگومر دنرن هه مو
آگخنه هنش (نخناخه  .)31هه نرک هن ماا ک و خود نرکوکنر هنا و هن دسخخخت و زهن هد هن رم منکنر ک و
هکوا تن مز هدکنرم دورهنشخ و دررم خدم آ گونه که شخنیسته مست تالا ک و هاگز سازنش االاتگام
تو رم مز تالا دررم خدم هنزندمرد ( 31نناه ،ناجممبالغه).
در سخبکهن اسختبد و آسن گرا ،تاهرت مز ملتدمل خنرج ا شود و دچنر مفام و تفایط درکاتال
مسخخت .سخخبک اسخختبد آزمد و مرمد فازند رم احدود ا کاد و سخخبک آسخخن گرا دمرم یک آزمد ه حد و
حصخامسخت .یک مز ابنحث اام در کال حضات لی  در هؤه اومرد رلنیت ملتدمل مست .مان در
نناه  16هه هدرفتنر هن ااد هشخخخدمر ا دهد و تمکا ا دهد که مز خشخخخونت و قسخخخنوت و تحقرا کاد و
س خاگ دم دور کااد .رفتنر توأ هن شخخدت و نااش دمشخخته هنشخخاد و ملتدمل و ارننهرو رم در ها کنر
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رلنیت کااد (نناه  .)335 16هؤچار در نناه  53در اورد مخال ا فاانیاد که هن ااد فاوت  ،نا خو و
اااهن و گشند رو و خادم هنشرد (نناه .)331 53
مز نتنیج سخبک استبد ،لد مرمد و تومننی تصؤرمگرا فازندم مستم می در حنم مست که مان
لی  مز تقوم هخهلاوم لخناخل تقویخت مرمد و اخنمکرخت نفس کخه نقش لؤخد م در تاک گان و لندمت
ننپسخخاد دمرد یند ا کاد و ا فاانید آگن هنشخخرد هؤننن گانهن چو ااک هن هدرفتنرند که سخخومرم خود
(گاخنهکخنرم ) رم لاخن رهخنشخخخد در آتش دوزخ ا منخدمزنخد .آگخن هخنشخخخرخد هؤخننخن تقوم چان ااک هن
فاان هادمر مسخخت که سخخومرم خود رم لان ها دسخخت ومرد هاشخخت جنودم ا کااد (ناجممبالغه ،خطبه
.)15
مز لومای که فازند رم هه پراو مز شخخخرو هن تاهرت پدر و اندر لالقهااد ا کاد ،م ؤران فازند
هه آگنه پدر و اندر درهنر تاهرت فازند و تومننی آ هن در می زاراه مسخخختم هانهامی  ،پدر و اندر هنید ملتؤند
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فازندم خود رم جی و خرنل آ هن رم درهنر تومننی هن خویش درزاراه تاهرت آسخخود کااد .حضخخات لی
 در نناه  31ناجممبالغه ،می گونه ملتؤند مان حسخخ  رم هه خویش جی ا کاد «پسخخا ! مگاچه
ا ههمندمز پرشخرارن لؤا نکاد م  ،وم در کادمر آ هن نظا مفکاد و در مخبنرشن مندیشرد و در آثنرشن
سخخخرا کاد تن آنجن که گوی یک مز آ هن شخخخد م  ،هیکه هناطنمعه تنریخ آنن گوین تن پنین لؤاشخخخن هن آنن
هود م  .پس قسخؤتهن روشخ و شرای زندگ آنن رم مز قسؤتهن ترا آ شانختم و زندگنن سودااد
زیبن و شرای آ رم هام تو هاگزید و ننشانختههن آنن رم دور کاد  .پس [هندمنش فاموم و مندوختههنی
منبو ] ،آ گونه که پدر اااهن نرک هن رم هام فازندا ا پسخادد ،ا نرز ها آ شد تن تو رم هن خوه هن
تاهرت کام»(.ناجممبالغه ،نناه  .)31م ؤران هنشخخخ نرز یک مز اومرد هارند فازندپاور مسخخخت که در
سخخبکهن فازندپاور هناایاد اغفول انند مسخختم ماا که ا تومند در اوفقرت فامیاد تاهرت فازندم هن
ها سبک هسرنر اوثا هنشد.
هن توجه هه اطنم گفته شخخد ا توم گفت که در سخخبک اسخختبد کودک رم احدود هه آنچه وممدی
ا خومهاخد ا کااخد .درومقع آزمد کودک رم تخن حد زیند کم ا کااد درحنم که در سخخخبک فازند پاور
لیو مسخخختبدمد جنی ندمرد .مان لی  نظنرت ها فازندم رم الز ا دمند ،مان ممزم و مجبنر و رفتنر تاد و
خشونتآارز در پاورا فازندم رم نؤ پسادد .مان  وقت خومستهمی رم در رمستن تاهرت فازند اطاح

نقدی بر مدل فرزندپروری بامر یند و ارائه مدلي از سبک
فرزند پروری بر اساس نهجالبالغه

آنن رم هن دورم زین هنرا شخخانسخخنی کاد  .سخخپس مز ها چرز  ،اام و مرزشخخؤاد آ رم و مز ها حندثهم ،

ا کاد آ رم هن مسخخختدالل و ااطق هرن ا کاد تن فازندم هن هنور و مز رو ملتقند ههدرسخخخت صخخخحت یک
رفتخنر ین ااش آ رم هپمیاند نه هن مجبنر و تاا .هه لبنرت دیگا ،در اکت لیو اطنمبه مجبنر و تحؤرل
آرمء و لقنید و مندیشخههن جنی ندمرد .حسخ ختن می هعد تاهرت مان لی  توصره فازند هه تدها و تأال
وصخخنین پدر مسخخت .آنجن که ا فاانید «فتفام ین ها وصخخرت » مان هن می لبنرت فازند خویش رم اجبور
هه پمیافت هه وصخنین خود نکاد مست و مز مو ا خومهد که هنفام و تأال در گفتههن پدر هاگاد (قدس
و قخخن ؤ  .)1363 ،ماخخن لی  هام لخخن فخخه و احبخخت در تاهرخخت فازنخخد و پخخنسخخخنگوی هخخه نرخخنزهخخن و
خومسختههن مو نقش احور قن ل مسخت .میشخن در نناه سخ ویکم 13 ،هنر مز کیؤه «ها » مستفند کاد
مسخخت که هام مظانر لالقه و احبت مزمی کیؤه مسخختفند کاد مسخخت (هرنت ،هرنتم  .)1366در سخخبک
آسخخن گرا هناایاد هن آ که مز ازیت آزمد و دمد حق منتننب هه فازندم هاخوردمر مسخخت مان دمرم اعنیب
مزجؤیه پاتوقع شخد کودکن  ،لد قدرت کاتال ها آ هن ا شخود و کودک ه محتاما و جسنرت رم نسبت
هخه وممخدی خود هخه دسخخخت ا آورد .هؤخن

ور کخه مان لی  ا فاانیاد وقت فازند در کودک جات
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جسنرت کاد هه پدر خود رم پردم کاد در هزرگسنم ههتدریج هنلث لن پدرا خومهد شد .سبک اقتدرمنه،
کخه اوفقتای روا فازنخد پاور شخخخاخنختهشخخخد مسخخخت و در ارن رواهن فازند پاور اطاحشخخخد
نزدیخکتای روا تاهرت هه دیدگن م ؤه اعاف شخخخد مسخخختم مان هن تؤن ازیتهن هؤچو گا گافت در
تعناالت خود هن فازندم  ،مسخخختفند مز تابره و هنزخومسخخخت در اومرد نرنز ،کاتال آزمد  ،توجه هه تومننی هن رم
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ا توم نن هبادم مان ها مسخخخنا دیدگن مان لی مفام در خشخخخونت و تابره آسخخخر هرشخخختا هه کودکن
ا زنخد .در سخخخبک اقتدرمنه هن اایاد وممدی توقع رفتنر اعقول دمرند و مز آ هن کنر دقرق و ااظم ا خومهد
مان بق دیدگن مان لی  وممدی هنید آنچه در توم فازندمنشخخن مسخخت رم قبول کااد و آ هن رم ومدمر هه
کنر که خنرج مز توم آ هنست نکااد.
ً
و نانیتن می که تفنوت ابانی دیدگن حضخخات لی  هن دیدگن هناایاد در ابحث نرت فازندپاور
و سخخخبکهن آ هاا گادد .هن نگنه هه ناجممبالغه درا ینهرم هن می که وممدی وظرفه تاهرت فازند رم ها
لاد دمرند مان می وظرفه ،یک ماا مما مسخت و ابتا هاقصخد قاهت مست .حقو وممدی نسبت هه فازند
و فازند نسخخخبت هه وممدی در رمسخخختن موماا مما اعا پردم ا کاد .هاهؤر مسخخخنا ،تقوم و هسخخخرنر مز
ویهگ هخن تاهرت فازندم هؤنناد صخخخبا ،گمشخخخت ،حکؤتآاوز و  ...ها مسخخخنا هؤر ابان اعان پردم
ا کاد .در دیدگن هناایاد می ابحث جنیگنه ندمرد و فقط مز هعد لقی صخخخاف مسخخخت که ابنحث اطاح
ا شودم مز می جات مست که اومرد هؤچو یند ااگ ،تقوم مما و پاهرزگنر هن نرت مما مز ابنحث
اام حضخخخات لی در ناجممبالغه (هؤنناد نناه  )31هه شخخخؤنر ا رود و در سخخخبکهن هناایاد جنیگنه
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ندمرد .چان که در نناه  31که هام فازندا مان حس خ نگنشخخته شخخد مسخخت مومر توصخخره رم تاا مز خدم
سخخخفخنرا ا کاخد و هه مو تمکا ا دهد که پروسخخخته هه یند آخات و ااگ هنشخخخد و تنکرد ا فاانید م
فازنخد  ،تو رم هخه تقوم مما و م خنلت مز موماا مو و آهندمن قیبت هه یند خدم و تؤسخخخک هه ریسخخخؤن مما
سخخفنرا ا کام ،قیبت رم اولظه ک و هن زهد هؤرام و هن یقر قوت هنش و هن حکؤت نورمنرت د و هن یند
ااگ رماش ک و فان رم مز آ مقامر هگرا و اصربتهن دنرن رم هه مو نشن هد (...قدس و قن ؤ .)1363،
 .9دیدگاه نضرت علی  در مورد فرزندپروری

 .1-2تربیت پذیری انسان:

مز دیدگن حضخات لی  فازندم منسخن تاهرتپمیاند و مگا پدر و اندر مز شخرو هن و مصول تاهرت آگن
هنشخخخاد ،مز می ویهگ و تاهرتپمیا هود منسخخخن ههخوه هاا ا هاند و فازندم خویش رم دررسخخخرد هه
هنالتای درجههن لیؤ و اعاو ینر ا رسخخخنناد .آ حضخخخات ها مسخخخنا مصخخخل «تاهرتپمیا هود
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منسخن » ،یک مز حقو فازندم ها پدر رم ،تاهرت شخخنیسخخته فازند ا دمند و ا فاانید حق فازند ها پدرا
می مسخخخت که نن نرکو هام مو هاگزیاد و ههخوه مدب و تاهرتش کاد و هه و قاآ هرناوزد (ناجممبالغه،
حکؤت  .)399آ حضخخات در سخخنا درمی هنر  ،هه فازندا مان حسخ  ا فاانید « پرش مز آنکه
قی تو دچنر قسخخنوت و مندیشخخهمت سخخاگا [ماور هراود ] شخخود ،هه تاهرت تو پادمختم» (ناجممبالغه ،نناه
31م هؤچار اامجعه شود هه فامهنن .)11 1316،
هؤخن

ور کخه در نخناخه خود هخه فازنخدا ا فاانید پس در تاهرت تو شخخختنب کاد  ،پرش مز آنکه دل تو

سخخنت شخخود و لقل تو هه چرز دیگا اشخخغول گادد تن هه مسخختقبنل کنرهنی هاو که صخخنحبن تجاهه،
زحؤت آزاو آ رم کشرد مند و تو رم مز تالا و ینفت ه نرنز سنختهمند (ناجممبالغه ،نناه .)31
 .2-2خانوادهمحوری در فرزندپروری:

مان لی  وظرفه مصی تاهرت فازند ین هه تعبرا دیگا فازنخخد پاور رم ها لاخخد خننومد ا گخخممرد
(اصخخبنح یزد  .)153 1394 ،نقش خننومد در فازند پاور تن آ جنسخخت که حضات لی  یک مز
اخالکهخخن منتننب کنرگزمرم دومت رم دمشت خخخننومد هخخن پنکرز و هنتقوم ا دمنخخد و ا فااخخنیخخد
«کنرگزمرم دومت رم مز ارن اادا هنتجاهه و هنحرن ،مز خنندمن پنکرز و هخخنتقوم که در اسیؤنن سنهقه
درخشنن دمرند منتننب ک  ،زیام مخال آ هخن گاما تا و آهاویشن احفوظتا و ؤعورز شخخخن کؤتا و

نقدی بر مدل فرزندپروری بامر یند و ارائه مدلي از سبک
فرزند پروری بر اساس نهجالبالغه

ماخخن لخخی خ  هخخؤخخچخخاخخر خ هخخاخختخخای خ زاخخن تخخاهخخرخخت رم در هخخاخخگخخن کخخودک خ ا خ دمنخخد

آیاخخد نگا هستاد» (ناجممبالغخخه /نناه  )63و همچار هانخخناخخهم هه انمک مشتا ،هاگخخنا کخخه مو رم هه
فاانندمر اصا هاا گزیاد ،در هرن

مهؤرت نقش خننومد در شخخخکلگرا شنصرت مفامد ا فاانید هن

نظنارن هن خننومد هن ریشخخخهدمر ،دمرم شنصرت حسخخخنبشخخخد  ،خنندمن پنرسن ،دمرم سومهق نرکو و
درخشن که دالور ،سیحشور ،هنشاد و هیادنظاند رومهط نزدیک هاقامر ک  ،آنن هؤه هزرگومر رم در خود
جؤع کاد و نرک هن رم در خودگاد آورد مند (ناجممبالغه/نناه .)63
 .3-2ویژگیهای رفتاری ایجابی در فرزندپروری:
تهذیب:

ماخن لی  هخه فازنخدا مان حسخخخ  در خصخخخو

آاندگ قی جوم هام تامی نفس چار

ا فاانید قی نوجوم انناد زار خنم مسخخت که ها چه در آ ه مفشخخنن آ رم ا پمیاد ،پس پرش مز
آنکه قیبت سنت شود و فکات هه ماور دیگا اشغول گادد ،هه تعیرم و تاهرت تو ابندرت کاد و هؤت خود
رم ها تاهرت تو گممشتم (ناجممبالغه ،خطبه .)163
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صبر:

مان  در نناه  31فازندا رم هه صخخبا ،شخخکربنی سخخفنرا ا کادم وممدی هنید ومژ هن صخخبا رم هام
ً
کودکن خود لؤال آاوزا دهاد تن در آیاد در هامها اشکالت زندگ اقنو و صبور هنشاد .در هؤر زاراه
تنک دمرند غم و مندو رم هن نراو صبا و نرکوی یقر  ،مز خود دور سنز (نناه .)313 31
مهربانی و گشادهرویی:
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مان در نناه  16هه هدرفتنر هن ااد هشخخخدمر ا دهد و تمکا ا دهد که مز خشخخخونت و قسخخخنوت و تحقرا
کاد و سخاگ دم دور کااد .رفتنر توأ هن شخدت و نااش دمشته هنشاد و ملتدمل و ارننهرو رم در ها
کخنر رلخنیخت کااخد (نناه  )335 16زیام کسخخخ که ارننهرو رم تاک کاد مز رم ها حق ااحاف ا گادد
(ناجممبالغخه ،نخناخه  .)31هؤچار در نخناخه  53در اورد مخال ا فااخنیاخد کخه هن ااد فاوت  ،نا خو و
اااهن و گشند رو و خادم هنشرد (نناه .)331 53
بخشندگی و نرمخوی:

مخال و رفتنر درسخخخت شخخخنیسخخخته کسخخخ مسخخخت که هن هامدر و نزدیکن ههخوه رفتنر کاد .مان لی 
ا فاانید چو هامدرت مز تو جدم گادد ،تو پروند دوسخخت رم هاقامر ک  ،مگا رو هاگادمند تو اااهنن ک و
چو هنل ورزد تو هنشخخخاد هنا ،هاگنا که دور ا گزیاد تو نزدیک شخخخو و چو سخخخنت ا گراد تو
آسخن گرا و هه هاگن لمر مو رم هپمیا ،چاننکه گوین هاد موهنشخ و مو صنح نعؤت تو مست .ابندم دستورمت
یندشخد رم هن غرا دوسختننت منجن ده  ،ین هن منسخن هنی که سخزمومر آ نرسختاد هجن آور  ،دشخؤ دوست
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خود رم دوسخخت اگرا تن هن دوسخختدشخخؤا نکا  .هن آ کس که هن تو درشخخت کاد  ،نا هنا که مارد مسخخت
ههزود در هامها تو نا شخخودم هن دشخخؤ خود هن هنشخخش رفتنر ک  ،زیام سخخامنجن شخخرای دو پراوز مسخخت
«منتقن گافت ین هنشرد »(ناجممبالغه ،نناه .)31
 .4-2ویژگیهای رفتاری سلبی در فرزندپروری:
خود بزرگ بینی و حرع و طمع و غرور:

ماخن در نخناه  31ا فاانید فازندم خود رم هه نرکوکنر تشخخخویق کارد و مز خودهزرگهرا  ،غاور ،و حا
کودکن رم ها حمر دمریدم میشخخن تنکرد دمرند که کودک رم هنید هن منفن و هنشخخادگ آشخخان کاد و می یک مز
وظنیف اام وممدی هه شخؤنر ا رود( .هؤچار اامجعه شود هه پاچم و هؤکنرم  .)1361 ،در حکؤت 31
مان هه فازندا مان حسخ  ا فاانید تاسخانکتای تاانی خودپساد مست (
مز ویهگ هنی مسخخخت که منسخخخن رم هه هالکت ا کشخخخنند هپاهرز مز آنکه ااک
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 .)361ؤع نرز

ؤعورز تو رم ههسخخخو

هالکت ههپرش رمند و مگا تومنسخخت که هر تو و خدم صخخنح نعؤت قامر نگراد ،چار هنا ،زیام تو ،روز
خود رم دریخنفت ا کا و سخخخام خود رم هاا دمر و اقدمر مندک که مز اف خدم سخخخبحن هه دسخخخت
ا آور  ،هزرگ و گاما تا مز (اخنل) فامومن مسخخخت کخه مز دسخخخت هادگن درینفت ا دمر  ،گاچه هؤه مز
اف خدمست (ناجممبالغه ،نناه .)31
خشونت و قساوت و تحقیر کردن:

کاد و سخخخاگ دم دور کااد(ناج ممبالغه ،نناه  .)16در هؤر زاراه مان  ،ااشخخخور مخالق ااؤ رم
اطاح ا کاد و در توصخره هه فازندا ا فاانید پسا ! نفس خود رم ارزم خود و دیگام قامر د  ،آنچه
رم کخه هام خوددمر هام دیگام نرز دوسخخخت هخدمر و آنچخه رم که هام خود نؤ پسخخخاد  ،هام دیگام
اپساد ،ستم رم روم ادمر ،آ گونه که دوست ندمر هه تو ستم شود.
ضعف اراده:

ضخعف مرمد یک مز ویهگ هن نکوهرد در ناجممبالغه مست .مان لی  مز تقوم ههلاوم لنال تقویت
مرمد و اخنمکرخت نفس که نقش لؤد م در تاک گان و لندمت ننپسخخخاد دمرد یند ا کاد و ا فاانید آ گن
هنشخخخرد هؤننن گانهن چو ااک هن هدرفتنرند که سخخخومرم خود (گانهکنرم ) رم لان رهنشخخخد در آتش
دوزخ ا مندمزند .آگن هنشخخرد هؤننن تقوم چان ااک هن فاان هادمر مسخخت که سخخومرم خود رم لان ها

نقدی بر مدل فرزندپروری بامر یند و ارائه مدلي از سبک
فرزند پروری بر اساس نهجالبالغه

مان در نناه  16هه هدرفتنر هن ااد هشخخخدمر ا دهد و تمکا ا دهد که مز خشخخخونت و قسخخخنوت و تحقرا

دسخخت ومرد هاشخخت جنودم ا کااد (ناجممبالغه ،خطبه  .)15میشخخن خطنب هه فازند خویش مان حس خ
 در خصخو

چگونگ نجنت مز تادید و سخاگادمن در کنرهن و تصؤرؤنت و ملؤنل مرمد ها منجن لؤل

ا فااخنیخد «قبخل مز پرؤود رم پنکن  ،مز خدموند ینر هجو  ...،و مز ها کنر که تو رم هه شخخخک و تادید
مندمزد ،ین تسخخیرم گؤامه کاد هپاهرز و چو یقر کاد دمت روش خ و فاوت شخخد و مندیشخخهمت گاد آاد و
کنال گادید و مرمد مت هه یکچرز اتؤاکز گشخخت ،پس مندیشخخه ک در آنچه هام تو تفسخخرا ا کام ،مگا در
می رم آنچه رم که دوسخت ا دمر فامهم نشخد و آسودگ فکا و مندیشه نرنفت  ،هدم که رمه رم که میؤ
نرسخخت ا پرؤنی و در تنریک ر ا سخخپنر  ،زیام نم دی نه مشخختبن ا کاد و نه در تادید و سخخاگادمن
مست که در چار حنمت خوددمر هاتا مست (ناجممبالغه ،نناه .)333 31
بدخلقی:

مان در حکؤتهنیش ا فاانید «گاما تای مرزا خننومدگ  ،مخال نرکوست» (ناجممبالغه ،حکؤت
 .)31 36میشن در می خصو

هه فازندشن توصره ا فاانیاد «م پسا نفس خود رم ارزم ارن
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خود و دیگام قامر د  ،پس آنچه رم که هام خود دمست دمر هام دیگام نرز دوست هدمر و آنچه رم که
هام خود نؤ پساد هام دیگام اپساد» (ناجممبالغه ،نناه .)31

نتیجه گیری و بحث
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در مرزینه سخخبکهن فازند پاور هناایاد مز دیدگن حضخخات لی  ،ا توم گفت که هم مز محنظ
اباخنی و هم مز محخنظ مجامی (در لؤخل) تفخنوتهخن ااؤ در حوز وجود دمرد هخه گونخهم کخه دیخدگن
هناایاد رم هن نقدهن مسخخنس خ اومجه ا کاد .مگا سخخنحت تاهرت رم هؤه مهعند منسخخن (وها  ،مجتؤنل ،
مخالق  ،لخن ف  ،و ملتقند ) هدمنرم سخخخنحت ملتقند مز ااظا هناایاد اغفول انند مسخخخت و می تاهرت
منسخخخن رم هخن نقص اومجه ا کاد .هن نگنه هه ناجممبالغه درا ینهرم هن می که وممدی وظرفه تاهرت فازند
رم ها لاد دمرند مان می وظرفه ،یک ماا مما مسخخت و ابتا هاقصخخد قاهت مسخخت .هاهؤر مسخخنا ،تقوم و
هسخرنر مز ویهگ هن تاهرت فازندم هؤنناد صبا ،گمشت ،حکؤتآاوز و  ...ها مسنا هؤر ابان اعان
پرخدم ا کاخد و مز می جات مسخخخت که اومرد هؤچو یند ااگ ،تقوم مما و پاهرزگنر هن نرت مما مز
ابخنحث اام حضخخخات لی در ناجممبالغه (هؤنناد نناه  )31هه شخخخؤنر ا رود و در سخخخبکهن هناایاد
جخنیگخنه ندمرد .هؤچار ها هؤر هارند مسخخخت که اوضخخخوش فازندپاور در دیدگن هناایاد تحت لاوم
«رومهط وممخدی و فازندم » اطاح ا شخخخود مان در دیدگن حضخخخات لی « حقو وممدی و فازندم »م
هؤن گونه که حضخخخات یک مز حقو پدر ها فازند رم م نلت پدر ا دمند «حق پدر ها فازند آ مسخخخت که
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فازنخد در هؤخهچرز جز نخنفااخنن خدم ،مز پدر م نلت کاد»(ناجممبالغه ،حکؤت  .)616 366در سخخخبک
اسخخختبخد نرز کودک رم احدود هه آنچه وممدی ا خومهاد ا کااد .درومقع آزمد کودک رم تن حد زیند کم
ا کااد درحنم که در سخخبک فازند پاور لیو مسخختبدمد جنی ندمرد و لن فه نقش ااؤ رم میفن ا کادم
چان چه در نناه سخخخ ویکم 13 ،هنر مز کیؤه «ها » مسخخختفند کاد مسخخخت که هام مظانر لالقه و احبت
مسخخت (هرنت ،هرنتم  .)1366در سخخبک آسخخخن گرا هناایاد هن آ که مز ازیت آزمد و دمد حق منتننب هه
فازندم هاخوردمر مسخت مان دمرم اعنیب مزجؤیه پاتوقع شد کودکن  ،لد قدرت کاتال ها آ هن ا شود
و کودک ه محتاما و جسخخخنرت رم نسخخخبت هه وممدی خود هه دسخخخت ا آورد .هؤن

ور که مان لی 

ا فاانیاد وقت فازند در کودک جات جسخنرت کاد هه پدر خود رم پردم کاد در هزرگسنم ههتدریج هنلث
لن پدرا خومهد شخخد .سخخبک اقتدرمنه ،که اوفقتای روا فازند پاور شخخانختهشخخد مسخخت و در ارن
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رواهن فازند پاور اطاحش خد نزدیکتای روا تاهرت هه دیدگن م ؤه اعاف شخخد مسخختم مان هن تؤن
ازیختهخن هؤچو گا گافت در تعخناالت خود هن فازندم  ،مسخخختفند مز تابره و هنزخومسخخخت در اومرد نرنز،
کاتال آزمد  ،توجخه هه تومننی هن رم ا توم نن هبادم مان ها مسخخخنا دیدگن مان لی مفام در خشخخخونت و
تابره آسخخخر هرشخخختا هه کودکن ا زند .در سخخخبک اقتدرمنه هناایاد وممدی توقع رفتنر اعقول دمرند و مز
آ هخن کخنر دقرق و ااظم ا خومهخد ماخن بق دیدگن مان لی  وممدی هنید آنچه در توم فازندمنشخخخن
فازندپاور هناایاد ها مسنا ناجممبالغه رم ا توم در جدول  1اشنهد کاد
جدول  :7نقد مبنایی و اجرایی از سبک فرزندپروری بامریند بر اساس نهجالبالغه
نوع نقد

نقد ابانی

نتایج

نقد

لد توجه هه هؤه سخخخنحتهن

لد توجه هه ظافرتهنی چو نرت مما ،

تاهرت هه ویه هعد ملتقند

قاب مما و پخخندما مخاو  ،و میجخخند رومهط
هه جن حقو

نقد مجامی در سبک مستبدمد

لد آزمد اشاوش فازند

مز دست دمد لوم ف وممد  -فازند

نقد مجامی در سبک آسن گرا

آزمد نناشاوش فازند

جسنرت هه وممدی – لن وممدی

نقد مجامی در سبک اقتدر

لد کاتال درون

لخندت هخخه کاتال هراون و مز دسخخخت دمد
ظافرت هزرگ چو تقوم (خویشت دمر )

ها مسخنا دیدگن حضات لی  در ناجممبالغه ا توم ادم مز سبک فازندپاور مرمیه دمد که
می اخدل دمرم پرش فاضهن( ،اقدانت) ،ویهگ هنی  ،مصخخخل و نتنیج مسخخخت .مومر پرشفاض ،نرت
مما مسخخت که ابتا ها خشخخاود خدموند ا هنشخخد .می اامتای تفنوت دیدگن حضخخات لی  هن ها
دیدگن لیؤ غرا دیا (سخخکوالر) مسخخت .دوا پرشفاض ،تاهرت پمیا منسخخن مسخختم آ حض خات در
کالا نخنب فااود مسخخخت «هرچ پخدر هخه فازنخدا ،اوهبت اخنناخد تاهرت نرکو نبنشخخخرد مسخخخت».
(ناجممبالغخه ،نخناه 31م هؤچار اامجعه شخخخود هه فامهنن  .)11 1316،خننومد احور در فازندپاور
پرش فاض سخو فازند پاور مز دیدگن حضخات مست .مان لی  وظرفه مصی تاهرت فازند ین هه تعبرا
دیگا فازند پاور رم ها لاد خننومد ا گممرد در هؤر نرز ا فاانید فازند گل وجود پدر مست و هعد در
خط م نلت و سپس در خط دوست ین دشؤا هن پدر و اندر ،که آ هستگ هه نحو تاهرت و پنیهگممر آ
ً
دمرد(...ناجممبالغخه /خطبه  .)53و ناخنیتن چانرار پرش فاض رم ا توم م ؤران فازند هه آگنه پدر و
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نقدی بر مدل فرزندپروری بامر یند و ارائه مدلي از سبک
فرزند پروری بر اساس نهجالبالغه

مست رم قبول کااد و آ هن رم ومدمر هه کنر که خنرج مز توم آ هنست نکااد .نقد ابانی و مجامی مز سبک
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اندر درهنر تاهرت فازند و تومننی آ هن در می زاراه دمنسخخختم هانهامی  ،پدر و اندر هنید ملتؤند فازندم خود
رم جی و خرنل آ هن رم درهنر تومننی هن خویش درزاراه تاهرت آسخخود کااد .در اورد می اوضخخخوش اام
مخرا ،کمتا هخه آ پادمختخه شخخخد مسخخخت (مز ااظا ناجممبالغخه) ها چاد در ابنن نظا و لیؤ ابنحث
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اتعدد در اورد آ صخخورت گافته مسخخت و می ا تومند پرشخخااند جات احققن آیاد هنشخخدم بق ابنن
ً
نظا  ،موال هدو آگنه مز رم و رسخخخم تاهرت ،نؤ توم هه سخخخنزندگ و پاورا فازند پادمخت .کودکن در
اامحل انتیف رشخخد خود ،هه رمهاؤنی ان نرنز دمرند و هنید ها مسخخنا ضخخومهط و اقارمت  ،مقدم هه مصخخالح
آ هن شخخخود و ااه هنید رم و رواهن الز رم هدمندم چامکه هدو آگنه نؤ توم هه ماا تاهرت پادمخت.
ً
حت گن آگنه ندمشخخت  ،اوج ومرد آاد آسخخر هنی ها روم کودک ا شخخود .ثننرن آنچه در مصخخالح و
تاهرخت کودک اام مسخخخت .می مسخخخت کخه وممخدی هخنیخد نظا و م ؤراخن کودکخن رم هخه خود جی کااد تن
تصخؤرمهن آنن درهنر فازندمنشخن امثا هنشد .چه نرکوست که کودک نسبت هه آگنه و تومننی وممدی ،
در ماا تاهرت ملتؤند کااد و هدمناد که وممدی  ،خومهن خرا و سخخعندت مو هسخختاد و آنچه رم منجن ا دهاد،
هه خن ا آسخخنیش و خرا موسخخت .ضخخاور مسخخت که کودک درک کاد وممدی مو مفامد هسخختاد صخخؤرؤ ،
فدمکنر ،آگن و دمرم تجاهه که دغدغه خوشخبنت مو رم در سادمرند و هه هاگن موقنتتین هن ،قصد ندمرند
که کودکشخخن رم هرنزمرند و هه مو آسخخرب هاسخخنناد ،هیکه منگرز شخخن مز هاخوردهن تاد که گنه اؤک
مسخت هن آ هن دمشخته هنشخاد ،خدات و تاهرت آنن و هه دنبنل آ  ،رشخد و تعنم آنن مست .پس هام آ که
فازنخدم  ،هخه هؤخه رفتخنرهخن وممخدی هن آ هن خواهر و هام تؤن رفتنرهن آنن  ،توجه االبت دمشخخخته
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هنشخاد ،هنید وممدی  ،ملتؤندسخنز کااد و م ؤران آنن رم هه ور کنال ههسو خویش جی نؤنیاد (قن ؤ
مارا  .)28 1396 ،غرا مز اقدانت تاهرت (پرشفاضهن ) امکور ،فازندپاور مز دیدگن حضخخات لی
 هنید ها مسخخخنا ویهگ هن میجنه و سخخخیب انتیف هنشخخخد که بق ینفتههن می تحقرق ا توم هه
تامی  ،صخخبا ،اااهنن  ،گشخخند روی هؤام هن ملتدمل ،هنشخخادگ و نا خو مز یک اف و مز اف دیگا
هه خود هزرگ هرا و حا

و ؤع و غاور ،خشخخخونت و قسخخخنوت و تحقرا کاد  ،ضخخخعف مرمد  ،و هدخیق

مشخنر کاد .فازندپاور ها مسخنا ویهگ هن امکور ابتا ها یک مصل اام مست و آ ملتدمل در رفتنر و
ماور مسخخخت .رلنیت لدممت یک مز تنکردمت اام حضخخخات لی  در ناجممبالغه مسخخخت و در می زاراه
تحقرقنت نرز صخخورت گافته مسخخت (هؤنن قدسخخ و قن ؤ م  .)1363می ملتدمل ،در رفتنرهن سخخیب هه
سخخؤت نااش و دور مز شخخدت و در رفتنرهن میجنه هه سخخؤت لد ممزم و مجبنر سخخو پردم ا کاد .و
ً
ناخنیتن فازند پاور ابتا ها دیدگن حضخخخات لی  نترجهم نانی و مصخخخی دمرد و آ هم سخخخعندت
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منسخخن و قاب مما مسخخت .کؤن می که در رومینت انتیف ،فازند که هن شخخنیسخختگ تاهرت شخخد مسخخت رم
ساانیه منسن و جزو مز هنقرنتممصنمحنت دمنستهمندم جدول شؤنر 5
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