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اگر اين مطلب را مي پسنديد كد 011 را نخســـت
به شماره 20009592 پيامك كنيد

فرزندساالری 
از نظـر اسـالم

در شیوه فرزند ساالری ویژگی های زیر مشاهده می شود: 
۱( والدین سعی می کنند به تمام خواسته ها و اهداف فرزند خویش 

بدون چون و چرا جامه عمل بپوشانند. 
۲( فرزند برای به اجرا درآوردن آرزو ها آزادی عمل کافی دارد. 

۳( والدین در امر تربیت فرزند یا دچار ضعف ش��ناخت هستند یا در 
ب��ه کارگیری راهکاره��ای عملی الزم در این زمین��ه تدبیر و قدرت 

کافی ندارند. 
۴( فرزند با استفاده از اهرم های شناختی، عاطفی و رفتاری توانسته 
بر تسلط روانی خویش بر والدین بیافزاید و نقطه نظراتش را بر آن ها 

تحمیل کند. 
۵( در اداره منزل و تصمیم گیری ها، بیش از حدی که شایسته است 

به نظرات فرزند توجه می شود. 
۶( هن��گام تعارض بین نظرات افراد خانواده، نظرات فرزند چه حق و 

چه باطل، مقدم است و به اجرا گذاشته می شود. 
آموزه های اس��امی و متون دینی ما را ب��ه رعایت حد میانه و آزادی 
مش��روط در روابط بین اعضا خان��واده و از جمله رابط��ه والد فرزند 
توصیه می کند زیرا در فرهنگ اس��ام آنچه در اختیار انسان است، 

از جمله فرزندان، امانت الهی اند و خانواده مس��ئول حفظ س��امت، 
رشد و س��عادت آن هاست. همان طور که امام س��جاد )ع( در رساله 
حقوق خود می فرماید: »تو مس��ئول آنچه در اختیارت قرار داده اند، 

هستی.« 
بنابراین همان طور که فرزندان وظایف و مس��ئولیت های زیادی در 
برابر والدین خود دارند و چند بار در قرآن به اطاعت از والدین و نیکی 
به آن ها دس��تور داده شده است، پدران و مادران نیز در برابر تعلیم و 
تربیت فرزندان خود و رش��د و کمال آن ها مس��ئول و مکلف هستند 
و به آن ها اجازه داده نمی ش��ود فرزندان خ��ود را در آزادی مطلق و 
بی عنان   رها کنند و آنچنان سهل گیر ش��وند که فرزندان بتوانند به 
هر کاری که مایلند دس��ت زنند و بدون هرگونه مراقبت و نظارتی به 
هر کجا که می خواهند سرکش��ی کنند و به هر اقدامی که دل ش��ان 

بخواهد، مبادرت ورزند. 
نکته قابل توج��ه این که قرآن کریم به این نکته اش��اره دارد که اگر 
خانواده خ��ود را به حال خود   رها کنید، خواه ناخواه به س��وی آتش 
دوزخ پیش می روند، این ش��ما هس��تید که باید آن ها را از س��قوط 
و انح��راف از خط مس��تقیم الهی حفظ کنید و موظ��ف به نظارت و 

از منظر تربیتی فرزندساالری یک نوع شیوه فرزندپروری و رابطه فرزند - والد 
است؛ شیوه ای که در آن فرزند خانواده برای دستیابی به اهداف و خواسته های 

خویش نسبت به سایر اعضا حتی پدر و مادر خویش تسلط کافی دارد و با توجه به 
آزادی مطلقی که بر فضای چنین خانواده ای حکمفرماست، او می  تواند به راحتی با 

بهره گرفتن از امکانات و شرایط فرهنگی، اقتصادی، اخالقی، اجتماعی و... بر دیگران 
حکمرانی کند و چیزی یا کسی نمی  تواند مانع او شود. 
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مراقبت از فرزندان و اهل خانواده خود هس��تید و نباید به بهانه 
تامین و توجه به نیازهای مختلف، آن ها را   رها کرد. 

دس��تور امر به معروف و نهی از منکر یک دس��تور عام است که 
همه مس��لمانان نس��بت به یکدیگر دارند، ول��ی از روایاتی که 
درباره حقوق فرزندان و مانند آن در منابع اس��امی وارد شده 
به خوبی اس��تناد می شود که انس��ان مقابل همسر و فرزندان 
خویش مسئولیت س��نگین تری دارد و موظف است تا آنجا که 
می توان��د در تعلیم و تربیت آن ها بکوش��د و آن ه��ا را از گناه 
بازدارد و ب��ه نیکی ها دعوت کند و تنها به تغذیه جس��م آن ها 
قناعت نکن��د و در مواردی ک��ه ض��رورت دارد دخالت کند و 
نظارت و مراقبت عملی و همیشگی داشته باشد و اجازه ندهد 
فرزند آنچه به صاح او نیس��ت، به اج��را در آورد و با روش های 
صحیح تربیت��ی زمینه های رش��د، کمال و هدای��ت فرزندان 
خود را فراه��م کند و از آزادی مطل��ق و بی بندوباری فرزندان 

جلوگیری کند. 
همان طور که آیه ش��ریفه ق��رآن فرمود: »ن��ه تنها آتش های 
قیامت، بلک��ه آتش ه��ای دنیا نی��ز از درون وجود انس��ان ها 
سرچش��مه می گیرد. بنابرای��ن هرکس موظف اس��ت خود و 
خانواده اش را از این آتش ها حفظ کند و هر کس مسئول حفظ 
خ��ود و خانواده خ��ود از هرگونه انحرافی اس��ت.« در حدیثی 
می خوانی��م: »یک��ی از یاران پیامب��ر اکرم )ص( س��ؤال کرد: 
چگونه خانواده خود را از آتش دوزخ حفظ کنیم؟ پیامبر اکرم 
)ص( فرمود: آن ه��ا را امر به معروف و نه��ی از منکر می کنی، 
اگر از تو پذیرفتند، آن ه��ا را از آتش دوزخ حفظ کرده ای و اگر 

نپذیرفتند، وظیفه خود را انجام داده ای.« 
بنابراین اگر فرزندان در دست والدین امانت الهی هستند، باید 
پدران و مادران در حفظ و نگهداری آن ها کمال دقت را داشته 
باش��ند و در مراقبت و نظارت بر اعمال ش��ان از هیچ کوش��ش 
و تاش��ی دریغ نورزند و آن ها را به نیک��ی دعوت کنند و مانع 

هرگونه لغزش و انحرافی از جانب آن ها ش��وند و آنان را مطلق 
العنان به حال خود   رها نکنند. 

در حدیث جامع دیگری از رس��ول اکرم )ص( نیز آمده اس��ت: 
»بدانید همه ش��ما نگهبانید و همه در برابر کس��انی که مامور 
نگهبان��ی آن ها هس��تید، مس��ئولید. امیر و رئی��س حکومت 
اس��امی نگهبان مردم بوده و در برابر آن ها مس��ئول هستند. 
مرد، نگهب��ان خانواده خویش اس��ت و مقابل آن ها مس��ئول 
اس��ت. زن نیز نگهبان خانواده شوهر و فرزندان و در برابر آن ها 
مس��ئول است. بدانید همه ش��ما نگهبانید و همه شما در برابر 
کسانی که مامور نگهبانی آن ها هس��تید، مسئولید.« نگهبان 
موظف به پاس��داری از چیزی است که به او سپرده شده است، 
چنانچه بخواهد آن امانت را   رها کند و مانع ضررهای احتمالی 
نش��ود، او را متخلف تلقی خواهند کرد و بای��د تاوان و جریمه 

آن را بپردازد.
اگر چه ممکن اس��ت کودکانی بخواهند در خانه نقش حاکم و 
فرمانده را ایفا کنند و زمام ام��ور را در اختیار بگیرند و والدین 
آن ه��ا نیز به این امور بی تفاوت باش��ند و گم��ان کنند تخلفی 
که او انجام می دهد ناچیز اس��ت، پس می توانند دست او را در 
عمل باز بگذارند، غافل از این که کودک موجود س��یری ناپذیر 
است و چنان نیست که اگر در امری آزاد گذارده شد، به   همان 
مقدار قناعت کن��د، بلکه هر قدمی که والدین به عقب بردارند، 
او جلو تر می آید و فرجام چنین آزادی آن خواهد بود که سلطه 

کودک همه را تحت قبضه خود قرار می دهد. 
 این نکته مهم و اساسی در روایت شریفی از امام علی )ع( اشاره 
شده است: »وقتی فرزند در کودکی جرات )جسارت کردن به 
پ��در خود را( پیدا کند، در بزرگس��الی )و به تدریج( باعث عاق 
پدرش خواهد ش��د. بنابراین رابطه والد - فرزند از   همان ابتدا 
بای��د طبق یک برنامه ری��زی صحیح تربیت��ی و در یک فضای 
عاطفی و دوستانه و در عین حال آزادانه و با احترام به گونه ای 
ش��کل گیرد که هم فرزند احترام پدر خ��ود را حفظ کند و هم 
پدر بتواند با روش��ی صحیح از بروز لغزش ها و انحرافات فرزند 
خود جلوگیری کند و او را به سوی رشد و کمال سوق دهد و از 

هرگونه سخت گیری پرهیز کند.« 
در اینجا ضرورت دارد به روایتی اش��اره کنیم که دوران تربیت 
را به س��ه دوره تقسیم کرده اس��ت و می فرماید: »دوران هفت 
س��ال اول کودک، »دوران س��یادت و آقایی« او است، دوران 
هفت س��ال دوم او، »دوران اطاعت« است و هفت سال سوم او 

»دوران وزارت« است.« 
اگر در این روایت هفت س��ال اول را »دوران سیادت« نامیده اند، 
بدین معنا نیس��ت که کودک بای��د به طور مطلق آزاد باش��د و 
هرکاری که خواس��ت انجام دهد و در براب��ر او هیچ محدودیتی 
ایجاد نشود و والدین وظیفه ای نسبت به اعمال و رفتار او نداشته 
باشند. بلکه به این معناس��ت که در این دوران، کودک وظیفه و 
تکلیف مس��ئولیت آوری ندارد و اگر از او درخواس��ت کردید که 

کاری را انجام دهد، نباید مورد مواخذه و سوال قرار گیرد. 

همان طور 
که فرزندان 
وظایف و 

مسئولیت های 
زیادی در برابر 

والدین خود 
دارند و چند 
بار در قرآن 
به اطاعت 
از والدین و 

نیکی به آن ها 
دستور داده 
شده است 

پدران و مادران 
نیز در برابر 

تعلیم و تربیت 
فرزندان خود 
و رشد و کمال 
آن ها مسئول و 
مکلف هستند و 
به آن ها اجازه 
داده نمی شود 
فرزندان خود 
را در آزادی 

مطلق و 
بی عنان   رها 

کنند و آنچنان 
سهل گیر شوند 

که فرزندان 
بتوانند به 

هر کاری که 
مایلند دست 

زنند
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برخی محبت و کسب رضایت 
اوالد خود را محوری ترین 

اصل زندگی خود قرار داده اند 
و حتی حاضرند دست به 

اقداماتی منافی شرع و قانون 
بزنند، تا خواهش فرزند خود 

را برآورده و میل نفسانی 
او را پاسخ دهند، در حالی 
که تجربه نشان می دهد 

بسیاری از این گونه فرزندان 
که والدین برای به دست 

آوردن خشنودی و هوای 
دل آن ها از دین و باورهای 
خود نیز مایه گذاشتند، 

سرانجام به پدر و مادر خود 
وفا نکردند و با کمال بی مهری 
و بی اعتنایی و حتی جفاکاری 

و ستمگری با آنان مقابله و 
رفتار کردند

به همین دلیل اس��ام آموزش های رسمی را در هفت سال دوم برای او 
طرح کرده است و در مرحله اطاعت از او می خواهد به بعضی دستورات 
توج��ه کند. در غیر این صورت والدین باید از او بازخواس��ت کنند و اگر 
دوران هفت س��ال دوم را دوران اطاعت نامیده است، بدین معنا نیست 
که والدی��ن می توانند با اجب��ار مطلق همه چیز را ب��ر او تحمیل کنند 
یا فرزند مجبور اس��ت آنچ��ه والدین می گویند با اجب��ار و اکراه به اجرا 
درآورد و دستورات آن ها را جامه عمل بپوشاند و در یک فضای سخت و 
خشن و دور از هرگونه عاطفه و صمیمیت، فرامین آن ها را اطاعت کند، 
بلکه چون در ای��ن دوران کودک وارد مرحله برهان پذیری می ش��ود، 
اس��تدالل های منطقی والدی��ن و مربیان خود را درک ک��رده و آزادی 
اعم��ال و رفتارش حد و مرز پی��دا کرده و با قوانی��ن و مقررات و اصول 
اخاقی و رفتاری آش��نا شده اس��ت. در واقع فرزندان در دوران اطاعت 
به تدریج به پذیرش قانون و رعایت مقررات آگاه می ش��وند و استقال 
طلبی آن ه��ا در دوران اول جای خود را به اجتماع طلبی در دوران دوم 
می دهد. گ��ذر از مرحله اول ب��ه مرحله دوم تحت تاثی��ر رفتار والدین 
و در فض��ای عاطفی مثبت خانواده ایجاد می ش��ود. ک��ودک می تواند 
قانون پذیری و اجتماعی ش��دن را یاد گیرد و با اس��تدالل های منطقی 
و قان��ع کننده ای که والدین برای او ارائه می کنن��د، زمینه بروز افراط و 

تفریط ها را در آینده از بین ببرد. 
 بررس��ی ها نش��ان می دهد کودکانی که در هفت س��ال دوم عمر خود، 
آزادی ه��ای زیاد و بی حس��اب دارند، در آینده دچار تن��دروی و افراط 
کاری های زیاد ش��ده اند و در دریای مفاس��د و انحطاط اخاقی سقوط 
کرده ان��د. و به همین دلیل اس��ت که اس��ام ای��ن مرحل��ه را، دوران 
اطاعت و عبد بودن فرزند نس��بت به والدین، معرفی کرده اس��ت و اگر 
محدودیت های��ی برای او ایجاد می ش��ود، اوال موج��ب پاکی و تهذیب 
نفس او است و از خطرات احتمالی آینده جلوگیری می کند، ثانیا وقتی 
به همراه استدالل و منطق صحیحی باشد، برای فرزند کاما قابل قبول 
و پذیرش است و احساس س��لب آزادی نخواهد کرد. دوران هفت سال 
سوم که »دوران وزارت« نامیده شده است، باید بر اساس تفاهم هر چه 
بیش��تر بین والدین و فرزندان ش��کل گیرد و انس و صفا و صمیمیت و 
خیرخواهی بر روابط بین آن ها حکومت کند، زیرا ش��رایط این دوره به 
گونه ای نیس��ت که بتوان بر او سخت گیری کرد یا به گونه ای رفتار کرد 
که فرزند احس��اس محدودیت و اجباری منط��ق کند که در آن صورت 
به طغیان و ایس��تادگی در برابر والدین یا ف��رار و گریز از خانواده منجر 
خواهد شد، بلکه باید بیشتر از گذشته با او هم سخن و هم شور و همراز 
ش��د و او را همچون یک وزیر و معاون و همکار به رسمیت شناخت و به 
او بها و ارزش مناس��ب داد و با این روش از او مراقبت کرده و بر اعمال و 
رفتارش نظ��ارت کرد و در   نهایت به طور معق��ول و صحیح او را کنترل 
کرد تا هم به غرور جوانی او لطمه وارد نش��ود و هم او را کاما آزاد و   رها 

نگذاشت. 
راه های مختلفی برای پیش��گیری و اصاح رابطه فرزندساالری وجود 

دارد که در اینجا به طور خاصه به چند عامل اشاره می شود: 
ب��اال رفتن س��طح معلوم��ات و دانش والدی��ن در حدی ک��ه بتوانند با 
فرزندان خود در مس��ائل درگیر، با منطق و اس��تدالل سخن بگویند و 
حداق��ل یافته ها و نظرات تجربه ش��ده خویش را با زبان��ی قابل قبول و 
مناسب با آنان در میان بگذارند، کمک بسیاری به تحکیم موقعیت آنان 

نزد فرزندان خواهد کرد. 
این نکته باید به فرزندان تفهیم ش��ود که اگر آنان صاحیت ها و دانش 
خود را از والدین خود بیش��تر می دانند. مقابل، پدر و مادر به دلیل سن 
بیش��تر و مواجهه فراوان با فراز و نشیب ها، پیروزی و شکست ها و پشت 
سر گذاشتن بسیاری از نامایمات زندگی، بار سنگینی از تجارب مفید 
و آموختنی را همراه خود دارند که اس��تفاده و به کارگیری آن می تواند 

برای فرزندان کارگشا و دستگیر باشد. 
گذش��ته از آن هر موفقیت، پیش��رفت و کامیابی ک��ه نصیب فرزندان 
می ش��ود، عمدت��ا نتیجه فداکاری، ت��اش، زحمت و س��رمایه گذاری 
والدین اس��ت و اگر مراقبت و حمایت آنان نبود، دستیابی به هر یک از 

آن ها کاری بس دشوار و گاهی ناممکن بود. 
ارزش دادن و گرامی داش��تن ش��خصیت فرزندان گرچه فراوان مورد 
تاکید واقع ش��ده اس��ت و حتی در حدیثی که قبا ذک��ر کردیم ابتدا 
دس��تور اکرام و بزرگداشت شخصیت اوالد داده ش��ده و آن گاه تربیت 

نیکو س��فارش شده اس��ت، که خود حاوی نکته لطیفی در باب تربیت 
اس��ت و آن این که تنها راه توفیق کامل در تادی��ب فرزندان و یگانه راه 
به ثمر نشستن و عمق بخش��یدن به داده ها و مسائل تربیتی در جان و 
روان آنان، مهرورزی، احترام به شخصیت و اکرام آن هاست و خشونت 
و اجب��ار و تحمی��ل، حاصلی جز س��رخوردگی و پ��س زدن این گونه 
آموزش ها و تعلیمات نخواهد داش��ت، ولی در عی��ن حال زیاده روی و 
افراط در این خص��وص نتایج نامطلوبی به بار خواه��د آورد که نتیجه 

نهایی آن پیدایش فرزندساالری در خانواده است. 
برخی محبت و کس��ب رضایت اوالد خود را محوری ترین اصل زندگی 
خود ق��رار داده اند و حتی حاضرند دس��ت به اقداماتی منافی ش��رع و 
قانون بزنند، تا خواهش فرزند خود را برآورده و میل نفسانی او را پاسخ 
دهند، در حالی که تجربه نش��ان می دهد بسیاری از این گونه فرزندان 
که والدین برای به دس��ت آوردن خش��نودی و هوای دل آن ها از دین 
و باورهای خود نیز مایه گذاش��تند، س��رانجام به پ��در و مادر خود وفا 
نکردند و با کمال بی مهری و بی اعتنایی و حتی جفاکاری و س��تمگری 
با آنان مقابله و رفتار کردند. و در   نهایت داش��تن رفتار مس��المت آمیز 
و محترمان��ه والدین با هم و مهم ت��ر از آن برنامه ریزی جامع، صحیح و 
جاذب برای تربیت مذهبی و تقویت باور ها و اعتقادات دینی فرزندان، 
راه را برای وصول به روابط و مناسباتی بر پایه حق و آموزه های عقلی و 

شرعی در درون خانواده همواره خواهد ساخت.


