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مقدمه
نمــاز عبادتــی مهــم و از اركان پنج گانــه دیــن اســام اســت. نمــاز از چنــان 
كــه قبــول یــا ردشــدن دیگــر اعمــال بــه آن بســتگی  اهمیتــی برخــوردار اســت 
ویتریــن دیــن  و  و صــورت  اســام  رأس  نمــاز ســتون خیمــه دیــن،  دارد. 
كیــد  اســت. بــه همیــن جهــت، در آموزه هــای دینــی بــر اقامــه نمــاز بســیار تأ
شــده. خداونــد متعــال یكــی از ویژگی هــای حكومــت مؤمنــان را اقامــه نمــاز 

ــَاَة".1 ــوا الصَّ ــی اْلَرِْض أََقاُم ــْم ِف كَّنَّاُه ــَن إِن مَّ می دانــد؛ " الَِّذی

كــه ثمــره و نتیجــه تاش هــا و مجاهدت هــای  نظــام جمهــوری اســامی 
از  پــس  و   خمینــی امــام  رهبــری  بــه  مؤمنــان  طوالنــی  و  طاقت فرســا 
وی بــه رهبــری پرورش یافتــه وی، مقــام معظــم رهبــری اســت، یكــی از 
دلمشــغولی هایش اقامــه نمــاز در جامعــه اســامی ایــران اســت. ایــن دغدغــه 
در قالــب ســازمانی اش منجــر بــه شــكل گیری ســتاد اقامــه نمــاز شــده اســت. 
گســترش آن،  از طرفــی یكــی از راهكار هــای اقامــه نمــاز در جامعــه و بســط و 
كــردن خانواده هــا در امــر اقامــه و آمــوزش نمــاز اســت. ایــن راهــكار،  توانمنــد 
البتــه، برگرفتــه از متــون دینــی اســت؛ زیــرا در آموزه هــای دینــی و در روایــات 
كیــد  متعــددی بــر مأموریــت والدیــن در آمــوزش نمــاز بــه فرزنــدان بســیار تأ
كــه توانمنــدی خانواده هــا مشــروط بــه آموزش آنهاســت  شــده اســت. از آنجــا 
و آمــوزش نیــز نیازمنــد متــن اســت، ایــن متــن بــه منظــور تبییــن و توضیــح 

اصــول و شــیوه های آمــوزش نمــاز بــه فرزنــدان فراهــم آمــده اســت.

1 . حج: 41.
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در فصــل اول اهمیــت و جایــگاه، آثــار و بــركات اقامــه نمــاز و از طرفــی جایــگاه 
خانــواده در اســام و نقــش آن در آمــوزش و اقامــه نماز بیان شــده اســت. در فصل 
دوم، نقــش والدیــن در ترغیــب فرزنــدان بــه نمــاز، شــامل نقــش زمینه ســازی، 
الگویــی، آموزشــی، نظارتــی و مراقبتــی توضیــح داده شــده اســت. فصــل ســوم 
بــه اصــول هدایــت و راهنمایــی فرزنــدان بــه نمــاز و فصــل چهــارم بــه روش هــا و 
راهكارهــای عــام در دعــوت بــه نمــاز، اختصــاص یافتــه اســت. در فصــل پنجــم 
روش هــا و راهكارهــای خــاص دعــوت بــه نماز بررســی شــده اســت. در این فصل 
ــه  ــژه دوره پیــش از دبســتان، دوره دبســتان و دوره دبیرســتان ب روش هــای وی
گانــه بیــان شــده اســت. فصــل ششــم بــه موانــع گرایــش و پایبنــدی  صــورت جدا

فرزنــدان بــه نمــاز پرداختــه اســت.

در اینجا الزم می دانم از جناب حجت االســام و المســلمین محمد كاظمی 
بــه دلیــل مســاعدت و یــاری در تدویــن ایــن كتــاب و نیــز از حجــت االســام و 
المســلین هادی دهقانی به دلیل همكاری در تدوین بخشــی از این اثر تشــكر 
كــه مقدمــات تدویــن  كنــم. همچنیــن الزم می دانــم از مركــز تخصصــی نمــاز 
ایــن اثــر را فراهــم كردنــد، بــه ویــژه از جنــاب حجــت االســام و المســلمین هــادی 
عجمــی بــه دلیــل پیگیری هــای مجدانــه و در اختیــار قــراردادن منابــع مــورد نیاز 
تشــكر كنم. امید اســت كه این متن تأثیری هرچند اندك در پیشــبرد اقامه نماز 

داشــته باشــد و مقبــول درگاه الهــی واقــع شــود.
محمد داودی
شهر مقدس قم
پاییز 1392



تــــݡݡی
ـــــــ

شـ
به

نه 
ـــــا

خــــ

12

 



تــــݡݡی
ـــــــ

شـ
به

نه 
ـــــا

خــــ

13



تــــݡݡی
ـــــــ

شـ
به

نه 
ـــــا

خــــ

14

فصل اول: نماز و خانواده
ع نوشــتار اقامــه نمــاز در محیــط خانواده اســت، الزم اســت  از آنجــا كــه موضــو
ع "نمــاز" و "خانــواده" نكاتــی را بیــان  در ابتــدا بــه اختصــار در مــورد دو موضــو

كنیم.

یک. نماز
الف(�اهمیت�و�جایگاه�نماز�در�قرآن�و�روایات

كــه هــر مســلمان موظــف  نمــاز یكــی از مهم تریــن عبــادات اســامی اســت 
كریــم  اســت در شــبانه روز پنــج بــار آن را به جــا آورد. بیــش از 122 آیــه از قــرآن 
لــت بــر اهمّیــت ایــن دســتور الهــی دارد.  كــه ایــن خــود دال دربــاره نمــاز اســت 
كــه همــه پیامبران؟مهع؟الهــی بــه انجــام آن  جایــگاه نمــاز چنــان رفیــع اســت 
ســفارش كــرده و در همــه لحظــات زندگــی بــه آن عنایت داشــته اند. حضرت 
كــه  كــودك دلبنــد خویــش را  ــه منظــور اقامــه نمــاز، همســر و  ابراهیــم؟ع؟ ب
كــرده بــود، در بیابانــی خشــك  خداونــد بعــد از ســال ها انتظــار بــه وی عطــا 
ــكَْنُت  ــی أَْس ــا إِنِّ كن می كنــد تــا در آنجــا نمــاز را برپــا دارنــد؛ "َربََّن و بــی آب ســا
ــاََه ...".1 بــا  یَِّتــی ِبــَواٍد َغْیــِر ِذی َزْرعٍ ِعْنــَد بَْیِتــَك الُْمَحــرَِّم َربََّنــا لُِیِقیُمــوا الصَّ ِمــْن ُذرِّ

ایــن  حــال از خداونــد تقاضــا دارد تــا او و فرزندانــش را از اقامه  كننــدگان نمــاز 
قــرار دهــد؛ "رّب اجعلنــی مقیــم الّصلــوه و مــن ذریّتــی".2 حضــرت موســی؟ع؟ 

1. ابراهیم: 37.

2 . ابراهیم: 40.
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ــوه لذكــری".1 چنان كــه حضــرت  نیــز مأمــور بــه اقامــه نمــاز اســت؛ "اقــم الّصل
لوِه  عیســی؟ع؟ بــه ایــن صــورت بــه نمــاز توصیــه شــده اســت: "َو اَْوصانِــی ِبالصَّ
كــوِه مــا ُدْمــُت َحّیــاً"؛2 خداونــد مــرا بــه نمــاز و زكات، تا زمانــی كه زنــده ام،  َو الزَّ

كــرده اســت.  توصیــه 

خداونــد متعــال تنهــا خــوِد پیامبــران الهــی؟مهع؟را مأمــور بــه اقامه نمــاز نكرده 
كننــد.  اســت؛ بلكــه از آنــان خواســته تــا دیگــران را نیــز بــه اقامــه نمــاز دعــوت 
خداونــد در قــرآن بــه پیامبــر اســام؟ص؟ دســتور می دهــد خانــواده خــود را بــه 
ــا".3  ــِرْ َعلَْیَه ــَاِه َواْصطَ ــَك ِبالصَّ ــْر أَْهلَ كنــد؛ "َوأُْم نمــاز دعــوت و بــر آن پایــداری 
چنان كــه لقمــان حكیــم فرزنــدش را بــه اقامــه نمــاز توصیــه می كنــد؛ "یــا بنــّی 
اقــم الّصلــوه و امــر باملعــروف و انــه عــن املنكــر".4 پیشــوایان الهــی حتــی در 

آخریــن لحظــات زندگــی نیــز از دعــوت مــردم بــه نمــاز دســت نمی كشــیدند. 
امــام صــادق؟ع؟ می فرمایــد: "أحــب العــال إلــی اللــه عــز و جــل الصلــوه و 
كارهــا نــزد خداونــد و  ــاء"؛ نمــاز دوست داشــتنی ترین  ــا النبی هــی اخــر وصای

آخریــن وصیت هــای پیامبــران الهــی اســت.5 
در روایــات پیشــوایان دینــی جایــگاه نمــاز بــا تعابیــر زیبایــی بیــان شــده 

اســت؛ ماننــد:

1.  طه: 14.

2 . مریم: 31.

3 . طه: 132.

4 . لقامن: 17.

5. محمدی ری شهری، میزان الحكمه، ج 5، ص 3۹7.
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1.�نماز�به�منزله�سر�برای�اسالم
در برخــی روایــات جایــگاه نمــاز در اســام جایــگاه ســر بــرای بــدن تلقــی شــده 
اســت. پیامبــر؟ص؟ فرمودنــد: "لیكــن اكــر همــك الصــاة فانهــا رأس االســام بعد 
كــه بعــد از ایمــان،  ــن"؛1 همانــا بیشــتر اهتمامــت بــر نمــاز باشــد  ــرار بالدی االق

بــه منزلــه ســر اســام اســت. مطابــق ایــن روایــت، چنان كــه بــدن نمی توانــد 
زنــده  نمــاز  بــدون  اســام هــم  ادامــه دهــد،  بــه حیــات خــود  بــدون ســر 
كــه ادعــای مســلمانی بكنــد ولــی  كســی  نمی مانــد و از میــان مــی رود. پــس 
نمــاز نخوانــد، مســلمانی او نیــز بــه تدریــج پژمــرده می شــود و از میــان مــی رود 
كــه از جســد  و آنچــه در او باقــی می مانــد جســد اســام اســت. همچنــان 
انســان امیــد حركــت و نشــاط و فعالیــت و تأثیــر نمــی رود، از جســد اســام نیــز 

چنیــن انتظــار نخواهــد بــود. 

2.�نماز�به�منزله�ستون�خیمه�اسالم
ــَاُه َعُمــوُد ِدیِنكُــم".2  گرامــی اســام؟ص؟ آمــده اســت: "الصَّ در روایتــی از پیامبــر 
در ایــن حدیــث دیــن اســام به خیمه تشــبیه شــده اســت. خیمه بر ســتونش 
گــر ســتون آن اســتوار و محكــم باشــد، خیمــه  كــه ا اســتوار اســت، به گونــه ای 
گر ســتونش لرزان و سســت باشــد، خیمه  نیــز محكــم و پابرجــا خواهــد بــود و ا
نیــز لــرزان شــده بــا انــدك حركــت و نســیمی بــه لــرزه می آیــد و از میان مــی رود. 
گــر بــه نمــازش  دینــداری مســلمان نیــز بــر نمــازش اســتوار اســت. مســلمان ا

1 . هامن، ج 5، ص 366.

2 . كلینی، الكافی، ج 2، ص 1۹.
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پایبنــد باشــد و در ادای نمــاز محكــم و اســتوار باشــد، دیــن او نیــز محكــم و 
كم رمــق. امــام  اســتوار خواهــد بــود و در غیــر ایــن صــورت، لــرزان و ضعیــف و 
ــوُد  ــَاُه َعُم ح داده  و فرموده انــد: "الصَّ باقــر؟ع؟ در روایتــی ایــن مطلــب را شــر
یــِن َمَثلَُهــا كََمَثــِل َعُمــوِد الُْفْســطَاِط إَِذا ثََبــَت الَْعُمــوُد ثََبَتــِت اْلَْوتـَـاُد َو اْلَطَْناُب َو  الدِّ

إَِذا َمــاَل الَْعُمــوُد َو انْكَــَرَ لـَـْم یَْثُبــْت َوتِــٌد َو اَل طُُنــٌب"؛1 نمــاز ســتون دیــن اســت. 

گــر ســتون محكــم باشــد، میخ هــا و  كــه ا مَثــل آن مَثــل ســتون خیمــه اســت 
ــه میخــی  كــج شــود و بشــكند، ن ــر ســتون  گ ــد و ا طناب هــا محكــم می مانن

اســتوار می مانــد و نــه طنابــی.

3.�نماز�به�منزله�چهره�اسالم
ــَاُه   در روایتــی از پیامبــر؟ص؟ آمــده اســت: "لـِـكُلِّ َشــیْ ٍء َوْجــٌه َو َوْجــُه ِدیِنكُــُم الصَّ
ــن  ــره دی ــره ای دارد. چه ــزی چه ــر چی ــه "؛2 ه ــَه ِدیِن ــْم َوْج ــیَننَّ أََحُدكُ ــَا یَِش َف

كســی از شــما چهــره دینــش را زشــت  شــما نمــاز اســت. پــس )مراقــب باشــید( 
نگردانــد. در ایــن روایــت نمــاز چهــره دیــن اســام معرفــی شــده اســت. چهــره 
ف و متمایز كننــده آن از دیگــر چیزهاســت و معمــواًل  ــز معــّرِ و صــورت هــر چی
كــه در معــرض  صــورت زیباتریــن و مهم تریــن قســمت هــر چیــزی اســت 
دیــد دیگــران اســت. بدیــن ترتیــب، نمــاز زیباتریــن و مهم تریــن بخــش 
كــه در معــرض نمایــش قــرار دارد و بــا توجــه بــه آن دربــاره  دیــن اســام اســت 
گویــا دینــی  كســی بــه نمــاز پایبنــد نباشــد،  گــر  دیــن قضــاوت می شــود. ا

1 . عاملی، وسائل الشیعة، ج 4، ص 28.

2 . كلینی، الكافی، ج 3، ص 270.
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ــان  ــزاردن آن گ ــاز  ــت نم كیفی ــتند،  ــد هس ــاز پایبن ــه نم ــه ب ك ــانی  كس ــدارد و  ن
گــر نمــاز را بــه وقتــش و زیبا ادا  نشــان دهنده چگونگــی دینداریشــان اســت. ا
كامــًا پایبندنــد و دینــداری آنــان  كــه بــه دیــن خــود  كننــد، نشــانه آن اســت 
گــر بــه نمــاز خــود اهمیتــی ندهنــد یا فقــط در حد رفــع تكلیف  نیكوســت؛ امــا ا
بــه آن بپردازنــد، نشــانه آن اســت كــه بــه دیگــر دســتورات دینــی نیــز اهمیتــی 
كــه پیامبــر؟ص؟ در ادامــه روایــت، مؤمنــان را  نمی دهنــد. از ایــن جهــت اســت 
كــه مراقــب باشــند و چهــره دینشــان را زشــت و نفرت انگیــز  ســفارش می كنــد 

نكننــد. بــه عبــارت دیگــر، نمــاز شــاخص دیــن اســت.

4.�نماز�به�منزله�ترازو
گفتیــم، نمــاز شــاخص دیــن اســت و بــا توجــه بــه میــزان پایبنــدی  چنان كــه 
و  میــزان  دربــاره  می تــوان  آن  ادای  چگونگــی  و  نمــاز  بــه  مســلمان  یــك 
منزلــه  بــه  نمــاز  روایــات  برخــی  در  كــرد.  داوری  او  دینــداری  چگونگــی 
كــه میــزان ارزش اعمــال دینــی فــرد بــا آن ســنجیده  ترازویــی دانســته شــده 
ــَاُه ِمیــزَاٌن َمــْن َوفَّ اْســَتْوَف" ؛1 نمــاز تــرازو  می شــود. پیامبــر؟ص؟ فرمودنــد: " الصَّ
كامــل می گیــرد. بــر  كامــل به جــا آورد، )پاداشــش را(  كــه آن را  كســی  اســت. 
اســاس ایــن روایــت، نمــاز نــه تنهــا شــاخص دینــداری هــر مســلمان، بلكــه 
میــزاِن ســنجش اعمــال او در روز قیامــت نیــز هســت و بــر اســاس آن دربــاره 
او قضــاوت می شــود. روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ نیــز مؤیــد همیــن معناســت: 
ــِه َو إَِذا  ــائُِر َعَملِ ــُه َس ــَل ِمْن ــْت ُقِب ــإَِذا ُقِبلَ ــَاِة َف ــُد الصَّ ــِه الَْعْب ــُب ِب ــا یَُحاَس ُل َم "أَوَّ

1 . كلینی، الكافی، ج 3، ص 267.
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رُدَّْت رُدَّ َعلَْیــِه َســائُِر َعَملِــه "؛1 )در قیامــت، هنــگام حسابرســی اعمــال بندگان( 

گــر نمــاز  كــه از بنــده حسابرســی می شــود نمــاز اســت. پــس ا نخســتین چیــزی 
ــر رد شــود، بقیــه  گ پذیرفتــه شــد اعمــال دیگــرش نیــز پذیرفتــه می شــود و ا

اعمــال او هــم رد می شــود.

5.�نماز�به�منزله�چشمه�ای�پاك�كننده
كــه  كیــزه تشــبیه شــده اســت  ل و پا در برخــی روایــات، نمــاز بــه چشــمه ای زال
كار،  مؤمــن هــر روز پنــج بــار روح خــود را در آن شستشــو می دهــد. بــا ایــن 
گناهــان و اثــر آنهــا را برطــرف می كنــد و روح خــود را جــا و  آلودگی هــای 
ــَواِت  لَ ــُل َهــذه الصَّ ــا َمَث َ درخشــندگی می بخشــد. پیامبــر؟ص؟ می فرماینــد: "إِنَّ
الَْخْمــِس َمَثــُل نََهــٍر َجــاٍر بَْیــَن یَــَدْی بَــاِب أََحِدكُــْم یَْغَتِســُل ِمْنــُه ِفــی الَْیــْوِم َخْمــَس 

نـُـوِب  َرِن ِبَتَواتـُـِر الَْغْســِل َفكـَـَذا یَْنَقــى ِمــَن الذُّ اْغِتَســااَلٍت َفكـَـَا یَْنَقــى بََدنـُـُه ِمــَن الــدَّ

ــَاَه َفــَا یَْبَقــى ِمــْن ُذنُوِبــِه َشــیْ ء"؛2 همانــا مَثــل ایــن نمازهــای  َمــَع ُمَداَوَمِتــِه الصَّ

كــه  پنج گانــه مَثــل چشــمه ای جــاری روبــه روی در خانــه یكــی از شماهاســت 
هــر روز پنــج بــار خــود را در آن می شــوید. چنان كــه بــا شستشــوی پــی در  پــی 
گناهــان  بدنــش از آلودگی هــا پــاك می شــود، بــا پــی در  پــی خوانــدن نمــاز نیــز 

او از میــان مــی رود.

ثار�و�بركات�اقامه�نماز�در�قرآن�و�روایات ب(�آ
دیــن برنامــه زندگــی و راه رســیدن بــه رســتگاری و ســعادت اســت. هــر یــك 

1. عاملی، وسائل الشیعة، ج 3، ص 34. 

2 . مجلسی، بحاراألنوار، ج 7۹، ص 222.
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از دســتورات اســامی، به ویــژه عبــادات، نقشــی بی بدیــل در تحقــق ایــن 
كــه در میــان عبــادات اســامی جایگاهــی  هــدف دارد. بدیهــی اســت نمــاز 
ویــژه دارد، آثــار و بــركات مهمــی در روح و روان و زندگــی نماز گــزار برجــای 
كــه او را بــه تدریــج، رســتگار و ســعادتمند  می گــذارد و همیــن آثــار اســت 
كــه در متــون دینــی بــه  می كنــد. در ادامــه، مهم تریــن آثــار و بــركات نمــاز را 

آن اشــاره شــده اســت، بیــان می كنیــم.

گناهان�و�جرایم�فردی�و�اجتماعی 1.�بازداشن�از�
گمراهــی و بدبختــی انســان از نظــر قــرآن روحیــه سركشــی  مهم تریــن عامــل 
و طغیــان در برابــر خــدا و ســرپیچی از دســتورات اوســت. ثمــره ســرپیچی از 
اطاعــت خــدا چیــزی نیســت جــز رو آوردن بــه آنچــه قــرآن آن را فحشــا و منكر 
كــرده اســت. عامــه طباطبایــی بــر  و بغــی معرفــی و بنــی آدم را از آنهــا نهــی 
كاری  كار بســیار زشــت و منكــر بــه معنــای  كــه فحشــا بــه معنــای  آن اســت 
كــه مــردم آن را زشــت و ناپســند تلقــی می كننــد و بغــی ظلــم و ســتم  اســت 
بــر دیگــران اســت. بنابرایــن، ایــن ســه عنــوان همــه اعمــال ناشایســت را 
كــه مشــمول ایــن ســه عنــوان هســتند نــه تنهــا  در بــر می گیــرد.1 رفتارهایــی 
گنــاه و ســرپیچی از دســتورات خداونــد متعــال بــه شــمار می رونــد، بلكــه 
مخالفــت بــا عــرف و رفتارهایــی نابهنجــار و جــرم نیــز تلقــی می شــوند و ایــن 
كــه جامعــه آن را  مطلــب به ویــژه بــا توجــه بــه معنــای "منَكــر"؛ یعنــی عملــی 

نمی پذیــرد و ناپســند می دانــد، روشــن تر می شــود. 

1 . طباطبایی، املیزان فی تفسیر القرآن، ج 12، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ص 480.
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بــه هــر حــال، یكــی از آثــار مهــّم نمــاز، چنان كــه در قــرآن بــه آن تصریــح 
گناهــان و جرائــم فــردی و اجتماعــی  شــده اســت، بــاز داشــتن نمازگــزار از 
ــاَه تَْنهــی َعــِن الَْفْحشــاِء َو الُْمْنكَــِر"1؛ نمــاز را برپــادار  ــاَه إِنَّ الصَّ اســت: "أَِقــِم الصَّ
كــه نمــاز از فحشــا و منكــر بــاز مــی دارد. بــر ایــن اســاس، نمــاز بــرای نمازگــزار در 
كــه پیوســته  حكــم یــك ناهــی از منكــر و در حكــم یــك ضابــط و ناظــر اســت 
گنــاه و تخلــف از دســتورات دینــی بــاز مــی دارد و افــزون بــر  او را از ارتــكاب 
ایــن، در حكــم پلیســی درونــی مانــع ارتــكاب جرائــم فــردی و اجتماعــی 
گــر خانــواده ای  كــم كاری می شــود. ا كم فروشــی، خیانــت و  ماننــد دزدی، 
فرزنــد خــود را اهــل نمــاز تربیــت كنــد، گویــی مربــی و ناظــری دینــی و پلیســی 
گناهــی یــا  كــه پیوســته ناظــر و مراقــب اوســت تــا مبــادا  گماشــته  در وجــود او 

جرمــی مرتكــب شــود.

كــه از نظــر قــرآن، رابطــه میــان  از آنچــه گفتیــم بــه ایــن نتیجــه می رســیم 
نمــاز از یــك ســو جــرم و از ســوی دیگــر، رابطــه مســتقیم امــا منفــی اســت؛ 
ــه  ــه نمــاز بیشــتر باشــد، ب ــرد ب ــه و پایبنــدی ف ــه هــر چــه توّج ك ــا  بدیــن معن
همــان انــدازه از گناهــان دور می شــود؛ در مقابــل، هــر چه بــه گناهان نزدیك 
شــده و بــه آنهــا عاقــه و دلبســتگی بیشــتری پیــدا شــود، بــه همــان انــدازه 
ــاك  ــیار خطرن ــت بس ــن حال ــود. ای ــم می ش ك ــاز  ــه نم ــا ب ــام م ــه و اهتم از توج
گناهــان،  كــه بــرای بعضــی افــراد بــر اثــر آلــوده شــدن بــه  اســت؛ به گونــه ای 
نمــاز  بی مفهــوم می شــود و بــه تدریــج آن را تــرك می كننــد و روز بــه روز در 

1. عنكبوت: 45.
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ــد. گناهــان بیشــتر فــرو می رون ــرداب  گ

كــه بــاز داشــتن از فحشــا و منكــر، اثــر طبیعــی  البتــه بایــد توجــه داشــت 
ــد: ــاره می فرماین ــن ب ــی در ای ــه طباطبای ــت؛  عام ــاز اس نم

" نمــاز توجــه خاصــی اســت از بنــده بــه ســوى خــداى ســبحان، لیكن 
ایــن اثــر تنهــا بــه مقــدار اقتضــا اســت، نــه علیــت تامــه، تــا تخلــف 
گنــاه كنــد. نــه! بلكه اثرش بــه مقدار  نپذیــرد، و نمازگــزار دیگــر نتوانــد 
گــر مانــع و یــا مزاحمــی در بیــن نباشــد اثــر خــود  اقتضــا اســت؛ یعنــی ا
گــر مانعــی و یــا  را می بخشــد و نمازگــزار را از فحشــا بــاز مــی دارد. ولــی ا
مزاحمــی جلــو اثــر آن را گرفــت، دیگــر اثر نمی كند و در نتیجــه نمازگزار 
كــه انتظــارش را از او ندارنــد. یــاد خــدا و موانعــی  كارى را می كنــد  آن 
كفــه تــرازو هســتند. هــر  كــه از اثــر او جلوگیــری می كننــد، ماننــد دو 
كفــه آن  گنــاه نمی كنــد و هــر جــا  كفــه یــاد خــدا چربیــد، نمازگــزار  وقــت 
كفــه یــاد خــدا ضعیــف می شــود و نمازگــزار از حقیقــت  موانــع چربیــد، 

گنــاه را مرتكــب می شــود."1 یــاد خــدا منصــرف می گــردد و 

گــر دیــده می شــود كــه برخــی افــراد بــا آنكــه اهــل نمــاز هســتند،  بنابرایــن، ا
مرتكــب گنــاه می شــوند، نــه بدیــن معناســت كــه نمــاز بازدارنــده از فحشــا و منكر 
گــر ایــن موانــع  نیســت؛ بلكــه ایــن افــراد موانــع تأثیــر نمــاز را برطــرف نكرده انــد. ا

كــرد. برطــرف شــد، آنــگاه آثــار نمــاز را در وجــود آنهــا مشــاهده خواهیــم 

1. طباطبایی، املیزان فی تفسیر القرآن، ج 16، ترجمه سیدمحمد باقر موسوی همدانی، ص 201.



ول
ل ا

ـــــــ
صـــــ

ف

23
گرایش�دادن�به�امور�پسندیده �.2

گفتیــم، جنبــه ســلبی، یعنــی جنبــه بازدارندگــی  ــاره نمــاز  ــاال درب آنچــه در ب
بــر  افــزون  نمــاز  نیســت.  بازدارندگــی  بــه  نمــاز محــدود  اثــر  امــا  بــود؛  آن 
بازدارندگــی، اثــر وادارندگــی نیــز دارد. هــم نمازگــزار را از زشــتی ها بــاز مــی دارد، 
هــم او را بــه زیبایی هــا فــرا می خوانــد. بــه دیگــر ســخن، نمــاز هــم آمــر اســت 
و هــم ناهــی؛ آمــر بــه نیكی هــا و ناهــی از بدی هــا. چنان كــه هــم تنفرســاز 
اســت و هــم عاقه ســاز؛ نمازگــزار را از رفتارهــای ناپســند متنفــر و بــه رفتارهــای 
كــه  پســندیده عاقه منــد می كنــد؛ زیــرا نمــاز ارتبــاط بــا خداونــدی اســت 
ــل  ــتی ها و رذای ــمن زش ــل و دش ــتدار فضائ ــا، دوس ــه خوبی ه ــمه هم سرچش
اســت؛ خداونــدی كــه پــی در پــی پیامبرانــی فرســتاده تــا انســان را از گمراهی 
زیبایی هــا،  بهشــِت  ســوی  بــه  فســاد  منجــاب  و  پلیدی هــا  و  زشــتی ها 
كننــد. ارتبــاط بــا چنیــن خدایــی  كیزگی هــا و رفتارهــای شایســته هدایــت  پا
انســان را بــه نیكی هــا فــرا می خوانــد. همچنیــن نمازگــزار در نمــاز از خــدا 
ــه راه راســت، راه راســتگویان، شــهدا و صالحــان، هدایــت  می خواهــد او را ب
كــه نمازگــزار  كنــد. به عــاوه، خــود نمــاز نیــز به گونــه ای طراحــی شــده اســت 
را بــه خوبی هــا و زیبایی هــا وادار می كنــد. نمازگــزار بایــد بــرای نمــاز وضــو 
كــه  كنــد؛ لبــاس و مكانــی  بگیــرد و بــدن و لباســش را از آلودگی هــا پیراســته 
در آن نمــاز می خوانــد غصبــی نباشــد؛ نمــاز را بایــد در اوقــات مشــخصی 
كنــد. ایــن ظرافت هــا و  كــه آن را بــه جماعــت ادا  بخوانــد و شایســته اســت 
كارگاه  گنجانــده شــده، همگــی درس فضیلــت و  كــه در نمــاز  نــكات دیگــری 
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كیزگــی بــدن  تمریــن و تكــرار نیكی هــا و فضیلت هاســت. فضایلــی هماننــد پا
و لبــاس، رعایــت حقــوق مــردم، وقت شناســی، ارتبــاط صحیــح و حضــور 
مؤثــر در جامعــه. بدیــن رو نمــاز تنهــا یــك عمــل عبــادی خشــك و درون تهــی 
نیســت؛ بلكــه مدرســه و برنامــه تربیتــی جامــع و پربــاری اســت كــه رفتارهــای 
كــه مشــركان  شایســته و زیبــا را در پــی دارد. شــاید بــه همیــن ســبب بــود 
هنــگام جــدل بــا حضــرت شــعیب؟ع؟، بــه ایــن مطلــب، هــر چنــد از روی 
ــْرَُك َمــا  ــرَُك أَن نَّ ــَك تَأُْم ــا ُشــَعْیُب أََصاَتُ گفتنــد: "یَ كــرده، بــه او  تمســخر، اشــاره 
ــاء"؛1 ای شــعیب، آیــا نمــازت تــو را  ــا نَش ــا م ــی أَْمَوالَِن ــَل ِف ــا أَن نَّْفَع ــُد آبَاُؤنَ یَْعُب

فرامی خوانــد كــه مــا را از پرســتش آنچــه پدرانمــان می پرســتیدند، یــا از دخــل 
ــاز داری؟ ــان ب ــواه، در اموالم ــرف دلخ و تص

3.�منبع�آرامش�
آرامش روحی و روانی یكی از نیازهای انســان عصر حاضر اســت؛ زیرا ریشــه 
بســیاری از بیماری هــای روحــی بشــر در دوران معاصــر اضطــراب و نگرانــی 
اســت و بــه همیــن ســبب بــازار روانپزشــكان و روانشناســان نیــز رونــق دارد. 
گرچــه مؤثــر بــودن معالجــات و دســتور العمل های ایــن متخصصــان  اســام، 
را فی الجملــه می پذیــرد؛ امــا داروی شــفا بخش نگرانــی و دلهــره  و اضطــراب 
گاه  كــه "ااَل ِبذكــِر اللــِه تطَمــِنُّ القلــوُب"؛2 آ روحــِی انســان را، یــاد خــدا می دانــد 
كــه تنهــا یــاد خــدا آرامش بخــش دل هاســت. و از ســوی دیگــر، نمــاز  باشــید 

1 . هود: 87.

2 . رعد: 28.
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ــِری".1  ــاَه ِلِذْك ــِم الّصَ ِق

َ
ــد: "أ ــدا می دان ــاد خ ــر و ی ــرای ذك ــیله ب ــن وس را بهتری

اضطــراب و دلهــره یــا معلــول تــرس اســت یــا انــدوه و ناراحتــی و مطابــق آیات 
الهــی مؤمــن نمازگــزار نــه ترســی بــر او چیــره می شــود، نــه اندوهــی بــر او ســایه 
ــْوٌف  ــاَه ... ال َخ ــوا الصَّ ــوا الّصالِحــاِت َو أَقاُم ــوا َو َعِملُ ــَن آَمُن می افكنــد. "إِنَّ الَّذی

َعلَْیِهــْم َو ال ُهــْم یَْحزَنـُـوَن".2 

كارل" می گویــد: "دعــا و نمــاز قوی تریــن نیرویــی اســت  " الكســیس 
كــه قــوه جاذبــه وجــود حقیقــی و خارجــی دارد. در حرفــه پزشــكی خــود، مــن 
كــه پــس از آنكــه تمــام معالجــات دیگــر در حــال آنــان  مردانــی را دیــده ام 
مؤثــر واقــع نشــده بــود، بــه نیــروی دعــا و عبــادت از بیمــاری و مالیخولیــا 
رهایــی یافتنــد. دعــا و نمــاز چــون رادیــوم، یــك منبــع نیــروی مشعشــعی 
كــه خــود بــه خــود تولیــد می شــود."3 همچنیــن تحقیقــات مختلفــی  اســت 
كــه نشــان دهنده رابطــه مثبــت دینــداری بــا ســامت روان اســت، نیــز مؤیــد 

ایــن معناســت. 

گر اهل نماز و راز و نیاز با خدا باشــند دل هایشــان  بنابراین، فرزندان ما ا
لبریز از آرامش شــده، ترس و اندوهی بر آنها مســلط نخواهد شــد.

1 . طه: 14.

2 . بقره : 277.

3 . مناز در سیامی خانواده، انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسالمی ایران، ص 11.
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4.�منبع�قدرت�و�شجاعت
كــه انســان بــرای دســتیابی بــه اهــداف  یكــی از ســنت های الهــی ایــن اســت 
كوشــش  كنــد و فعالیت هــای الزم را انجــام دهــد؛ امــا  كوشــش  خــود بایــد 
گــر هــدف مــورد نظــر، بلنــد و تــا انــدازه ای  و فعالیــت نیــاز بــه قــدرت دارد و ا
دور از دســترس باشــد، نیــاز بــه شــجاعت و جســارت نیــز دارد. قــدرت انســان 
كــه مهم تریــن آنهــا عبارتنــد از: اعضــا  از چندیــن منبــع سرچشــمه می گیــرد 
ح، بــدن قــوی، روحیــه بانشــاط، فعــال و خســتگی ناپذیــر، خانــواده  و جــوار
مهــم  جایــگاه  و  دارای نفــوذ  دوســتان  فــراوان،  ثــروت  و  مــال  قدرتمنــد، 
اجتماعــی. هــر چــه فــرد دسترســی بیشــتری بــه ایــن منابــع قــدرت داشــته 
باشــد، از توانایــی بیشــتری برخــوردار اســت و اهــداف بلندتــری را می توانــد 

بــرای خــود در نظــر بگیــرد و بــه آنهــا نایــل شــود. 

امــا همــه ایــن منابــع قــدرت محــدود و فناپذیرنــد؛ زیــرا ایــن قدرت هــا 
كــه آن خداونــد متعــال اســت. بنابرایــن،  وابســته بــه منبــع دیگــری هســتند 
بهتریــن راه بــرای كســب قــدرت و به دســت آوردن شــجاعت و جســارت الزم 
ــاط  ــد، ارتب ــه قله هــای بلن ــر و دســت یافتن ب كارهــای خطی ــه  ــدام ب ــرای اق ب
بــا خــدا و وصــل شــدن بــه منبــع بی پایــان قــدرت اســت. بــه همیــن ســبب، 
كــه از همــه  خداونــد متعــال بــه مؤمنــان توصیــه می كنــد در مــوارد دشــوار 
ــا  اســباب و قدرت هــای دنیایــی ناامیــد شــده اند، بــه نمــاز چنــگ بزننــد: "ی
كــه ایمــان آورده اید  ــاِه"؛1 ای كســانی  ــْرِ َو الصَّ أَیَُّهــا الَّذیــَن آَمُنــوا اْســَتعیُنوا ِبالصَّ

1 . بقره: 153.
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ــاز  ــه نم ك ــرا  ــران اســت. چ ــا صاب ــه خــدا ب ك ــاز اســتعانت جوییــد  ــر و نم از صب
كســب نیــرو از منبــع بی نهایــت. بــه همیــن جهــت دربــاره  راهــی اســت بــرای 
كار بــر  پیامبــر؟ص؟ نقــل شــده اســت هــرگاه وضعیــت، پیچیــده می شــد و 
حضــرت ســخت می گردیــد، بــه نمــاز پنــاه می بــرد.1 در آیــه ای دیگــر راز ایــن 
ــِنْ اََقمتــُم  ــْم لَ ــی َمَعكُ نیروبخشــی نمــاز را چنیــن بیــان می كنــد: "قــاَل اللــُه اِنّ

گــر نمــاز را بــر پــا داریــد.  گفــت مــن بــا شــما هســتم ا ــاَه"؛2 خداونــد  الصَّ

كــه  كســب قــدرت از او، ایــن اســت  یكــی از ثمــرات ارتبــاط بــا خداونــد و 
كــه دیگــران  نمازگــزاران در مواجهــه بــا ســختی ها و مشــكات طاقت فرســا 
را بــه بی تابــی و جــزع و فــزع و رفتارهــای نســنجیده وامــی دارد، همچــون 
كــوه اســتوار می ماننــد؛ شــكیبایی پیشــه می كننــد و دچــار دســتپاچگی و 
ــُه الــرُّ َجُزوعــاً. َو اِذا  اضطــراب و رفتارهــای نامعقــول نمی شــوند. "اِذا َمسَّ
َمســُه الَخْیــٌر َمنوعــاً. ااِلّ املَُصلیــَن. الَّذیــَن ُهــْم َعلــی َصاتِِهــْم داِئُــون"؛ )انســان، 

كــه بــدی بــه او رســد بی تابــی  حریــص و كم طاقــت آفریــده شــده( هنگامــی 
ــاز  ــر نم ــود، مگ ــران می ش ــع دیگ ــد مان ــه او رس ــی ب ــه خوب ــی ك ــد و هنگام می كن

گــزاران. آنهــا كــه نمــاز را پیوســته به جــا می آورنــد3. 

ــد آشــنا  ــا خداون ــاط ب ــه ادای نمــاز و ارتب ــر فرزندانمــان را ب گ بدیــن ترتیــب، ا
كنیــم، او را بــه منبــع قــدرت كه به او نیرو و شــجاعت می دهد، متصــل كرده ایم. 

1 . روی أن رسول الله؟ص؟: "كان إذا حزبه أمر فزع إىل الصاة" )مجلسی، بحاراألنوار، ج 7۹، ص 1۹2(.

2 . مائده: 12.

    3. )معارج: 1۹ـ23(
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5.�نردبان�عروج�و�تقرب
كــه بــه  كســی  هــدف از آفرینــش انســان رســیدن بــه مقــام عبودیــت اســت و 
كــرده اســت. نزدیــك شــدن بــه  ایــن مقــام رســیده باشــد، بــه خــدا تقــرب پیــدا 
درگاه خداونــد متعــال نیــاز بــه وســیله ای دارد كــه انســان را از قعر چاه ظلمت 
مادیــت بــه آســمان روشــن قــرب بــارگاه الهــی باال كشــد. شــناخت و ایمــان به 
خداونــد همــراه بــا التــزام بــه دســتورات او ابــزار و نردبــان ایــن برآمــدن و پــرواز 
كــه ایــن امــور همگــی در نمــاز جمــع شــده اند و در واقــع نمــاز  اســت. از آنجــا 
ــر آن، راز و  ــوازم آن اســت و افــزون ب جلــوه گاه معرفــت و ایمــان و التــزام بــه ل
نیــاز و ارتبــاط مســتقیم روح مؤمــن بــا معبــود اســت، در روایــات نمــاز وســیله 
ــَاُه ُقْربَــانُ  كُلِّ تَِقــی "1. در برخــی  تقــرب بــه خــدا معرفــی شــده اســت: "الصَّ
روایــات نیــز آن را وســیله پــرواز و اوج گرفتــن روح بــه ســوی بــارگاه قــرب الهــی 

دانســته اند: "الصــاة معــراج املؤمن".2

6.�منبع�لذت�و�نشاط�روحانی
گونه انــد:  كــه انســان در زندگــی دنیــا بــه دنبــال آن اســت دو  لذت هایــی 
لذت هــای جســمانی و لذت هــای معنــوی. لذت هــای معنــوی در مقایســه 
كمــال  بــا لذت هــای جســمانی ارزش و دوام بیشــتری دارنــد و بــه رشــد و 
كمــك می كننــد. یكــی از لذت هــای معنــوی و روحانــی لذتــی اســت  انســان 
كــه از راز و نیــاز بــا خداونــد متعــال نصیــب روح انســان می شــود. ایــن لــذت 

1 . کلینی، الكافی، ج  3، ص 265.

2. جزائرى، كشف االرسار، ج 2، ص 676.
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كــرده  و  كســی یك بــار آن را تجربــه  گــر  كــه ا چنــان عمیــق و جــذاب اســت 

چشــیده باشــد، بــرای همیشــه بــه دنبــال آن خواهــد بــود. 

ــد؛  ــور چشــم خــود می دان ــر اســام؟ص؟ نمــاز را ن ــه همیــن ســبب، پیامب ب
ــوه"1؛ و در روایتــی دیگــر، آن را معشــوقه ای توصیــف  "قــره عینــی فــی الصل
ــوارا می ســازد.  گ ــا او هــر ســختی ای را  كــه شــیرینی هــم صحبتــی ب می كنــد 
ــَب إَِل الَْجائِــعِ الطََّعــاَم َو إَِل  ــَا َحبَّ كــرم؟ص؟ می فرمایــد: "َحبََّبَهــا إِلَــیَّ كَ پیامبــر ا
ــَاَء َرِوَی  ــْآَن إَِذا َشَِب الْ ــِبَع َو الظَّ ــاَم َش ــَع إَِذا أَكََل الطََّع ــَاَء َو إِنَّ الَْجائِ ــْآِن الْ الظَّ

گردانیــده اســت،  َاِة"؛2خداونــد نمــاز را محبــوب مــن  ــَن الصَّ ــَبُع ِم ــا اَل أَْش َو أَنَ

كــرده اســت.  گرســنه و آب را بــرای تشــنه محبــوب  چنان كــه غــذا را بــرای 
گرســنه هــرگاه غــذا بخــورد ســیر و تشــنه هــرگاه آب بخــورد، ســیراب می شــود 
ــر  ــاز تی ــه در نم ك ــت  ــت اس ــن جه ــه همی ــوم. ب ــیر نمی ش ــاز س ــن از نم ــی م ول
از پــای امیر المؤمنیــن علــی؟ع؟ می كشــند و او متوجــه نمی شــود. راز اینكــه 
ــا صبــح  گاه یــك شــب را ت كــه  ــه آمــده اســت  ح حــال برخــی از صحاب در شــر
ع بــه ذكــر  در ســجده بــه ذكــر مشــغول بودنــد و شــب دیگــر تــا صبــح در ركــو
كــه آنــان چنــان از ذكــر و  مشــغول بودنــد و خســته نمی شــدند، همیــن اســت 
كــه  ع و مناجــات بــا خــدا سرشــار از لــذت می شــدند  تســبیح و ســجده و ركــو

گذشــت زمــان نمی شــدند.3 متوجــه خســتگی و 

1. مجلسی، بحاراألنوار، ج 77، ص 77.

2. هامن، ج 7۹، ص 233.

3 . حلی، كشف الیقین فی فضائل امیر املؤمنین؟ع؟، ص 118.
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ج(�نماز�مقبول�و�آداب�و�شروط�آن
نماز، مانند هر عبادت دیگر، ظاهری دارد و باطنی؛ روحی دارد و جســدی. 
ظاهــر نمــاز و جســد آن همیــن اعمــال و اذكار ظاهــری اســت و باطــن و روح 
ــار و  ع اســت. نمــاز در صورتــی آث ع و خشــو آن توجــه و حضــور قلــب و خضــو
كــه زنــده  كامــل بــه نمازگــزار هدیــه می دهــد  بــركات پیش گفتــه را بــه صــورت 
و بــا روح باشــد و تنهــا ظاهــر و جســد نمــاز نباشــد. در ادامــه، مهم تریــن آداب 

و شــروط نمــاز را بــه اختصــار بیــان می كنیــم:

1.�خشوع�و�خضوع
ــزار اســت. پیامبــر؟ص؟  ع نمازگ ع و خشــو یكــی از آداب و شــروط نمــاز، خضــو

فرمــود:
"نمــاز بــر چهــار چیــز بنا شــده اســت. ســهمی از آن وضوی كامل اســت 
ع  ع و ســهمی از آن ســجود و ســهمی از آن خشــو و ســهمی از آن ركــو
ع چیســت؟ فرمــود: ایــن  اســت. عــرض شــد: یــا رســول اهلل، خشــو
ــه  ــا تمــام وجــود ب ــه بنــده در نمــاز تواضــع داشــته باشــد و ب ك اســت 

ــاورد."1 ــد رو بی خداون

ــوِء َو  ــبَاُغ الُْوُض ــا إِْس ــْهٌم ِمْنَه ــُهٍم َس ــِه أَْس ــَى أَْربََع ــاَلُه َع ــِت الصَّ ــِه ؟ص؟ : "بُِنیَ ــوِل اللَّ 1 . رَُس

ــِه  ــوَل اللَّ ــا رَُس ــَل یَ ــوُع فَِقی ــا الُْخُش ــْهٌم ِمْنَه ــُجوُد َو َس ــا السُّ ــْهٌم ِمْنَه ــوُع َو َس ــا الرُّكُ ــْهٌم ِمْنَه َس

ــِه ..."   ــَى َربِّ ــِه َع ــِه كُلِّ ــُد ِبَقلِْب ــَل الَْعبْ ــاَلِه َو أَْن یُْقِب ــی الصَّ ــُع ِف ــاَل ص التََّواُض ــا الُْخُشــوُع قَ َو َم

)مجلســی، بحاراألنــوار، ج 81، ص 265(.
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2.�تقوا

یكــی از  شــروط اصلــی مقبولیــت نمــاز  در  ســخن پیامبــر ؟ص؟ رعایــت تقــوای الهــی 
اســت؛ ایشــان فرمودنــد:

گــر چنــان نمــاز بخوانیــد كــه ماننــد تــار الغــر شــوید و چنــان روزه بگیریــد  "ا
كمــان خمیــده شــوید، خداونــد جــز بــا ورع و تقــوا از شــما  كــه ماننــد 

نمی پذیــرد."1 

3.�پرهیز�از�مال�حرام
پیامبــر؟ص؟  دربــاره حساســیت و پرهیــز از مال حــرام می فرمایند: "عبادت 
همــراه بــا خــوردن مــال حــرام ماننــد ساختمان ســازی بــر رمل)ماســه بــادی( 

و آب اســت".2

4.�حضور�قلب
پیامبر؟ص؟ در سفارش خود به ابوذر می فرماید:

ــدون  ــب را ب ــام ش ــه تم ك ــت  ــر از آن اس ــر بهت ــا تفك ــاز ب ــت نم "دو ركع
حضــور قلــب بــه عبــادت خداونــد بپــردازد."3

ــوا  ــى تَُكونُ ــْم َحتَّ ــا َو ُصْمتُ ــوا كَالَْحَنایَ ــى تَُكونُ ــْم َحتَّ ــْو َصلَّیْتُ ــْم لَ ــْم أَنَُّك ــاَل؟ص؟: "َو اْعلَ 1 . قَ

كَاْلَْوتـَـاِر َمــا نََفَعُكــْم َذلـِـَك إِلَّ ِبــَوَرعٍ َحاِجــٍز" )حلــی، عــده الداعــی و نجــاح الســاعی، ص 2۹7(.

ــاَمِء"  ــَى الْ ــَل َع ــِل َو ِقی ــَى الرَّْم ــاِء َع ــرَاِم كَالِْبَن ــَع أَكِْل الَْح ــاَدُه َم ــِه؟ص؟ : "الِْعبَ ــوِل اللَّ 2 . رَُس

)مجلســی، بحاراألنــوار، ج 81، ص 258(.

3. یا أباذر؛ ركعتان مقترصتان فی تفكر خیر من قیام لیله و القلب ساه )طوسی، امالی 

الطوسی، ص 533(.
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ح  همچنیــن در روایــات از مشــغول شــدن نمازگــزار بــه اعضــا و جــوار
ع و ادب نمــاز  خویــش نهــی شــده اســت؛ زیــرا ایــن كار بــا حضــور قلــب و خشــو
كــه در نمــاز بــا  منافــات دارد. علــی ؟ع؟فرمــود: "پیامبــر؟ص؟ مــردی را دیــد 
ع قلــب داشــت،  گــر حضــور قلــب و خشــو ریــش خــود بــازی می كــرد. فرمــود: ا

اعضــا و جوارحــش نیــز خاشــع بودنــد."1

كسالت�و�بی�نشاطی�در�نماز 5.�پرهیز�از�
كســالت و چــرت آلودگــی و ســنگینی بــه  امــام باقــر ؟ع؟می فرمایــد: "در حــال 
كــه اینهــا از متعلقــات نفــاق اســت و خداونــد ســبحان مؤمنــان  نمــاز برنخیــز 
ــاز داشــته  را از برخاســتن بــه نمــاز در حــال مســتی )یعنــی مســتی خــواب( ب

ــت."2 اس

دو. خانواده
الف(�جایگاه�خانواده�در�اسالم

اولیــن  اســت. خانــواده  برخــوردار  از جایــگاه ممتــازی  اســام  خانــواده در 
ســنگ بنــای اجتمــاع اســت و هــر انــدازه ایــن بنــا محكــم باشــد، جامعــه 
اســتوارتر خواهــد بــود. خانــواده در ســاختمان جامعــه اســامی همچــون اتــم 
در ســاختمان اجســام طبیعــی اســت. در ســاختمان اتــم، دو جــزء اصلــی 

1. علی؟ع؟: " أن رسول الله ص أبرص رجال یعبث بلحیته فی صالته فقال إنه لو خشع قلبه 

لخشعت جوارحه" )ابن اشعث، جعفریات، ص 32(.

اَلِه ُمتََكاِساًل َو َل ُمتََناِعساً َو َل ُمتَثَاِقاًل فَإِنََّها ِمْن ِخاَلِل النَِّفاِق فَإِنَّ اللََّه ُسبَْحانَُه نََهى  2. "َو َل تَُقْم إىَِل الصَّ
اَلِه َو ُهْم ُسَكارَى یَْعِنی ُسْكَر النَّْوم" )کلینی، الكافی، ج 3، ص 2۹۹(. الُْمؤِْمِنیَن أَْن یَُقوُموا إىَِل الصَّ
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كــه ایــن دو جــزء در جــذب  بــه نــام " الكتــرون" و "پروتــون" وجــود دارد 
ــد. پروتــون، هســته مركــزی اســت و الكتــرون  ــرار دارن و انجــذاب یكدیگــر ق
گــرد مركــز خــود می چرخــد و از حــوزه  ضمــن تكاپــوی شــبانه روزی همــواره بــر 
گــر ایــن دو جــزء  ج نمی شــود و از آن فاصلــه نمی گیــرد. ا جاذبــه آن خــار
ج شــوند، نیــروی عظیمــی  مكمــل از حــوزه جــذب و انجــذاب یكدیگــر خــار
ــار آورد. زن و مــرد دو  ــه ب كــه می توانــد ویرانی هــای فراوانــی ب رهــا می شــود 
جــزء مكمــل یكدیگــر و ســازنده اتــِم "خانــواده" هســتند. مــرد الكتــرون وار بــر 
كــه در حكــم پرتــون اســت، می چرخــد و از حــوزه جــذب و انجذاب  محــور زن 
كنــش شــوهر  ج نمی شــود. زن نیــز بایــد جاذبــه وجــودی، خــود را در  او خــار
گــره  گــر ایــن اتــم متاشــی شــود و  كنــد تــا ایــن اتــم متاشــی نشــود. ا تقویــت 
كــه "عــرش  یــا پیونــد خانــواده از راه طــاق پــاره شــود، نیرویــی رهــا می شــود 
گرامــی اســام  عظیــم" خــدا را بــه لــرزه در مــی آورد. از همیــن روی، رســول 
ــن  ــل ِم ــه عزوج ــی الل ــّب ال ــام اََح ــی االس ــاًء ف ــی بن ــا بَن ــد: "م ؟ص؟می فرمای
التَّزویــج"؛ در اســام هیــچ بنایــی نــزد خــدا محبوب تــر از بنــای ازدواج نیســت 

و می فرمایــد: "تزّوجــوا و ال تُطَلِّقــوا فــإّن الطّــاق یهتــزُّ منــه العــرش"؛ زن بگیرید 
ــرزد.1 ع طــاق می ل ــرا عــرش از وقــو و طــاق مدهیــد زی

گام�به�سوی�دیگردوستی 1.�خانواده�اولین�
كیــد و امری مقدس  چــرا در اســام ایــن همــه بــر ازدواج و تشــكیل خانــواده تأ
كثــر مــوارد، یكــی از انگیزه هــای ازدواج، ارضــای  تلقــی شــده بــا اینكــه در ا

1. پاینده، نهج الفصاحه، ص 384.
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كــه ازدواج اولیــن  كســب لــذت اســت؟ یكــی از علــل آن ایــن اســت  شــهوت و 
قدمی اســت كه انســان از خودپرســتی و خوددوســتی به سوی دیگردوستی 
برمــی دارد. تــا قبــل از ازدواج، فقــط "مــن" وجــود داشــت و همــه چیــز بــرای 
كــه ایــن حصــار شكســته می شــود، یعنــی  "مــن" بــود. اولیــن مرحلــه ای 

كنــار ایــن "مــن" قــرار می گیــرد و بــرای او معنــا  یــك موجــود دیگــری هــم در 
كار می كنــد، زحمــت  پیــدا می كنــد، در ازدواج اســت. هــر یــك از زن و شــوهر 
می كشــد و خدمــت می كنــد؛ امــا نــه بــرای "مــن" بلكــه بــرای او. پــس از آنكــه 
گاهــی  ــه "آنهــا" تبدیــل می شــود و  صاحــب فرزنــد می شــوند، دیگــر "او"، ب
كــه "مــن" فرامــوش می شــود. بنابرایــن،  آنچنــان در "آنهــا" فانــی می شــود 
ــواده رشــد و شــكوفایی یــك ارزش اخاقــی اســت و ایــن  ثمــره تشــكیل خان

یكــی از دالیــل تقــدس ازدواج در اســام اســت. 

كانون�محبت�و�بستر�رشد�دینی 2.�خانواده�مایه�آرامش،�
كــه او  یكــی از نیازهــای اساســی هــر انســان داشــتن همســری مناســب اســت 
كنــد، در ســختی ها و خوشــی ها همراهــش باشــد،  را از زنــدان تنهایــی آزاد 
كنــد. بــه عبــارت روشــن تر، هــر انســانی  محــرم اســرارش باشــد و بــه او تكیــه 
كــه تــا او را پیــدا نكنــد، ناقــص و  گــم شــده ای از جنــس مخالــف دارد  نیمــه 
ناتمــام اســت و همیــن او را بــه تــاش و فعالیــت وامــی دارد و تنها پــس از پیدا 
كــه بــه آرامــش و ســكون می رســد. خداونــد  گم شــده اســت  كــردن آن نیمــه 
در قــرآن بــه ایــن مطلــب بــه صورتــی بســیار زیبــا اشــاره می كنــد: "و مــن آیاتــه 
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ــا ..."؛1 یكــی از نشــانه های  ــكنوا الیه ــا لتس ــكم أزواج ــن أنفس ــم م ــق لك أن خل

كــه بــرای شــما از جنــس خودتــان همســرانی آفریــد تــا در  خداونــد ایــن اســت 
كنارشــان آرامــش بیابیــد.

كانــون محبــت و دوســتی اســت  افــزون بــر ایــن، از نظــر اســام، خانــواده 
ــختی ها  ــا را در س ــد و آنه ــد می ده ــر پیون ــه یكدیگ ــوهر را ب ــن زن و ش و همی
كریمــه  ــه  ــد در ادامــه آی كنــار یكدیگــر نــگاه مــی دارد. خداون و خوشــی ها در 
می فرمایــد: "و جعــل بینهــا مــوده و رحمــه"؛2 و )خداونــد( محبــت و دوســتی 
بیــن زن و مــرد ایجــاد كــرد. هنگامــی كــه زن و مــرد در كنار یكدیگــر در كانون 
خانــواده بــه آرامــش رســیدند و از چشــمه بی پایــان محبــت و مــودت یكدیگر 
كمــال  ســیراب شــدند، آمادگــی و توانایــی تــاش و فعالیــت در مســیر رشــد و 
معنــوی و مــادی و دنیــوی و اخــروی را می یابنــد. بدیــن صــورت، خانــواده 
بــه منبــع الیــزال توانایــی و گاهــواره ای بــرای بالندگی و شــكوفایی همســران 
ــن  كــرم؟ص؟ فرمــوده اســت: "م تبدیــل می شــود. بــه همیــن ســبب، پیامبــر ا
ســعاده املــرء الزوجــه الصالحــه"3؛ یكــی از عوامــل خوشــبختی مــرد، داشــتن 

ــرؤ مســلم  ــا اســتفاد ام همســری صالــح اســت. و در روایــت دیگــر فرمــود: "م
فائــده بعــد االســام أفضــل مــن زوجــه مســلمه، تــرّه اذا نظــر الیهــا، و تطیعــه اذا 

أمرهــا، و تحفظــه اذا غــاب عنهــا فــی نفســها و مالــه"؛4 مــرد مســلمان، پــس از 

1 . روم: 21.

2 . هامن.

3. کلینی، الكافی،ج 5، ص327.

4. عاملی، وسائل الشیعة، ج 14، ص 23.
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كــه  نعمــت اســام، ســودی برتــر از همســر بــه دســت نیــاورده اســت؛ همســری 
هــر وقــت بــه او نــگاه كنــد مســرور و شــاداب گــردد و هنگامــی كه به او دســتور 
بدهــد اطاعــت نمایــد و در غیــاب او، حافــظ نامــوس و مــال همســرش باشــد.

كــه  كیــد شــده اســت  در آموزه هــای اســامی بــر ایــن مطلــب بســیار تأ
كمــال معنــوی و دینــی  ازدواج و تشــكیل خانــواده عامــل مهمــی در رشــد و 
ــرز  ــزّوج أح ــن ت ــد: "م گرامــی اســام؟ص؟ می فرماین ــر  همســران اســت. پیامب
كــرده اســت.  كنــد، نصــِف دینــش را حفــظ  كــس ازدواج  ــه"؛1 هــر  نصــف دین

همچنیــن مطابــق برخــی روایــات، دو ركعــت نمــاز مــرد ]یــا زن متأهــل[ برتــر 
كــه روزهــا را روزه بگیــرد و شــب ها را نمــاز  از عبــادت فــرد مجــردی اســت 
ــزوج أفضــل  ــان یصلّیهــا رجــل مت بخوانــد. امــام باقــر؟ع؟ می فرمایــد: "الركعت
مــن رجــل أعــزب یقــوم لیلــه و یصــوم نهــاره".2 شــاید بــه همیــن جهــت، امــام 

كــه  صــادق؟ع؟ یكــی از اســباب ســعادت را داشــتن همســری صالــح می دانــد 
یــار و یــاور او در امــر دنیــا و آخــرت باشــد.3

گفته انــد، همیــن مطلــب را تأییــد  تجربــه نیــز، چنان كــه شــهید مطهــری 
می كنــد:

كــه بــرای  "تجربه هــای قطعــی نشــان داده اســت افــراد پــاِك مجــّرد 

1. عاملی، وسائل الشیعة، ص 20، ج 17.

2.هامن، ج 14، ص 7.

3 . َعْن أَِبی َعبِْد اللَِّه ؟ع؟ : »ثثاََلثٌَه لِلُْمْؤِمِن ِفیَها َراَحٌه .... َو اْمَرأٌَه َصالَِحٌه تُِعیُنُه َعَى أَْمِر 

نْیَا َو اْلِخرَِه« )كلینی، الكافی، ج 6، ص 525.( الدُّ
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اینكــه بیشــتر بــه اصــاح نفــس خودشــان برســند، بــه ایــن بهانــه 
 اغلبشــان 

ً
ازدواج نكرده انــد و یــك عمــر مجاهــده نفــس كرده اند، اوال

در آخــر عمــر پشــیمان شــده اند. و ثانیــًا بــا این كــه واقعــًا عالــم بودنــد، 
در فقــه و اصــول مجتهــد بودنــد، حكیــم و فیلســوف بودنــد، عــارف 
 در هشــتاد ســالگی، هنــوز یــك روحیــه 

ً
بودنــد، امــا تــا آخــر عمــر و مثــا

كودكــی و جوانــی و نوعــا خامی هایــی در اینهــا وجــود داشــته اســت. 
گاهــی  ــه  ك ــت ســبكی خاصــی  ــه یــك حال ك  مشــاهده می شــود 

ً
ــا مث

ایــن نشــان  ایــن آدم هشــتاد ســاله هســت.  یــك جــوان دارد، در 
كــه جــز در پرتــو ازدواج و  كــه نوعــی پختگــی وجــود دارد  می دهــد 
تشــكیل خانــواده پیــدا نمی شــود، نــه در مدرســه، نــه در جهــاد بــا 

نفــس، نــه بــا نمــاز شــب و نــه بــا ارادت بــه نیــكان."1

كانون�آموزش�و�اقامه�نماز 3.�خانواده�
مایــه  جلــوه گاه دیگر دوســتی،  گفتیــم، خانــواده  ایــن  از  پیــش  چنان كــه 
آرامــش، كانــون مهــر و محبــت و میــدان رشــد و كمــال اســت. خانــواده با این 
ویژگی هــا بهتریــن محیــط بــرای اقامــه نمــاز و بهتریــن محیــط بــرای آموزش 
كمــال  كــه بــرای رشــد و  نمــاز بــه فرزنــدان اســت. زن و شــوهر همان گونــه 
و ســعادت خــود تــاش می كننــد و در ایــن راه یــار و یــاور یكدیگــر هســتند، 
كــه  كمــال و ســعادت فرزنــدان خــود،  بــه صــورت طبیعــی دوســتدار رشــد و 
میــوه زندگــی مشــترك آنــان و ادامــه وجــودی آناننــد، نیز هســتند و برای رشــد 

1. شهید مطهری، مجموعه آثار، ج 22، ص 777.
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ــه همیــن ســبب، اســام در  ــد. ب ــغ ندارن كوششــی دری ــان از هیــچ  كمــال آن و 
هدایــت فرزنــدان بــه ســوی نمــاز و آمــوزش نمــاز بــه آنــان، والدیــن را مســئول 

گذاشــته اند. دانســته و ایــن وظیفــه را در درجــه اول بــه عهــده آنــان 

خداونــد متعــال در قــرآن از پیامبــر؟ص؟ می خواهــد تــا خانــواده خــود را بــه 
ــا".1 در  ــِرْ َعلَْیَه ــَاِه َواْصطَ ــَك ِبالصَّ ــْر أَْهلَ كنــد؛ "َوأُْم ــر آن پایــداری  نمــاز امــر و ب
كــه  تفســیر نورالثقلیــن در ذیــل ایــن آیــه از امــام رضا؟ع؟روایــت شــده اســت 

ایشــان فرمــود:

كــه عــاوه بــر اینكــه خداونــد مــا   "ایــن از ویژگــی مــا اهل بیــت اســت 
گانــه نیــز مــا را بــه  كــرد، بــه صــورت جدا را همــراه بــا مــردم امــر بــه نمــاز 
كــرد. پیامبــر؟ص؟ بعــد از نــزول ایــن آیــه ُنــه مــاه هــر روز  كار مأمــور  ایــن 
هنــگام اوقــات نمــاز، بــر در خانــه علــی و فاطمــه ؟امهع؟می ایســتادند و 

كنــد."2 می فرمودنــد: "نمــاز! خداونــد شــما را مشــمول رحمــت خــود 

پیامبــر؟ص؟ و اهــل بیت؟مهع؟نیــز بــه پیــروی از خداونــد متعــال والدیــن را 
بــه آمــوزش نمــاز بــه فرزنــدان دســتور داده و ایــن وظیفــه را بــه عهــده آنــان 

می گویــد: مالك بن حویــرث  گذاشــته اند. 

كــه چنــد جــوان همســال بودیــم نــزد پیامبــر؟ص؟ رفتیــم و بیســت  "مــا 
بــود.  نرم خــو  و  مهربــان  پیامبــر؟ص؟  ماندیــم.  ایشــان  نــزد  شــب 

1 . طه: 132.

2. حویزى، نورالثقلین، ج3، ص 408.
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كــه دانســت مــا میــل بــه خانوادمــان داریــم. از خانواد مــان  هنگامــی 
پرســید و مــا جــواب دادیــم. آنــگاه فرمــود: بــه ســوی خانــواده خــود 
برگردیــد و در خانواده هایتــان نمــاز را برپــا داریــد و بــه آنــان بیاموزیــد 

كنیــد."1 و آنــان را [بــه نمــاز ]امــر 

امیر المؤمنیــن؟ع؟ نیــز می فرماینــد: "علمــوا صبیانكــم الصلــوه و خذوهــم 
بهــا اذا بلغــوا مثــاىن ســنین"؛2 نمــاز را بــه فرزنــدان خویــش بیاموزیــد و چــون بــه 

هشــت ســالگی رســیدند آنــان را بــه خوانــدن این فریضــه الهــی وادار نمایید. 

1. بخاری، صحیح بخارى، ج 8، ص 132. 

2. عاملی، وسایل الشیعة، ج 3، ص 12.
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فصل دوم: نقش والدین در ترغیب فرزندان به نماز
را  خانــواده  اصلــی  هســته  كــه  والدیــن  گفتیــم،  ایــن  از  پیــش  چنان كــه 
ــه نمــاز  تشــكیل می دهنــد، می تواننــد نقــش مهمــی در هدایــت فرزنــدان ب
كننــد و بــر ایــن اســاس، در آموزه هــای اســامی یكــی از وظایــف والدیــن  ایفــا 
كیــد شــده،  كــه بــر آن بســیار تأ و متقابــًا یكــی از حقــوق فرزنــدان بــر والدیــن 
آمــوزش و ترغیــب فرزنــدان بــه نمــاز اســت. والدیــن در ترغیــب فرزنــدان بــه 

كننــد: نمــاز و آمــوزش آن چهــار نقــش مهــم را بایــد ایفــا 

نقش زمینه سازی؛
نقش الگویی؛
نقش آموزشی؛

نقش نظارتی و مراقبتی. 
در ایــن فصــل، ایــن نقش هــا را بررســی و راهكارهــای مناســب بــرای 

ایفــای آنهــا را بیــان می كنیــم.

یک.�نقش�زمینه�سازی
كــه فرزنــدان بــه ســن تكلیــف می رســند، الزم اســت از احــكام نمــاز  هنگامــی 
گاه باشــند، اقامــه  نمــاز را بــر خــود واجــب بداننــد و بــرای ادای  به خوبــی آ
ایــن تكلیــف دینــی اراده و انگیــزه  كافــی داشــته باشــند. بدون شــک پرورش 
كــه اولیــن معلــم  كــه پــدر و مــادر  چنیــن فرزندانــی نیــاز بــه زمینه هایــی دارد 
و مربــی هســتند، در فراهــم آوردن ایــن زمینه هــا و بســترها نقــش بی نظیــر و 
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انكارناپذیــری دارنــد. والدیــن بــا شناســایی دقیــق ایــن زمینه هــا، می تواننــد 
كــه فرزندانشــان در آســتانه تكلیــف بــدون  كننــد،  ــه ای زمینه ســازی  به گون
نیــاز بــه امــر و نهــی و تذكــر، بــه صــورت خودجــوش و خودخواســته نمــاز خــود 

را در اوقــات مشــخص بخواننــد و خــود را مقیــد بــه انجــام آن بداننــد.

بــه  بــرای تربیــت صحیــح فرزنــد محــدود  زمینه هــا و بســترهای الزم 
ــز  ــد و حتــی پیــش از انعقــاد نطفــه را نی دوره ای نیســت و دوره پیــش از تول
ــِقیُ  َمْن َشــِقَی  كــه "الشَّ در بــر می گیــرد. شــاید ایــن روایــت از پیامبــر اعظــم؟ص؟ 
ه"1 ناظــر به همیــن معنا باشــد.  ــِعیُد َمْن َســِعَد ِفــی بَطْــِن أُمِّ ــِه َو السَّ ِفــی بَطْــنِ  أُمِّ

در روایــات معصومان؟مهع؟نیــز بــه تأثیــر زمینه هــای پیــش از تولــد بــر حاالت و 
روحیــات كــودك توجــه شــده و در ایجــاد زمینه هــا و بســترهای مناســب برای 
كــودك توصیه هایــی شــده اســت؛ ماننــد انتخــاب همســر  پــرورش صحیــح 
ــه مــادر در هنــگام  ــی در تغذی مناســب، رعایــت آداب آمیــزش، رعایــت نكات

ح و بســط ایــن زمینه هــا می پردازیــم. حاملگــی و ... . در اینجــا مــا بــه شــر

راه�های�فراهم��كردن�زمینه�مناسب
كــه برخــی  كــودك آداب و ســنت هایی وجــود دارد  در اســام بــرای تولــد 
از آنهــا نقــش مهمــی در زمینه ســازی بــرای تربیــت صحیــح به ویــژه تربیــت 
گفتــن  كــودك دارنــد. آداب و ســنت هایی ماننــد انتخــاب نــام نیكــو،  دینــی 
اذان و اقامــه در گــوش نــوزاد، عقیقــه، ختنــه، صدقــه و برداشــتن كام كودك 

1. علیابن ابراهیم  قمی، تفسیر القمی، ج  1، ص 225.
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گفتــن اذان  بــا تربــت امــام حســین؟ع؟ یــا آب فــرات. در میــان ایــن ســنت ها 
گــوش نــوزاد و انتخــاب نــام نیكــو نقــش مهمــی در زمینه ســازی  و اقامــه در 
بــرای پایبنــدی نــوزاد بــه نمــاز در آینــده دارد. افــزون بــر ایــن، تغذیه، محبت 
كــودكان، مقیــد بــودن والدیــن بــه نمــاز، معاشــرت بــا خانواده هــای  بــه 
ــرای  ــه نمــاز، پــرورش عادت هــای مناســب و فراهــم آوردن زمینــه ب مقیــد ب
گاهی هــای الزم نیــز بخشــی دیگــر از زمینه هــای الزم بــرای هدایــت  كســب آ

فرزنــدان بــه نمــاز اســت. در ادامــه ایــن زمینه هــا را توضیــح می دهیــم.

گوش�نوزاد گفتن�اذان�و�اقامه�در� �.1
كه اهل بیت؟مهع؟هنگام تولد فرزندانشــان،  در روایات متعددی آمده اســت 
در گــوش راســت آنهــا اذان و در گــوش چــپ اقامــه می گفتنــد و دیگــران را نیز 
بــه آن ســفارش می كردنــد.1 در ایــن روایــات بــه برخــی از تأثیــرات ایــن ســنت 
در زمینه ســازی تربیتــی به ویــژه بــرای نمــاز اشــاره شــده اســت. از جملــه آثــار 

اذان و اقامــه می تــوان مــوارد زیــر را نــام بــرد:

ــات، او را  ــی از روای ــق برخ ــوزاد، مطاب ــوش ن گ ــه در  گفتــن اذان و اقام  .1
ــوذِّْن  ــوٌد َفلُْی ــُه َمْولُ ــَد لَ ــْن ُولِ از شــیطان حفــظ می كنــد. پیامبــر؟ص؟ فرمــود: "َم
ــْیطَاِن  ــاِه َو لُْیِقــْم ِفــی الُْیــْرَی َفإِنََّهــا ِعْصَمــٌه ِمــَن الشَّ ِفــی أُُذنِــِه الُْیْمَنــی ِبــأََذاِن الصَّ

ــه بروجــردی، ج  26، ص  ــه الل ــاب جامــع أحادیــث الشــیعه نوشــته آی ــه در کت ــرای منون 1. ب

740 بابــی هســت بــه نــام: بــاب انــه یســتحب ملــن ولــد لــه مولــود أن یــؤذن ىف اذنــه الیمنــى 

ویقیــم ىف اذنــه الیــرى... .
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گــوش راســتش  ــد یافــت، بایــد در  كــس فرزنــدى بــراى او توّل ــِم"؛1 هــر  الرَِّجی

كــودك،  كــه ایــن ســبب می شــود  گــوش چپــش اقامــه بگویــد  اذان نمــاز و در 
از شــیطان رانــده شــده و از تــرس او در امــان باشــد. از ســوی دیگــر، مطابــق 
كریــم، بــاز داشــتن انســان از راه خــدا و اقامــه  نمــاز یكــی  برخــی آیــات قــرآن 
ــْیطاُن أَْن یُوِقــَع  ــا یُریــُد الشَّ از اهــداف و برنامه هــای اصلــی شــیطان اســت. "إِنَّ
ــِه َو  ــِر اللَّ ــْن ِذكْ ــْم َع كُ ــِرِ َو یَُصدَّ ــِر َو الَْمْی ــی الَْخْم ــاَء ِف ــداَوَه َو الَْبْغض ــُم الَْع بَْیَنكُ

گفتــن اذان و اقامــه  ــون".2 در نتیجــه وقتــی بــا  ــْم ُمْنَتُه ــْل أَنُْت ــاِه َفَه ــِن الصَّ َع

گــوش نــوزاد او را از شــر شــیطان در امــان می داریــم در واقــع زمینه هــای  در 
كرده ایــم. نماز خــوان شــدن او را فراهــم 

2. اذان و اقامــه در بردارنــده مهم تریــن اعتقــادات و عبــادات اســامی 
اســت: شــهادت بــه یگانگــی خــدا، رســالت حضــرت ختمــی مرتبــت، والیــت 
گفتــن ایــن  كار نیــك و اقامــه نمــاز اســت.  آل اهلل، دعــوت بــه رســتگاری و 
كــه پذیرندگــی او بســیار قــوی  گــوش نــوزاد، آن هــم در زمانــی  عبارت هــا در 
كــه یكــی از  گرایــش وی بــه ایــن آموزه هــا  اســت، زمینــه را بــرای پذیــرش و 

برتریــن  آنهــا نمــاز اســت، فراهــم مــی آورد.

البتــه تأثیــر اذان و اقامــه خــاص نــوزاد نیســت و مطابــق برخــی روایــات 
گــوش بزرگســال نیــز موجــب برطــرف شــدن بد خلقــی  گفتــن اذان و اقامــه در 
ــْم ِمــْن إِنَْســاٍن أَْو  ــُق أََحِدكُ او می شــود. امیر المؤمنیــن ؟ع؟فرمــود: "إَِذا َســاَء ُخلُ

1. کلینی، الكافی، ج6، ص24.

2. املائده: ۹1.
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گــوش او  كســی بد اخــاق شــد، در  ــُه"؛1 هــرگاه  ــِه االَذاَن كُلَّ نُــوا ِفــی أُُذنِ ــٍه َفأَذِّ َدابَّ

همــه اذان را بخوانیــد. مطابــق برخــی روایــات اذان نــور اســت. پیامبــر؟ص؟ 
، االَذاُن نـُـوٌر"2 و گفتــن آن در گوش نوزاد موجــب نورانیت  فرمودنــد: "یَــا َعلِــیُّ

او می شــود. 

2.�انتخاب�نام�نیکو
كــودك انتخــاب می شــود در شــكل گیری شــخصیت او تأثیــر  كــه بــرای  نامــی 
كــه معصومان؟مهع؟انتخــاب نــام نیــک  دارد. شــاید بــه همیــن دلیــل اســت 
كاظــم ؟ع؟می فرمایــد:  را از حقــوق فرزنــدان بــر والدیــن شــمرده اند: امــام 
ــر مــن چیســت؟  گفــت: حــق فرزنــدم ب "مــردی خدمــت پیامبــر؟ص؟ رســید و 
كنــی و او را  ایشــان فرمــود: نــام نیكــو بــر او بگــذاری، او را خــوب تربیــت 
كــه بــه علــت همیــن  بــه جایــگاه نیكــو برســانی".3 همچنیــن بعیــد نیســت 
كــه پیامبــر؟ص؟ نام هــای بــد افــراد و  تأثیــر تربیتــی نــام نیــک و بــد باشــد 
حتــی مكان هــا را تغییــر می  دادنــد و نام هــای نیكــو بــر آنهــا می نهادنــد. 
امــام صــادق ؟ع؟فرمــود: "پیامبــر نام هــای زشــت افــراد و شــهرها را تغییــر 

مــی داد ".4

نام نیک از چند جهت در انسان تأثیر می گذارد:

1. برقی، املحاسن، ج 2، ص 466.

2. شعیری، جامع االخبار، ص 67.

3. مجلسی، مرآة العقول، ج21، ص84.

4. هامن، بحاراألنوار، ج104، ص127.
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نخست،�تأثیر�در�شکل�گیری�خودپنداره�مثبت�در�شخص

ــا  ــات و رفتاره ــخصیت، صف ــاص از ش ــی خ ــا نوع ــام ب ــر ن ــگ، ه ــر فرهن در ه
ــای  ــات و رفتاره ــام، صف ــنیدن آن ن ــا ش ــه ب ك ــه ای  ــتگی دارد، به گون همبس
گــر نــام نیكو برای كســی انتخاب  خاصــی از صاحــب آن نــام انتظــار مــی رود. ا
ــی پســندیده برخــوردار  شــود، از او انتظــار مــی رود از شــخصیتی واال و صفات
گــر نــام بــد بــرای  بــوده و رفتارهایــی شایســته از وی صــادر شــود و بــه عكــس ا
كــم ارزش و صفــات و  وی انتخــاب شــود، از وی انتظــار مــی رود شــخصیتی 
رفتارهایــی ناپســند داشــته باشــد. بــر ایــن اســاس، انتخاب نــام نیكو موجب 
كــه صاحــب آن نــام تصــوری زیبــا و مثبــت از خــود داشــته باشــد و  می شــود 
بــه عكــس، انتخــاب نــام زشــت موجــب می شــود صاحــب آن نــام تصــوری 
كســی "محمــد"  گــر نــام  زشــت و منفــی از خــود داشــته باشــد. بــرای مثــال، ا
باشــد، تصــور او از خــود تصور كســی اســت كه شــخصیت و صفــات و رفتارش 
گــر نــام "شــمر" برای كســی  تــا حــدی شــبیه بــه پیامبــر؟ص؟ اســت. در مقابــل، ا
كــه شــخصیتی لجــوج،  كســی اســت  انتخــاب شــود، تصــور او از خــود تصــور 
منحــرف و دشــمن حقیقــت و اهــل بیت؟امهع؟بــوده، صفــات رذیلــه ای چــون 
كشــتار اهــل  ــوزی، قســاوت و بی رحمــی و رفتارهایــی ناپســند ماننــد  كینه ت

بیــت؟مهع؟، بدرفتــاری بــا دیگــران را دارد.

دوم،�دعوت�فرد�به�رفتارهای�پسندیده�مناسب�با�نام
گفتــه شــد، نــام نیكــو موجــب شــكل گیری خودپنــداره مثبــت در صاحــب نــام 
می شــود و او خــود را فــردی می دانــد دارای صفــات فضیلــت و رفتارهــای 
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پســندیده و همیــن موجــب می شــود فــرد به ســوی رفتارهــای پســندیده و 
كــه نامــش بــرای مثــال، محمــد اســت،  كســی  صفــات نیكــو هدایــت شــود. 
ایــن نــام او را بــه ســمت مهربانــی، اخــاق خــوش و عبــادت خداونــد و نمــاز 
ــو را  ــات نیك ــن صف ــه ای ــد؟ص؟ هم ــرت محم ــه حض ك ــرا  ــد. چ ــت می كن هدای

واجــد بــوده اســت.

سوم،�تأثیر�در�نوع�انتظارات�و�رفتار�دیگران�با�او
گفتیــم، در فرهنــگ مــا، ماننــد هــر فرهنگ دیگری، هر نام یادآور شــخصیتی 
ع انتظاراتی  خــاص و صفــات و رفتارهایــی ویــژه اســت. بــه همیــن ســبب، نــو
ع رفتــار آنــان بــا یــك فــرد، به ویــژه در  كــه دیگــران از یــك فــرد دارنــد و نــو
برخوردهــای اولیــه، متناســب بــا نــام او شــكل بگیــرد. بــرای مثــال، كســی كــه 
كنــش و انتظاراتــی كــه دیگــران از وی دارند بســیار  ع وا نامــش علــی اســت نــو
ــه  ك كســی  ــد اســت. از  ــا یزی ــوروش ی ك ــه نامــش  ك كســی اســت  ــا  متفــاوت ب
نامــش علــی اســت، مــردم انتظــار دارنــد شــجاع، یــار و یــاور مظلومــان و اهــل 
ــه ایــن رفتارهــا فراهــم  ــرای رو آوردن وی ب ــه را ب نمــاز باشــد و همیــن، زمین

می كنــد.

3.�تغذیه
از  كیــد و  بــودن غــذا بســیار تأ كیــزه  ل و پا بــر حــا در آموزه هــای اســامی 
خــوردن غــذای حــرام بــه شــدت نهــی شــده اســت. یكــی از آثــار غــذای حــرام 

قبــول نشــدن نمــاز و روزه و عبــادت اســت. پیامبــر؟ص؟ فرمــود:
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كــه هــر شــب بــر بــاالى بیــت المقــدس  "خــداى تعالــی فرشــته اى دارد 
فریــاد بــر مــی دارد هــر كــس غــذاى حرامــی بخــورد خــداى تعالــی نمــاز 
نافلــه و فریضــه اش را قبــول نمی كنــد".در روایــت دیگــری فرمــود: 

"عبــادت بــا غــذاى  حــرام  مثــل بنــا بــر روى ماســه یــا آب اســت".1

ل و دوری از حــرام افــزون بــر تأثیــر در قبولــی اعمــال،  خــوردن غــذای حــا
گرامــی؟ص؟  در روح و روان انســان نیــز تأثیــر می گــذارد و بــه تعبیــر پیامبــر 
ــُه  َر اللَّ ــوَّ ــاً نَ ــَن یَْوم ــَاَل أَْربَِعی ــْن أَكََل الَْح وجــود انســان را نورانــی می كنــد. "َم
ل بخــورد خداونــد قلبــش را نورانــی  كــه چهــل روز غــذای حــا كســی  َقلَْبــه" ؛2 

كــه انســان بــه نــور  می كنــد. نتیجــه ایــن نورانیــت و صفــای باطــن آن اســت 
گرایــش پیــدا می كنــد و از تاریكــی و زشــتی بیــزار می شــود و  و صفــا و نیكــی 
گرایــش می یابــد. در مقابــل،  ل خــوار بــه نمــاز  چــون نمــاز نــور اســت، فــرد حا
كــه حرام خــوار باشــد، باطنــش تاریــك و ظلمانــی و ســخت می شــود و  كســی 
ثمــره آن دوری از نــور و زیبایــی و روی آوردن بــه تاریكــی و زشــتی اســت. 
بــه همیــن جهــت، امــام حســین؟ع؟ در روز عاشــورا علــت قســاوت قلــب، 
را  زیــاد  كارهــای ناشایســت لشــكریان  بــه  اقــدام  درك نكــردن حقایــق و 

می دانــد: حرام خــورای 

ــِدیَن َو  ــَن الُْمرَْش ــی كَاَن ِم ــْن أَطَاَعِن ــاِد َفَم ــِبیِل الرََّش ــْم إَِل َس ــا أَْدُعوكُ َ "َو إِنَّ

َمــْن َعَصانِــی كَاَن ِمــَن الُْمْهلَِكیــَن َو كُلُّكُــْم َعــاٍص ِلَْمــِری َغْیــُر ُمْســَتِمعٍ َقْولِی 

1. ابن فهدحلی، عدة الداعی، ص 153.

2. هامن، ص 153.
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ــْم"؛1 همانــا مــن  ــَى ُقلُوِبكُ ــَع َع ــرَاِم َو طُِب ــَن الَْح ــمْ  ِم ــْت  بُطُونُكُ ــْد ُملَِئ َفَق

كنــد، از  شــما را بــه راه هدایــت می خوانــم. پــس آنكــه از مــن پیــروی 
كنــد از هــاك شــدگان خواهــد بــود  راه یافتــگان و آنكــه مــرا ســرپیچی 
كردیــد و ســخن مــرا نشــنیدید؛  و شــما همگــی از امــر مــن ســرپیچی 

زیــرا شــكم هاتان از حــرام پــر و قلبتــان مهــر شــده اســت.

ــت.  ــر نیس ــاز  بی تأثی ــه نم ــش ب گرای ــز در  ــذا نی ــت غ كمی ــن،  ــر ای ــاوه ب ع
مطابــق برخــی روایــات، پرخــوری عامــل قســاوت قلــب، دل مردگــی2، تنبلــی 
كســالت می شــود و همگــی اینهــا از موانــع جــدی عبــادت و نمــاز اســت.  و 

كــرم؟ص؟ در این بــاره می فرماینــد: پیامبــر ا

ــَقِم َو َمكَْســلٌَه َعــِن  ــْم َو الِْبطَْنــَه َفإِنََّهــا َمْفَســَدٌه لِلَْبــَدِن َو َمْورَثَــٌه لِلسَّ "إِیَّاكُ

ــُرَ  ــْن كَ ــُه َو َم ــا َقلُْب ــُه َو َصَف ــحَّ بََدنُ ــُه َص ــلَّ طََعاُم ــْن َق ــاَدِه َو ُرِوَی َم الِْعَب

طَْعُمــُه َســِقَم بََدنـُـُه َو َقَســا َقلُْبــُه"؛3 از شــكم بارگی برحــذر باشــید، چــون 

كســالت در عبــادت  شــكم بارگی فســاد تــن اســت و باعــث بیمــاری و 
می شــود.

كــه والدیــن  بنابرایــن، فراهــم آوردن زمینــه مناســب مســتلزم آن اســت 
كننــد و بــه آنــان بیاموزنــد غــذا بــه  ل تغذیــه  فرزنــدان خــود را بــا غــذای حــا

1. مجلسی، بحاراألنوار، ج 45، ص 8.

َاِب فَِإنَّ الُْقلُوَب َتُوُت كَالزُُّروِع إَِذا  2. رَُسوِل اللَّه؟ص؟: "َل ُتِیتُوا الُْقلُوَب ِبَكْثَِه الطََّعاِم َو الشَّ

كَُثَ َعلَیِْه الاَْمء" )طربسی، مكارم األخالق، ص 140(.

3. مجلسی، بحاراألنوار، ج  63، ص 338. 



وم
ل د

ـــــــ
صـــــ

ف

51
كننــد.  انــدازه بخورنــد و از عــادت بــه پرخــوری پیشــگیری 

4.�محبت�به�فرزندان
كــودكان نیــاز بــه محبــت دارنــد، چنان كــه نیــاز بــه غــذا و  انســان به ویــژه 
ــف  ــی از وظای ــدان یك ــودكان و فرزن ك ــه  ــت ب ــد. محب ــت دارن ــكن و امنی مس
ْبَیــاَن َو اْرَحُموُهــم" ؛1 كودكان  والدیــن اســت. پیامبــر؟ص؟ فرمودنــد: "أَِحبُّــوا الصِّ
كنیــد و بــا آنــان مهربــان باشــید. محبــت بــه فرزنــدان نــه تنهــا  را محبــت 
نفــس  بــه  اعتمــاد  او  بــه  كــرده،  بــرآورده  را  او  روحــی  نیازهــای  از  نیــازی 
كــودكان  ــر آن موجــب می شــود والدیــن محبــوب  می دهــد، بلكــه افــزون ب
شــوند و بــه آنهــا اعتمــاد پیــدا كننــد. ایــن رابطــه مبتنــی بــر محبــت و اعتمــاد 
موجــب می شــود فرزنــدان از والدیــن خــود حرف شــنوی داشــته، خواســته ها 
كننــد. ایــن تأثیرپذیــری بســتگی بــه  و دســتورات آنهــا را بپذیرنــد و اجــرا 
میــزان محبوبیــت والدیــن دارد و هــر چــه میــزان محبوبیــت بیشــتر باشــد، 

ــر فرزندانشــان نیــز بیشــتر خواهــد بــود.  تأثیرگــذاری آنهــا ب

ــُد اإلحســاِن"؛2 انســان بنــده  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می فرمایــد: "اإلنســاُن َعب
محبــت و احســان اســت. ایــن عاقــه و دوســتی نیــز بــه نوبــه خــود، زمینــه را 
كننــده آمــاده می كنــد؛ زیــرا قلــب انســان بــه هــر  بــرای تأثیرپذیــری از احســان 
ج او نیز بــه آن عاقه مند می شــوند  چــه عاقه منــد باشــد، ســایر اعضــا و جــوار
و عاقــه نیــز پذیــرش و پیــروی را در پــی دارد. تحقیقــات روانشناســان نیــز 

1. کلینی، الكافی، ج 6، ص 4۹.

2. لیثی، عیون الحكم و املواعظ، ص 61.
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همیــن مطلــب را تأییــد می كنــد. تیلــور می گویــد: "یافته هــای روانشناســان 
گوینــده داشــته  كــه هــر چــه مخاطبــان نــگاه مثبت تــری بــه  نشــان می دهــد 
ــرده و احتمــال بیشــتری دارد نگــرش  ك ــر ارزیابــی  باشــند، ارتبــاط را مثبت ت
خــود را مطابــق نظــر گوینــده تغییــر دهند. آنــگاه وی در ادامــه در تبیین این 
مســئله می گویــد: " از آنجــا كــه انســان ها ســعی می  كننــد شناخت هایشــان بــا 
احساساتشــان هماهنــگ باشــد، نگــرش خــود را بــه احتمــال زیــاد بــر حســب 

كــه دوســت دارنــد تغییــر می دهنــد".1 كســانی  نگرش هــای 

گفــت احســان و محبــت یكــی از روش هایــی اســت  بنابرایــن، می تــوان 
كــه زمینــه را بــرای هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز آمــاده و مســاعد می كنــد.

5.�مقید�بودن�والدین�به�نماز�و�زیبا�نماز�خواندن
گرایــش بــه آن، مشــاهده آن  یكــی از عوامــل مؤثــر در یادگیــری یــك رفتــار و 
كــودكان هنــگام مشــاهده یــك عمــل بــا آن آشــنا شــده، چگونگــی  اســت. 
گهــگاه آن را انجــام می دهنــد. بــر ایــن اســاس،  اجــرای آن را یــاد می آمــوزد و 
كــه روزانــه شــاهد ادای نمــاز از ســوی والدیــن خــود  فرزنــدان خانــواده ای 
ــد  ــا نمــاز آشــنا شــده، چگونگــی انجــام آن را می آموزن ــج ب ــه تدری هســتند، ب
و چــه بســا خــود بــه خــود بــه آن عاقه منــد شــده، همــراه بــا پــدر و مــادر نمــاز 
بخواننــد. بنابرایــن، پایبنــدی والدیــن بــه نمــاز زمینــه مناســب و مســاعدی 

گرایــش فرزنــدان بــه نمــاز فراهــم مــی آورد. را بــرای 

1. داودی، سیره تربیتی پیامرب؟ص؟و اهل بیت ؟مهع؟، ج 3، تربیت اخالقی، ص 125.
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كــرده و  كــودك را بــه ســوی خــود جــذب  مشــاهده نمــاز والدیــن هنگامــی 
كــه والدیــن بــا عشــق و عاقــه و از  میــل بــه انجــام آن را در وی برمی انگیــزد 
كــه صحنــه ای  صمیــم قلــب بــه نمــاز رو بیاورنــد و چنــان زیبــا نمــاز بخواننــد 
دلنشــین و لــذت  بخــش را رقــم بزننــد. دیــدن ایــن صحنــه زیبــا موجــب 
ــا ایــن  ــر ایــن، والدیــن ب ــه نمــاز می شــود. عــاوه ب ــد ب گرایــش و جــذب فرزن
كــودك رقــم  كار خــود، تصــوری زیبــا، لذت بخــش و هیجان انگیــز در ذهــن 
كــودك را بــه نمــاز جلــب می كنــد و در  كــه نــه تنهــا در همــان زمــان،  می زننــد 
كــودك آن خاطــرات  كــه  گرایــش بــه نمــاز ایجــاد می كنــد؛ بلكــه هــر زمــان  او 
كنــد، احســاس آرامــش و لــذت در او ایجــاد شــده و  را در ذهــن خــود مــرور 
میــل بــه نمــاز در او زنــده می شــود. خوانــدن نمــاز در اول وقــت، زینــت كــردن 
كــردن آن، رفتــن بــه مســجد و  در هنــگام نمــاز، بانشــاط و بــه جماعــت ادا 
و  داســتان ها  بیــان  و  نمــاز،  اقامــه  بــرای  معنــوی  و  مقــدس  مكان هــای 
كــه می توانــد تصــور و خاطــره ای زیبــا از نمــاز  خاطراتــی از نمــاز مــواردی اســت 

كنــد. در ذهــن فرزنــدان ایجــاد 

6.�رفت��و�آمد�با�خانواده�ها�و�افراد�اهل�نماز�
معاشــرت بــا دیگــران بــر شــخصیت و رفتــار انســان تأثیری تدریجی اما بســیار 
عمیــق می گــذارد. معاشــران و هم نشــینان نــه تنهــا در رفتــار، بلكــه در باورها، 
گــر  نگرش هــا و ارزش هــا و موضع گیری هــای یكدیگــر نیــز تأثیــر می گذارنــد. ا
مصاحــب و معاشــر از شــخصیت عالــی برخــوردار باشــد، تأثیــر مثبــت و در غیــر 
ایــن صــورت، تأثیــرش منفــی خواهــد بــود. بــه همیــن جهــت، پیشــوایان 
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دینــی از معاشــرت بــا افــراد ناشایســت نهــی و بــه معاشــرت بــا نیــكان امــر 
ــَدعِ َو اَل  ــَل الِْب ــوا أَْه كرده انــد. از امــام صادق؟ع؟روایــت شــده اســت: "اَل تَْصَحُب
ــاِس كَواِحــٍد ِمْنُهــْم َقــاَل رســول الله؟ص؟الَْمــرُْء َعلَــی  تَُجالُِســوُهْم َفَتِصیــُروا ِعْنــَد النَّ

ِدیــِن َخلِیلِــِه َو َقِریِنــِه"؛1 بــا بدعتگــزاران مصاحبــت و نشســت و برخاســت 

كــه از نظــر مــردم یكــی از آنهــا بشــمار می آییــد. پیامبــر؟ص؟ فرمــود:  نكنیــد، 
"هــر كســی بــر دیــِن دوســت و همــراه خــود اســت". مطابــق این روایــت، تأثیر 

كــه حتــی اعتقــادات و ارزش هــای  مصاحبــت و معاشــرت تــا آن انــدازه اســت 
ــا  ــر ایــن اســاس، معاشــرت ب ــرار می دهــد. ب ــر ق ــز تحــت تأثی دینــی آنهــا را نی
كــه در دینداریشــان اســتوار و بــه نمــاز پایبندنــد، موجــب تقویــت  افــرادی 

دیــن و اســتواری در انجــام دســتورات دینــی می شــود. 

كــه بــا افــراد و خانواده هــای متدیــن و مقیــد بــه نمــاز رفت وآمــد  والدینــی 
گرایــش فرزندانشــان بــه نمــاز را آمــاده و بــه  می كننــد، زمینــه مناســب بــرای 
صــورت غیر مســتقیم آنــان را بــه نمــاز دعــوت و هدایــت می كننــد. در مقابــل، 
ارتبــاط بــا افــراد و خانواده هــای سســت ایمــان و بی توجــه بــه نمــاز در واقــع 
گرایــش فرزنــدان بــه نمــاز، بلكــه زمینــه  كــردن زمینــه مســاعد بــرای  نابــود 
دوری آنهــا از نمــاز اســت. بــه همیــن ســبب، امــام صــادق ؟ع؟بــه صــورت 
كــه از همنشــینی و دوســتی بــا بی نمــازان  ویــژه در مــورد نمــاز تذكــر می دهــد 

كنیــد: بــه شــدت پرهیــز 

1. كلینی، الکافی، ج 2، ص 376.
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"اْخَتــِرُوا إِْخَوانَكُــْم ِبَخْصلََتْیــِن. َفــإِْن كَانََتــا ِفیِهــْم َو إاِل َفاْعــزُْب ثُمَّ اْعــزُْب ثُمَّ 

لَــَواِت ِفــی َمَواِقیِتَهــا..."؛1 دوســتان خودتــان را  اْعــزُْب ُمَحاَفظَــٍه َعلـَـی الصَّ

گــر در آنهــا بــود )ادامــه دهیــد(  كنیــد، پــس ا ــا دو ویژگــی امتحــان  ب
كنیــد؛ اول: حفــظ نمــاز اول وقــت ... . وگرنــه بــه شــدت از آنــان دوری 

 رفت وآمــد بــا خانواده هــای متدیــن و مقیــد بــه نماز افزون بــر پیامدهای 
گفتــه، زمینــه ای ایجــاد می كنــد تــا فرزنــد مــا دوســتانی پیــدا  مبــارك پیــش 
كــه متعلــق بــه خانواده هایــی متدیــن هســتند و ایــن نیــز، خــود عاملــی  كنــد 

گرایــش فرزنــد بــه نمــاز تأثیــر اســت. در 
كمــك بــه فرزنــدان  بنابرایــن، ارتبــاط والدیــن بــا خانواده هــای متدیــن و 
كــردن دوســتانی مذهبــی و بــا ایمــان زمینــه مناســبی را بــرای  بــرای پیــدا 

ــی آورد.  ــم م ــاز فراه ــه نم ــد ب ــت فرزن هدای

7.�پرورش�عادت�های�مناسب�با�نماز
كــرده اســت چنــدان  كــه متأســفانه در جامعــه رواج پیــدا  برخــی از عادت هــا 
بــا پایبنــدی بــه نمــاز تناســب نــدارد. عــادت بــه تماشــای تلویزیــون تــا 
نیمه هــای شــب، صــرف شــام ســنگین، دیــر خوابیــدن در شــب و دیــر بیــدار 
ــد بــه نمــاز  ــا تقّی شــدن در صبــح، تماشــای فیلم هــای نامناســب و تنبلــی، ب
گــر والدیــن از همــان ابتــدا  به ویــژه نمــاز صبــح در تعــارض اســت. بنابرایــن، ا
ــه موقــع  ــد، ب كــه شــام ســبك بخورن كننــد  ــه ای تربیــت  فرزندشــان را به گون
بخوابنــد، بامــدادان از خــواب برخیزنــد و تــا دیــر وقــت به تماشــای تلویزیون 

1. هامن، ج  2، ص671.
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ــه نمــاز  ــد ب ــرای هدایــت فرزن مشــغول نباشــند، در واقــع زمینــه مســاعدی ب
كرده انــد. فراهــم 

8.�فراهم�كردن�زمینه�های�الزم�برای�آشنایی�بیشتر�با�آموزه�های�دینی
علــی؟ع؟  امیرمؤمنــان  اســت.  نمــاز  شــناخت  نتیجــه  نمــاز  بــه  پایبنــدی 
می فرماینــد: "یَــا كَُمْیــُل َمــا ِمــْن َحرَكـَـٍه إاِلَّ َو أَنـْـَت ُمْحَتــاٌج ِفیَهــا إَِل َمْعرَِفــه"؛1 ای 
كمیــل هیــچ حركتــی نیســت مگــر اینكــه تــو در انجــام آن نیــاز بــه شــناخت 
داری. آری معرفــت و شــناخت یكــی از مهم تریــن زمینه هــای بــروز و ظهــور 
گــر هــم انجــام  كــه بــدون آن یــا حركتــی انجــام نمی شــود و ا رفتــار اســت 
كافــی نیســت، درون تهــی و  گاهــی  بــر شــناخت و آ شــود، چــون مبتنــی 
بی اثــر و موقــت اســت. از ســوی دیگــر، نمــاز یكــی از دســتورهای دینــی اســت 
كامــل آن مســتلزم شــناخت دیگــر آموزه هــای دینــی به ویــژه  و شــناخت 
ــاز  ــا نم ــی و ب ــای دین ــا آموزه ه ــد ب ــنایی فرزن ــن، آش ــت. بنابرای ــادات اس اعتق

ــت.  ــاز اس ــه نم ــان ب ــت آن ــرای هدای ــب ب ــای مناس ــی از زمینه ه یك

برخــی آموزه هــای دینــی و برخــی مطالــب مربــوط بــه نمــاز را والدیــن 
می تواننــد بــه فرزندانشــان بیاموزنــد؛ امــا مســلمًا از عهــده همــه آموزه هــای 
دینــی بــه صــورت كامــل برنمی آینــد؛ زیــرا اوال آمــوزِش برخــی مســائل نیــاز به 
كــه همــه والدیــن از آن برخــوردار نیســتند.  مهــارت و تخصــص ویــژه ای دارد 
كافــی  ثانیــا والدیــن بــه دلیــل داشــتن مســئولیت های مختلــف، فرصــت 

1. حرانی، تحف العقول، ص 171.
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ــه  ك ــر آموزش هایــی  ــد. از ایــن رو، والدیــن عــاوه ب ــرای ایــن مهــم ندارن را ب
خودشــان عهــده دار می شــوند، بایــد زمینه هایی فراهم كنند تا فرزندانشــان 
كســب نماینــد. منظــور  گاهی هــای الزم را دربــاره دیــن و دســتورات دینــی  آ

گاهی هــا اســت. مــا در اینجــا زمینه ســازی بــرای ایــن دســته از آ

ضمینــه ســازی ارتبــاط فرزنــدان بــا محیط هــای مذهبــی، بخصــوص 
دینــی،  آموزش هــای  كــز  مرا در  كــودكان  نــام  ثبــت  هیئت هــا،  و  مســاجد 
كــه اطاعــات دینــی باالیــی دارنــد ـ از جملــه  كــودكان بــا افــرادی  كــردن  آشــنا 
روحانــی محــل.  شــركت دادن فرزنــد در اردوهــای زیارتــی از جملــه گام هایی 
كــه خانــواده می توانــد بــرای فراهــم شــدن زمینه هــای آشــنایی بیشــتر  اســت 

فرزنــد بــا آموزه هــای دینــی بردارنــد.

دو.�نقش�الگویی
انســان هنــگام تولــد نــه از توانایــی قابــل ماحظــه ای برخــوردار اســت نــه از 
گاهــی دارد. بــا وجــود ایــن، از همان ابتــدای تولد  پیرامــون خــود شــناخت و آ
كنــد. خداونــد متعــال توانایــی و  می كوشــد خــود را بــا دنیــای بیــرون ســازگار 
ابــزار ایــن ســازگاری را در نهــاد وی قــرار داده اســت و آن چیــزی جــز توانایــی 
شــناخت و عمــل بــر اســاس شــناخت نیســت. یكــی از شــیوه های شــناخت 
كــودک  كــودكان ـ تقلیــد و الگوگیــری از دیگــران اســت.  و عمــل ـ به ویــژه در 
نورســیده بــا تمــام هــوش و حــواس خــود بــه انســان ها و موجــودات پیرامــون 
خــود توجــه می كنــد بــه منظــور اینكه اعمــال و رفتار آنها را بشناســد و مطابق 
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كــرده، از آســیب آن  كنــد؛ تــا در نهایــت خــود را بــا محیــط ســازگار  آنهــا عمــل 
گــردد. ایــن فراینــد پیوســته همــراه  در امــان بمانــد و از مواهــب آن بهره منــد 
كــرد در طــول زندگــی انســان اولیــن و  انســان اســت. بنابرایــن می تــوان ادعــا 

مهم تریــن روش یادگیــری و ســازگاری موفــق، "روش الگویــی" اســت.

كــه انســان در طــول عمــر خــود بــا آن مواجــه  در میــان تمــام الگوهایــی 
می شــود، خانــواده از اهمیــت ویــژه  و مقــام ممتــازی برخــوردار اســت. علــل 

ایــن اهمیــت عبارتنــد از:

كــه انســان بــه آن قــدم می گــذارد و  اول. خانــواده اولیــن محیطــی اســت 
كــودك از آن بــه  كــه  آن را تجربــه می كنــد. خانــواده اولیــن پنجــره ای اســت 
ــه  ك ــی را  گفتارهای ــا،  ــراد، رفتاره ــن اف ــرد. اولی ــود می نگ ــون خ ــای پیرام دنی
كــودك می بینــد و می شــنود مربــوط بــه خانــواده اســت. بــه همیــن ســبب، 
كــودك قــرار می گیــرد در خانــواده  كــه سرمشــق زندگــی  اولیــن الگوهایــی 

هســتند.

دوم. مــدت زمانــی كــه ایــن الگــو می توانــد اثر گــذاری كنــد طوالنی اســت. 
كــودك بــا الگوهــای موجــود در محیط هــای دیگــر ماننــد معلــم، همكاســی، 
ــواًل  ــی معم ــاط دارد؛ ول ــدود ارتب ــی مح ــدت زمان ــرای م ــتان ب ــكار و دوس هم

كــه زنــده هســتند ادامــه دارد. ارتبــاط او بــا الگوهــای خانــواده تــا زمانــی 

كــه از یــك ســو، دوران شــكل گیری شــخصیت  كودكــی  ســوم. در دوران 
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دیگــر،  ســوی  از  و  می آیــد  شــمار  بــه  تربیت پذیــری  دوران  اصلی تریــن  و 
گاهانــه در ایــن دوره  گاهانــه و ناآ بیشــترین تقلیدپذیــری و الگوپذیــری آ
كــودك بــا آن  كــه  صــورت می گیــرد؛ بنابرایــن تنهــا یــا مهم تریــن الگوهایــی 
ســر وكار دارد، متعلــق بــه خانــواده اســت. در این دوران پایه های شــخصیت 
كــودک بــر اســاس الگوگیــری از خانــواده شــكل می گیــرد  و زمینه هــای اصلــی 
ــش  ــد، نق ــل بع ــه، در مراح ــه و جامع ــط مدرس ــد محی ــا همانن ــر الگوه و دیگ

می آفریننــد.

چهــارم. زمینه هایــی همچــون وراثــت، تغذیــه مشــترک، تأمیــن نیازهــا، 
شــبانه روزی  همنشــینی  و  همراهــی  عاطفــی،  و  فیزیكــی  وابســتگی های 
گسســتنی می كنــد. همیــن  ارتبــاط بیــن فرزنــد و دیگــر اعضــا را قــوی و نا
ع عاملــی می شــود تــا ایــن الگوپذیــری بــه قوی تریــن شــكل تحقــق  موضــو

كنــد. پیــدا 

گیــری خاصــی برخــوردار اســت؛ زیرا  پنجــم. الگوپذیــرِی از خانــواده، از فرا
ممكــن اســت در محیط هــای دیگــر الگــو تــک بعــدی باشــد؛ امــا الگو بــرداری 
فرزنــد در خانــواده، تمامــی ابعــاد شــخصیتی، همچــون فیزیكــی، رفتــاری، 

عاطفــی، شــناختی، انگیزشــی، هیجانــی و نگرشــی را در برمی گیــرد.

ششم. شناخت و اعتماد قوی كه بین اعضای خانواده وجود دارد، اطمینان 
خاطــری بــرای فرزنــد ایجــاد می كنــد تــا او در خــود نیــازی بــه ســنجش رفتارهــا و 

افــكاری كــه تقلیــد می كنــد، نبینــد و با خاطــری آســوده سرمشــق گیری كند.
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گفتیم موجب می شــود خانواده جایگاه ممتاز و برجســته ای  همه آنچه 
ــه  ك ــا  ــد. از آنج ــته باش ــی داش كل ــورت  ــه ص ــدان ب ــی فرزن ــری الگوی در یادگی
كــه متشــكل از رفتارهایــی قابــل  نمــاز و نیایــش بــا خــدا، یــك عمــل عبــادی 
كــودكان و فرزنــدان  كــردن  مشــاهده اســت، نقــش الگویــی والدیــن در آشــنا 

كــردن آن بســیار پررنگ تــر و تأثیرگذارتــر می باشــد. بــا نمــاز و نهادینــه 

بــه طــور قطــع نمــاز خوانــدن یــا نخوانــدن والدیــن و اعضــای خانــواده، 
ع  ع نــگاه، ارزشــگذاری و چگونگــی اهتمــام آنــان بــه نمــاز و حتــی نــو نــو
برخــورد آنــان بــا افــراد نمازخــوان، بــرای فرزنــدان اهمیــت دارد و در بینــش، 
گفــت  بــه نمــاز تأثیــر می گــذارد. می تــوان  آنــان نســبت  نگــرش و اقــدام 
نمازخــوان شــدن یــا نشــدن فرزنــدان تــا حــدود بســیاری وابســته بــه الگویــی 
كــودكان قــرار می دهنــد. تحقیقــات مختلفــی  كــه خانــواده در اختیــار  اســت 
ــر را  ــن نظ ــده همی ــام ش ــران انج ــاز در ای ــه نم ــدی ب ــزان پایبن ــاره می ــه درب ك

تأییــد می كنــد.1

ــه  ــن در زمین ــنگین والدی ــه س ــت از وظیف ــد، حكای ــه ش گفت ــه  ــام آنچ تم
نمــاز فرزنــدان دارد. پــدر و مــادر در درجــه اول بایــد تّوجــه بــه ایــن نقــش 
قهــری خــود داشــته باشــند؛ در مــورد آن شــناخت الزم را به دســت آوردنــد 
و در جهــت اصــاح خــود قــدم بردارنــد؛ زیــرا آنهــا مهم تریــن الگــوی تربیتــی 

ــتند. ــان هس كودكش

1. ر.ك. محمد داودی، نقش معلم در تربیت دینی، ص 1۹8-1۹5.
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در ادامــه، راهكارهــای بهبــود و تقویــت ایــن نقــش را بــه اختصــار بررســی 

می كنیــم.

الف(�راهکارهای�تصحیح�و�تقویت�نقش�الگویی�خانواده
گاهانه، عالمانه و مخلصانه والدین به نماز  1. پایبندی آ

ــه  ك ــه آن  كــه هســتیم، ن ــودكان مــا همــان می شــوند  ــه "ك ك معــروف اســت 
كــه توجــه بــه آن  می خواهیــم". ایــن جملــه بیانگــر واقعیتــی تربیتــی اســت 
كنــد؛ زیــرا یادگیــری بــه روش  می توانــد بســیاری از مشــكات تربیتــی را حــل 
الگوبــرداری در تمــام دوران زندگــی انســان جریــان دارد؛ امــا ایــن جریــان در 
كودكــی  كــودكان در ســنین  همــه مراحــل زندگــی بــه یــک صــورت نیســت. 
گفتــار والدیــن را عینــًا تقلیــد می كننــد. در ایــن مرحلــه، الگوبــرداری  رفتــار و 
گزینــش جریــان دارد؛ ولــی بــا بــاال  كمتریــن  كمتریــن درك و فهــم و بــا  بــا 
ــودكان  ك ــل  ــه و تحلی ــا باالرفتــن قــدرت شــناخت و تجزی ــه ب ك رفتــن ســن، 
گاهــی بیشــتر عمــل می كننــد و  همــراه اســت، فرزنــدان مــا در الگوگیــری بــا آ
دســت بــه انتخــاب می زننــد. در دوران كودكــی، فرزنــدان فقــط از ظاهــر رفتار 
ــه  ــه ســبب رشــد توانایــی شــناخت، ب ــا در دوره دوم، ب ــد؛ ام پیــروی می كنن
ــان  ــای پنه ــادات و انگیزه ه ــد و اعتق ــی می برن ــز پ ــن نی ــار والدی ــق رفت منط
رفتــار والدیــن را نیــز درك می كننــد. بــه همیــن جهــت، در ایــن دوره بــه 
الگوگیــری از باطــن رفتــار و گفتــار والدیــن می پردازنــد و بــه ظاهــر آنها بســنده 

نمی كننــد.
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كــودک در ابتــدا فقــط نمــاز  ایــن مطلــب در مــورد نمــاز نیــز صــادق اســت. 
ــناخت او  ــی ش ــه توانای ك ــج  ــا به تدری ــد؛ ام ــد می كن ــن را تقلی ــدن والدی خوان
گاهــی او افزایــش می یابــد، میــزان ارزشــگذاری والدیــن بــه  رشــد می كنــد و آ
ــزان اهتمــام و حــاالت قلبــی والدیــن در نمــاز را درك و آنهــا را  ــز می نمــاز و نی
الگــوی خــود قــرار می دهــد و از آن تأثیــر می پذیــرد. همچنیــن بــه تدریــج 
كــه مبنــای  انگیــزه والدیــن در ادای نمــاز و نیــز باورهــا و معرفت هایــی را 
گاهانــه می كوشــد در ایــن  نمــاز خوانــدن والدیــن هســتند، درك می كنــد و آ

زمینه هــا نیــز هماننــد والدیــن خــود باشــد. 

گاهــی كامــل و بــرای رضــای خــدا در ادای نماز  گــر والدیــن بــا آ بنابرایــن، ا
كیزگــی، آراســتگی، شــركت در جماعــت، حضــور قلــب و  شــرایط آن ماننــد پا
كننــد، فرزنــدان آنــان نیــز از آنــان الگــو می گیرنــد  ع را رعایــت  ع و خشــو خضــو
ــر  گ ــا ا ــت. ام ــیار اس ــد، بس ــت  دهن ــاز اهمی ــه نم ــز ب ــان نی ــه آن ــال اینك و احتم
والدیــن تنهــا بــرای ادای تكلیــف و بــدون رعایــت شــرایط نماز را به جــا آورند، 
بــا عجلــه وضویــی بگیرنــد و در آخریــن ســاعات وقــت نمــاز و پــس از انجــام 
كارهــای دیگــر خــود، بــا عجلــه و بــدون توجــه و حضــور قلــب نمــاز بخواننــد، 
كودكــی از والدیــن  گرچــه ممكــن اســت در دوران  فرزنــدان ایــن خانــواده 
كــه رشــد می كننــد و  خــود الگــو بگیرنــد و نمــاز را بخواننــد؛ امــا بــه تدریــج 
توانایــی درك و فهــم آنــان افزایــش می یابــد، احتمــال اینكــه چنــدان بهایــی 
ــر  گ ــد. همچنیــن ا ــرك  كننــد، افــزون می یاب ــا حتــی آن را ت ــه نمــاز ندهنــد ی ب
والدیــن گهــگاه و تنهــا در حضــور برخــی افــراد و برای فــرار از ســرزنش دیگران 
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كودكــی از آنهــا تقلیــد  نمــاز بخواننــد، فرزنــدان آنهــا ممكــن اســت در دوران 
كنــار  گذارنــد؛  كننــد و نمــاز بخواننــد؛ امــا چه بســا در دوران نوجوانــی آن را 

كرده انــد.  ــان را درك  چــون انگیــزه آن

2. مقبولیت و محبوبیت والدین
ــا تضعیــف الگو پذیــری فرزنــدان  برخــی از ویژگی هــای والدیــن در تقویــت ی
تأثیــر بســزایی دارد. از جملــه ایــن ویژگی هــا می تــوان مقبولیــت را نــام بــرد. 
گرچــه فرزنــدان به خصــوص در ســنین كودكــی، والدیــن خــود را قبــول دارنــد 
و بــه صــورت طبیعــی آنــان را الگــوی خــود قــرار می دهنــد، امــا ممكــن اســت 
كــرده و آنــان را  بــا بــاال رفتــن ســِن فرزنــدان نظــر آنــان دربــاره والدیــن تغییــر 

مقبــول نداننــد. 

گــر بخواهیــم ایــن مقبولیــت حفــظ و تقویت شــود، الزم اســت دو ویژگی  ا
كــه مقبولیــت  در والدیــن ایجــاد و تقویــت شــود: تخصــص و اعتمــاد. چــرا 
گاهی كافی  گاهانــه ناشــی از همیــن دو عامــل اســت. منظــور از تخصــص، آ آ
والدیــن دربــاره آموزه هــای دینــی، به ویــژه نمــاز اســت. منظــور از اعتمــاد ایــن 
اســت كــه فرزنــدان بداننــد والدیــن در توصیه هــا و خواســته های دینــی خــود 
فقــط رضایــت خــدا و دســتورات دینــی را مــد نظــر دارنــد، نه منافع شــخصی و 
كافــی از مســائل و آموزه هــای  گاهــی  كــه هــم آ خانوادگــی و غیــره را. والدینــی 
دینــی دارنــد، هــم بــه آنچــه می داننــد، معتقــد و پایبنــد هســتند، مطمئنــًا در 



تــــݡݡی
ـــــــ

شـ
به

نه 
ـــــا

خــــ

64

مســائل دینــی نیــز مقبــول و الگــوی فرزنــدان واقــع می شــوند.1

محبوبیــت والدیــن نیــز نقــش مهمــی در پذیــرش الگوپذیــری از والدیــن 
دارد. البتــه، ایــن محبوبیــت غریــزی اســت و فرزنــدان بــه صــورت طبیعــی 
پــدر و مــادر خــود را دوســت دارنــد؛ امــا پــدر و مــادر می تواننــد بــا محبــت 
بیشــتر بــه فرزنــدان و برخــورد حكیمانــه و مهربانانــه بــا آنــان، محبوبیــت 
خــود را افزایــش دهنــد و بــه ایــن صــورت، زمینــه را بــرای ایفــای مؤثرتــر نقش 

الگویــی خویــش فراهــم آورنــد.

3. هماهنگی رفتار والدین
یكــی از شــرایط ضــروری بــرای موفقیــت والدیــن در ایفــای نقــش الگویــی، 
هماهنگــی رفتــار آنهاســت. ناهماهنگــی در رفتــار والدیــن بــه دو شــكل ظاهر 

می شــود:

به گونــه ای  جایــی  در  والدیــن  از  كــدام  هــر  كــه  صــورت  بدیــن  اول. 
كننــد و در جــای دیگــر به گونــه  دیگــر. بــرای مثــال، والدیــن در حضــور  عمــل 
كیفیــت به جــا  آورنــد؛ ولــی در خانــه و خلــوت  دیگــران نمــاز را اول وقــت و بــا 

بــه نمــاز چنــدان اهمیــت ندهنــد؛

دوم. ناهماهنگــی میــان رفتــار پــدر بــا مــادر یــا دیگــر اعضــای خانــواده. 
كــه مــادر بــرای مثــال، بــه نمــاز اهمیــت  دهــد و بــه بهتریــن  بدیــن صــورت 

1. ر.ک. محمد داودی، نقش معلم در تربیت دینی، ص 176.
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كنــد. كیفیــت آن را به جــا  آورد؛ ولــی پــدر نمــاز را ســبک بشــمارد یــا آن را تــرک 

تأثیرگــذاری  از  به شــدت  والدیــن  رفتــار  میــان  ناهماهنگــی  هرگونــه 
كــه رفتــار یــک  الگویــی والدیــن جلوگیــری می كنــد؛ زیــرا فرزنــد بــدان ســبب 
و نمی دانــد  را مشــاهده نمی كنــد، متحیــر می مانــد  دســت و هماهنگــی 
كنــد. آیــا  كدام یــك از والدیــن را الگــو قــرار دهــد و بــر اســاس آن عمــل  رفتــار 
كامــل بخوانــد یــا مختصــر؟ بــه آن اهمیــت بدهــد یــا  بایــد نمــاز را بــا شــرایط 
ندهــد؟ همیــن تحیــر و ســرگردانی موجــب وقفــه در الگوگیــری می شــود. 
افــزون بــر ایــن، ایــن تعارض هــا موجــب می شــود حساســیت فرزنــد نســبت 
بــه رفتارهــای والدیــن تضعیــف و در نهایــت نابــود شــود و نتیجــه طبیعــی 
كــه توجهــی بــه رفتــار آنهــا نمی كنــد و بــه همیــن ســبب، از  آن ایــن اســت 
رفتــار آنهــا الگــو نمی  گیــرد. چــه بســا در برخــی مــوارد، ایــن تعارض هــا موجــب 
شــود فرزنــد مــا ناخواســته نوعــی نفــاق و ریــا را بیامــوزد و بــه آن خــو بگیــرد. 
بنابرایــن، ایفــای صحیــح نقــش الگویــی مســتلزم ایجــاد هماهنگــی در رفتار 

والدیــن اســت.

گفتنــی اســت، در برخــی مــوارد والدیــن ناچارند رفتارشــان متفاوت باشــد 
و بــرای مثــال، در شــرایطی خــاص )بــه دلیــل منتظــر افــرادی بــودن یــا بــه 
كاری ضــروری( مجبورنــد نمــاز را مختصــر بخواننــد؛ در ایــن صــورت  دلیــل 
كــه ایــن اختصــار بــرای چــه بــوده  بایــد بــرای فرزنــد خــود توضیــح دهنــد 

اســت، تــا مانــع الگوگیــری آنهــا نشــود.
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4. تداوم و استمرار رفتارها
خــود  بــه  را  فراوانــی  زمــان  خانــواده  در  فرزنــدان  بــه  نمــاز  آمــوزش 
اختصــاص می دهــد و از تولــد تــا حــدود هفــده یــا هیجــده ســالگی طــول 
كامــل شــود  كــه آمــوزش  می كشــد. در طــول ایــن دوره یــا دســت كم تــا زمانــی 
ــدر و مــادر  ــار الگوهــا یعنــی پ ــد رفت ــد نهادینــه شــود، بای ــار در فرزن و ایــن رفت

تــداوم یابــد.

این استمرار از دو جهت ضرورت دارد:
نخســت آنكــه فرزنــد رفتــار والدیــن را می بینــد و از راه مشــاهده آن را 
می آمــوزد و تقلیــد می كنــد. ایــن مشــاهده و تقلیــد بایــد بــه انــدازه ای تــداوم 
كــه فرزنــد بتوانــد تمــام ابعــاد و جوانــب آن را بیامــوزد و در خــود  داشــته باشــد 
كمتــر از ایــن مقــدار تــداوم یابــد، فراینــد یادگیــری ناقــص  گــر  كنــد. ا نهادینــه 

می شــود؛

كامــل فرزنــد بــه نمــاز و  گــر بعــد از تســلط  دوم آنكــه ایــن رفتــار حتــی ا
كــه چــرا پــدر  یادگیــری آن قطــع شــود، ایــن ســؤال بــرای فرزنــد پیــش می آیــد 
ح شــود  كــرده و چــه بســا ایــن شــبهه بــرای او مطــر ــا مــادرش نمــاز را تــرك  ی
كــه نمــاز خوانــدن توجیهــی نــدارد و بایــد تــرك شــود و بــه ایــن ترتیــب، رفتــار 

یادگرفتــه شــده در معــرض نابــودی خواهــد بــود.

ب(�موانع�ایفای�نقش�الگویی�خانواده
خانــواده ممكــن اســت در عمــل بــه واســطه برخــورد بــا موانعــی نتوانــد نقــش 
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كنــد. در ادامــه برخــی از مهم تریــن موانــع را  الگویــی خــود را به خوبــی ایفــا 

بررســی می كنیــم.

1.�فرزندساالری
گــر در خانــواده و جامعــه ای  كــه ا فرزنــد ســاالری پدیــده ای جدیــد اســت 
كــم شــود، جایــگاه و نقــش فرزنــدان بــر جایــگاه و نقــش والدیــن برتــری  حا
می یابــد و خواســته های فرزنــدان در اولویــت قــرار می گیــرد. نتیجــه طبیعــی 
كــه والدیــن نمی تواننــد الگــو و سرمشــق  كمیــت ایــن پدیــده ایــن اســت  حا
كــرده  فرزنــدان قــرار بگیرنــد؛ زیــرا جایــگاه و شــأن و منزلــت آنــان چنــان تنــزل 
كــه دیــده نمی شــوند تــا چــه رســد بــه  كوچــك می شــوند  و والدیــن چنــان 

اینگــه الگــو و سرمشــق قــرار بگیرنــد.

و  شــأن  و  احتــرام  رعایــت  بــر  كــه  حــال  عیــن  در  اســام  مبیــن  دیــن 
كــرده و والدیــن را بــه نیكــی بــه فرزنــدان و برخــورد  كیــد  منزلــت فرزنــدان تأ
محبت آمیــز بــا آنهــا فراخوانــده، جایــگاه والدیــن را برتــر از فرزنــدان قــرار داده 
و فرزنــدان را بــه رعایــت شــأن و منزلــت والدیــن دعــوت كــرده اســت. در قرآن 
مجیــد دســتور احســان بــه والدیــن بــا دســتور بــه عبــادت خــدا همــراه شــده 
كافــر باشــند  اســت.1 در ســخنان پیشــوایان دیــن نیــز اطاعــت آنــانـ  هــر چنــد 
كــه امــر بــه معصیــت خداونــد باشــد، واجــب شــمرده شــده  ـ جــز در مــوردی 

ــت.2 اس

1. َو اْعبُُدوا اللَّه َو ل تُْشِكُوا ِبِه َشیْئاً َو ِبالْوالَِدیِْن إِْحساناً )نساء: 36(.

ــِد أَْن  ــی الَْولَ ــِد َعلَ ــقُّ الَْوالِ ــاً فََح ــِد َحّق ــی الَْولَ ــِد َعلَ ــَن؟ع؟: "... إِنَّ لِلَْوالِ ــُر الُْموِمِنی ــاَل أَِمی 2. قَ
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گرایی  1.�دوست�
كودكــی معمــواًل بیشــتر اوقــات خــود را بــا والدیــن ســپری  فرزنــدان در دوران 
كــه رشــد  می كننــد و از نظــر روحــی هــم بــه خانــواده وابســته اند. بــه تدریــج 
می كننــد و سنشــان باالتــر مــی رود، بــه ســوی دوســتان و همســاالن خــود 
ــا آنــان می گذراننــد.  كــرده و مقــدار بیشــتری از وقــت خــود را ب گرایــش پیــدا 
گــر همراهــی بــا دوســتان بیــش از انــدازه معمــول باشــد و حالــت افراطی پیدا  ا
كنــد موجــب می شــود الگوگیــری فرزنــد از خانــواده كم رنــگ شــده و به تدریــج 
گــر دوســتان فرزنــد  دوســتان جــای خانــواده را بگیرنــد. ایــن پدیــده به ویــژه ا
از نظــر تقیــد بــه ارزش هــای دینــی و نمــاز در شــرایط مطلوبــی نباشــند، تأثیــر 

نامناســبی بــر هدایــت فرزنــدان بــه ســوی نمــاز می گــذارد. 

برای مواجهه با این مانع چند راهكار مفید است:
كودكــی و چــه در دوران نوجوانــی والدیــن  راهــكار اول: چــه در دوران 
زمــان بیشــتری را بــا فرزنــدان خــود ســپری كننــد تــا نیــاز فرزندان به معاشــرت 
بــا دوســتان تــا حــد زیــادی تأمیــن شــود و از ایــن طریــق مانــع شــكل گیری 
كــه فرزنــدان  دوســت گرایی افراطــی در فرزنــدان خــود شــوند. حتــی هنگامــی 
بــا دوســتان وهمســاالن خــود، مشــغول بــازی و تفریــح هســتند، الزم اســت 
كننــد تــا هــم بتواننــد دوســتان او را  گاهــی بــا آنــان همراهــی  والدیــن نیــز 

كننــد. كننــد و هــم ارتبــاط خودشــان را بــا فرزنــدان حفــظ  شناســایی 
كننــد بــا روش هــای مختلــف در فراینــد  راهــكار دوم: والدیــن ســعی 

ــه، حكمــت 3۹۹(. ــبَْحانَُه ..." ) نهج البالغ ــِه ُس ــِه اللَّ ــی َمْعِصیَ ــْیٍء إِل ِف ــی كُلِّ َش ــُه ِف یُِطیَع
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كننــد و فرزنــدان خــود را بــه ســمت دوســتانی  گزینــش دوســتان دخالــت 
كــه بــا ارزش هــا و باورهــای والدیــن هماهنــگ هســتند تــا  كننــد  هدایــت 

الگویــی والدیــن باشــد. الگویــی دوســتان تقویت كننــده نقــش  نقــش 

2.�الگوهای�نامناسب
یكــی از موانــع ایفــای نقــش الگویــی والدیــن الگوهــای نامناســب هســتند. 
فرزنــدان ممكــن اســت ایــن الگوهــا را از دوســتان، رادیــو و تلویزیــون، كوچــه 
ــن  ــال، ای ــر ح ــه ه ــند. ب ــه باش ــتان آموخت ــای داس كتاب ه ــواره،  ــازار، ماه و ب
گرایش هــا، ارزش هــا و رفتارهــای والدیــن را بــه فرزنــد  الگوهــا خــاف باورهــا، 
مــا القــا می كننــد و می تواننــد تأثیــر نقــش الگویــی والدیــن را كمرنــگ و حتــی 

از بیــن ببرنــد.

 برای مبارزه با الگوهای نامناسب راهكارهای زیر توصیه می شود:

ــاره 	  ــازی اش ــن در زمینه س ــش از ای ــه پی ــكار: چنان ك ــتین راه نخس
بــا فراهــم آوردن زمینــه مناســب مانــع آشــنایی  كــه  ایــن اســت  كردیــم، 

فرزنــدان بــا ایــن الگوهــا بشــویم. 
ــد از 	  دومیــن راهــكار: در صــورت نبــود زمینــه مســاعد، والدیــن بای

گاهــی دادن، توانایــی تشــخیص و تصمیم گیــری صحیــح را در فرزنــد  راه آ
گاهانــه از الگوهــای منفــی دوری كنــد. كــه بتوانــد آ ایجــاد كننــد؛ به گونــه ای 

معرفــی 	  بــا  می تواننــد  والدیــن  همچنیــن  راهــكار:  ســومین 
منفــی  پیامدهــای  بیــان  بــا  نیــز  و  نامناســب  الگــوی  زشــِت  ویژگی هــای 
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گرایــش بــه ایــن الگــو را در فرزنــد بــه پایین تریــن حــد رســاند  الگوگیــری از او، 
كننــد. در ایــن صــورت، نــه تنهــا فرزنــد او را  و حتــی فرزنــد را از وی متنفــر 
گاهــی ای كــه از او بــه دســت  الگــوی خــود قــرار نمی دهــد، بلكــه بــا توجــه بــه آ
آورده، چــه بســا ســعی می كنــد رفتارهــای مخالــف او را انجــام بدهــد و از ایــن 

طریــق، تهدیــد بــه فرصــت تبدیــل می شــود.
چهارمیــن راهــكار: الگوهــای مثبتــی بــرای فرزنــدان معرفــی یــا 	 

ایجــاد شــود و نشــاط و جذابیــت ایــن الگوهــا نیــز به گونــه ای تقویــت شــود 
ــد. كنن ــدا  ــل پی ــا تمای ــن الگوه ــوی ای ــه س ــتر ب ــدان بیش ــه فرزن ك

گــر هیــچ یــك از ایــن راهكارهــا مؤثــر واقــع نشــد، 	  پنجمیــن راهــكار: ا
گاهی بخشــی و تذكــر  ضــرورت دارد والدیــن بكوشــند الگوهــای منفــی را بــا آ

كننــد. اصــاح 
گــر ایــن فعالیت هــا كارگــر نیفتاد، شایســته اســت 	  ششــمین راهــكار: ا

ــر برســد و راهــكار آن  ــا صف ــه حــد اقــل ی ــا الگوهــای منفــی ب ــد ب ــاط فرزن ارتب
كــردن محلــه یــا مدرســه و حتــی هجــرت از  قطــع ارتبــاط خانوادگــی، عــوض 

آن شــهر و روستاســت.

1.�تلویزیون�و�رسانه�های�دیگر
اســتفاده بیــش از انــدازه از رســانه های مختلــف بــه ویــژه تلویزیــون، از یــک 
طــرف ارتبــاط فرزنــدان بــا والدیــن را بــه حداقــل می رســاند و همیــن امــر 
الگوگیــری فرزنــدان از والدیــن را تضعیــف می كنــد. از ســوی دیگــر، ایــن 
رســانه ها بــا معرفــی الگــو بــا روش هــای جــذاب ســمعی و بصــری موجــب 
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الگــوی  را  رســانه ها  ایــن  معرفــی شــده  الگوهــای  مــا  فرزنــدان  می شــوند 
كننــد؛ ایــن نیــز بــه نوبــه خــود تأثیرگــذاری الگویــی والدیــن  خــود انتخــاب 
كــه ایــن رســانه ها  را تضعیــف می كنــد. ایــن خطــر وقتــی جدی تــر می شــود 
برخــی  همچــون  بشــوند؛  رهبــری  و  هدایــت  اســام  دشــمنان  به وســیله 

فاســد. اینترنتــی  و ســایت های  شــبكه های ماهــواره ای 

برای مبارزه با این مانع شایسته است این فعالیت ها انجام شود:

ــن  ــرض ای ــود را در مع ــدان خ ــند فرزن ــن بكوش ــه اول والدی اول. در درج
رســانه ها و شــبكه ها قــرار ندهنــد. 

بــا فرزنــدان  دوم. والدیــن بكوشــند از راه ارتبــاط جــذاب و هیجانــی 
خــود در قالب هایــی همچــون بــازی، تفریــح و مســافرت، پیونــد خــود بــا 
كــرده و از وابســتگی آنــان بــه رســانه ها پیشــگیری  فرزندانشــان را تقویــت 

ــد. كنن

و  خطــرات  مــورد  در  گاهی بخشــی  آ راه  از  می تواننــد  والدیــن  ســوم. 
صمیمانــه  گفتگوهــای  قالــب  در  رســانه ها،  بــه  وابســتگی  آســیب های 
بــا  یــا مشــاوره  كاس هــای آموزشــی خــاص و  بــه  یــا فرســتادن فرزنــدان 
متخصصــان، مانــع وابســتگی فرزنــد بــه رســانه شــده و در عیــن حــال روش 

صحیــح اســتفاده از رســانه ها را بــه آنــان بیاموزنــد.

ــان و  ــدت زم ــرای م ــدان ب ــاركت فرزن ــا مش ــد ب ــن می توانن ــارم. والدی چه
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كننــد تــا ارتبــاط  ع اســتفاده از ایــن رســانه ها قوانینــی را تدویــن و اجــرا  نــو
ــرد. گی ــرار  ــرل ق كنت ــانه ها در  ــا رس ــد ب فرزن

2.�اشتغال�تمام�وقت�والدین
كــه فاصلــه  بیــن فرزنــدان و والدیــن را زیــاد و در نتیجــه  از دیگــر مســائلی 
كم رنــگ می كنــد، اشــتغال تمام وقــت والدیــن اســت.  نقــش الگویــی آنــان را 
كــودک یــا در مهدكــودک باشــد و یــا  وقتــی پــدر و مــادر هــر دو شــاغل باشــند و 
كــه زمــان  كنــد و والدیــن وقتــی بــه خانــه برســند  در خانــه، تنهــا روز را ســپری 
كــودک اســت، دیگــر فرصتــی بــرای الگوگیــری از والدیــن نمی مانــد.  خــواب 
ــد  ــه دســت خــود والدیــن اســت؛ یعنــی والدیــن بای راه حــل ایــن مشــكل ب
كافــی بــرای همراهــی بــا فرزندانشــان  كارشــان بكاهنــد تــا فرصــت  از حجــم 

داشــته باشــند.

سه.�نقش�آموزشی
نمــاز عملــی عبــادی مشــتمل بــر انجــام اعمالــی خــاص همــراه بــا قرائــت و 
كــه در شــرع مشــخص  كیفیــت و شــرایطی خــاص  كــه بایــد بــه  ذكــر اســت 
كــه نمــاز بایــد بــا نیــت خالــص و بــه قصــد  گــردد. از آنجــا  شــده، انجــام 
گاهی هایــی در حــوزه اعتقــادی  انجــام فرمــان خــدا اقامــه شــود، الزمــه آن آ
كــه بایــد بــا آداب و شــرایطی خــاص انجــام شــود، نیازمنــد  اســت. نیــز از آنجــا 
گاهی هــا بایــد بــه هنــگام،  گاهی هایــی در زمینــه احــكام اســت. تمــام ایــن آ آ
ــا شــرایط رشــد جســمانی و روانــی فرزنــد بــه او ارائــه  بــه انــدازه و متناســب ب
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گاهــی  شــود. از ســوی دیگــر، یكــی از عوامــل اصلــی تــرک نمــاز در فرزنــدان ناآ
از چیســتی و فلســفه، چگونگــی اقامــه، آثــار و فوایــد، و عواقــب زیانبــار تــرک 
نمــاز اســت. چنان كــه بی رغبتــی بــه نمــاز و نامرتــب خوانــدن نمــاز و اهمیــت 
كافــی و ناقــص از نمــاز اســت. در مقابــل،  گاهــی نا نــدادن بــه آن ناشــی از آ
شــناخت بیشــتر نســبت بــه نمــاز موجــب رغبــت بیشــتر بــه نمــاز و پایــداری و 

اســتقامت بیشــتر در ایــن راه اســت.

والدیــن در جایــگاه اولیــن معلــم و مربــی فرزنــد خویــش وظیفــه و نقــش 
كــودكان خــود را بــا نمــاز و  بزرگــی در ایــن زمینــه بــر عهــده دارنــد. آنــان بایــد 
كننــد و بــه همیــن جهــت، یكــی از نقش هــای  تمــام ابعــاد و جوانــب آن آشــنا 
كــردن نمــاز در جــان  والدیــن در مســیر ترغیــب فرزنــدان بــه نمــاز و نهادینــه 
ــر آمــوزش  فرزنــدان، نقــش آموزشــی اســت. در روایــات معصومان؟مهع؟نیــز ب
امیر المؤمنیــن  اســت.  شــده  كیــد  تأ والدیــن  از جانــب  فرزنــدان  بــه  نمــاز 
ــم الصــاة ...."؛1 بــه فرزنــدان خــود نمــاز  ــوا صبیانك علی؟ع؟می فرمایــد: "علم
كــه در آمــوزش واجبــات  كــرم؟ص؟ والدینــی را  ــر ا بیاموزیــد. همچنیــن پیامب
كــرده و فرمــوده اســت:  كوتاهــی می كننــد، توبیــخ  دینــی بــه فرزنــدان خــود 
ــُم  ــْن آبَائِِه ــِه ِم ــوَل اللَّ ــا رَُس ــَل یَ ــْم َفِقی ــْن آبَائِِه ــاِن ِم ــِر الزََّم ــاِل آِخ ــٌل ِلَطَْف "َویْ

الُْمْرِِكیــَن َفَقــاَل اَل ِمــْن آبَائِِهــُم الُْمْؤِمِنیــَن اَل یَُعلُِّمونَُهــْم َشــْیئاً ِمــَن الَْفرَائـِـِض ..."؛2 

وای بــر كــودكان آخرالزمــان از جانــب پــدر و مادرشــان! پــس به ایشــان عرض 

1. صدوق، خصال، ج 2، ص 627.

2. نوری، مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل، ج  15، ص 164.
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شــد: ای رســول خــدا، منظورتــان پــدر و مــادران مشــرک اســت. ایشــان پاســخ 
ــات  ــه واجب ك ــن  ــت ای ــه عل ــن؛ ب ــادران مؤم ــدر و م ــب پ ــر! از جان ــد: خی دادن

ــوزش نمی دهنــد. ــان آم ــه فرزندانش ــی را ب دین
بنابرایــن، ضــرورت دارد والدیــن بــه نقــش آموزشــی خــود توجــه جــدی 
ــق  ــای موف ــد. ایف كنن ــاده  ــر آن آم ــای مؤث ــرای ایف ــود را ب ــند و خ ــته باش داش
نقــش آموزشــی والدیــن مســتلزم آشــنایی آنــان بــا راهكارهــا و موانــع ایفــای 
ــای  ــاره روش ه ــل درب ــه تفصی ــارم ب ــل چه ــه در فص ك ــا  ــت. از آنج ــش اس نق
بحــث  راهكارهــا  دربــاره  اینجــا  در  كــرد،  خواهیــم  بحــث  نمــاز  آمــوزش 

نمی كنیــم و تنهــا بــه بحــث موانــع می پردازیــم.
موانع�ایفای�نقش�آموزشی

ح زیــر  برخــی از مهم تریــن موانــع ایفــای نقــش آموزشــی والدیــن بــه شــر
اســت:

1.�پایین�بودن�اطالعات�دینی�والدین
یكــی از موانــع اصلــی ایفــای نقش آموزشــی والدین در خانــواده، اندك بودن 
كــه بضاعــت دینــی  اطاعــات دینــی والدیــن اســت. بســیار پیــش می آیــد 
كــه پاســخگوی  كــرده، چنــان انــدك اســت  والدیــن، حتــی والدیــن تحصیــل 
نیازهــای شــرعی خودشــان هــم نیســت، چــه رســد بــه اینكــه پاســخگوی 
نیازهــای آموزشــی و تربیتــی فرزندانشــان باشــد. بنابرایــن، والدیــن بایــد تــا 
ــا  كــه می تواننــد در باالبــردن ســطح معلومــات دینــی خــود بكوشــند ت آنجــا 

بتواننــد ایــن وظیفــه را بــه بهتریــن وجــه بــه انجــام برســانند. 
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كافی 2.�نداشتن�مهارت�

داشــتن اطاعــات دینــی بــه تنهایــی بــرای موفقیــت والدیــن در تربیــت 
كافــی از  ــدازه  ــه ان ــد ب ــر آن، بای ــزون ب كافــی نیســت و اف دینــی فرزندانشــان 
گاهــی داشــته، بتواننــد بــا مهــارت آنهــا  كارآمــد آمــوزش نمــاز نیــز آ روش هــای 
كار چــه بســا الزم باشــد دوره هــای خاصــی را  كار بگیرنــد. بــرای ایــن  را بــه 

ــوند. ــنا بش ــه آن آش ــوط ب ــای مرب ــا و مهارت ه ــن روش ه ــا ای ــا ب ــد ت بگذرانن

3.�مشغله �زیاد�والدین
كنــار خانــواده  كــه فرصتــی بــرای در  گاه برخــی از والدیــن چنــان پرمشــغله اند 
بــودن ندارنــد، تــا چــه رســد بــه فرصــت آمــوزش نمــاز بــه فرزنــدان خــود. 
از  فرزندانشــان  تربیــت  و  تعلیــم  كــه  باشــند  توجــه داشــته  بایــد  والدیــن 
كــه فرزنــدان مــا ثمــره زندگــی و میــوه  ــان اســت. چــرا  مهم تریــن وظایــف آن
ــه  ــان مای ــا و بد بختی اش ــبختی م ــان خوش ــبختی آن ــتند و خوش ــا هس دل م

ســرافكندگی  ماســت.

4.�دشواری�تربیت�دینی
كــه آمــوزش  یكــی دیگــر از موانــع ایفــای نقــش آموزشــی والدیــن ایــن اســت 
و پــرورش، به ویــژه آمــوزش دینــی و نمــاز، ســختی ها و دشــواری هایی دارد 
و بــه مقصــد رســاندن ایــن وظیفــه نیــاز بــه صبــر، حوصلــه، تــاش و پشــتكار 
كــه خــود را بــرای  كار خطیــر برآینــد  دارد. والدینــی می تواننــد از عهــده ایــن 

كــرده باشــند. تحمــل ایــن ســختی ها آمــاده 
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5.�بی توجهی�و�اهمیت�ندادن�به�آموزش های�دینی
كافــی ندارنــد و از تأثیــرات  كــه والدیــن معمــواًل اطاعــات دینــی  از آنجــا 
سرنوشت ســاز پیــروی از آموزه هــای دینــی مطلــع نیســتند، بــه تربیــت دینــی 
كــه والدیــن  نیــز اهمیــت چندانــی نمی دهنــد. در حالــی  فرزنــدان خــود 
بایــد بداننــد نــه تنهــا ســعادت اخــروی، بلكــه ســعادت دنیــوی و موفقیــت 
فرزندانشــان در زندگــی نیــز، در گــرو آشــنایی و پایبندی به دیــن و آموزه های 
دینــی اســت. بــه همیــن جهــت، باید بــه تربیت دینــی فرزندان خــود اهمیت 
بســیاری دهنــد. البتــه، گاه برخــی شــبهات و افــكار و اندیشــه های نادرســت، 
كــه دیــن و مقیــد بــودن بــه  ایــن ذهنیــت را بــرای والدیــن درســت می كنــد 
آن نقشــی در خوشــبختی انســان ها ندارد. به همین جهت، شایســته اســت 

ایــن شــبهات بــا روش هــای صحیــح از ذهــن والدیــن زدوده شــود.

6.�تزلزل�خانواده
كــه ســتون های خانواده انــد مســتحكم  كــه روابــط پــدر و مــادر  هنگامــی 
ــرزان اســت و هــر لحظــه احتمــال مــی رود  نباشــد، در واقــع بنــای خانــواده ل
ایــن بنــا در هــم شــكند و فــرو ریــزد. در چنیــن خانــواده ای فرصــت و فضایــی 
ــه وجــود  ــواده ب ــرای برنامه ریــزی در راســتای رشــد و تكامــل اعضــای خان ب
كــردن ایــن بنــا یــا تأســیس بنایــی  نمی آیــد و دغدغــه اصلــی آنهــا یــا اســتوار 

دیگــر اســت. 
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كوركورانه كردن�فرزندان�به�تقلید� 7.�عادت�

كــودكان بیشــتر آموخته هــای خــود را از راه تقلیــد فــرا  كــه  درســت اســت 
می گیرنــد؛ امــا تكیــه بیــش از انــدازه بــر ایــن فراینــد، خــود مانعــی جــدی 
بــرای تعلیــم و تربیــت دینــی فرزنــدان می گــردد. از ایــن رو، والدیــن بایــد 
ج نهنــد  كنجــكاوی فرزندانشــان را بخصــوص در ســنین نوجوانــی، ار حــس 
و ایــن حــس را در آنــان زنــده نــگاه داشــته، روحیــه پرسشــگری و نّقــادی را 
لی  كــرده، آنــان را بــه ســوی حق جویــی و حق پذیــرِی اســتدال در آنهــا تقویــت 

ســوق دهنــد.

چهار.�نقش�نظارتی�و�مراقبتی
نظــارت و مراقبــت یكــی از ضروریــات فعالیــت تربیتــی اســت و بــدون آن 
نمی تــوان بــه ســرانجام رســیدن فعالیت هــای تربیتــی امیــد داشــت؛ زیــرا 
ــر  ــد مؤث ــای فرزن ــا و رفتاره ــر نگرش ه ــری هــم ب ــل دیگ ــر از والدیــن عوام غی
كم اثــر یــا منحــرف  هســتند و همانهــا ممكــن اســت تاش هــای والدیــن را 
كــرده، و در نتیجــه، پــس از مدتــی ممكــن اســت فرزنــد رفتــار آموختــه شــده را 
كــه والدیــن متوجــه  كــرده یــا حتــی بــا آن بــه ســتیزه برخیــزد. اینجاســت  تــرك 
كــه از نظــر آنــان مخفــی مانــده، تمــام زحمــات  كــه در اثــر عواملــی  می شــوند 

آنــان  بربــاد رفتــه اســت.

برخی از دالیل نیاز به مراقبت و نظارت عبارتند از:

گاهی هــا و ناپختگی هــای دوران  كــه ناشــی از ناآ اول. تأثیر پذیــری بــاال 
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كودكــی و نوجوانــی اســت؛

آینده نگــری و نداشــتن قــدرت خود كنترلــی و  دوم. روزمرگــی و عــدم 
مراقبــت از خــود؛

ســوم. جــدا شــدن تدریجــی كــودكان از خانــواده و قــرار گرفتــن در میحط هــای 
اجتماعی مختلف؛

چهــارم. هیجانــات و عواطــف فراوان، شــدید و پیچیــده دوران نوجوانی 
گروه گرایــی آنــان؛ و روحیــه دوســت گرایی و 

گســتره  گروهــی و عمــق و  ع و فراوانــی رســانه های فــردی و  پنجــم. تنــو
بــاالی تأثیر گــذاری آنهــا.

الف(�صالحیت�های�الزم�برای�نظارت�و�مراقبت
فرزنــدان مــا در عرصه هــای مختلــف نیاز به مراقبت و نظــارت دارند. نظارت 
گســتره وســیعی را در برمی گیــرد؛ امــا  كودكــی  و مراقبــت در دوران نــوزادی و 
ــا ایــن  كــودک اســت تــا مســائل تربیتــی. ب بیشــتر در قلمــرو مســائل زیســتی 
كــه بــا وی در اتبــاط هســتند  كــودک و افــرادی  حــال، مراقبــت از محیــط 
در  می شــوند  بزرگ تــر  هرچــه  فرزنــدان  دارد.  او  تربیــت  در  مهمــی  نقــش 
كارهــای شــخصی و زیســتی خودشــان مســتقل می شــوند و در عــوض بــه 
ــد.  ــدا می كنن ــاز پی ــتری نی ــاری بیش ــی و رفت ــای تربیت ــا و نظارت ه مراقتب ه
كــودک و رشــد فكــری، عاطفــی و  بــه عبــارت دیگــر، بــا باالتــر رفتــن ســن 
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كمتــر می شــود،  گرچــه در بعــد زیســتی نیــاز بــه مراقبــت و نظــارت  حركتــی او، 
گســترده تر می شــود و الزم  قلمــرو نظــارت در بعــد روحــی و فكــری و عاطفــی 
گفتــار، رفت و آمــد، دوســت یابی و دوســت داری، رســانه هایی  اســت رفتــار و 
ــرار دارد و نحــوه اســتفاده از آنهــا، احساســات و داد و  ــد ق ــار فرزن ــه در اختی ك
ســتدهای عاطفــی و وضعیــت روحی روانــی فرزند، آموزشــگاه و فعالیت های 

تحصیلــی وی همگــی تحــت مراقبــت و نظــارت قــرار بگیرنــد. 

از ســوی دیگــر، خصوصیــات و ویژگی هــای فرزنــد در دوره هــای مختلــف 
ــر  ــد تغیی ــز بای ع و شــیوه نظــارت نی ــو ــه تناســب آن ن رشــد تغییــر می كنــد و ب
كودكــی )از تولــد تــا 13ـ14 ســالگی( بــه دلیــل ویژگی هــای  كنــد. در دوران 
خــاص ایــن دوره، نظــارت آشــكار و بی پــرده اســت و اعمــال آن در قالــب امــر 
و نهــی و تشــویق و تنبیــه مســتقیم اســت؛ امــا در دوران نوجوانــی و جوانــی 
غ رســیده و از  كــه فرزنــد مــا از نظــر جســمی بــه بلــو ) 14 ســالگی بــه بعــد( 
نظــر ویژگی هــای شــخصیتی، توانایــی شــناخت و عمــل رشــد یافتــه اســت، 
گفتگوهــای صمیمانــه و  نظــارت بایــد نا محســوس و در قالــب مشــاوره، 
ماننــد آن باشــد. ایــن مطلــب از ســخنان حكیمانــه پیامبــر؟ص؟ نیــز اســتفاده 
كــودک بــه  می شــود. ایشــان فرمودنــد: "هفــت ســال اول، دوران وابســتگی 
كارهایــش  كــودک بــه شــدت نیــاز بــه مراقبــت دارد و تمــام  والدیــن اســت، 
كــه دائــم بایــد از آن  بــه عهــده والدیــن اســت و در نتیجــه ماننــد " گل" اســت 

گرمــا محافظــت شــود. " 1 مراقبــت و در مقابــل ســرما و 

1. قَاَل رَُسوُل اللَِّه؟ص؟:  "الَْولَُد َریَْحانٌَه ...) صحیفه اإلمام الرضا؟ع؟، ص45(؛ عن 
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كامــل  در هفــت ســال دوم، فرزنــدان مــا بــرای آمــوزش و تأدیــب آمادگــی 
را  دارنــد و به راحتــی دســتورات و خواســته های والدیــن و مربیــان خــود 
می پذیرنــد1 و هماننــد یــك غــام نظارت هــا و امــر و نهی هــا را می پذیرنــد؛ 
ل طلبــی او2 باعــث مــی شــود  امــا در دوران نوجوانــی و جوانــی روحیــه اســتقا
كــه نظارت هــای بی پــرده و امــر و نهی هــای مســتقیم را نپذیرنــد و حتــی 
گاهــی در مقابــل آنهــا موضع گیــری و لج بــازی كننــد. پــس در ایــن دوره، بایــد 
گفتگوهــای صمیمانــه  نظــارت نامحســوس بــوده و اصــاح از راه مشــاوره و 

صــورت بگیــرد.

گــرو ویژگی هــا و  بــر ایــن اســاس، موفقیــت در امــر نظــارت و مراقبــت در 
كننــد. ایــن  كــه والدیــن بایــد آنهــا را در خــود ایجــاد  صاحیت هایــی اســت 

صاحیت هــا عبارتنــد از:

گاهــی�از�ویژگی�هــا�و�نیازهــای�روحــی�ـ�روانــی،�عاطفــی�و�رفتــاری� اول.�آ

امیر مؤمنان؟ع؟: ولدك ریحانتك  سبعا ... « )ابن أبی الحدید، رشح نهج البالغه، ج 20، ص 

.)343

اِدُق:؟ع؟ "دَِع ابَْنَك ...یَُؤدَّْب  َسبَْع ِسِنیَن َو ..."  )شیخ صدوق، من ال یحرضه  1. قَاَل الصَّ

الفقیه، ج  3، ص 4۹2(؛ َعْن أَِبی َعبِْد اللَِّه؟ع؟: "الُْغاَلُم .... یَتََعلَُّم الِْكتَاَب َسبَْع ِسِنیَن ..." )کلینی، 

الكافی، ج 6، ص47(.

؟ص؟: "الَْولَُد َسیٌِّد َسبَْع ِسِنیَن َو َعبٌْد َسبَْع ِسِنیَن َو َوِزیٌر َسبَْع ِسِنیَن فَِإْن رَِضیَت  2. َ قَاَل النَِّبیُّ

یَن َسَنًه َو إِلَّ ُضَِب َعَى َجْنبَیِْه فََقْد أَْعَذرَْت إِىَل اللَِّه" )حرعاملی، وسائل  َخاَلئَِقُه ِلِْحَدى َو ِعْشِ

الشیعة، ج  21، ص 476(.
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فرزنــدان�در�هــر�دوره�ســنی

گاهــی از لــوازم نظــارت اســت؛ چــون والدیــن بــدون علــم از شــرایط و  ایــن آ
ویژگی هــای فرزنــدان خــود در هــر رده ســنی، نمی تواننــد بفهمنــد كــدام یــک 
كــدام یــک  از رفتــار و حــاالت فرزندشــان طبیعــی و مقتضــای ســن آنهاســت و 
گاهــی در  ع ناهنجــاری اســت. مســلمًا ایــن آ غیــر طبیعــی و نشــانگر یــک نــو

نحــوه پیشــگیری و درمــان خطــرات احتمالــی هــم الزم اســت.

گاهی�از�شیوه�های�نظارت�و�بازخوردگیری دوم.�آ
والدیــن بایــد بداننــد بــا چــه روش هایــی می تواننــد فرزنــد خودشــان را تحت 
نظــر بگیرنــد، و بــا چــه روش هــا و ســنجش  هایی می تواننــد آنــان را ارزیابــی 
كننــد. در غیــر ایــن صــورت، ممكــن اســت بــا روش هــای اشــتباه و آســیب زا 

كننــد. زیان هــای جبــران ناپذیــری بــه فرزنــدان خــود وارد 

سوم.�نشانه�شناسی�و�دقت�و�ریزبینی�در�آن
در پزشــكی یكــی از مهم تریــن موضوعــات، شــناخت نشــانه های بیماری هــا 
ع بســیار مهــم اســت. شــناخت هایی  اســت، در تربیــت هــم ایــن موضــو
متربــی،  رفتــاری  و  عاطفــی  فكــری،  رشــد  ســطح  نشــانه های  همچــون 
و  تربیــت  فراینــد  در  او  ســامت  عــدم  و  ســامت  نشــانه های  شــناخت 

از ضروریــات اســت. بخصــوص نظــارت و مراقبــت 

چهارم.�رازداری،�دلسوزی،�حلم�و�بردباری
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گــر رازهــا و اســراری را  كــه نظــارت بــر فرزنــدان را بــه عهــده می گیــرد، ا كســی 
كشــف می كنــد فــاش ســازد یــا صبــور و بردبــار نباشــد و  ل نظــارت  كــه در خــا
گــر بی تفــاوت باشــد  برخوردهــای عجوالنــه و افراطــی داشــته باشــد، و حتــی ا
و دلــش بــرای متربــی نســوزد، نظــارت او نــه تنهــا ســودی نخواهــد داشــت، 

ک اســت. كامــا خطرنــا بلكــه 

ب(�روش�نظارت�و�مراقبت
پــس از روشــن شــدن ضــرورت مراقبــت و نظــارت و صاحیت هــای الزم بــرای 

كنــون بایــد بــه روش نظــارت و مراقبــت بپردازیم.  آن، ا

1.�تغافل
كــه متوجــه  اولیــن اقــدام در نظــارت و مراقبــت "تغافــل" اســت. هنگامــی 
خطایــی می شــویم، در بســیاری از مــوارد الزم نیســت آن را متذكــر شــویم؛ 
بلكــه بایــد وانمــود كنیــم چیزی نمی دانیم. تغافل و چشــم پوشــی از اشــتباه 
دیگــران یــک فضیلــت اخاقــی بــزرگ اســت؛ امیرمؤمنــان؟ع؟ می فرماینــد: 
كارهــای  "ِمــْن أَْشَِف أَْعــَاِل الْكَِریــِم َغْفلَُتــُه َعــاَّ یَْعلَــم" ؛ یكــی از بــا ارزش تریــن 

گاه اســت.1 یكــی از آثــار  كــه از آن آ انســان بزرگــوار "تغافــل" از چیزهایــی اســت 
ــوا  ــا والدیــن اســت )َو َعظُِّم كــم ارزش، حفــظ اقتــدار مربــی ی تغافــل در امــور 
ــور(2؛ زیــرا عــدم تغافــل ممكــن اســت  ــَن اْلُُم ــیِّ ِم نِ ــِن الدَّ ــِل َع ــْم ِبالتََّغاُف أَْقَداَركُ

قبــح خطــا را بشــكند، حریــم بیــن مــا و فرزندمــان را از بیــن ببــرد و حتــی او 

1. نهج البالغه، )للصبحی صالح(، ص 507.

2. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 200.
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كــه تغافــل بــه ایــن معنــا نیســت  كنــد. البتــه، بایــد توجــه داشــت  را جری تــر 
كاری نكنیــم؛ بلكــه تنهــا بدیــن معناســت  كــه بــرای جلوگیــری از تكــرار خطــا 
كــه از راه هــای مختلــف بــدون اینكــه فرزندمــان متوجــه بشــود، بــرای درمــان 

كنیــم.  اقــدام 

ــم از  ــوارد نمی توانی ــه م ــه در هم ك ــت  ــروری اس ــه ض ــن نكت ــه ای ــه ب توج
ــوارد  ــی از م ــه برخ ــت ب ــته اس ــا شایس ــم. در اینج كنی ــتفاده  ــل اس روش تغاف

كنیــم: اســتفاده از تغافــل اشــاره 

كــه می دانیــم فعــل ناشایســت فرزندمــان نــه از روی  اول. در جایــی 
عمــد و علــم، بلكــه ناشــی از نادانــی یــا اشــتباه بــوده اســت. در این گونــه 
مــوارد نــه تنهــا خطــای فرزندمــان را بــه رخــش نكشــیم، بلكــه ســعی 

ــرار دهیــم. ــار او ق گاهــی الزم را در اختی كنیــم شــناخت و آ

خــودش  خطــای  از  هــم  فرزندمــان  می دانیــم  كــه  جایــی  در  دوم. 
در  ولــی  دارد،  ع  موضــو كــردن  مخفــی  در  ســعی  و  اســت  پشــیمان 
اثــر وسوســه، تنبلــی یــا هــر دلیــل دیگــری مرتكــب عمــل ناپســندی 
همچــون، تــرك نمــاز، شــده اســت. در اینجــا ســعی می كنیــم، بــدون 
ع خبــر داریــم، بــا روش هــای  كــه مــا از موضــو اینكــه فرزندمــان بفهمــد 
كنیــم تــا بــه  مناســبی اراده، ایمــان، اعتقــادات و شــناخت او را تقویــت 

راحتــی فریفتــه هــوای نفســش نشــود.
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كــه می دانیــم فرزندمــان قصــد تكــرار عمــل را نــدارد  ســوم. در جایــی 
و فقــط در شــرایط خاصــی مرتكــب ایــن خطــا شــده اســت. در اینجــا 
كــه فرزنــد مــا را در  كنیــم پیــش نیایــد شــرایط مشــابهی  بایــد تــاش 

اشــتباه می كنــد. اقــدام دچــار  و  تصمیم گیــری 

كــه نقــش اساســی در تربیــت و  كــم ارزش  چهــارم. در امــور جزئــی و 
كنیــم. در  سرنوشــت فرزنــد نــدارد نیــز الزم نیســت دائــم عیب جویــی 
گــذار  ــدن خــودش وا ــه و پختــه ش ــد اصــاح را بــه تجرب ــوارد بای ــن م ای
كــه از امیرمؤمنــان؟ع؟ نقــل شــد: "َو  كــه در روایتــی  كنیــم. همان گونــه 
ــور"؛1 جایــگاه خــود را بــا  ــَن اْلُُم ــیِّ ِم نِ ــِن الدَّ ــِل َع ــْم ِبالتََّغاُف ــوا أَْقَداَركُ َعظُِّم

كار هــای پســت بــاال ببریــد. كناره گیــری از 

2.�اصالح�یا�حذف�ریشه�خطا
اقــدام دوم در نظــارت و مراقبــت اصــاح یــا حذف سرچشــمه خطاســت. یكی 
از بهتریــن روش هــای اعمــال نظــارت ایــن اســت كــه وقتــی متوجــه خطایــی 
ــد شــدیم، برخــورد مســتقیم و ناشــیانه نكــرده، بلكــه ریشــه و  ــار فرزن در رفت
كنیــم. بــرای نمونــه،  منشــای خطــا را شناســایی و آن را اصــاح یــا حــذف 
وقتــی متوجــه شــدیم علــت كم شــدن انگیزه فرزندمــان برای خوانــدن نماز، 
كــه بــه نمــاز اهمیتــی نمی دهــد،  دوســتی بــا یكــی از همكاســی هایی اســت 
كــه بكوشــیم دوســت او را هــم بــا دعــوت بــه نمــاز،  بهتریــن روش ایــن اســت 

1. هامن.
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گــر در ایــن امــر توفیقــی نداشــتیم، رابطــه فرزندمــان بــا  كنیــم و ا اهــل نمــاز 

كنیــم. ایــن دوســت را بــه حداقــل رســانده و قطــع 

3.�تذكر
ســومین اقدام در راســتای نظارت و مراقبت تذكر دادن اســت. تذكر در لغت 
بــه معنــای یــادآوری اســت. در زبــان فارســی در معنایــی نزدیــك بــه اخطــار 
گفتــه می شــود: "بــه بازی كــن خاطــی  و هشــدار نیــز بــه كار مــی رود. وقتــی 
تذكــر داده شــد"؛ مــراد از تذكــر تنهــا یــادآوری نیســت؛ بلكــه مــراد، مرتبــه ای 
باالتــر از یــادآوری خطــا و پایین تــر از اخطــار و هشــدار اســت. معنــای ایــن واژه 
كــه از مربــی ســر می زنــد تــا  گفتــار و یــا رفتــاری  در قــرآن عبــارت اســت از " 
كــرده و از آن بی خبــر  متربــی را نســبت بــه آنچــه از یــاد بــرده، یــا از آن غفلــت 
گاه ســازد و احساســات او را در  ــرای او الزم می باشــد، آ اســت و اطــاع از آن ب

قبــال آنهــا برانگیــزد".1

منظــور مــا از تذكــر در اینجــا، تذكــر بــه معنــای اول اســت؛ هرچنــد تذكــر بــه 
معنــای قرآنــی را نیــز شــامل می شــود. تذكــر بــه معنــای اول بیشــتر در جایــی 
كــه تغافــل و اصــاح و حــذف ریشــه های محیطــی خطــا  كار مــی رود  بــه 

ممكــن نبــوده یــا مؤثــر واقــع نشــده اســت.

ــا بی اطــاع باشــد و همیــن  ــل ی ــا از آن غاف ــد م ــه ممكــن اســت فرزن آنچ
كم توجهــی یــا بی توجهــی وی بــه نمــاز شــود عبارتنــد از: خــدا و  موجــب 

1. محمد رضا قامئی مقدم، روش های تربیتی در قرآن، ج 1، ص 43.
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نعمت هــای او، مــرگ و قیامــت، آثــار و بــركات نمــاز، عواقــب و پیامدهــای 
گــوار تــرك نمــاز و بی توجهــی بــه آن. تذكــر بــه ایــن معنــا بســیار نزدیــك بــه  نا

موعظــه اســت. 

به هر حال، در تذكر باید نكاتی را در نظر داشت:
اول. اطمینان حاصل كردن از نادرستی عمل

پیــش از اقــدام بــه تذكــر، بایــد نادرســتی و خطــا بــودن عمــل احراز شــود. 
بــرای مثــال، ممكــن اســت فرزنــد مــا بــه دلیــل درســتی نمــازش را بــا 
ــا  ــه تنه ــر دادن ن ــورت، تذك ــن ص ــد. در ای كن ــه  ــه اقام ــا عجل ــا ب ــر ی تأخی
ضرورتــی نــدارد، بلكــه موجــب می شــود ابهــت و عظمــت والدیــن در 

كــم شــود. نظــر فرزنــدان 
دوم. تذكر غیر مستقیم و در خفا

كــرد و مرتكــب خطایــی شــد، تــا آنجــا  گــر فرزنــد در انجــام نمــاز كوتاهــی  ا
كــه ممكــن اســت بایــد بــه صــورت غیر مســتقیم و پنهانــی و دور از چشــم 
كرامــت او  دیگــران بــه او تذكــر داد. ایــن موجــب  حفــظ عــزت نفــس و 

شــده و مقاومتــش را در برابــر تذكــر بــه حداقــل می رســاند.
سوم. عكس العمل رفتاری

گاه تذكــر  گفتــاری باشــد؛ بلكــه  كنــش در برابــر خطاهــا همیشــه نبایــد  وا
كشــیدن و  گاهــی چهــره در هــم  باشــد.  نیــز می توانــد مؤثــر  رفتــاری 
كــردن و جــواب ســام را ســنگین و بــا تأخیــر دادن، بیشــتر از تذكــر  اخــم 

ــر دارد.  ــاری تأثی گفت
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چهارم. استفاده از واسطه

الزم نیســت همــه تذكرهــا را خــود والدیــن مســتقیم بــه فرزنــد بدهنــد. 
گاه اســتفاده از دوســتان، معلــم یــا پــدر بــزرگ و مــادر بــزرگ بیــش از تذكــر 
مســتقیم والدیــن می توانــد مؤثــر باشــد و ایــن كار موجــب می شــود پرده 
حجــب و حیــا و حرمــت میــان والدیــن و فرزنــدان نیــز خدشــه دار نگــردد. 

- پنجم. برخورد شدید در برخی موارد
كــه تذكــر بایــد نــرم و مایــم باشــد؛ امــا همیشــه این گونــه  درســت اســت 
كارســاز نیســت. در برخــی مــوارد نیــز الزم اســت تذكــر تنــد باشــد تــا  تذكــر 

در فرزنــد مؤثــر واقــع شــود.

4.�امر�و�نهی
امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر یكــی از عوامــل حیــات خانــواده و جامعــه 
اســت. در متــون دینــی مــا ایــن وظیفــه یكــی از فــروع دیــن و بــه عهــده 
یــا  تــرك  از  بــه نمــاز و نهــی  یكایــک مســلمانان واجــب شــده اســت. امــر 
بی توجهــی بــه آن یكــی از مصادیــق امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر اســت. 
كیــد ویــژه  در قــرآن و روایــات نیــز امــر بــه نمــاز در محیــط خانــواده، مــورد تأ
اســت. خداونــد متعــال خطــاب بــه پیامبــر؟ص؟ می فرمایــد: "َو أُْمــْر أَْهلَــَك 

ــا".1 ــِرْ َعلَْیَه ــوِه َو اْصطَ لَ ِبالصَّ

ابو سعید خدرى می گوید:

1. طه: 132.
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كــه ایــن آیــه نــازل شــد: "و أمر اهلــك بالصلــوة..."؛ و خاندان  هنگامــی 
خــود را بــه نمــاز فرمــان بــده، پیامبــر خــدا هشــت مــاه در وقــت نمــاز 
صبــح بــه در خانــه علــی؟ع؟ می آمــد و می گفــت: خــدا شــما را رحمــت 
ــه  ــد اللّ كــه: "إنــا یری كنــد، وقــت نمــاز اســت و ایــن آیــه را می خوانــد 

لیذهــب عنكــم الرجــس أهــل البیــت و یطهركــم تطهیــرا".1

قــرآن مداومــت بــر امــر بــه نمــاز را از ویژگی هــای حضــرت اســماعیل؟ع؟ 
كاِه َو كاَن ِعْنــَد َربِّــِه َمرِْضیًّــا".2  ــاِة َو الــزَّ ح می كنــد: "َو كاَن یَأُْمــُر أَْهلَــُه ِبالصَّ مطــر
ایــن وظیفــه اختصــاص بــه پیامبــر؟ص؟ و امامــان ؟امهع؟نــدارد و شــامل همــه 
كــرم؟ص؟ نقــل می كنــد:  مســلمانان می شــود. امــام صــادق؟ع؟ از پیامبــر ا
كــه  ــَاِة إَِذا بَلَُغــوا َســْبعَ  ِســِنینَ "؛3 فرزندانتــان را هنگامــی  ــْم ِبالصَّ "ُمــُروا ِصْبَیانَكُ

كنیــد. هفــت ســاله شــدند بــه نمــاز امــر 

ــه  ــد ب ــت فرزن ــی در هدای ــش مهم ــد نق ــر می توان ــار تذك كن ــن روش در  ای
كــه بــه هیــچ روی  نمــاز داشــته باشــد. بــه عــاوه ایــن روش، ویژگــی ای دارد 
گــر وجــود دارد، چنــدان بــارز نیســت و آن  در ســایر روش هــا وجــود نــدارد، یــا ا
اینكــه در امــر و نهــی، نوعــی خواســت قاطــع و جــدی از ســوی آمــر و ناهــی 
وجــود دارد. بــه دیگــر ســخن، در روش هایــی ماننــد تذكــر و بیــان فوایــد 
نمــاز، جنبــه  اقناعــی بســیار قــوی اســت؛ در آن روش هــا مربــی می كوشــد در 
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كنــد، تــا بــر اســاس آن  فــرد، انگیــزه ای درونــی بــرای اقــدام بــه عمــل ایجــاد 
انگیــزه عمــل كنــد؛ امــا در امــر و نهــی جنبــه  اقناعــی كم رنگ تــر و جنبــه  فشــار 
بیرونــی بــرای واداشــتن فــرد بــه عمــل بارزتــر اســت. آمــر و ناهــی در صددنــد 
كننــد، خــواه وی از صمیــم قلــب  بــا فشــار از بیــرون، فــرد را وادار بــه عمــل 
كار باشــد یــا نباشــد. بنابرایــن، امــر و نهــی مكمــل تذكــر و دیگــر  مایــل بــه آن 
كارایــی آنهــا را نیــز بــاال می بــرد. البتــه اســتفاده از ایــن روش  روش هاســت و 

كــه مقاومــت فرزنــد را برانگیــزد. بایــد به گونــه ای نباشــد 

5.�تنبیه�و�تشویق
در اعمــال نظــارت بــه هیــچ وجــه از روش تشــویق و تنبیــه بی نیــاز نیســتیم؛ 
كــه  كــه در تعلیــم و تربیــت، تشــویق و تنبیــه بــه منزلــه دو بــال هســتند  چــرا 
بــا آنهــا متربــی بــه پــرواز در می آیــد و بــه ســوی مقصــد عالــی رشــد، تكامــل و 
ــا و  ــه دانش ه ــاز ب ــن روش نی ــح از ای ــتفاده صحی ــه اس ــد. البت ــت می كن حرك

كــه در جــای خــود بــه آن می پردازیــم. مهارت هــای خاصــی دارد 

ج(�آسیب�شناسی�نظارت�و�مراقبت
نظــارت و مراقبــت نیــز ماننــد دیگــر نقش هــای خانــواده، آفت هــا و آســیب هایی 
كــه توجــه بــه آنهــا ضــروری اســت. برخــی از مهم تریــن آســیب های آن  دارد 

عبــارت اســت از: 
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1.�تفریط�و�بی توجهی�والدین�به�نظارت�و�مراقبت
دلیــل  بــه  فرزنــدان  نمــاز  بــر  مراقبــت  و  نظــارت  بــه  والدیــن  بی توجهــی 
گاهــی از اهمیــت و ضــرورت آن، مشــغله بیــش از انــدازه، یــا اعتمــاد بیــش  ناآ
كــه والدین  از حــد بــه فرزنــدان از آســیب های جــدی نظــارت و مراقبت اســت 
بایــد بــه آنهــا توجــه بكننــد. امــروزه در بســیاری از مــوارد، والدیــن از رفــت 
و آمدهــای دختــر و پســر خــود هیــچ خبــری ندارنــد و متأســفانه بــا بســیاری 
اینترنــت،  جملــه  از  ـ  می كننــد  اســتفاده  فرزندانشــان  كــه  رســانه هایی  از 

شــبكه های ماهــواره ای و تلفــن همــراه ـ هیــچ آشــنایی ندارنــد. 

2.�افراط�و�سلب�آزادی های�منطقی
گاهــی والدیــن بــه بهانــه نظــارت و مراقبــت، آزادی هــای منطقــی فرزنــدان 
ــان  ــد فرزندش ــع رش ــا مان ــه تنه كار ن ــن  ــا ای ــد و ب ــلب می كنن ــا س ــدود ی را مح
می شــوند؛ بلكــه آســیب های تربیتــی جــدی بــه فرزندانشــان وارد می ســازند.

3.�نظارت�محدود
كثــر مــوارد والدیــن نظــارت و مراقبــت خــود را بــه عرصــه خاصــی محــدود  در ا
كــرده از دیگــر عرصه هــا غفلــت می كننــد. مثــا پــدر و مــادر بــه بهداشــت 
جســمی، تغذیــه و پیشــرفت درســی فرزندانشــان اهمیــت می دهنــد و آن 
را تحــت نظــارت و مراقبــت مــداوم دارنــد؛ امــا مســائل مذهبــی فرزنــدان 
گــر تقیدات  آنچنــان كــه بایســته اســت، برایشــان مهــم نیســت. در حالــی كه ا
مذهبــی فرزنــد اصــاح شــود، نظــم، اراده قــوی، توجــه بــه بهداشــت و دیگــر 
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ویژگی هــای الزم نیــز در او ایجــاد می شــود.

4.�روش های�نادرست�در�نظارت
ــه  اســتفاده روش هــای نادرســت در نظــارت از دیگــر آســیب های ایــن مقول

ــد. ــاب می آی ــه حس ب
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فصل سوم: اصول هدایت و راهنمایی فرزندان به نماز
گاه و هدفمنــد بــوده، بــرای رســیدن بــه هــدف خــود  انســان موجــودی آ
گزیــر از فعالیــت و تــاش اســت؛ امــا فعالیــت و تــاش در صورتــی بــه نتیجــه  نا
كارآمــد انجــام شــود. ایــن قاعــده  ــی دقیــق و  ــر اســاس اصول ــه ب ك می رســد 
كــه یكــی از مصادیــق آن هدایــت و راهنمایــی  در مــورد تربیــت عبــادی 
فرزنــدان بــه نمــاز اســت نیــز صــادق اســت. اصــول هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز 
انجــام فعالیت هــای  كــه در چگونگــی  كلــی هســتند  دســتور العمل هایی 
مربــوط بــه هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز نقــش مهمــی ایفــا می كننــد. در ایــن 

فصــل، مهم تریــن ایــن اصــول را بــه اختصــار معرفــی می كنیــم.

یک.�اصل�زمینه�سازی
هدایــت فرزنــد بــه ســوی نمــاز و آمــوزش نمــاز بــه او یــك فعالیــت اســت. ایــن 
فعالیــت ماننــد هــر فعالیــت دیگــر نــه در خــأ؛ بلكــه در یــك محیــط و موقعیت 
گــر ایــن محیــط و موقعیــت بــرای انجــام ایــن فعالیــت  اتفــاق می افتــد. ا
آمــاده شــده باشــد، زحمــت مــا مفیــد واقــع می شــود و ثمــر می دهــد و در 
غیــر ایــن صــورت، بــه احتمــال زیــاد بــه هــدر مــی رود و بــه هــدف مــورد نظــر 
نمی رســد. بــه دیگــر ســخن، تربیــت ماننــد باغبانــی اســت. باغبــان پیــش 
ــا شــخم زدن و جمــع آوری ســنگ ها و  كاشــتن نهــال، نخســت زمیــن را ب از 
مــواد زایــد آمــاده می كنــد. ســپس نهــال را مــی كارد؛ زیــرا می دانــد نشــاندن 
نهــال در زمیــن ناهمــوار و آماده نشــده چیــزی جــز زحمــت بیهــوده نیســت. 

ایــن قاعــده در مــورد نمــاز نیــز صــادق اســت.
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ــه نمــاز اصــل و قاعــده نخســتین  ــدان ب بدیــن ترتیــب، در ترغیــب فرزن
همــان زمینه ســازی اســت. پیــش از ایــن در بررســی نقــش زمینه ســازی 
كرده ایــم و در اینجــا آن را  خانــواده دربــاره راه و روش زمینه ســازی بحــث 

تكــرار نمی كنیــم.

دو.�اصل�جامعیت
كــه برخــاف برخــی عبادت هــای تــك بعــدی  نمــاز عملــی عبــادی اســت 
گونــی دارد. در نمــاز ذكــر و قرائــت،  گونا ابعــاد  ماننــد روزه و دعــا و ذكــر، 
نیــت و رفتــار توأمــان وجــود دارد. از ســوی دیگــر، نمــاز یــك رفتــار اســت و 
گرایشــی  ــد، ســه بعــد دارد: شــناختی،  گفته ان رفتــار، چنان كــه روانشناســان 
كــم از  كــه بهــره ای هرچنــد  كســی صــادر می شــود  و رفتــاری. رفتــار نمــاز از 
گرایــش و توانایــی عمــل نســبت بــه آن را داشــته باشــد. هــر چــه  شــناخت، 
ــه ایــن  ــرد ب ــر باشــد، ف گرایــش قوی ت ــر و هــر چــه  شــناخت بیشــتر و عمیق ت
عمــل پایبندتــر خواهــد بــود؛ مشــروط بــه اینكــه توانایــی و مهــارت بــرای 
گرایــش هــم  گاه و بــه آن  كامــًا بــه نمــاز آ كســی  گــر  انجــام آن را دارا باشــد. ا
داشــته باشــد امــا فاقــد توانایــی و مهارتهــای الزم باشــد، بــرای مثــال، حمــد و 
ع و ســجود را بــه صــورت صحیــح انجــام  ســوره و اذكار را ندانــد یــا نتوانــد ركــو

ــد. ــام ده ــح انج ــورت صحی ــه ص ــاز را ب ــد نم ــد، نمی توان ده

اســاس  بــر  می كنــد.  تأییــد  را  مطلــب  همیــن  نیــز  دینــی  آموزه هــای 
آموزه هــای دینــی اســاس نمــاز بــر شــناخت و اعتقــاد بــه خــدا و پیامبــر ؟ص؟و 
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پــس از آن بــر شــناخت و بــاور بــه ایــن تكلیــف دینــی اســتوار اســت. افــزون بــر 
گرایــش بــه انجــام دســتور خداونــد متعــال و نیــز بــر  ایــن، نمــاز بــر انگیــزه و 
انجــام رفتارهــای خــاص بــه همــان صورتی كه در شــرع آمده، اســتوار اســت. 
كــه عمــل بــه  بــر اســاس آموزه هــای دینــی، نمــاز در صورتــی قبــول می شــود 
آن از شــناخت و بــاور و انگیــزه صحیــح نشــأت گرفتــه باشــد و مطابــق دســتور 

شــرع انجــام شــود. 

بدیــن ترتیــب، در آمــوزش نمــاز بایــد بــه هــر ســه بعــد آن توجــه داشــت. 
باورهــای الزم،  اســت شــناخت و  بایســته  نمــاز،  بــه  در هدایــت فرزنــدان 
گرایش هــا و انگیزه هــای صحیــح و توانایی هــا و مهارت هــای الزم را در آنــان 
كــه در هدایــت  كــرد و پــرورش داد. اصــل جامعیــت بدیــن معناســت  ایجــاد 
گرایشــی یــا بعــد رفتــاری بســنده  بــه نمــاز نبایــد تنهــا بــه بعــد شــناختی، بعــد 

كــرد و پــرورش داد. كــرد، بلكــه بایــد بــه هــر ســه بعــد بــه انــدازه الزم توجــه 

سه.�اصل�رفق�و�مدارا
كــه در آموزه هــای اســامی  رفــق و مــدارا یكــی از اصــول تعلیــم و تربیــت اســت 
كیــد شــده اســت. پیامبــر؟ص؟ می فرمایــد: "أمرنــی ربّــی مبــداراه  بــر آن بســیار تأ
كــردن بــا مــردم  النــاس، كــا أمرنــی بــأداء الفرائــض"؛1 پــروردگارم مــرا بــه مــدارا 

دســتور داده، چنان كــه مــرا بــه انجــام واجبــات دســتور داده اســت. در روایــت 
ــره بالصــر و  ــداً، فأم ــّل ـ بعــث محّم ــّز و ج ــه ـ ع دیگــری آمــده اســت: "إّن اللّ

1. مجلسی، بحاراألنوار، ج۹، ص202.
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الرفــق"؛ 1 خداونــد عــّز و جــّل محمــد را بــر انگیخت؛ ســپس او را به اســتقامت 

و رفــق دســتور داد. در برخــی روایــات بــه رفــق بــا شــیعیانـ  بــه ویــژهـ  ســفارش 
لــوا علــی شــیعتنا، و ارفقــوا بهــم"؛2 بــر شــیعیان مــا [ شــده اســت: "ال تَُحمِّ
چیزهــای ســخت] تحمیــل نكنیــد و بــا آنــان بــه نرمــی و مایمــت رفتــار كنید.

كار می رود: "رفق" در لغت در چهار معنا به 
 1. خــوب انجــام دادن یــك كار، در مقابــل بــد انجــام دادن آن؛ 2. نرم خویی 
كار؛  در مقابــل تند خویــی و شــدت عمــل؛ 3. میانــه روی و اعتــدال در انجــام 

كار.3 4. محكــم كاری و دقــت در انجام 
كار رفتــه  "مــدارا" نیــز در لغــت بــه معنــای ماطفــت و نرمــی و احتیــاط بــه 

كتاب هــای لغــت، بــرای رفــق دو معنــای خــوب انجــام  گرچــه در  اســت.4 
دادن و محكــم كاری و دقــت در انجــام كار هــم بیان شــده اســت؛ اما بررســی 
كثــر مــوارد در  كــه ایــن واژه در ا كاربردهــای آن در روایــات نشــان می دهــد 
معنــای نرم خویــی و میانــه روی در انجــام كار بــه كار رفتــه اســت و بــه همیــن 
ــا  ــن دو واژه ب ــه ای ك ــم  ــی ه ــان فارس ــت. در زب ــدارا اس ــا م ــرادف ب ــت، مت جه
كار مــی رود. كار مــی رود در همیــن معنــا بــه  یكدیگــر و بــه صــورت تركیبــی بــه 
كــه  بنابرایــن، اصــل رفــق و مــدارا در تعلیــم و تربیــت بدیــن معناســت 
ــی  ــكل و تكّلف ــه مش ــدون اینك ــی )و ب ــت و نرم ــا مایم ــان را ب ــی، متربی "مرب

1. هامن. 

2. کلینی، كاىف، ج8، ص 334. 

3. طریحى، مجمع البحرین، ذیل ماده رفق. 

4. هامن، ذیل ماده درى. 
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ــد". كن ــت  ــر هدای ــورد نظ ــی م ــداف تربیت ــوی اه ــه س ــد( ب كنن ــاس  احس

كــه  اصــل بنیادیــِن رفــق و مــدارا در تعلیــم و تربیــت اقتضــا می كنــد 
كــه متربــی  برنامه هــا و فعالیت هــای تربیتــی به گونــه ای طراحــی و اجــرا شــود 
كــراه و اجبــار، بتوانــد مراحــل رشــد و  بــه آســانی و بــدون احســاس تحمیــل و ا
گیر اســت كه  كمــال را طــی كنــد. از ســوی دیگــر، رفــق و مــدارا اصلــی عــام و فرا
بســیاری از اصــول دیگــر ماننــد اصــل تدریــج، اصــل تســهیل، اصــل اعتــدال 
كــه رفــق و مــدارا در عمــل جــز بــا  و اصــل تفــرد از مصادیــق آن هســتند؛ چــرا 

رعایــت ایــن اصــول محقــق نمی شــود.

چهار.�اصل�تدریج
یكــی از ویژگی هــای انســان، زمانمنــدی اوســت. شــكل گیری جنیــن 
گذشــت نــه مــاه اســت. پــس از تولــد نیــز  كامــل شــدن آن نیازمنــد  انســان و 
كامــل انســان نیازمنــد طــی حــدود چهــارده ســال اســت. زمانمنــد و  رشــد 
تدریجــی بــودن پیدایــش و رشــد انســان محــدود بــه امــور زیســتی و تكویــن 
گرایــش و شــناخت او نیــز  ح او نیســت؛ بلكــه شــامل رفتــار و  اعضــا و جــوار
گرایش هــا و دانش هــا نیــز در انســان، زمانمنــد  می شــود. یادگیــری رفتارهــا، 
و تدریجــی اســت. نمــاز نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت و یادگرفتــن نمــاز و 
پایبنــد شــدن بــه آن نیــز نیازمنــد زمــان اســت و نمی تــوان انتظــار داشــت بــه 
كامــًا بــه  یكبــاره در مــدت یــك هفتــه و یــك مــاه فرزنــد مــا نمــاز را بیامــوزد و 

گــردد. آن پایبنــد 
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بــه همیــن جهــت، پیشــوایان دینــی مــا بــه والدیــن دســتور داده انــد 
آمــوزش نمــاز بــه فرزنــد و ترغیــب وی بــه آن را چنــد ســال پیــش از رســیدن 
كننــد. در روایــات صــادره از معصومان؟مهع؟ســن  وی بــه ســن تكلیــف شــروع 
شــروع آمــوزش نمــاز از شــش ســالگی تــا ده ســالگی بیــان شــده اســت.1 ایــن 
نشــان می دهــد بیــن چهــار تــا هشــت ســال بــرای آشــنایی فرزنــدان بــا نمــاز و 

كامــل آنــان بــه نمــاز وقــت الزم اســت. پایبنــدی 

كــه در آمــوزش نمــاز بــه  اصــل تدریــج بیانگــر ایــن مطلــب نیــز هســت 
ــه آن را  كل نمــاز و معــارف و مهارت هــای مربــوط ب ــد یكبــاره  فرزنــدان، نبای
كــرد؛ بلكــه بایــد آنهــا را بــه تدریــج آمــوزش داد. بــرای مثــال،  بــه فرزنــد ارائــه 
كــرد تــا آن را انجــام  بایــد نخســت اصــل ســجده را بــه وی آموخــت و او را رهــا 
دهــد. پــس از مدتــی بایــد وضــو را بــه وی آمــوزش داد. پــس از مدتــی بایــد 
از او خواســت صــورت نمــاز را انجــام دهــد و رعایــت شــرایط نمــاز را از وی 

نخواســت.

در تصریــح بــه ایــن مطلــب در روایتــی از امــام صــادق یــا باقر2؟امهع؟نقــل 
شــده اســت:

ــار بگــو: "ال  ــه او می گوینــد هفــت ب كــه پســر ســه ســاله شــد ب ــگاه  "آن

1. داودی، سیره تربیتی معصومان؟مهع؟، ج 2، تربیت دینی، ]بحث ضمیمه آموزش مناز، 

روایات دسته دوم[

2. این تردید در خود روایت است.
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إلــه إالّ اللّــه". وقتــی ســه ســال و هفــت مــاه و بیســت روزه شــد، بــه او 

ــه". وقتــی چهــار ســاله  ــد رســول اللّ می گوینــد: هفــت بــار بگــو: "محّم
ــد و آل  ــی محّم ــه عل ــی اللّ شــد بــه او می گوینــد: هفــت بــار بگــو " صلّ
ــت  ــند: دس ــد از او می پرس ــام ش ــالش تم ــج س ــه پن ك ــگاه  ــد". آن محّم

گــر جــواب صحیــح  كــدام اســت؛ ا كــدام و دســت راســت تــو  چــپ تــو 
كــن و رهایــش  داد او را رو بــه قبلــه می كننــد و می گوینــد: ســجده 
كــه شــش ســالش تمــام شــد،  می كننــد تــا شــش ســاله شــود. زمانــی 
ع و ســجود را بــه او می آموزنــد و بــه نمــازش وا می دارنــد تــا هفــت  ركــو
ســاله شــود. وقتــی هفــت ســالش تمــام شــد بــه او می گوینــد: دو 
دســت و صورتــت را بشــوی، آنــگاه بــه او می گوینــد: نمــاز بخــوان، تــا 
نــه ســالش تمــام شــود. در آن هنــگام، وضــو بــه او می آموزنــد و بــرای 
آن او را می زننــد، و نمــاز را بــه او می آموزنــد و بــر آن او را می زننــد.1 
هــرگاه وضــو و نمــاز را آموخــت، خداونــد والدینــش را مشــمول رحمــت 

خــود می كنــد".2

پنج.�اصل�تسهیل
انســان موجــودی اســت بــا اســتعدادها و توانایی هــا و قابلیت هــای شــگرف. 
بــه فعلیــت  انســان هنــوز  تولــد  ابتــدای  توانایی هــا در  و  قابلیت هــا  ایــن 

ــتفاده از آن  ــا اس ــت. ام ــاز اس ــوزش من ــی در آم ــه بدن ــواز تنبی ــت ج ــن روای ــای ای 1. معن

ــت. ــده اس ــث ش ــاب آن بح ــل در ب ــه تفصی ــارم ب ــل چه ــه در فص ــی دارد ك رشایط

2. عاملی، وسائل الشیعة، ج 21، ص 474.
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نرســیده اند و بــه فعلیــت رســیدن و شــكوفا شــدن آنهــا تدریجــی و نیازمنــد 
كوشــش اســت. خــود ایــن  فراهــم آمــدن زمینه هــای مناســب و تــاش و 
كوشــش ها نیــز در صورتــی بــه نتیجــه مطلــوب می انجامــد و  تاش هــا و 
كــه متناســب بــا توانایی هــا و  نهــال انســان را بــه مرحلــه ثمر دهــی می رســاند 

اســتعدادهای وی باشــد.

كوششــی اســت  كــودكان و نونهــاالن نیــز فعالیــت و  آمــوزش نمــاز بــه 
كــه خداونــد  بــه منظــور بــه فعلیــت رســاندن فطــرت الهــی و خداپرســتی 
گذاشــته اســت. ایــن فعالیــت  حكیــم و دانــا در وجــود انســان بــه ودیعــه 
كــه  در صورتــی اســتعداد خداپرســتی فطــری در انســان را شــكوفا می كنــد 
گــر خواســته های  متناســب بــا توانایی هــا و اســتعدادهای انســان باشــد. ا
كــرده و  مربــی از متربــی نوخاســته بیــش از تــوان او باشــد، او را زمین گیــر 
كوچكــش را در زیــر بــار ســنگین خواســته های بیــش از توانــش خــم  قامــت 
می كنــد و مجــال قــد راســت كردن و سربرافراشــتن بــه وی نمی دهــد. در 
گــر خواســته های مربــی بســیار انــدك و ناچیــز باشــد، رشــد وی را در  مقابــل، ا
فضــای خواســته های انــدك خــود محــدود می كنــد و او را از ســر برافراشــتن 
كمــال بازمــی دارد. از ایــن رو، معصومــان؟مهع؟در  و دســتیافتن بــه اوج رشــد و 
ــودكان، توانایــی و ظرفیــت آنهــا را در نظــر می گرفتنــد و  ك ــه  آمــوزش نمــاز ب
در آمــوزش نمــاز بــر آنــان ســخت نمی گرفتنــد و آنــان را از رعایــت بســیاری از 
اعمــال و آداب نمــاز معــاف می كردنــد؛ هرچنــد پایبنــدی بــه همــان اعمــال 
بــر پایــه شــمار فراوانــی از روایــات،  و آداب را از بزرگســاالن می خواســتند. 
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كــودكان دســتور می دادنــد نمــاز ظهــر و عصــر و نیــز نمــاز مغــرب  ائمه؟مهع؟بــه 
كــه بزرگســاالن ایــن چهــار نمــاز را در چهار  و عشــا را بــا هــم بخواننــد، در حالــی 

گانــه می خواندنــد. فضیل بن یســار می گویــد: وقــت جدا
"علی بن حســین ؟ع؟بــه كــودكان دســتور مــی داد، نمــاز مغــرب و عشــا 
كــه بخوابنــد و  را بــا هــم بخواننــد و می فرمــود: ایــن بهتــر از آن اســت 

نمــاز عشــای آنــان قضا شــود".1
همچنین روایت شده است:

كــه نــزد او بودنــد وا می داشــت  كودكانــی را  "امــام زیــن العابدیــن؟ع؟ 
تــا نمــاز ظهــر و عصــر و نمــاز مغــرب و عشــا را در یــك وقــت بخوانند. به 
كار بــرای آنــان ســبك تر اســت  او اعتــراض شــد و ایشــان فرمــود: ایــن 
و بهتــر بــه انجــام آن می شــتابند و موجــب می شــود نمــاز را ضایــع 
نكننــد و نخوابنــد ]تــا نمــاز آنــان قضــا شــود[ و به كار دیگری مشــغول 

نشوند."2

1. عن الفضیل بن یسار قال: "كان علی بن الحسین؟ع؟ یأمر الصبیان یجمعون بین املغرب 

والعشاء ویقول: هو خیر من أن یناموا عنها" )کلینی، كاىف، ج 3، ص 40۹(.

2. "عن علی بن الحسین؟ع؟ أنّه كان یأخذ من عنده من الصبیان بأن یصلّوا الظهر والعرص 

فی وقت واحد، واملغرب والعشاء فی وقت واحد. فقیل له فی ذلك، فقال: هو أخّف علیهم، 

واجدر أن یسارعوا إلیها; ول یضیّعوها ول یناموا عنها ول یشتغلوا" )نورى، مستدرك الوسائل، 

ج 15، ص 160(.
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شش.�اصل�اعتدال

اعتــدال و پرهیــز از افــراط و تفریــط یكــی از مصادیــق اصــل رفق و مداراســت. 
افــراط و تفریــط خــواه از طــرف متربــی و فرزنــد خــواه از طــرف مربــی و والدیــن 
ــت  هــر دو مذمــوم اســت. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ افــراط و تفریــط را نشــانه جهال
ــاً أو مفرِّطــا"؛1 نــادان  ــا ُمْفرِط ــری الجاهــل إّم تلقــی می كنــد و می فرمایــد: "الت
كوتاهــی. انســان افــراط كار ماننــد  یــا افــراط و زیــاده روی می كنــد یــا تفریــط و 
كــه وســیله نقلیــه اش بــر اثــر فشــار زیــاد  راننــده ای عصبانــی و عجــول اســت 
معیــوب می شــود و خــود وی نیــز بــه مقصــد نمی رســد و چــه بســا در میانــه راه 
بــه واســطه ســرعت زیــاد از جــاده راســت منحــرف شــده، خــود و وســیله اش 

را نابــود   كنــد.

ــته  ــاری دانس ــده را ج ــن قاع ــام همی ــز اس ــاز نی ــژه نم ــادات و به وی در عب
كــه افــراط در عبــادت،  و پیــروان خــود را از افــراط برحــذر داشــته اســت؛ چــرا 
گــر افــراط كار در ابتــدای مســیر عبــادت باشــد، موجــب دلزدگــی  بخصــوص ا
گرامــی اســام؟ص؟ در  و در نهایــت رویگردانــی از عبــادت می شــود. پیامبــر 

سفارشــی بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می فرمایــد:

كــه  "یــا علــی، ... عبــادت پــروردگارت را بــر خــودت ناخوشــایند مكــن 
كار نــه پشــتی ]ســالم بــرای مركبــش[ باقــی می گــذارد و نــه  افــراط 

راهــی می پیمایــد".2

1. نهج البالغه، حكمت 70.

ْض إِىَل نَْفِسَك ِعبَاَدَه َربَِّك  2 . َعْن أَِبی َعبِْد اللَِّه؟ع؟: "قَاَل رَُسوُل اللَِّه؟ص؟ یَا َعلِی ... َو َل تُبَغِّ
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امام صادق؟ع؟ فرمود:
فرمــود:  مــن  بــه  پــدرم؟ع؟  عبــادت می كــردم.  بســیار  "در جوانــی 
كــه خداونــد عــز و  كــن  كــه می بینــم عبــادت  كمتــر از ایــن  پســرم، 
جــل هــرگاه بنــده ای را دوســت بــدارد، بــه انــدك عمــل او هــم راضــی 

می شــود."1
بدیــن ترتیــب، اصــل اعتــدال اقتضــا می كنــد والدیــن فرزنــدان خــود را 
از افــراط در نمــاز بازدارنــد، چنان كــه اقتضــا دارد از تفریــط و بی توجهــی و 

ــد.  ــز بازدارن ــه آن نی ــدادن ب اهمیــت ن

كــه والدیــن انتظاراتــی  افــزون بــر ایــن، اصــل اعتــدال اقتضــا می كنــد 
بیــش از انــدازه از فرزنــد خــود نداشــته باشــند؛ زیــرا انتظــار بیــش از انــدازه، 
ــر؟ص؟ و  ــخنان پیامب ــه در س ــی، چنان ك ــی و نوجوان كودك ــنین  ــژه در س به وی
ائمه؟مهع؟آمــده اســت، موجــب خســتگی و دلزدگــی و در نهایــت بی میلــی 
ــه  ــه نمــاز شــده، او را از نمــاز دور می كنــد و چــه بســا ب ــد ب و بی عاقگــی فرزن
گــر فرزنــد  تــرك نمــاز بینجامــد. انتظــار بیــش از انــدازه دو پیامــد منفــی دارد: ا
گــر  كنــد، از نمــاز بیــزار و دلــزده می شــود و ا مطابــق انتظــار والدیــن عمــل 
مطابــق نظــر آنــان عمــل نكنــد، موجــب ناراحتــی والدیــن و تنــش میــان آنهــا 
ــه وظایــف  كــه در عمــل ب ــد  ــه وجــود می آی ــد ب می شــود؛ ایــن تصــور در فرزن

فَِإنَّ الُْمْنبَتَّ یَْعِنی الُْمْفرَِط َل ظَْهراً أَبَْقى َو َل أَرْضاً قَطََع" )کلینی، كافی، ج 2، ص 87(.

1. َعْن أَِبی َعبِْد اللَِّه؟ع؟:: "اْجتََهْدُت ِفی الِْعبَاَدِه َو أَنَا َشابٌّ فََقاَل لِی أَِبی؟ع؟ یَا بَُنی ُدوَن َما 

أََراَك تَْصَنُع فَِإنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ إَِذا أََحبَّ َعبْداً رَِضی َعْنُه ِبالْیَِسیِر" )کلینی، كافی، ج 2، ص 87(.
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كوتاهــی می كنــد و همیــن موجــب می شــود اعتمــاد بــه نفــس  دینــی اش 
گــردد. از ســوی دیگــر، والدیــن نبایــد ســطح انتظــارات خــود را  فرزنــد ضعیــف 
كــه نتیجــه آن ســهل انگاری و بی توجهــی بــه نمــاز یــا  بســیار پاییــن بیاورنــد 

تــرك نمــاز خواهــد بــود.

هفت.�اصل�تفرد
كــه موجــودات زنــده  یكــی از ســنت های الهــی در جهــان هســتی ایــن اســت 
هــر چنــد از یــك نــوع باشــند و ویژگی هــای مشــتركی بــا یكدیگــر داشــته باشــند، 
كامــًا شــبیه یكدیگــر نیســتند و هــر یــك از آنهــا تفاوت هــای خاصــی بــا یكدیگــر 
كــه آنهــا را از دیگــر موجــودات آن نــوع متمایــز می كنــد. انســان هــم از  دارنــد 
كات فــراوان،  كنــار شــباهت ها و اشــترا ایــن قاعــده اســتثنا نیســت و افــراد در 
كامــًا شــبیه  تفاوت هایــی نیــز بــا یكدیگــر دارنــد. حتــی دو بــرادر یــا خواهــر نیــز 
یكدیگــر نیســتند و در خصوصیــات بدنــی و روحــی تفاوت هایــی بــا یكدیگــر 
دارنــد. ایــن همــان اصــل تفــرد اســت. هــر انســان، انســانی منحصــر بــه فــرد 
كــه او را از دیگــر انســان ها  اســت بــا ویژگی هــای جســمی و روحــی خــاص خــود 
ــِب َو  َه ــاِدِن الذَّ ــاِدنُ  كََمَع ــاُس  َمَع جــدا می كنــد. امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: "النَّ
ِه"؛1مــردم معدن هایــی هماننــد معــدن طــا و نقره انــد ]و بــا یكدیگــر  الِْفضَّ

ــه نمــاز ایــن  كــه در دعــوت فرزنــدان ب متفاوتند[.اصــل تفــرد اقتضــا می كنــد 
كنیــم و بــرای دعــوت هــر فرزنــد از شــیوه ها و روش هــا و فنونــی  تفــرد را لحــاظ 

كــه بــا خصوصیــات او ســازگارتر اســت. كنیــم  اســتفاده 

1. كلینی، الكافی، ج 8، ص 177.
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هشت.�اصل�هماهنگی
هماهنگــی در خانــواده نقــش مهمــی در هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز دارد. 
گونــه نخســت هماهنگــی پــدر و مــادر  گونــه اســت:  هماهنگــی مــورد نظــر دو 
گفتــار پــدر و مــادر در دعــوت  گونــه دوم هماهنگــی رفتــار و  بــا یكدیگــر و 

ــه نمــاز اســت. ــدان ب فرزن

كــه بــه فرزنــدان ایــن  ع اول از ایــن جهــت مهــم اســت  هماهنگــی نــو
پیــام مهــم را ارســال می كنــد كــه از نظــر والدیــن، نمــاز یكــی از وظایــف مهــم و 
واجــب دینــی؛ اســت و هیــچ شــك و تردیــدی در آن راه نــدارد و آنــان، یك فرد 
مســلمان و موظفنــد نمــاز را بخواننــد؛ تخلــف از ایــن نه تنها تخلف از دســتور 
دینــی اســت، بلكــه تخلــف از خواســت والدیــن و موجــب رنجــش آنــان اســت 

و موجــب بی توجهــی والدیــن بــه آنــان خواهــد شــد.

گــر والدیــن در دعــوت بــه نمــاز بــا یكدیگــر هماهنــگ نباشــند، تــاش  امــا ا
آنهــا در ایــن زمینــه بی اثــر یــا كم اثــر می شــود.  بــرای مثــال، یكــی بــر آن بســیار 
كیــد نداشــته باشــد؛ یــا یكــی از آن دو  كنــد، ولــی دیگــری بــر آن تأ كیــد  تأ
بیــدار شــدن در هنــگام اذان صبــح را بــرای ادای نمــاز صبــح ضــروری بدانــد 
و دیگــری بــا آن مخالفــت كنــد. ایــن ناهماهنگــی پیامــش بــرای كــودك این 
كــه اواًل معلــوم نیســت آنچــه والدیــن از او می خواهنــد از نظــر آنهــا  اســت 
كــه ایــن دو بــا یكدیگــر اختــاف دارنــد؛  ضــروری و اطاعتــش الزم  باشــد؛ چــرا 
ثانیــًا معلــوم نیســت خواســته والدیــن خواســته دیــن هــم باشــد و بــه همیــن 
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ــود.  ــاز می ش ــد ب ــرای فرزن ــن ب ــته والدی ــرپیچی از خواس ــرای س ــت، راه ب جه
بــه عبــارت دیگــر، اختــاف و ناهماهنگــی والدیــن در دعــوت فرزنــد بــه نمــاز 
مشــروعیت و مقبولیــت دعــوت آنهــا را در ذهــن فرزنــد از میــان می بــرد و 

همیــن مانــع بزرگــی در پذیــرش آن اســت.

كــه تعبیــر  گفتــار و رفتــار والدیــن(  ع دوم )هماهنگــی  هماهنگــی نــو
گفته هــای خــود اســت، در هدایــت  دیگــری از عامــل بــودن والدیــن بــه 
كیــد  بــه نمــاز بســیار تأثیرگــذار اســت و در آموزه هــای اســامی بــر آن بســیار تأ
شــده اســت. از امیر المؤمنیــن؟ع؟ روایــت شــده كــه فرمــود: "َمــن نََصــب نفَســه 
كــه  كســی  للنــاِس إمامــاً فَعلیــه أن یبــَدأ بتعلَیــم نَفِســه قبــَل تعلیــِم َغیــره ..."؛1 

خــود را در جایــگاه راهنمــا و معلــم دیگــران قــرار داده اســت بایــد پیــش از 
تعلیــم دیگــران بــه تعلیــم خــود بپــردازد .... . مطابــق ایــن روایــت، هــر كســی 
كــه می خواهــد بــه تعلیــم و تربیــت دیگــران بپــردازد و بــه آنــان بگویــد چــه 
انجــام دهنــد یــا ندهنــد، پیــش از آن بایــد خــود بــه آن بایــد و نبایدهــا عمــل 

كــرده باشــد. در روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ می خوانیــم:

"كونــوا دعــاَه النــاس بغیــر ألســنتكم لیــروا منكــم إالجتهــاد و الصــدق و 

كنیــد امــا نــه بــا زبانتــان؛ تــا مــردم از شــما  ــورع"؛2 مــردم را دعــوت  ال

كوشــش و راســتی و تقــوا ببیننــد. تــاش و 

1. مجلسی، بحاراألنوار، ج2، ص 56.

2. هامن، ج 67، ص 30۹.
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نیز از ایشان روایت شده كه فرمود:
 "إن العــامل إذا مل یعمــل بعلمــه زلّــت موعظتــه عــن القلوب كا تــزل املطر 
عــن الصفــا"؛1 هــرگاه عالــم بــه علــم خــود عمــل نكنــد، موعظــه اش در 

دل هــا نفــوذ نمی كنــد چنان كــه بــاران بــر ســنگ صــاف می لغــزد و در 
آن نفــوذ نمی كنــد.

گفته هــای خــود عمــل نمی كننــد، بــا زبــان عمــل و رفتــار  كــه بــه  والدینــی 
گفتــار اســت، بــه فرزنــد خــود ایــن پیــام را می دهنــد  كــه مؤثرتــر از زبــان  خــود، 
كــه "مــا بــه حقانیــت و درســتی آموزه هــای خــود اعتقــادی نداریــم!" طبیعــی 
گرچــه  گفتــار آنــان در قلــب و جــان فرزنــدان مؤثــر نخواهــد افتــاد،  كــه  اســت 
هــزاران دلیــل منطقــی بــرای اثبــات صحــت گفته هــای خــود اقامه كننــد. به 
عبــارت دیگــر، ایــن والدیــن دو پیــام متناقــض بــه فرزنــدان خــود می دهنــد. 
از یــك ســو بــه زبــان می گوینــد ســخنان و خواســته های آنهــا واقعــی و حقیقی 
اســت و بــه آن بــاور دارنــد. از ســوی دیگــر، در همــان زمــان بــه زبــان رفتــار، كه 
مؤثرتــر هــم هســت، بــه آنــان می گوینــد ایــن ســخنان و خواســته ها واقعــی 
ــد از چنیــن  كــه فرزن ــاور ندارنــد. طبیعــی اســت  ــه آن ب و حقیقــی نیســت و ب

والدینــی تأثیــر نپذیرد.

نه.�اصل�تداوم�و�استقامت
مداومــت و اســتقامت در دعــوت و تربیــت، ســیره انبیــای الهــی و نشــأت 
گرفتــه از ســفارش های مكــرر خداونــد بــه آنهاســت. "َفاْســَتِقْم كـَـا أُِمــرَْت و من 

1. هامن، ج 2، ص 3۹.
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ــاب معــك".1 ایــن امــر به ویــژه در مــورد نمــاز، اهمیــت و ضــرورت بیشــتری  ت

گفتیــم، یادگیــری نمــاز و تثبیــت و  می یابــد؛ زیــرا چنان كــه پیــش از ایــن 
درونــی شــدن آن در فرزنــدان نیازمنــد گذشــت زمــان اســت و با یــك روز و یك 
هفتــه و یــك مــاه بــه ســرانجام نمی رســد. بنابرایــن، والدیــن بایــد در هدایــت 
فرزنــدان بــه نمــاز خــود را بــرای فعالیتی پیوســته آماده ســازند و روشــن اســت 

كــه فعالیــت مــداوم و پیوســته نیــاز بــه اســتقامت و پایمــردی دارد.

كرامت� ده.�اصل�
در میــان مخلوقــات الهــی، خداونــد بــه  انســان عنایــت ویــژه داشــته، اســتعدادها 
و توانایی هــای ویــژه ای بــه او عطــا كــرده كــه برجســته ترین آنهــا عقــل و اختیــار 
اســت. آنچــه انســان را از دیگــر موجــودات متمایز كرده و بــه او این امــكان را داده 
اســت كــه بتوانــد در مســیر رشــد و كمــال، گــوی ســبقت را از همــه موجــودات ایــن 
جهانــی و حتــی فرشــتگان مقــرب الهی برباید، عقــل و اختیــار اســت. "َو لََقْد كَرَّْمنا 
لْناُهــْم َعــى   ــَرِّ َو الَْبْحــِر َو َرزَْقناُهــْم ِمــَن الطَّیِّبــاِت َو َفضَّ بَِنــی آَدَم َو َحَملْناُهــْم ِفــی الْ

ــْن َخلَْقنــا تَْفِضیا"؛2 و مــا فرزندان آدم را بســیار گرامی داشــتیم، و آنــان را بر  كَِثیــٍر ِممَّ

مركب هــاى آبــی و صحرایــی ســوار كردیــم و از هــر غــذاى لذیــذ و پاكیزه روزیشــان 
ــری افــزون دادیــم. بدیــن ترتیــب،  ــر بســیارى از مخلوقــات خــود برت ــم و ب كردی
انســان بــه واســطه برخــورداری از عقــل و اختیــار دارای كرامــت اســت و بــر دیگــر 

موجــودات برتــری دارد. 

1. هود: 112.

2.  ارساء: 70.
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كــه والدیــن و معلمــان و مربیــان بایــد  كرامــت بیانگــر آن اســت  اصــل 
ــتور پیامبــر  كرامتــش را پــاس بدارنــد. دس گرامــی و  ــود را  ــی خ ــد و مترب فرزن
گرامــی اســام ؟ص؟نیــز همیــن اســت: "أَكْرُِمــوا أَْواَلَدكُــْم َو أَْحِســُنوا آَدابَُهــْم یُْغَفــْر 
كنیــد تــا آمرزیــده  گرامــی بداریــد و نیكــو تربیتشــان  ــْم"؛1 فرزنــدان خــود را  لَكُ

شــوید. والدیــن حــق ندارنــد حتــی در مقــام تربیــت فرزنــد خــود، او را تحقیــر و 
كرامــت انســانی او را لگد مــال كننــد. بنابراین، والدین در هدایت فرزندشــان 
كرامتشــان  كــه شــخصیت و احتــرام و  كننــد  بــه نمــاز بایــد به گونــه ای عمــل 

حفــظ شــود.

یازده.�اصل�نظارت�و�مراقبت
ــار  ــه هــر مســلمان در شــبانه روز موظــف اســت پنــج ب ك نمــاز تكلیفــی اســت 
ــر ذكــر و قرائــت اســت و  ــر ایــن، هــم مشــتمل ب آن را انجــام دهــد و افــزون ب
هــم مشــتمل بــر اعمــال و افعــال و بــه همیــن ســبب، آموختــن نمــاز و تثبیــت 
پایبنــدی عملــی بــه آن، فراینــدی دشــوار و تدریجــی و زمان بــر اســت و 
كــودك یــك روزه یــا یــك ماهــه بــا نمــاز آشــنا و  كــه  نمی تــوان انتظــار داشــت 
كــه متربــی در طــول مــدت آمــوزش بایــد  گــردد. بدیهــی اســت  بــه آن پایبنــد 

در مراقبــت باشــد. 

كــه در  بهتریــن افــراد بــرای مراقبــت از نمــاز فرزنــدان والدیــن هســتند 
مقایســه بــا دیگــران نســبت بــه فرزنــدان خود هم دلســوزترند و هــم امكانات 

1. عاملی، وسائل الشیعة، ج 21، ص 476.
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ــیره  ــف س ــن؟ع؟ در توصی ــد. امیر المؤمنی ــار دارن ــتری در اختی ــت بیش و فرص

پیامبــر؟ص؟ می فرمایــد:
"پیامبــر؟ص؟ بــا آنكــه بشــارِت رفتــن بــه بهشــت را از خداونــد دریافــت 
كــرده بــود، خــود را بــرای نمــاز بــه رنــج می افكنــد؛ چــون خــدای 
ســبحان بــه او فرمــوده بــود: "خانــواده ات را بــه نمــاز فرمــان ده و بــر 
آن شــكیبا بــاش". از ایــن رو، پیامبــر؟ص؟ خانــواده خــود را بــه نمــاز 

فرمــان مــی داد و خــود نیــز در راه اقامــه آن بردبــاری می كــرد."1 
كــه آیــه 132 ســوره طاهــا "َو أُْمْر أَْهلََك  بــر اســاس برخــی روایــات، هنگامــی 
ــاِة َو اْصطَــِرْ َعلَْیهــا" نــازل شــد، پیامبــر؟ص؟ مــدت نــه مــاه هنــگام اوقــات  ِبالصَّ

ــر در منــزل حضــرت فاطمــه و علی؟ع؟می آمــد و آنــان را بــه نمــاز  نمــاز، ب
فرامی خوانــد.2  بنابرایــن، یكــی از اصــول هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز، نظــارت 
كــه دربــاره شــیوه های نظــارت و مراقبــت پیــش  و مراقبــت اســت؛ امــا از آنجــا 

كرده ایــم، در اینجــا از تكــرار آنهــا خــودداری می كنیــم. از ایــن بحــث 

ــاَلِة بَْعــَد التَّبِْشــیِر لـَـُه ِبالَْجنَّــِه لَِقــْوِل اللَّــِه ُســبَْحانَُه َو أُْمْر  1. "َو كَاَن رَُســوُل اللَّــِه؟ص؟  نَِصبــاً ِبالصَّ

ــا نَْفَســه" )نهج البالغــه،  ــرِبُ َعلَیَْه ــُه َو یَْص ــا أَْهلَ ــُر ِبَه ــَكاَن یَأُْم ــا فَ ــرِبْ َعلَیْه ــالِة َو اْصطَ ــَك ِبالصَّ أَْهلَ

ص 316(.

ــالِة َو اْصطـَـرِبْ َعلَیْهــا فخصنــا  2. "و أمــا الثانــی عــش قــول اللــه عــز و جــل َو أُْمــْر أَْهلـَـَك ِبالصَّ

اللــه بهــذه الخصوصیــه أن أمرنــا مــع المــه بإقامــه الصــالة ثــم خصنــا مــن دون المــه فــكان 

رســول اللــه؟ص؟ یجــی ء إىل بــاب علــی و فاطمــه بعــد نــزول هــذه الیــه تســعه أشــهر كل یــوم 

عنــد حضــور كل صــالة خمــس مــرات فیقــول الصــالة رحمكــم اللــه" )شــیخ صــدوق، امالــی، 

ص 533(.
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فصل چهارم: روش ها و راهکارهای عام در دعوت به نماز
ــاره اصــول  ــواده و در فصــل ســوم درب ــاره نقش هــای خان در فصــل دوم درب
كردیــم. در دو فصــل پیــش رو، روش هــا و  هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز بحــث 
راهكارهــای عملــی هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز را بررســی می كنیــم. روش هــا و 
راهكارهــای دعــوت بــه نمــاز به دو دســته تقســیم می شــوند: روش های عام 
كــه بــرای هدایــت  و روش هــای خــاص. روش هــای خــاص آنهایــی هســتند 
فرزنــدان در ســن خــاص یــا در محیــط خــاص ماننــد مدرســه و خانــه قابــل 
كــه در فصــل بعــدی بــه آن خواهیــم پرداخــت. در مقابــل،  اســتفاده هســتند 
كــه اختصــاص بــه ســن یــا مــكان خاصــی  روش هــای عــام آنهایــی هســتند 
نداشــته، در همــه مــوارد قابــل اســتفاده هســتند. در ادامــه روش هــای عــام را 

كــه عبارتنــد از: كــرد  بررســی خواهیــم 

یک.�اعطای�بینش
گاهــی  رفتــار آدمــی، به ویــژه در ســنین باالتــر، تــا حــدود زیــادی تحــت تأثیــر آ
گــر آدمــی بدانــد فــان غــذا بــرای ســامتی بــدن مفید  و شــناخت او قــرار دارد. ا
گرایــش پیــدا می كنــد و حاضــر می شــود  اســت، خــود بــه خــود نســبت بــه آن 
گر شــناختی  بــرای تهیــه آن اقــدام كــرده و بهــای آن را بپــردازد. در حالــی كــه ا
نداشــته باشــد، بــرای آن ارزشــی قائــل نمی شــود و بــرای تهیــه آن تاشــی 
گــر در اختیــار او هــم باشــد، ممكــن اســت آن را دور بینــدازد. بــه  نمی كنــد و ا

گفتــه شــده اســت: "النــاس اعــداء ماجهلــوا".1  همیــن جهــت 

1. "مردم، دشمن آنچه منی دانند هستند" )آمدی، غرر الحكم، ص 28(.
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كــه بــه انــدازه  گاهــی در صورتــی در رفتــار آدمــی مؤثــر اســت  شــناخت و آ
ــه عــاوه،  ــدارد. ب ــار انســان ن ــر رفت ــدك چنــدان تأثیــری ب باشــد. شــناخت ان
كنــش درســت  شــناخت بــه انــدازه نیــز در صورتــی آدمــی را بــه رفتــار و وا
ــناخت  ــر ش گ ــس ا ــد. پ ــع باش ــا واق ــق ب ــت و مطاب ــه درس ك ــد  ــت می كن هدای
آدمــی از جهــان پیرامــون خــود بــه انــدازه و درســت باشــد، رفتارهــای صــادر 
گــر شــناخت وی  شــده از او نیــز تــا حــدود زیــادی درســت خواهــد بــود؛ ولــی ا
كام كننــده خواهــد  نادرســت و ناقــص باشــد، رفتارهــای وی نیــز نادرســت و نا

بــود.

گاهــی از نمــاز نقش مهمــی در روی آوردن یــا روی برگرداندن  شــناخت و آ
از نمــاز دارد. بســیاری از مــردم بــه ایــن دلیــل بــه نمــاز پشــت یــا بــه آن 
كافــی از نمــاز ندارنــد.  گاهــی و معرفــت درســت و  كــه آ بی توجهــی می كننــد 
كــه از نمــاز دارنــد بــه آن بی توجهــی  برخــی نیــز بــه دلیــل شــناخت نادرســتی 
ــت و  ــاد معرف ــاز ایج ــه نم ــوت ب ــای دع ــی از روش ه ــن، یك ــد. بنابرای می كنن
گــر فرزنــد مــا بدانــد كــه نمــاز پاســخ كاملــی اســت  تقویــت و تعمیــق آن اســت. ا
ــع و  ــه جام ــاز برنام ــد نم ــر بدان گ ــق؛ ا ــال مطل كم ــتیدن  ــری پرس ــاز فط ــه نی ب
ــا  راهنمــای ســامتی روحــی و اخاقــی انســان، آرام بخــش دل، هم كامــی ب
كل جهــان هســتی در ســتایش رب العالمیــن و  خالــق هســتی، هم نوایــی بــا 
یــاد خداســت، خــود بــه خــود بــه نمــاز عاقه منــد می شــود و ایــن انگیــزه در 
ــه انجــام آن  كنــد و خــود را متعهــد ب ــه نمــاز روی  كــه ب او بــه وجــود می آیــد 

نمایــد.
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گاهــی از  كــه ناآ كــه دربــاره نمــاز انجــام شــده نشــان می دهــد  تحقیقاتــی 
حكمــت و نقــش نمــاز یكــی از دالیــل تــرك نمــاز یــا بی توجهــی بــه آن توســط 
دانش آمــوزان اســت.1 بنابرایــن، والدیــن بــرای دعــوت فرزنــد بــه نمــاز بایــد 
كننــد و بــا  فرزنــد خــود را به خوبــی بــا نمــاز و حكمــت و فلســفه آن آشــنا 
ل و منطــق بــرای آنــان توضیــح دهنــد كــه چــرا بایــد نمــاز بخوانیم؟ و  اســتدال

نمــاز چــه نقشــی در زندگــی مــا دارد؟ 

در اینجا اندكی درباره چرایی و فلسفه نماز بحث می كنیم.
مقــام معظــم رهبــری در یكــی از آثــار خــود حكمــت و چرایــی نمــاز را بــه زبانــی 

ح اســت: كــه حاصــل آن بــه ایــن شــر كرده انــد  شــیوا بیــان 
"انســان بــرای هدفــی آفریــده شــده و آن، تعالــی و تكامــل بی پایــان 
انســان و بازگشــت بــه خــدا و بــروز خصلت هــای نیــك و اســتعدادهای 
نهانــی انســان اســت. رســیدن بــه ایــن هــدف جــز بــا شــناخت خــدا و 
كــرده و حركــت در ایــن مســیر  كــه او بــرای تعالــی انســان ارائــه  راهــی 
ــه هــدف  ــه او را ب ك كاری  ــر  ــد ه ــان بای ــدارد. بنابرایــن، انس امــكان ن
كــه او را از ایــن مقصــد  كاری  نزدیــك می كنــد، انجــام دهــد و از هــر 
دور می كنــد، بپرهیــزد. البتــه، حركــت در ایــن مســیر نیــاز بــه زاد و 
كــه اســام آنهــا را در اختیــار پوینــدگان ایــن راه قــرار داده  توشــه دارد 
كوله بــار خــود  كــه راهیــان ایــن راه در  اســت. مهم تریــن توشــه  ای 
كــه  دارنــد همانــا یــاد خداســت. یــاد خــدا از طرفــی هــدف و مقصــد را 

1. داودی، نقش معلم در تربیت دینی، ص 1۹6.
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خداســت بــه او یــادآوری می كنــد و بدیــن وســیله مانــع انحــراف از 
مســیر می شــود و از ســوی دیگــر بــه او قــوت قلــب و نشــاط و اطمینــان 
می بخشــد و از ســرخوردگی و فریفتــه دنیــا شــدن بازمــی دارد. نمــاز 
هــر مســلمانی در شــبانه روز  كــه  یــاد خداســت  از  عبادتــی سرشــار 
ــاد خــدا می شــود و یكــی از  ــار آن را به جــا مــی آورد و غــرق در ی پنــج ب
ــَاَه لِِذكْــِری".1 همچنیــن  حكمت هــای نمــاز همیــن اســت: "َوأَِقــِم الصَّ
نمازگــزار از نمــاز انــرژی و انگیــزه بــرای ادامــه مســیر دریافــت می كنــد 
ــْرِ  و ایــن نیــز یكــی دیگــر از حكمت هــای نمــاز اســت؛ "َواْســَتِعیُنواْ ِبالصَّ

ــاَِه َوإِنََّهــا لَكَِبیــرٌَه إاِلَّ َعــَى الَْخاِشــِعیَن".2  َوالصَّ

كــه مؤمــن را از انحــراف یــا توقــف  نمــاز زنــگ هشــدار باش اســت 
در مســیر بازمــی دارد. نمــاز برنامــه زندگــی را بــه مســلمان یــادآوری 
كــه بــه ایــن برنامــه پایبنــد باشــد. نمــاز  می كنــد و از او می خواهــد 
كــه در آن اصــول اساســی اســام و برنامــه  خاصــه ای از اســام اســت 
گنجانــده شــده اســت و در هــر شــبانه روز پنــج بــار  زندگــی اســامی 
ایــن اصــول و برنامــه و وظایــف و تكالیــف مســلمان را بــه او یــادآوری 
ــن  ــه ای ــد و ب ــام آن می ده ــرای انج ــزه ب ــرو و انگی ــه او نی ــد و ب می كن
صــورت، مؤمــن را قــدم بــه قــدم و پلــه پلــه بــه خداونــد متعــال نزدیــك 
ــَاَه إِنَّ  گناهــان بــاز مــی دارد؛ "َوأَِقــِم الصَّ می كنــد و از آلودگی هــا و 

1. طه: 14.

2.  بقره: 45.
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ــَرُ" 1 ــِه أَكْ ــُر اللَّ ــِر َولَِذكْ ــِن الَْفْحَشــاء َوالُْمنكَ ــى َع ــَاَه تَْنَه الصَّ

دل به عشق خدای یكتا ده 
قطره ای را رهی به دریا ده    

كنده تن ز پای جان وا كن 
مست و شوریده سر به صحرا ده    

تا كی از هر هوی بتی سازی 
دل به عشق خدای یكتا ده    

كــه والدیــن در بیــان ایــن مطالــب بایــد میــزان درك و فهــم  روشــن اســت 
ح كننــد  فرزنــد را در نظــر داشــته باشــند و مطالــب را بــا واژگان و ادبیاتــی مطــر

كــه بــرای او قابــل فهــم باشــد.

دو.�پاسخ�به�شبهات
كــه دربــاره نمــاز در ذهــن و جــان فرزنــد وارد می شــود بــه منزلــه  شــبهاتی 
كــه از درون تــوش و تــوان و انگیــزه او برای نمــاز را به تحلیل  ویروســی اســت 
گــر معالجــه و درمــان نشــود، التــزام و پایبنــدی او بــه نمــاز را از  می بــرد و ا
میــان می بــرد. شــبهه، دقیقــًا در مقابــل اعطــای بینــش عمــل می كنــد. بــه 
كــه اعطــای بینــش در ســوق دادن فرزنــد بــه نمــاز مؤثــر اســت  همــان انــدازه 
ــزه و  ــز در بی انگی ــه نمــاز ایجــاد می كنــد، شــبهه نی ــه ب ــزه و عاق و در او انگی
كــردن او بــه نمــاز مؤثــر اســت. بنابرایــن، مراقبــت فكــری از فرزنــد  بی عاقــه 

1 . عنكبوت: 45.
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و پاســخ دادن بــه شــبهات او یكــی از روش هــای مؤثــر در دعــوت و ترغیــب 

او بــه نمــاز اســت.

نمونه�ای�از�شبهات
ح و پاســخ آن را  در اینجــا برخــی از مهم تریــن شــبهات را بــرای نمونــه مطــر

ــان می كنیــم. بی

نماز�نشانه�تحجر�و�عقب�ماندگی
یكــی از پیامدهــای رنســانس و پیشــرفت های علمــی بشــر ایــن عقیــده 
ــی خــود نیــازی بــه راهنمایی هــای دیــن  ــرای رشــد و تعال كــه انســان ب ــود  ب
نــدارد و بــا اتــكا بــه عقــل و دانــش خــود می توانــد راه ســعادت را بیابــد و بــه 
ســعادت برســد. بــر ایــن اســاس، دیــن و آموزه هــای دینــی متعلــق بــه تاریــخ 
و خرافــه تلقــی شــدند و پایبنــدی بــه دیــن معــادل تحجــر و عقب ماندگــی 
كــه ادعاهــای بشــر غربــی در  شــد؛ امــا تحــوالت بعــد از رنســانس نشــان داد 
گــزاف و باطــل بــوده و انســان نمی توانــد بــا  دوران رنســانس ادعاهایــی 
كنــد. از ســوی دیگــر،  اتــكا بــه عقــل خــود راه ســعادت و خوشــبختی را پیــدا 
كــه در غــرب دربــاره دیــن و آموزه هــای دینــی شــده  روشــن شــد ادعاهایــی 
می باشــد  صــادق  اســت،  شــده  تحریــف  دینــی  كــه  مســیحیت  مــورد  در 
نــه در مــورد اســام. دســتورات و آموزه هــای اســامی، اعــم از اعتقــادات و 
مناســك و اخاقیــات، همگــی معقــول و مبتنــی بــر مبانی معرفتی مســتحكم 
ــك از دســتاوردهای علمــی و فكــری بشــر تعارضــی  ــا هیــچ ی ــوده ب و قــوی ب
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ــژه  ــردم به وی ــان م ــن در می ــه دی ــال ب ــروزه اقب ــت، ام ــن جه ــه همی ــدارد. ب ن
كــه مهــد رنســانس بودنــد رواج یافتــه و  كشــورهای اروپایــی و امریكایــی 
ــد و آن را از  ــه اســام رو می آورن ــردگان آنهــا ب حتــی دانشــمندان و تحصیل ك
جــان و دل می پذیرنــد و پایبنــدی بــه آموزه هــای آن از جملــه نمــاز را نشــان 

عقب ماندگــی و تحجــر خــود نمی داننــد.

گناهکار�بی�فایده�است نماز�برای�انسان�
ــه نمــاز  ك ــد  ــرو رفته ان گناهــان ف ــد آنقــدر در  گناهــكار معتقدن ــراد  برخــی از اف
هیــچ ســودی بــه حــال آنــان نــدارد. چنان كــه برخــی بــا اســتناد بــه روایاتــی 
كــه در مــورد تأثیــر برخــی گناهــان بر قبول نشــدن نمــاز دارد، نمــاز را بی فایده 
می داننــد و آن را تــرك می كننــد. ایــن مطلــب به ویــژه در مــورد نوجوانــان و 
جوانــان، یكــی از علت هــای مهــم تــرك نمــاز اســت. نوجــوان و جــوان پــس 
كــه نمازخــواِن  گنــاه، از خــود متنفــر شــده و معتقــد می شــود  از ارتــكاب یــك 

واقعــی نیســت و بــه همیــن ســبب، نمــاز را تــرك می كنــد.1
كــه خداونــد  دربــاره شــبهه اول بایــد بــه ایــن مطلــب توجــه داشــت 
متعــال دریــای رحمــت و مغفــرت و بخشــش اســت و هــر گناهی غیر از شــرك2 
گناهــكارش بــه توبــه و بازگشــت  را می بخشــد. خداونــد بیــش از بنــدگان 
گناهــان  ــرای آمــرزش  ــان عاقه منــد اســت و همــه اســباب و زمینه هــا را ب آن

1. گلزاری، تربیت نسلی منازگزار، مناز و تربیت، ص 81.

2. "إِنَّ اللَّه لَ یَْغِفُر أَن یُْشََك ِبِه َویَْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمن یََشاء َوَمن یُْشِْك ِباللِّه فََقِد افَْتَى 

إِْثًا َعِظیامً" )نساء: 48(.
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بنــده و بازگشــت او بــه ســوی خــدا فراهــم می كنــد. پــس انســان بــه هــر 
كــه ناامیــدی  گناهــكار باشــد، نبایــد از رحمــت الهــی ناامیــد شــود  انــدازه هــم 
ــوا  ــَن أَْسَُف ــاِدَی الَِّذی ــا ِعب گناهــی بــزرگ اســت؛ "قــل ی از خداونــد متعــال خــود 
نـُـوَب َجِمیعــاً إِنَّــُه ُهــَو  َعــى  أَنُْفِســِهْم ال تَْقَنطُــوا ِمــْن َرْحَمــِه اللَّــِه إِنَّ اللَّــَه یَْغِفــُر الذُّ

ــم ".1 ــوُر الرَِّحی الَْغُف

گناهانــش انبــوه و بــزرگ  گناهــكار، هــر انــدازه  كــه بــرای انســان  كنــون  ا
كنــد،  گناهانــش را ، ســنگین تر  باشــد، امــكان نجــات وجــود دارد، نبایــد بــار 
گذشــت، چــه یــك وجــب چــه صــد وجــب!  كــه آب چــو از ســر  بــه ایــن بهانــه 
كــه بــرای او هــر آن احتمــال نجــات یافتــن وجــود دارد، بایــد تــا  بلكــه از آنجــا 
گناهــی  كنــد. تــرك نمــاز خــود  گناهــان خــود را ســبك  كــه می توانــد بــار  آنجــا 
گنــاه و نجــات پیــدا  دیگــر اســت؛ امــا از طرفــی نمــاز یكــی از اســباب آمــرزش 

كــردن اســت.
از پیامبر؟ص؟ روایت شده است:

ــَاِه تََحاتَّــْت  َعْنــهُ  َخطَایَــاهُ ، كـَـَا تََحــاتُّ  "إِنَّ الَْعْبــَد الُْمْســلَِم إَِذا َقــاَم إَِل الصَّ

ــَجرَِه"؛2 هرگاه بنده مســلمان به نمــاز برخیزد گناهانش  َوَرُق َهــذِه الشَّ

می ریــزد چنان كــه بــرگ ایــن درخــت می ریــزد. عــاوه بــر ایــن، خــوِد 
گنــاه بــاز مــی دارد. كــه انســان را از  نمــاز وســیله ای اســت 

در روایت آمده است:
ــُب  ــِه َو یَرْتَِك ــوِل اللَّ ــَع رَُس ــَاَه َم ــی الصَّ ــاِر كَاَن یَُصلِّ ــَن اْلَنَْص ــى ِم "أَنَّ َفًت

1. زمر: 53.

2. مجلسی، بحاراألنوار، ج 7۹، ص 208.
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الَْفَواِحــَش َفُوِصــَف َذلِــَك لِرَُســوِل اللَّــِه َفَقــاَل إِنَّ َصَاتـَـُه تَْنَهــاهُ  یَْومــاً َمــا َفلـَـْم 

ــاَب؛"1 جوانــی از انصــار بــا پیامبــر؟ص؟ نمــاز می خوانــد و در  ــْث أَْن تَ یَلَْب

كارهــای زشــت مرتكــب می شــد. حــاِل او را بــرای پیامبــر  عیــن حــال 
كار بــاز  توضیــح دادنــد، حضــرت فرمــود: نمــازش روزی او را از ایــن 

كــرد.  كــه توبــه  مــی دارد و طولــی نكشــید 

گناهــان  كــه می گوینــد برخــی  گفــت روایاتــی  دربــاره شــبهه دوم بایــد 
كــرد.  كــه بایــد نمــاز را تــرك  مانــع قبولــی نمــاز می شــود بــه ایــن معنــا نیســت 
گناهــان می خواهنــد انســان مؤمــن و نمازگــزار را از  ایــن روایــات بــا بیــان آثــار 
گنــاه و از میــان بــردن تأثیــر نمــاز بــاز بدارنــد؛ تــا مؤمــن از بــركات نمــاز  ارتــكاب 

ــود. ــد ش ــل بهره من كام ــورت  به ص

سه.�ترغیب�و�ترهیب�
ْغبــه" بــه معنــای میــل و اشــتیاق اســت. واژه متضــاد آن  "ترغیــب" از "َرُ
ترهیــب اســت. ترهیــب از "رهبــه" بــه معنــای خــوف و تــرس اســت؛ بنابرایــن 
و  چیــزی  بــه  نســبت  رغبــت  و  میــل  ایجــاد  از  اســت  عبــارت  "ترغیــب" 
"ترهیــب" عبــارت اســت از ایجــاد خــوف وتــرس نســبت بــه چیــزی.2 ترغیــب 
یكــی از روش هــای دعــوت بــه نمــاز و ترهیــب یكــی از روش هــای بازداشــتن 

از تــرك نمــاز اســت. 

1 . هامن، ج 7۹، ص 1۹8.

2. انیس ابراهیم و غیرهم، املعجم الوسیط، ذیل ماده رغب.
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كــه بــرای  گرایــش دارد  كارهــا و چیزهایــی  انســان بــه صــورت طبیعــی بــه 
كــه مایــه  او ســودمند بــوده و مایــه لــذت، آســایش و رفــاه هســتند، و از امــوری 
درد، ناراحتــی، ســختی و مشــقت اســت روی گــردان و متنّفــر اســت. لذت هــا 
بــه  و دردهــا، خوشــی ها و ناخوشــی ها، و خوشــبختی ها و بدبختی هــا را 
كــرد.  كلــی می تــوان بــه دو دســته جســمانی و غیر جســمانی تقســیم  صــورت 
ــا عــدم  كــه ریشــه در ارضــا ی لذت هــا و دردهــا و خوشــی ها و ناخوشــی هایی 
كــه ریشــه  ارضــای نیازهــای جســمانی انســان دارنــد از دســته اول و آنهایــی 
در ابعــاد معنــوی و روحــی انســان دارنــد از دســته دوم محســوب می شــوند. 
ع درد و  گرایــش دارد و از هــر دو نــو ع لذت هــا و ســودها  انســان بــه هــر دو نــو

گریــزان اســت.  مشــقت 

كــه در ابتــدا انســان بــه لذت هــا و دردهــای جســمانی  درســت اســت 
و  لذت هــا  بــه  فرهنگــی  و  فكــری  رشــد  مــوازات  بــه  امــا  می كنــد؛  توجــه 
كودكــی تنهــا بــه  كــه در  دردهــای معنــوی نیــز توجــه پیــدا می كنــد. انســانی 
خوردنی هــا و آشــامیدنی ها و پوشــیدنی ها تمایــل داشــت، بــه تدریــج بــه 
لذت هــای معنــوی همچــون پیشــرفت علمــی، مــورد توجــه دیگــران واقــع 
شــدن و ارزش هــای اخاقــی نیــز حســاس می شــود. چنان كــه در ارضــای 
نیازهــای خــود و در فراهــم آوردن لذت هــا و خوشــی ها، از میــزان توجــه وی 
بــه آثــار و عواقــب آنــی عمــل كاســته می شــود و توجــه وی بــه آینــده و عواقب 
ــاره  ــه تمــام جوانــب یــك امــر، درب ــا توجــه ب دور اعمــال افــزوده می گــردد و ب
آن تصمیــم می گیــرد. از ایــن رو چــه بســا از یــك لــذت و منفعــت آنــی، بــرای 
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كیفیــت برتــری اســت  ــا  كــه دارای دوام ی رســیدن بــه منفعــت و لذتــی آتــی 
چشــم بپوشــد.

كه متربی را با پیامدهای  راز تأثیرگذاری ترغیب و ترهیب در این اســت 
یــك عمــل؛ یعنــی لذت هــا و دردهــای ناشــی از آن، آشــنا می كنــد. هنگامــی 
گناهــان روزمــره  كــه مخاطــب بدانــد نمــاز خوانــدن روح او را از آلودگی هــای 
كــه بدانــد نمــاز موجــب  كــرده، بــه آن صفــا و جــا می دهــد؛ هنگامــی  پــاك 
كمــاالت اســت،  كــه سرچشــمه همــه  كمــال او شــده و او را بــه خــدا  رشــد و 
نزدیــك می كنــد، بــه آن عاقه منــد می شــود و انگیــزه بــرای انجــام آن پیــدا 

می كنــد.

از امام باقر ؟ع؟نقل شده است:
"پیامبــر ؟ص؟بــر مــردی گذشــت كــه در مزرعــه اش درخــت می كاشــت. 
ایســتاد و بــه او فرمــود: آیــا می خواهــی تــو را بــه اصله هایــی راهنمایی 
گواراتــر و پایدارتــر  كــه بادوام تــر، زود بارده تــر، و میوه هایشــان  كنــم 
كــن. پیامبــر؟ص؟ فرمودنــد:  گفــت: آری، راهنمایــی ام  اســت؟ مــرد 
ــه  ــه و اللّ ــه و ال إلــه إاّل اللّ صبــح و شــام بگــو: "ســبحان اللّه و الحمــد للّ
گــر ایــن ذكــر را بگویــی در قبــال هــر تســبیح، ده اصلــه از انــواع  أكــر". ا

كــه دائمــی هســتند، در بهشــت بــه تــو داده می شــود.  درختــان میــوه 
كــه ایــن مزرعــه را  گفــت: ای رســول خــدا! تــو را شــاهد می گیــرم  مــرد 
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كــردم.1 وقــف فقــرا 

كرد: برای ترغیب به نماز از دو شیوه می توان استفاده 

الف(�انداز�و�تبیشیر
انــذار بــه معنــای اعــام خطــر و تبشــیر بــه معنــای مــژده دادن اســت. 
چنان كــه  انــذار،  بلكــه  نیســت؛  انــذار  گــواری  نا خبــر  ع  نــو هــر  رســاندن 
گفتــه اســت "عبــارت اســت از  طریحــی در مجمع البحریــن بــه صراحــت 
ابــاغ پیــام، همــراه بــا ترســاندن".2 بــه همیــن دلیــل هــر انــذاری مســتلزم 
ــردن و  ك گاه  ــر آ ــا ه ــت؛ ام ــایند آن اس ــب ناخوش ــردن از عواق ك گاه  ــار و آ ِاخب
ع  ــو ــه هــر ن ــذار نیســت. چنان كــه ارائ خبــر دادن از عواقــب ناخوشــایندی ان
اطــاع و خبــر خوشــحال كننــده ای بشــارت و مــژده دادن نیســت؛ بلكــه ارائــه 
خبــر خوشــحال كننده بــه قصــد خوشــحال كردن، مــژده دادن اســت. بــرای 
مثــال، ایــن دو خبــر را در نظــر بگیریــد: "َمــن َجــآَء ِبالَْحَســَنِه َفلَــُه َعــْرُ أَْمَثالَِهــا"3 
گاهی  لَــوَه تَْنَهــی َعــِن الَْفْحَشــآِء َو الُْمنكَــِر"،4 بــا اینكــه هــر دو اطــاع و آ و "إِنَّ الصَّ

1. عن أبی جعفر؟ع؟: مّر رسول اللّه؟ص؟ برجل یغرس غرساً ىف حائط له، فوقف له و قال: 

أل أدلّك عى غرس أثبت أصالً و أرسع ایناعاً و أطیب ثراً و أبقى؟ قال: بى، فدلّنى یا رسول 

اللّه. فقال: إذا أصبحت و أمسیت فقل: "سبحان اللّه و الحمد للّه و ل إله إلّ اللّه و اللّه أكرب" 

فإّن لك إن قلته بكّل تسبیحه، عش شجرات فی الجّنه من أنواع الفاكهه، و هّن من الباقیات 

الصالحات. قال: فقال الرجل: فإنّی اشهدك یا رسول اللّه اّن حائطی هذا صدقه مقبوضه عى 

فقراء املسلمین)کلینی، كاىف، ج2، ص 367(.

2. طریحى، مجمع البحرین، ذیل ماده نذر.

3. انعام: 160.

4. عنكبوت: 47.
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خوشــحال كننده و مســّرت بخش می باشــند، تنهــا خبــر اول بشــارت و مــژده 
كــه در  اســت؛ زیــرا در آیــه مذكــور، قصــد بشــارت دادن وجــود دارد؛ در حالــی 
ــار نمــاز بیــان شــده اســت.  كار نیســت و تنهــا آث آیــه دوم چنیــن قصــدی در 
نظیــر ایــن آیــه، آیــات و روایاتــی اســت كــه بهشــت، احــوال بهشــتیان و ماننــد 
ــا بیــان پیامدهــای مثبــت و  گرچــه انــذار و تبشــیر ب آن را توصیــف می كنــد. 
منفــی تفــاوت دارد، باوجــود ایــن، انــذار و تبشــیر بــا بیــان پیامدهــای عمــل 
تحقــق می یابــد. بنابرایــن، انــذار و تبشــیر بــه عنــوان شــیوه ترغیــب و دعــوت 
بــه نمــاز عبــارت اســت از بیــان آثــار و بــركات نمــاز و بیــان عواقــب تــرك نمــاز و 

بی توجهــی بــه آن.

كــه یكــی از شــیوه های ترغیــب فرزنــدان  گفتیــم روشــن شــد  از آنچــه 
بــه نمــاز اســتفاده از انــذار و تبشــیر اســت. والدیــن می تواننــد بــا انــذار و 
كننــد. در ســخنان  نمــاز دعــوت و ترغیــب  بــه  را  تبشــیر، فرزنــدان خــود 
معصومان؟مهع؟نمونه هــای بســیاری از انــذار و تبشــیر بــه نمــاز وجــود دارد كــه 

كننــد. والدیــن می تواننــد بــه تناســب از آنهــا اســتفاده 

در اینجا چند نمونه را می آوریم: 
1."طوبــی للذیــن یتهّجــدون فــی اللیل؛ اُولئــك الذیــن یرثون النــور الدائم؛ 

مــن أجــل أنّهــم قامــوا فــی ظلمــه اللیــل عــن أرجلهــم فــی مســاجدهم، 

یترضّعــون إلــی ربّهــم، رجــاًء أن ینّجیهــم فــی الشــّده غــداً"؛1 خوشــا بــه 

1. مجلسی، بحاراألنوار، ج14، ص 314.
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ــور همیشــگی  كــه از ن كــه نمــاز شــب می خواننــد! آناننــد  ــان  حــال آن
كــه در تاریكــی شــب برمی خیزنــد و  برخــوردار می شــوند؛ بــدان ســبب 
بــه امیــد آنكــه خداونــد در قیامــت آنــان را از ســختی ها نجــات دهــد، 

بــه درگاه او تضــّرع و زاری می كننــد.
2. "مــن تــرك صاتــه متعّمــداً، فقــد هــدم دینــه؛ و من تــرك أوقاتهــا یدخل 

كــه بــه عمــد نمــاز نخوانــد،  الویــل، و الویــل واد فــی جهنــم..."؛1 كســی 

كــه وقــت نمــاز را رعایــت نكنــد،  كــرده و كســی  بنــای دینــش را ویــران 
كــه بیابانــی در جهنــم اســت وارد می شــود. در ویــل 

3. "التتهــاون بصاتــك؛ فــإّن النبی؟ص؟قــال عنــد موتــه: لیــس مّنــی مــن 

ــگام  ــه پیامبر؟ص؟هن ك ــن  ــتی نك ــازت سس ــه"؛2 در نم ــتخّف بصات اس

مرگــش فرمــود: از مــن نیســت آنكــه نمــازش را ســبك شــمارد.

4. "الصــاة حصــن مــن سطوات الشــیطان"؛3 نمــاز دژی در برابــر حمــات 

شــیطان است.

5. "الصاة تنزل الرحمه"؛4 نماز رحمت الهی را نازل می كند.

1. محمدی ری شهری، میزان الحكمه، ج 5، ص 402.

2. هامن، ص 404.

1. هامن، ج 5، ص 367.

4. هامن، ج 5، ص368



تــــݡݡی
ـــــــ

شـ
به

نه 
ـــــا

خــــ

128

6. "الصــاة قربــان كّل تقــی"؛1 نمــاز وســیله تقــرب هــر متقــی بــه خداوند 

است. 

ــوات  ــی الصل ــظ عل ــا حاف ــی آدم م ــن بن ــب م ــیطان یرع ــزال الش 7. "الی

ــم"؛2 شــیطان  ــه و واقعــه فــی العظائ ــّن تجــرأ علی ــإذا ضّیعه الخمــس؛ ف

كــه نمازهــای پنج گانــه را به جــا مــی آورد  پیوســته از آدمــی تــا زمانــی 
می ترســد؛ هــرگاه آنهــا را به جــا نیــاورد، شــیطان بــر او گســتاخ می شــود 

گناهــان بــزرگ می انــدازد. و او را در 

ب(�تبیین�جایگاه�عمل
كــردن جایــگاه نمــاز در  یكــی دیگــر از شــیوه های ترغیــب بــه نمــاز روشــن 
میــان دیگــر آموزه هاســت. والدیــن می تواننــد بــا بیــان جایــگاه نمــاز، انگیــزه 
مناســب را در فرزنــدان بــه وجــود آورنــد. در اینجــا چنــد نمونــه از روایاتــی را 

ــر می كنیــم: ــگاه نمــاز را ترســیم می كننــد ذك كــه جای

1. "لــكّل شــیء وجــه، و وجــه دینكــم الصــاة"؛3 هــر چیــزی ســیمایی 

دارد؛ ســیمای دیــن شــما نمــاز اســت.

ــا  ــر وصای ــی آخ ــاة، و ه ــّل ـ الص ــه ـ عّزوج ــی اللّ ــال إل ــّب الع 2. "أح

1. هامن.

2. مجلسی، بحاراألنوار، ج 7۹، ص 202.

3. محمدی ری شهری، میزان الحكمه، ج 5، ص 366.
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النبیــاء"؛1 نمــاز محبوب تریــن اعمــال نــزد خــدا و آخریــن وصیــت 

ــت. ــا اس انبی

ــّی  ــب إل ــاة، و حّب ــی الص ــی ف ــرّه عین ــاؤه ـ ق ــّل ثن ــه ـ ج ــل اللّ 3. "جع

الصــاة كــا حّبــب الــی الجائــع الطعــام و إلــی الظــآن املــاء"؛2 خداونــد 

متعــال نمــاز را مایــه روشــنی چشــم مــن قــرار داده و نمــاز را محبــوب 
كــرده  گرســنه و تشــنه  كــرده، چنان كــه غــذا و آب را محبــوب  مــن 

اســت.

چهار.�جذاب�سازی�نماز
كیزگــی و آرامش بخشــی انســان را بــه  برخــی ویژگی هــا ماننــد زیبایــی، پا
ســوی خــود جــذب می كنــد و در مقابــل زشــتی و آلودگــی و اضطــراب انســان 
ــه نمــاز جذاب ســازی  را از خــود دفــع می كنــد. یكــی از روش هــای دعــوت ب
كــردن نمــاز وجــود  گونــی بــرای جــذاب  گونا نمــاز اســت. شــیوه ها و اقدامــات 
كــردن چــادر نمــاز زیبــا  كیــزه بــرای فرزنــد؛ تهیــه  دارد. تهیــه جانمــاز زیبــا و پا
كیــزه و زیبــا ســازی محــل نمــاز و ماننــد آن از  كیــزه بــرای فرزنــد دختــر؛ پا و پا

كــه موجــب جــذب فرزنــد بــه نمــاز می شــود. اقداماتــی اســت 

گــر پــدر و مــادر بــا شــور و اشــتیاق و پیــش از اذان خــود را  همچنیــن ا
كیزه تریــن لبــاس خــود  كننــد؛ هنــگام نمــاز بهتریــن و پا ــرای نمــاز حاضــر  ب

1. هامن، ص 367.

2. هامن، ص 367.
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را بپوشــند؛ ذكرهــا و قرائــت نمــاز را بــا صــوت زیبــا بخواننــد؛ نمــاز را بــا حضــور 
ع و بــا آرامــش بخواننــد؛ فرزنــد از دیــدن نمــاز والدین  ع و خشــو قلــب و خضــو
گرایــش پیــدا می كنــد. نیــز تشــویق فرزنــد و شــیرین  لــذت می بــرد و بــه آن 
كــه فرزنــد مــا بــه نمــاز توجــه می كنــد و در ایــن راه  كام او هنگامــی  كــردن 
ــت. ــاز اس ــردن نم ك ــش  ــذاب و لذت بخ ــیوه های ج ــی دارد، از ش ــی برم قدم

پنج.�تشویق�و�تنبیه
كــه بــدون  تشــویق و تنبیــه از لــوازم ضــروری تربیــت هســتند، به گونــه ای 
كمــال رســاند.  گرفتــن از ایــن دو نمی تــوان متربــی را بــه مقصــد رشــد و  یــاری 
كمــك آنهــا  كــه بــا  تشــویق و تنبیــه بــه منزلــه دو بــال بــرای تربیــت هســتند 
تربیــت بــه پــرواز درآمــده و مســیر را بــا موفقیــت طــی می كنــد و بــه هــدف 
ســعادت می رســد. چنان كــه كنــار گذاشــتن تشــویق و تنبیــه یــا تكیــه بــر یكی 

از ایــن دو بــه معنــای زمین گیــر شــدن و توقــف تعلیــم و تربیــت اســت! 

كــه تربیــت در  تشــویق، موتــور محركــه تربیــت اســت. بــا تشــویق اســت 
مســیر صحیــح بــه حركــت در می آیــد و موانــع را یكــی پــس از دیگــری پشــت 
ــه  ــی رود. تنبی ــش م ــه پی ــال ب كم ــد و  ــد رش ــوی مقص ــه س ــذارد و ب ــر می گ س
كــه تربیــت را در مســیر صحیــح نگــه مــی دارد و از انحــراف  ســامانه ای اســت 
كــت بــاز مــی دارد. تعلیــم و تربیتــی  و فــرو افتــادن در دره هــای ســقوط و ها
كــه در آن از تشــویق و تنبیــه هــر دو اســتفاده شــود، البتــه به جــا  موفــق اســت 
و انــدازه. اســتفاده از تشــویق بــه تنهایــی متربــی را بــه حركت در مــی آورد؛ اما 
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كــه در مســیر صحیــح بــه راه خــود ادامــه دهــد.  هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد 
كمكــی بــه تربیــت نمی كنــد  چنان كــه اســتفاده از تنبیــه بــه تنهایــی نــه تنهــا 
گزیــر  كــه مانــع حركــت و پویایــی آن نیــز می شــود. در هدایــت بــه نمــاز نیــز نا

كــرد. بایــد از تشــویق و تنبیــه توأمــان اســتفاده 

ــی  ــرایط و چگونگ ــواع، ش ــرده، ان ك ــف  ــه را تعری ــویق و تنبی ــه تش در ادام
اســتفاده از آن را بیــان می كنیــم. 

الف(�مفهوم�شناسی�تشویق�و�تنبیه
معنــای  بــه  تنبیــه  و  میــل  و  ایجــاد شــوق  معنــای  بــه  لغــت  تشــویق در 
ــای  كاربرده ــن دو واژه  ــی ای ــار تربیت ــت. در آث ــه دادن اس ــردن و توج ك گاه  آ
كــه پرداختــن بــه همــه آنهــا مناســب ایــن مقــال نیســت. در  مختلفــی دارنــد 
ایــن نوشــته تعریــف مقبــول مــا از تشــویق ایــن اســت: "تشــویق عملــی اســت 
ــام  ــی انج ــِح مترب ــار صحی ــام رفت ــس از انج ــواًل پ ــا والدیــن معم ــی ی ــه مرب ك
گــردد". بــر اســاس ایــن تعریــف: می دهدنــد تــا موجــب تــداوم رفتــار صحیــح 

اول اینكه. هدف تشویق تداوم و تثبیت رفتار صحیح متربی است.

از انجــام عمــل صحیــح  دوم اینكــه. تشــویق در بیشــتر مــوارد پــس 
توســط متربــی انجــام می شــود. دادن جایــزه بــه فرزنــد پــس از خوانــدن نمــاز 
ــویق  ــوارد تش ــی م ــت در برخ ــن اس ــه، ممك ــت. البت ــویق اس ــی از تش مصداق
قبــل از عمــل و بــرای ترغیــب وی بــه عمــل نیــز انجــام شــود. وعــده جایــزه 
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بــه فرزنــد در صــورت نمــاز خوانــدن در اول وقــت نمونــه ای از ایــن تشــویق 
اســت.

كــه  گاه متضــاد دارد  كاربردهــای متعــدد و  تنبیــه نیــز در زبــان فارســی 
پرداختــن بــه آنهــا در اینجــا ضرورتــی نــدارد. تعریــف مــورد نظــر این نوشــته از 
كــه مربــی یــا والدیــن پــس از ارتــكاب  تنبیــه ایــن اســت: "تنبیــه عملــی اســت 
گــردد".  خطــا و رفتــار ناشایســت متربــی انجــام می دهنــد تــا مانــع تــداوم آن 
بــر ایــن اســاس، هــدف تنبیــه بازداشــتن متربــی از تــداوم عمــل ناشایســت 
كــه تنبیــه صــورت می گیــرد. روی تــرش  اســت و پــس از ارتــكاب خطــا اســت 
كــردن بــه فرزنــد هنگامــی كــه نمــاز ظهــرش نخوانــده و قضــا شــده، نمونه ای 
از ایــن تنبیــه اســت. تنبیــه هیــچ گاه پیــش از ارتــكاب خطــا صــورت نمی گیرد 
گــر فعالیتــی بــه منظــور جلوگیــری از انجــام خطــا پیــش از ارتــكاب خطــا  و ا
انجــام شــود نــه تنبیــه، بلكــه ترهیــب، تهدیــد، هشــدار، اخطــار یــا انذار اســت.

ب(�انواع�تشویق�و�تنبیه
گاهــی از آنهــا بــرای اســتفاده به جــا  تشــویق و تنبیــه اقســام گوناگونــی دارد كــه آ
از آنهــا ضــرورت دارد. تشــویق مــادی یــا غیر مــادی اســت. تشــویق مــادی آن 
اســت كــه بــرای ایجــاد انگیــزه در متربــی بــرای تــداوم در خوانــدن نماز، شــیرینی، 
شــكات، دوچرخــه، اســباب بــازی، لبــاس و ماننــد آن را در اختیــار او قــرار دهیــم. 
تشــویق غیر مــادی آن اســت كــه بــه  جــای مــوارد فــوق، از او تعریــف و تمجیــد 

كنیــم، او را الگــو معرفــی كنیــم، نمایندگــی كاس را بــه او بدهیــم و ماننــد آن.
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گاهــی بیرونــی یــا درونــی اســت. تشــویق بیرونــی آن  همچنیــن تشــویق 
ــح  ــل صحی ــداوم عم ــا ت ــل ی ــزه عم ــی انگی ــرون از مترب ــی بی ــه عامل ك ــت  اس
كردیــم،  بیــان  بــاال  در  كــه  تشــویق  مثال هــای  همــه  باشــد.  متربــی  در 
كــه عاملــی درونــی  تشــویق های بیرونــی هســتند. تشــویق درونــی آن اســت 
كــه نماز  موجــب انجــام یــا تــداوم عمــل صحیــح توســط متربی بشــود. كســی 
كــه  كــه از راز و نیــاز بــا خــدا می بــرد، بدیــن ســبب  می خوانــد، بــه ســبب لذتــی 
آن را عامــل رشــد خــود می دانــد و چــون آن را شــكرگزاری از خــدا در مقابــل 
نعمت هــای بی شــمار خــدا می دانــد همگــی نمونه هایــی از تشــویق درونــی 

هســتند.

و غیر بدنــی  بدنــی  بــه  را  آن  كــه  اســت  ایــن  رایــج  تقســیم  تنبیــه  در 
كتــك زدن می گیرنــد. امــا بــه نظــر  تقســیم می كننــد و تنبیــه بدنــی را معــادل 
كامل تــر اســت.  كــه تقســیم تنبیــه بــه مــادی و غیر مــادی جامع تــر و  می رســد 
كــه از عاملــی مــادی بــرای بازداشــتن متربــی از رفتــار  تنبیــه مــادی آن اســت 
كتــك زدن باشــد  نامطلــوب اســتفاده شــود. ایــن عامــل مــادی ممكــن اســت 
كــه دردی را بــر جســم متربــی تحمیــل می كنــد، ممكــن اســت محــروم كــردن 
كــردن از غــذای مــورد عاقــه، نخریــدن لباس  از شــكات و شــیرینی، محــروم 
كــردن از تماشــای فیلــم مــورد عاقه یا موارد مشــابه باشــد.  دلخــواه، محــروم 
بنابرایــن، تنبیــه بدنــی یكــی از مصادیــق متعــدد تنبیــه مــادی اســت. تنبیــه 
كــه از عامــل غیر مــادی بــرای بازدارندگــی اســتفاده  غیــر مــادی آن اســت 
كــردن، از خــود رانــدن، قهــر و قطــع رابطــه، ســرزنش  می شــود. روی تــرش 
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كــردن از مقــام و موقعیــت اجتماعــی و  كــردن، تحقیــر، دشــنام، محــروم 
ماننــد آن همگــی نمونه هایــی از تنبیــه غیر مــادی هســتند.

تنبیــه  در  می شــود.  تقســیم  بیرونــی  و  درونــی  بــه  تنبیــه  همچنیــن 
بیرونــی عامــل بازدارنــده، بیــرون از متربــی و در اختیــار دیگــری اســت و همــه 
نمونه هــای تنبیــه در تقســیم پیشــین نمونه هایــی از تنبیه بیرونی هســتند. 
ــاز مــی دارد.  ــار نادرســت ب ــی از درون، متربــی را از رفت در تنبیــه درونــی عامل
كــه مســواك زدن را تــرك نمی كنــد چــون می دانــد موجــب بــوی بــد  كســی 
كــه نمــاز را تــرك نمی كنــد  كســی  دهــان و پوســیدگی دندانــش می گــردد؛ 
كــدر می شــود؛ در واقــع عاملــی  چــون احســاس می كنــد بــا تــرك نمــاز روحــش 
درونــی ـ بــوی بــد دهــان، آلودگــی روح و انحطــاط روح ـ بازدارنــده آنــان 

اســت.

كامــی باشــد. همچنیــن  كامــی یــا غیــر  تنبیــه و تشــویق ممكــن اســت 
كــه پیــش از  تنبیــه و تشــویق می توانــد واقعــی یــا مجــازی باشــد. مــواردی 
كــه در  گفتــه شــد،  همگــی واقعــی بودنــد. تنبیــه و تشــویق مجــازی  ایــن 
متــون دینــی از آن بــه "عبرت آمــوزی" و در روانشناســی از آن بــه تنبیــه و 
كــه مرتكــب  كــه متربــی فــردی را  تشــویق "جایگزینــی"1 تعبیــر شــده آن اســت 
خطایــی شــده و بــرای آن تنبیــه می شــود می بینــد؛ یــا فــردی را می بینــد 
كــه رفتــار شایســته ای انجــام داده و بــرای آن تشــویق می شــود و بــه نتایــج 

1. سیف، تغییر رفتار و رفتار درمانی، ص 217.
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خوبــی می رســد. مشــاهده ایــن افــراد و تنبیــه و تشــویق آنهــا هماننــد تنبیــه 
گــر همیــن  و تشــویق خــود فــرِد مشــاهده كننده بــر رفتــار او تأثیــر می گــذارد. ا
ــر در منظــر متربــی قــرار بگیــرد نیــز  ــا فیلــم و تئات رویــداد در قالــب داســتان ی

ــر اســت.  دارای همــان تأثی

تشــویق و تنبیــه معمــواًل از ســوی دیگــران انجــام می شــود؛ امــا ممكــن 
اســت خــود فــرد نیــز خــودش را بــه واســطه ارتــكاب خطــا تنبیــه و بــه واســطه 

كنــد.  انجــام رفتارهــای درســت تشــویق 

ج(�شرایط�تشویق�و�تنبیه
كارآمــد  تشــویق و تنبیــه در هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز در صورتــی مؤثــر و 
گــردد. در غیــر ایــن صــورت، نــه تنهــا  كــه بــا رعایــت شــرایط آن اعمــال  اســت 
كنــد. مهم تریــن شــرایط  مفیــد نیســت؛ بلكــه می توانــد مــا را از هــدف دور 

ح اســت: تشــویق و تنبیــه بــه ایــن شــر

شرط�اول.�تقدم�تشویق�بر�تنبیه
 در هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز اســتفاده از تشــویق در اولویــت قــرار دارد؛ 
كــه متربــی را بــه ســوی نمــاز ســوق می دهــد و بــه حركــت  زیــرا تشــویق اســت 
وا مــی دارد و تنبیــه تنهــا بازدارنــده اســت نــه بــه حركــت درآورنــده. البتــه، 
كــه  كــرد؛ امــا تــا جایــی  می تــوان از تنبیــه بــرای واداشــتن بــه نمــاز اســتفاده 

كــرد. كمتــر اســتفاده  امــكان دارد بایــد از تنبیــه 
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دوم.�تشویق�و�تنبیه�رفتار
كننــد، نــه   والدیــن بایــد رفتــار و عمــل فرزنــدان را تشــویق یــا تنبیــه 
بایــد به گونــه ای  آنــان به خصــوص در مقــام تنبیــه  را.  شــخصیت فرزنــد 
كنــد بــه علــت تــرك نمــاز تنبیــه شــده  كــه فرزندشــان احســاس  كننــد  عمــل 
گاهــی الزم اســت ایــن مطلــب را  اســت؛ نــه بــه علــت شــخصیتش. حتــی 
ــس و  ــزت نف ــس، ع ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــد ت كنن ــزد  گوش ــود  ــد خ ــه فرزن ــح ب صری
شــخصیت او آســیب نبینــد. بــه عبــارت دیگــر، فرزنــد بایــد مطمئــن باشــد كــه 
ع اعمــال و رفتــارش، بــرای والدیــن محتــرم  شــخصیتش، صــرف نظــر از نــو
ح اســت مربــوط بــه رفتــار  گــر آزردگــی و تنبیهــی مطــر و محبــوب اســت و ا

خــاص او )بی توجهــی او بــه نمــاز( اســت نــه شــخصیت وی.

سوم.�تناسب�با�عمل
كــه نمــاز  كودكــی  كامــل و در اول وقــت می خوانــد بــا  كــه نمــاز را  كودكــی 
كــه  كودكــی  را بــا عجلــه و آخــر وقــت می خوانــد یكســان نیســتند. همچنیــن 
ــه در مســیر نمــاز  ك ــه چنــد ســالی اســت  ك كودكــی  ــا  ــه نمــاز رو آورده ب ــازه ب ت
ع  و میزانــی خــاص  كــدام از اینهــا بایــد بــه  نــو قــرار دارد یكســان نیســتند. هــر 
كــه نمــازش را در اول وقــت می خوانــد در مقایســه  كســی  تشــویق شــوند. 
كــه نمــازش را در آخــر وقــت می خوانــد، بایــد بیشــتر تشــویق شــود.  كســی  بــا 
ــه نمــاز رو آورده، هرچنــد نمــاز را ناقــص و در  ــازه ب كــه ت همچنیــن فرزنــدی 
كــه دو ســال از او جلوتــر  اول وقــت بــه جــا نیــاورد، در مقایســه بــا فرزنــدی 
كــه او فعالیــت بیشــتری انجــام داده  اســت، بایــد بیشــتر تشــویق شــود؛ چــرا 
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و پیشــرفت بیشــتری داشــته اســت. ایــن مطلــب در مــورد تنبیــه هــم صــادق 

اســت.

چهارم.�به�هنگام�بودن
ــا مــادرش  ــار نمــاز پــدر ی كــه بــرای اولیــن ب فرزنــد خردســال مــا هنگامــی 
او تثبیــت  ایــن رفتــار در  گــر بافاصلــه تشــویق شــود،  ا را تقلیــد می كنــد، 
گــر بــا فاصلــه و مثــًا بعــد از دو روز تشــویق شــود، از تأثیــر ایــن  می شــود؛ امــا ا

ــد. ــد ش ــته خواه كاس ــویق  تش

مرتــب  را  خــود  نمــاز  كــه  فرزنــدی  اســت.  گونــه  همیــن  نیــز  تنبیــه 
كــه عمــدًا و بــدون دلیــل موجهــی نمــازش را تــرك  می خوانــده، در صورتــی 
گــر در همــان هنــگام بــه او تذكــر داده شــود، ایــن  كنــد، ا و بــه آن بی توجهــی 
ــزان از  ــان می ــه هم ــد، ب ــاد ش ــه زی ــر فاصل گ ــا ا ــد؛ ام ــر باش ــد مؤث ــر می توان تذك

كاســته خواهــد شــد.  تأثیــر آن 

پنجم.�روشن�بودن�دلیل
كــه فرزنــد  تشــویق و تنبیــه هنگامــی حركــت دهنــده و بــاز دارنــده اســت 
گــر بیشــترین  مــا بدانــد بــرای كــدام كارش تنبیــه یــا تشــویق شــده اســت؛ امــا ا
تشــویق و شــدیدترین تنبیــه صــورت بگیــرد، ولــی فرزنــد مــا ندانــد بــرای چــه 
چیــزی تشــویق یــا تنبیــه شــده هیــچ تأثیــری نخواهــد داشــت. بنابرایــن، در 
كــدام رفتــار  كــه بــرای  گوشــزد شــود  هنــگام تشــویق و تنبیــه بایــد بــه فرزنــد 

تشــویق یــا تنبیــه شــده اســت.
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ششم.�هماهنگی
از آنجــا كــه والدیــن و دیگــر اعضای خانواده همگی بر رفتار و شــخصیت 
كــه بــه صــورت  فرزنــد مؤثــر هســتند، تشــویق و تنبیــه در صورتــی مؤثــر اســت 
گــر  كــه ا هماهنــگ توســط همــه اعضــا صــورت بگیــرد. ایــن بــدان معناســت 
ــا آن  ــی مــادر ب كنــد ول پــدر فرزنــدش را بــه علــت پیشــرفت در نمــاز تشــویق 
ــد  ــاز نخواه ــه نم ــد ب ــت فرزن ــری در هدای ــویق تأثی ــن تش ــد، ای كن ــت  مخالف

داشــت.

هفتم.�متناسب�بودن�با�ویژگی�های�رشدی�فرزند
تشــویق و تنبیــه بایــد متناســب بــا ویژگی هــای شــخصیتی فرزنــد در 
كــه فرزنــد در آن قــرار دارد. بــرای توضیــح  مرحلــه خاصــی از رشــد باشــد 
كــه انســان نیــازی را در خــود  بایــد بــه ایــن مطلــب توجــه داشــت: هنگامــی 
كنــد بــرای تأمیــن آن بــه فعالیــت می پــردازد و آنچــه انســان را بــه  احســاس 
حركــت در مــی آورد همیــن احســاس نیــاز اســت. از ســوی دیگــر، نیازهــای 
ــك  ــان و در ی ــك زم ــا در ی ــه آنه ــتند و هم ــس نیس ــك جن ــی از ی ــان همگ انس
ــت: ــه اس گفت ــو  ــه مازل ــد. چنان ك ــدا نمی كنن ــور پی ــروز و ظه ــد ب ــه از رش مرحل

نیازهــای  انســان  نیــاز  ع  نــو اولیــن  نیــاز دارد.  ع  نــو پنــج  "انســان 
فیزیولوژیك از قبیل نیاز به غذا، آب، دمای مناســب و درد نداشــتن 
كــه بــدون تأمیــن  اســت. ایــن نیازهــا در واقــع نیازهــای حیاتــی اســت 
ع  آنهــا انســان نمی توانــد بــه زندگــی خــود ادامــه دهــد. نیازهــای نــو
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كــه پــس از تأمیــن نیازهــای دســته اول  دوم نیازهــای ایمنــی اســت 
بــروز و ظهــور پیــدا می كنــد. انســان عــاوه بــر نیــاز بــه غــذا و آب و ...، 
كــه زندگــی و موقعیــت خانوادگــی و شــغلی و  ــاز دارد  ــز نی ــه ایــن نی ب
ع ســوم نیاز  اجتماعیــش در معــرض تهدیــد و نابــودی نباشــد. نیــاز نو
ع  كــه پــس از تأمیــن نیازهــای نــو بــه محبــت و تعلق پذیــری اســت 
ــا دیگــران  ــاز دارد ب ــد. هــر انســانی نی ــروز و ظهــور می یاب اول و دوم ب
باشــد.  تعلــق داشــته  و جامعــه ای  بــه خانــواده، محلــه  و  ارتبــاط 
كســانی هــم او  كســانی را دوســت بــدارد و متقابــًا  چنان كــه نیــاز دارد 
را دوســت بدارنــد. همچنیــن هــر انســانی دوســت دارد از عزت نفس، 
اعتمــاد بــه نفــس و شایســتگی برخــوردار بــوده و مــورد توجــه دیگران 
ع نیــاز یعنــی نیــاز بــه احتــرام اســت.  قــرار بگیــرد. ایــن چهارمیــن نــو
كــه در هــر انســانی وجــود دارد نیــاز بــه خودشــكوفایی  باالتریــن نیــاز 
اســت. هــر انســانی دوســت دارد اســتعدادهای خــود را شــكوفا كــرده و 

كمــال برســاند".1 وجــود خــود را رشــد داده بــه 

ع اول اهمیــت بیشــتری دارد.  كودكــی نیازهــای نــو معمــوال در دوران 
آب نبــات، بســتنی، اســباب بــازی و ماننــد آن، در ایــن دوره می توانــد ابــزار 
تشــویق باشــند. از طرفــی محــروم كــردن از ایــن امــور می توانــد تنبیهــی برای 
او باشــد. همچنیــن نیازهــای ایمنــی و نیــاز بــه محبــت و تعلق پذیــری نیــز 
كــردن،  كــودك مهــم اســت و بــه همیــن جهــت، محبــت  در ایــن دوره بــرای 

1 . فیست و فیست، نظریه های شخصیت، ص 5۹1 ـ 5۹6.
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كــردن، از خــود رانــدن و نپذیرفتــن بــرای  كــودك و در مقابــل قهــر  پذیرفتــن 
تشــویق و تنبیــه قابــل اســتفاده اســت.

كــم اهمیــت و  ع اول بــرای او  كــودك، نیازهــای نــو بــه مــوازات رشــد 
كــه فرزنــد مــا بزرگ تــر می شــود  نیازهــای دیگــر مهم تــر می شــود. بــه تدریــج 
و وارد دوره نوجوانــی و جوانــی می شــود نیــاز بــه احتــرام هــم بــرای او مهــم 
می شــود و دوســت دارد مــورد احتــرام دیگــران قــرار بگیــرد و تحســین و 
قدردانــی شــود. در ایــن دوره تشــویق های مــادی تأثیــر چندانــی نــدارد و 
گاه ممكــن اســت عكس العمــل منفــی او را بــه دنبــال داشــته باشــد و آن را 

به گونــه ای تحقیــر خــود بدانــد.

ــت  ــرای وی اهمی ــز ب ــكوفایی نی ــه خودش ــاز ب ــد، نی ــِر رش ــل باالت در مراح
كــه بــه ایــن مرحلــه رســیده باشــد، هیــچ  یــك از مــوارد  كســی  پیــدا می كنــد. 
پیشــین برایــش چنــدان اهمیــت نــدارد و آنچــه او را بــه حركــت در مــی آورد و 
كــه رفتارهــای او بــر رشــد و تكامــل  انگیــزه رفتــار او می شــود، نتایجــی اســت 

او دارد.

پس از روشــن شــدن انواع و شــرایط تشــویق و تنبیه به بیان شــیوه های 
تشــویق و تنبیــه در هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز می پردازیــم. از آنجــا كــه برخی 
شــیوه های تشــویق و تنبیه مشــترك و بیشــتر آنها با یكدیگر متفاوت اســت، 
نخســت شــیوه های خــاص تشــویق، پــس از آن شــیو ه های خــاص تنبیــه و 

در پایــان شــیوه های مشــترك تشــویق و تنبیــه را بیــان می كنیــم.
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د(�شیوه�های�تشویق

1.�تحسین
گفتــن  كــه بــا  یكــی از شــیوه های تشــویق فرزنــد بــه نمــاز تحســین اســت 
عبارت هــای آفریــن، بــارك اهلل، ماشــاء اهلل، صلــوات، و ماننــد آن انجــام 
كنــار آنهــا می ایســتد و  كــه فرزنــد بــه تقلیــد از والدیــن در  می شــود. هنگامــی 
كاس پنجمــی همــراه  كــه فرزنــد  حــركات نمــاز را انجــام می دهــد، هنگامــی 
كــه فرزنــد پانــزده ســاله مــا نمازهایــش  ــا مــا بــه مســجد می آیــد، هنگامــی  ب
را در اول وقــت و مرتــب می خوانــد، تحســین می توانــد بــه آنهــا انگیــزه و 
انــرژی مضاعفــی در مســیر تــداوم ایــن رفتارهــا بدهــد و بــه ایــن صــورت، بــه 

ــود. ــی می ش ــا درون ــا در آنه ــن رفتاره ــج ای تدری

2.�اعالم�رضایت�و�محبت
كــه  اعــام رضایــت از فرزنــد و اظهــار محبــت بــه وی بــه ایــن معناســت 
بــه همیــن  و  تأمیــن می كننــد  را  او  نیــاز محبــت و تعلق پذیــری  والدیــن 
جهــت، می توانــد مشــّوقی قــوی در ترغیــب فرزنــد بــه نمــاز به ویــژه در ســنین 

ــد.  ــر باش باالت

3.�دعای�خیر
كــه نشــان  دعــای خیــر بــرای فرزنــد یكــی دیگــر از شــیوه های تشــویق اســت 
دهنــده بیشــترین رضایــت و محبــت بــه فرزنــد اســت و تأثیــری قاطــع در 
تــداوم رفتــار مطلــوب در فرزنــد دارد. خداونــد متعــال بــه پیامبــر؟ص؟ دســتور 
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كنــد  كــه زكات مــال خــود را می پردازنــد دعــای خیــر  می دهــد تــا بــه افــرادی 
ــْن  ــْذ ِم كار مایــه آرامــش آنهــا می شــود؛ "ُخ كــه ایــن  و بــر آنهــا درود بفرســتد 
رُُهــْم َو تَُزكِّیِهــْم ِبهــا َو َصــلِّ َعلَْیِهــْم إِنَّ َصاتـَـكَ  َســكَنٌ  لَُهــْم َو  أَْموالِِهــْم َصَدَقــًه تُطَهِّ

ــُه َســِمیٌع َعلِیــم ".1 اللَّ

4.�اعطای�جایزه
كــه مــورد  خریــد اســباب بــازی، لبــاس، نوشــت افزار و چیزهایــی از ایــن قبیــل 
عاقــه فرزنــد اســت بــه عنــوان جایــزه یكــی دیگــر از شــیوه های تشــویق 
اســت. هنگامــی كــه فرزنــد مــا در ادای نمــاز پیشــرفتی داشــته و گام جدیدی 
كــه مــورد عاقــه اوســت می توانــد نقــش مهمــی  برداشــته، اعطــای جایــزه ای 
ــا بــه حــال نمــاز را در اول  ــرای مثــال، ت در ادامــه ایــن رفتــار داشــته باشــد. ب
كنــون نمــاز را در اول وقــت می خوانــد. آنچــه مهــم  وقــت نمی خوانــده، ا
اســت اعطــای جایــزه اســت و مبلــغ و ارزش مــادی آن چنــدان مهــم نیســت. 
گرانقیمــت و  بنابرایــن، والدیــن در جایــزه دادن بایــد از خریــد جایزه هــای 
تــی بپرهیزنــد؛ زیــرا ایــن كار هــم ســطح توقعــات كــودك را بــاال می برد،  تجما

هــم از نظــر اقتصــادی خانــواده را دچــار مشــكل می كنــد.

5.�وعده�دادن
همیشــه نمی تــوان منتظــر مانــد تــا فرزنــد گام جدیــدی در نمــاز  بــردارد و بــه همین 

1 . توبه: 103.
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جهت، گاه الزم اســت در پیمودن مســیر رشــد تســریع شــود. در این موارد می توان 
گــر نمــازت را ســر  از "وعــده" اســتفاده كــرد؛ بــه ایــن صــورت كــه بــه فرزنــد بگوییــم ا
وقــت بخوانــی، اســباب بــازی مــورد عاقــه ات را برایــت می خــرم. ایــن كار می توانــد 
عاملــی بــرای تســریع در  پیشــرفت فرزنــد در  نمــاز باشــد. البتــه، بــه ســه نكتــه بایــد 

توجــه داشــت:

اول. وعده ای داده شود كه قابل اجرا برای والدین باشد.
دوم. والدیــن حتمــًا بــه وعــده خــود عمــل كننــد. در غیــر این صــورت، ایــن ابزار 
مهــم خاصیــت خــود را از دســت می دهــد. در آموزه هــای دینــی نیــز بــر عمــل بــه 
كــرم ؟ص؟می فرمــود: "كــودكان را دوســت بدارید و  كید شــده اســت: پیامبرا وعــده تأ
نســبت بــه آنــان مهربــان باشــید و بــه وعــده ای كــه بــه آنــان داده ایــد، وفــا كنیــد". 1

ســوم. از دادن وعده هــای پرهزینــه و تجماتــی بــه فرزنــد خــوددرای شــود كــه 
ایــن كار هــم فرزنــد را  تجماتــی و پرتوقــع بــار مــی آورد و هــم موجــب تحمیــل بــار 

اضافــه بــر اقتصــاد خانــواده می شــود.
در پایان توجه به این نكات نیز الزم است:

اول. اســتفاده از شــیوه های تحســین و اعــام رضایــت و محبــت و دعــا در 
كــه فرزند احســاس نكنــد بی جهــت و اغراق آمیز  مــواردی و به گونــه ای باشــد 
كارایــی خــود را از دســت می دهــد. ایــن شــیوه ها  اســت؛ زیــرا در ایــن صــورت، 
كــه رفتــاری شایســته تحســین از فرزنــد صــادر شــده  در جایــی اســتفاده شــود 

بْیَاَن َو ارَْحُموُهْم َو إَِذا َوَعْدُتُوُهْم َشیْئاً فَُفوا لَُهم"   1 . قَاَل رَُسوُل اللَِّه؟ص؟:" أَِحبُّوا الصِّ

)عاملی، وسائل الشیعة، ج 3، ص 134(.



تــــݡݡی
ـــــــ

شـ
به

نه 
ـــــا

خــــ

144

باشــد و تحســین و دعــا و اعــام رضایــت نیــز از صمیــم قلــب باشــد نــه تصنعی 
و ظاهرسازی.

دوم. اســتفاده از جایــزه و وعــده نیــز بــرای هــر رفتــاری مجــاز نیســت؛ 
كــه فرزنــد مــا رفتــار  بلكــه تنهــا هنگامــی بایــد از ایــن ابزارهــا اســتفاده شــود 
تــازه و برجســته ای در امــر نمــاز انجــام داده باشــد. در ایــن صــورت، نــه تنهــا 
كــه  كارایــی ایــن ابزارهــای تربیتــی حفــظ می شــود؛ بلكــه فرزنــد مــا می آمــوزد 
نمــاز خوانــدن وظیفــه اوســت و بــرای انجــام وظیفــه نبایــد توقــع پــاداش و 

تشــویق داشــته باشــد.

ســوم. بــه تدریــج بایــد از تشــویق های مــادی بــه ســوی تشــویق های 
كــرد و از دفعــات تشــویق كاســت تــا نمــاز بــرای فرزنــد درونــی  معنــوی حركــت 
شــود. بــه عبــارت دیگــر، نبایــد به گونــه ای از ابزارهــای تشــویق اســتفاده 
كــه فرزنــد مــا تنهــا بــرای دســتیابی بــه جایــزه و تحســین و ماننــد آن  كنیــم 
نمــاز بخوانــد. تشــویق بایــد بــه منزلــه ابــزاری بــرای هــل دادن فرزنــد بــه 
نمــاز و شــروع كننده باشــد، نــه بــه منزلــه عامــل اصلــی تــداوم آن. بــه عبــارت 

دیگــر، تشــویق بایــد اســتارت باشــد، نــه موتــور محركــه.

در اینجــا نقــل خاطــره ای از مرحــوم آیــت اهلل بروجــردی مناســب 
كــه: گفته انــد  اســت. ایشــان 

كــه پیــش از اذان صبــح برای نماز  "در دوران نوجوانــی هنگامــی 

بیــدار می شــدم، والدیــن مقــداری پــول زیــر ســجاده ام می گذاشــتند؛ 
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زیــر  چیــزی  نمی شــدم،  بیــدار  اذان  از  پیــش  كــه  هنگامــی  ولــی 
كــه مــن نمــاز شــب را ادامــه بدهــم.  ســجاده نبــود. همیــن باعــث شــد 
كــردم آن را تــرك نكــردم". كــه لــذت نمــاز شــب را درك  امــا بــه تدریــج 

ه(�شیوه�های�تنبیه
گفتــه شــد، تنبیــه بازدارنــده اســت و بــرای جلوگیــری  چنان كــه پیــش از ایــن 
از رفتــار نادرســت و تثبیــت آن اســتفاده می شــود. همچنیــن تنبیــه لزومــًا بــه 
ــر  ــه ه ــت. ب ــه اس ــن مرحل ــی آخری ــه بدن ــت و تنبی ــی نیس ــه بدن ــای تنبی معن
حــال، در مســیر آمــوزش و درونــی كــردن نمــاز ممكن اســت در مــواردی فرزند 
كنــد یــا حتــی عقب گــرد داشــته باشــد و بــرای مثــال،  كوتاهــی  در انجــام نمــاز 
كنــون در اول وقــت نخوانــد؛  گــر قبــًا نمــاز را در اول وقــت می خوانــده، ا ا
گاهــی نمــاز صبحــش قضــا بشــود؛ یــا نمــاز را در برخــی مــوارد نخوانــد. در  یــا 
كــه در واقــع نوعــی  این گونــه مــوارد بــرای جلوگیــری از تكــرار ایــن رفتارهــا 
ــرد. در اینجــا برخــی از  ك ــد از تنبیــه اســتفاده  ــرد اســت بای انحــراف و عقب گ

مراحــل و شــیوه های تنبیــه را بیــان می كنیــم.

1.�تغافل�و�چشم�پوشی 
گــر بــرای نخســتین بــار  گام و شــیوه در اصــاح رفتــار نادرســت به ویــژه ا اولیــن 
گرفتــن اســت. حركــت در مســیر  انجــام شــده باشــد، چشم پوشــی و نادیــده 
تربیــت و پایبنــدی بــه نمــاز بــرای فرزنــد خردســالی كــه تا بــه حــال آزاد بوده و 
محدودیتــی نداشــته، همــراه بــا دشــواری و مشــقت اســت؛ بــه همیــن جهــت 
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ممكــن اســت در برخــی مــوارد از آن طفــره بــرود؛ امــا پــس از آن ممكــن اســت 
بــه خــود بیایــد و بــه مســیر صحیــح بازگــردد. بنابرایــن، لزومــی نــدارد بــه 
كــرد.  محــض مشــاهده اولیــن سســتی در امــر نمــاز بــه او هجــوم بــرد و تنبیــه 
كار مانــع اصطــكاك و برخــورد والدیــن بــا فرزنــد هــم  كــه ایــن  عــاوه بــر ایــن 
می شــود. بنابرایــن در تنبیــه، اولیــن شــیوه ای كــه بایــد اســتفاده شــود تغافل 

گــر تغافــل مؤثــر واقــع نشــد، نوبــت تذكــر اســت. اســت. البتــه، ا

2.�تذكر
گام اول والدیــن  تذكــر بــه  معنــای یــادآوری اســت. تذكــر نیــز مراتبــی دارد. در 
بایســتی بــه صــورت عمومــی و بــدون اشــاره بــه شــخص خاطــی دربــاره 
ــی  ــر عموم ــر تذك گ ــد. ا ــخن بگوین ــه آن س ــدی ب ــزوم پایبن ــاز و ل ــرورت نم ض
مؤثــر واقــع نشــد، نوبــت تذكــر خصوصــی اســت. والدیــن بایــد بســیار نــرم و 
كــه نمــاز  كننــد  بــا محبــت و بــه صــورت مخفیانــه بــه فرزنــد خــود یــادآوری 
گــر تذكــر  دســتور الهــی اســت و در هیــچ وضعیتــی نبایــد تعطیــل شــود. ا

ــد. ــر دهن ــه او تذك ــكار ب ــورت آش ــه ص ــد ب ــاد، می توانن ــر نیفت كارگ ــه  مخفیان

كردن  3.�محروم�
كــه مــورد عاقــه فرزنــد اســت یكــی از شــیوه های  كــردن از چیزهایــی  محــروم 
كــه هیــچ یــك از مــوارد فــوق مؤثــر واقــع نشــد، والدین  تنبیــه اســت. هنگامــی 
كــردن با اســباب  می تواننــد او را از دیــدن برنامــه مــورد عاقــه اش، یــا از بــازی 
بــازی مــورد عاقــه اش بــاز دارنــد و بــه او بگوینــد: در صورتــی می توانــد از ایــن 
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كــه  كــه وظیفــه نمــاز خــود را )متناســب بــا انتظاراتــی  كنــد  برنامه هــا اســتفاده 
كــردن نیــز بایــد  كــه در محــروم  از او وجــود دارد( انجــام دهــد. روشــن اســت 

كــرد و بــه یكبــاره او را از همــه چیــز محــروم نكــرد. گام حركــت  گام بــه 

كردن 4.�قهر�
كــردن یكــی دیگــر از شــیوه های تنبیــه اســت.  ــا فرزنــد و قهــر  قطــع رابطــه ب
قهــر در واقــع نوعــی محــروم كــردن اســت، محــروم كــردن از ارتبــاط و محبت 
گام بــه گام اقــدام  والدیــن. در ایــن شــیوه نیــز الزم اســت والدیــن بــه تدریــج و 
كننــد و چنــدان بــا روی  كننــد. در مرحلــه اول بایــد بــه فرزنــد خــود روی تــرش 

بــاز بــا او برخــورد نكننــد و حتــی جــواب ســام او را ندهنــد.

كــرد؛ امــا  كــه مــردی نــزد پیامبــر؟ص؟ آمــد و ســام  روایــت شــده اســت 
پیامبــر؟ص؟ جــواب ســامش را نــداد. مــرد بــا ناراحتــی بــه منــزل رفــت و ماجــرا 
گفــت: پیامبــر؟ص؟ لبــاس ابریشــم  كــرد. همســرش  را بــرای همســرش بیــان 
كــن و نــزد ایشــان  و انگشــتر طــای تــو را دیــده اســت. ایــن دو را از خــود دور 
كــرد و نــزد پیامبــر؟ص؟ رفــت. رســول خــدا؟ص؟ جــواب  برگــرد. مــرد چنــان 

ســامش را داد.1

كوتــاه قطــع رابطــه  گــر متنبــه نشــد، بــا او بــرای مدتــی  در مرحلــه بعــد، ا
كننــد. در آموزه هــای دینــی نیــز قطــع رابطــه توصیــه شــده اســت: یكــی از 
ــام؟ع؟  ــرد. ام ك ــكایت  ــام ش ــزد ام ــود ن ــد خ ــم؟ع؟از فرزن كاظ ــام  ــاب ام اصح

1. داودی، سیره تربیتی پیامرب و اهل بیت، ج 2، تربیت دینی، ص 230.
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بْــُه َو اْهُجــرُه َو اَل تُِطــل"؛1  او را نــزن، بــا او قهــر كــن ولــی طوالنی  فرمــود: "اَل ترَْضِ
نباشــد!

5.�تنبیه�بدنی
ــرای بازداشــتن از رفتــار نامناســب از راه ایجــاد درد  تنبیــه بدنــی شــیوه ای ب
جســمانی اســت. معمــواًل روانشناســان تنبیــه بدنــی را جایــز نمی داننــد و آن 
كارایــی و یــا اثــرات و مضــرات جانبــی آن نســبت می دهنــد؛ امــا  را بــه عــدم 
كارایــی دارد و  كــه اواًل تنبیــه بدنــی  بررســی و دقــت بیشــتر نشــان می دهــد 
گــر نگوییــم اصــاح كننــده، دســت كم بازدارنده اســت؛ ثانیًا، مــواردی وجود  ا
كــه رفتــار نامطلــوب بایــد فــورًا متوقــف شــود و در غیــر ایــن صــورت، آثــار  داد 
جبــران ناپذیــری بــه بــار خواهــد آورد؛ ثالثــًا تحقیقــات انجــام شــده2 نشــان 
گــر بــا رعایــت شــرایط انجــام شــود، می توانــد  كــه تنبیــه بدنــی ا می دهــد 
نقــش مهمــی در اصــاح رفتــار ایفــا كنــد. بــه همیــن جهــت، تنبیــه بدنی یكی 
كــه ایــن  از شــیوه های تربیــت مــورد توجــه اســت. البتــه بایــد توجــه داشــت 
كارامــدی دیگــر شــیوه ها مــورد اســتفاده  شــیوه آخریــن شــیوه و در صــورت نا

ــرار می گیــرد.  ق

گرچــه تنبیــه بدنــی یــك شــیوه رایــج تربیــت  در آموزه هــای دینــی نیــز 
بــه شــمار نیامــده، امــا اســتفاده از آن بــا رعایــت شــرایط خــاص و در آخریــن 

1. مجلسی، بحاراألنوار، ج 101، ص ۹۹.

2. شهرآرای، تنبیه و رشایط مناسب آن برای اصالح رفتار، ص 75. ابوالقاسمی و داودی، 

تنبیه از دیدگاه روانشناسی و اسالم، صفحه 127 ـ 142.
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"ُمُروُهــم  كــرم؟ص؟ می فرمایــد:  مرحلــه، اجــازه داده شــده اســت. پیامبــر ا
كنیــد و در ده  بُوُهــم َعلَیهــا لَِعــْر"؛1 فرزندانتــان را بــه نمــاز امــر  لــوِه َو اْضِ بالصَّ

كــه پیــش از ایــن از امــام موســی  ســالگی آنهــا را بــرای نمــاز بزنیــد. در روایتــی 
كردیــم، امــام؟ع؟ بــه جــای زدن، قهــر را توصیــه می كنــد و  كاظــم؟ع؟ نقــل 

ــه زدن، آخریــن شــیوه اســت. ك ــان می دهــد  ایــن نش

شرایط�تنبیه�بدنی
گیــرد. شــرایط  بــه هــر حــال، تنبیــه بدنــی بایــد بــا رعایــت شــرایطی صــورت 
عمــده تنبیــه ماننــد هماهنگــی والدیــن، تنبیــه رفتــار نــه شــخصیت فرزنــد، 
تناســب بــا خطــا، بــه هنــگام بــودن، را پیــش از ایــن در شــرایط تنبیــه و 
كردیــم و در اینجــا آنهــا را تكــرار نمی كنیــم. تنهــا برخــی از  تشــویق بیــان 

گفتــه نشــده در اینجــا بیــان می كنیــم: كــه پیــش از ایــن  شــرایط را 

اول.�تنبیه�به�انگیزه�اصالح 
گــر فرزند نماز  تنبیــه بدنــی یــك شــیوه تربیتی بــرای اصاح رفتار نادرســت اســت. ا
ــر  ــیوه های دیگ ــد و ش ــص می خوان ــرایط و ناق ــدون ش ــا آن را ب ــد ی ــرك می كن را ت
كارگــر نیفتــاده، والدیــن بــرای بــاز داشــتن فرزنــد از ایــن رفتــار بــه تنبیــه او اقــدام 
می كنند. بنابراین، والدین نباید برای انگیزه های دیگری مانند عقده گشــایی 
و تشــفی خاطر و انتقام گیــری بــه تنبیــه فرزنــد خــود اقــدام كننــد؛ چــرا كــه در ایــن 
صــورت، هــم اثــر تربیتــی تنبیــه كــم می شــود، هــم فرزنــد از والدیــن متنفــر شــده 

1. ابن ابی جمهور، عوالی اللثالی، ج 1، ص 252.
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و چــه  بســا حــس انتقام جویــی نیــز در او بر انگیختــه شــود. بنابرایــن، والدیــن یــا 
مربی باید در حالت عادی و نه در حالت خشمگینی و ناراحتی اقدام به تنبیه 

كنند.

دوم.�بیان�دالیل�تنبیه 
پیــش از اقــدام بــه تنبیــه ضــرورت دارد والدیــن دالیــل تنبیــه را بــرای فرزنــد خــود 
گــر  بیــان كننــد تــا بدانــد بــرای چــه رفتــاری و چــرا تنبیــه می شــود. بــرای مثــال، ا
فرزنــد آنهــا نمــاز را تــرك كــرده، بایــد بــه او توضیــح بدهنــد كــه ایــن تنبیــه بــرای 
تــرك نمــاز اســت و تــرك نمــاز كاری ناشایســته اســت و آنهــا همــه راه هــای دیگــر را 
كنــون، بــه خــاف میلشــان، هیــچ راه دیگری جز  طــی كرده انــد و جــواب نــداده و ا
تنبیــه ندارنــد. ایــن توضیحات موجب می شــود اثــر بازدارندگی و اصاحی تنبیه 
بدنی افزایش پیدا كند و در ضمن از اثرات مخرب تنبیه بدنی مانند پیدایش 

احســاس بیــزاری و حــس انتقامجویــی در فرزنــد جلوگیری شــود.

سوم.�به�اندازه�بودن
كــودك  ــه  ــا آســیب زدن ب كشــیدن قــدرت والدیــن ی خ  ــه ر هــدف از تنبیــه ب
ــدف الزم  ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــت. ب ــار اوس ــاح رفت ــدف اص ــت؛ ه نیس
ــر  گ كــودك درد آور باشــد. پــس ا ــرای  كــه ب ــدازه ای باشــد  ــه ان اســت تنبیــه ب
كــودك هیــچ دردی احســاس نكنــد، تغییــری  كــه  ــه ای باشــد  تنبیــه به گون
در رفتــار او ایجــاد نمی شــود. از ســوی دیگــر، ایــن مطلــب نبایــد بهانــه ای 
ــد از  ــه نبای ــی، تنبی ــای دین ــاس آموزه ه ــر اس ــد. ب ــه باش ــراط در تنبی ــرای اف ب
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ســه ضربــه بیشــتر باشــد و در برخــی روایــات تــا پنــج و شــش ضربــه هــم اجــازه 
ــا  كــه موجــب ســرخی ی داده شــده و از ســوی دیگــر نبایــد به گونــه ای باشــد 
كــودك بشــود. همچنیــن قســمت های حســاس بــدن ماننــد  كبــودی بــدن 
ــن  ع ای ــو ــرد. از مجم ــرار بگی ــی ق ــه بدن ــرض تنبی ــد در مع ــر نبای ــورت و س ص
كــه فرزنــد  كــه تنبیــه بدنــی بایــد به گونــه ای باشــد  روایــات فهمیــده می شــود 
كــه اصــاح رفتــار اســت بــا همیــن مقــدار  كنــد و هــدف تنبیــه  احســاس درد 

كــرد. ــد در تنبیــه افــراط و تفریــط  حاصــل می شــود. پــس نبای

چهارم.�در�حضور�دیگران�نبودن
تنبیــه بدنــی نبایــد در حضــور دیگــران انجــام شــود كــه ایــن موجــب تحقیــر و 

كــودك می شــود. شكســته شــدن شــخصیت 

پنجم.�ثبات
كــودك رفتــار ناشایســت صــادر شــد، بایــد تنبیــه شــود. تنبیــه نــا  هــرگاه از 
منظــم، در كــودك نوعــی حیــرت و ســرگردانی به وجــود مــی آورد؛ او نمی داند 
كــه آیــا ایــن رفتــار نادرســت و مســتحق تنبیــه اســت یا درســت و غیر مســتحق 

تنبیــه و بــه همیــن امــر از اثــر تنبیــه می كاهــد.

كردن�واسطه ششم.�آماده�
ــش  ــد. پی ــود بپردازن ــد خ ــه فرزن ــه تنبی ــر دو ب ــادر ه ــدر و م ــد پ ــه نبای در تنبی
ــا یكدیگــر هماهنــگ باشــند، به گونــه ای  از اقــدام بــه تنبیــه والدیــن بایــد ب
كــه یكــی از آنهــا واســطه شــود و از دیگــری بخواهــد تــا از تنبیــه صــرف نظــر 
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گــر فرزنــد  كار را مشــروط بــه تعهــد فرزنــد بــه ادای نمــاز بدانــد. ا كنــد و او ایــن 
كــرد و تعهــد نكــرد، پــس  گــر پافشــاری  كــرد، تنبیــه لغــو می شــود؛ ولــی ا تعهــد 
كنــد و تنبیــه تمــام  ــر وارد شــود و وســاطت  از اولیــن ضربــه، واســطه جدی ت

شــود. ایــن تدبیــر چنــد ویژگــی دارد:

اول. ممكــن اســت بــدون تنبیــه، نتیجــه مــورد نظــر حاصــل شــود و ایــن 
كنــد از رفتــار ناشایســت دســت بــردارد. در  كــودك تعهــد  كــه  در صورتــی اســت 
كــرده، هــم تنبیهــی صــورت  ایــن صــورت، هــم فرزنــد فشــار تنبیــه را حــس 

نگرفتــه اســت.

گــر كــودك تنبیــه شــود، تنبیــه بــه همــان ضربــه اول ختــم می شــود  دوم. ا
كــه فرزنــد طعــم تلــخ تنبیــه را  و ادامــه نمی یابــد. در اینجــا نیــز در عیــن حــال 

چشــیده، بــا كمتریــن تنبیــه و عــوارض بدنــی، نتیجــه حاصل شــده اســت.

ســوم. تــرس فرزنــد از تنبیــه نــه تنهــا از میــان نمــی رود؛ بلكــه بیشــتر 
می شــود. تبدیــل  بازدارنــده ای  عامــل  بــه  خــود  ایــن  و  می شــود 

گفتیــم، "تشــویق و تنبیــه جایگزیــن" و "تشــویق  چنان كــه پیــش از ایــن 
و تنبیــه خــود" از روش هــای مشــترك تشــویق و تنبیــه اســت. در اینجــا ایــن 

دو روش را بــه اختصــار معرفــی می كنیــم:

1.�تشویق�و�تنبیه�مجازی�)جایگزین(
تشــویق و تنبیــه مجــازی یــا جایگزیــن آن اســت كــه فرزنــد ما كــودك دیگری  
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كــه نمــازش را مرتــب می خوانــد و مــورد تشــویق والدیــن و معلمــان  را  ببینیــد 
كــه نمــازش را مرتــب نمی خوانــد و  كودكــی را  ببینیــد  خــود قــرار می گیــرد؛ یــا 
ــرد.  ــرار می گی ــه همیــن جهــت مــورد بی مهــری والدیــن و معلمــان خــود ق ب
مشــاهده تشــویق و تنبیــه دیگــران همــان تأثیــری را بــر مشــاهده كننده 
كــه خــود مشــاهده كننده تشــویق و تنبیــه می شــد. بنابرایــن،  می گــذارد 

تشــویق و تنبیــه جایگزیــن می توانــد بــه رفتــار فرزنــد مــا جهــت بدهــد. 

گفتــه  آمــوزی"  "عبــرت  تأثیرپذیــری  ع  نــو ایــن  بــه  دینــی  متــون  در 
گرفتــن از رفتــار و سرنوشــت دیگــران  می شــود. در قــرآن مجیــد بــر عبــرت 
كیــد شــده و از مــردم خواســته شــده تــا از سرنوشــت دیگــران درس  بســیار تأ

گناهــكاران دچــار نشــوند.  بگیرنــد تــا بــه سرنوشــت تلــخ 

بــه هــر حــال، ایــن روش، به ویــژه در مــورد تنبیــه، ایــن ویژگــی ممتــاز را 
كنــد  كــه نمی گــذارد فرزنــد مــا نمــاز را تــرك یــا در انجــام آن مســامحه  دارد 
تــا نیــازی بــه تنبیــه باشــد. بــه عبــارت دیگــر، ویژگــی ایــن روش بازدارندگــی 
و مصونیت بخشــی در مقابــل رفتارهــای نادرســت اســت. از ســوی دیگــر، 
كــه  ایــن روش، به خصــوص در مــورد تشــویق، ایــن ویژگــی ممتــاز را دارد 
بــه فرزنــد مــا می آمــوزد چــه رفتارهایــی شایســته و صحیــح هســتند و انگیــزه 
انجــام رفتــار صحیــح را در او ایجــاد می كنــد. بنابرایــن، تنبیــه و تشــویق 
مجــازی عــاوه بــر ایجــاد انگیــزه، بازدارندگــی و آموزندگــی هــم دارد و این دو 

ویژگــی اخیــر همیشــه در تنبیــه و تشــویق واقعــی وجــود نــدارد.
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عــاوه بــر اینكــه تشــویق و تنبیــه مجــازی می توانــد بــه صــورت مشــاهده 
ــز  ــم نی ــا فیل ــتان ی ــب داس ــد در قال ــد؛ می توان ــی باش ــی زندگ ــه واقع در صحن

باشــد. بنابرایــن، ســه شــیوه بــرای تشــویق و تنبیــه مجــازی وجــود دارد:

مشاهده الگوهای واقعی؛ قصه و داستان گویی و تماشای فیلم.

گویــی و تماشــای فیلــم به گونــه ای بــا الگــو  كــه قصــه و داســتان  از آنجــا 
مرتبط هســتند و از ســوی دیگر، مطالب آن با روش الگویی مشــترك اســت، 

بحــث از ایــن ســه شــیوه را بــه روش الگویــی موكــول می كنیــم. 

2. تشویق�و�تنبیه�خود
هــدف نهایــی اســتفاده از تشــویق و تنبیــه بــرای دعــوت فرزنــدان بــه نمــاز 
كــه فرزنــدان مــا بــه نمــاز عاقه منــد شــده و از صمیــم قلــب در راه  ایــن اســت 
ــم  ــه در تعلی ك ــه  ــویق و تنبی ــای تش ــی از روش ه ــند. یك ــاز بكوش ــی نم برپای
كیــد شــده خودتشــویقی و خودتنبیهــی  ــر آن بســیار تأ و تربیــت ســنتی مــا ب
كــه متربــی بــرای درونــی  اســت. خودتشــویقی و خودتنبیهــی ایــن اســت 
شــدن یــك رفتــار صحیــح و جلوگیــری از تخلــف از آن، خــودش را تشــویق یــا 
تنبیــه می كنــد. هــرگاه رفتــار صحیــح را بــه موقــع انجــام داد، خــود را تشــویق 
كــرد، خــود را تنبیــه می كنــد. بــه عبــارت دیگــر،  می كنــد و هــرگاه از آن تخلــف 
در ایــن روش، خــود متربــی عهــده دار تربیــت خــود می شــود. بنابرایــن، 
الزم نیســت فــردی ماننــد والدیــن یــا معلــم مراقــب متربــی باشــد و او را بــرای 
كنــد. خــود او مراقــب  كار صحیــح تشــویق و بــرای تــرك آن تنبیــه  انجــام 
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خویــش اســت و خــودش را در مواقــع الزم تنبیــه یــا تشــویق می كنــد. امتیــاز 
كــه وابســتگی متربــی را بــه مربــی و والدیــن از میــان  ایــن روش ایــن اســت 

ــرای او درونــی می شــود. كامــًا ب ــار مــورد نظــر  ــرد و رفت می ب

والدیــن و مربیــان می تواننــد از ایــن روش بــرای هدایــت فرزندانشــان 
كننــد. البتــه، اســتفاده از ایــن روش مســتلزم آن اســت  بــه نمــاز اســتفاده 
ــری و  ــی فك ــاظ توانای ــه لح ــد و ب ــده باش گذران ــد را  ــی از رش ــد مراحل ــه فرزن ك
كــه بتوانــد مدیریــت و تربیــت خــود  كــرده باشــد  عاطفــی، بــه انــدازه ای رشــد 
را زیــر نظــر والدیــن بــه عهــده بگیــرد. ســنین نوجوانــی بــرای آغــاِز اســتفاده 
از ایــن روش مناســب اســت. بــه هــر حــال، والدیــن بایــد بــه فرزنــدان خــود 
ــه  ــود ب ــنی خ ــای س ــا ویژگی ه ــب ب ــود را متناس ــاز خ ــرگاه نم ــه ه ك ــد  بیاموزن
كوتاهــی  كار  كننــد و هــرگاه در ایــن  ــد خــود را تشــویق  درســتی انجــام دادن

كننــد. كردنــد خــود را تنبیــه 

الزم اســت تشــویق و تنبیــه متناســب بــا خصوصیــات متربی باشــد. برای 
كــودكان بــرای تشــویق خــود می توانــد از یــك آب نبــات، تحســین و  مثــال، 
كــردن خــود از یــك غــذای خوشــمزه،  تشــویق خــود و بــرای تنبیــه از محــروم 

كننــد. از یــك بســتنی، یــك لیــوان آب ســرد و ماننــد آن اســتفاده 

شش.�معرفی�الگوهای�اهل�نماز
الگــو در لغــت بــه معنــای نمونــه و سرمشــق اســت و شــامل همــه اشــیا و 
موجــودات و انســان ها می شــود؛ امــا در تعلیــم و تربیــت الگــو معمــواًل بــه 
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ــای  ــر ویژگی ه ــار و دیگ ــاهده رفت ــا مش ــی ب ــه مترب ك ــود  ــه می ش گفت ــانی  انس
او همــان رفتــار و ویژگی هــا را از او می آمــوزد و فــرا می گیــرد. در قــرآن از واژه 
"أُســوه" بــرای رســاندن ایــن معنــا اســتفاده شــده اســت. "أُســوه" بــه معنــای 

كــه دیگــران از او پیــروی می كننــد. خداونــد  كســی اســت  مقتــدا و مقتــدا 
متعــال در قــرآن پیامبــر؟ص؟ را اســوه حســنه بــرای مســلمانان معرفــی می كند: 
"لََقــْد كَاَن لَكُــْم ِفــی رَُســوِل اللَّــِه أُْســَوٌه َحَســَنٌه لَِّمــن كَاَن یَرُْجــو اللَّــَه َوالَْیــْوَم اْلِخــَر 

ــَه كَِثیــرًا".1  ــَر اللَّ َوَذكَ

كار داریــم می تواننــد بــرای مــا الگــو  كــه بــا آنهــا ســر و  هــر یــك از افــرادی 
دوســتان،  بــرادران،  و  خواهــران  اســتادان،  معلمــان،  والدیــن،  باشــند. 
گفتــار و  گــذار در رفتــار و  همــكاران و همكاســی ها می تواننــد الگویــی تأثیــر 
كــه بــا  نگــرش و باورهــای مــا باشــند. الگــو لزومــًا محــدود بــه افــرادی نیســت 
مــا معاصــر هســتند و مــا مســتقیم اعمــال و رفتارشــان را مشــاهده می كنیــم. 
كــه ســال ها و قرن هــا پیــش از مــا زندگــی  كســانی  شــخصیت های تاریخــی و 
ــار و شــخصیت  ــر رفت ــد و ب ــرار بگیرن ــز می تواننــد الگــوی مــا ق ــد نی می كرده ان

مــا مؤثــر باشــند. 

الگــو نقــش مهمــی در تعلیــم و تربیــت انســان دارد تــا جایــی كــه می توان 
گفــت انســان ها بســیاری از رفتارهــا، نگرش هــا و حتــی باورهــای خــود را از 
الگوهــا می آموزنــد و بــه همیــن جهــت در آموزه هــای دینــی آمــده اســت: 

1. احزاب: 21.
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"املــرء علــی دیــن خلیلــه فلینظــر احدكــم مــن یخالــل"؛1 انســان بــر آیین دوســت 

كســی دوســتی  كــه بــا چــه  خــود اســت. پــس هــر یــك از شــما مواظــب باشــد 
می كنــد.

یكــی از روش هــای مهــم هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز معرفــی الگوهــای 
گــر در میــان افــراد خانــواده، بــرادر یــا خواهــری  اهــل نمــاز بــرای فرزنــد اســت. ا
اهــل نمــاز هســت )كــه بهتــر اســت فاصلــه ســنی چندانــی بــا فرزنــد ما نداشــته 
گــر در میــان دوســتان  كــرد. یــا ا باشــند( می تــوان او را الگــو فرزندمــان معرفــی 
كــرد.  و همبازی هــای او اهــل نمــازی وجــود دارد می تــوان او را الگــو معرفــی 
مشــاهده اعمــال و رفتــار ایــن الگــو و آشــنایی فرزنــد بــا آن از چنــد جهــت در 

هدایــت او بــه نمــاز مؤثــر اســت:

اول.�از�جهت�آموزش
ــا نمــاز و چگونگــی نمــاز خوانــدن  ــا مشــاهده نمــاز  خوانــدن او ب ــد ب فرزن
ــه  ك ــوزد  ــاز می آم ــه نم ــدی او ب ــاهده پایبن ــا مش ــن ب ــود. همچنی ــنا می ش آش
بایــد در هــر حــال بــه نمــاز پایبنــد بــود و نمــاز خوانــدن امــری دل بخواهــی و 

ســلیقه ای نیســت.

دوم.�از�جهت�انگیزش
مشــاهده رفتــار عبــادی و نمــاز خوانــدِن الگــو، در فرزنــد مــا انگیــزه و 
عاقــه بــه نمــاز خوانــدن و پایبنــدی بــه نمــاز را برمی انگیــزد. ایــن ایجــاد 

1. طوسی، االمالی، ص 518. 



تــــݡݡی
ـــــــ

شـ
به

نه 
ـــــا

خــــ

158

ــورد  ــار م ــن رفت ــطه ای ــه واس ــو ب ــه الگ ك ــود  ــدید می ش ــی تش ــزه در صورت انگی
كســب  ــد در زندگــی موفقیت هایــی را  ــا بتوان تشــویق دیگــران قــرار بگیــرد ی
كســی  كــه متربــی  كــه هنگامــی  كنــد. تحقیقــات روانشناســان نشــان داده 
كار تشــویق شــده، ایــن تشــویق همــان  ــه دلیــل انجــام یــك  كــه ب را ببینــد 
اثــر تشــویق واقعــی خــود متربــی را بــر متربــی می گــذارد و در او انگیــزه بــرای 
عمــل را ایجــاد می كنــد.1 بــه عبــارت دیگــر، در اینجــا مشــاهده نمــاز خوانــدن 
الگــو و تشــویقش بــه منزلــه تشــویق خــود متربــی عمــل می كنــد، چنان كــه 
گویــی خــود متربــی تشــویق شــده اســت. ایــن همــان تشــویق مجــازی اســت 
كردیــم. بنابرایــن، معرفــی الگــو  كــه در بحــث تشــویق و تنبیــه بــه آن اشــاره 

ــا حــدودی نقــش تشــویق را نیــز ایفــا نمایــد. می توانــد ت

سوم.�از�جهت�آسان�سازی
الگــو می توانــد نقــش آسان ســازی در رو آوردن فرزنــد بــه نمــاز را نیــز ایفــا 
گاه ممكــن اســت فرزنــد نوجــوان مــا عاقــه بــه خوانــدن نمــاز داشــته  نمایــد. 
كار نكنــد. مشــاهده نوجوانــی  باشــد؛ امــا بــه دالیــل متفــاوت اقــدام بــه ایــن 
كــه همســن و ســال اوســت و نمــاز می خوانــد بــه نوجــوان جــرأت و جســارت 
كار را می دهــد و بدیــن ترتیــب، نمــاز خوانــدن او را تســهیل  اقــدام بــه ایــن 

می كنــد.

معرفــی الگوهــای منفــی نیــز می توانــد در هدایــت فرزنــد بــه نمــاز نقــش 

1. سیف، تغییر رفتار و رفتار درمانی، روش ها و نظریه ها، ص 218-217.
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ایفــا كنــد. معرفــی كســانی كــه اهل نماز نیســتند و و به همین جهت، توســط 
ــا در زندگــی خــود دچــار پیامدهــای  دیگــران ســرزنش و مامــت می شــوند ی
نامطلوبــی شــده اند موجــب می شــود فرزنــد مــا از تــرك نمــاز روی گــردان 
كــه هــرگاه متربــی كســی را ببینــد  شــود. تحقیقــات روانشناســان نشــان داده 
ــز از انجــام آن  ــی تنبیــه می شــود، خــود متربــی نی ــه علــت انجــام عمل ــه ب ك
عمــل دوری می كنــد.1 بــه عبــارت دیگــر، مشــاهده تنبیــه الگــو بــه علــت تــرك 
نمــاز هماننــد تنبیــه واقعــی خــود متربــی، بــر او تأثیــر می گــذارد و ایــن همــان 

گفتــه شــد. كــه در بحــث تنبیــه  تنبیــه مجــازی یــا جایگزیــن اســت 

بــه همیــن جهــت، در متــون دینــی الگوهــای منفــی و مثبــت هــر دو 
ِّلَِّذیــَن كََفــُروا اِْمــَرأََه نـُـوحٍ َو اِْمــَرأََه لُــوٍط كَانََتــا  معرفــی شــده اند. "َضََب اللَّــُه َمَثــًا لل
تَْحــَت َعْبَدیـْـِن ِمــْن ِعَباِدنـَـا َصالَِحْیــِن َفَخانََتاُهــَا َفلـَـْم یُْغِنَیــا َعْنُهــَا ِمــَن اللَّــِه َشــْیًئا 

ِّلَِّذیــَن آَمُنــوا اِْمــَرأََه ِفْرَعــْوَن  اِخلِیــَن"، "َوَضََب اللَّــُه َمَثــًا لل َوِقیــَل اْدُخــَا النَّــاَر َمــَع الدَّ

ِنــی  ِنــی ِمــن ِفْرَعــْوَن َوَعَملِــِه َونَجِّ إِْذ َقالَــْت رَبِّ ابـْـِن لِــی ِعنــَدَك بَْیًتــا ِفــی الَْجنَّــِه َونَجِّ
ِمــَن الَْقــْوِم الظَّالِِمیــَن".2

البتــه، چنان كــه پیــش از ایــن گفتــه شــد، ضرورتــی نــدارد كــه ایــن الگوها 
كــه در صــدر  كنــون در جامعــه مــا و زنــده باشــند. نوجوانــان و جوانانــی  هــم ا
كشــور مــا می زیســته و اهــل نمــاز  اســام یــا در فرازهــای دیگــر تاریــخ اســام و 
بوده انــد نیــز می تواننــد الگــو معرفــی شــوند و همــان تأثیــر را بــر جــان و روح 

1. هامن.

2. تحریم: 11و 10.
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كــه معاصــر  فرزنــد مــا می گذارنــد. خداونــد متعــال در قــرآن، پیامبــرش؟ص؟ را 
مســلمانان صــدر اســام بــوده، الگویــی بــرای آنــان معرفــی می كنــد: "لََقــْد كَاَن 
ــَر  ــَر َوَذكَ ــْوَم اْلِخ ــَه َوالَْی ــو اللَّ ــن كَاَن یَرُْج ــَنٌه لَِّم ــَوٌه َحَس ــِه أُْس ــوِل اللَّ ــی رَُس ــْم ِف لَكُ

كــه شــخصیتی متعلــق بــه قرن هــا  اللَّــَه كَِثیــرًا".1 عــاوه بــر آن، ابراهیــم؟ع؟ را 

پیــش اســت نیــز الگویــی بــرای آنــان معرفــی می كنــد: "َقــْد كَانـَـْت لَكُــْم أُْســَوٌه 
َحَســَنٌه ِفــی إِبْرَاِهیــَم َوالَِّذیــَن َمَعــُه إِْذ َقالُــوا لَِقْوِمِهــْم إِنَّــا بُــرَاء ِمنكُــْم َوِمــاَّ تَْعُبُدوَن 

ِمــن ُدوِن اللَّــِه كََفرْنـَـا ِبكُــْم". 2

بــرای معرفــی الگوهــا، به ویــژه  ابــزار  قصــه و داســتان و نیــز فیلــم دو 
هســتند. تاریخــی  الگوهــای 

گویی هفت.�قصه�و�داستان�
قصــه و داســتان ابــزاری هســتند بــرای مشــاهده زندگــی واقعــی الگوهــا بــرای 
زندگــی  را در صحنــه  الگوهــا  زندگــی  نتوانســته اند مســتقیم  كــه  كســانی 
كننــد. هیــچ یــك از مســلمانان عصــر حاضــر اعمــال و رفتــار  واقعــی مشــاهده 
پیامبــر؟ص؟ را در حــال حیــات مشــاهده نكرده انــد؛ امــا می تواننــد بــا مطالعــه 
كتاب هــا نوشــته شــده از اعمــال و رفتــار و  كــه در  داســتان زندگــی ایشــان 

گاه شــوند و از آن درس بگیرنــد. ســبك زندگــی وی آ

ــران  ــی پیامب ــتان زندگ ــرده و داس ك ــتفاده  ــیار اس ــیوه بس ــن ش ــرآن از ای ق

1. احزاب: 21.

2. ممتحنه: 4.
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كــرده اســت. هــدف  بزرگــی ماننــد نــوح و ابراهیــم و موســی و یوســف را بیــان 
قــرآن نــه بیــان سرگذشــت این پیامبــران؛ بلكــه درس آمــوزی و عبرت گیری 
بــوده اســت. قــرآن بــا بیــان ایــن داســتان ها می خواهــد بــه مؤمنــان بگویــد 
كســی  گــر  كســی راه ایــن پیامبــران را برگزینــد بــه ســعادت می رســد و ا گــر  ا
ــش  ــدی نصیب ــت اب ك ــی و ها ــز بدبخت ــزی ج ــد چی ــتكبران را برگزین راه مس

نخواهــد شــد.

والدیــن بــرای ترغیــب فرزنــدان بــه نمــاز می تواننــد داســتان زندگــی 
كننــد و نمــاز  جوانــان و نوجوانــان صــدر اســام را بــرای فرزنــدان خــود بیــان 
كننــد. همچنیــن می تواننــد زندگــی نوجوانــان و جوانــان  را در آن برجســته 
كننــد.  تاریــخ خودمــان را بــا محوریــت نمــاز بــرای فرزنــدان خــود تعریــف 
كــردن داســتان زندگــی علمــای برجســته اســامی ماننــد  چنان كــه بازگــو 
ــاز  ــت نم ــا محوری ــری ب ــهید مطه ــی و ش ــام خمین ــی، ام ــه طباطبای عام

می توانــد بــرای آنــان مؤثــر و درس آمــوز باشــد. 

هشت.�تهیه�فیلم�های�مناسب
كــه یكــی از اختراعــات جدیــد و از محصــوالت تمــدن جدیــد اســت  فیلــم 
كــه در زندگــی واقعــی  كاركــردش بازنمایــی ســمعی و بصــری وقایعــی اســت 
كاركــرد داســتان را دارد و بــه  اتفــاق افتــاده اســت. در واقــع، فیلــم همــان 
كســانی كــه نتوانســته اند زندگــی واقعــی الگویــی را مســتقیم مشــاهده كننــد، 
ایــن امــكان را می دهــد كــه از زندگــی او مطلــع شــوند. تفاوت فیلم و داســتان 
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كــه فیلــم زندگــی الگــو را بــه صــورت دیــداری و شــنیداری بازگــو  در ایــن اســت 
می كنــد و بــه نمایــش در مــی آورد و بــه همیــن جهــت، تأثیرگــذاری فیلــم 
از داســتان بســیار بیشــتر اســت. البتــه فیلــم و قصــه قابلیــت الگــو ســازی 
كــه امــروزه بســیار مؤثــر واقــع شــده اســت.بخصوص در الگــو  نیــز دارنــد 
كــه ابــزار دســت ســلطه گران شــده اســت.  ســازی های غیــر واقعــی و مخــرب 

كــه  اســت  ایــن  نمــاز  بــه  ترغیــب  از روش هــای  یكــی  میــان  ایــن  در 
جوانــان  یــا  نمــاز  اهــل  جوانــان  زندگــی  دربــاره  كــه  مناســبی  فیلم هــای 
ــار  ــده در اختی ــاخته ش ــاز س ــه نم ــبت ب ــهل انگاران نس ــا س ــاز ی ــده نم ترك كنن
فرزنــدان قــرار بگیــرد. این گونــه فیلم هــا هــم تشــویق كننده فرزنــدان بــه 
نمــاز، هــم بازدارنــده از تــرك نمــاز و بی توجهــی بــه آن هســتند. بــرای مثــال، 
كننــده و غیــر واقعــی، ســاختن فیلم هایــی  گمــراه  در مقابــل شــخصیت های 
دربــاره شــهید فهمیــده و دیگــر شــهدای جــوان و نوجــوان بــا محوریــت نمــاز 

می توانــد در ایــن زمینــه مفیــد باشــد.
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فصل پنجم: روش ها و راهکارهای خاص در دعوت به نماز
آنچــه در فصــل قبلــی گفتــه شــد روش هــای عمومــی دعوت بــه نماز بــود. در 
كاربــرد روش هــای عمومــی و نیــز روش هــای خــاص دعــوت  ایــن قســمت، 
ــور از  ــس منظ ــرد. پ ك ــم  ــی خواهی ــدان بررس ــن فرزن ــاس س ــر اس ــاز را ب ــه نم ب
روش هــای خــاص، روش هایــی بــر اســاس ســن فرزنــد اســت. در مقابــل 

كاربــردش مخصــوص ســنی نبــود.  كــه  روش هــای عــام 

گــروه  فرزنــدان را بــر اســاس ویژگی هــای روانشــناختی می تــوان بــه ســه 
گرفــت: دوره  گــروه نیــز یــك دوره در نظــر  كــرد و متناســب بــا هــر  تقســیم 
كودكــی اول(، دوره هفــت تــا دوازده ســال )دوره  قبــل از هفــت ســال )دوره 
آنجــا  از  نوجوانــی(.  تــا هجــده ســال )دوره  و دوره دوازده  كودكــی دوم( 
كاربــرد روش هــای عــام و تعییــن روش هــای ویــژه هــر دوره، مســتلزم  كــه 
شــناخت ویژگی هــای روانشــناختی فرزنــدان در هــر دوره اســت، بــه اختصــار 
كاربردهــا و  ویژگی هــای روانشــناختی هــر دوره را بیــان و ســپس بــه بیــان 

روش هــای ویــژه آن دوره می پردازیــم.

كودكی�اول� یک.�دوره�
كودكی�اول�)قبل�هفت�سال( الف(�ویژگی�های�روانشناختی�دوره�

كــه او را از دیگــران متمایــز  كــودك در ایــن دوره ویژگی هــای خاصــی دارد 
ــن  ــد و در س ــاز می كن ــان را آغ ــاد و زب ــتفاده از نم ــن دوره اس ــد. او در ای می كن
كلیــه  و  می شــود  شــبیه  بزرگســاالن  بــه  او  گفتــار  ســالگی  هفــت  و  شــش 
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كار می بــرد و می توانــد  گفتــار و قواعــد صحیــح دســتوری را بــه  بخش هــای 

جمله هــای پیچیــده و مركــب بســازد.1 

كــودك در دو ســال اول زندگــی )دوره حســی ـ حركتــی(  از نظــر شــناختی 
بــه یادگیــری حركت هــای مختلــف می پــردازد و از طریــق ایــن حركت هــا بــه 
كــه اشــیا وجــود خارجــی  محرك هــای مختلــف پاســخ می دهــد. او می آمــوزد 
كــودك  دارنــد. در ســنین دو تــا هفــت ســالگی )دوره تفكــر پیــش عملیاتــی(، 
توانایــی اســتفاده از نمــاد را پیــدا می كنــد و از اشــیا بــرای نمــاد اســتفاده و بــا 
كــودك چنــدان  آنهــا بــازی می كنــد. در ایــن دوره مــرز واقعیــت و خیــال بــرای 
تلقــی  زنــده و جانــدار  را  از موجــودات بی جــان  روشــن نیســت؛ بســیاری 
می كنــد؛ خودمحــور و ناتــوان از درك نقطــه نظــرات دیگــران اســت؛ بــر یــك 
وجــه تمركــز می كنــد و از درك وجــوه دیگــر غافــل می شــود؛ از نظــر قــدرت 
ل ضعیــف و در نتیجه گیری هــای خــود اشــكاالت اساســی  تفكــر و اســتدال
دارد. البتــه، توانایــی طبقه بنــدی را بــه صــورت محــدود بــه دســت آورده 

اســت.2 

كوتاه مــدت در ایــن دوره محــدود  توانایــی ذخیره ســازی در حافظــه 
كامــل می شــود.3 توانایــی  ــد و  اســت؛ امــا در دوره دبســتان افزایــش می یاب
حافظــه بلند مــدت نیــز در ایــن دوره محــدود اســت و از هفــت ســالگی تــا 

1. رایس، رشد انسان، ص 166.

2. هامن، ص 173ـ177.

3. هامن، ص 183؛ بی ریا و دیگران، روانشناسی رشد، ج 2، ص 640.
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كــودكان  دوره دانشــگاه و جوانــی افزایــش می یابــد. بــا بــاال رفتــن ســن، درك 
كامل تــر و عمیق تــر می شــود.1 از داســتان نیــز 

كــودكان در ایــن دوره از ســن ســه ســالگی بــه دوســتی بــا دیگــران رو 
می آورنــد. ایــن دوســتی ها گرچــه در ابتــدا ســطحی و موقــت اســت، بــه تدریــج 
ــه  ــر ب ــا یكدیگ ــوال ب ــتان معم ــود. دوس ــر می ش ــر و بادوام ت ــی تر، عمیق ت گزینش
كــودك در ایــن دوره بــه بــازی می گــذرد و بــه  بــازی می پردازنــد.2 بیشــتر وقــت 
همیــن جهــت، در روایــات توصیــه شــده اســت مانــع بــازی او نشــوند "دَعِ ابَْنــَك 
یَلَْعــُب  َســْبعَ  ِســِنیَن"؛ بگــذار فرزنــدت هفــت ســال بــازی كنــد! در هفــت ســالگی 

كــدام  كــودكان بــه احســاس ثبــات جنســیتی دســت می یابنــد و می داننــد بــه 
كــه جنســیت آنهــا ثابــت اســت.3 جنــس تعلــق دارنــد و می داننــد 

كــودكان در ایــن دوره بــر اســاس پیامدهــای عینــِی رفتــار دربــاره آن داوری 
ــه نیــت و قصــد توجهــی نمی كننــد؛ دیگر پیــرو هســتند و خــوب  می كننــد و ب
ــد می داننــد؛ تنبیــه را الزمــه  كــه والدیــن خــوب و ب ــد را همانــی می داننــد  و ب
قطعــی و تغییرناپذیــِر عمــل خطــا می داننــد؛ امــا در دوره دبســتان بــه تدریــج 
قصــد و انگیــزه را در داوری اخاقــی خــود وارد و بــه ســوی خود پیــروی حركــت 
می كننــد و تنبیــه را متناســب بــا عمــل خطــا و قابل تغییر می دانند.4 بر اســاس 

1. هامن، ص 184.

2. هامن، ص 266ـ267.

3. هامن، ص 27۹.

4. هامن، ص 281ـ282.
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كــودكان در ســطح پیــش اخاقــی قــرار  كولبــرگ، در ایــن دوره  یافته هــای 
كــودك بــرای اجتنــاب از تنبیــه و دســتیابی بــه لــذت از قواعــد اخاقــی  دارنــد. 
كاهــش می یابــد.1  ــا افزایــش ســن بــه تدریــج  پیــروی می كنــد. ایــن ویژگــی ب
تلقیــن و تقلیدپذیــری نیــز در ایــن دوره و دوره بعــد بســیار برجســته اســت.2 امــا 
كــودك هیــچ نــوع اطاعــت پذیــری نــدارد. از پیامبــر؟ص؟ روایــت  در ایــن دوره 

شــده اســت: "الَْولَــُد َســیٌِّد َســْبَع ِســِنیَن"؛ فرزنــد هفــت ســال آقــا و ســرور اســت.

كــودك در  كــه  گفتــه، روشــن می شــود  بــا توجــه بــه ویژگی هــای پیــش 
ایــن دوره قابلیــت تعلیــم و تربیــت منظــم و برنامه ریــزی شــده را نــدارد و 
حاصــل  روزمــره  فعالیت هــای  و  بــازی  ضمــن  در  بیشــتر  او  یادگیری هــای 
می شــود. بنابرایــن، در ایــن دوره بیشــتر بایــد بــه فراهــم آوردن زمینه هــای 
مناســب بــرای تعلیــم و تربیــت دینــی فرزنــد و اهــل نمــاز شــدن او همــت 
كــه هفــت  گماشــت. در آموزه هــای دینــی نیــز بــه ایــن مطلــب تصریــح شــده 
ــْب  ــَك یَلَْع ســال اول دوران بــازی اســت. امــام صــادق؟ع؟ می فرمایــد: "دَعِ ابَْن
َســْبَع ِســِنیَن َو یُــَؤدَّبْ  َســْبَع ِســِنیَن َو أَلْزِْمــُه نَْفَســَك َســْبَع ِســِنیَن َفــإِن أَْفلـَـَح َو إاِلَّ َفإِنَُّه 

ــْن اَل َخْیــَر ِفیــِه.".3 بــا ایــن وجــود، ایــن بــه معنــای رهــا كــردن كــودك نیســت  ِممَّ

و در همیــن دوره هــم بایســته اســت تــا حــد امــكان فرزند با مســجد و نماز آشــنا 
كنــد. گرایــش پیــدا  شــده و بــه آنهــا 

1. رایس، رشد انسان، ص 404.

2. بی ریا و دیگران، روانشناسی رشد، ج 2، ص 845، رایس، رشد انسان، ص 174.

3. شیخ صدوق، من ال یحرضه الفقیه، ج 3، ص 4۹2.
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كودكی�اول:�فراهم�آوردن�زمینه�مساعد ب(�روش�های�ویژه�دوره�
نمــاز  بــه  فرزنــد  بــرای هدایــت  مناســب  زمینه هــای  آوردن  فراهــم  بــرای 
ل،  حــا تغذیــه  از  عبارتنــد  آنهــا  مهم تریــن  كــه  دارد  وجــود  راهكارهایــی 
ــاز،  ــه نم ــن ب ــودن والدی ــد ب ــدان، مقی ــه فرزن ــت ب ــو، محب ــام نیك ــاب ن انتخ
ــه نمــاز، و پــرورش عادت  هــای  ــا خانواده هــای متدیــن و پایبنــد ب ارتبــاط ب
مناســب. از آنجــا كــه توضیــح هــر یــك از این راهكارها در فصــل دوم در نقش 
ــم. در  ــودداری می كنی ــا خ ــرار آنه ــا از تك ــده، در اینج ح ش ــر ــازی مط زمینه س
كــه در ایــن دوره آنچــه مهــم  كیــد می كنیــم  ــر ایــن مطلــب تأ اینجــا فقــط ب
اســت فراهــم آمــدن زیرســاخت های الزم بــرای گرایــش فرزنــد بــه نماز اســت. 
كــه والدیــن در ایــن دوره آموزش هایــی را  پــس نبایــد انتظــار داشــته باشــیم 
بــه صــورت مســتقیم دربــاره نمــاز بــه فرزنــد خــود ارائــه دهنــد و انتظــار داشــته 
باشــند فرزنــد آنهــا نمــاز بخوانــد. همچنیــن دور نگه داشــتن فرزنــد از تأثیرات 
گرایــش بــه نمــاز ماننــد دوســتان و خانواده هــای بی نمــاز و  ســوء موانــع 

رســانه های فاســد اهمیــت بســیاری دارد.

1.�تلقین�اعتقادات

كــه نمــاز مبتنــی بــر پذیــرش و ایمــان بــه خداونــد متعــال و نبــوت  از آنجــا 
پیامبــر اســام؟ص؟ و دیگــر اعتقــادات دینــی اســت و بــا توجــه به اینكــه كودك 
در ایــن دوره توانایــی تعلیــم و تربیــت رســمی را نــدارد، ضــرورت دارد عقایــد 
ــب  ــن مطل ــه ای ــی ب ــای دین ــود. در آموزه ه ــن ش ــد تلقی ــه فرزن ــی ب ــم دین مه
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كلمــه مباركــه توحیــد "ال  كــودك  كــه بایــد در ســه ســالگی بــه  تصریــح شــده 
الــه اال اللــه" و در ســه ســال و هفــت مــاه و بیســت روزگــی نبــوت "محمــد رســول 

اللــه" و در چهــار ســالگی صلــوات بــر پیامبــر و آل پیامبــر "الهــم صــل علی محمد 

و آل محمــد" تلقیــن شــود. عبداهلل بن فضالــه از امــام باقــر یــا صــادق؟ع؟ نقــل 

كــه فرمــود: می كنــد 
"آنگاه كه پســر ســه ســاله شــد به او می گویند هفت بار بگو: "ال إله إالّ اللّه". 
وقتی ســه ســال و هفت ماه و بیســت روزه شــد، به او می گویند: هفت بار 
بگــو: "محّمــد رســول اللّه". وقتی چهار ســاله شــد بــه او می گویند: هفــت بار 
بگــو "الهــم صــل علــی محمــد و آل محمــد" آنــگاه كــه پنــج ســالش تمام شــد 
گــر  از او می پرســند: دســت چــپ تــو كــدام و دســت راســت تــو كــدام اســت؛ ا
جــواب صحیــح داد او را رو بــه قبلــه می كننــد و می گوینــد: ســجده كــن و 
رهایش می كنند تا شــش ســاله شــود. زمانی كه شــش ســالش تمام شــد، 
ركــوع و ســجود را بــه او می آموزنــد و بــه نمــازش وا می دارنــد تــا هفت ســاله 
شــود. وقتی هفت ســالش تمام شــد به او می گویند: دو دســت و صورتت 
را بشــوی، آنــگاه بــه او می گوینــد: نمــاز بخــوان، تــا نــه ســالش تمــام شــود. 
در آن هنــگام، وضــو بــه او می آموزنــد و بــرای آن او را می زننــد، و نمــاز را بــه 
او می آموزنــد و بــر آن او را می زننــد. هــرگاه وضــو و نمــاز را آموخــت، خداونــد 

والدینــش را مشــمول رحمــت خــود می كند.1

ــه ســبع  ــالث ســنین، یقــال ل ــغ الغــالم ث ــال: "اذا بل ــه عــن أحدهام؟مهع؟ق 1. عبداللّه بن فضال

ــه. ثــّم یــتك حتّــی یتــّم لــه ثــالث ســنین و ســبعه أشــهر و عــشون  مــرّات: قــل ل إلــه إلّ اللّ

یومــاً. فیقــال لــه: قــل محّمــد رســول اللـّـه؟ص؟ ســبع مــرّات، و یــتك حتـّـی یتــّم لــه أربــع ســنین. 
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مطابــق ایــن روایــت قبــل از آنكــه آمــوزش نمــاز بــه صــورت مســتقیم 
كــه عبارتنــد از توحیــد و نبــّوت پیامبــر  شــروع شــود، بایــد مبانــی اعتقــادی 
كیــد بــر تلقیــن عقایــد اســامی بــه  كــودك تلقیــن شــود. شــاید راز تأ اســام بــه 
فرزنــد در ایــن دوره، بــا اینكــه توانایــی درك و فهــم آنهــا را نــدارد، ایــن اســت 
كــودك در ایــن دوره بســیار تلقین پذیــر اســت و ایــن آموزه هــا را می پذیــرد  كــه 
و زمینــه ای بــرای درك و فهــم آن در بزرگســالی می شــود. افــزون بــر ایــن، 
كــودك بــه میــزان درك و فهــم خــود ایــن آموزه هــا را می فهمــد و همیــن 

ــد. ــت می كن كفای ــن دوره  ــرای ای ــدار ب مق

مربــوط  داســتان های  نقــل  راه  از  می تــوان  دوره  ایــن  در  همچنیــن 
ــا  ــرد؛ ام ك ــنا  ــامی آش ــد اس ــا عقای ــان را ب ــر؟ص؟ و ائمه؟مهع؟آن ــی پیامب ــه زندگ ب
ــودكان  ك ــرای  ــودكان و ب ك ــان  ــه زب ــه ب ك ــد  ــه ای باش ــد به گون ــتان ها بای داس
ــدازه  ــه ان ــی ب ــر زبان ــن دوره از نظ ــودكان در ای ك ــه  ك ــرا  ــد؛ چ ــم باش ــل فه قاب
كافــی رشــد نكرده انــد و تعــداد واژگان آنهــا محــدود اســت؛ بــر ســاختار زبــان 
ــز محــدود اســت.  ــه مســلط نشــده اند و درك و فهــم آنهــا از واژگان نی و جمل

ــی یتــّم  ــه علــی محّمــد و آل محّمــد. ثــّم یــتك حتّ ــی اللّ ثــّم یقــال لــه ســبع مــرّات: قــل صلّ

لــه خمــس ســنین. ثــّم یقــال لــه: أیّهــا یمینــك و أیّهــا شــاملك؟ فــإذا عــرف ذلــك حــّول وجهــه 

إلــی القبلــه و یقــال لــه: اســجد. ثــّم یــتك حتـّـی یتــّم لــه ســّت ســنین. فــإذا تــّم له ســّت ســنین 

صلّــی و علّــم الركــوع و الســجود حتّــی یتــّم لــه ســبع ســنین; فــإذا تــّم لــه ســبع ســنین قیــل 

لــه: اغســل وجهــك و كفیّــك، فــإذا غســلهام قیــل لــه: صــّل. ثــّم یــتك حتـّـی یتــّم لــه تســع. فــإذا 

تّــت لــه علــم الوضــوء و ضب علیــه و علّــم الصــالة و ضب علیهــا و فــإذا تعلّــم الوضــوء و 

الصــالة غفراللّــه لوالدیــه" )عاملــی، وســائل الشــیعة، ج21، ص 474، روایــت 3(.
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كوتــاه و بلنــد مــدت در آنهــا رشــد  افــزون بــر ایــن، بــا توجــه بــه اینكــه حافظــه 
آنــان محــدود اســت، بایــد داســتان ها طوالنــی  نكــرده و توانایــی تمركــز 

نباشــد.

2.�ایجاد�انس�و�الفت�به�نماز 
كــه والدیــن و مســئوالن  گامــی  در ایــن مقطــع ســنی اولیــن و مهم تریــن 
كــه فرزنــدان را نماز پذیــر بــار بیاورنــد و كاری  تربیتــی بایــد بردارنــد ایــن اســت 
كــه آنــان نماز گریــز یــا حتــی نماز ســتیز شــوند. بــرای تحقــق ایــن  نكننــد 
كــه در فصــل ســوم بیــان شــد، فراهــم  هــدف، افــزون بــر رعایــت اصولــی 
ــه هیــچ وجــه  آوردن فرصــت مشــاهده نمــاز و تقلیــد از آن ضــرورت دارد و ب

ــد. ــد از او بخواهیــم ماننــد بزرگســاالن نمــاز بخوان نبای

3.�فراهم�آوردن فرصت�مشاهده�نماز
افــزون بــر ایــن، در ایــن دوره ضــرورت دارد فرزنــد بــا نمــاز آشــنا و نســبت 
كــه عمــده یادگیری هــای فرزنــد  كنــد؛ امــا از آنجــا  گرایــش مثبــت پیــدا  بــه آن 
در این دوره از راه مشــاهده و تجربه اســت، این آشــنایی باید از راه مشــاهده 
و تجربــه صــورت بگیــرد نــه آموزش هــای نظــری و رســمی. بــر ایــن اســاس، 
یكــی از راهكارهــای رســیدن بــه ایــن مقصــد فراهــم آوردن فرصــت مشــاهده 

كــودك اســت.  نمــاز بــرای 

كــودك در ایــن  گفتــه شــد، یكــی از ویژگی هــای  چنان كــه پیــش از ایــن 
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دوره فعــال بــودن حــواس وی و یادگیــری از راه مشــاهده اســت. والدیــن 
می تواننــد بــا همــراه بــردن فرزنــدان خــود بــه مســجد، زمینــه آشــنایی آنــان 
كــه شــناخت ها و خاطــرات كودكی،  بــا مســجد و نمــاز را فراهــم كننــد. از آنجــا 
كــردن  ماننــد نقــش بــر ســنگ هــم مانــدگار اســت و هــم جهت دهنــده، آشــنا 
كودكــی مــورد  و برقــراری ارتبــاط فرزنــدان بــا محیــط مســجد، بایــد از دوران 

توجــه والدیــن باشــد. 

كــه فرزنــدان را بــا خــود بــه مســجد  یكــی از وظایــف والدیــن ایــن اســت 
ببرنــد تــا آنــان بــا محیــط و امكانات مســجد، فضــای معنــوی آن و فعالیت ها 
كننــد فرزندانشــان از  و برنامه هــای مســجد آشــنا شــوند. والدیــن بایــد تــاش 
ــا تداعی هــای نیكــو و  ــد ت رفتــن بــه مســجد و مانــدن در مســجد لــذت ببرن
خاطــرات خــوش دوران كودكــی در آنهــا جاذبــه باشــد و تــا پایــان عمــر پیونــِد 

كنــد. گسســتنی بیــن آنــان و مســجد برقــرار  نا

ع در ســیره پیامبــر اعظــم؟ص؟ و اهــل بیت؟امهع؟نیــز جــاری  ایــن موضــو
ــد و  ــوار می كردن ــود س ــر دوش خ ــنین؟امهع؟را ب ــر؟ص؟، حس ــت. پیامب ــوده  اس ب
كــه پیامبــر در ســجده  بــه مســجد می آوردنــد. روزی یكــی از ایشــان در حالــی 
بودنــد، بــر دوش پیامبــر رفــت و پیامبــر بــرای مراعــات حــال او ســجده را 
كــه روزی پیامبــر؟ص؟ دو ركعــت آخــر نمــاز را  كردنــد.1 نقــل اســت  طوالنــی 

ــاِء  ــَد انِْقَض ــاُس ِعْن ــاَل النَّ ــا، فََق ــاَل ِفیَه ــْجَدًه أَطَ ــاَلُم َس ــاَلُه َو السَّ ــِه الصَّ ــِه َعلَیْ ــوُل اللَّ 1. "رَُس

ــا أَنَّــُه  ــَك َســْجَدًه أَطَلْتََهــا َحتَّــى ظََننَّ ــَن ظَْهرَانَــی َصاَلتِ ــِه إِنَّــَك َســَجْدَت بَیْ ــا رَُســوَل اللَّ ــاَلِه: یَ الصَّ

ــْن، َو  ــْم یَُك ــَك لَ ــاَلُم: "كُلُّ َذلِ ــاَلُه َو السَّ ــِه الصَّ ــاَل َعلَیْ ــٌی، فََق ــاَك َوْح َ ــُه أَت ــٌر، أَْو أَنَّ ــَدَث أَْم ــْد َح قَ
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كــه نمــاز را  ســریع خواندنــد وقتــی از ایشــان پرســیدن چــه اتفاقــی افتــاده بــود 
كوتــاه كردنــد، ایشــان فرمودنــد مگــر صــدای گریــه كــودک را نشــنیدید.1 اینها 
همگــی نشــان می دهــد كــه در زمــان پیامبــر؟ص؟ مســلمانان فرزنــد خــود را بــه 

مســجد می بردنــد. در اینجــا بایــد بــه دو نكتــه توجــه داشــت:

كــه فرزنــدان خــود را بــه مســجد می برنــد از  نكتــه نخســت. والدینــی 
طرفــی بایــد مراقــب باشــند فرزندانشــان نظــم مســجد را مختــل نكننــد و 
مانــع حضــور قلــب و آرامــش نمازگــزاران نشــوند و از ســوی دیگــر نبایــد آزادی 
كننــد.  كــه آنــان احســاس اســارت و خســتگی  كــودكان چنــان محــدود شــود 
ایــن امــر بــا یــک برنامه ریــزی ســاده قابــل دســتیابی اســت. بــه عبارتــی فرزند 
ــا محیــط مســجد داشــته  مــا بایــد در مســجد تحــرک و فعالیتــی متناســب ب
باشــد و ایــن تحــرک و فعالیــت بایــد از قبــل به وســیله والدیــن و كادر مســجد 

ــود. ــزی ش ــی و برنامه ری طراح

نكتــه دوم. روحانــی، خــادم و دیگــر مســئوالن و نمازگــزاران بایــد شــرایط، 
گرفتــه و مراعــات حــال آنــان را بكننــد؛  كــودكان را در نظــر  نیازهــا و عواطــف 

ــُن أَِو  ــُه"، َو كَاَن الَْحَس ــی َحاَجتَ ــى یَْقِض ــُه َحتَّ لَ ــُت أَْن أَُعجِّ ــی، فََكرِْه ــَذا ارْتََحلَِن ــی َه ــنَّ ابِْن لَِك

ــاَلُم ِفــی َســْجَدتِِه، فَاْمتَطـَـى ظَْهــرُه"  ــاَلُه َو السَّ ــاَلُم قـَـْد َجــاَء النَِّبــی َعلَیْــِه الصَّ الُْحَســیُْن َعلَیِْهــاَم السَّ

)املجــازات النبویــه، ص357(، رشیــف رضــی .

ــَف ِفــی الرَّكَْعتَیْــِن  1. َعــْن أَِبــی َعبْــِد اللَّــِه؟ع؟ : "َصــىَّ رَُســوُل اللَّــِه؟ص؟ ِبالنَّــاِس الظُّْهــَر فََخفَّ

ــاَلِه َحــَدٌث قـَـاَل َو َمــا َذاَك قَالـُـوا  اْلَِخیرَتَیْــِن فَلـَـامَّ انـْـرَصََف قـَـاَل لـَـُه النَّــاُس َهــْل َحــَدَث ِفــی الصَّ

ــِی" )کلینــی، الكافــی،  ِب ــِمْعتُْم ُصَاَخ الصَّ ــا َس ــْم أََم ــاَل لَُه ــِن فََق ــِن اْلَِخیرَتَیْ ــی الرَّكَْعتَیْ ــَت ِف ْف َخفَّ

ج 6، ص48( .
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گــر بتواننــد بــا دادن برخــی مشــوق ها ماننــد شــكات، خاطــره ای  حتــی ا
گرایــش او بــه نمــاز بســیار مؤثــر خواهــد بــود.  كــه در  شــیرین بــرای او بســازند 
كــه در مســجد و در  بســیار پیــش می آیــد افــرادی بــه دلیــل برخــورد بــدی 
دوران كودكــی بــا آنهــا شــده اســت تــا آخــر عمــر رابطــه خــود را بــا مســجد تــرک 

می كننــد.

كــه فرزنــد وارد مســجد می شــود هــم بــا مســجد  بدیــن ترتیــب، هنگامــی 
ــا نمــاز و اعمــال و  و روحانــی مســجد آشــنا می شــود و انــس می گیــرد، هــم ب
اذكار آن. افــزون بــر ایــن، والدیــن می تواننــد بــا اقامــه نمــاز در خانــه با رعایت 
آداب و شــرایط ضــروری، زمینــه مشــاهده نمــاز را بــرای فرزنــدان خــود فراهــم 
ــار عبــادی والدیــن می شــود،  ــد از ایــن راه از ســویی متوجــه رفت ــد. فرزن آورن
نیــز میــزان اهتمــام و ارزش گــذاری آنــان بــه نمــاز را درمی یابــد و بــه تدریــج 
گرایــش بــه نمــاز را در  بــه نمــاز عاقه منــد می شــود؛ همیــن زمینــه ای بــرای 

او فراهــم مــی آورد.

4.�فراهم�آوردن�فرصت تقلید�و�تقویت�آن
كــه فرزنــد نمــاز والدیــن را مشــاهده می كنــد، بــه آن عاقه مند و  هنگامــی 
كامــل نیســت و متناســب بــا شــرایط  از آنهــا تقلیــد می كنــد. البتــه، ایــن تقلیــد 
گاه اذكار و  ع را و  گاه ركــو گاه ســجده را تقلیــد می كنــد،  كــودك اســت.  ســنی 
اعمــال دیگــر را. بــه هــر حــال، آنچــه مهــم اســت همیــن تقلیــد و انجــام برخی 
گرایــش فرزنــد بــه نمــاز می شــود.  كــه زمینــه ای بــرای  اعمــال نمــاز اســت 
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توجــه بــه نــكات زیــر موجــب تقویــت و تثبیــت توجــه بــه نمــاز و تقلیــد آن در 

فرزنــد می شــود: 

كار  كــودک. ایــن  كــردن ســجاده بــرای  گفتــن و پهــن  اول. اذان 
توجــه فرزنــد را بــه نمــاز والدیــن جلــب می كنــد. 

دوم. رعایــت حــال فرزنــد در حیــن نمــاز و ایجــاد تناســب بیــن نمــاز و 
كــه هنگام نمــاز شــرایط و حال  حــال فرزنــد. مربــی بایــد مراقــب باشــد 
كــودک در هنــگام نمــاز شــرایط  گــر  كنــد، ا كــودک را درک  و هــوای 
گــر بــا نمــاز ارتبــاط خوبــی برقــرار  كوتــاه و ا نامناســبی داشــت، نمــاز را 
كــرد و نیــاز بــه فرصــت بیشــتری دارد، نمــاز را طوالنی تــر به جــا آورد. 

رفتــار  ایــن  بایــد  می پــردازد،  نمــاز  تقلیــد  بــه  فرزنــد  وقتــی  ســوم. 
ابــراز  بــا  را  او  بایــد  كار  ایــن  بــرای  كــرد.  تثبیــت  و  تقویــت  او  را در 
خوشــحالی و عاقــه، عكــس بــرداری یــا فیلــم بــرداری و نمایــش آن 
كــودک، اعطــای  بــه خــودش، دعــوت دیگــران بــه تماشــای نمــاز 
كــرد. در عیــن حــال، بایــد توجــه داشــت  جایــزه و ماننــد آن تشــویق 
كــودك  كــه  كــودك باشــد. از آنجــا  كــه تشــویق ها متناســب بــا ســن 
بــدن،  آرامــش  و  راحتــی  ماننــد  لذت هــای جســمی  ایــن دوره  در 
غذاهــای خوشــمزه، شــیرینی و شــكات را درك می كنــد، بایــد بیشــتر 

كــرد. اســتفاده  تشــویق ها  این گونــه  از 
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كودكی دوم  دو.�دوره�
كودكی�دوم�)هفت�تا�دوازده�سال( الف(�ویژگی�های�روانشناختی�دوره�

كســب  كــودك به واســطه رشــد در ابعــاد مختلــف، ویژگی هایــی  در ایــن دوره 
ــج  ــن دوره به تدری ــد. در ای ــز می كن ــودكان متمای ك ــر  ــه او را از دیگ ك ــد  می كن
ــد.  ــودك از ســخنان دیگــران افزایــش می یاب ك تعــداد واژگان و درك و فهــم 
ــخن  ــردن س ــع نك ــران و قط ــت دیگ ــت نوب ــد رعای ــن مانن گفت ــخن  آداب س
كنــد و  گفتگــو را حفــظ  ع  ــد موضــو دیگــران را می آمــوزد. همچنیــن می توان

آن را تغییــر ندهــد.1

ل  اســتدال بــرای  زیــادی  آمادگــی  و  اســتعداد  دوره  ایــن  در  كــودكان 
كرده انــد و می تواننــد اشــیا را طبقه بنــدی و دو یــا چنــد  كســب  منطقــی 
كــه خــواص  كننــد. آنهــا بــه ایــن درك رســیده اند  طبقــه را در یكدیگــر ادغــام 
اشــیا از قبیــل وزن و مقــدار و تعــداد، به رغــم تغییــر شــكل و ترتیــب آنهــا، 
ثابــت باقــی می مانــد. بــا وجــود ایــن، هنــوز از فرضیه پــردازی و تفكــر دربــاره 
موجــودات فرضــی عاجزنــد و تفكرشــان محــدود بــه واقعیت هــای عینــی 

تجربــی اســت.2

كوتاه مــدت در ایــن دوره افزایــش  توانایــی ذخیره ســازی در حافظــه 
كامــل می شــود.3 همچنیــن در ایــن دوره و دوره بعــد حافظــه  می یابــد و 

1. رایس، رشد انسان، ص 168.

2. هامن، ص177ـ180.

3. هامن، ص 183؛ بی ریا و دیگران، روان شناسی رشد، ج 2، ص 640.
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كــودك افزایــش می یابــد و بــا بــاال رفتــن ســن، درك او از داســتان  بلند مــدت 

ــر می شــود.1 ــر و عمیق ت كامل ت ــز  نی

كــودك اهمیــت بســیاری می یابــد و  در ایــن دوره دوســتی در زندگــی 
كــودك بــه دوســتی  گرایــش  دایــره دوســتان از محلــه فراتــر مــی رود و معمــوال 

ــا همجنــس اســت.2 ب

كتفــا  بــه پیامــد عمــل خطــا ا كــودكان در ایــن دوره تنهــا  همچنیــن 
نمی كننــد و بــه تدریــج قصــد و انگیــزه را نیــز در داوری هــای خــود دربــاره 
رفتارهــای اخاقــی وارد می كننــد و تنبیــه را متناســب بــا عمــل خطــا و قابــل 
تغییــر می داننــد.3 همچنیــن در اواخــر ایــن دوره، انگیــزه آنهــا بــرای انجــام 
كســب  ــه ســوی  ــذت و دوری از درد ب كســب ل رفتارهــای درســت اخاقــی از 
تأییــد والدیــن تغییــر می یابــد.4 بدیــن ترتیــب، در ایــن دوره بــه تدریــج درك 
كــودك شــكل می گیــرد و رقابت پذیــری نیــز برجســته  و وجــدان اخاقــی در 

است.5

كــودک در ایــن ســن رابطــه عاطفــی عمیــق بــا تعــداد اندكــی از افــراد 
از جملــه مــادر، پــدر و معلــم برقــرار می كنــد و می توانــد بــا آنــان احســاس 

1. هامن، ص 184.

2. هامن، ص 268.

3. هامن، ص 281ـ282.

4. هامن، ص 404.

5. بی ریا و دیگران، روان شناسی رشد، ج 2، ص 823.
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صمیمیــت كنــد. هدف منــدی و منطق منــدی عواطــف، اطاع از احساســات 
دیگــران، تــاش بــرای تغییــر در عواطــف اطرافیــان مثــل تمایــل بــه خشــنود 
كــردن دیگــران، نیــاز به عــزت نفس و احســاس حقارت  كــردن یــا خشــمگین 

ــا لیاقــت از دیگــر ویژگی هــای عاطفــی ایــن دوران اســت.1 ی

كــودك تأثیرپذیــری زیــادی از خانــواده، دوســتان، مدرســه  در ایــن دوره 
و رســانه ها دارد. همچنیــن بــر اســاس آموزه هــای معصومان؟مهع؟كــودك در 
ایــن دوره آمادگــی و اســتعداد اطاعــت پذیــری از والدیــن، معلمــان و دیگــر 
كــودک در ایــن ســن، احســاس  بزرگســاالن نزدیــك بــه خــود را دارد.2 یعنــی 
وظیفــه می كنــد؛ بــه اهمیــت همــكاری پــی می بــرد و از اینكــه بــرای انجــام 

ــرد. ــذت می ب ــدرت دارد، ل كاری ق

كــودك  كــه  گفتــه بــه روشــنی فهمیــده می شــود  از ویژگی هــای پیــش 
در ایــن دوره آمادگــی تعلیــم و تربیــت منظــم و برنامه ریــزی شــده را پیــدا 
می كنــد و بــه همیــن جهــت بایــد بــرای تعلیــم و تربیــت دینــی فرزنــد و 
كــرد و فعالیت هــای الزم را انجــام  دعــوت و هدایــت او بــه نمــاز برنامه ریــزی 
و  تأدیــب  دوره  دوره  معصومان؟مهع؟ایــن  آموزه هــای  در  رو،  ایــن  از  داد. 

1 . هامن.

؟ص؟  : "الَْولَُد َسیٌِّد َسبَْع ِسِنیَن َو َعبٌْد َسبْعَ  ِسِنیَن َو َو َوِزیٌر َسبَْع ِسِنیَن فَِإْن رَِضیَت  2. قَاَل النَِّبیُّ

یَن َو إِلَّ فَاْضِْب َعَى َجْنِبِه فََقْد أَْعَذرَْت إِىَل اللَِّه تََعاىَل"  )مكارم الخالق،  أَْخاَلقَُه ِلِْحَدى َو ِعْشِ

طربسی، ص 222(. "ولدك ریحانتك سبعا و خادمك  سبعا ثم هو عدوك أو صدیقك"  )ابن أبی 

الحدید، رشح نهج البالغه، ج 20، ص 343(.
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ِبیُّ َســْبعاً  تعلیــم خوانــده شــده اســت. امیرالمؤمنین؟ع؟می فرمایــد: "یَُربَّ الصَّ
ــد و  ــار می آورن كــودك را هفــت ســال ب ــْبعاً ..."؛  ــَتْخَدُم َس ــْبعاً َو یُْس ُب  َس ــَؤدَّ َو یُ

بــزرگ می كننــد، هفــت ســال تربیــت می كننــد و هفــت ســال بــه خدمــت 
ــِنیَن، َو  ــْبَع ِس ــُب َس ــَاُم یَلَْع ــد: "الُْغ ــز می فرمای ــام صادق؟ع؟نی ــد.1 ام می گیرن
یََتَعلَّــُم الِْكَتــاَب َســْبَع ِســِنیَن، َو یََتَعلَّــُم الَْحــَاَل َو الَْحــرَاَم َســْبَع ِســِنیَن"؛ پســر بچــه 

ل  هفــت ســال بــازی می كنــد، هفــت ســال قــرآن می آمــوزد و هفــت ســال حــا
و حــرام الهــی را فــرا می گیــرد.2

بــر اســاس آموزه هــای اســامی، ســن آغــاز آمــوزش نماز نیز همیــن دوره اســت. 
مطابــق برخــی روایــات، هنگامــی بایســته اســت بــه آمــوزش نمــاز اقــدام كــرد كــه 
متربی به مرحله ای از  رشــد رســیده باشــد و بفهمد نماز عبادت خدا و پرســتش 
اوســت و بــا دیگــر اعمــال تفــاوت دارد. محمد بن مســلم می گویــد: از امــام باقــر یــا 
صادق؟ع؟پرســیدم: " كــودک چــه زمانــی نمــاز بخوانــد؟ فرمــود: زمانــی كه نمــاز را 
بفهمــد. گفتــم: چــه زمانی نمــاز را می فهمد و نماز بــر او واجب می شــود؟3 فرمود: 
در شــش ســالگی".4 چنانچــه از ظاهــر ایــن روایــت بر می آیــد، كودک هنگامی به 
نمــاز خوانــدن مأمــور می شــود كــه نمــاز را درک كنــد و این زمانی اســت كــه وی به 

ســن شش ســالگی رســیده باشد.

1. ابن بابویه، من ال یحرضه الفقیه، ج 3، 4۹3. تربیت در این روایت و در دیگر منابع دینی 

به معنای بزرگ كردن فرزند و رشد و پرورش جسمی اوست.

2. کلینی، الكافی، ج 6، ص 47.

3. مراد از وجوب در این روایت وجوب فقهی نیست.

4. عاملی، وسائل الشیعة، ج4، ص18.
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ــز ســن شــروع نمــاز  ــات دیگــر ســن هفــت ســالگی و پنــج ســالگی نی در روای
ــاران خــود  ــه یكــی از ی ح شــده اســت. امــام صادق؟ع؟ب ــدن كــودک مطــر خوان
فرمــود: "مــا فرزندانمــان را از پنــج ســالگی بــه نمــاز امــر می كنیــم، شــما فرزندانتــان 
را از هفــت ســالگی بــه نمــاز امــر كنیــد".1 بدیــن ترتیــب، می تــوان گفــت هنگامــی 
كــه بــه مرحلــه ای از رشــد رســیده باشــند  كــودكان پرداخــت  بایــد بــه آمــوزش 
كــه بداننــد نمــاز چیســت؛ كــودكان درســنین پنــج تــا هفــت ســالگی )براســاس 
تفاوت هــای فــردی( بــه ایــن توانایــی می رســند و بــه همیــن جهــت، در ســیره 
معصومان؟مهع؟پنــج تــا هفــت ســالگی، ســن شــروع آمــوزش نمــاز تعییــن شــده 
كــرم؟ص؟ والدینــی را كــه در آمــوزش واجبــات  اســت.2 بــر همیــن اســاس، پیامبــر ا
دینــی بــه فرزنــدان خــود كوتاهــی می كننــد را مــورد توبیــخ قــرار داده اســت. "ُرِوَی 
؟ص؟: أَنَّــُه نَظَــَر إَِل بَْعــِض اْلَطَْفاِل َفَقــاَل َویْــٌل ِلَطَْفاِل آِخــِر الزََّماِن ِمــْن آبَائِِهْم  َعــِن النَِّبــیِّ

َفِقیــَل یَــا رَُســوَل اللَِّه ِمــْن آبَائِِهــُم الُْمْرِِكیَن َفَقــاَل اَل ِمْن آبَائِِهــُم الُْمؤِْمِنیــَن اَل یَُعلُِّمونَُهْم 

َشــْیئاً ِمــَن الَْفرَائِــِض ..."؛3  پیامبــر؟ص؟ بــه برخــی كــودكان نگریســتند و فرمودنــد: 

وای بــر فرزنــدان آخرالزمــان، از جهــت پدرانشــان. ســؤال شــد: از ایــن جهــت 
كــه پدرانشــان مشــرک هســتند. حضــرت پاســخ دادنــد: نــه؛ بلكــه پدرانشــان 

ــه آنهــا آمــوزش نمی دهنــد. ــا واجبــات را ب مؤمــن هســتند؛ اّم

بنابرایــن، در ایــن دوره شایســته اســت فرزنــد لــزوم و وجــوب نمــاز و احــكام 

1. هامن، ج4، ص1۹.

2. داودی و حسینی زاده، سیره تربیتی پیامرب و اهل بیت، ص182.

3. نوری، مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل، ج 15، ص 164.
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ضــروری نمــاز را بیامــوزد و نمــاز را به صورت تمرینی بخواند. در ابتدای ایــن دوره 
درباره نماز ســختگیری نمی شــود؛ ولی در اواخر این دوره از او انتظار می رود كه 

تــا حــدود زیــادی نمــاز بــرای او درونــی و بــه نمــاز پایبند شــده باشــد. 

كردن� كودكی�دوم:�آموزش�و�درونی� ب(�روش�های�ویژه�دوره�

1.�پی�ریزی�بنیان های�اعتقادی�و�شیوه�های�آن
اعتقــادات اســامی پایــه و اســاس نمــاز اســت و از ایــن رو بــرای هدایــت فرزنــد 
به ســوی نمــاز تأســیس ایــن بنیان هــا و پایه هــا ضــرورت دارد. اعتقــاد بــه 
خداونــد متعــال و یكتایــی او، اعتقــاد بــه نبــوت پیامبــر اســام؟ص؟ و اعتقــاد 
بــه امامــت دوازده امــام؟مهع؟و اعتقــاد بــه معــاد در ایــن دوره بایــد در روح و 
كــودك  كودكــی اول ایــن آموزه هــا بــه  جــان فرزنــد پــرورش یابــد. در دوره 
تلقیــن شــده و در قالــب داســتان بــا برخــی صفــات پیامبــر و ائمــه آشــنا شــده 
كافــی نیســت و در ایــن دوره بایــد ایــن عقایــد بــا تفصیــل و دقــت  اســت؛ امــا 

كنــد. بیشــتر در وجــود او پــرورش یابــد و رشــد 

كــودكان قــادر بــه درک مفاهیــم  برخــی بــه پیــروی از پیــاژه معتقدنــد 
ــه  ــا تخیــل اســت؛ ب ــان بســیار خــام و آمیختــه ب انتزاعــی نیســتند و تفكــر آن
همیــن جهــت، نبایــد مفاهیــم انتزاعــی دیــن بــه آنــان آمــوزش داده  شــود. 

می گوینــد: بنابرایــن 
كــه  اســت  ایــن  خردســاالن،  دینــی  آمــوزش  در  كار  "عمده تریــن 
كــرد،  مفاهیــم خــام الهــی و انســان انگاری فیزیكــی آنــان را تغذیــه 
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كــه وی خــام بــودن تفكــر خــود را در ارتبــاط بــا مفاهیــم  به گونــه ای 
دینــی تصفیــه نمایــد. البتــه ایــن امــر بایــد در حــوزه  محدودیت هــای 
مهم تریــن  از  یكــی  پذیــرد.  صــورت  او  توانایی هــای  و  تجربــی 
ــا ایــن  ــه در برخــورد ب ك ــه ایــن اســت  وظایــف معلمــان در ایــن زمین
كــودكان دربــاره  برداشــت های خــام و نیــز پاســخگویی بــه ســؤاالت 
خــدا و ســایر موجــودات مجــرد و مفاهیــم فــوق طبیعــی به گونــه ای 
كــه جلوه هــای خــام و مــادی متصــور خردســاالن نفــی  كننــد  عمــل 

شــود."1
كــه  كــودكان نشــان می دهــد   تحقیقــات جدیــد دربــاره رشــد مذهبــی 
آنــان قــادر بــه درك مفاهیــم انتزاعــی دینــی ماننــد خــدا و پیامبــر و معــاد 
هســتند؛ ولــی آنچــه مانــع درك و فهــم صحیح ایــن مفاهیم توســط كودكان 
كــودكان  كــه بــرای  می شــود اســتفاده از زبــان و واژگان و مفاهیمــی اســت 
كــودكان در ایــن دوره بــه زبــان و مفاهیــم  ناآشــنا هســتند. بــه عبــارت دیگــر، 
كــه بزرگســاالن بــا زبــان خــود بــا  و واژگان بزرگســاالن آشــنا نیســتند. هنگامــی 
ــد مفاهیــم و معــارف  ــان می خواهن ــا همیــن زب ــد و ب ــودك ســخن می گوین ك
ــب را درك نمی كننــد و  ــی و مطال ــودكان معان ك ــد،  ــان بیاموزن ــه آن دینــی را ب
گــر بزرگســاالن بــا اســتفاده از زبــان و واژگان  آمــوزش عقیــم می مانــد؛ امــا ا
كــودك بــا وی ســخن بگوینــد و مطالــب دینــی  مأنــوس و مفهــوم بــرای 
را درك می كنــد  آنهــا  بیاموزنــد، به خوبــی  بــه وی  زبــان  ایــن  قالــب  را در 

1. باهرن، آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد، ص165.
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حتــی  دینــی  آموزه هــای  می تــوان  دوره  ایــن  در  بنابرایــن،  می فهمــد.  و 
كــه  كــودك آمــوزش داد. البتــه بایــد توجــه داشــت  آموزه هــای انتزاعــی را بــه 
كــه در طــول آمــوزش بــه  "بزرگ تریــن خطــر بــرای خردســاالن ...، ایــن اســت 
كــه اساســًا هیــچ مفهومــی بــرای آنهــا  مجموعــه لغــات مذهبــی دســت یابنــد 

ندارنــد."1

كــودک در ایــن ســن برخــی مفاهیــم از قبیــل عدالــت و پــاداش و جــزا را 
می توانــد بــه صــورت عینــی و تجربــی بیامــوزد؛ ایــن از آن جهــت بســیار مهــم 

كــودك در دوره عملیــات عینــی اســت. كــه  و اثرگــذار اســت 

چند نكته
اول. دعــوت فرزنــد بــه مشــاهده نعمت هــای خداونــد ماننــد آســمان، 
و  ظرافت هــا  بیــان  همــراه  بــه  غیــره  و  گیاهــان  رویــش  بــاران،  زمیــن، 
كــودكان بــرای آمــوزش صفــات الهــی  عظمت هــای ایــن نعمت هــا بــا زبــان 

بســیار مناســب اســت.
آمــوزش  مناســب  قالب هــای  از  نیــز  خاطره گویــی  و  قصه گویــی  دوم. 
امامان؟مهع؟هــم  و  انبیــا  بیــان داســتان های  مثــًا  اســت.  ایــن ســنین  در 
می توانــد جنبــه خدا شناســی داشــته باشــد و هــم راهنما شناســی. در ایــن 
كــودک بــا  میــان قصه هــای قرآنــی اثرگذارتــر اســت؛ چــون در ضمــن آن، 
قــرآن نیــز آشــنا می شــود. مثــا داســتان موســی؟ع؟ و فرعــون بیانگــر قــدرت و 

1. هامن، ص168.
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عظمــت خــدا، معرفــی ویژگی هــای پیامبــر او و معرفــی ویژگی هــا و خــواری و 
ســرانجام دشــمنان خداســت.

سوم. استفاده از شعر و مثال های ساده مؤثر است.
چهــارم. در ایــن دوره نیــز، نمایــش، انیمیشــن و تئاتــر در آمــوزش و انــس 

او بــا نمــاز، ابــزار خوبــی اســت.

2.�آموزش�اقامه�نماز،�احکام،�آداب�و�فلسفه�نماز 
گفتــه شــد، در ایــن دوره، آمــوزش نمــاز بــه فرزنــد  چنان كــه پیــش از ایــن 

كیــد شــده اســت. شــروع می شــود؛ در روایــات نیــز بــر ایــن مطلــب تأ

كه باید محقق شود عبارتند از:  در این دوره اهدافی 
اول. آموزش احكام ناز

در ایــن دوره فرزنــد بایــد بــا احــكام ضــروری نمــاز ماننــد رو بــه قبلــه 
بــودن، بــا وضــو بــودن، طهــارت لبــاس و بــدن و ماننــد آن آشــنا شــده باشــد.

دوم. آموزش قرائت و اذكار ناز

فرزنــد مــا در ایــن دوره بایــد مقدمــات ضــروری بــرای اقامــه نمــاز ماننــد 
ع و ســجود، تشــهد و ســام را آموختــه باشــد. حمــد و ســوره، اذكار ركــو

سوم. آشنایی با برخی آداب ظاهری ناز

فرزند باید برخی از مهم ترین آداب نماز و مسجد را آموخته باشد.
آشــنایی بــا فلســفه و حكمــت نمــاز. فرزنــد بایــد مقــداری بــا فلســفه و 

حكمــت نمــاز در حــد تــوان خــود آشــنا شــده باشــد. 
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چهارم. مترین ناز و در نهایت ملكه شدن و درونی شدن اقامه ناز.

ــد بهــره جســت. در ادامــه  ــرای تحقــق ایــن اهــداف از شــیوه هایی بای ب
مهم تریــن آنهــا را بیــان می كنیــم:

شیوه�اول.�آموزش�شفاهی
ــرای آمــوزش به ویــژه آمــوزش  ــاز بیــان شــفاهی مطالــب روشــی ب از دیرب
مطالــب نظــری بــوده اســت. معصومان؟مهع؟نیــز از ایــن روش بــرای آمــوزش 
گــون نمــاز را بــه مــردم  گونا كــرده و معــارف  معــارف مربــوط بــه نمــاز اســتفاده 
آمــوزش داده انــد. بــرای نمونــه، امــام رضــا؟ع؟ دربــاره حكمــت نمــاز فرمــود:

ــر  ــه ربوبیــت خداونــد عــز و جــل، طــرد شــرك، قیــام در براب "نمــاز، اقــرار ب
طلــب  گناهــان،  بــه  اعتــراف  و  ع  خضــو و  بیچارگــی  و  ذلــت  بــا  خداونــد 
بخشــش گناهــان و در هــر روز پنــج بــار صــورت بــر زمیــن گذاشــتن بــه منظــور 
كــه بــه یــاد خداونــد  تعظیــم خداونــد عــز و جــل اســت. نیــز بــرای ایــن اســت 
باشــد و او را فرامــوش نكنــد و طغیــان نــورزد و خاشــع و راغــب بــه خداونــد و 
كــه در ایــن امــر  ــه عــاوه  ــا باشــد. ب ــادی و بركــت در دیــن و دنی خواهــان زی
ــر و  ــروردگار و مدب ــا بنــده، پ ــد در شــب و روز اســت ت ــاد خداون ــر ی مداومــت ب
آفریننــده اش را فرامــوش نكنــد تــا از حــد خــود نگــذرد و طغیــان نكنــد و یــاد 
خداونــد و ایســتادن در برابــر او نمازگــزار را از گناهــان بازمــی دارد و مانع فســاد 

می گــردد."1 او 

ِد بِْن ِسَناٍن ِفیاَم كَتََب ِمْن َجَواِب َمَسائِلِِه: "أَنَّ  1. كَتََب الرَِّضا َعلِی بُْن ُموَس؟ع؟ إِىَل ُمَحمَّ

بُوِبیَِّه لِلَِّه َعزَّ َو َجلَّ َو َخلُْع اْلَنَْداِد َو ِقیَاٌم بَیَْن یََدی الَْجبَّاِر َجلَّ َجاَللُُه  اَلِه أَنََّها إِقْرَاٌر ِبالرُّ ِعلََّه الصَّ
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 این روش برای آموزش احكام و فلسفه نماز بسیار مناسب است.

دوم.�آموزش�عملی
آمــوزش شــفاهی بــرای بیــان مطالــب و معــارف نظری مناســب اســت؛ اما 
بــرای آمــوزش مهــارت و چگونگــی انجــام چنــدان مناســب نیســت. از ایــن 
رو، بــرای آمــوزش این گونــه امــور اســتفاده از روش آمــوزش عملــی مناســب 
اســت. در آمــوزش عملــی كــه در واقــع یكــی از مصادیق روش الگویی اســت، 
ــد و  ــام می ده ــر را انج ــورد نظ ــل م ــوزش، عم ــدف آم ــا ه ــه و ب گاهان ــی آ مرب
از متربــی می خواهــد بــا مشــاهده آن، چگونگــی انجــام آن را بیامــوزد. ایــن 
كــه تركیبــی از افعــال و اذكار اســت،  روش در مــورد عباداتــی ماننــد نمــاز 
كارایــی دارد. پیامبــر؟ص؟ بــرای آمــوزش نمــاز، از ایــن روش اســتفاده  بســیار 
كــه دســتور نمــاز نــازل شــد، پیامبــر؟ص؟ بــرای آمــوزش  می كردنــد. هنگامــی 
نمــاز بــه مســلمانان فرمودنــد: "صلّــوا كــا رأیتمونــی اُصلّــی"؛ چنان كــه دیدیــد 
مــن نمــاز می خوانــم، نمــاز بخوانیــد. امیرمؤمنان؟ع؟نیــز وضــو می گرفــت 
و دعاهــای هــر عضــو را می خوانــد و ســپس می فرمــود: "ماننــد مــن وضــو 
بگیریــد". معصومان؟مهع؟همیــن روش را در آمــوزش حــج و دیگــر عبــادات 

نُوِب َو َوْضُع الَْوْجِه  لِّ َو الَْمْسَكَنِه َو الُْخُضوِع َو اِلْعِتَاِف َو الطَّلَُب لِْلِقَالَِه ِمْن َسالِِف الذُّ ِبالذُّ

َعَى اْلَرِْض كُلَّ یَْوٍم إِْعظَاماً لِلَِّه َجلَّ َجاَللُُه َو أَْن یَُكوَن َذاكِراً َغیَْر نَاٍس َو َل بَِطٍر َو یَُكوُن َخاِشعاً 

نْیَا َمَع َما ِفیِه ِمَن اْلِیَجاِب َو الُْمَداَوَمِه َعَى ِذكِْر اللَِّه  یِن َو الدُّ یَاَدِه ِفی الدِّ ِّاًل َراِغباً طَالِباً لِلزِّ ُمتََذلث

َعزَّ َو َجلَّ ِباللَّیِْل َو النََّهاِر لِئاَلَّ یَْنَس الَْعبُْد َسیَِّدُه َو ُمَدبِّرَُه َو َخالَِقُه فَیَبْطََر َو یَطَْغى َو یَُكوَن َذلَِك 

ِفی ذَكَرِِه لَِربِِّه َجلَّ َو َعزَّ َو ِقیَاِمِه بَیَْن یََدیِْه زَاِجراً لَُه َعِن الَْمَعاِصی َو َمانِعاً لَُه ِمْن أَنَْواِع الَْفَساد" 

)شیخ صدوق، من الیحرضه الفقیه، ج 1، ص 213(.
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نیــز اســتفاده می كردنــد.1 ایــن روش بــرای آمــوزِش چگونگــی انجــام نمــاز و 

نیــز بــرای آمــوزش آداب نمــاز مناســب اســت.

3.�نظارت،�مراقبت،�تذكر�و�تصحیح�اشتباهات
و  احــكام و فلســفه  آمــوزش  نقــش مهمــی در  آمــوزش شــفاهی و عملــی 
چگونگــی انجــام نمــاز دارد. بــا وجــود ایــن، ممكــن اســت فرزنــد مــا برخــی 
ــا اعمــال نمــاز را خــوب فــرا نگرفتــه باشــد. ایــن مطلــب به ویــژه در  احــكام ی
گرچــه  مــورد آمــوزش عملــی صــادق اســت. ایــن روش در آمــوزش عبــادات، 
در مقایســه بــا ســایر روش هــا از مزایــای بســیاری برخــوردار اســت. بــا وجــود 
ایــن ممكــن اســت برخــی مخاطبــان در فهــم آن دچار اشــتباه شــوند و برخی 
از اعمــال مربــی را بــه اشــتباه، از مســتحبات آن عمــل تلقــی كنند یــا در نحوه 
ــه عــاوه ممكــن اســت  انجــام برخــی از اجــزای نمــاز دچــار اشــتباه شــوند. ب
گفته  كــه اختصــاص بــه مــوارد خاصــی دارد، نا برخــی از ویژگی هــای عبــادت 
بمانــد. بــرای جبــران ایــن اشــكاالت، ضــرورت دارد كــه والدیــن بــر نمــاز فرزند 
خــود نظــارت داشــته باشــند و مــوارد اشــتباه را بــه او تذكــر دهنــد و تصحیــح 

كننــد. گفتــه مانــده، آن را بیــان  گــر جزئیاتــی نا كننــد یــا ا

معصومان؟مهع؟نیــز از ایــن روش اســتفاده می كردنــد: روایــت شــده اســت 
گروهــی از یــاران  كــه پیامبــر؟ص؟ بــا یــاران خــود نمــاز خوانــد. ســپس در میــان 
ع نمی كــرد و  كــه ركــو خــود نشســت. مــردی وارد شــد و نمــاز خوانــد، در حالــی 

1. داودی، سیره تربیتی پیامرب و اهل بیت، ج 2، تربیت دینی، ص 120.
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كردنــش ماننــد منقــار زدن بــه زمیــن بــود. پیامبــر؟ص؟ هــم او را نــگاه  ســجده 
می كــرد ســپس فرمــود:

گــر بمیــرد بــر دیــن محمد نمــرده اســت. در نمازش  "می بینیــد! ایــن فــرد ا
ــر زمیــن نــوك  ــرای خــوردن خــون ب كاغ ب ــر زمیــن می زنــد، چنان كــه  نــوك ب
ع نمی كنــد و در ســجده  كــه نمــاز می خوانــد امــا ركــو كســی  می زنــد. َمثــل 
كــه جــز یــك یــا دو دانــه خرمــا  گرســنه ای اســت  نــوك بــر زمیــن می زنــد، ماننــد 
كامــل بگیریــد و  گرســنگی اش را برطــرف نمی كنــد! وضــو را  نمی خــورد و 

ع و ســجود را تمــام انجــام دهیــد."1 ركــو

4.�استفاده�از�ابزارهای�مناسب
كتاب هــای  اســتفاده از ابزارهایــی چــون فیلــم، اســاید، عكــس، نقاشــی، و 
ــر ایــن  گ ــوص ا ــر اســت. بخص ــری بســیار مؤث ــد یادگی ــهیل رون ــور در تس مص
كــودک داشــته باشــد؛ همچــون اســتفاده از  فیلم  هــا جذابیــت خاصــی بــرای 
كــه در  فیلم هــای انیمیشــنی. در اینجــا اشــاره بــه ایــن نكتــه ضــروری اســت 
كار بســیار  آمــوزش تلفــظ صحیــح اذكار نمــاز، بــدون اســتفاده از ابــزار مناســب 
ســخت اســت؛ لــذا اســتفاده از اســایدهای صوتــی مناســب در آمــوزش تلفــظ 

بایــد مــورد توجــه والدیــن باشــد.

1. نورى، مستدرك الوسائل، ج 3، ص 3۹.
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كردن�زمینه 5.�رفع�موانع�و�مهیا�

تأخیــر  تســویف)به  جهــل،  تنبلــی،  ماننــد:  نمــاز،  اقامــه  موانــع  از  برخــی 
كودكــی در  انداختــن(، خجالــت و نداشــتن روحیــه معنــوی از همیــن ســنین 
ــن  ــود. بنابرای ــه می ش ــان نهادین ــرور زم ــه م ــرد و ب ــكل می گی ــا ش ــدان م فرزن
ایجــاد  عــوض  در  و  این چنینــی  موانــع  رفــع  بــه  نســبت  بایــد  والدیــن 

كننــد. زمینه هــای مناســب در ایــن مقطــع ســنی تــاش 

برخی از عوامل شكل گیری چنین موانعی عبارتند از: 
اول. وجــود تعــارض در رفتــار و گفتــار والدیــن یا تعــارض در رفتار اعضای 
ل  كــه نــه تنهــا در جریــان الگــو بــرداری فرزنــدان اختــا خانــواده بــا یكدیگــر 
كــه فرزنــدان نمــاز را مهــم نداننــد؛  ایجــاد می كنــد؛ بلكــه باعــث می شــود 

حتــی ممكــن اســت روحیــه نفــاق در آنــان ایجــاد  شــود.
كــودكان بــه  دوم. افــراط در ایجــاد فضــای تفریحــی و ســرگرمی بــرای 
كــه مانــع پرداخــت آنــان بــه وظایــف اصلیشــان شــود؛ یــا ایجــاد  شــكلی 
كــه  محدودیــت بیــش از حــد در بــازی، ســرگرمی و تحــرک آنــان بــه شــكلی 
پرداختــن بــه نمــاز یــا مناســک دیگــر را مانــع آزادی و تحــرک خــود بداننــد. 
افــراط در تفریــح عامــل ایجــاد روحیــه لذت طلبــی و رفاه طلبــی می شــود 
و ایــن روحیــه مانــع جــدی تــاش و تكامــل اســت. همچنیــن محدودیــت 
گرفتــن و  بیــش از حــد هــم ایجــاد زدگــی می كنــد؛ ایــن زدگــی عامــل فاصلــه 

لج بــازی در اقامــه نمــاز می شــود.
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ســوم. تكیــه بــر تكالیــف مدرســه و وظایــف فیزیكــی و بهداشــت جســمی 
می شــود  باعــث  معنــوی  وظایــف  و  دینــی  تكالیــف  بــه  بی توجهــی  و 
كنــد و در نتیجــه بــه  تمركــز و توجــه فرزنــدان فقــط بــه آن ســمت حركــت 
كــه وظایــف دینــی در سیســتم  نمــاز و عبــادات بی توجــه شــود. تــا جایــی 
ــدی  ــع ج ــی از موان ــود یك ــن خ ــد و ای ــوه می كن ــم ارزش جل ك ــگذاری او  ارزش

اقامــه نمــاز بــه شــمار می آیــد.

چهــارم. یكــی از زمینه هــای جــدی اقامــه نمــاز داشــتن شــناخت و اعتقاد 
ــری  ــد فك ــه رش ــبت ب ــان نس ــن و مربی ــی والدی ــال بی توجه ــت. ح ــی اس كاف
كــودكان عامــل جهــل و ضعــف اعتقــادی در آنــان می شــود و  و شــناختی 

ع از موانــع جــدی اقامــه نمــاز می باشــد. كــه ایــن موضــو واضــح اســت 

كــه محصــول عــدم تــاش بزرگ ترهــا  كــودكان بــه نمــاز  پنجــم. بی میلــی 
كــردن فرزندانشــان بــه نمــاز اســت از دیگــر موانع اســت. در جهــت عاقه منــد 

و  دوســتان  دینــی،  رفتارهــای  بــه  نكــردن  عــادت  خجالــت،  ششــم. 
بــرد. نــام  نمــاز  اقامــه  موانــع  از  نیــز می تــوان  را  بی نمــاز  خویشــان 

كــه بیــان شــد والدیــن و مربیــان بایــد  بــا توجهــی بــه توضیــح مختصــری 
كــرده و بــا آنهــا برخــورد ریشــه ای داشــته  نــه تنهــا ایــن موانــع را پیش بینــی 
باشــند؛ بلكــه بایــد زمینه هــای مناســب اقامــه نمــاز را در ایــن ســنین ایجــاد 
كننــد. بــه شــكل واضح تــر از مــوارد بیــان شــده می تــوان وظایــف زیــر را بــرای 
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كــرد: ح  والدیــن و مربیــان مطــر

گفتــاِر اعضــای خانــواده و هماهنگــی در رفتــار 	  هماهنگــی در رفتــار و 
هركــدام از اعضــا بــا دیگــران؛

ایجاد تعادل در تفریح و سرگرمی؛	 
تاش در جهت اینكه كودک نماز را مانع آزادی خود نداند؛	 
استفاده از بازی و تحرک در آموزش نماز؛	 
كید كافی و متعادل به مناسک دینی و وظایف معنوی؛	  توجه و تأ
پروش مناسب فكری و شناختی مناسب و به موقع؛	 
تاش در جهت عاقه مندكردن فرزندان به نماز.	 

6.�ارائۀ�الگو
روش الگویــی اولیــن و مؤثرتریــن روش آمــوزش نمــاز اســت. در ایــن روش 
كــه  یادگیــری از طریــق مشــاهده و تقلیــد صــورت می گیــرد. از چیزهایــی 
كــودک را بــه الگوگیــری ترغیــب می كنــد، عبارتنــد از: محبوبیــت و مقبولیــت 
الگــو، جذابیــت و زیبایــی عمــل، تســهیل عمــل و خودداری از ســختگیری یا 
كــودک بــه عمــل قبــل از انجــام آن و تشــویق  افــراط و تفریــط، جلــب توجــه 
ــرای خوانــدن نمــاز و  او بعــد از انجــام عمــل. ایــن روش در ایجــاد انگیــزه ب
كــه تفصیــل ایــن روش  در آمــوزش احــكام و آداب نمــاز مؤثــر اســت. از آنجــا 
پیــش از ایــن در بحــث روش هــای عــام آمــده از تكــرار آن مباحــث خــودداری 

می كنیــم.
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7.�ترغیب�و�ترهیب؛�انذار�و�تبشیر 
اقــدام بــه یــك رفتــار و تثبیــت آن نیازمنــد انگیــزه ای اســتوار و مــداوم اســت. 
كــرده و آن را  ترغیــب و ترهیــب و انــذار و تبشــیر در انســان انگیــزه ایجــاد 
كار در انســان  تــداوم می بخشــد. ترغیــب و تبشــیر هــم انگیــزه بــرای انجــام 
ــب و  ــه ترهی ــرار آن. چنان ك ــداوم و تك ــرای ت ــزه ب ــم انگی ــد و ه ــاد می كن ایج
انــذار نقــش مؤثــری در بازداشــتن از تــرك نمــاز دارد. والدیــن بــرای تحریــك 
گرایــش و انگیــزه بــه نمــاز و بازداشــتن او از تــرك نمــاز  فرزنــد و ایجــاد میــل و 
ــرك  ــای ت ــاز و زیان ه ــد نم ــار و فوای ــد و آث كنن ــتفاده  ــا اس ــن روش ه ــد از ای بای
كــه  ع آثــار و فوایــد و مضراتــی  كننــد. البتــه، نــو نمــاز را بــرای فرزنــد خــود بیــان 
ــد  ــای فرزن ــا ویژگی ه ــب ب ــد متناس ــان آن بای ــیوه بی ــز ش ــد و نی ــان می كنن بی
خــود در ایــن دوره باشــد. همچنیــن بــرای بیــان ترغیــب و ترهیــب، انــذار و 
تبشــیر می تــوان از بیــان خاطــره  و داســتان هایی از نمــاز و عبــادت دیگــران 

كــرد. نیــز اســتفاده 

8.�نمایش�جذابیت ها�و�جلوه های�آسان�و�زیبای�عبادت 
ایجــاد  و عبــادت  نمــاز  كــردن  نهادینــه  راه  بهتریــن  گفــت  بتــوان  شــاید 
گــر نمــاز  ا جلــوه ای زیبــا، جــذاب و آســان از نمــاز در ذهــن و روح اســت. 
ــر  گ ــدارد بدانیــم، حتــی ا ــه هیــچ جذابیــت و زیبایــی ن ك را تكلیفــی ســخت 
ــا اجبــار، بی میلــی و بــدون حضــور قلــب خواهــد  آن را انجــام هــم دهیــم، ب
بــود؛ بنابرایــن یكــی از مهم تریــن وظایــف والدیــن نمایــش جذابیت هــا و 

جلوه هــای آســان و زیبــای عبــادت اســت.
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برخی از راهكارهای پیشنهادی برای نیل به این مقصود عبارتند از:

خاطــرات  عبــادت؛  و  نمــاز  از  داســتان هایی  و  خاطره هــا  بیــان  اول. 
كودكیشــان تداعــی لذت بخشــی از نمــاز  شــیرین والدیــن از نمازهــای دوران 
ــودكان ایجــاد می كنــد و داســتان های جــذاب تصــور زیبایــی از  ك در ذهــن 

ــد. ــی می كن ــان نقاش ــب آن ــاز را در قل نم
دوم. بــردن خاقیــت فرزنــدان در مســیر مذهــب، توضیــح اینكه همیشــه 
بیــن خالــق و مخلــوق جاذبــه خاصــی وجــود دارد، یعنی هم خالــق، مخلوق 
گــر درک از خالــق خــود داشــته باشــد  خــودش را دوســت دارد و هــم مخلــوق ا
كودكانــه   گــر فرزنــدان مــا خاقیت هــای  كشــش دارد. حــال ا بــه ســمت او 
خودشــان را در این مســیر جهت دهند، این رابطه دوســتی و جذاب شــكل 
گلــی بــرای ســجاده  خودشــان  می گیــرد. مثــًا: ســجاده  زیبایــی بســازند؛ یــا 
كننــد؛ بــا خــط  كننــد؛ نمــاز جماعــت یــا مســجد محلشــان را نقاشــی  طراحــی 
كــه خودشــان  كاغــذی  كــه خودشــان ســاخته اند روی  را  زیبــا جملــه ای 
كننــد؛  بــه شــكل زیبایــی حاشــیه زده انــد بنویســند و در اتاقشــان نصــب 

كاردســتی مهــر و محرابــی را طراحــی بســازند و یــا هــر خاقیــت دیگــری.

ــراز عاقــه و شــوق بــه مناســک دینــی و بــه ویــژه نمــاز از طــرف  ســوم. اب
والدیــن، وقتــی والدیــن نســبت بــه نمــاز اشــتیاق نشــان دهنــد، دوســت 
گاه بــه فرزنــدان تلقیــن می شــود. مثــا  داشــتنی بــودن نمــاز به طــور ناخــودآ
ــراز عاقــه می كنــد، فرزنــد  وقتــی مــادر بــه هنــگام شــندیدن صــدای نمــاز اب

احســاس مــادر را در خــودش بازســازی می كنــد.
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9.�تشویق�و�تنبیه 
گفتــه شــد، تشــویق و تنبیــه دو  چنان كــه پیــش از ایــن در روش هــای عــام 
روش بســیار مهــم بــرای ایجــاد انگیــزه و میــل بــه نمــاز و بازداشــتن از تــرك 
گــر از ایــن دو روش به خوبــی اســتفاده شــود، می تــوان نمــاز را  نمــاز اســت و ا
كــرد. شــرایط و چگونگــی  به آســانی در عمــق وجــود فرزنــد تثبیــت و درونــی 
اســتفاده از ایــن دو روش پیــش از ایــن توضیــح داده شــده اســت و در اینجــا 
كــه تشــویق تنهــا منحصر بــه اعطــای جایزه  كیــد می كنیــم  بــر ایــن مطلــب تأ
مــادی نیســت؛ چنان كــه تنبیــه منحصــر در تنبیــه بدنــی نیســت و در نمــاز تــا 

كــرد. كــه ممكــن اســت بایــد از تنبیــه بدنــی اجتنــاب  آنجــا 

سه.�دوره�دوره نوجوانی
الف(�ویژگی�های�روانشناختی�دوره�نوجوانی��)دوازده�تا�هجده�سال(

نوجوانــی عبــور از مرحلــه كودكــی بــه بزرگســالی اســت. ایــن بــه آن معنا اســت 
كنــار بگذارنــد و الگوهــای رفتــاری  كــه نوجوانــان بایــد جنبه هــای كودكانــه را 
و نگرشــی جدیــدی را بیاموزنــد. در ایــن مرحلــه انتقالــی، وضــع و جایــگاه 
ــاره نقش هایــی وجــود  گم گشــتگی درب او مبهــم بــوده، نوعــی ســرگردانی و 
كنــد. نوجــوان در ایــن زمــان نــه  كــه انتظــار مــی رود نوجــوان آنهــا را ایفــا  دارد 
گفتــه  كننــد، بــه آنهــا  كــودكان رفتــار  گــر ماننــد  كــودک اســت، نــه بزرگســال. ا
گــر ســعی كننــد نظیــر  می شــود كــه متناســب بــا ســن خودشــان عمــل كننــد و ا

كننــد، اغلــب مــورد ســرزنش واقــع مــی شــوند. بزرگســاالن عمــل 
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در  اســت.  زندگــی  دوره   مهم تریــن  و  حّســاس ترین  نوجوانــی  دوران 
ایــن ســنین تغییــر و تحــّوالت بســیاری هــم از نظــر جســمی و هــم از جهــت 
عاطفــی و روانــی بــرای نوجــوان ایجــاد می شــود. نوجــوان بــه ســرعت رشــد 
كــرده، شــاهد تكامــل جســمانی و نیرومنــدی بدنــی خویش اســت و همزمان 
عواطــف و احساســات او دچــار تحــول اساســی می شــود و افــكار و آرزوهــا و 
نگــرش او دربــاره افــراد و محیــط اطــراف را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. در 
گــذار، تمایــات و خواهش هــای متضــادی در او خودنمایــی  ایــن دوراِن 
ــزد و  ــه درمی آمی ــتی خیرخواهان ع پرس ــا نو ــه ب كودكان ــی  ــد؛ خودخواه می كن
كودكــی و بزرگســالی رهــا می ســازد و دچــار نوعــی بــی  او را در برزخــی میــان 
غ" یــاد  كــه از آن بــه "بحــران بلــو ثباتــی عاطفــی و روانــی و فكــری می شــود 
می كننــد. ایــن بحــران، نوجــوان را در وضعیــت مبهــم و پیچیــده ای قــرار 
كــه نمی دانــد چــه بایــد بكنــد و همیــن عــدم اطمینــان نســبت بــه  می دهــد 
نقــش خــود، موجــب پیدایــش مشــكات زیــادی بــرای نوجــوان می شــود و او 

را زودرنــج و دو دل و بی ثبــات می ســازد.

كــودك اســت،  غ جســمی  كــه مصــادف بــا دوره رشــد و بلــو در ایــن دوره 
ــد  ــودك رش ك ــر  ــی تفك ــن دوره توانای ــد. در ای ــد می كن ــز رش ــاد او نی ــر ابع دیگ
ــد و فرضیه پــردازی را  كــردن عقای كــردن، منظــم  ل  كــرده، توانایــی اســتدال
بــه دســت می آورنــد و می تواننــد فرضیه هــای خــود را بــه روش منطقــی 
كننــد. در ایــن دوره تفــاوت میــان  آزمایــش و متغیرهــای متعــدد را بررســی 
ــه همیــن جهــت،  ــرای نوجــوان روشــن می شــود و ب واقعیــت و احتمــاالت ب
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آرمانگرایــی و در نتیجــه آن، نارضایتــی از وضــع موجــود و ســعی در تغییــر 
وضــع موجــود در نوجوانــان بســیار برجســته می شــود. در ایــن دوره اســتفاده 
از نمادهــای ثانــوی )نمادهــای نمادهــا( آغــاز می شــود و بــه همیــن جهــت 
ــرای نوجــوان قابــل درك می شــود. او همچنیــن  ــه واژه هــا ب معانــی چند گان

ــد.1 كن ــی را درك  ــی و سیاس ــای مذهب ــی نماده ــه خوب ــد ب می توان

در ایــن دوره الگوهــای پاســخ های هیجانــی بــه رویدادهــا و اشــخاص2 
ــوان  ــود.3 نوج ــت می ش ــان تثبی ــس در نوجوان ــزت نف ــداره و ع ــز خودپن و نی
دوســت دارد دیگــران به ویــژه پــدر و مــادر او را بــه چشــم بزرگســالی مســتقل 
كــرده، آزادی بدهنــد.4 در متــون دینــی نیــز ایــن دوره  ببیننــد و بــه او اعتمــاد 
ــِنیَن  ــْبَع ِس ــیٌِّد َس ــُد َس ــد: "الَْولَ ــد. پیامبــر؟ص؟ می فرمای را دوره وزارت نامیده ان
ــٌد َســْبعَ  ِســِنیَن َو َو َوِزیــٌر َســْبَع ِســِنیَن"؛ فرزنــد هفــت ســال آقــا و رئیــس،  َو َعْب

هفــت ســال بنــده و مطیــع و هفــت ســال وزیــر اســت. بــرای نوجوانــان 
دوســتی و داشــتن دوســت بســیار اساســی اســت و بــه تدریــج روابــط بــا 
دوســتان جایگزیــن بخشــی از رابطــه آنهــا با والدینشــان می شــود. همچنین 
دیدگاه هــا، تأییدهــا و راهنمایی هــای دوســتان بــرای نوجوانــان اهمیــت 
می یابــد. افــزون بــر ایــن، نوجــوان دوســت دارد دیگــران او را بپذیرنــد و مــورد 

1. رایس، رشد انسان، ص 330 و 331.

2. هامن، ص 356.

3. هامن، ص 365.

4. هامن، ص 382ـ383.
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ــد.1 ــع دهن ــه واق توج

كولبــرگ، نوجوانــان از ســیزده ســالگی بــه بعــد بــر  بــر اســاس نظریــه 
اســاس اصــول خودپذیرفتــه دربــاره رفتــار داوری می كننــد و آن را خــوب یــا 

می دانــد.2 بــد 

گفتــه، ایــن دوره دوره بازنگــری، تثبیــت  بــر اســاس ویژگی هــای پیــش 
و تعمیــق نمــاز در روح و روان نوجــوان اســت. در ایــن دوره نمــاز خوانــدن 
كامــًا ملكــه و بــا احــكام، فلســفه، آثــار و بــركات و آداب  بایــد بــرای فرزنــد مــا 
كامــل آشــنا شــود. همچنیــن در ایــن دوره بایــد بــا شــبهاتی  نمــاز بــه صــورت 
كنــد.  ح اســت آشــنا شــود و بی پایــه بــودن آنهــا را درك  كــه دربــاره نمــاز مطــر
بنابرایــن، ایــن دوره دوره تعمیــق و تثبیــت نمــاز و شــكل گیری هویــت دینی 

در فرزنــد اســت. 

ب(�روش�های�ویژه�دوره�نوجوانی
1.�تحکیم�و�تعمیق�بنیان های�اعتقادی

بــا توجــه بــه تحوالتــی كــه در ایــن دوره در توانایــی فكــری و زبانــی فرزنــد 
كات  بــرای ادرا به وجــود می آیــد، فرزنــدان مــا در ایــن ســن آمادگــی الزم 
انتزاعــی را پیــدا می كننــد و "محدودیت هــای مرحلــه  عملیــات عینی برطرف 
ل انعطاف پذیرتــر و ماهرتــر می شــود و  می شــود"؛ از لحــاظ تفكــر و اســتدال

1. هامن، ص 38۹ و 3۹1.

2. داودی، تربیت اخالقی، ص 404.
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می توانــد موضوعــات را از دیدگاه هــا و نظــرات مختلــف ببینــد؛ عــاوه بــر 
كنــد؛ در نتیجــه،  ل  مســائل واقعــی دربــاره مســائل فرضــی می توانــد اســتدال
ــفی و  ــات فلس ــه موضوع ــف از جمل ــری مختل ــی و نظ ــات انتزاع ــه موضوع ب
سیاســی ماننــد عدالــت و آزادی فــردی، زیبایــی و زیباشناســی، مذهــب و 
ایدئولوژی هــای اخاقــی عاقه منــد می گــردد. غالــب نوجوانــان همــه چیــز 
ــد خــود را می آزماینــد و ارزیابــی می كننــد؛ در  ــه دانــش، افــكار و عقای از جمل
تمامیــت، نگرش هــا و عقایــد خــود تردیــد می كننــد و در جســتجوی ثبــات و 
ــر  ــرای زندگــی برمی آینــد؛ ســخت در براب ارزش هــا و فلســفه های جدیــدی ب
آرمان هــای دروغیــن نگــران می شــوند و دربــاره آینــده بــه فكــر فرومی رونــد."1

بنابرایــن، بازنگــری و بازســازی و تعمیــق اعتقــادات یكــی از ضروریــات 
كمــك  ــه نوجــوان  ایــن دوره اســت. والدیــن و معلمــان بایــد در ایــن دوره ب

كنــد. كننــد تــا بتوانــد بــه ســامت ایــن مســیر را طــی 

در این راستا توجه به این نكات ضروری است:
گاهی او درباره موضوعات اعتقادی؛ اول. گسترش دادن میزان اطاعات و آ

دوم. ارائــه مطالــب به صــورت مســتدل، همــراه بــا تبیین هــای روشــن و قــوی و 
پرهیــز از ارائــه مطالب ضعیــف و بی پایه؛

سوم. توجه به شبهات و پاسخ به موقع و مناسب به شبهات او؛

1. ماسن و دیگران، رشد و شخصیت کودک، ص 276و277.
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چهارم. سیر و سفر و مشاهده آیات خداوند1 در درون و بیرون خودش.2

اهداف تحکیم و تعمیق بنیان های اعتقادی 
بــه ویژگی هــای روانشــناختی  بــا توجــه  گفتیــم،  ایــن  از  چنان كــه پیــش 

نوجــوان ایــن دوره، دوره بازنگــری و تعمیــق و تثبیــت اســت.
اهداف تثبیت، تعمیق و تحكیم نماز، این است كه:

گســترش و عمــق  ــد مــا از آداب و احــكام نمــاز  گاهــی و شــناخت فرزن اول. آ
كنــد؛ پیــدا 

گســترده و عمیــق  گاهــی و شــناخت وی از فلســفه و آثــار و فوایــد نمــاز  دوم. آ
شود؛

كــرده  كــرده و راه حــل آنهــا را پیــدا  ســوم. بــا شــبهات و موانــع نمــاز برخــورد 
باشــد؛

كامــًا درونــی و بخشــی از هویــت دینــی او شــده  چهــارم. اقامــه نمــاز بــرای او 
باشد.

روش  هــای�تحکیــم و تعمیــق بنیان هــای اعتقــادی�فرزنــدان�نســبت�بــه�
نمــاز

برای تحقق این اهداف، استفاده از این روش ها مؤثر است: 

1. "قُْل سیُروا ِفی اْلَرِْض فَانْظُُروا كَیَْف بََدأَ الَْخلَْق ثُمَّ اللَُّه یُْنِشُئ النَّْشأََه اْلِخرََه إِنَّ اللََّه َعى  

كُلِّ َشیْ ٍء قَدیر" )عنكبوت: 20(.

2. "َسرُنیِهْم آیاتِنا ِفی اْلفاِق َو فی أَنُْفِسِهْم َحتَّى یَتَبَیََّن لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ أَ َو لَْم یَْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه 

َعى  كُلِّ َشیْ ٍء َشهید" )فصلت: 53(.
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گفتگو روش�اول.�تشکیل�جلسات�بحث�و�
گســترده ای دربــاره احــكام مــورد نیــاز نمــاز و  در ایــن مرحلــه بایــد دانــش 
ع، نمــاز در اول وقت، و آراســتگی در اختیار  ع و خشــو آداب نمــاز ماننــد خضــو
گیــرد. همچنیــن بایــد دربــاره حكمــت نمــاز، آثــار و فوایــد و بــركات  فرزنــد قــرار 
كامــًا عمیــق در او ایجــاد شــود. در ایــن مرحلــه آموزش هــا  نمــاز نیــز بینشــی 
ج شــده و متقــن و مســتدل باشــد.  بایــد از حالــت تلقینــی و خطابــی خــار
گفتگــو دربــاره نمــاز روش بســیار خوبــی بــرای  تشــكیل جلســات بحــث و 
تحقــق ایــن اهــداف اســت. در ایــن جلســات والدیــن یــا معلمــان می تواننــد 

دربــاره ابعــاد مختلــف نمــاز بحــث و موجــب رشــد فرزنــدان خــود شــوند. 

دوم.�تدوین�برنامه�مطالعاتی
یكــی دیگــر از روش هــای تعمیــق و تثبیــت دانش مربوط بــه نماز تدوین 
كتاب هــای  كــه در طــی آن فرزنــد بــا مطالعــه منظــم  برنامــه مطالعاتــی اســت 
گــر  كنــد. ا مربــوط می توانــد بینــش و دانــش خــود را در ایــن زمینــه تكمیــل 
كتــاب دربــاره موضوعــات مهــم آن بحــث بشــود تأثیــرش  بعــد از مطالعــه هــر 

پایدارتــر خواهــد بــود.

1.�ترغیب�و�ترهیب،�انذار�و�تبشیر،�تشویق�و�تنبیه

ایــن روش هــا در ایجــاد انگیــزه و تثبیــت نمــاز در فرزنــد مؤثــر اســت؛ امــا 
كــه در ایــن دوره محــور ترغیــب و تبشــیر و تشــویق، امــور  بایــد توجــه داشــت 

كمــال انســانِی انســان باشــد. معنــوی و تأثیــر نمــاز در رشــد و 
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2.�معرفی�الگو

ــا دوره  ــب ب ــد متناس ــوند، بای ــی می ش ــن دوره معرف ــه در ای ك ــی  الگوهای
كــه نمــاز در آنهــا تثبیــت شــده و بــا معــارف نمــاز  نوجوانــی الگوهایــی باشــند 
ع  بــه صــورت كامــل آشــنا هســتند. بنابرایــن، در معرفــی الگوها بایــد به خضو
ع آنهــا در نمــاز، رعایــت آداب نمــاز، لــذت بــردن آنــان از نمــاز و نمــاز  و خشــو

شــب و نوافــل آنهــا بیشــتر توجــه شــود.

3.�انتخاب�دوستان�مناسب

گروه گرایــی یكــی از  گفتیــم، دوســت گرایی و  چنان كــه پیــش از ایــن 
ویژگی هــای دوران نوجوانــی بــه شــمار مــی رود. وفــاداری بــه خانــواده جــای 
كنــش و منــش  خــود را بــه وفــاداری بــه دوســت می دهــد. تأثیــر خانــواده در 
كم رنــگ می شــود و تأثیــر دوســت پررنــگ. بــه همیــن جهــت در  نوجــوان 
دوســتان  از  فاصله گیــری  و  نمازگــذار  دوســتان  بــا  همراهــی  دوران  ایــن 
ــی  ــد، همراه كن ــعی  ــد س ــواده بای ــن خان ــت. بنابرای ــم اس ــیار مه ــاز بس بی نم
و صمیمیــت بیشــتری را بــا فرزنــد داشــته باشــد و در عیــن حــال نوجــوان 
كمــک  خودشــان را در دوســت یابی و نحــوه  تعامــل بــا دوســت، راهنمایــی و 

نماینــد.

4.�شركت�در�اجتماعات�مذهبی  و�متعهد

گروه گرایــی نوجــوان در دعــوت بــه نمــاز نیــز فرصــت  اســتفاده از ویژگــی 
در  شــركت  اســت.  فرزنــدان  در  نمــاز  ســازی  نهادینــه  در  اســت  خوبــی 
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كانون هــای  هیئت هــای مذهبــی، تشــكل های انقابــی همچــون بســیج و 
ــا و  گروه ه ــن از  ــالم و فاصله گرفت ــی س ــای ورزش گروه ه ــا  ــی و ی ــی دین فرهنگ

ــرد. گی ــرار  ــد مــورد توجــه والدیــن و مربیــان ق ــز بای احــزاب ناســالم نی

نكات مهم

كنند:  والدین و معلمان در این دوره باید به این نكات توجه 
گاهی های فرزند؛ اول. گسترش دادن میزان اطاعات و آ

ل و درك و فهم فرزند؛ دوم. به رسمیت شناختن قدرت استدال
ســوم. ارائــه مطالــب بــه صــورت مســتدل، همــراه بــا تبیین هــای روشــن و 

قــوی و پرهیــز از ارائــه مطالــب ضعیــف و بی پایــه؛
چهــارم. برنیاشــفتن در مقابــل انتقادهــا و اشــكاالت او و ارائــه پاســخ های 

مســتدل و متقن؛
پنجــم. توجــه بــه شــبهات و دادن پاســخ بــه موقع و مناســب به شــبهات 

آنها؛
ــر از  ــی بهت ــه خودیاب ك ــرورش روحیــه مطالعــه و تحقیــق؛ چــرا  ششــم. پ

پاســخ های دیگــران او را قانــع می كنــد؛
گفتگوهــای صمیمانــه والدیــن و مربیــان بــا نوجــوان نقــش  هفتــم. 

مهمــی در ارتقــا و تعمیــق ایمــان نوجــوان دارد.
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گرایش و پایبندی فرزندان به نماز فصل ششم: موانع 
كــردن آن  كــه فعــال  كــردن آن یــك فراینــد اســت  گرایــش بــه نمــاز و درونــی 
نیازمنــد فراهــم آوردن عوامــل و شــرایط ضــروری و انجــام فعالیت هــای 
مناســب اســت. والدیــن، معلمــان و دوســتان عاقه منــد و پایبنــد بــه نمــاز و 
گاه از روش هــای مناســب دعــوت بــه نمــاز بخشــی از ایــن عوامــل هســتند.  آ
مراقبــت،  و  نظــارت  زمینه ســازی،  آمــوزش،  و  بخشــی  گاهــی  آ چنان كــه 
تشــویق و تنبیــه، الگوپــردازی و ترغیــب و ترهیــب بخشــی از فعالیت هــای 
مناســب بــرای تحقــق ایــن هــدف هســتند. ایــن فراینــد ممكــن اســت بــا 
كــرده یــا  كــه اثــر ایــن عوامــل و فعالیت هــا را خنثــی  موانعــی مواجــه شــود 
گرایــش بــه نمــاز  كاهــش دهنــد. بنابرایــن، ضــروری اســت والدیــن بــا موانــع 

كننــد. نیــز آشــنا شــوند تــا بتواننــد تأثیــرات منفــی آنهــا را خنثــی 

كلــی بــه دو دســته درونی و  موانــع گرایــش بــه نمــاز در یــك تقســیم بندی 
بیرونــی تقســیم می شــوند. موانــع درونــی نیــز به بینشــی و گرایشــی و رفتاری 
قابــل تقســیم اســت. در ایــن فصــل، مهم تریــن موانــع درونــی و بیرونــی را 

بررســی می كنیــم.

گرایش�به�نماز الف( موانع�درونی�
منظــور از موانــع درونــی امــوری اســت كــه در درون متربــی وجــود دارد و مانع 
گرایــش و اقــدام وی بــه نمــاز می شــود. جهــل، غفلــت، ضعــف ایمــان بــه خدا 

و معــاد، ضعــف اراده و ماننــد آن از موانــع درونی هســتند.
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یک.�ضعف�ایمان�به�خدا�و�معاد

گرایــش و پایبنــدی بــه نمــاز ثمــره درخــت طیبــه ایمــان بــه خــدا و قیامــت 
كــه بــه خــدا ایمــان دارد، معتقــد اســت خداونــد بــرای رشــد و  كســی  اســت. 
كمــال بشــر از او خواســته روزی پنــج بــار بــا خــدا راز و نیــاز كند. نیز برای كســی 
كــه ایــن دســتور را اطاعــت كنــد، در دنیــا از آثــار و بــركات آن بهره مند می شــود 
گرفتــه شــده اســت. در  و در عوالــم بعــد آن پاداش هایــی بــرای او در نظــر 
كنــد، در دنیــا و عوالــم بعــد  كــه از ایــن دســتور خــدا ســرپیچی  كســی  مقابــل، 
آن از عواقــب ناخوشــایند آن در امــان نیســت و در عذاب هایــی در انتظــار 

اوســت.

گرایــش  بــه هــر انــدازه ایمــان بــه خــدا و معــاد بیشــتر و عمیق تــر باشــد، 
ــدازه  ــود؛  در مقابــل، هــر ان ــرای انجــام نمــاز نیــز بیشــتر خواهــد ب و انگیــزه ب

گرایــش بــه تــرك نمــاز نیــز بیشــتر خواهــد بــود. ایمــان ضعیــف باشــد، 

كــه ایــن  ــا ایــن مانــع تقویــت ایمــان بــه خــدا و معــاد اســت  راه مقابلــه ب
گاهــی و شــناخت اســت. بنابرایــن، راه  نیــز بــه نوبــه خــود مســتلزم افزایــش آ
مقابلــه بــا ایــن مانــع، آمــوزش و تقویــت عقایــد اســت. همچنیــن ذكــر و یــاد 
خــدا و معــاد نقــش بســزایی در تقویــت آن دارد. بــه همیــن جهــت در متــون 
كیــد شــده اســت؛ چنان كــه بــه زیــارت  دینــی بــر ذكــر و یــاد خــدا و قیامــت تأ

كیــد شــده اســت. اهــل قبــور تأ
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دو.�جهل�و�غفلت
گاهــی و غفلــت بــه معنــای عــدم توجــه به دانســته های  جهــل بــه معنــای ناآ
كــه از فلســفه و  كســی  گرایــش بــه نمــاز اســت.  خویــش، دو مانــع مهــم در 
كــه از آثــار و بــركات دنیایــی و اخــروی  كســی  حكمــت نمــاز بی اطــاع اســت، 
ــدارد.  ــدن ن ــاز خوان ــرای نم ــز ب ــزه ای نی ــه انگی ــدارد، هیچ گون ــی ن گاه ــاز آ نم
ــِم  ــُد ِبالِْعلْ ــِم َو یُْعَب ــاُع ِبالِْعلْ ــَه یُطَ ــَت أَنَّ اللَّ ــا َعلِْم پیامبــر؟ص؟ می فرماینــد: "أََم
ــا  ــل"؛1 آی ــَع الَْجْه ــرَِه َم ــا َو اْلِخ نَْی ــِم َو َشُّ الدُّ ــَع الِْعلْ ــرَِه َم ــا َو اْلِخ نَْی ــُر الدُّ ـ َو َخْی

كــه خداونــد بــه واســطه علــم اطاعــت می شــوند و بــه واســطه  نمی دانــی 
ــا  ــا علــم و شــر دنیــا و آخــرت ب علــم عبــادت می شــود و خیــر دنیــا و آخــرت ب

جهــل اســت؟

گاهــی در صورتــی در زندگــی انســان مؤثــر اســت و او را بــه تــاش و  علــم و آ
كــه قــوی  كــه مــورد توجــه باشــد. علــم بــه هــر انــدازه هــم  كوشــش وا مــی دارد 
كــه مــورد توجــه نباشــد هیــچ تأثیــری در زندگــی انســان  باشــد، در صورتــی 
ــد  كارآم ــر و  ــان مؤث ــود انس ــم را در وج ــه عل ــن، آنچ ــت. بنابرای ــد داش نخواه
می كنــد، توجــه و در مقابــل، آنچــه آن را بی اثــر می كنــد غفلــت اســت. غفلــت 
عوامــل متعــددی دارد. ضعیــف بــودن و ســطحی بــودن علم، وسوســه های 
گناهــان و ســرگرم شــدن بــه  ــا غافــان، اشــتغال بــه  شــیطانی، همنشــینی ب
ــَن  ــا الَّذی ــا أَیَُّه دنیــا و زندگــی دنیایــی از مهم تریــن عوامــل غفلــت اســت. "ی
آَمُنــوا ال تُلِْهكُــْم أَْموالُكُــْم َو ال أَْوالُدكُــْم َعــْن ِذكْــِر اللَّــِه َو َمــْن یَْفَعــْل ذلِــَك َفأُولِئــَك 

1. طربسی، مشكاة االنوار، ص 136.



شم
 ش

ـل
ـــــــ

صــــ
ف

207
كــه ایمــان آورده ایــد، امــوال و فرزندانتــان شــما  كســانی  وَن"؛1 ای  ُهــُم الْخــاِسُ

كننــد، از زیانكاراننــد! كــه چنیــن  كســانی  را از یــاد خــدا غافــل نكنــد. 

راه مبــارزه بــا جهــل روشــن اســت. یادگیــری احــكام، فلســفه و آثــار نمــاز 
تنهــا راه از میــان بــردن ایــن مانــع عظیــم و وحشــتناك اســت كــه با شــركت در 
گفتگو با علمای  كتاب های مناســب، بحث و  كاس های آموزشــی، مطالعه 
دیــن و ماننــد آن حاصــل می شــود. والدیــن می تواننــد بــا فراهــم آوردن 
ــود در ایــن  ــدان خ ــه فرزن گاهی هــای الزم ب كســب آ ــرای  فرصــت مناســب ب
كننــد. راه مبــارزه بــا غفلــت نیــز تذكــر و موعظــه اســت. والدیــن  كمــك  زمینــه 
می تواننــد بــا یــادآوری نمــاز و مواعــظ حكیمانــه پــرده غفلــت را از روح و جــان 
فرزنــد خــود بردارنــد. تــاوت قــرآن و مطالعــه احادیــث معصومان؟مهع؟نیــز 

گاهی بخشــی و غفلت زدایــی دارد. نقــش مهمــی در آ

سه.�ضعف�اراده
ــا اراده  ــی از آنه ــه یك ك ــت  ــرایطی اس ــه ش ــروط ب ــان مش ــی از انس ــدور عمل ص
از او صــادر  بــدون اراده و خواســت انســان  اســت. هیــچ عمــل اختیــاری 
ــه عــزم انجــام  ك ــد و هنگامــی  ــراد اراده ای آهنیــن دارن نمی شــود. برخــی اف
تحمــل  مســتلزم  چنــد  هــر  می رســانند،  انجــام  بــه  را  آن  می كننــد  كاری 
كثــر مــوارد  ســختی های فــراوان باشــد؛ امــا برخــی دیگــر سســت اراده انــد و در ا
كرده انــد عاجزنــد. شــرط الزم اهــل نمــاز بــودن داشــتن  از انجــام آنچــه اراده 

1. منافقون: ۹.
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كــه از ایــن موهبــت بی بهــره باشــد،  كســی  اراده ای قــوی اســت. بنابرایــن، 
ــد. ــاز بخوان ــته نم ــه پیوس ك ــت  ــار داش ــوان انتظ نمی ت

كــه یكــی از مهم تریــن آنهــا ضعــف  ضعــف اراده، عوامــل متعــددی دارد 
گســترده تر و  گاهــی انســان  گاهــی اســت. هــر انــدازه بینــش و آ بینــش و آ
عمیق تــر باشــد، اراده او نیــز قوی تــر خواهــد بــود . یكــی دیگــر از مهم تریــن 
گرایش هــا و میل هــای متضــاد بــا آن اســت.  عوامــل ضعــف اراده وجــود 
بــرای مثــال، عاقــه شــدید بــه خــواب صبحگاهــی عامــل تضعیف كننــده 
اراده بــرای ادای نمــاز صبــح اســت. چنان كــه میــل و عاقــه شــدید بــه غــذا 
گرفتــن اســت. یكــی دیگــر از  و آب عامــل تضعیف كننــده اراده بــرای روزه 
كافــی در انجــام  عوامــل سســت شــدن اراده نداشــتن آمادگــی و ورزیدگــی 
كه از ابتدای تكلیف نماز نخوانده اســت،  عمل اســت. جوان ســی ســاله ای 
آمادگــی و ورزیدگــی كافــی در نمــاز نــدارد و همیــن اراده او را ضعیــف می كنــد؛ 
زیــرا نمــاز نیــز ماننــد هــر عمــل دیگــری نیازمنــد ورزیدگــی و انــس اســت و 
كســی فاقــد آنهــا اســت، ادای آن برایــش ســخت اســت. بــه همیــن جهــت، در 
روایــات توصیــه شــده والدیــن فرزنــدان خــود را از ســن هفــت ســالگی بــه نماز 

كننــد تــا به تدریــج ایــن ورزیدگــی در آنهــا ایجــاد شــود. خوانــدن امــر 

بدیــن ترتیــب، راه مبــارزه بــا ضعــف اراده نیــز شناســایی علــت و از میــان 
بــردن آن اســت. از آنجــا كــه علــت ضعــف اراده یكــی از ســه مــورد یــا تركیبی از 
آنهاســت راه تقویــت اراده نیــز تقویــت و تعمیــق بینــش، ایجــاد عادت هــای 
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گرایش هــای مخالــف بــا نمــاز اســت. مناســب و تضعیــف میل هــا و 

چهار.�لجاجت
ــرایط  ــن ش گرفت ــر  ــدون در نظ كاری ب ــام  ــر انج ــرار ب ــای اص ــه معن ــت ب لجاج
اســت.1 بنابرایــن، در لجاجــت نوعــی پافشــاری غیــر منطقــی بــر یــك خواســته 
كیــد دارد بــا اینكه نادرســتی آن برایش  وجــود دارد. لجبــاز بــر انجــام كاری تأ
كریــم  كــم، درســتی آن برایــش روشــن نیســت. قــرآن  روشــن اســت یــا دســت 
در بســیاری از آیــات بــه لجاجــت اقــوام پیشــین در برابــر دســتورات خداونــد و 
گمراهــی آنــان می دانــد: "َو لَــْو َرِحْمناُهــْم  كــرده و آن را علــت  انبیا؟مهع؟اشــاره 
گــر آنهــا را مــورد  ــوا فــی  طُْغیانِِهــْم یَْعَمُهــون"؛2 و ا َو كََشــْفنا مــا ِبِهــْم ِمــْن ُضٍّ للَلَجُّ

از ســر لجاجــت  برطــرف می كردیــم،  را  آنهــا  گرفتــاری  قــرار داده،  رحمــت 
كــرده[ در سركشــی خــود ســرگردان می ماندنــد.  ]بــر سركشــی خــود اصــرار 
ــادى  ــجَّ َو مَت ــن لَ امیرمؤمنان؟ع؟نیــز در وصــف افــراد لجــوج می فرماینــد: "م
ــه"؛3  ــى َرأِس ــوِء َع ــرَُه السَّ ــِه َو صــارَت دائ ــى َقلِب ــه ُ َع ــذى راَن اللّ ــُس الَّ ــَو الرّاِك َفُه

كنــد و بــر آن پافشــارى نمایــد، همــان بخــت برگشــته اى  كــس لجاجــت  هــر 
گــوار او را احاطــه  كــه خداونــد بــر دلــش زنــگار زده و پیشــامدهاى نا اســت 

كــرده اســت.

یكــی از موانــع هدایــت بــه نمــاز لجاجــت اســت. برخــی به ســبب لجاجت 

1. طریحی، مجمع البحرین، ذیل ماده لجج.

2. مومنون: 75.

3. نهج البالغه، نامه 58.
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بــا پــدر و مــادر یــا معلــم خــود، از نمــاز روی برمی گرداننــد، بــا اینكــه می داننــد 
كمــال  نمــاز یكــی از دســتورات دینــی اســت و نقــش بی نظیــری در رشــد و 
آنهــا دارد. برخــی دیگــر بــه ســبب لجاجــت بــا نظــام و مســئوالن آن، بــه نمــاز 
كــه والدیــن یــا مربــی و معلــم  پشــت می كننــد. ایــن عــده بــه واســطه رفتــاری 
كــه از نظــر آنــان نادرســت بــوده، بــا آنهــا لــج  كــرده، رفتــاری  یــا نظــام بــا آنــان 
كــرده و بــرای انتقــام گرفتــن از آنــان بــه رفتارهایــی خــاف دســتورات اســامی 
ــت و  ــی اس ــل غیر منطق ــن عكس العم ــه ای ك ــت  ــكی نیس ــد. ش روی می آورن
ــه او  ك ــود،  ــن خ ــا والدی ــازی ب ــر لجب ــه از س ك ــت  ــی اس كودك ــش  كن ــد وا مانن
كــرده  را از افتــادن از بلنــدی منــع می كننــد، خــاف خواســت والدیــن عمــل 
گــر رفتــار والدیــن و نظــام بــا آنــان  كنــد. حتــی ا و خــود را از بلنــدی پرتــاب 
ــر  ــاز و دیگ ــه نم ك ــت  ــوز آن نیس ــد، مج ــم باش ــتباه ه ــت و اش ــاری نادرس رفت
گذاشــته و از ایــن طریــق بخواهنــد از آنــان انتقــام  كنــار  دســتورات دینــی را 

بگیرنــد.

متأســفانه، برخــی بــه واســطه اجابــت نشــدن برخــی خواسته هایشــان و 
كــه در زندگــی بــا آنهــا روبــه رو هســتند، بــا خداونــد لــج  تی  بــه ســبب مشــكا
كریــم دربــاره ایــن  كــرده و از انجــام دســتورات دینــی ســر بــاز می زننــد. قــرآن 
َمــُه َفَیُقــوُل َربِّــی  ــا اإْلِنْســاُن إِذا َمــا ابَْتــاُه َربُّــُه َفأَكْرََمــُه َو نَعَّ افــراد می فرمایــد: "َفأَمَّ
ــا إِذا َمــا ابَْتــاُه َفَقــَدَر َعلَْیــِه ِرزَْقــُه َفَیُقــوُل َربِّــی أَهانَــن"؛1 چــون خــدا  أَكْرََمــِن َو أَمَّ

بــه منظــور آزمایــش، او را گرامــی بــدارد و نعمت هــای خــود را در اختیــار او قــرار 

1. فجر: 15 و 16.
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گــر بــه منظــور آزمایــش،  دهــد می گویــد خــدا مــرا بــزرگ داشــته اســت؛ ولــی ا

كــرده اســت. كنــد می گویــد: خــدا مــرا خــوار  كــم  روزى او را 

كــه بــه دلیــل وفــات  كســانی مواجــه می شــویم  متأســفانه، در جامعــه بــا 
ــرده  ك ــج  ــدا ل ــا خ ــان ب ــت دادن سامتی ش ــا از دس ــه ای ی ــان در حادث عزیزش
فقیــر  خانــواده ای  در  كــه  جوانــی  نیــز  می كننــد.  تــرک  را  عبــادت  و  نمــاز 
زندگــی می كنــد و بــه خواســته هایش نمی رســد، ایــن وضعیــت را ناشــی از 
گاهــی دختــری  بی عدالتــی خــدا دانســته و نمــاز و بندگــی او را تــرک می كنــد! 
ــا خــدا قهــر  كــه روحیــه حساســی دارد بــه علــت عــدم اســتجابت دعایــش ب

كــرده و نمــاز نمی خوانــد.

كریــم  یكــی از عوامــل لجاجــت برداشــت و بینــش نادرســت اســت. قــرآن 
در آیــات پیــش  بــه صــورت ضمنــی بــه ایــن مطلــب اشــاره دارد كــه نــه نعمــت 
سرشــار و ثروتمنــدی بــه معنــای تكریــم بنــده توســط خداســت، نــه روزی 
ــا هــر دو آزمایــش  ــه معنــای توهیــن و بی اعتنایــی. فقــر و غن ــر ب ــدك و فق ان
ــدی  ــه ثروتمن ــی را ب ــر و برخ ــه فق ــی را ب ــد برخ ــت؛ خداون ــی اس ــای اله و ابت
كمــال آنــان  گــردد و زمینــه بــرای رشــد و  می آزمایــد تــا ســره از ناســره جــدا 
كســی بــا ایــن بینــش بــه زندگــی و وقایــع آن نــگاه  گــر  گــردد. پــس ا فراهــم 
كنــد، فقــر و غنــا بــرای او تفاوتــی نــدارد و در هــر دو حــال، عمــل بــه دســتورات 
كمــال خــود ضــروری می دانــد. در ارتبــاط بــا معلــم و  الهــی را بــرای رشــد و 
كــه والدیــن و  گــر فرزنــد بدانــد  والدیــن نیــز همیــن مطلــب صــادق اســت. ا
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ــی  ــر و نه ــد و ام ــعادت او را نمی خواهن ــال و س كم ــاح و  ــر و ص ــز خی ــم ج معل
آنهــا و حتــی برخــورد خشــن و تنــد آنهــا هدفــی جــز ایــن نــدارد، در ایــن 
صــورت، هرگــز والدیــن و معلــم و مربــی خــود را در مقابــل خــود و مخالــف 
خــود نمی بینــد تــا بخواهــد بــا آنهــا لــج كنــد و خــاف خواســت آنهــا رفتــار كند.

همچنیــن برخوردهــای نادرســت والدیــن و اســتفاده از روش هــای غلــط 
می توانــد یكــی از عوامــل لجاجــت و موضعگیــری منفــی فرزنــدان باشــد. 
تحقیــر و ســرزنش، خشــونت و تنبیــه بدنــِی نابجــا، رعایــت نكــردن حرمــت 
كرامــت فرزنــد آتــش لجاجــت را در آنهــا شــعله ور می كنــد. امیر المؤمنیــن  و 
؟ع؟می فرمایــد: "اإْلِْفــرَاُط ِفــی الَْمَاَمــِه یَِشــبُّ نِیــرَاَن اللََّجاَجــه"؛1 زیــاده روی در 

كــردن آتــش لجاجــت را شــعله ور می كنــد. ســرزنش 

تكبــر و بدبینــی نیــز از دیگــر عوامــل لجاجــت هســتند. برخــی تحمــل 
هیــچ امــر و نهــی و خواســته ای را حتــی از والدیــن و معلمــان خــود ندارنــد و 
ع خواســته آنــان، هرچنــد بــه ســود خــود آنهــا باشــد بــه مخالفــت و  بــا هــر نــو
لجاجــت برمی خیزنــد. برخــی نیــز بــه همــه كــس و همــه چیــز بدبیــن هســتند 
بــا عینــك بدبینــی  را  ع رفتــار و حركــت و موضع گیــری دیگــران  نــو و هــر 
گمــان دارنــد عالــم و آدم بســیج شــده اند تــا بــا  می بیننــد و تفســیر می كننــد و 
او بــه دشــمنی برخیزنــد و بــه همیــن جهــت، بــه ســرعت در مقابــل دیگــران 

می ایســتند و ســاز مخالــف می زننــد.

1. مجلسی، بحاراألنوار، ج 74، ص 212.
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از آنچــه گفتیــم روشــن شــد كــه مبــارزه بــا لجاجــت و راه از میان بــردن آن 
اصــاح بینــش، اصــاح برداشــت، درك درســت رفتارهــا و حــركات دیگــران، 
اصــاح روش هــا و رفتارهــای تربیتــی، و كنــار گذاشــتن تكبــر و بدبینــی اســت.

پنج.�تنبلی
كوشــش به رغــم برخــورداری  تنبلــی بــه معنــای عــدم تمایــل بــه فعالیــت و 
كافــی اســت. تنبــل حاضراســت منفعــت خــود را از دســت بدهــد؛  از توانایــی 
ولــی خــود را بــه رنــج و تعــب و ســختی نیفكنــد. تنبلــی یكــی از موانــع دعــوت 
ــاز مــی دارد.  ــرای همیشــه از نمــاز ب ــا ب ــه نمــاز اســت و عــده ای را مقطعــی ی ب
كنــد، زندگــی او  كســی رســوخ  گــر در جــان  كــه ا تنبلــی بــای عظیمــی اســت 
را در دنیــا و آخــرت تبــاه می كنــد. امــام صادق؟ع؟فرزنــدش را این گونــه از 
َجــَر َو الْكََســَل  َفإِنَُّهــَا یَْمَنَعانِــَك َحــظَّ  تنبلــی و كســالت بــاز مــی دارد: "إِیَّــاَك َو الضَّ
نَْیــا َو اْلِخــرَه"؛1 از تنبلــی و كســالت بپرهیــز، كــه ایــن دو، تــو را از رســیدن بــه  الدُّ

بهــره دنیــا و آخــرت بــاز مــی دارد. انســان تنبــل نــه در دنیــا موفــق اســت و نــه 
توشــه ای بــرای آخــرت خــود مهیــا نمــوده اســت؛ زیــرا بــر اســاس ســنت الهــی، 
ــا َســَعى  َو  ــَس لِْانَســاِن إاِلَّ َم دســتاورد انســان حاصــل تــاش اوســت: "َو أَن لَّْی
أَنَّ َســْعَیُه َســْوَف یُــَرى"؛2 انســان دســتاوردی جــز ]حاصل[ تــاش خود نــدارد و 

بــه زودی ]حاصــل[ فعالیــت خــود را خواهــد دیــد. بــه همین جهــت، خداوند 

1. هامن، ج  66، ص 3۹5.

2. نجم: 3۹و40.
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متعــال در قــرآن بــه پیامبــر؟ص؟ دســتور می دهــد "َفــإِذا َفَرْغــَت َفانَْصــْب"؛1 
كار مهــم دیگــری بپــرداز. بنابرایــن، آدمــی  كاری[ فــارغ شــدی، بــه  هــرگاه ]از 
گذاشــتن تنبلــی و رو  كنــار  بــرای ســعادتمندی در دنیــا و آخــرت چــاره ای جــز 

كوشــش نــدارد. آوردن بــه فعالیــت و 

گر  تنبلــی عوامــل متعــددی دارد كــه یكــی از آنها تربیت نادرســت اســت. ا
كننــد، فرزنــد  كوشــش وادار  كار و تــاش و  والدیــن از ابتــدا فرزنــد خــود را بــه 
كوشــش و فعالیــت واهمــه ای نخواهــد داشــت؛ امــا  آنــان در بزرگســالی نیــز از 
ــود  ــادت می ش ــرای او ع ــی ب ــد، تنبل ــت وادار نكنن ــه فعالی ــدا او را ب ــر از ابت گ ا
كاری ســخت و دشــوار اســت. ایــن مطلــب در  و تغییــر عــادت در بزرگســالی 
كودكــی و  ــد از ســنین  ــز صــادق اســت و والدیــن بای مــورد وظایــف دینــی نی

كننــد. نوجوانــی فرزنــد خــود را بــه انجــام وظایــف دینــی وادار 

داشــتن عادت هــای نادرســتی ماننــد پرخــوری نیــز موجــب شــكل گیری 
ــیرین  ــرب و ش ــای چ ــوردن غذاه ــه خ ــادت ب ــه ع ك ــی  كس ــود.  ــی می ش تنبل
فــراوان دارد، خــود بــه خــود نشــاط و شــادابی روحــی خــود را از دســت داده، 
دچــار تنبلــی می شــود. همچنیــن برخــی بیماری هــای جســمانی موجــب 
بیماری هــای  برخــی  می شــود.  تنبلــی  زمینه ســاز  و  بــدن  شــدن  ضعیــف 
روانــی ماننــد افســردگی نیــز زمینه ســاز تنبلــی اســت. نداشــتن تحــرك بدنــی و 
ورزش نیــز یكــی از عوامــل بــروز تنبلــی و كســالت اســت. یكــی دیگــر از عوامــل 

1. انشاح: 7.
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كافــی از نمــاز و اثــرات و بــركات آن در زندگــی اســت.  گاهــی  تنبلــی نداشــتن آ

ــل و  ــد عوام ــی بای ــا تنبل ــارزه ب ــرای مب ــه ب ك ــد  ــن ش ــم روش گفتی ــه  از آنچ
كــرد. تربیــت صحیــح، ایجــاد عــادت بــه  اســباب آن را شناســایی و نابــود 
ــای  ــه بیماری ه ــت، معالج ــای نادرس ــا عادت ه ــارزه ب ــش، مب كوش ــاش و  ت
گاهــی، از راه هــای مبــارزه بــا  جســمی و روحــی، رشــد و تقویــت بینــش و آ

ــت. ــاز اس ــی در نم تنبل

شش.�تسویف
كــه در  كســی  تســویف از ریشــه ســوف و بــه معنــای وعــده فــردا دادن اســت. 
كارهــای موظفــی خــود ســهل انگاری می كنــد و وعــده ســاعت دیگــر  انجــام 
و فــردا را می دهــد دچــار تســویف اســت. ایــن حالــت، هــم دركارهــای مــادی، 
كارهــای معنــوی پیــش می آیــد. چنان كــه تســویف در امــور مــادی و  هــم در 
دنیــوی، انســان را از انجــام فعالیــت و كوشــش بــاز مــی دارد و او را دچــار زیــان 
می كنــد، در امــور معنــوی نیــز او را از اعمــال و وظایــف دینــی بــاز مــی دارد 
و دچــار خســران ابــدی می كنــد. در آموزه هــای اهــل بیت؟مهع؟بــه شــدت 
چنیــن حالتــی تقبیــح و نســبت بــه عواقــب آن هشــدار داده شــده اســت. 
ــْم َو َتْســِویَف  ُك ا حضــرت علــی؟ع؟در سفارشــی بــه اصحــاب می فرمایــد: "ِإّیَ
كــردن در عمــل بپرهیزیــد و  ْمَكَنُكــم"؛1 از امــروز و فــردا 

َ
اْلَعَمــِل َبــاِدُروا ِبــِه ِإَذا أ

كنیــد.  كــه قــدرت آن را داشــتید مبــادرت  بــه انجــام عمــل هــرگاه 

1. مجلسی، بحاراألنوار، ج 10، ص 110.
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تســویف چــه ناشــی از عامــل درونــی باشــد چــه ناشــی از عامــل بیرونــی، 
كننــده اســت و بــه همیــن جهــت آدمــی بایــد پیوســته مراقــب باشــد تــا  ک  هــا
گرفتــار ایــن حالــت نشــود. تســویف در عبــادات مخصوصــا در نمازـ  این ســتون 
گناهــان غــرق می كنــد. برخــی جوانــان  دیــن ـ انســان را از خــدا دور و در دنیــا و 
كــه مــا هنــوز جوانیــم و در ابتــدای عمــر بــه  ســر می بریــم، نمــاز و  بــا ایــن توجیــه 
دیگــر اعمــال دینــی را تــرك و در بســیارى از مواقــع نمــاز نخوانــدن خــود را ایــن 
چنیــن توجیــه می كننــد كــه بعــدًا می خوانیــم یــا قضــاى آن را به جــا می آوریــم! 
كــه امــروز تــرك می شــود در  عمــر طوالنــی در پیــش اســت و می تــوان اعمالــی را 
ســنین پیــرى و زمــان بیــكارى جبــران كــرد! بدیــن ترتیــب، شــیطان تــرك نمــاز 
را در نظــر آنهــا موجــه جلــوه داده و بــا تســویف آنــان را از ادای نمــاز بــاز مــی دارد.

از تنبلــی و  كــه می تــوان  عوامــل متعــددی در تســویف مؤثــر هســتند 
بی حوصلگــی، لــذت طلبــی، رفــاه طلبــی، ضعــف اراده، نداشــتن برنامــه، عدم 
گاهــی از پیامدهــای مهلــك تــرك نمــاز، اشــتغال  عاقبــت اندیشــی، جهــل و ناآ

بیــش از انــداره بــه دنیــا و ضعــف یقیــن نــام بــرد. 

راه مبــارزه بــا تســویف شناســایی عوامــل و اســباب تســویف و معالجــه 
آن اســت. بــاال بــردن شــناخت نســبت بــه ارزش عمــر، برنامه ریــزی بــرای 
كــردن نظــم در  فعالیت هــای دینــی، اولویــت بنــدی فعالیت هــا، نهادینــه 
زندگــی، تفكــر و توجــه بــه آثــار تســویف، و تقویــت ایمــان و یقیــن، از راه هــای 

ــت. ــویف اس ــا تس ــارزه ب مب
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ــذارد. عمــل نیــک  ــر روح و جــان انســان تأثیــری به جــای می گ ــی ب هــر عمل
كــه بدتریــن  گنــاه و پیــروی از شــهوات  تأثیــر مثبــت و عمــل بــد تأثیــر منفــی. 
اعمــال هســتند روح و روان انســان را آزرده و متألــم می كننــد و تأثیــر آنهــا، 
گوشــت اســت؛ "َو إِنَّ  بــه فرمــوده امــام صــادق؟ع؟ ســریع تر از تأثیــر چاقــو بــر 
گنــاه در ]روح  ــكِّیِن ِفــی اللَّْحــم"؛1 اثــر  ُع ِفــی َصاِحِبــِه ِمــَن السِّ ــیَِّئ أَْسَ الَْعَمــَل السَّ

گنــاه  گوشــت اســت. یكــی از آثــار  كارد در  و روان[ صاحبــش ســریع تر از اثــر 
بازداشــتن انســان از نمــاز اســت. از پیامبــر؟ص؟ روایــت شــده اســت:

نـْـَب َفَیْنــَى  نـُـوَب َفإِنََّهــا َمْمَحَقــٌه لِلَْخْیــرَاِت إِنَّ الَْعْبــَد لَُیْذنِــُب الذَّ "اتَُّقــوا الذُّ

نـْـَب َفُیْمَنــُع ِبــِه ِمــْن  ِبــِه الِْعلـْـَم الَّــِذی كَاَن َقــْد َعلَِمــُه َو إِنَّ الَْعْبــَد لَُیْذنِــُب الذَّ

ْزَق َو َقــْد كَاَن َهِنیئــاً  نـْـَب َفُیْحــرَُم ِبــِه الــرِّ ِقَیــاِم اللَّْیــِل َو إِنَّ الَْعْبــَد لَُیْذنِــُب الذَّ

كارهــای نیكــو را از  گناهــان ]آثــار[  كنیــد؛ زیــرا  گناهــان دوری  لَــُه"؛2 از 

ــه ســبب  گناهــی می شــود و ب گاه بنــده ای مرتكــب  ــد.  میــان می برن
گرفتــه بــوده فرامــوش می كنــد و ]گاه[ بنــده ای  كــه یــاد  آن علمــی را 
از نمــاز شــب محــروم  بــه واســطه آن  گناهــی مرتكــب می شــود و 
گناهــی می كنــد و بــه جهــت آن از رزقــی  می شــود و ]گاه[ بنــده ای 

ــوارا محــروم می گــردد. گ

همچنین در روایت دیگری از ایشان آمده است: 

1. كلینی، الكافی، ج 2، ص 272.

2. مجلسی، بحاراألنوار، ج 70، ص 377.
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"إَِذا أَْذنَــَب الَْعْبــُد كَاَن نُْقطَــًه َســْوَداَء َعــَى َقلِْبــِه َفــإِْن ُهــَو تَــاَب َو أَْقلَــَع َو 

نْــُب  اْســَتْغَفَر َصَفــا َقلُْبــُه ِمْنَهــا َو إِْن ُهــَو لَــْم یَُتــْب َو لَــْم یَْســَتْغِفْر كَاَن الذَّ

ــْرَِه  ــَب َفَیُمــوُت ِبكَ ــى یَْغُمــَر الَْقلْ ــَواِد َحتَّ ــَواُد َعــَى السَّ ــِب َو السَّ نْ َعــَى الذَّ

ــه  ــود، نقط ــب ش ــی مرتك گناه ــده  ــرگاه بن ــه" ؛1 ه ــوِب َعلَْی نُ ــاِء الذُّ ِغطَ

گنــاه  كنــد و  گــر توبــه و اســتغفار  ســیاهی بــر قلبــش ایجــاد می شــود. ا
گــر توبــه و اســتغغار  را از بیــن ببــرد، قلبــش از ســیاهی پــاك می شــود و ا
گنــاه و ســیاهی بــر ســیاهی افــزوده می شــود تــا تمــام  گنــاه بــر  نكنــد، 
گناهــان قلبــش می میــرد.  كثــرت  قلــب را فــرا می گیــرد و بــه ســبب 

قلــب مــرده نیــز اقبالــی بــه خــدا و اعمــال نیكــو نــدارد.

كــرد،  گناهــان عــادت  كــه بــه پیــروی از شــیطان و نافرمانــی خــدا و  قلبــی 
جایــی بــرای خــدا و عبــادت خــدا در آن باقــی نمی مانــد. از ســوی دیگــر، "مــا 
َجَعــَل اللَّــُه لِرَُجــٍل ِمــْن َقلَْبْیــِن ِفــی َجْوِفــه"؛2 خداونــد بــرای انســان دو قلــب قــرار 

نــداده اســت ]تــا بــا یكــی شــیطان را و بــا دیگــری خــدا را بپرســتد[. بــه دیگــر 
ســخن، عبــادت خــدا و نمــاز نیازمنــد زمینــه مســاعد و آمــاده و قلــب صــاف 
گنــاه ایــن زمینــه را از میــان می بــرد. البتــه، ایــن بــدان معنــا  و پــاك اســت و 
نیســت كــه هــر كســی بــه هــر میزانــی و هــر گناهــی را مرتكــب شــد، زمینــه نمــاز 
گناهانــی را  كــه افــرادی  كــه بــه تجربــه می بینیــم  در او از میــان مــی رود؛ چــرا 
كــه یكــی از آثــار  مرتكــب می شــوند و بــا وجــود ایــن نمــاز هــم می خواننــد؛ چرا

1 . نوری، مستدرك الوسائل، ج 11، ص 333.

2. احزاب: 4.
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گناهــان را پــاك می كنــد.  كــه  و بــركات نمــاز ایــن اســت 

گنــاه، اندكــی از  كــه هــر  گفتــه شــده بدیــن معناســت  بنابرایــن ســخن 
گــر شــخص از آن  گرایــش بــه نمــاز را از میــان می بــرد. ا زمینــه نمــاز و عاقــه و 
گنــاه توبــه نكنــد و بــه گناهانــش ادامــه دهــد، بــه تدریــج چنــان قلــب او تیــره 
كــه هیــچ زمینــه ای بــرای نمــاز و عبــادت در آن نمی مانــد  و تاریــك می شــود 
كلــی تــرك می كنــد. بنابرایــن، والدیــن  كــه نمــاز را بــه  و در ایــن هنــگام اســت 
و معلمــان بایــد از همــان ابتــدا به گونــه ای فرزنــد و دانش آمــوز خــود را تربیــت 

گنــاه و شــهوات مصــون باشــند. كــه از فــرو افتــادن در دام  كننــد 

هشت.�خجالت
كــه موجــب می شــود شــخص خجالتــی در  خجالــت حالتــی روانــی اســت 
حضــور افــراد غریبــه احســاس ناراحتــی و ســختی كنــد. برخی افــراد خجالتی 
ــد و نظــرات  در حضــور دیگــران نمی تواننــد حرفــی بزننــد و خواســته و عقای
كننــد. برخــی دیگــر نیــز آرامــش و خونســردی خــود را از دســت  خــود را بیــان 
می دهنــد و بــه عكــس دســته اول، پرحرفــی می كننــد. خجالتــی بــودن در 
برخــی افــراد به ویــژه نوجوانــان و جوانــان یكــی از موانــع پایبنــدی بــه نمــاز 
اســت و چــه بســا چنیــن افــرادی در مــواردی ماننــد میهمانــی و حضــور در 
كم رویــی و خجالــت  مكان هــای عمومــی نمــاز خــود را نمی خواننــد. برخــی 
كرده انــد. حیــا حالتــی نفســانی و فضیلتــی  را بــه اشــتباه بــا حیــا، یكــی تلقــی 
كــه صاحبــش را از اقــدام بــه رفتارهــای قبیــح و زشــت بــاز  اخاقــی اســت 
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مــی دارد و بــه همیــن جهــت، از نظــر اســام ممــدوح و پســندیده اســت؛ امــا 
ــرار دارد و  ــا ق ــل حی ــًا در مقاب ــم دقیق گفتی ــاال  ــه در ب ك ــی  ــه معنای ــت ب خجال
بــاز  الهــی  رفتارهــای پســندیده و دســتورات واجــب  انجــام  از  را  شــخص 
مــی دارد و بــه همیــن جهــت از نظــر اســام نیــز نــه ممــدوح و پســندیده، بلكــه 
كمرویــی و خجالــت یكــی از موانــع  مذمــوم و ناپســند اســت. بدیــن ترتیــب، 

كــه بایــد از میــان برداشــته شــود. هدایــت بــه نمــاز اســت 

كم رویــی و خجالتــی بــودن عوامــل متعــددی دارد. یكــی از مهم تریــن 
ــازه  ــود اج ــدان خ ــه فرزن ــه ب ك ــی  ــت. والدین ــت اس ــت نادرس ــل آن تربی عوام
عــرض انــدام نــداده، اجــازه اظهــار نظــر و عرضــه توانایی هایــش را نداده انــد، 
خــود بــه خــود علــت پیدایــش ایــن حالــت روانــی در فرزنــد خــود شــده اند. 
ــه نفــس و  ــت، نداشــتن اعتمــاد ب یكــی دیگــر از عوامــل پیدایــش ایــن حال
ــردن ایــن حالــت،  ــرای از میــان ب خود باختگــی در مقابــل دیگــران اســت. ب
گــردد. بایــد روش هــای تربیــت اصــاح و اعتمــاد بــه نفــس در متربــی ایجــاد 

ب( موانع بیرونی گرایش به ناز
مانــع  كــه  اســت  متربــی  از  بیــروِن  امــور  همــه  بیرونــی  موانــع  از  منظــور 
محیــط  دوســتان،  خانــواده،  می شــود.  نمــاز  بــه  او  پایبنــدی  و  گرایــش 
ــی  ــد آن همگ ــت و مانن ــواره، اینترن ــد ماه ــی مانن ــانه های جمع ــه، رس جامع
گرایــش بــه نمــاز باشــند. در اینجــا یــادآوری ایــن  می تواننــد موانــع بیرونــی 
كــه بســیاری از امــور بیرونــی هــم می تواننــد عامــل  نكتــه ضــروری اســت 
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كــه  گرایــش بــه نمــاز باشــند، هــم مانــع. امــور بیرونــی در صورتــی  دعــوت و 
صحیــح عمــل كننــد و بــه كار گرفتــه شــوند، عامــل دعــوت و گرایــش بــه نماز 
گــر  می شــوند و در غیــر ایــن صــورت مانــع می شــوند. بــرای مثــال، خانــواده ا
كنــد، عامــل  نقش هــای خــود را در زمینــه دعــوت بــه نمــاز بــه درســتی ایفــا 
ــا  ــر در ایــن زمینــه درســت عمــل نكنــد ی گ ــی ا ــه نمــاز می شــود؛ ول گرایــش ب
گرایــش بــه نمــاز  اصــًا نقش هــا و وظایــف خــود را ایفــا نكنــد، مانــع دعــوت و 
ح برخــی از موانــع ماننــد  می شــود. بــه همیــن جهــت، در ایــن قســمت از طــر
كــه در فصل هــای  خانــواده و دوســتان خــودداری می كنیــم، از آن جهــت 
پیشــین نقــش آنهــا در هدایــت و دعــوت بــه نماز بررســی شــده اســت. در این 
كــه در فصــول گذشــته بــه آنهــا پرداختــه نشــده،  قســمت تنهــا بــه ســه بحــث 
كــردن دینــداران. می پردازیــم: جامعــه، فعالیت هــای دشــمنان و بــد عمــل 

یک.�جامعه
گــروه همســاالن، مدرســه،  جامعــه در معنــای وســیع خــود شــامل خانــواده، 
ســازمان های  و  نهادهــا  همــه  و  جمعــی  رســانه های  مســجد،  دانشــگاه، 
كتــاب دربــاره نقــش خانــواده و  كــه در ایــن  اجتماعــی می شــود. از آنجــا 
همســاالن و دوســتان و مدرســه بــه صــورت صریــح یــا ضمنــی بحــث شــده و 
دربــاره رســانه های جمعــی نیــز در ادامــه بحــث خواهــد شــد، در اینجــا تنهــا 

كــرد.  كلــی بحــث خواهیــم  ــاره جامعــه بــه صــورت  درب

زنــده  موجــود  هــر  ماننــد  و  اســت  زنــده  موجــودی  انســانی،  جامعــه 
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كالبــد جامعــه را اعضــای  كالبــدی دارد و باطــن و روحــی. ظاهــر و  ظاهــر و 
جامعــه، مؤسســات، نهادهــا، ســاختمان ها و دیگــر مظاهــر مــادی آن و روح 
و باطــن آن را باورهــا، ارزش هــا و هنجارهــای مقبــول آن تشــكیل می دهنــد. 
بنا برایــن، تفــاوت جامعه هــای انســانی تنهــا بــه تفاوت هــای ظاهــری آنهــا 
محــدود نمی شــود و افــزون بــر آن تفاوت هــای باطنــی را نیــز در برمی گیــرد و 

ــت. ــر اس ــر و تأثیرگذارت ــا مهم ت ــن تفاوت ه ــًا ای اتفاق

از ســوی دیگــر، در یــك جامعــه بهنجــار و منســجم، ظاهــر و باطــن و روح 
و كالبــد آن بــا یكدیگــر هماهنــگ هســتند و میــان آن دو تعارضی نیســت. در 
ع پوشــش  ع معمــاری و شهرســازی و خانه ســازی، نــو یــك جامعــه بهنجــار نــو
ع باورهــا و  ع رفتــار و روابــط آنهــا بــا نــو ع آداب و رســوم، نــو و ظاهــر مــردم، نــو
كــه عفــت و حیــا  ارزش هــای آنهــا هماهنــگ و ســازگار اســت. چنیــن نیســت 
جزئــی از فرهنــگ جامعــه باشــد؛ ولــی مــردم بــا پوشــش نامناســب در جامعــه 
ع حــد و مــرزی را پــاس ندارنــد.  ظاهــر شــوند و در روابــط زن و مــرد هیــچ نــو
كــه پرســتش و عبــادت خــدا یــك ارزش باشــد؛ ولــی مســاجد  چنیــن نیســت 

آنهــا رونقــی نداشــته باشــد.

و  باورهــا  ارزش هــا،  جامعــه ای  هــر  طبیعــی  صــورت  بــه  بنابرایــن، 
گاهــی  هنجارهــای خــود را بــه صورت هــای مختلــف در معــرض دیــد و آ
اعضــای خــود قــرار می دهــد و از ایــن طریــق بــر آنهــا تأثیــر می گــذارد. فرزنــد 
كوچــه و خیابــان می شــود، مســجد را می بینــد و در  كــه وارد  مــا هنگامــی 
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هنــگام نمــاز صــدای اذان را می شــنود و زنــان و مــردان مؤمنــی را می بینــد 
كــه بــرای ادای نمــاز بــه ســوی مســجد در حركتنــد و همــه اینهــا بــه صــورت 

غیر مســتقیم او را بــه نمــاز دعــوت می كنــد. 

كامــل بــه  بــا وجــود ایــن، در هــر جامعــه ای همــه اعضــا بــه صــورت 
گروه هــا و  باورهــا، ارزش هــا و هنجارهــای مقبــول جامعــه پایبنــد نیســتند. 
كــه بنــا بــه علــل و دالیلــی  افــراد نابهنجــاری نیــز در جامعــه زندگــی می كننــد 
اغلــب ناموجــه و نامقبــول، بــا ارزش هــا و باورهــای جامعــه مخالفنــد و بــا 
كــه  كســانی  كــه اهــل نمــاز و مســجد نیســتند،  كســانی  آنهــا می جنگنــد. 
كــه باورهــای دینــی را بــه ســخره  كســانی  اهــل حجــاب و عفــاف نیســتند، 
گروه هــا بــه صورت هــای مختلــف در جامعــه  می گیرنــد و ماننــد آن . ایــن 
كتاب هــا و  كوچــه، در رســانه های جمعــی، در  حضــور دارنــد؛ در خیابــان و 
مجــات، در ورزشــگاه ها و بوســتان ها حاضرنــد و فرزنــد مــا بــا دیــدن اعمــال 
گاهــی از باورهــا و ارزش هــای آنهــا ممكــن اســت تحت تأثیر  و رفتــار آنهــا و بــا آ
كــه گفتــه می شــود جامعــه می توانــد مانــع دعــوت  آنهــا قــرار بگیــرد. هنگامــی 

گرایــش بــه نمــاز باشــد، منظــور ایــن بخــش از جامعــه اســت. و 

بــه هــر حــال، بــرای موفقیــت در دعــوت بــه نمــاز بایــد بــر ایــن مانــع 
ــرایط  ــاح ش ــی از روش اص ــع تركیب ــن مان ــر ای ــه ب ــرد. راه و روش غلب ك ــه  غلب
كوشــید جامعــه از  كــه امــكان دارد بایــد  ــا جایــی  و تغییــر موقعیــت اســت. ت
كــه وارد  كــه هــر فــردی  نظــر ظاهــر و باطــن قرآنــی و بــا نمــاز باشــد؛ به گونــه ای 
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آن می شــود بــا تمــام وجــود مظاهــر و نمودهــای نمــاز ماننــد مســاجد، اذان 
ــد؛ از  كن ــاس  ــد و احس ــاجد را ببین ــوی مس ــه س ــت ب ــال حرك ــان در ح و مردم
كــه مــردم بــه خــدا و معــاد و نمــاز از عمــق  ســوی دیگــر بــا تمــام وجــود دریابــد 
جــان بــاور دارنــد و پایبنــد هســتند. بــرای اصــاح جامعــه هــم مــردم نقــش 
و وظیفــه دارنــد، هــم حكومــت. نبایــد توقــع داشــت مــردم یــا حكومــت بــه 

تنهایــی ایــن بــار ســنگین را بــه دوش بكشــند. 

محیط هــای  همــه  و  جامعــه  همــه  كامــل  اصــاح  كــه  آنجــا  از  امــا 
اجتماعــی ممكــن نیســت و بــه رغــم همــه تاش هــا و فعالیت هــا، هنــوز 
مــوارد  ایــن  نابســامانی ها و ناهنجاری هایــی در آن وجــود دارد، در  هــم 
چــاره ای جــز اســتفاده از روش هــای تغییــر موقعیــت نیســت. تغییــر موقعیــت 
كــه بكوشــیم فرزندانمــان بــا بخش هایــی از محیط هــای  بدیــن معناســت 
بــا بخش هــای  ارتبــاط  از  كــه ســالم هســتند مرتبــط باشــند و  اجتماعــی 
گــر محیــط  گــر محیــط بوســتان محلــه ناســالم اســت، ا كننــد. ا ناســالم دوری 
ورزشــگاه ناســالم اســت، فرزندمــان را بــه محیط هــای ســالم ماننــد مســجد، 
گــر ایــن روش هــا بنــا بــه  كنیــم؛ امــا ا كانون هــای قرآنــی و ماننــد آنهــا هدایــت 
كــه در آن  هــر دلیلــی مؤثــر نیســتند و ناهنجــاری تمــام محیــط اجتماعــی را 
زندگــی می كنیــم فــرا گرفتــه اســت، چــاره ای جز مهاجــرت از آن اجتمــاع باقی 
نمی مانــد. خداونــد متعــال در قــرآن مؤمنیــن را امــر بــه مهاجــرت از جامعه ای 
كــه امــكان عمــل بــه دیــن در آن وجــود نــدارد "یــا ِعباِدَی الَّذیــَن آَمُنوا  می كنــد 
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كــه ایمــان آورده ایــد،  ــُدون"؛1 ای بنــدگان مــن  ــاَی َفاْعُب ــَعٌه َفإِیَّ ــی  واِس إِنَّ أَرْض

گســترده اســت، پــس تنهــا مــرا بپرســتید. امــام باقــر؟ع؟ در  همانــا زمیــن مــن 
ــإِْن  ــوِك َف تفســیر ایــن آیــه شــریفه فرمودنــد: "اَل تُِطیُعــوا أَْهــَل الِْفْســِق ِمــَن الُْملُ
ــَعٌه"؛2 پادشــاهان اهــل  ــی َواِس ــإِنَّ أَرِْض ــْم َف ــَى ِدیِنكُ ــْم َع ــْم أَْن یَْفِتُنوكُ ِخْفُتُموُه

ــه  ــم ب ــه شــما را از عل ك ــرس آن داشــتید  ــر ت گ ــاه را اطاعــت نكنیــد. پــس ا گن
گســترده اســت ]بــه ســرزمین دیگــری  دینتــان بــاز دارنــد، همانــا زمیــن مــن 
ــْن أَرٍْض إَِل أَرٍْض َو إِْن  ــِه ِم ــرَّ ِبِدیِن ــْن َف كنیــد[. پیامبــر؟ص؟ فرمــود: "َم مهاجــرت 
ــُه  ــٍد َصــىَّ اللَّ ــَه َو كَاَن َرِفیــَق إِبْرَاِهیــَم َو ُمَحمَّ كَاَن ِشــْراً ِمــَن اْلَرِْض اْســَتْوَجَب الَْجنَّ

َعلَْیِهــَا َو آلِِهــَا"؛3  كســی كــه بــراى حفــظ دیــن خــود از ســرزمینی به ســرزمین 

كنــد اســتحقاق بهشــت می یابــد  دیگــر حتــی بــه انــدازه یــك وجــب مهاجــرت 
ــر  ــرا ایــن دو پیامب ــود. زی ــار و همنشــین محمــد و ابراهیــم ؟امهع؟خواهــد ب و ی

بــزرگ پیشــواى مهاجــران جهــان بودنــد.

دو.�تهاجم�فرهنگی
كشــورهای اســامی برتــری نظامــی بــود.  زمانــی راه ســلطه اســتعمارگران بــر 
ســاح های  از  اســتفاده  بــا  و  بــرده  هجــوم  اســامی  كشــورهای  بــه  آنــان 
پیشــرفته و ارتــش قدرتمنــد بــر آنــان مســلط شــده و زمــام حكومــت آنــان را در 
دســت می گرفتنــد. بــه تدریــج، ملت هــای مســلمان از خــواب غفلــت و جهــل 

1. عنكبوت: 56.

2. مجلسی، بحاراألنوار، ج 70، ص 386.

3. هامن، ج 1۹، ص 31.
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كوشــش های فــراوان و تقدیــم شــهدای زیــاد اســتعمارگران  بیــدار شــدند و بــا 
امــروزه ترفنــد  بــه همیــن جهــت،  كشــورهای خــود بیــرون راندنــد و  از  را 
كارســاز اســت و نــه در عــرف بین الملــل  تســلط نظامــی و اســتعمار آشــكار نــه 
كشــورهای دیگــر از روش  پذیرفتــه. امــروزه اســتعمارگران بــرای تســلط بــر 
كــه مقــام معظــم رهبــری بــه حــق آن را "تهاجــم  دیگــری اســتفاده می كننــد 
اســتعمارگران  روش  ایــن  در  نامیدنــد.  فرهنگــی"  "ناتــوی  و  فرهنگــی" 
كام فرهنــگ و هویــت  می كوشــند دانــش ، بــاور، ارزش ، هنجارهــا و در یــك 
كــه آنــان بــه اختیــار و اراده  ملت هــا را به گونــه ای تغییــر دهنــد؛ تــا جایــی 
خــود ســلطه اســتعمارگران را بپذیرنــد و حتــی، ســعادت خــود را در پذیــرش 
ســلطه اســتعمارگران بداننــد و بــرای آن حاضــر بــه جانفشــانی باشــند! روش 
نخســت اســتعمار ســخت و روش دوم نرم اســت. در روش اول اســتعمارگران 
كشــورهای اســتعمار شــده دارنــد و مســتقیم بــر مــردم  حضــوری علنــی در 
اســتعمار شــده حكومــت می كننــد؛ امــا در روش دوم حضــور ظاهــری ندارنــد 
ــه ای هدایــت  ــا را به گون ــرده همــه قضای ــا در پشــت پ ــده نمی شــوند؛ ام و دی
كــه  كــه در نهایــت خواســته آنهــا بــه دســت مردمــی محقــق شــود  می كننــد 

قــرار اســت اســتعمار شــوند!

كــه آنچــه  ــر ایــن واقعیــت اســت   ایــن تغییــر روش اســتعماری مبتنــی ب
مشــخص  و  می دهــد  جهــت  انســان  گرایش هــای  و  رفتــار  و  اعمــال  بــه 
می كنــد چــه عقیــده و رفتــاری پســندیده و چــه عقیــده و رفتــاری ناپســند 
كســی دشــمن اســت، فرهنــگ یــك جامعــه  كســی دوســت و چــه  اســت، چــه 
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كشــورهای اســامی ســخت متأثــر از آموزه هــای اســامی  اســت. فرهنــگ 
كامــًا بــه آموزه هــای اســامی معتقــد هســتند. از ســوی  اســت و مــردم نیــز 
كــم بــر كشــورهای اســتعمارگر و ســلطه  دیگــر، فرهنــگ اســامی بــا فرهنــگ حا
بیگانــگان كامــًا متضــاد و مخالف اســت. بنابرایــن، بهترین و تنهــا راه برای 
ــه فرهنــگ  ــرم و تهاجــم ب كشــورهای اســامی اســتفاده از روش ن ــر  تســلط ب

اســامی اســت.

هــدف ایــن تهاجــم در مرحلــه اول ایجــاد شــك و تردیــد نســبت بــه بــاور، 
دانــش ، هنجارهــای دینــی و در مرحلــه بعــد سســت كــردن و پــس از آن نابود 
كــردن ایمــان مــردم بــه آموزه هــای دینــی. مرحلــه آخــر پذیــرش فرهنــگ 

غربــی و پذیرفتــن آن به منزلــه تنهــا راه نجــات و ســعادت!

ارتباطــی  ابزارهــای  از  اســتفاده  بــا  اســتعمارگران  فرهنگــی  تهاجــم 
كــه بــه مــدد فناوری هــای جدیــد پدیــد آمده انــد، ماننــد رادیــو و  پیشــرفته ای 
كــه  تلویزیون هــای ماهــواره ای و اینترنــت صــورت می گیــرد. بیهــوده نیســت 
كــردن خــود، محاســبات پیچیــده ای انجــام  كــه بــرای هزینــه  اســتعمارگرانی 
ــدازی شــبكه های ماهــواره ای  ــرای راه ان می دهنــد، هزینه هــای هنگفتــی ب
می كننــد. آنــان از طریــق ایــن شــبكه ها آرام آرام می خواهنــد ارزش هــا و 
كننــد و از میــان ببرنــد. اعتقــادات و فرهنــگ ملت هــای مســلمان را سســت 

ایــن شــبكه ها از دو شــگرِد تشــكیك و تحریــف اســتفاده می كننــد. بــا 
اســتفاده از شــگرد تشــكیك می خواهنــد مــردم دربــاره درســتی اعتقــادات 
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كــه والدیــن  و ارزش هــا و هنجارهــای خــود دچــار تردیــد شــوند. هنگامــی 
دربــاره حجــاب و عفــاف و نمــاز دچــار تردیــد شــدند بــه تدریــج در عمــل 
ــت  ــر اهمی كمت ــود  ــاز خ ــه نم ــبت ب ــود و نس ــش خ ع پوش ــو ــه ن ــبت ب ــز نس نی
كنــار بگــذارد.  كامــًا  می دهــد و ممكــن اســت در نهایــت حجــاب و نمــاز را 
شــگرد تحریــف، البتــه پیچیده تــر و مخرب تــر اســت. در ایــن شــگرد دشــمن 
كامــًا مخالــف  كــه اعتقــادات، ارزش هــا و هنجارهایــی  بــه دنبــال آن اســت 
و  مــردم معرفــی  بــه  پیشــرفته"  "اســام  نــام  بــه  را  اســامی  آموزه هــای  بــا 
بقبوالنــد. برخــی از مشــخصات اســام مــورد قبول اســتعمارگران و بــه فرموده 
گرفتــه، عبارتنــد از: پذیــرش ســلطه  امــام خمینی"اســام آمریكایــی" نــام 
گذاشــتن حجــاب، اهمیــت نــدادن بــه مناســك  كنــار  اســتعمارگران غربــی، 
كــه بــا فرهنــگ  گذاشــتن هــر یــك از آموزه هــای اســامی اســت  كنــار  دینــی و 

ــاب محمــدی در تعــارض اســت. اســام ن

كــردن یــك ارزش و دســتور الهــی، بــرای  ایــن شــبكه ها بــرای سســت 
مثــال حجــاب و حرمــت روابــط زن و مــرد نامحــرم، بــه ایــن صــورت عمــل 
كــه نخســت نســبت بــه تخلــف از آن حساســیت زدایی می كننــد؛  می كننــد 
گنــاه را  گنــاه می كننــد و مرتكبــان آن  پــس از آن، ترغیــب بــه ارتــكاب آن 
تشــویق و پایبنــدان بــه ارزش اســامی را افــرادی عقب مانــده و خرافاتــی 
معرفــی می كننــد و در نهایــت آن ارزش را بــه مســخره می گیرنــد. آنــان ایــن 
كار را بیشــتر در قالــب فیلم هــای تلویزیونــی بــه صــورت غیر مســتقیم انجــام 
كــه افــراد  بــه نمایــش می گذارنــد  بــرای مثــال، فیلم هایــی را  می دهنــد. 
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نامحــرم بــا یكدیگــر رابطــه دارنــد )حساســیت زدایی(. همچنیــن فیلم هایی 
كــه افــراِد مرتكــب روابــط غیر شــرعی، زندگــی شــاد و  را نشــان می دهنــد 
ــده و  ــب مان ــرادی عق ــی اف ــای دین ــه ارزش ه ــد ب ــراد مقی ــد و اف ــی دارن موفق
ــكاب  ــاه و تســهیل ارت گن ــه  ــی هســتند )ترغیــب ب ــادان و خرافات افســرده و ن

ــه دســتورات دینــی(. ــاز داشــتن از پایبنــدی ب ــل ب ــاه و در مقاب گن

كــه  شــگرد دشــمنان در تهاجــم فرهنگــی همــان شــگرد شــیطان اســت 
نخســت از امــور جزئــی و بــه ظاهــر پیــش پــا افتــاده شــروع می كنــد و بــه 
تدریــج بــه ســوی آموزه هــا و ارزش هــای مهم تــر پیشــروی می كنــد. آنــان 
ــًا ابتــدا  ــد؛ بلكــه مث ــر ســؤال نمی برن از ابتــدا خــدا و پیامبــر؟ص؟ و قــرآن را زی
رنــگ چــادر و بلنــدی مانتــو را زیــر ســؤال می برنــد و بــه تدریــج اصــل چــادر 
كــه زمینــه  گیــر می خواننــد؛ هنگامــی  و مانتــو را غیر ضــروری و دســت و پــا  
ــاره نمــاز نیــز نخســت  آمــاده شــد، اصــل حجــاب را زیــر ســؤال می برنــد. درب
ــد. ســپس  ــودن آن تشــكیك می كنن ــی ب ــه عرب ــودن و ب ــاره اول وقــت ب درب
گــر نمــاز قضــا  دربــاره اهمیــت دادن بــه نمــاز تشــكیك می كننــد و می گوینــد ا
كــه  هــم شــد، اشــكالی نــدارد و بعــدا قضــای آن را می تــوان خوانــد. هنگامــی 

كامــًا آمــاده شــد اصــل نمــاز را زیــر ســؤال می برنــد. زمینــه 

كــه دلباختــه اســتعمارگران هســتند بــه یــاری آنــان  كســانی  در داخــل نیــز 
می شــتابند و بــا شــیوه های مختلــف بــه فرهنــگ و بــاور دینــی مــردم حملــه 
می كننــد؛ برخــی از راه نوشــتن رمــان  و داســتان  و بــا اســتفاده از ادبیــات 
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انتشــار  بــا  برخــی  ســینمایی،  فیلم هــای  تهیــه  بــا  دیگــر  برخــی  جــذاب، 
كنایــه ارزش هــای اســامی را زیــر  گوشــه و  نشــریات زرد و برخــی دیگــر بــا 

می برنــد. ســؤال 

كــه فرزنــدان خــود را در ســنین  راه مبــارزه بــا تهاجــم فرهنگــی ایــن اســت 
كودكــی و نوجوانــی از تماشــای فیلم هــا، داســتان ها، شــبكه های رادیویــی و 
تلویزیونــی ماهــواره ای منــع كنیــم. چــرا كــه مواجهــه با ایــن رســانه ها در این 
ســنین بــه منزلــه ورود طفــل نــوزاد بــه محیطــی پــر از ویروس هــای خطرنــاك 
اســت كــه هــر آن احتمــال مــی رود او را مســموم و بیمــار و نابــود كنــد؛ امــا تنهــا 
كــرد؛ افــزون بــر آن، بایــد فرزنــدان  كتفــا  بــه مبــارزه منفــی نمی تــوان و نبایــد ا
كــه بتواننــد از خودشــان در مقابــل  كــرد  و نســل جدیــد را به گونــه ای تربیــت 
كننــد. بــه دیگــر بیــان، بایــد آنهــا در مقابــل ایــن  تهاجــم فرهنگــی دفــاع 
تهاجــم مقــاوم و مصــون بشــوند تــا نــه تنهــا از آن متأثــر نشــوند؛ بلكــه بتوانند 
كــردن آنــان بــه ترفندهــا  گاه  كار، آ بــه دشــمن ضربــه هــم بزننــد. الزمــه ایــن 
و شــگردهای دشــمنان در تهاجــم فرهنگــی، توانایــی تجزیــه و تحلیــل 
كشــف پیام هــا و  محتــوای فیلم هــا، داســتان ها و برنامه هــای دشــمنان، 
اهــداف پنهــان آنهــا و اثبــات نادرســتی آنهــا. ایــن امــر بیــش از همــه مســتلزم 
تســلط بــر آموزه هــای دینــی و داشــتن قــدرت دفــاع عقانــی و منطقــی از 

آنهاســت.
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تهاجــم فرهنگــی دشــمنان و بــد عمــل كــردن دینداران مكمل یكدیگر هســتند 
و بــه منزلــه دو لبــه یــك قیچــی عمــل می كننــد. دشــمن در تهاجــم فرهنگــی بــا 
گوناگــون و جــّذاب، نســل جدیــد را از دامــن فرهنــگ  شــیوه ها و شــگردهای 
اســامی جــدا كــرده، بــه ســمت فرهنــگ غربــی می كشــاند؛ برخــی دینــداران نیــز 
بــا بــد عمــل كــردن خــود نســل جدیــد را از فرهنگ اســام به ســوی فرهنگ غرب 

می راننــد.

ــد عمــل  ــر ب گ هــر صنــف از دینــداران در هــر مقــام و موقعیــت و جایگاهــی ا
كنند، مانعی در دعوت نســل جدید به نماز هســتند. والدین، معلمان و دســت 
انــدركاران مدرســه، كارگــزاران حكومتــی و روحانیان، همگی می توانند مانعی در 
ایــن راه باشــند. بــد عمــل كردن دو گونه اســت: گاه مســلمان الگــو و نمونه بدی 
بــرای اســام هســتند و دیگــران را از اســام بیــزار می كنــد. بــرای مثــال، كســی كــه 
ادعــای مســلمانی دارد نــه نظافــت و بهداشــت خــود را رعایــت می كنــد، نــه اهــل 
كار و تــاش اســت و نــه اخــاق خوشــی دارد. گاه بــد عمــل كــردن در دعــوت بــه 
نمــاز و آموزه هــای دینــی اســت. پــدری كــه بــا خشــونت و بــا اســتفاده از كلمــات 
كــه بــا روش هــای  توهین آمیــز فرزنــدش را بــه نمــاز فــرا می خوانــد، معلمــی 
كــه خــود در نمــاز  ناصحیــح دانش آمــوزان را بــه نمــاز فــرا می خوانــد، مدیــری 
جماعــت حاضــر نمی شــود؛ ولــی از دانش آمــوزان می خواهــد در نمــاز جماعــت 
شــركت كننــد، همگــی نمونه هایــی از بــد عمــل كــردن در مقــام دعــوت به نمــاز و 

دیگــر آموزه هــای اســامی اســت.
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ع اول اســت.  كــردن بســیار بیشــتر از نــو ع دوم بــد عمــل  اثــر منفــی نــو
كــردن برخــی صنف هــا ماننــد روحانیــان و  همچنیــن تأثیــر منفــی بــد عمــل 
ــا دیــن و آموزه هــای  كــه نســبت بیشــتری ب كســانی  معلمــان دینــی و همــه 

دینــی دارنــد، بســیار بیشــتر از دیگــران اســت.

كــه همــه اعضــای  راه مبــارزه بــا ایــن مانــع در مرحلــه اول ایــن اســت 
جامعــه در حــد تــوان خــود پایبنــد بــه آموزه هــای اســامی باشــند و بــه ایــن 
ــاً  ــاِس إَِمام ــُه لِلنَّ ــَب نَْفَس ــْن نََص كــه "َم كننــد  توصیــه امیر المؤمنین؟ع؟عمــل 
ــَل  ــُه ِبِســیرَتِِه َقْب ــْن تَأِْدیُب ــرِِه َو لَْیكُ ــِم َغْی ــَل تَْعلِی ــِه َقْب ــِم نَْفِس ــَدأَ ِبَتْعلِی ــِه أَْن یَْب َفَعلَْی

كــه خــود را پیشــوای مــردم قــرار می دهــد بایــد پیــش  تَأِْدیِبــِه ِبلَِســانِه"؛1 كســی 

از تعلیــم دیگــران بــه تعلیــم خــود بپــردازد و پیــش از تربیــت بــا ســخن و زبــان 
ــه این صــورت محقــق  ــر ب ــه ایــن ام ك ــردازد. از آنجــا  ــا عمــل بپ ــه تربیــت ب ب
گــر عیــب و نقصــی  كــه ا گاهــی را داد  نمی شــود، بایــد بــه فرزنــدان ایــن آ
ــد در حــد درك  ــب را بای ــه از اســام؛ ایــن مطل هســت در مســلمانی ماســت ن
ــه برخــی آموزه هــای  ــرای نمون ــوان ب ــرد. می ت ك ــه او منتقــل  ــد ب و فهــم فرزن
كــرد  كــرد و بــرای آنــان روشــن  مترقــی اســام را بــرای آنــان تبییــن و تشــریح 
گــر ایــن آموزه هــا در جامعــه و در زندگــی فــردی و اجتماعــی پیــاده شــود  كــه ا

چــه تحــول بزرگــی اتفــاق خواهــد افتــاد.

1. عاملی، وسائل الشیعة، ج 16، ص 150.



تــــݡݡی
ـــــــ

شـ
به

نه 
ـــــا

خــــ

233



تــــݡݡی
ـــــــ

شـ
به

نه 
ـــــا

خــــ

234

کتابنامه

قرآن كریم. 1
نهج الباغه. 2
محمــد . 3 تصحیــح  مجلــدات،  الباغــه،  20  نهــج  ح  شــر ابن ابی الحدیــد، 

1404ق. قــم،  النجفــی ،  المرعشــی  اهلل  آیــه  مكتبــه  ابراهیــم ،  ابوالفضــل 
فــی . 4 العزیزیــه  اللئالــی  عوالــی  زین الدیــن،  محمدبــن  ابن ابی جمهــور، 

األحادیــث الدینــی، تصحیــح مجتبــی عراقــی، قــم، نشــر دار ســید الشــهداء، 
1405ق.

ابن اشعث، الجعفریات، تهران، مكتبه النینوی، ]بی تا[.. 5
ابــن حیــون، نعمان بن محمــد، دعائــم اإلســام، آصــف فیضــی، قــم، مؤسســه . 6

آل البیــت؟مهع؟، 1385ش.
ابوالقاســمی، شــهنام و تمنــا داودی، تنبیــه از دیــدگاه روانشناســی و اســام، . 7

زمســتان  و  پاییــز  دوم،  شــماره  دوم،  ســال  تربیتــی،  پژوهش هــای  و  اســام 
1389ش.

المعجم الوســیط، تهــران، دفتــر نشــر فرهنــگ . 8 ابراهیــم و غیرهــم،  انیــس 
1408ق. اســامی، 

حلــی، ابــن فهــد احمــد بــن محمــد، عــدة الداعــی و نجــاح الســاعی ، دار الكتب . 9
اإلسامی ، 1407 ق .

بخــاری الجعفــی، محمدبــن اســماعیل، صحیــح البخــاری، بیــروت، دارالفكــر . 10
]بی تــا[.

اإلســامیه، . 11 الكتــب  دار  المحاســن،  محمد بن خالــد،  احمد بــن  برقــی، 
1371ق. قــم،

بی ریــا، ناصــر و دیگــران، روانشناســی رشــد بــا نگرشــی بــه منابــع اســامی، . 12
1374ش. ســمت،  تهــران، 

حضــرت . 13 قصــار  كلمــات  مجموعــه  الفصاحــه،  نهــج  القاســم ،  ابــو  پاینــده، 
1382ش.  تهــران ،  دانــش،  دنیــاى  نشــر  رســول؟ص؟، 

قــم، . 14 ترجمــه طیــب جزائــری،  االســرار، ج 2،  كشــف  نعمــت اهلل،  جزائــری، 



235

مه
بنا

ـــــا
کتــ

1408ق. الكتــاب،  دار  مؤسســه 
ــم، . 15 ــاری، ق ــر غف كب ــی ا ــح عل ــول، تصحی ــن آل الرس ــول ع ــف العق ــی، تح حران

جامعــه مدرســین، 1404ق.
یعقــوب . 16 ترجمــه  قــرآن،  در  علــی؟ع؟  امــام  ســیماى  عبیــداهلل،  حســكانی، 

1381ش.  اســوه،  قــم،  جعفــری، 
ــر المؤمنیــن؟ع؟، . 17 ــل امی ــی، حســن بــن یوســف، كشــف الیقیــن فــی فضائ حل

تصحیــح حســین درگاهــی، تهــران، وزارت ارشــاد، 1411ق.
تــی، ج3، قم، . 18 حویــزى، عبدالعلــی، نورالثقلیــن، تصحیح هاشــم رســولی محا

اسماعیلیان، 1415ق.
خامنــه ای، ســیدعلی، از ژرفــای نمــاز، تهــران، دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی، . 19

1377ش.
داودی، محمــد، ســیره تربیتــی پیامبــر و اهــل بیــت؟مهع؟، ج 2، تربیــت دینــی، . 20

چــاپ هشــتم، پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، قــم،1390ش.
داودی، محمــد، ســیره تربیتــی پیامبــر و اهــل بیــت؟مهع؟، ج3، تربیت اخاقی، . 21

چــاپ پنجم، پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه، قــم،1391ش.
داودی، محمــد، نقــش معلــم در تربیــت دینــی، چاپ ســوم، پژوهشــگاه حوزه . 22

و دانشــگاه، قم،1390ش.
رایــس، فیلیــپ، رشــد انســان: روانشناســی رشــد از تولــد تــا مــرگ، ترجمــه . 23

1387ش. تهــران،  ارجمنــد،  فروغــان،  مهشــید 
كبــر، تغییــر رفتــار و رفتــار درمانــی: نظریه هــا و روش هــا، تهــران، . 24 ســیف، علــی ا

نشــر دانــا، 1373ش.
شعیری، محمد بن محمد، جامع األخبار، مطبعه حیدریه، نجف.. 25
شهرآرای، تنبیه و شرایط مناسب آن برای اصاح رفتار، )نورمگز(.. 26
صدوق، خصال، ج 2، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1403ق.. 27
صدوق ، من الیحضره الفقیه، چ دوم، قم، جامعه مدرسین، 1404ق.. 28
ــه . 29 ــزان فــی تفســیر القــرآن، ج 12، 16، ترجم طباطبایــی، محمدحســین، المی

ســیدمحمدباقر موســوی همدانــی، قــم، انتشــارات اســامی جامعــه مدرســین 
حــوزه علمیــه قــم.



تــــݡݡی
ـــــــ

شـ
به

نه 
ـــــا

خــــ

236

طبرسی، حسن بن فضل، مكارم األخاق، قم، الشریف الرضی، 1412ق.. 30
طبرســی، علــی بن حســن ، مشــكاة األنــوار فــی غــرر األخبــار، نجــف، مطبعــه . 31

1344ش. الحیــدری، 
طریحــی، فخرالدیــن، مجمــع البحریــن، تصحیــح احمــد حســینی اشــكورى، . 32

تهــران، مرتضــوی، 1375ش.
طوسی، امالی، قم، دار الثقافه، 1414ق.. 33
آل . 34 مؤسســه   ،4 ج  الشــیعة،  وســائل  حســن،  محمــد  حــر،  شــیخ  عاملــی، 

1409ق . البیت؟مهع؟قــم ،
گریگــوری جــی، نظریه هــای شــخصیت، ترجمــه . 35 فیســت، جــس و فیســت، 

یحیــی ســیدمحمدی، تهــران، نشــر روان، 1386ش.
قائمــی مقــدم، محمــد رضــا، روش هــای تربیتی در قــرآن، ج1، قم، پژوهشــگاه . 36

حوزه و دانشــگاه.
 قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی ،دار الكتاب ، قم ،1404 ق.. 37
ــر و آخونــدى، محمــد، . 38 كب ــی ا كلینــی، محمد بن یعقــوب، الكافــی، غفــارى عل

ــامیه، 1407ق. ــب االس ــران، دار الكت ته
گلــزاری، محمــود، تربیــت نســلی نمازگــزار، نمــاز و تربیــت، دفتــر دوم، ســتاد . 39

اقامــه نمــاز، 1377ش.
لیثــی واســطی، علی بن محمــد، عیــون الحكــم و المواعــظ، قــم، دارالحدیــث، . 40

1376ش.
ماســن، هنری و دیگران، رشــد و شــخصیت كودک، ترجمه مهشــید یاســایی، . 41

تهــران، نشــر مركــز و كتاب مــاد، 1380ش.
العربــی، . 42 التــراث  احیــاء  دار  بیــروت،  االنــوار،  بحــار  باقــر،  مجلســی، محمــد 

1403ق.
تــی، قــم، دار الكتــب . 43 مجلســی، مــرآة العقــول، تصحیــح هاشــم رســولی محا

االســامیه، 1404ق.
تبلیغــات . 44 قــم، دفتــر  محمــدی ری شــهری، محمــد، میزان الحكمــه، ج5، 

اســامی،1362ـ1363ش.
مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج22، قم، انتشارات صدرا، 1371ش.. 45



237

مه
بنا

ـــــا
کتــ
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دیگر کتاب های درسنامه ای معارف ناز، کاری از مرکز تخصصی ناز

درسنامه عمومی معارف مناز:

مفتاح، جمعی از نویسندگان.  

درسنامه های تخصصی:

ویژه پژوهشگران:  

مجموعه معراج:   

آداب مناز، محمدمهدی حائری پور.    

ارسار مناز، علی محمد باقی.    

آثار مناز، دکت ابوالفضل ساجدی.    

دعوت به مناز، ابراهیم اخوی.    

مناز در فرق اسالمی، رضا اخوی.    

مناز در ادیان، دکت ابوالقاسم جعفری.    

راه های تکمیل مناز، ابراهیم کفیل.    

ویژه مربیان مهد کودک:  

درسنامه شکوفه های باغ بندگی، عبدالحد اسالمی.   

ویژه خانواده ها و مربیان آموزش خانواده:  

درسنامه خانه بهشتی، دکت محمد داودی.    

ویژه مدیریان ارشد نظام:  

نقش مدیران در توسعه فرهنگ مناز، دکت ابوالفضل ساجدی.   

ویژه طالب، مربیان و یاوران مناز  

اینگونه پاسخ دهید: درسنامه پرسش و پاسخ با محوریت معارف مناز،     

جمعی از نویسندگان.   
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