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مقدمه
نمــاز عبادتــی مهــم و از اركان پنجگانــه دیــن اســام اســت .نمــاز از چنــان
اهمیتــی برخــوردار اســت كــه قبــول یــا ردشــدن دیگــر اعمــال بــه آن بســتگی
دارد .نمــاز ســتون خیمــه دیــن ،رأس اســام و صــورت و ویتریــن دیــن
اســت .بــه همیــن جهــت ،در آموزههــای دینــی بــر اقامــه نمــاز بســیار تأ كیــد
شــده .خداونــد متعــال یكــی از ویژگیهــای حكومــت مؤمنــان را اقامــه نمــاز
1
الصـ َـا َة".
ـم ِفــی ْالَ ْر ِض أَقَا ُمــوا َّ
میدانــد؛ " الَّ ِذی ـ َن إِن َّمكَّ َّنا ُهـ ْ
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نظــام جمهــوری اســامی كــه ثمــره و نتیجــه تالشهــا و مجاهدتهــای
طاقتفرســا و طوالنــی مؤمنــان بــه رهبــری امــام خمینــی و پــس از
وی بــه رهبــری پرورشیافتــه وی ،مقــام معظــم رهبــری اســت ،یكــی از
دلمشــغولیهایش اقامــه نمــاز در جامعــه اســامی ایــران اســت .ایــن دغدغــه
در قالــب ســازمانیاش منجــر بــه شــكلگیری ســتاد اقامــه نمــاز شــده اســت.
از طرفــی یكــی از راهكارهــای اقامــه نمــاز در جامعــه و بســط و گســترش آن،
توانمنــد كــردن خانوادههــا در امــر اقامــه و آمــوزش نمــاز اســت .ایــن راهــكار،
البتــه ،برگرفتــه از متــون دینــی اســت؛ زیــرا در آموزههــای دینــی و در روایــات
متعــددی بــر مأمور یــت والدیــن در آمــوزش نمــاز بــه فرزنــدان بســیار تأ كیــد
شــده اســت .از آنجــا كــه توانمنــدی خانوادههــا مشــروط بــه آموزش آنهاســت
و آمــوزش نیــز نیازمنــد متــن اســت ،ایــن متــن بــه منظــور تبییــن و توضیــح
اصــول و شــیوههای آمــوزش نمــاز بــه فرزنــدان فراهــم آمــده اســت.
 . 1حج.41 :

در اینجا الزم میدانم 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
كنــم .همچنیــن الزم میدانــم از مرکــز تخصصــی نمــاز كــه مقدمــات تدویــن
ایــن اثــر را فراهــم كردنــد ،بــه ویــژه از جنــاب حجــت االســام و المســلمین هــادی
عجمــی بــه دلیــل پیگیریهــای 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

م ـ ـ ــقدمــه

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 زمینهســازی،
الگویــی ،آموزشــی ،نظارتــی و مراقبتــی توضیــح داده شــده اســت .فصــل ســوم
بــه اصــول هدایــت و راهنمایــی فرزنــدان بــه نمــاز و فصــل چهــارم بــه روشهــا و
راهکارهــای عــام در دعــوت بــه نمــاز ،اختصــاص یافتــه اســت .در فصــل پنجــم
روشهــا و راهکارهــای خــاص دعــوت بــه نماز بررســی شــده اســت .در این فصل
روشهــای ویــژه دوره پیــش از دبســتان ،دوره دبســتان و دوره دبیرســتان بــه
صــورت جداگانــه بیــان شــده اســت .فصــل ششــم بــه موانــع گرایــش و پایبنــدی
فرزنــدان بــه نمــاز پرداختــه اســت.
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فصل اول :نماز و خانواده
از آنجــا کــه موضــوع نوشــتار اقامــه نمــاز در محیــط خانواده اســت ،الزم اســت
در ابتــدا بــه اختصــار در مــورد دو موضــوع "نمــاز" و "خانــواده" نکاتــی را بیــان
كنیم.

یک .نماز

الف) اهمیت و جایگاه نماز در قرآن و روایات
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نمــاز یكــی از مهمتریــن عبــادات اســامی اســت كــه هــر مســلمان موظــف
اســت در شــبانهروز پنــج بــار آن را بهجــا آورد .بیــش از  122آیــه از قــرآن كریــم
دربــاره نمــاز اســت كــه ایــن خــود داللــت بــر ّ
اهمیــت ایــن دســتور الهــی دارد.
جایــگاه نمــاز چنــان رفیــع اســت كــه همــه پیامبران؟مهع؟الهــی بــه انجــام آن
ســفارش کــرده و در همــه لحظــات زندگــی بــه آن عنایت داشــتهاند .حضرت
ابراهیــم؟ع؟ بــه منظــور اقامــه نمــاز ،همســر و كــودك دلبنــد خویــش را كــه
خداونــد بعــد از ســالها انتظــار بــه وی عطــا كــرده بــود ،در بیابانــی خشــك
و ب ـیآب ســاكن میكنــد تــا در آنجــا نمــاز را برپــا دارنــد؛ " َربَّ َنــا إِنِّــی أَ ْســكَ ْن ُت
الصـاَ َه  1."...بــا
ِمـ ْن ُذ ِّریَّ ِتــی ِبـ َوا ٍد َغ ْیـ ِر ِذی َز ْرعٍ ِع ْنــدَ بَ ْی ِتــكَ الْ ُم َحـ َّر ِم َربَّ َنــا لِ ُی ِقی ُمــوا َّ
ن حــال از خداونــد تقاضــا دارد تــا او و فرزندانــش را از اقامهكننــدگان نمــاز
ایـ 
الصلــوه و مــن ذریّتــی" 2.حضــرت موســی؟ع؟
رب اجعلنــی مقیــم ّ
قــرار دهــد؛ " ّ
 .1ابراهیم.37 :
 . 2ابراهیم.40 :

ـود پیامبــران الهــی؟مهع؟را مأمــور بــه اقامه نمــاز نكرده
خداونــد متعــال تنهــا خـ ِ
اســت؛ بلكــه از آنــان خواســته تــا دیگــران را نیــز بــه اقامــه نمــاز دعــوت كننــد.
خداونــد در قــرآن بــه پیامبــر اســام؟ص؟ دســتور میدهــد خانــواده خــود را بــه
3
ِالصـ َـا ِه َو ْاصطَـ ِـرْ َعلَ ْی َهــا".
نمــاز دعــوت و بــر آن پایــداری كنــد؛ " َوأْ ُم ـ ْر أَ ْهلَــكَ ب َّ
ـی
چنانكــه لقمــان حكیــم فرزنــدش را بــه اقامــه نمــاز توصیــه میكنــد؛ "یــا بنـ ّ
الصلــوه و امــر باملعــروف و انــه عــن املنكــر" 4.پیشــوایان الهــی حتــی در
اقــم ّ
آخریــن لحظــات زندگــی نیــز از دعــوت مــردم بــه نمــاز دســت نمیكشــیدند.
امــام صــادق؟ع؟ میفرمایــد" :أحــب األعــال إلــی اللــه عــز و جــل الصلــوه و
هــی اخــر وصایــا األنبیــاء"؛ نمــاز دوستداشــتنیترین كارهــا نــزد خداونــد و
5
آخریــن وصیتهــای پیامبــران الهــی اســت.
در روایــات پیشــوایان دینــی جایــگاه نمــاز بــا تعابیــر زیبایــی بیــان شــده
اســت؛ ماننــد:
 .1طه.14 :
 . 2مریم.31 :
 . 3طه.132 :
 . 4لقامن.17 :
 .5محمدی ریشهری ،میزان الحكمه ،ج  ،5ص .۳۹۷

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل اول

الصلــوه لذكــری" 1.چنانكــه حضــرت
نیــز مأمــور بــه اقامــه نمــاز اســت؛ "اقــم ّ
ِالصلو ِه
عیســی؟ع؟ بــه ایــن صــورت بــه نمــاز توصیــه شــده اســتَ " :و اَ ْوصانِــی ب َّ
ـت َح ّیـاً"؛ 2خداونــد مــرا بــه نمــاز و زكات ،تا زمانــی كه زنــدهام،
َو ال َّزكــو ِه مــا ُد ْمـ ُ
توصیــه كــرده اســت.
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 .1نماز 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
االق ـرار بالدیــن"؛ 1همانــا بیشــتر اهتمامــت بــر نمــاز باشــد كــه بعــد از ایمــان،
بــه منزلــه ســر اســام اســت .مطابــق ایــن روایــت ،چنانكــه بــدن نمیتوانــد
بــدون ســر بــه حیــات خــود ادامــه دهــد ،اســام هــم بــدون نمــاز زنــده
نمیمانــد و از میــان م ـیرود .پــس كســی كــه ادعــای مســلمانی بكنــد ولــی
نمــاز نخوانــد ،مســلمانی او نیــز بــه تدریــج پژمــرده میشــود و از میــان مـیرود
و آنچــه در او باقــی میمانــد جســد اســام اســت .همچنــان كــه از جســد
انســان امیــد حركــت و نشــاط و فعالیــت و تأثیــر نمـیرود ،از جســد اســام نیــز
چنیــن انتظــار نخواهــد بــود.
 .2نماز به منزله ستون خیمه اسالم
الصـ َـا ُه َع ُمــو ُد ِدی ِنكُــم".
در روایتــی از پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ آمــده اســتَّ " :
در ایــن حدیــث دیــن اســام به خیمه تشــبیه شــده اســت .خیمه بر ســتونش
اســتوار اســت ،بهگونـهای كــه ا گــر ســتون آن اســتوار و محكــم باشــد ،خیمــه
نیــز محكــم و پابرجــا خواهــد بــود و ا گر ســتونش لرزان و سســت باشــد ،خیمه
نیــز لــرزان شــده بــا انــدك حركــت و نســیمی بــه لــرزه میآیــد و از میان مـیرود.
دینــداری مســلمان نیــز بــر نمــازش اســتوار اســت .مســلمان ا گــر بــه نمــازش

2

خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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 . 1هامن ،ج  ،5ص .366
 . 2كلینی ،الكافی ،ج  ،2ص .19

 .3نماز به منزله چهره اسالم
الصـ َـا ُه
در روایتــی از پیامبــر؟ص؟ آمــده اســت" :لِـك ُِّل شَ ـ ْ
ـم َّ
ـی ٍء َو ْجــهٌ َو َو ْجــهُ ِدی ِنكُـ ُ
ف َ
ُــم َو ْجــهَ ِدی ِنــه"؛ 2هــر چیــزی چهــرهای دارد .چهــره دیــن
َــا یَ ِشــی َن َّن أَ َحدُ ك ْ
شــما نمــاز اســت .پــس (مراقــب باشــید) كســی از شــما چهــره دینــش را زشــت
نگردانــد .در ایــن روایــت نمــاز چهــره دیــن اســام معرفــی شــده اســت .چهــره
ً
و صــورت هــر چیــز معـ ّ ِـرف و متمایزكننــده آن از دیگــر چیزهاســت و معمــوال
صــورت زیباتریــن و مهمتریــن قســمت هــر چیــزی اســت كــه در معــرض
دیــد دیگــران اســت .بدیــن ترتیــب ،نمــاز زیباتریــن و مهمتریــن بخــش
دیــن اســام اســت كــه در معــرض نمایــش قــرار دارد و بــا توجــه بــه آن دربــاره
دیــن قضــاوت میشــود .ا گــر كســی بــه نمــاز پایبنــد نباشــد ،گویــا دینــی
 . 1عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،4ص .28
 . 2كلینی ،الكافی ،ج  ،3ص .270

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل اول

پایبنــد باشــد و در ادای نمــاز محكــم و اســتوار باشــد ،دیــن او نیــز محكــم و
اســتوار خواهــد بــود و در غیــر ایــن صــورت ،لــرزان و ضعیــف و كمرمــق .امــام
الصـ َـا ُه َع ُمــو ُد
باقــر؟ع؟ در روایتــی ایــن مطلــب را شــر ح داد ه و فرمودهانــدَّ " :
الدِّیــنِ َم َثلُ َهــا كَ َم َثــلِ َع ُمــو ِد الْف ُْسـطَ ِ
ـت الْ َع ُمــو ُد ثَ َب َتـ ِ
اب َو
اط إِ َذا ثَ َبـ َ
ـت ْالَ ْوتَــا ُد َو ْالَطْ َن ُ
إِ َذا َمـ َ
ـب"؛ 1نمــاز ســتون دیــن اســت.
ـم یَ ْث ُبـ ْ
ـر لَـ ْ
ـت َوتِــدٌ َو َل طُ ُنـ ٌ
ـال الْ َع ُمــو ُد َو انْكَـ َ َ
َ
َ
مثــل آن مثــل ســتون خیمــه اســت كــه ا گــر ســتون محكــم باشــد ،میخهــا و
طنابهــا محكــم میماننــد و ا گــر ســتون كــج شــود و بشــكند ،نــه میخــی
اســتوار میمانــد و نــه طنابــی.
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نــدارد و كســانی كــه بــه نمــاز پایبنــد هســتند ،كیفیــت نمــاز گــزاردن آنــان
نشــاندهنده چگونگــی دینداریشــان اســت .ا گــر نمــاز را بــه وقتــش و زیبا ادا
ً
کننــد ،نشــانه آن اســت كــه بــه دیــن خــود كامــا پایبندنــد و دینــداری آنــان
نیكوســت؛ امــا ا گــر بــه نمــاز خــود اهمیتــی ندهنــد یا فقــط در حد رفــع تكلیف
بــه آن بپردازنــد ،نشــانه آن اســت كــه بــه دیگــر دســتورات دینــی نیــز اهمیتــی
نمیدهنــد .از ایــن جهــت اســت كــه پیامبــر؟ص؟ در ادامــه روایــت ،مؤمنــان را
ســفارش میكنــد كــه مراقــب باشــند و چهــره دینشــان را زشــت و نفرتانگیــز
نكننــد .بــه عبــارت دیگــر ،نمــاز شــاخص دیــن اســت.

خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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 .4نماز به منزله ترازو
چنانكــه گفتیــم ،نمــاز شــاخص دیــن اســت و بــا توجــه بــه میــزان پایبنــدی
یــك مســلمان بــه نمــاز و چگونگــی ادای آن میتــوان دربــاره میــزان و
چگونگــی دینــداری او داوری كــرد .در برخــی روایــات نمــاز بــه منزلــه
ترازویــی دانســته شــده كــه میــزان ارزش اعمــال دینــی فــرد بــا آن ســنجیده
الصـ َـا ُه ِمیـ َزانٌ َمـ ْن َو َّف ْاسـ َت ْوفَ "؛ 1نمــاز تــرازو
میشــود .پیامبــر؟ص؟ فرمودنــدَّ " :
اســت .كســی كــه آن را كامــل بهجــا آورد( ،پاداشــش را) كامــل میگیــرد .بــر
اســاس ایــن روایــت ،نمــاز نــه تنهــا شــاخص دینــداری هــر مســلمان ،بلكــه
ـزان ســنجش اعمــال او در روز قیامــت نیــز هســت و بــر اســاس آن دربــاره
میـ ِ
او قضــاوت میشــود .روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ نیــز مؤیــد همیــن معناســت:
الص َ
ِــل ِم ْنــهُ َســائِ ُر َع َملِــ ِه َو إِ َذا
َــت ُقب َ
ــا ِة فَــإِ َذا ُق ِبل ْ
ــب بِــ ِه الْ َع ْبــدُ َّ
"أَ َّو ُل َمــا یُ َح َاس ُ
 . 1كلینی ،الكافی ،ج  ،3ص .267

 .5نماز به منزله چشمهای پا ككننده
در برخــی روایــات ،نمــاز بــه چشــمهای زالل و پاكیــزه تشــبیه شــده اســت كــه
مؤمــن هــر روز پنــج بــار روح خــود را در آن شستشــو میدهــد .بــا ایــن كار،
آلودگیهــای گناهــان و اثــر آنهــا را برطــرف میکنــد و روح خــود را جــا و
الصلَ ـ َو ِ
ات
درخشــندگی میبخشــد .پیامبــر؟ص؟ میفرماینــد" :إِنَّ َــا َم َثـ ُـل َهــذه َّ
ـس
الْ َخ ْمـ ِ
ـدَی بَـ ِ
ـاب أَ َح ِدكُـ ْ
ـم یَ ْغ َت ِسـ ُـل ِم ْنــهُ ِفــی الْ َیـ ْو ِم َخ ْمـ َ
ـس َم َثـ ُـل نَ َهـ ٍر َجــا ٍر بَ ْیـ َن یَـ ْ
ا ْغ ِت َسـ َ
ـوب
ـال ٍت َفكَـ َـا یَ ْن َقــى بَدَ نُــهُ ِمـ َن الــدَّ َرنِ ِب َت َواتُـ ِر الْغ َْســلِ َفكَـ َذا یَ ْن َقــى ِمـ َن ال ُّذنُـ ِ
َ
ـیء"؛ 2همانــا مثــل ایــن نمازهــای
َمـ َـع ُمدَا َو َم ِتـ ِه َّ
الصـ َـا َه َفـ َـا یَ ْب َقــى ِمـ ْن ُذنُو ِبـ ِه شَ ـ ْ
َ
پنجگانــه مثــل چشــمهای جــاری روبـهروی در خانــه یكــی از شماهاســت كــه
هــر روز پنــج بــار خــود را در آن میشــوید .چنانكــه بــا شستشــوی پـیدرپــی
بدنــش از آلودگیهــا پــاك میشــود ،بــا پـیدرپــی خوانــدن نمــاز نیــز گناهــان
او از میــان مـیرود.

ب) آثار و بركات اقامه نماز در قرآن و روایات
دیــن برنامــه زندگــی و راه رســیدن بــه رســتگاری و ســعادت اســت .هــر یــك
 .1عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،3ص .34
 . 2مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،79ص .222

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل اول

ُرد َّْت ُر َّد َعلَ ْیـ ِه َســائِ ُر َع َملِـ ه"؛( 1در قیامــت ،هنــگام حسابرســی اعمــال بندگان)
نخســتین چیــزی كــه از بنــده حسابرســی میشــود نمــاز اســت .پــس ا گــر نمــاز
پذیرفتــه شــد اعمــال دیگــرش نیــز پذیرفتــه میشــود و ا گــر رد شــود ،بقیــه
اعمــال او هــم رد میشــود.
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از دســتورات اســامی ،بهویــژه عبــادات ،نقشــی بیبدیــل در تحقــق ایــن
هــدف دارد .بدیهــی اســت نمــاز كــه در میــان عبــادات اســامی جایگاهــی
ویــژه دارد ،آثــار و بــركات مهمــی در روح و روان و زندگــی نمازگــزار برجــای
یگــذارد و همیــن آثــار اســت كــه او را بــه تدریــج ،رســتگار و ســعادتمند
م 
میكنــد .در ادامــه ،مهمتریــن آثــار و بــركات نمــاز را كــه در متــون دینــی بــه
آن اشــاره شــده اســت ،بیــان میكنیــم.

خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
20

 .1بازداشن از گناهان و جرایم فردی و اجتماعی
مهمتریــن عامــل گمراهــی و بدبختــی انســان از نظــر قــرآن روحیــه سركشــی
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
و بغــی معرفــی و بن ـیآدم را از آنهــا نهــی كــرده اســت .عالمــه طباطبایــی بــر
آن اســت كــه فحشــا بــه معنــای كار بســیار زشــت و منكــر بــه معنــای كاری
اســت كــه مــردم آن را زشــت و ناپســند تلقــی میكننــد و بغــی ظلــم و ســتم
بــر دیگــران اســت .بنابرایــن ،ایــن ســه عنــوان همــه اعمــال ناشایســت را
در بــر میگیــرد 1.رفتارهایــی كــه مشــمول ایــن ســه عنــوان هســتند نــه تنهــا
گنــاه و ســرپیچی از دســتورات خداونــد متعــال بــه شــمار میرونــد ،بلكــه
مخالفــت بــا عــرف و رفتارهایــی نابهنجــار و جــرم نیــز تلقــی میشــوند و ایــن
َ
مطلــب بهویــژه بــا توجــه بــه معنــای "منكــر"؛ یعنــی عملــی كــه جامعــه آن را
نمیپذیــرد و ناپســند میدانــد ،روشــنتر میشــود.
. 1طباطبایی،املیزانفیتفسیرالقرآن،ج،12ترجمهسیدمحمدباقرموسویهمدانی،ص.480

از آنچــه گفتیــم بــه ایــن نتیجــه میرســیم كــه از نظــر قــرآن ،رابطــه میــان
نمــاز از یــك ســو جــرم و از ســوی دیگــر ،رابطــه مســتقیم امــا منفــی اســت؛
بدیــن معنــا كــه هــر چــه ّ
توجــه و پایبنــدی فــرد بــه نمــاز بیشــتر باشــد ،بــه
همــان انــدازه از گناهــان دور میشــود؛ در مقابــل ،هــر چه بــه گناهان نزدیك
شــده و بــه آنهــا عالقــه و دلبســتگی بیشــتری پیــدا شــود ،بــه همــان انــدازه
از توجــه و اهتمــام مــا بــه نمــاز كــم میشــود .ایــن حالــت بســیار خطرنــاك
اســت؛ بهگون ـهای کــه بــرای بعضــی افــراد بــر اثــر آلــوده شــدن بــه گناهــان،
نمــازبیمفهــوم میشــود و بــه تدریــج آن را تــرك میكننــد و روز بــه روز در
 .1عنكبوت.45 :
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بــه هــر حــال ،یكــی از آثــار مهـ ّـم نمــاز ،چنانكــه در قــرآن بــه آن تصریــح
شــده اســت ،بــاز داشــتن نمازگــزار از گناهــان و جرائــم فــردی و اجتماعــی
الصــا َه تَ ْنهــی َعــنِ الْ َف ْحشــا ِء َو الْ ُم ْنكَـ ِر"1؛ نمــاز را برپــادار
الصــا َه إِنَّ َّ
اســت" :أَ ِقـ ِـم َّ
كــه نمــاز از فحشــا و منكــر بــاز مـیدارد .بــر ایــن اســاس ،نمــاز بــرای نمازگــزار در
حكــم یــك ناهــی از منكــر و در حكــم یــك ضابــط و ناظــر اســت كــه پیوســته
او را از ارتــكاب گنــاه و تخلــف از دســتورات دینــی بــاز م ـیدارد و افــزون بــر
ایــن ،در حكــم پلیســی درونــی مانــع ارتــكاب جرائــم فــردی و اجتماعــی
ماننــد دزدی ،كمفروشــی ،خیانــت و كــمكاری میشــود .ا گــر خانــوادهای
فرزنــد خــود را اهــل نمــاز تربیــت كنــد ،گویــی مربــی و ناظــری دینــی و پلیســی
در وجــود او گماشــته كــه پیوســته ناظــر و مراقــب اوســت تــا مبــادا گناهــی یــا
جرمــی مرتكــب شــود.
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گــرداب گناهــان بیشــتر فــرو میرونــد.
البتــه بایــد توجــه داشــت كــه بــاز داشــتن از فحشــا و منكــر ،اثــر طبیعــى
نمــاز اســت؛ عالمــه طباطبایــی در ایــن بــاره میفرماینــد:
" نمــاز توجــه خاصــى اســت از بنــده بــه ســوى خــداى ســبحان ،لیكن
ایــن اثــر تنهــا بــه مقــدار اقتضــا اســت ،نــه علیــت تامــه ،تــا تخلــف
نپذیــرد ،و نمازگــزار دیگــر نتوانــد گنــاه كنــد .نــه! بلكه اثرش بــه مقدار
اقتضــا اســت؛ یعنــى ا گــر مانــع و یــا مزاحمــى در بیــن نباشــد اثــر خــود
را مىبخشــد و نمازگــزار را از فحشــا بــاز مــىدارد .ولــى ا گــر مانعــى و یــا
مزاحمــى جلــو اثــر آن را گرفــت ،دیگــر اثر نمىكند و در نتیجــه نمازگزار
آن كارى را مىكنــد كــه انتظــارش را از او ندارنــد .یــاد خــدا و موانعــى
كــه از اثــر او جلوگیــری میکننــد ،ماننــد دو كفــه تــرازو هســتند .هــر
وقــت كفــه یــاد خــدا چربیــد ،نمازگــزار گنــاه نمىكنــد و هــر جــا كفــه آن
موانــع چربیــد ،كفــه یــاد خــدا ضعیــف مىشــود و نمازگــزار از حقیقــت
1
یــاد خــدا منصــرف مىگــردد و گنــاه را مرتكــب مىشــود".
خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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بنابرایــن ،اگــر دیــده میشــود كــه برخــی افــراد بــا آنكــه اهــل نمــاز هســتند،
مرتكــب گنــاه میشــوند ،نــه بدیــن معناســت كــه نمــاز بازدارنــده از فحشــا و منكر
نیســت؛ بلكــه ایــن افــراد موانــع تأثیــر نمــاز را برطــرف نكردهانــد .اگــر ایــن موانــع
برطــرف شــد ،آنــگاه آثــار نمــاز را در وجــود آنهــا مشــاهده خواهیــم كــرد.
 .1طباطبایی ،املیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،16ترجمه سیدمحمد باقر موسوی همدانی ،ص.201
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 .2گرایشدادن به امور پسندیده
آنچــه در بــاال دربــاره نمــاز گفتیــم ،جنبــه ســلبی ،یعنــی جنبــه بازدارندگــی
آن بــود؛ امــا اثــر نمــاز محــدود بــه بازدارندگــی نیســت .نمــاز افــزون بــر
بازدارندگــی ،اثــر وادارندگــی نیــز دارد .هــم نمازگــزار را از زشــتیها بــاز مـیدارد،
هــم او را بــه زیباییهــا فــرا میخوانــد .بــه دیگــر ســخن ،نمــاز هــم آمــر اســت
و هــم ناهــی؛ آمــر بــه نیكیهــا و ناهــی از بدیهــا .چنانكــه هــم تنفرســاز
اســت و هــم عالقهســاز؛ نمازگــزار را از رفتارهــای ناپســند متنفــر و بــه رفتارهــای
پســندیده عالقهمنــد میكنــد؛ زیــرا نمــاز ارتبــاط بــا خداونــدی اســت كــه
سرچشــمه همــه خوبیهــا ،دوســتدار فضائــل و دشــمن زشــتیها و رذایــل
اســت؛ خداونــدی كــه پـیدر پــی پیامبرانــی فرســتاده تــا انســان را از گمراهی
بهشــت زیباییهــا،
زشــتیها و پلیدیهــا و منجــاب فســاد بــه ســوی
ِ
پاكیزگیهــا و رفتارهــای شایســته هدایــت كننــد .ارتبــاط بــا چنیــن خدایــی
انســان را بــه نیكیهــا فــرا میخوانــد .همچنیــن نمازگــزار در نمــاز از خــدا
میخواهــد او را بــه راه راســت ،راه راســتگویان ،شــهدا و صالحــان ،هدایــت
كنــد .ب هعــاوه ،خــود نمــاز نیــز بهگون ـهای طراحــی شــده اســت كــه نمازگــزار
را بــه خوبیهــا و زیباییهــا وادار میكنــد .نمازگــزار بایــد بــرای نمــاز وضــو
بگیــرد و بــدن و لباســش را از آلودگیهــا پیراســته كنــد؛ لبــاس و مكانــی كــه
در آن نمــاز میخوانــد غصبــی نباشــد؛ نمــاز را بایــد در اوقــات مشــخصی
بخوانــد و شایســته اســت کــه آن را بــه جماعــت ادا کنــد .ایــن ظرافتهــا و
نــكات دیگــری كــه در نمــاز گنجانــده شــده ،همگــی درس فضیلــت و كارگاه
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تمریــن و تكــرار نیكیهــا و فضیلتهاســت .فضایلــی هماننــد پاكیزگــی بــدن
و لبــاس ،رعایــت حقــوق مــردم ،وقتشناســی ،ارتبــاط صحیــح و حضــور
مؤثــر در جامعــه .بدیـنرو نمــاز تنهــا یــك عمــل عبــادی خشــك و درونتهــی
نیســت؛ بلكــه مدرســه و برنامــه تربیتــی جامــع و پربــاری اســت کــه رفتارهــای
شایســته و زیبــا را در پــی دارد .شــاید بــه همیــن ســبب بــود كــه مشــركان
هنــگام جــدل بــا حضــرت شــعیب؟ع؟ ،بــه ایــن مطلــب ،هــر چنــد از روی
ـركَ َمــا
تمســخر ،اشــاره كــرده ،بــه او گفتنــد" :یَــا شُ ـ َع ْی ُب أَ َصالَتُــكَ تَأْ ُم ـ ُركَ أَن نَّـ ْ ُ
یَ ْع ُبــدُ آبَا ُؤنَــا أَن نَّ ْف َعـ َـل ِفــی أَ ْم َوالِ َنــا مــا نَشــاء"؛ 1ای شــعیب ،آیــا نمــازت تــو را
فرامیخوانــد كــه مــا را از پرســتش آنچــه پدرانمــان میپرســتیدند ،یــا از دخــل
و تصــرف دلخــواه ،در اموالمــان بــاز داری؟

خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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 .3منبع آرامش
آرامش روحی و روانی یكی از نیازهای انســان عصر حاضر اســت؛ زیرا ریشــه
بســیاری از بیماریهــای روحــی بشــر در دوران معاصــر اضطــراب و نگرانــی
اســت و بــه همیــن ســبب بــازار روانپزشــكان و روانشناســان نیــز رونــق دارد.
اســام ،گرچــه مؤثــر بــودن معالجــات و دســتورالعملهای ایــن متخصصــان
را فیالجملــه میپذیــرد؛ امــا داروی شــفابخش نگرانــی و دلهــر ه و اضطــراب
ـوب"؛ 2آ گاه
روحـ ِـی انســان را ،یــاد خــدا میدانــد كــه "اَال بِذكـ ِر اللـ ِه تط َمـ ِ ُّ
ـن القلـ ُ
باشــید كــه تنهــا یــاد خــدا آرامشبخــش دلهاســت .و از ســوی دیگــر ،نمــاز
 . 1هود.87 :
 . 2رعد.28 :

" الكســیس كارل" میگویــد" :دعــا و نمــاز قویتریــن نیرویــی اســت
كــه قــوه جاذبــه وجــود حقیقــی و خارجــی دارد .در حرفــه پزشــكی خــود ،مــن
مردانــی را دیــدهام كــه پــس از آنكــه تمــام معالجــات دیگــر در حــال آنــان
مؤثــر واقــع نشــده بــود ،بــه نیــروی دعــا و عبــادت از بیمــاری و مالیخولیــا
رهایــی یافتنــد .دعــا و نمــاز چــون رادیــوم ،یــك منبــع نیــروی مشعشــعی
اســت كــه خــود بــه خــود تولیــد میشــود 3".همچنیــن تحقیقــات مختلفــی
كــه نشــاندهنده رابطــه مثبــت دینــداری بــا ســامت روان اســت ،نیــز مؤیــد
ایــن معناســت.
بنابراین ،فرزندان ما ا گر اهل نماز و راز و نیاز با خدا باشــند دلهایشــان
لبریز از آرامش شــده ،ترس و اندوهی بر آنها مســلط نخواهد شــد.

 . 1طه.14 :
 . 2بقره .277 :
 . 3مناز در سیامی خانواده ،انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسالمی ایران ،ص .11
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َ
َّ َ ْ
ـاه ِل ِذكـ ِـری".
را بهتریــن وســیله بــرای ذكــر و یــاد خــدا میدانــد" :أ ِقـ ِـم الصـ
اضطــراب و دلهــره یــا معلــول تــرس اســت یــا انــدوه و ناراحتــی و مطابــق آیات
الهــی مؤمــن نمازگــزار نــه ترســی بــر او چیــره میشــود ،نــه اندوهــی بــر او ســایه
الصالِحـ ِ
ف
الصــا َه  ...ال َخ ـ ْو ٌ
ـات َو أَقا ُمــوا َّ
میافكنــد" .إِنَّ الَّذی ـ َن آ َم ُنــوا َو َع ِملُــوا ّ
2
ـم یَ ْح َزنُــونَ ".
ـم َو ال ُهـ ْ
َعلَ ْی ِهـ ْ
1

 .4منبع قدرت و شجاعت
یكــی از ســنتهای الهــی ایــن اســت كــه انســان بــرای دســتیابی بــه اهــداف
خــود بایــد كوشــش كنــد و فعالیتهــای الزم را انجــام دهــد؛ امــا كوشــش
و فعالیــت نیــاز بــه قــدرت دارد و ا گــر هــدف مــورد نظــر ،بلنــد و تــا انــدازهای
دور از دســترس باشــد ،نیــاز بــه شــجاعت و جســارت نیــز دارد .قــدرت انســان
از چندیــن منبــع سرچشــمه میگیــرد كــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از :اعضــا
و جــوار ح ،بــدن قــوی ،روحیــه بانشــاط ،فعــال و خســتگی ناپذیــر ،خانــواده
قدرتمنــد ،مــال و ثــروت فــراوان ،دوســتان داراینفــوذ و جایــگاه مهــم
اجتماعــی .هــر چــه فــرد دسترســی بیشــتری بــه ایــن منابــع قــدرت داشــته
باشــد ،از توانایــی بیشــتری برخــوردار اســت و اهــداف بلندتــری را میتوانــد
بــرای خــود در نظــر بگیــرد و بــه آنهــا نایــل شــود.
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امــا همــه ایــن منابــع قــدرت محــدود و فناپذیرنــد؛ زیــرا ایــن قدرتهــا
وابســته بــه منبــع دیگــری هســتند كــه آن خداونــد متعــال اســت .بنابرایــن،
بهتریــن راه بــرای كســب قــدرت و به دســت آوردن شــجاعت و جســارت الزم
بــرای اقــدام بــه كارهــای خطیــر و دس ـتیافتن بــه قلههــای بلنــد ،ارتبــاط
بــا خــدا و وصــل شــدن بــه منبــع بیپایــان قــدرت اســت .بــه همیــن ســبب،
خداونــد متعــال بــه مؤمنــان توصیــه میكنــد در مــوارد دشــوار كــه از همــه
اســباب و قدرتهــای دنیایــی ناامیــد شــدهاند ،بــه نمــاز چنــگ بزننــد" :یــا
ِالصـ ْ ِ
الصــا ِه"؛ 1ای كســانی كــه ایمــان آوردهاید
ـر َو َّ
أَیُّ َهــا الَّذیـ َن آ َم ُنــوا ْاسـ َتعی ُنوا ب َّ
 . 1بقره.153 :

یكــی از ثمــرات ارتبــاط بــا خداونــد و كســب قــدرت از او ،ایــن اســت كــه
نمازگــزاران در مواجهــه بــا ســختیها و مشــكالت طاقتفرســا كــه دیگــران
را بــه بیتابــی و جــزع و فــزع و رفتارهــای نســنجیده وام ـیدارد ،همچــون
كــوه اســتوار میماننــد؛ شــكیبایی پیشــه میكننــد و دچــار دســتپاچگی و
ر َج ُزوعــاًَ .و اِذا
اضطــراب و رفتارهــای نامعقــول نمیشــوند" .اِذا َم َّســهُ الــ ُّ
ـم ِ
دائُــون"؛ (انســان،
ـم َعلــی َصالتِ ِهـ ْ
َمســهُ ال َخ ْی ـ ٌر َمنوع ـاً .اِالّ امل ُ َصلی ـنَ .الَّذی ـ َن ُهـ ْ
حریــص و كمطاقــت آفریــده شــده) هنگامــی كــه بــدی بــه او رســد بیتابــی
میكنــد و هنگامــی كــه خوبــی بــه او رســد مانــع دیگــران میشــود ،مگــر نمــاز
گــزاران .آنهــا كــه نمــاز را پیوســته بهجــا میآورنــد.3
بدیــن ترتیــب ،اگــر فرزندانمــان را بــه ادای نمــاز و ارتبــاط بــا خداونــد آشــنا
كنیــم ،او را بــه منبــع قــدرت كه به او نیرو و شــجاعت میدهد ،متصــل كردهایم.
 . 1روی أن رسول الله؟ص؟" :كان إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة" (مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،79ص .)192
 . 2مائده.12 :
( .3معارج19 :ـ)23
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از صبــر و نمــاز اســتعانت جوییــد كــه خــدا بــا صابــران اســت .چــرا كــه نمــاز
راهــی اســت بــرای كســب نیــرو از منبــع بینهایــت .بــه همیــن جهــت دربــاره
پیامبــر؟ص؟ نقــل شــده اســت هــرگاه وضعیــت ،پیچیــده میشــد و كار بــر
حضــرت ســخت میگردیــد ،بــه نمــاز پنــاه میبــرد 1.در آی ـهای دیگــر راز ایــن
نیروبخشــی نمــاز را چنیــن بیــان میكنــد" :قـ َ
ـم
ـم لَـ ِ ْ
ـن اَقَمتـ ُ
ـال اللــهُ اِنّــی َم َعكُـ ْ
الصــا َه"؛ 2خداونــد گفــت مــن بــا شــما هســتم ا گــر نمــاز را بــر پــا داریــد.
َّ
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 .5نردبان عرو ج و تقرب
هــدف از آفرینــش انســان رســیدن بــه مقــام عبودیــت اســت و كســی كــه بــه
ایــن مقــام رســیده باشــد ،بــه خــدا تقــرب پیــدا كــرده اســت .نزدیــك شــدن بــه
درگاه خداونــد متعــال نیــاز بــه وســیلهای 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
اســت .از آنجــا کــه ایــن امــور همگــی در نمــاز جمــع شــدهاند و در واقــع نمــاز
جلــوهگاه معرفــت و ایمــان و التــزام بــه لــوازم آن اســت و افــزون بــر آن ،راز و
نیــاز و ارتبــاط مســتقیم روح مؤمــن بــا معبــود اســت ،در روایــات نمــاز وســیله
الص َ
ــا ُه ُق ْربَــانُ ك ُِّل تَ ِقــی" .1در برخــی
تقــرب بــه خــدا معرفــی شــده اســتَّ " :
روایــات نیــز آن را وســیله پــرواز و اوج گرفتــن روح بــه ســوی بــارگاه قــرب الهــی
2
دانســتهاند" :الصــاة معـراج املؤمن".
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 .6منبع لذت و نشاط روحانی
لذتهایــی كــه انســان در زندگــی دنیــا بــه دنبــال آن اســت دو گونهانــد:
لذتهــای جســمانی و لذتهــای معنــوی .لذتهــای معنــوی در مقایســه
بــا لذتهــای جســمانی ارزش و دوام بیشــتری دارنــد و بــه رشــد و كمــال
انســان كمــك میكننــد .یكــی از لذتهــای معنــوی و روحانــی لذتــی اســت
كــه از راز و نیــاز بــا خداونــد متعــال نصیــب روح انســان میشــود .ایــن لــذت
 . 1کلینی ،الكافی ،ج  ،3ص .265
 .2جزائرى ،كشف االرسار ،ج  ،2ص .676

بــه همیــن ســبب ،پیامبــر اســام؟ص؟ نمــاز را نــور چشــم خــود میدانــد؛
"قــره عینــی فــی الصلــوه"1؛ و در روایتــی دیگــر ،آن را معشــوقهای توصیــف
میكنــد كــه شــیرینی هــم صحبتــی بــا او هــر ســختیای را گــوارا میســازد.
ـب إِ َل الْ َجائِـعِ الطَّ َعــا َم َو إِ َل
ـی كَـ َـا َح َّبـ َ
پیامبــر ا كــرم؟ص؟ میفرمایــدَ " :ح َّب َب َهــا إِلَـ َّ
ش َب الْـ َـا َء َرو َِی
الظَّـ ْـآنِ الْـ َـا َء َو إِنَّ الْ َجائِـ َـع إِ َذا أَك ََل الطَّ َعــا َم شَ ـب َِع َو الظَّـ ْـآنَ إِ َذا َ ِ
الص َل ِة"؛2خداونــد نمــاز را محبــوب مــن گردانیــده اســت،
َو أَنَــا َل أَشْ ـ َب ُع ِم ـ َن َّ
چنانكــه غــذا را بــرای گرســنه و آب را بــرای تشــنه محبــوب كــرده اســت.
گرســنه هــرگاه غــذا بخــورد ســیر و تشــنه هــرگاه آب بخــورد ،ســیراب میشــود
ولــی مــن از نمــاز ســیر نمیشــوم .بــه همیــن جهــت اســت كــه در نمــاز تیــر
از پــای امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ میكشــند و او متوجــه نمیشــود .راز اینكــه
در شــر ح حــال برخــی از صحابــه آمــده اســت كــه گاه یــك شــب را تــا صبــح
در ســجده بــه ذكــر مشــغول بودنــد و شــب دیگــر تــا صبــح در ركــوع بــه ذكــر
مشــغول بودنــد و خســته نمیشــدند ،همیــن اســت كــه آنــان چنــان از ذكــر و
تســبیح و ســجده و ركــوع و مناجــات بــا خــدا سرشــار از لــذت میشــدند كــه
3
متوجــه خســتگی و گذشــت زمــان نمیشــدند.
 .1مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،77ص .77
 .2هامن ،ج  ،79ص .233
 . 3حلی ،كشف الیقین فی فضائل امیر املؤمنین؟ع؟ ،ص .118
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چنــان عمیــق و جــذاب اســت كــه ا گــر كســی یكبــار آن را تجربــه كــرد ه و
چشــیده باشــد ،بــرای همیشــه بــه دنبــال آن خواهــد بــود.
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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
آن توجــه و حضــور قلــب و خضــوع و خشــوع اســت .نمــاز در صورتــی آثــار و
بــركات پیشگفتــه را بــه صــورت كامــل بــه نمازگــزار هدیــه میدهــد كــه زنــده
و بــا روح باشــد و تنهــا ظاهــر و جســد نمــاز نباشــد .در ادامــه ،مهمتریــن آداب
و شــروط نمــاز را بــه اختصــار بیــان میكنیــم:
 .1خشوع و خضوع
یكــی از آداب و شــروط نمــاز ،خضــوع و خشــوع نمازگــزار اســت .پیامبــر؟ص؟
فرمــود:
"نمــاز بــر چهــار چیــز بنا شــده اســت .ســهمی از آن وضوی كامل اســت
و ســهمی از آن ركــوع و ســهمی از آن ســجود و ســهمی از آن خشــوع
اســت .عــرض شــد :یــا رســول اهلل ،خشــوع چیســت؟ فرمــود :ایــن
اســت كــه بنــده در نمــاز تواضــع داشــته باشــد و بــا تمــام وجــود بــه
1
خداونــد رو بیــاورد".
خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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َ . 1ر ُســو ِل اللَّــ ِه ؟ص؟ " :بُ ِنیَ ِ
ــى أَ ْربَ َعــ ِه أَ ْســ ُهمٍ َســ ْه ٌم ِم ْن َهــا إِ ْســبَا ُغ الْ ُوضُ ــو ِء َو
ــا ُه َع َ
الص َ
ــت َّ
الس ـ ُجو ُد َو َس ـ ْه ٌم ِم ْن َهــا الْخُشُ ــو ُع فَ ِقیـ َـل یَــا َر ُسـ َ
ـول اللَّ ـ ِه
ـا
ـ
ه
ن
َس ـ ْه ٌم ِم ْن َهــا ال ُّركُــو ُع َو َس ـ ْه ٌم ِم ْ َ ُّ
َو َمــا الْخُشُ ــو ُع قَـ َ
ـى َربِّ ـ ِه "...
الصـ َـا ِه َو أَ ْن یُ ْق ِبـ َـل الْ َع ْب ـ ُد ِب َقلْ ِب ـ ِه كُلِّ ـ ِه َعـ َ
ـال ص التَّ َواضُ ـ ُع ِفــی َّ
(مجلســی ،بحاراألنــوار ،ج  ،81ص .)265

"اگــر چنــان نمــاز بخوانیــد كــه ماننــد تــار الغــر شــوید و چنــان روزه بگیریــد
كــه ماننــد كمــان خمیــده شــوید ،خداونــد جــز بــا ورع و تقــوا از شــما
1
نمیپذیــرد".
 .3پرهیز از مال حرام
پیامبــر؟ص؟ دربــاره حساســیت و پرهیــز از مال حــرام میفرمایند" :عبادت
همــراه بــا خــوردن مــال حــرام ماننــد ساختمانســازی بــر رمل(ماســه بــادی)
2
و آب اســت".
 .4حضور قلب
پیامبر؟ص؟ در سفارش خود به ابوذر میفرماید:
"دو ركعــت نمــاز بــا تفكــر بهتــر از آن اســت كــه تمــام شــب را بــدون
3
حضــور قلــب بــه عبــادت خداونــد بپــردازد".
.1ق َ
َــال؟ص؟َ " :و ا ْعلَــ ْم أَنَّكُــ ْم لَــ ْو َصلَّیْتُــ ْم َحتَّــى تَكُونُــوا كَالْ َح َنایَــا َو ُص ْمتُــ ْم َحتَّــى تَكُونُــوا
ك َْالَ ْوتَــا ِر َمــا نَ َف َع ُكـ ْم َذلِـ َـك إِ َّل ِبـ َو َر ٍع َحا ِجـ ٍز" (حلــی ،عــده الداعــی و نجــاح الســاعی ،ص .)297
ـا ِء"
َ . 2ر ُســو ِل اللَّ ـ ِه؟ص؟ " :الْ ِعبَــا َد ُه َم ـ َع أَكْلِ الْ َح ـ َرامِ كَالْ ِب َنــا ِء َعـ َـى ال َّر ْمــلِ َو ِقیـ َـل َعـ َـى الْـ َ
(مجلســی ،بحاراألنــوار ،ج  ،81ص .)258
 .3یا أباذر؛ ركعتان مقترصتان فی تفكر خیر من قیام لیله و القلب ساه (طوسی ،امالی
الطوسی ،ص .)533

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل اول

 .2تقوا
یكــی از شــروط اصلــی مقبولیــت نمــاز در ســخن پیامبــر ؟ص؟ رعایــت تقــوای الهــی
اســت؛ ایشــان فرمودنــد:
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همچنیــن در روایــات از مشــغول شــدن نمازگــزار بــه اعضــا و جــوار ح
خویــش نهــی شــده اســت؛ زیــرا ایــن كار بــا حضــور قلــب و خشــوع و ادب نمــاز
منافــات دارد .علــی ؟ع؟فرمــود" :پیامبــر؟ص؟ مــردی را دیــد كــه در نمــاز بــا
ریــش خــود بــازی میكــرد .فرمــود :ا گــر حضــور قلــب و خشــوع قلــب داشــت،
1
اعضــا و جوارحــش نیــز خاشــع بودنــد".
 .5پرهیز از كسالت و بینشاطی در نماز
امــام باقــر ؟ع؟میفرمایــد" :در حــال كســالت و چــرت آلودگــی و ســنگینی بــه
نمــاز برنخیــز كــه اینهــا از متعلقــات نفــاق اســت و خداونــد ســبحان مؤمنــان
را از برخاســتن بــه نمــاز در حــال مســتی (یعنــی مســتی خــواب) بــاز داشــته
2
اســت".

دو .خانواده

الف) جایگاه خانواده در اسالم

خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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خانــواده در اســام از جایــگاه ممتــازی برخــوردار اســت .خانــواده اولیــن
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
 .1علی؟ع؟ " :أن رسول الله ص أبرص رجال یعبث بلحیته فی صالته فقال إنه لو خشع قلبه
لخشعت جوارحه" (ابن اشعث ،جعفریات ،ص .)32
الص َل ِه ُمتَك َِاس ًل َو َل ُمتَ َنا ِعساً َو َل ُمتَثَا ِق ًل فَ ِإنَّ َها ِم ْن ِخ َل ِل ال ِّنفَاقِ فَ ِإ َّن اللَّ َه ُس ْب َحانَ ُه نَ َهى
َ " .2و َل ت َ ُق ْم إِ َل َّ
ِ
ِ
ِ
الص َله َو ُه ْم ُسكَا َرى یَ ْعنی ُس ْك َر ال َّن ْوم" (کلینی ،الكافی ،ج  ،3ص .)299
الْ ُم ْؤ ِم ِنی َن أَ ْن یَقُو ُموا إ َل َّ

 .1خانواده اولین گام به سوی دیگردوستی
چــرا در اســام ایــن همــه بــر ازدواج و تشــكیل خانــواده تأ كیــد و امری مقدس
تلقــی شــده بــا اینكــه در ا كثــر مــوارد ،یكــی از انگیزههــای ازدواج ،ارضــای
 .1پاینده ،نهج الفصاحه ،ص .384

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل اول

بــه نــام " الكتــرون" و "پروتــون" وجــود دارد كــه ایــن دو جــزء در جــذب
و انجــذاب یكدیگــر قــرار دارنــد .پروتــون ،هســته مركــزی اســت و الكتــرون
ضمــن تكاپــوی شــبانهروزی همــواره بــر گــرد مركــز خــود میچرخــد و از حــوزه
جاذبــه آن خــار ج نمیشــود و از آن فاصلــه نمیگیــرد .ا گــر ایــن دو جــزء
مكمــل از حــوزه جــذب و انجــذاب یكدیگــر خــار ج شــوند ،نیــروی عظیمــی
رهــا میشــود كــه میتوانــد ویرانیهــای فراوانــی بــه بــار آورد .زن و مــرد دو
جــزء مكمــل یكدیگــر و ســازنده اتـ ِـم "خانــواده" هســتند .مــرد الكتــرونوار بــر
محــور زن كــه در حكــم پرتــون اســت ،میچرخــد و از حــوزه جــذب و انجذاب
او خــار ج نمیشــود .زن نیــز بایــد جاذبــه وجــودی ،خــود را در كنــش شــوهر
تقویــت كنــد تــا ایــن اتــم متالشــی نشــود .ا گــر ایــن اتــم متالشــی شــود و گــره
یــا پیونــد خانــواده از راه طــاق پــاره شــود ،نیرویــی رهــا میشــود كــه "عــرش
عظیــم" خــدا را بــه لــرزه در م ـیآورد .از همیــن روی ،رســول گرامــی اســام
ــب الــی اللــه عزوجــل ِمــن
؟ص؟میفرمایــد" :مــا بَنــی بنــا ًء فــی االســام اَ َح ّ
ال َّتزویــج"؛ در اســام هیــچ بنایــی نــزد خــدا محبوبتــر از بنــای ازدواج نیســت
و میفرمایــد" :تز ّوجــوا و ال تُطَلِّقــوا فــإنّ الطّــاق یهتـ ُّز منــه العــرش"؛ زن بگیرید
1
و طــاق مدهیــد زیــرا عــرش از وقــوع طــاق مىلــرزد.
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شــهوت و كســب لــذت اســت؟ یكــی از علــل آن ایــن اســت كــه ازدواج اولیــن
قدمی اســت كه انســان از خودپرســتی و خوددوســتی به سوی دیگردوستی
برمـیدارد .تــا قبــل از ازدواج ،فقــط "مــن" وجــود داشــت و همــه چیــز بــرای
"مــن" بــود .اولیــن مرحلــهای كــه ایــن حصــار شكســته میشــود ،یعنــی
یــك موجــود دیگــری هــم در كنــار ایــن "مــن" قــرار میگیــرد و بــرای او معنــا
پیــدا میكنــد ،در ازدواج اســت .هــر یــك از زن و شــوهر كار میكنــد ،زحمــت
میكشــد و خدمــت میكنــد؛ امــا نــه بــرای "مــن" بلكــه بــرای او .پــس از آنكــه
صاحــب فرزنــد میشــوند ،دیگــر "او" ،بــه "آنهــا" تبدیــل میشــود و گاهــی
آنچنــان در "آنهــا" فانــی میشــود كــه "مــن" فرامــوش میشــود .بنابرایــن،
ثمــره تشــكیل خانــواده رشــد و شــكوفایی یــك ارزش اخالقــی اســت و ایــن
یكــی از دالیــل تقــدس ازدواج در اســام اســت.

خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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 .2خانواده مایه آرامش ،كانون محبت و بستر رشد دینی
یكــی از نیازهــای اساســی هــر انســان داشــتن همســری مناســب اســت كــه او
را از زنــدان تنهایــی آزاد كنــد ،در ســختیها و خوش ـیها همراهــش باشــد،
محــرم اســرارش باشــد و بــه او تكیــه كنــد .بــه عبــارت روشـنتر ،هــر انســانی
نیمــه گــم شــدهای از جنــس مخالــف دارد كــه تــا او را پیــدا نكنــد ،ناقــص و
ناتمــام اســت و همیــن او را بــه تــاش و فعالیــت وامـیدارد و تنها پــس از پیدا
مشــده اســت كــه بــه آرامــش و ســكون میرســد .خداونــد
كــردن آن نیمــه گ 
در قــرآن بــه ایــن مطلــب بــه صورتــی بســیار زیبــا اشــاره میكنــد" :و مــن آیاتــه

افــزون بــر ایــن ،از نظــر اســام ،خانــواده كانــون محبــت و دوســتی اســت
و همیــن زن و شــوهر را بــه یكدیگــر پیونــد میدهــد و آنهــا را در ســختیها
و خوش ـیها در كنــار یكدیگــر نــگاه م ـیدارد .خداونــد در ادامــه آیــه كریمــه
میفرمایــد" :و جعــل بینهــا مــوده و رحمــه"؛ 2و (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 بیپایــان محبــت و مــودت یكدیگر
ســیراب شــدند ،آمادگــی و توانایــی تــاش و فعالیــت در مســیر رشــد و كمــال
معنــوی و مــادی و دنیــوی و اخــروی را مییابنــد .بدیــن صــورت ،خانــواده
بــه منبــع الیــزال توانایــی و گاهــوارهای بــرای بالندگی و شــكوفایی همســران
تبدیــل میشــود .بــه همیــن ســبب ،پیامبــر ا کــرم؟ص؟ فرمــوده اســت" :مــن
ســعاده املــرء الزوجــه الصالحــه"3؛ یكــی از عوامــل خوشــبختی مــرد ،داشــتن
همســری صالــح اســت .و در روایــت دیگــر فرمــود" :مــا اســتفاد امــرؤ مســلم
ره اذا نظــر الیهــا ،و تطیعــه اذا
فائــده بعــد االســام أفضــل مــن زوجــه مســلمه ،تـ ّ
4
أمرهــا ،و تحفظــه اذا غــاب عنهــا فــی نفســها و مالــه"؛ مــرد مســلمان ،پــس از
 . 1روم.۲۱ :
 . 2هامن.
 .3کلینی ،الكافی،ج ،5ص.327
 .4عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،14ص .23

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل اول

أن خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجــا لتســكنوا الیهــا "...؛ 1یكــی از نشــانههای
خداونــد ایــن اســت كــه بــرای شــما از جنــس خودتــان همســرانی آفریــد تــا در
كنارشــان آرامــش بیابیــد.
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نعمــت اســام ،ســودی برتــر از همســر بــه دســت نیــاورده اســت؛ همســری كــه
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.
در آموزههــای اســامی بــر ایــن مطلــب بســیار تأ كیــد شــده اســت كــه
ازدواج و تشــكیل خانــواده عامــل مهمــی در رشــد و كمــال معنــوی و دینــی
همســران اســت .پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ میفرماینــد" :مــن تــز ّوج أحــرز
نصــف دینــه"؛ 1هــر كــس ازدواج كنــد ،نصـ ِـف دینــش را حفــظ كــرده اســت.
همچنیــن مطابــق برخــی روایــات ،دو ركعــت نمــاز مــرد [یــا زن متأهــل] برتــر
از عبــادت فــرد مجــردی اســت كــه روزهــا را روزه بگیــرد و شــبها را نمــاز
بخوانــد .امــام باقــر؟ع؟ میفرمایــد" :الركعتــان یصلّیهــا رجــل متــزوج أفضــل
مــن رجــل أعــزب یقــوم لیلــه و یصــوم نهــاره" 2.شــاید بــه همیــن جهــت ،امــام
صــادق؟ع؟ یكــی از اســباب ســعادت را داشــتن همســری صالــح میدانــد كــه
3
یــار و یــاور او در امــر دنیــا و آخــرت باشــد.
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تجربــه نیــز ،چنانكــه شــهید مطهــری گفتهانــد ،همیــن مطلــب را تأییــد
میكنــد:
ـاك مجـ ّـرد كــه بــرای
"تجربههــای قطعــی نشــان داده اســت افــراد پـ ِ
 .1عاملی ،وسائل الشیعة ،ص  ،۲۰ج .۱۷
.2هامن ،ج  ،14ص .7
َ . 3ع ْن أَبِی َع ْب ِد اللَّ ِه ؟ع؟ �« :ث َ َلث َ ٌه لِلْ ُم ْؤ ِمنِ ِفی َها َرا َح ٌه َ ....و ا ْم َرأَ ٌه َصالِ َح ٌه تُ ِعی ُن ُه َع َل أَ ْم ِر
ال ُّدنْیَا َو ْال ِخ َر ِه» (كلینی ،الكافی ،ج  ،6ص ).525

 .3خانواده كانون آموزش و اقامه نماز
چنانكــه پیــش از ایــن گفتیــم ،خانــواده جلــوهگاه دیگردوســتی ،مایــه
آرامــش ،كانــون مهــر و محبــت و میــدان رشــد و كمــال اســت .خانــواده با این
ویژگیهــا بهتریــن محیــط بــرای اقامــه نمــاز و بهتریــن محیــط بــرای آموزش
نمــاز بــه فرزنــدان اســت .زن و شــوهر همانگونــه كــه بــرای رشــد و كمــال
و ســعادت خــود تــاش میكننــد و در ایــن راه یــار و یــاور یكدیگــر هســتند،
بــه صــورت طبیعــی دوســتدار رشــد و كمــال و ســعادت فرزنــدان خــود ،كــه
میــوه زندگــی مشــترك آنــان و ادامــه وجــودی آناننــد ،نیز هســتند و برای رشــد
 .1شهید مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،22ص .777

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل اول

اینكــه بیشــتر بــه اصــاح نفــس خودشــان برســند ،بــه ایــن بهانــه
ً
ازدواج نكردهانــد و یــك عمــر مجاهــده نفــس كردهاند ،اول اغلبشــان
ً
ً
در آخــر عمــر پشــیمان شــدهاند .و ثانیــا بــا اینكــه واقعــا عالــم بودنــد،
در فقــه و اصــول مجتهــد بودنــد ،حكیــم و فیلســوف بودنــد ،عــارف
ً
بودنــد ،امــا تــا آخــر عمــر و مثــا در هشــتاد ســالگی ،هنــوز یــك روحیــه
کودکــی و جوانــی و نوعــا خامیهایــی در اینهــا وجــود داشــته اســت.
ً
مثــا مشــاهده میشــود کــه یــك حالــت ســبكی خاصــی كــه گاهــی
یــك جــوان دارد ،در ایــن آدم هشــتاد ســاله هســت .ایــن نشــان
میدهــد كــه نوعــی پختگــی وجــود دارد كــه جــز در پرتــو ازدواج و
تشــكیل خانــواده پیــدا نمیشــود ،نــه در مدرســه ،نــه در جهــاد بــا
1
نفــس ،نــه بــا نمــاز شــب و نــه بــا ارادت بــه نیــكان".
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و كمــال آنــان از هیــچ كوششــی دریــغ ندارنــد .بــه همیــن ســبب ،اســام در
هدایــت فرزنــدان بــه ســوی نمــاز و آمــوزش نمــاز بــه آنــان ،والدیــن را مســئول
دانســته و ایــن وظیفــه را در درجــه اول بــه عهــده آنــان گذاشــتهاند.
خداونــد متعــال در قــرآن از پیامبــر؟ص؟ میخواهــد تــا خانــواده خــود را بــه
ِالص َ
ــر َعلَ ْی َهــا" 1.در
نمــاز امــر و بــر آن پایــداری كنــد؛ " َوأْ ُمــ ْر أَ ْهلَــكَ ب َّ
ــا ِه َو ْاصطَ ِ ْ
تفســیر نورالثقلیــن در ذیــل ایــن آیــه از امــام رضا؟ع؟روایــت شــده اســت كــه
ایشــان فرمــود:
"ایــن از ویژگــی مــا اهل بیــت اســت كــه عــاوه بــر اینكــه خداونــد مــا
را همــراه بــا مــردم امــر بــه نمــاز كــرد ،بــه صــورت جدا گانــه نیــز مــا را بــه
ایــن كار مأمــور كــرد .پیامبــر؟ص؟ بعــد از نــزول ایــن آیــه ُنــه مــاه هــر روز
هنــگام اوقــات نمــاز ،بــر در خانــه علــی و فاطمــه ؟امهع؟میایســتادند و
2
میفرمودنــد" :نمــاز! خداونــد شــما را مشــمول رحمــت خــود كنــد".
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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
گذاشــتهاند .مالكبنحویــرث میگویــد:
"مــا كــه چنــد جــوان همســال بودیــم نــزد پیامبــر؟ص؟ رفتیــم و بیســت
شــب نــزد ایشــان ماندیــم .پیامبــر؟ص؟ مهربــان و نرمخــو بــود.
 . 1طه.132 :
 .2حویزى ،نورالثقلین ،ج ،3ص .408

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نیــز میفرماینــد" :علمــوا صبیانكــم الصلــوه و خذوهــم
بهــا اذا بلغــوا مثــاىن ســنین"؛ 2نمــاز را بــه فرزنــدان خویــش بیاموزیــد و چــون بــه
هشــت ســالگى رســیدند آنــان را بــه خوانــدن این فریضــه الهــى وادار نمایید.

 .1بخاری ،صحیح بخارى ،ج  ،8ص .132
 .2عاملی ،وسایل الشیعة ،ج  ،3ص .12

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل اول

هنگامــی كــه دانســت مــا میــل بــه خانوادمــان داریــم .از خانوادمــان
پرســید و مــا جــواب دادیــم .آنــگاه فرمــود :بــه ســوی خانــواده خــود
برگردیــد و در خانوادههایتــان نمــاز را برپــا داریــد و بــه آنــان بیاموزیــد
1
و آنــان را ]بــه نمــاز [امــر كنیــد".
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فصل دوم :نقش والدین در ترغیب فرزندان به نماز
چنانكــه پیــش از ایــن گفتیــم ،والدیــن كــه هســته اصلــی خانــواده را
تشــكیل میدهنــد ،میتواننــد نقــش مهمــی در هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز
ایفــا كننــد و بــر ایــن اســاس ،در آموزههــای اســامی یكــی از وظایــف والدیــن
ً
و متقابــا یكــی از حقــوق فرزنــدان بــر والدیــن كــه بــر آن بســیار تأ كیــد شــده،
آمــوزش و ترغیــب فرزنــدان بــه نمــاز اســت .والدیــن در ترغیــب فرزنــدان بــه
نمــاز و آمــوزش آن چهــار نقــش مهــم را بایــد ایفــا كننــد:
نقش زمینهسازی؛
نقش الگویی؛
نقش آموزشی؛
نقش نظارتی و مراقبتی.
در ایــن فصــل ،ایــن نقشهــا را بررســی و راهكارهــای مناســب بــرای
ایفــای آنهــا را بیــان میكنیــم.

یک .نقش زمینهسازی
خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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هنگامــی كــه فرزنــدان بــه ســن تکلیــف میرســند ،الزم اســت از احــکام نمــاز
بهخوبــی آ گاه باشــند ،اقام ـ ه نمــاز را بــر خــود واجــب بداننــد و بــرای ادای
ایــن تکلیــف دینــی اراده و انگیــز ه کافــی داشــته باشــند .بدون شــک پرورش
چنیــن فرزندانــی نیــاز بــه زمینههایــی دارد كــه پــدر و مــادر کــه اولیــن معلــم
و مربــی هســتند ،در فراهــم آوردن ایــن زمینههــا و بســترها نقــش بینظیــر و

زمینههــا و بســترهای الزم بــرای تربیــت صحیــح فرزنــد محــدود بــه
دورهای نیســت و دوره پیــش از تولــد و حتــی پیــش از انعقــاد نطفــه را نیــز
در بــر میگیــرد .شــاید ایــن روایــت از پیامبــر اعظــم؟ص؟ کــه "الشَّ ـ ِق ُی َم ْن شَ ـ ِق َی
السـ ِعیدُ َم ْن َسـ ِعدَ ِفــی بَطْــنِ أُ ِّمه" 1ناظــر به همیــن معنا باشــد.
ِفــی بَطْــنِ أُ ِّمـ ِه َو َّ
در روایــات معصومان؟مهع؟نیــز بــه تأثیــر زمینههــای پیــش از تولــد بــر حاالت و
روحیــات كــودك توجــه شــده و در ایجــاد زمینههــا و بســترهای مناســب برای
پــرورش صحیــح كــودك توصیههایــی شــده اســت؛ ماننــد انتخــاب همســر
مناســب ،رعایــت آداب آمیــزش ،رعایــت نكاتــی در تغذیــه مــادر در هنــگام
حاملگــی و  . ...در اینجــا مــا بــه شــر ح و بســط ایــن زمینههــا میپردازیــم.
راههای فراهم كردن زمینه مناسب
در اســام بــرای تولــد كــودك آداب و ســنتهایی وجــود دارد كــه برخــی
از آنهــا نقــش مهمــی در زمینهســازی بــرای تربیــت صحیــح بهویــژه تربیــت
دینــی كــودك دارنــد .آداب و ســنتهایی ماننــد انتخــاب نــام نیكــو ،گفتــن
اذان و اقامــه در گــوش نــوزاد ،عقیقــه ،ختنــه ،صدقــه و برداشــتن كام كودك
 .1علیابنابراهیمقمی ،تفسیر القمی ،ج ،1ص .225
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انكارناپذیــری دارنــد .والدیــن بــا شناســایی دقیــق ایــن زمینههــا ،میتواننــد
بهگون ـهای زمینهســازی کننــد ،کــه فرزندانشــان در آســتانه تکلیــف بــدون
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.
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بــا تربــت امــام حســین؟ع؟ یــا آب فــرات .در میــان ایــن ســنتها گفتــن اذان
و اقامــه در گــوش نــوزاد و انتخــاب نــام نیكــو نقــش مهمــی در زمینهســازی
بــرای پایبنــدی نــوزاد بــه نمــاز در آینــده دارد .افــزون بــر ایــن ،تغذیه ،محبت
بــه كــودكان ،مقیــد بــودن والدیــن بــه نمــاز ،معاشــرت بــا خانوادههــای
مقیــد بــه نمــاز ،پــرورش عادتهــای مناســب و فراهــم آوردن زمینــه بــرای
كســب آ گاهیهــای الزم نیــز بخشــی دیگــر از زمینههــای الزم بــرای هدایــت
فرزنــدان بــه نمــاز اســت .در ادامــه ایــن زمینههــا را توضیــح میدهیــم.
 .1گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد
در روایات متعددی آمده اســت كه اهل بیت؟مهع؟هنگام تولد فرزندانشــان،
در گــوش راســت آنهــا اذان و در گــوش چــپ اقامــه میگفتنــد و دیگــران را نیز
بــه آن ســفارش میكردنــد 1.در ایــن روایــات بــه برخــی از تأثیــرات ایــن ســنت
در زمینهســازی تربیتــی بهویــژه بــرای نمــاز اشــاره شــده اســت .از جملــه آثــار
اذان و اقامــه میتــوان مــوارد زیــر را نــام بــرد:
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 .1گفتــن اذان و اقامــه در گــوش نــوزاد ،مطابــق برخــی از روایــات ،او را
از شــیطان حفــظ میكنــد .پیامبــر؟ص؟ فرمــودَ " :م ـ ْن ُولِــدَ لَــهُ َم ْولُــو ٌد َفلْ ُیــو ِّذنْ
ـری َفإِنَّ َهــا ِع ْص َمــهٌ ِمـ َن الشَّ ـ ْیطَانِ
الصــا ِه َو لْ ُی ِقـ ْ
ِفــی أُ ُذنِـ ِه الْ ُی ْم َنــی ِبـأَ َذانِ َّ
ـم ِفــی الْ ُیـ ْ َ
 .1ب ـرای منونــه در کتــاب جامــع أحادیــث الشــیعه نوشــته آیــه اللــه بروجــردی ،ج ،26ص
 740بابــی هســت بــه نــام :بــاب انــه یســتحب ملــن ولــد لــه مولــود أن یــؤذن ىف اذنــه الیمنــى
ویقیــم ىف اذنــه الیــرى. ...

 .2اذان و اقامــه در بردارنــده مهمتریــن اعتقــادات و عبــادات اســامی
اســت :شــهادت بــه یگانگــی خــدا ،رســالت حضــرت ختمــی مرتبــت ،والیــت
آلاهلل ،دعــوت بــه رســتگاری و كار نیــك و اقامــه نمــاز اســت .گفتــن ایــن
عبارتهــا در گــوش نــوزاد ،آن هــم در زمانــی كــه پذیرندگــی او بســیار قــوی
اســت ،زمینــه را بــرای پذیــرش و گرایــش وی بــه ایــن آموزههــا كــه یكــی از
برتریــن آنهــا نمــاز اســت ،فراهــم م ـیآورد.
البتــه تأثیــر اذان و اقامــه خــاص نــوزاد نیســت و مطابــق برخــی روایــات
گفتــن اذان و اقامــه در گــوش بزرگســال نیــز موجــب برطــرف شــدن بدخلقــی
ـم ِم ـ ْن إِن َْســانٍ أَ ْو
او میشــود .امیرالمؤمنیــن ؟ع؟فرمــود" :إِ َذا َســا َء ُخلُـ ُـق أَ َح ِدكُـ ْ
 .1کلینی ،الكافی ،ج ،6ص.24
 .2املائده.91 :
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ّ
یــم"؛ 1هــر كــس فرزنــدى بــراى او تولــد یافــت ،بایــد در گــوش راســتش
ال َّرجِ ِ
اذان نمــاز و در گــوش چپــش اقامــه بگویــد كــه ایــن ســبب مىشــود كــودك،
از شــیطان رانــده شــده و از تــرس او در امــان باشــد .از ســوی دیگــر ،مطابــق
برخــی آیــات قــرآن کریــم ،بــاز داشــتن انســان از راه خــدا و اقام ـ ه نمــاز یکــی
از اهــداف و برنامههــای اصلــی شــیطان اســت" .إِنَّ ــا یُریــدُ الشَّ ـ ْیطانُ أَنْ یُو ِقـ َـع
ـم َع ـ ْن ِذكْ ـ ِر اللَّ ـ ِه َو
ـم الْ َعــدا َو َه َو الْ َبغْضــا َء ِفــی الْ َخ ْم ـ ِر َو الْ َم ْیـ ِ ِ
ـر َو یَ ُصدَّ كُـ ْ
بَ ْی َنكُـ ُ
ـم ُم ْن َت ُهــون" 2.در نتیجــه وقتــی بــا گفتــن اذان و اقامــه
الصــا ِه َف َهـ ْـل أَنْ ُتـ ْ
َعــنِ َّ
در گــوش نــوزاد او را از شــر شــیطان در امــان میداریــم در واقــع زمینههــای
نمازخــوان شــدن او را فراهــم کردهایــم.

دَابَّـ ٍه َفأَ ِّذنُــوا ِفــی أُ ُذ ِنـ ِه اال َذانَ كُ َّلــهُ "؛ 1هــرگاه كســی بداخــاق شــد ،در گــوش او
همــه اذان را بخوانیــد .مطابــق برخــی روایــات اذان نــور اســت .پیامبــر؟ص؟
ـی ،اال َذانُ نُــو ٌر" 2و گفتــن آن در گوش نوزاد موجــب نورانیت
فرمودنــد" :یَــا َعلِـ ُّ
او میشــود.
 .2انتخاب نام نیکو
نامــی كــه بــرای كــودك انتخــاب میشــود در شــکلگیری شــخصیت او تأثیــر
دارد .شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه معصومان؟مهع؟انتخــاب نــام نیــک
را از حقــوق فرزنــدان بــر والدیــن شــمردهاند :امــام کاظــم ؟ع؟میفرمایــد:
"مــردی خدمــت پیامبــر؟ص؟ رســید و گفــت :حــق فرزنــدم بــر مــن چیســت؟
ایشــان فرمــود :نــام نیکــو بــر او بگــذاری ،او را خــوب تربیــت کنــی و او را
بــه جایــگاه نیکــو برســانی" 3.همچنیــن بعیــد نیســت کــه بــه علــت همیــن
تأثیــر تربیتــی نــام نیــک و بــد باشــد کــه پیامبــر؟ص؟ نامهــای بــد افــراد و
حتــی مکانهــا را تغییــر میدادنــد و نامهــای نیکــو بــر آنهــا مینهادنــد.
امــام صــادق ؟ع؟فرمــود" :پیامبــر نامهــای زشــت افــراد و شــهرها را تغییــر
4
م ـیدا د".
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نام نیک از چند جهت در انسان تأثیر میگذارد:
 .1برقی ،املحاسن ،ج  ،2ص .466
 .2شعیری ،جامعاالخبار ،ص .67
 .3مجلسی ،مرآة العقول ،ج ،21ص.84
 .4هامن ،بحاراألنوار ،ج ،104ص.127

دوم ،دعوت فرد به رفتارهای پسندیده مناسب با نام
گفتــه شــد ،نــام نیكــو موجــب شــكلگیری خودپنــداره مثبــت در صاحــب نــام
میشــود و او خــود را فــردی میدانــد دارای صفــات فضیلــت و رفتارهــای
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نخست ،تأثیر در شكلگیری خودپنداره مثبت در شخص
در هــر فرهنــگ ،هــر نــام بــا نوعــی خــاص از شــخصیت ،صفــات و رفتارهــا
همبســتگی دارد ،بهگون ـهای كــه بــا شــنیدن آن نــام ،صفــات و رفتارهــای
خاصــی از صاحــب آن نــام انتظــار مـیرود .ا گــر نــام نیكو برای كســی انتخاب
شــود ،از او انتظــار م ـیرود از شــخصیتی واال و صفاتــی پســندیده برخــوردار
بــوده و رفتارهایــی شایســته از وی صــادر شــود و بــه عكــس ا گــر نــام بــد بــرای
وی انتخــاب شــود ،از وی انتظــار م ـیرود شــخصیتی كـمارزش و صفــات و
رفتارهایــی ناپســند داشــته باشــد .بــر ایــن اســاس ،انتخاب نــام نیكو موجب
میشــود كــه صاحــب آن نــام تصــوری زیبــا و مثبــت از خــود داشــته باشــد و
بــه عكــس ،انتخــاب نــام زشــت موجــب میشــود صاحــب آن نــام تصــوری
زشــت و منفــی از خــود داشــته باشــد .بــرای مثــال ،ا گــر نــام كســی "محمــد"
باشــد ،تصــور او از خــود تصور كســی اســت كه شــخصیت و صفــات و رفتارش
تــا حــدی شــبیه بــه پیامبــر؟ص؟ اســت .در مقابــل ،ا گــر نــام "شــمر" برای كســی
انتخــاب شــود ،تصــور او از خــود تصــور كســی اســت كــه شــخصیتی لجــوج،
منحــرف و دشــمن حقیقــت و اهــل بیت؟امهع؟بــوده ،صفــات رذیلـهای چــون
كینهتــوزی ،قســاوت و بیرحمــی و رفتارهایــی ناپســند ماننــد كشــتار اهــل
بیــت؟مهع؟ ،بدرفتــاری بــا دیگــران را دارد.
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پســندیده و همیــن موجــب میشــود فــرد بهســوی رفتارهــای پســندیده و
صفــات نیكــو هدایــت شــود .كســی كــه نامــش بــرای مثــال ،محمــد اســت،
ایــن نــام او را بــه ســمت مهربانــی ،اخــاق خــوش و عبــادت خداونــد و نمــاز
هدایــت میكنــد .چــرا كــه حضــرت محمــد؟ص؟ همــه ایــن صفــات نیكــو را
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
خــاص و صفــات و رفتارهایــی ویــژه اســت .بــه همیــن ســبب ،نــوع انتظاراتی
كــه دیگــران از یــك فــرد دارنــد و نــوع رفتــار آنــان بــا یــك فــرد ،بهویــژه در
برخوردهــای اولیــه ،متناســب بــا نــام او شــكل بگیــرد .بــرای مثــال ،كســی كــه
نامــش علــی اســت نــوع وا كنــش و انتظاراتــی كــه دیگــران از وی دارند بســیار
متفــاوت بــا كســی اســت كــه نامــش كــوروش یــا یزیــد اســت .از كســی كــه
نامــش علــی اســت ،مــردم انتظــار دارنــد شــجاع ،یــار و یــاور مظلومــان و اهــل
نمــاز باشــد و همیــن ،زمینــه را بــرای رو آوردن وی بــه ایــن رفتارهــا فراهــم
میكنــد.
خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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 .3تغذیه
در آموزههــای اســامی بــر حــال و پاكیــزه بــودن غــذا بســیار تأ كیــد و از
خــوردن غــذای حــرام بــه شــدت نهــی شــده اســت .یكــی از آثــار غــذای حــرام
قبــول نشــدن نمــاز و روزه و عبــادت اســت .پیامبــر؟ص؟ فرمــود:

خــوردن غــذای حــال و دوری از حــرام افــزون بــر تأثیــر در قبولــی اعمــال،
در روح و روان انســان نیــز تأثیــر میگــذارد و بــه تعبیــر پیامبــر گرامــی؟ص؟
وجــود انســان را نورانــی میكنــدَ " .مــ ْن أَك ََل الْ َح َ
ــا َل أَ ْربَ ِعیــ َن یَ ْومــاً نَــ َّو َر اللَّــهُ
َقلْ َبــه"؛ 2كســی كــه چهــل روز غــذای حــال بخــورد خداونــد قلبــش را نورانــی
میكنــد .نتیجــه ایــن نورانیــت و صفــای باطــن آن اســت كــه انســان بــه نــور
و صفــا و نیكــی گرایــش پیــدا میكنــد و از تاریكــی و زشــتی بیــزار میشــود و
چــون نمــاز نــور اســت ،فــرد حال لخــوار بــه نمــاز گرایــش مییابــد .در مقابــل،
كســی كــه حرامخــوار باشــد ،باطنــش تاریــك و ظلمانــی و ســخت میشــود و
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،
درك نكــردن حقایــق و اقــدام بــه كارهــای ناشایســت لشــكریان زیــاد را
حرامخــورای میدانــد:
ـم إِ َل َس ـبِیلِ ال َّرشَ ــا ِد َف َم ـ ْن أَطَا َع ِنــی كَانَ ِم ـ َن الْ ُم ْرشَ ـ ِدی َن َو
" َو إِنَّ َــا أَ ْد ُعوكُـ ْ
ـم َعـ ٍ
ـاص ِلَ ْمـرِی َغ ْیـ ُر ُم ْسـ َت ِمعٍ َق ْولِی
َمـ ْن َع َصانِــی كَانَ ِمـ َن الْ ُم ْهلَ ِكیـ َن َو كُلُّكُـ ْ
 .1ابن فهدحلی ،عدة الداعی ،ص .153
 .2هامن ،ص .153
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"خــداى تعالــى فرشــتهاى دارد كــه هــر شــب بــر بــاالى بیــت المقــدس
فریــاد بــر مــىدارد هــر كــس غــذاى حرامــى بخــورد خــداى تعالــى نمــاز
نافلــه و فریض ـهاش را قبــول نمىكنــد".در روایــت دیگــری فرمــود:
1
ى حــرا م مثــل بنــا بــر روى ماســه یــا آب اســت".
"عبــادت بــا غــذا 
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ـم"؛ 1همانــا مــن
ـت بُطُونُكُـ ْ
َف َقــدْ ُملِ َئـ ْ
ـم ِم ـ َن الْ َح ـ َر ِام َو طُ ِبـ َـع َعـ َـى ُقلُو ِبكُـ ْ
شــما را بــه راه هدایــت میخوانــم .پــس آنكــه از مــن پیــروی كنــد ،از
راه یافتــگان و آنكــه مــرا ســرپیچی كنــد از هــاك شــدگان خواهــد بــود
و شــما همگــی از امــر مــن ســرپیچی كردیــد و ســخن مــرا نشــنیدید؛
زیــرا شــكمهاتان از حــرام پــر و قلبتــان مهــر شــده اســت.
عــاوه بــر ایــن ،کمیــت غــذا نیــز در گرایــش بــه نمــاز بیتأثیــر نیســت.
مطابــق برخــی روایــات ،پرخــوری عامــل قســاوت قلــب ،دل مردگــی ،2تنبلــی
و كســالت میشــود و همگــی اینهــا از موانــع جــدی عبــادت و نمــاز اســت.
پیامبــر ا کــرم؟ص؟ در اینبــاره میفرماینــد:
لسـق َِم َو َمك َْسـلَهٌ َعــنِ
"إِیَّاكُـ ْ
ـم َو الْ ِبطْ َنــهَ َفإِنَّ َهــا َمف َْســدَ ٌه لِلْ َبــدَنِ َو َم ْو َرثَــهٌ لِ َّ
ــح بَدَ نُــهُ َو َصفَــا َقلْ ُبــهُ َو َمــ ْن ك ُ
الْ ِع َبــا َد ِه َو ُرو َِی َمــ ْن ق َّ
َــل طَ َعا ُمــهُ َص َّ
َــرَ
طَ ْع ُمــهُ َسـ ِق َم بَدَ نُــهُ َو ق ََســا َقلْ ُبــهُ "؛ 3از شــکمبارگی برحــذر باشــید ،چــون
شــکمبارگی فســاد تــن اســت و باعــث بیمــاری و کســالت در عبــادت
میشــود.
خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
50

بنابرایــن ،فراهــم آوردن زمینــه مناســب مســتلزم آن اســت كــه والدیــن
فرزنــدان خــود را بــا غــذای حــال تغذیــه كننــد و بــه آنــان بیاموزنــد غــذا بــه
 .1مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،45ص .8
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ك ُ ََث َعلَ ْی ِه ال َْمء" (طربسی ،مكارم األخالق ،ص .)140
 .3مجلسی ،بحاراألنوار ،ج ،63ص .338

انــدازه بخورنــد و از عــادت بــه پرخــوری پیشــگیری کننــد.

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ میفرمایــد" :اإلنســانُ َعبــدُ اإلحســانِ "؛ 2انســان بنــده
محبــت و احســان اســت .ایــن عالقــه و دوســتی نیــز بــه نوبــه خــود ،زمینــه را
بــرای تأثیرپذیــری از احســان كننــده آمــاده میكنــد؛ زیــرا قلــب انســان بــه هــر
چــه عالقهمنــد باشــد ،ســایر اعضــا و جــوار ج او نیز بــه آن عالقهمند میشــوند
و عالقــه نیــز پذیــرش و پیــروی را در پــی دارد .تحقیقــات روانشناســان نیــز
 .1کلینی ،الكافی ،ج  ،6ص .49
 .2لیثی ،عیون الحكم و املواعظ ،ص .61
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 .4محبت به فرزندان
انســان بهویــژه كــودكان نیــاز بــه محبــت دارنــد ،چنانكــه نیــاز بــه غــذا و
مســكن و امنیــت دارنــد .محبــت بــه كــودكان و فرزنــدان یكــی از وظایــف
الص ْب َیــانَ َو ا ْر َح ُمو ُهــم"؛ 1كودكان
والدیــن اســت .پیامبــر؟ص؟ فرمودنــد" :أَ ِح ُّبــوا ِّ
را محبــت كنیــد و بــا آنــان مهربــان باشــید .محبــت بــه فرزنــدان نــه تنهــا
نیــازی از نیازهــای روحــی او را بــرآورده كــرده ،بــه او اعتمــاد بــه نفــس
میدهــد ،بلكــه افــزون بــر آن موجــب میشــود والدیــن محبــوب كــودكان
شــوند و بــه آنهــا اعتمــاد پیــدا كننــد .ایــن رابطــه مبتنــی بــر محبــت و اعتمــاد
موجــب میشــود فرزنــدان از والدیــن خــود حرفشــنوی داشــته ،خواســتهها
و دســتورات آنهــا را بپذیرنــد و اجــرا كننــد .ایــن تأثیرپذیــری بســتگی بــه
میــزان محبوبیــت والدیــن دارد و هــر چــه میــزان محبوبیــت بیشــتر باشــد،
تأثیرگــذاری آنهــا بــر فرزندانشــان نیــز بیشــتر خواهــد بــود.
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همیــن مطلــب را تأییــد میكنــد .تیلــور میگویــد" :یافتههــای روانشناســان
نشــان میدهــد كــه هــر چــه مخاطبــان نــگاه مثبتتــری بــه گوینــده داشــته
باشــند ،ارتبــاط را مثبتتــر ارزیابــی كــرده و احتمــال بیشــتری دارد نگــرش
خــود را مطابــق نظــر گوینــده تغییــر دهند .آنــگاه وی در ادامــه در تبیین این
مســئله میگویــد " :از آنجــا كــه انســانها ســعی میكننــد شناختهایشــان بــا
احساساتشــان هماهنــگ باشــد ،نگــرش خــود را بــه احتمــال زیــاد بــر حســب
1
نگرشهــای كســانی كــه دوســت دارنــد تغییــر میدهنــد".
بنابرایــن ،میتــوان گفــت احســان و محبــت یكــی از روشهایــی اســت
كــه زمینــه را بــرای هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز آمــاده و مســاعد میكنــد.

خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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 .5مقید بودن والدین به نماز و زیبا نماز خواندن
یکــی از عوامــل مؤثــر در یادگیــری یــك رفتــار و گرایــش بــه آن ،مشــاهده آن
اســت .كــودكان هنــگام مشــاهده یــك عمــل بــا آن آشــنا شــده ،چگونگــی
اجــرای آن را یــاد میآمــوزد و گهــگاه آن را انجــام میدهنــد .بــر ایــن اســاس،
فرزنــدان خانــوادهای كــه روزانــه شــاهد ادای نمــاز از ســوی والدیــن خــود
هســتند ،بــه تدریــج بــا نمــاز آشــنا شــده ،چگونگــی انجــام آن را میآموزنــد
و چــه بســا خــود بــه خــود بــه آن عالقهمنــد شــده ،همــراه بــا پــدر و مــادر نمــاز
بخواننــد .بنابرایــن ،پایبنــدی والدیــن بــه نمــاز زمینــه مناســب و مســاعدی
را بــرای گرایــش فرزنــدان بــه نمــاز فراهــم م ـیآورد.
 .1داودی ،سیره تربیتی پیامرب؟ص؟و اهل بیت ؟مهع؟ ،ج  ،3تربیت اخالقی ،ص .125

 .6رفت و آمد با خانوادهها و افراد اهل نماز
معاشــرت بــا دیگــران بــر شــخصیت و رفتــار انســان تأثیری تدریجی اما بســیار
یگــذارد .معاشــران و همنشــینان نــه تنهــا در رفتــار ،بلكــه در باورها،
عمیــق م 
نگرشهــا و ارزشهــا و موضعگیریهــای یكدیگــر نیــز تأثیــر میگذارنــد .ا گــر
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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مشــاهده نمــاز والدیــن هنگامــی كــودك را بــه ســوی خــود جــذب كــرده و
میــل بــه انجــام آن را در وی برمیانگیــزد كــه والدیــن بــا عشــق و عالقــه و از
صمیــم قلــب بــه نمــاز رو بیاورنــد و چنــان زیبــا نمــاز بخواننــد كــه صحنـهای
دلنشــین و لــذتبخــش را رقــم بزننــد .دیــدن ایــن صحنــه زیبــا موجــب
گرایــش و جــذب فرزنــد بــه نمــاز میشــود .عــاوه بــر ایــن ،والدیــن بــا ایــن
كار خــود ،تصــوری زیبــا ،لذتبخــش و هیجانانگیــز در ذهــن كــودك رقــم
میزننــد كــه نــه تنهــا در همــان زمــان ،كــودك را بــه نمــاز جلــب میكنــد و در
او گرایــش بــه نمــاز ایجــاد میكنــد؛ بلكــه هــر زمــان كــه كــودك آن خاطــرات
را در ذهــن خــود مــرور كنــد ،احســاس آرامــش و لــذت در او ایجــاد شــده و
میــل بــه نمــاز در او زنــده میشــود .خوانــدن نمــاز در اول وقــت ،زینــت کــردن
در هنــگام نمــاز ،بانشــاط و بــه جماعــت ادا کــردن آن ،رفتــن بــه مســجد و
مکانهــای مقــدس و معنــوی بــرای اقامــه نمــاز ،و بیــان داســتانها و

خاطراتــی از نمــاز مــواردی اســت کــه میتوانــد تصــور و خاطــرهای زیبــا از نمــاز
در ذهــن فرزنــدان ایجــاد كنــد.
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دینــی از معاشــرت بــا افــراد ناشایســت نهــی و بــه معاشــرت بــا نیــكان امــر
كردهانــد .از امــام صادق؟ع؟روایــت شــده اســتَ " :ل ت َْص َح ُبــوا أَ ْهـ َـل الْ ِبــدَ عِ َو َل
ـم َقـ َ
ـال رســول الله؟ص؟الْ َمـ ْر ُء َعلَــی
تُ َجالِ ُســوه ُْم َف َت ِصیـ ُروا ِع ْنــدَ ال َّنـ ِ
ـاس ك َوا ِحـ ٍد ِم ْن ُهـ ْ
ِدیــنِ َخلِیلِــ ِه َو َقرِی ِنــ ِه"؛ 1بــا بدعتگــزاران مصاحبــت و نشســت و برخاســت
نكنیــد ،كــه از نظــر مــردم یكــی از آنهــا بشــمار میآییــد .پیامبــر؟ص؟ فرمــود:
"هــر كســی بــر دیـ ِـن دوســت و همــراه خــود اســت" .مطابــق این روایــت ،تأثیر
مصاحبــت و معاشــرت تــا آن انــدازه اســت كــه حتــی اعتقــادات و ارزشهــای
دینــی آنهــا را نیــز تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .بــر ایــن اســاس ،معاشــرت بــا
افــرادی كــه در دینداریشــان اســتوار و بــه نمــاز پایبندنــد ،موجــب تقویــت
دیــن و اســتواری در انجــام دســتورات دینــی میشــود.
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والدینــی كــه بــا افــراد و خانوادههــای متدیــن و مقیــد بــه نمــاز رفتوآمــد
میكننــد ،زمینــه مناســب بــرای گرایــش فرزندانشــان بــه نمــاز را آمــاده و بــه
صــورت غیرمســتقیم آنــان را بــه نمــاز دعــوت و هدایــت میکننــد .در مقابــل،
ارتبــاط بــا افــراد و خانوادههــای سســت ایمــان و بیتوجــه بــه نمــاز در واقــع
نابــود كــردن زمینــه مســاعد بــرای گرایــش فرزنــدان بــه نمــاز ،بلکــه زمینــه
دوری آنهــا از نمــاز اســت .بــه همیــن ســبب ،امــام صــادق ؟ع؟بــه صــورت
ویــژه در مــورد نمــاز تذکــر میدهــد کــه از همنشــینی و دوســتی بــا بینمــازان
بــه شــدت پرهیــز کنیــد:
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رفتوآمــد بــا خانوادههــای متدیــن و مقیــد بــه نماز افزون بــر پیامدهای
مبــارك پیــش گفتــه ،زمین ـهای ایجــاد میكنــد تــا فرزنــد مــا دوســتانی پیــدا
كنــد كــه متعلــق بــه خانوادههایــی متدیــن هســتند و ایــن نیــز ،خــود عاملــی
در گرایــش فرزنــد بــه نمــاز تأثیــر اســت.
بنابرایــن ،ارتبــاط والدیــن بــا خانوادههــای متدیــن و كمــك بــه فرزنــدان
بــرای پیــدا كــردن دوســتانی مذهبــی و بــا ایمــان زمینــه مناســبی را بــرای
هدایــت فرزنــد بــه نمــاز فراهــم م ـیآورد.
 .7پرورش عادتهای مناسب با نماز
برخــی از عادتهــا كــه متأســفانه در جامعــه رواج پیــدا كــرده اســت چنــدان
بــا پایبنــدی بــه نمــاز تناســب نــدارد .عــادت بــه تماشــای تلویزیــون تــا
نیمههــای شــب ،صــرف شــام ســنگین ،دیــر خوابیــدن در شــب و دیــر بیــدار
شــدن در صبــح ،تماشــای فیلمهــای نامناســب و تنبلــی ،بــا ّ
تقیــد بــه نمــاز
بهویــژه نمــاز صبــح در تعــارض اســت .بنابرایــن ،ا گــر والدیــن از همــان ابتــدا
فرزندشــان را بهگون ـهای تربیــت كننــد كــه شــام ســبك بخورنــد ،بــه موقــع
بخوابنــد ،بامــدادان از خــواب برخیزنــد و تــا دیــر وقــت به تماشــای تلویزیون
 .1هامن ،ج ،2ص.671
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ـم َو إِال فَا ْعـ ُز ْب ثُ َّم ا ْعـ ُز ْب ثُ َّم
ـم ِبخ َْصلَ َت ْیــنِ َ .فـإِنْ كَانَ َتــا ِفی ِهـ ْ
ـروا إِ ْخ َوانَكُـ ْ
"ا ْخ َتـ ِ ُ
1
الصلَـ َو ِ
ات ِفــی َم َوا ِقی ِت َهــا"...؛ دوســتان خودتــان را
ا ْعـ ُز ْب ُم َحا َفظَـ ٍه َعلَــی َّ
بــا دو ویژگــی امتحــان کنیــد ،پــس ا گــر در آنهــا بــود (ادامــه دهیــد)
وگرنــه بــه شــدت از آنــان دوری کنیــد؛ اول :حفــظ نمــاز اول وقــت . ...

مشــغول نباشــند ،در واقــع زمینــه مســاعدی بــرای هدایــت فرزنــد بــه نمــاز
فراهــم كردهانــد.
 .8فراهمكردن زمینههای الزم برای آشنایی بیشتر با آموزههای دینی
پایبنــدی بــه نمــاز نتیجــه شــناخت نمــاز اســت .امیرمؤمنــان علــی؟ع؟
ـاج ِفی َهــا إِ َل َم ْع ِر َفــه"؛ 1ای
میفرماینــد" :یَــا كُ َم ْیـ ُـل َمــا ِمـ ْن َح َركَـ ٍه إِ َّل َو أَنْـ َ
ـت ُم ْح َتـ ٌ
کمیــل هیــچ حرکتــی نیســت مگــر اینکــه تــو در انجــام آن نیــاز بــه شــناخت
داری .آری معرفــت و شــناخت یکــی از مهمتریــن زمینههــای بــروز و ظهــور
رفتــار اســت کــه بــدون آن یــا حرکتــی انجــام نمیشــود و ا گــر هــم انجــام
شــود ،چــون مبتنــی بــر شــناخت و آ گاهــی كافــی نیســت ،درونتهــی و
بیاثــر و موقــت اســت .از ســوی دیگــر ،نمــاز یكــی از دســتورهای دینــی اســت
و شــناخت كامــل آن مســتلزم شــناخت دیگــر آموزههــای دینــی بهویــژه
اعتقــادات اســت .بنابرایــن ،آشــنایی فرزنــد بــا آموزههــای دینــی و بــا نمــاز
یكــی از زمینههــای مناســب بــرای هدایــت آنــان بــه نمــاز اســت.
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برخــی آموزههــای دینــی و برخــی مطالــب مربــوط بــه نمــاز را والدیــن
ً
میتواننــد بــه فرزندانشــان بیاموزنــد؛ امــا مســلما از عهــده همــه آموزههــای
ـوزش برخــی مســائل نیــاز به
دینــی بــه صــورت كامــل برنمیآینــد؛ زیــرا اوال آمـ ِ
مهــارت و تخصــص ویــژهای دارد كــه همــه والدیــن از آن برخــوردار نیســتند.
ثانیــا والدیــن بــه دلیــل داشــتن مســئولیتهای مختلــف ،فرصــت کافــی
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ضمینــه ســازی ارتبــاط فرزنــدان بــا محیطهــای مذهبــی ،بخصــوص
مســاجد و هیئتهــا ،ثبــت نــام کــودکان در مرا کــز آموزشهــای دینــی،
آشــنا کــردن کــودکان بــا افــرادی کــه اطالعــات دینــی باالیــی دارنــد ـ از جملــه
روحانــی محــل .شــركت دادن فرزنــد در اردوهــای زیارتــی از جملــه گامهایی
اســت کــه خانــواده میتوانــد بــرای فراهــم شــدن زمینههــای آشــنایی بیشــتر
فرزنــد بــا آموزههــای دینــی بردارنــد.

دو .نقش الگویی
انســان هنــگام تولــد نــه از توانایــی قابــل مالحظ ـهای برخــوردار اســت نــه از
پیرامــون خــود شــناخت و آ گاهــی دارد .بــا وجــود ایــن ،از همان ابتــدای تولد
میكوشــد خــود را بــا دنیــای بیــرون ســازگار كنــد .خداونــد متعــال توانایــی و
ابــزار ایــن ســازگاری را در نهــاد وی قــرار داده اســت و آن چیــزی جــز توانایــی
شــناخت و عمــل بــر اســاس شــناخت نیســت .یكــی از شــیوههای شــناخت
و عمــل ـ بهویــژه در كــودكان ـ تقلیــد و الگوگیــری از دیگــران اســت .کــودک
نورســیده بــا تمــام هــوش و حــواس خــود بــه انســانها و موجــودات پیرامــون
خــود توجــه میكنــد بــه منظــور اینکه اعمــال و رفتار آنها را بشناســد و مطابق
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را بــرای ایــن مهــم ندارنــد .از ایــن رو ،والدیــن عــاوه بــر آموزشهایــی کــه
خودشــان عهــدهدار میشــوند ،بایــد زمینههایی فراهم کنند تا فرزندانشــان
آ گاهیهــای الزم را دربــاره دیــن و دســتورات دینــی کســب نماینــد .منظــور
مــا در اینجــا زمینهســازی بــرای ایــن دســته از آ گاهیهــا اســت.
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آنهــا عمــل كنــد؛ تــا در نهایــت خــود را بــا محیــط ســازگار كــرده ،از آســیب آن
در امــان بمانــد و از مواهــب آن بهرهمنــد گــردد .ایــن فراینــد پیوســته همــراه
انســان اســت .بنابرایــن میتــوان ادعــا کــرد در طــول زندگــی انســان اولیــن و
مهمتریــن روش یادگیــری و ســازگاری موفــق" ،روش الگویــی" اســت.
در میــان تمــام الگوهایــی کــه انســان در طــول عمــر خــود بــا آن مواجــه
میشــود ،خانــواده از اهمیــت ویــژ ه و مقــام ممتــازی برخــوردار اســت .علــل
ایــن اهمیــت عبارتنــد از:
اول .خانــواده اولیــن محیطــی اســت کــه انســان بــه آن قــدم میگــذارد و
آن را تجربــه میكنــد .خانــواده اولیــن پنجــرهای اســت كــه كــودك از آن بــه
دنیــای پیرامــون خــود مینگــرد .اولیــن افــراد ،رفتارهــا ،گفتارهایــی را کــه
یشــنود مربــوط بــه خانــواده اســت .بــه همیــن ســبب،
كــودك میبینــد و م 
اولیــن الگوهایــی کــه سرمشــق زندگــی كــودك قــرار میگیــرد در خانــواده
هســتند.

خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
58

دوم .مــدت زمانــی کــه ایــن الگــو میتوانــد اثرگــذاری کنــد طوالنی اســت.
كــودك بــا الگوهــای موجــود در محیطهــای دیگــر ماننــد معلــم ،همكالســی،
ً
همــكار و دوســتان بــرای مــدت زمانــی محــدود ارتبــاط دارد؛ ولــی معمــوال
ارتبــاط او بــا الگوهــای خانــواده تــا زمانــی كــه زنــده هســتند ادامــه دارد.
ســوم .در دوران کودکــی کــه از یــك ســو ،دوران شــکلگیری شــخصیت

چهــارم .زمینههایــی همچــون وراثــت ،تغذیــه مشــترک ،تأمیــن نیازهــا،
وابســتگیهای فیزیکــی و عاطفــی ،همراهــی و همنشــینی شــبانهروزی
ارتبــاط بیــن فرزنــد و دیگــر اعضــا را قــوی و ناگسســتنی میکنــد .همیــن
موضــوع عاملــی میشــود تــا ایــن الگوپذیــری بــه قویتریــن شــکل تحقــق
پیــدا کنــد.
ـری از خانــواده ،از فرا گیــری خاصــی برخــوردار اســت؛ زیرا
پنجــم .الگوپذیـ ِ
ممکــن اســت در محیطهــای دیگــر الگــو تــک بعــدی باشــد؛ امــا الگو بــرداری
فرزنــد در خانــواده ،تمامــی ابعــاد شــخصیتی ،همچــون فیزیکــی ،رفتــاری،
عاطفــی ،شــناختی ،انگیزشــی ،هیجانــی و نگرشــی را در برمیگیــرد.
ششم .شناخت و اعتماد قوی که بین اعضای خانواده وجود دارد ،اطمینان
خاطــری بــرای فرزنــد ایجــاد میکنــد تــا او در خــود نیــازی بــه ســنجش رفتارهــا و
افــکاری کــه تقلیــد میکنــد ،نبینــد و با خاطــری آســوده سرمشـقگیری کند.
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و اصلیتریــن دوران تربیتپذیــری بــه شــمار میآیــد و از ســوی دیگــر،
بیشــترین تقلیدپذیــری و الگوپذیــری آ گاهانــه و ناآ گاهانــه در ایــن دوره
صــورت میگیــرد؛ بنابرایــن تنهــا یــا مهمتریــن الگوهایــی كــه كــودك بــا آن
ســر وكار دارد ،متعلــق بــه خانــواده اســت .در این دوران پایههای شــخصیت
و زمینههــای اصلــی کــودک بــر اســاس الگوگیــری از خانــواده شــکل میگیــرد
و دیگــر الگوهــا هماننــد محیــط مدرســه و جامعــه ،در مراحــل بعــد ،نقــش
میآفریننــد.
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همه آنچه گفتیم موجب میشــود خانواده جایگاه ممتاز و برجســتهای
در یادگیــری الگویــی فرزنــدان بــه صــورت كلــی داشــته باشــد .از آنجــا كــه
نمــاز و نیایــش بــا خــدا ،یــك عمــل عبــادی کــه متشــكل از رفتارهایــی قابــل
مشــاهده اســت ،نقــش الگویــی والدیــن در آشــنا كــردن كــودكان و فرزنــدان
بــا نمــاز و نهادینــه کــردن آن بســیار پررنگتــر و تأثیرگذارتــر میباشــد.
بــه طــور قطــع نمــاز خوانــدن یــا نخوانــدن والدیــن و اعضــای خانــواده،
نــوع نــگاه ،ارزشــگذاری و چگونگــی اهتمــام آنــان بــه نمــاز و حتــی نــوع
برخــورد آنــان بــا افــراد نمازخــوان ،بــرای فرزنــدان اهمیــت دارد و در بینــش،
نگــرش و اقــدام آنــان نســبت بــه نمــاز تأثیــر میگــذارد .میتــوان گفــت
نمازخــوان شــدن یــا نشــدن فرزنــدان تــا حــدود بســیاری وابســته بــه الگویــی
اســت کــه خانــواده در اختیــار کــودکان قــرار میدهنــد .تحقیقــات مختلفــی
كــه دربــاره میــزان پایبنــدی بــه نمــاز در ایــران انجــام شــده همیــن نظــر را
1
تأییــد میكنــد.
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تمــام آنچــه گفتــه شــد ،حکایــت از وظیفــه ســنگین والدیــن در زمینــه
نمــاز فرزنــدان دارد .پــدر و مــادر در درجــه اول بایــد ّتوجــه بــه ایــن نقــش
قهــری خــود داشــته باشــند؛ در مــورد آن شــناخت الزم را بهدســت آوردنــد
و در جهــت اصــاح خــود قــدم بردارنــد؛ زیــرا آنهــا مهمتریــن الگــوی تربیتــی
کودکشــان هســتند.
 .1ر.ك .محمد داودی ،نقش معلم در تربیت دینی ،ص .198-195

الف) راهکارهای تصحیح و تقویت نقش الگویی خانواده
 .1پایبندی آ گاهانه ،عالمانه و مخلصانه والدین به نماز
معــروف اســت كــه "كــودكان مــا همــان میشــوند کــه هســتیم ،نــه آن كــه
میخواهیــم" .ایــن جملــه بیانگــر واقعیتــی تربیتــی اســت كــه توجــه بــه آن
میتوانــد بســیاری از مشــكالت تربیتــی را حــل كنــد؛ زیــرا یادگیــری بــه روش
الگوبــرداری در تمــام دوران زندگــی انســان جریــان دارد؛ امــا ایــن جریــان در
همــه مراحــل زندگــی بــه یــک صــورت نیســت .كــودكان در ســنین کودکــی
ً
رفتــار و گفتــار والدیــن را عینــا تقلیــد میكننــد .در ایــن مرحلــه ،الگوبــرداری
بــا كمتریــن درك و فهــم و بــا کمتریــن گزینــش جریــان دارد؛ ولــی بــا بــاال
رفتــن ســن ،كــه بــا باالرفتــن قــدرت شــناخت و تجزیــه و تحلیــل كــودكان
همــراه اســت ،فرزنــدان مــا در الگوگیــری بــا آ گاهــی بیشــتر عمــل میكننــد و
دســت بــه انتخــاب میزننــد .در دوران كودكــی ،فرزنــدان فقــط از ظاهــر رفتار
پیــروی میكننــد؛ امــا در دوره دوم ،بــه ســبب رشــد توانایــی شــناخت ،بــه
منطــق رفتــار والدیــن نیــز پــی میبرنــد و اعتقــادات و انگیزههــای پنهــان
رفتــار والدیــن را نیــز درك میكننــد .بــه همیــن جهــت ،در ایــن دوره بــه
الگوگیــری از باطــن رفتــار و گفتــار والدیــن میپردازنــد و بــه ظاهــر آنها بســنده
نمیكننــد.
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در ادامــه ،راهكارهــای بهبــود و تقویــت ایــن نقــش را بــه اختصــار بررســی
میكنیــم.
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ایــن مطلــب در مــورد نمــاز نیــز صــادق اســت .کــودک در ابتــدا فقــط نمــاز
خوانــدن والدیــن را تقلیــد میکنــد؛ امــا بهتدریــج كــه توانایــی شــناخت او
رشــد میكنــد و آ گاهــی او افزایــش مییابــد ،میــزان ارزشــگذاری والدیــن بــه
نمــاز و نیــز میــزان اهتمــام و حــاالت قلبــی والدیــن در نمــاز را درك و آنهــا را
الگــوی خــود قــرار میدهــد و از آن تأثیــر میپذیــرد .همچنیــن بــه تدریــج
انگیــزه والدیــن در ادای نمــاز و نیــز باورهــا و معرفتهایــی را كــه مبنــای
نمــاز خوانــدن والدیــن هســتند ،درك میكنــد و آ گاهانــه میكوشــد در ایــن
زمینههــا نیــز هماننــد والدیــن خــود باشــد.
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بنابرایــن ،ا گــر والدیــن بــا آ گاهــی كامــل و بــرای رضــای خــدا در ادای نماز
شــرایط آن ماننــد پاكیزگــی ،آراســتگی ،شــركت در جماعــت ،حضــور قلــب و
خضــوع و خشــوع را رعایــت كننــد ،فرزنــدان آنــان نیــز از آنــان الگــو میگیرنــد
و احتمــال اینکــه آنــان نیــز بــه نمــاز اهمیــتدهنــد ،بســیار اســت .امــا ا گــر
والدیــن تنهــا بــرای ادای تكلیــف و بــدون رعایــت شــرایط نماز را بهجــا 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،
فرزنــدان ایــن خانــواده گرچــه ممكــن اســت در دوران كودكــی از والدیــن
خــود الگــو بگیرنــد و نمــاز را بخواننــد؛ امــا بــه تدریــج كــه رشــد میكننــد و
توانایــی درك و فهــم آنــان افزایــش مییابــد ،احتمــال اینکــه چنــدان بهایــی
بــه نمــاز ندهنــد یــا حتــی آن را تــرككننــد ،افــزون مییابــد .همچنیــن ا گــر
والدیــن گهــگاه و تنهــا در حضــور برخــی افــراد و برای فــرار از ســرزنش دیگران

 .2مقبولیت و محبوبیت والدین
برخــی از ویژگیهــای والدیــن در تقویــت یــا تضعیــف الگوپذیــری فرزنــدان
تأثیــر بســزایی دارد .از جملــه ایــن ویژگیهــا میتــوان مقبولیــت را نــام بــرد.
گرچــه فرزنــدان بهخصــوص در ســنین كودكــی ،والدیــن خــود را قبــول دارنــد
و بــه صــورت طبیعــی آنــان را الگــوی خــود قــرار میدهنــد ،امــا ممكــن اســت
بــا بــاال رفتــن سـ ِـن فرزنــدان نظــر آنــان دربــاره والدیــن تغییــر كــرده و آنــان را
مقبــول نداننــد.
ا گــر بخواهیــم ایــن مقبولیــت حفــظ و تقویت شــود ،الزم اســت دو ویژگی
در والدیــن ایجــاد و تقویــت شــود :تخصــص و اعتمــاد .چــرا كــه مقبولیــت
آ گاهانــه ناشــی از همیــن دو عامــل اســت .منظــور از تخصــص ،آ گاهی كافی
والدیــن دربــاره آموزههــای دینــی ،بهویــژه نمــاز اســت .منظــور از اعتمــاد ایــن
اســت كــه فرزنــدان بداننــد والدیــن در توصیههــا و خواســتههای دینــی خــود
فقــط رضایــت خــدا و دســتورات دینــی را مــد نظــر دارنــد ،نه منافع شــخصی و
خانوادگــی و غیــره را .والدینــی كــه هــم آ گاهــی كافــی از مســائل و آموزههــای
ً
دینــی دارنــد ،هــم بــه آنچــه میداننــد ،معتقــد و پایبنــد هســتند ،مطمئنــا در
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نمــاز بخواننــد ،فرزنــدان آنهــا ممكــن اســت در دوران كودكــی از آنهــا تقلیــد
كننــد و نمــاز بخواننــد؛ امــا چهبســا در دوران نوجوانــی آن را كنــارگذارنــد؛
چــون انگیــزه آنــان را درك كردهانــد.
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مســائل دینــی نیــز مقبــول و الگــوی فرزنــدان واقــع میشــوند.

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 میتواننــد 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.
 .3هماهنگی رفتار والدین
یكــی از شــرایط ضــروری بــرای موفقیــت والدیــن در ایفــای نقــش الگویــی،
هماهنگــی رفتــار آنهاســت .ناهماهنگــی در رفتــار والدیــن بــه دو شــکل ظاهر
میشــود:
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اول .بدیــن صــورت كــه هــر کــدام از والدیــن در جایــی بهگونــهای
عمــل کننــد و در جــای دیگــر بهگونـ ه دیگــر .بــرای مثــال ،والدیــن در حضــور
دیگــران نمــاز را اول وقــت و بــا کیفیــت بهجــاآورنــد؛ ولــی در خانــه و خلــوت
بــه نمــاز چنــدان اهمیــت ندهنــد؛
دوم .ناهماهنگــی میــان رفتــار پــدر بــا مــادر یــا دیگــر اعضــای خانــواده.
بدیــن صــورت كــه مــادر بــرای مثــال ،بــه نمــاز اهمیــتدهــد و بــه بهتریــن
 .1ر.ک .محمد داودی ،نقش معلم در تربیت دینی ،ص .176

کیفیــت آن را بهجــاآورد؛ ولــی پــدر نمــاز را ســبک بشــمارد یــا آن را تــرک کنــد.

گفتنــی اســت ،در برخــی مــوارد والدیــن ناچارند رفتارشــان متفاوت باشــد
و بــرای مثــال ،در شــرایطی خــاص (بــه دلیــل منتظــر افــرادی بــودن یــا بــه
دلیــل كاری ضــروری) مجبورنــد نمــاز را مختصــر بخواننــد؛ در ایــن صــورت
بایــد بــرای فرزنــد خــود توضیــح دهنــد كــه ایــن اختصــار بــرای چــه بــوده
اســت ،تــا مانــع الگوگیــری آنهــا نشــود.
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هرگونــه ناهماهنگــی میــان رفتــار والدیــن بهشــدت از تأثیرگــذاری
الگویــی والدیــن جلوگیــری میكنــد؛ زیــرا فرزنــد بــدان ســبب كــه رفتــار یــک
دســت و هماهنگــی را مشــاهده نمیکنــد ،متحیــر میمانــد و نمیدانــد
رفتــار كدا میــك از والدیــن را الگــو قــرار دهــد و بــر اســاس آن عمــل كنــد .آیــا
بایــد نمــاز را بــا شــرایط كامــل بخوانــد یــا مختصــر؟ بــه آن اهمیــت بدهــد یــا
ندهــد؟ همیــن تحیــر و ســرگردانی موجــب وقفــه در الگوگیــری میشــود.
افــزون بــر ایــن ،ایــن تعارضهــا موجــب میشــود حساســیت فرزنــد نســبت
بــه رفتارهــای والدیــن تضعیــف و در نهایــت نابــود شــود و نتیجــه طبیعــی
آن ایــن اســت كــه توجهــی بــه رفتــار آنهــا نمیكنــد و بــه همیــن ســبب ،از
رفتــار آنهــا الگــو نمیگیــرد .چــه بســا در برخــی مــوارد ،ایــن تعارضهــا 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.
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 .4تداوم و استمرار رفتارها
آمــوزش نمــاز بــه فرزنــدان در خانــواده زمــان فراوانــی را بــه خــود
اختصــاص میدهــد و از تولــد تــا حــدود هفــده یــا هیجــده ســالگی طــول
میكشــد .در طــول ایــن دوره یــا دسـتكم تــا زمانــی كــه آمــوزش كامــل شــود
و ایــن رفتــار در فرزنــد نهادینــه شــود ،بایــد رفتــار الگوهــا یعنــی پــدر و مــادر
تــداوم یابــد.
این استمرار از دو جهت ضرورت دارد:
نخســت آنكــه فرزنــد رفتــار والدیــن را میبینــد و از راه مشــاهده آن را
میآمــوزد و تقلیــد میکنــد .ایــن مشــاهده و تقلیــد بایــد بــه انــدازهای تــداوم
داشــته باشــد كــه فرزنــد بتوانــد تمــام ابعــاد و جوانــب آن را بیامــوزد و در خــود
نهادینــه كنــد .ا گــر كمتــر از ایــن مقــدار تــداوم یابــد ،فراینــد یادگیــری ناقــص
میشــود؛
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دوم آنكــه ایــن رفتــار حتــی ا گــر بعــد از تســلط كامــل فرزنــد بــه نمــاز و
یادگیــری آن قطــع شــود ،ایــن ســؤال بــرای فرزنــد پیــش میآیــد كــه چــرا پــدر
یــا مــادرش نمــاز را تــرك كــرده و چــه بســا ایــن شــبهه بــرای او مطــر ح شــود
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

 .1فرزندساالری
فرزنــد ســاالری پدیــدهای جدیــد اســت كــه ا گــر در خانــواده و جامعــهای
حا كــم شــود ،جایــگاه و نقــش فرزنــدان بــر جایــگاه و نقــش والدیــن برتــری
مییابــد و خواســتههای فرزنــدان در اولویــت قــرار میگیــرد .نتیجــه طبیعــی
حاكمیــت ایــن پدیــده ایــن اســت كــه والدیــن نمیتواننــد الگــو و سرمشــق
فرزنــدان قــرار بگیرنــد؛ زیــرا جایــگاه و شــأن و منزلــت آنــان چنــان تنــزل كــرده
و والدیــن چنــان كوچــك میشــوند كــه دیــده نمیشــوند تــا چــه رســد بــه
اینگــه الگــو و سرمشــق قــرار بگیرنــد.
دیــن مبیــن اســام در عیــن حــال كــه بــر رعایــت احتــرام و شــأن و
منزلــت فرزنــدان تأ كیــد كــرده و والدیــن را بــه نیكــی بــه فرزنــدان و برخــورد
محبتآمیــز 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
اســت 1.در ســخنان پیشــوایان دیــن نیــز اطاعــت آنــان ـ هــر چنــد كافــر باشــند
ـ جــز در مــوردی کــه امــر بــه معصیــت خداونــد باشــد ،واجــب شــمرده شــده
2
اســت.
ُشكُوا ِب ِه شَ ْیئاً َو بِالْوالِ َدیْنِ إِ ْحساناً (نساء.)36 :
َ .1و ا ْع ُبدُوا اللّ َه َو ال ت ْ ِ
ـال أَ ِمی ـ ُر الْ ُمو ِم ِنی ـ َن؟ع؟ ..." :إِ َّن لِلْ َوالِـ ِـد َعلَــی الْ َولَـ ِـد َح ّق ـاً فَ َحـ ُّـق الْ َوالِـ ِـد َعلَــی الْ َولَـ ِـد أ ْنَ
 .2قَـ َ
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الگویــی خــود را بهخوبــی ایفــا كنــد .در ادامــه برخــی از مهمتریــن موانــع را
بررســی میكنیــم.
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 .1دوست گرایی
ً
فرزنــدان در دوران کودکــی معمــوال بیشــتر اوقــات خــود را بــا والدیــن ســپری
میکننــد و از نظــر روحــی هــم بــه خانــواده وابســتهاند .بــه تدریــج كــه رشــد
میكننــد و سنشــان باالتــر مــیرود ،بــه ســوی دوســتان و همســاالن خــود
گرایــش پیــدا كــرده و مقــدار بیشــتری از وقــت خــود را بــا آنــان میگذراننــد.
ا گــر همراهــی بــا دوســتان بیــش از انــدازه معمــول باشــد و حالــت افراطی پیدا
كنــد موجــب میشــود الگوگیــری فرزنــد از خانــواده كمرنــگ شــده و بهتدریــج
دوســتان جــای خانــواده را بگیرنــد .ایــن پدیــده بهویــژه ا گــر دوســتان فرزنــد
از نظــر تقیــد بــه ارزشهــای دینــی و نمــاز در شــرایط مطلوبــی نباشــند ،تأثیــر
نامناســبی بــر هدایــت فرزنــدان بــه ســوی نمــاز میگــذارد.
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برای مواجهه با این مانع چند راهكار مفید است:
راهــكار اول :چــه در دوران کودکــی و چــه در دوران نوجوانــی والدیــن
زمــان بیشــتری را بــا فرزنــدان خــود ســپری کننــد تــا نیــاز فرزندان به معاشــرت
بــا دوســتان تــا حــد زیــادی تأمیــن شــود و از ایــن طریــق مانــع شــكلگیری
دوسـتگرایی افراطــی در فرزنــدان خــود شــوند .حتــی هنگامــی کــه فرزنــدان
بــا دوســتان وهمســاالن خــود ،مشــغول بــازی و تفریــح هســتند ،الزم اســت
والدیــن نیــز گاهــی بــا آنــان همراهــی کننــد تــا هــم بتواننــد دوســتان او را
شناســایی کننــد و هــم ارتبــاط خودشــان را بــا فرزنــدان حفــظ کننــد.
راهــكار دوم :والدیــن ســعی کننــد بــا روشهــای مختلــف در فراینــد
ـی ٍء إِال ِفــی َم ْع ِصیَ ـ ِه اللَّ ـ ِه ُس ـبْ َحانَ ُه  ( "...نهجالبالغــه ،حكمــت .)399
یُ ِطی َع ـ ُه ِفــی ك ُِّل شَ ـ ْ

 .2الگوهای نامناسب
یكــی از موانــع ایفــای نقــش الگویــی والدیــن الگوهــای نامناســب هســتند.
فرزنــدان ممكــن اســت ایــن الگوهــا را از دوســتان ،رادیــو و تلویزیــون ،كوچــه
و بــازار ،ماهــواره ،كتابهــای داســتان آموختــه باشــند .بــه هــر حــال ،ایــن
الگوهــا خــاف باورهــا ،گرایشهــا ،ارزشهــا و رفتارهــای والدیــن را بــه فرزنــد
مــا القــا میكننــد و میتواننــد تأثیــر نقــش الگویــی والدیــن را كمرنــگ و حتــی
از بیــن ببرنــد.
برای مبارزه با الگوهای نامناسب راهكارهای زیر توصیه میشود:
•نخســتین راهــكار :چنانكــه پیــش از ایــن در زمینهســازی اشــاره
كردیــم ،ایــن اســت كــه بــا فراهــم آوردن زمینــه مناســب مانــع آشــنایی
فرزنــدان بــا ایــن الگوهــا بشــویم.
•دومیــن راهــكار :در صــورت نبــود زمینــه مســاعد ،والدیــن بایــد از
راه آ گاهــی دادن ،توانایــی تشــخیص و تصمیمگیــری صحیــح را در فرزنــد
ایجــاد كننــد؛ بهگونـهای كــه بتوانــد آ گاهانــه از الگوهــای منفــی دوری كنــد.
•ســومین راهــكار :همچنیــن والدیــن میتواننــد بــا معرفــی
ویژگیهــای زشـ ِـت الگــوی نامناســب و نیــز بــا بیــان پیامدهــای منفــی
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گزینــش دوســتان دخالــت کننــد و فرزنــدان خــود را بــه ســمت دوســتانی
هدایــت کننــد کــه بــا ارزشهــا و باورهــای والدیــن هماهنــگ هســتند تــا
نقــش الگویــی دوســتان تقویتكننــده نقــش الگویــی والدیــن باشــد.
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الگوگیــری از او ،گرایــش بــه ایــن الگــو را در فرزنــد بــه پایینتریــن حــد رســاند
و حتــی فرزنــد را از وی متنفــر كننــد .در ایــن صــورت ،نــه تنهــا فرزنــد او را
الگــوی خــود قــرار نمیدهــد ،بلكــه بــا توجــه بــه آ گاهـیای كــه از او بــه دســت
آورده ،چــه بســا ســعی میكنــد رفتارهــای مخالــف او را انجــام بدهــد و از ایــن
طریــق ،تهدیــد بــه فرصــت تبدیــل میشــود.
•چهارمیــن راهــكار :الگوهــای مثبتــی بــرای فرزنــدان معرفــی یــا
ایجــاد شــود و نشــاط و جذابیــت ایــن الگوهــا نیــز بهگون ـهای تقویــت شــود
كــه فرزنــدان بیشــتر بــه ســوی ایــن الگوهــا تمایــل پیــدا كننــد.
•پنجمیــن راهــكار :ا گــر هیــچ یــك از ایــن راهكارهــا مؤثــر واقــع نشــد،
ضــرورت دارد والدیــن بكوشــند الگوهــای منفــی را بــا آ گاهیبخشــی و تذكــر
اصــاح كننــد.
•ششــمین راهــكار :ا گــر ایــن فعالیتهــا كارگــر نیفتاد ،شایســته اســت
ارتبــاط فرزنــد بــا الگوهــای منفــی بــه حــد اقــل یــا صفــر برســد و راهــكار آن
قطــع ارتبــاط خانوادگــی ،عــوض کــردن محلــه یــا مدرســه و حتــی هجــرت از
آن شــهر و روستاســت.
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 .1تلویزیون و رسانههای دیگر
اســتفاده بیــش از انــدازه از رســانههای مختلــف بــه ویــژه تلویزیــون ،از یــک
طــرف ارتبــاط فرزنــدان بــا والدیــن را بــه حداقــل میرســاند و همیــن امــر
الگوگیــری فرزنــدان از والدیــن را تضعیــف میكنــد .از ســوی دیگــر ،ایــن
رســانهها بــا معرفــی الگــو بــا روشهــای جــذاب ســمعی و بصــری موجــب

برای مبارزه با این مانع شایسته است این فعالیتها انجام شود:
اول .در درجــه اول والدیــن بكوشــند فرزنــدان خــود را در معــرض ایــن
رســانهها و شــبكهها قــرار ندهنــد.
دوم .والدیــن بكوشــند از راه ارتبــاط جــذاب و هیجانــی بــا فرزنــدان
خــود در قالبهایــی همچــون بــازی ،تفریــح و مســافرت ،پیونــد خــود بــا
فرزندانشــان را تقویــت كــرده و از وابســتگی آنــان بــه رســانهها پیشــگیری
کننــد.
ســوم .والدیــن میتواننــد از راه آ گاهیبخشــی در مــورد خطــرات و
آســیبهای وابســتگی بــه رســانهها ،در قالــب گفتگوهــای صمیمانــه
یــا فرســتادن فرزنــدان بــه کالسهــای آموزشــی خــاص و یــا مشــاوره بــا
متخصصــان ،مانــع وابســتگی فرزنــد بــه رســانه شــده و در عیــن حــال روش
صحیــح اســتفاده از رســانهها را بــه آنــان بیاموزنــد.
چهــارم .والدیــن میتواننــد بــا مشــاركت فرزنــدان بــرای مــدت زمــان و
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میشــوند فرزنــدان مــا الگوهــای معرفــی شــده ایــن رســانهها را الگــوی
خــود انتخــاب كننــد؛ ایــن نیــز بــه نوبــه خــود تأثیرگــذاری الگویــی والدیــن
را تضعیــف میكنــد .ایــن خطــر وقتــی جدیتــر میشــود کــه ایــن رســانهها
بهوســیله دشــمنان اســام هدایــت و رهبــری بشــوند؛ همچــون برخــی
شــبکههای ماهــوارهای و ســایتهای اینترنتــی فاســد.
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نــوع اســتفاده از ایــن رســانهها قوانینــی را تدویــن و اجــرا كننــد تــا ارتبــاط
فرزنــد بــا رســانهها در كنتــرل قــرار گیــرد.
 .2اشتغال تماموقت والدین
از دیگــر مســائلی کــه فاصلــ ه بیــن فرزنــدان و والدیــن را زیــاد و در نتیجــه
نقــش الگویــی آنــان را کمرنــگ میکنــد ،اشــتغال تماموقــت والدیــن اســت.
وقتــی پــدر و مــادر هــر دو شــاغل باشــند و کــودک یــا در مهدکــودک باشــد و یــا
در خانــه ،تنهــا روز را ســپری کنــد و والدیــن وقتــی بــه خانــه برســند کــه زمــان
خــواب کــودک اســت ،دیگــر فرصتــی بــرای الگوگیــری از والدیــن نمیمانــد.
راه حــل ایــن مشــکل بــه دســت خــود والدیــن اســت؛ یعنــی والدیــن بایــد
از حجــم کارشــان بکاهنــد تــا فرصــت کافــی بــرای همراهــی بــا فرزندانشــان
داشــته باشــند.

سه .نقش آموزشی
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نمــاز عملــی عبــادی مشــتمل بــر انجــام اعمالــی خــاص همــراه بــا قرائــت و
ذكــر اســت كــه بایــد بــه كیفیــت و شــرایطی خــاص كــه در شــرع مشــخص
شــده ،انجــام گــردد .از آنجــا کــه نمــاز بایــد بــا نیــت خالــص و بــه قصــد
انجــام فرمــان خــدا اقامــه شــود ،الزمــه آن آ گاهیهایــی در حــوزه اعتقــادی
اســت .نیــز از آنجــا کــه بایــد بــا آداب و شــرایطی خــاص انجــام شــود ،نیازمنــد
آ گاهیهایــی در زمینــه احــکام اســت .تمــام ایــن آ گاهیهــا بایــد بــه هنــگام،
بــه انــدازه و متناســب بــا شــرایط رشــد جســمانی و روانــی فرزنــد بــه او ارائــه

والدیــن در جایــگاه اولیــن معلــم و مربــی فرزنــد خویــش وظیفــه و نقــش
بزرگــی در ایــن زمینــه بــر عهــده دارنــد .آنــان بایــد كــودكان خــود را بــا نمــاز و
تمــام ابعــاد و جوانــب آن آشــنا كننــد و بــه همیــن جهــت ،یکــی از نقشهــای
والدیــن در مســیر ترغیــب فرزنــدان بــه نمــاز و نهادینــه کــردن نمــاز در جــان
فرزنــدان ،نقــش آموزشــی اســت .در روایــات معصومان؟مهع؟نیــز بــر آمــوزش
نمــاز بــه فرزنــدان از جانــب والدیــن تأ كیــد شــده اســت .امیرالمؤمنیــن
علی؟ع؟میفرمایــد" :علمــوا صبیانكــم الصــاة "....؛ 1بــه فرزنــدان خــود نمــاز
بیاموز یــد .همچنیــن پیامبــر ا کــرم؟ص؟ والدینــی را کــه در آمــوزش واجبــات
دینــی بــه فرزنــدان خــود کوتاهــی میکننــد ،توبیــخ كــرده و فرمــوده اســت:
یــل یَــا َر ُس َ
" َویْ ٌ
ِــم
ِــم َف ِق َ
ــول اللَّــ ِه ِمــ ْن آبَائِه ُ
ــل ِلَطْفَــالِ آ ِخــ ِر ال َّز َمــانِ ِمــ ْن آبَائِه ْ
2
ش ِكیـ َن َف َقـ َ
ـم شَ ـ ْیئاً ِمـ َن الْ َف َرائِـ ِ
ـض "...؛
الْ ُم ْ ِ
ـم الْ ُم ْؤ ِم ِنیـ َن َل یُ َعلِّ ُمونَ ُهـ ْ
ـال َل ِمـ ْن آبَائِ ِهـ ُ
وای بــر کــودکان آخرالزمــان از جانــب پــدر و مادرشــان! پــس به ایشــان عرض
 .1صدوق ،خصال ،ج  ،2ص .627
 .2نوری ،مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل ،ج  ،15ص .164
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شــود .از ســوی دیگــر ،یکــی از عوامــل اصلــی تــرک نمــاز در فرزنــدان ناآ گاهــی
از چیســتی و فلســفه ،چگونگــی اقامــه ،آثــار و فوایــد ،و عواقــب زیانبــار تــرک
نمــاز اســت .چنانكــه بیرغبتــی بــه نمــاز و نامرتــب خوانــدن نمــاز و اهمیــت
نــدادن بــه آن ناشــی از آ گاهــی ناكافــی و ناقــص از نمــاز اســت .در مقابــل،
شــناخت بیشــتر نســبت بــه نمــاز موجــب رغبــت بیشــتر بــه نمــاز و پایــداری و
اســتقامت بیشــتر در ایــن راه اســت.
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شــد :ای رســول خــدا ،منظورتــان پــدر و مــادران مشــرک اســت .ایشــان پاســخ
دادنــد :خیــر! از جانــب پــدر و مــادران مؤمــن؛ بــه علــت ایــن کــه واجبــات
دینــی را بــه فرزندانشــان آمــوزش نمیدهنــد.
بنابرایــن ،ضــرورت دارد والدیــن بــه نقــش آموزشــی خــود توجــه جــدی
داشــته باشــند و خــود را بــرای ایفــای مؤثــر آن آمــاده كننــد .ایفــای موفــق
نقــش آموزشــی والدیــن مســتلزم آشــنایی آنــان بــا راهكارهــا و موانــع ایفــای
نقــش اســت .از آنجــا كــه در فصــل چهــارم بــه تفصیــل دربــاره روشهــای
آمــوزش نمــاز بحــث خواهیــم كــرد ،در اینجــا دربــاره راهكارهــا بحــث
نمیكنیــم و تنهــا بــه بحــث موانــع میپردازیــم.
موانع ایفای نقش آموزشی
برخــی از مهمتریــن موانــع ایفــای نقــش آموزشــی والدیــن بــه شــر ح زیــر
اســت:
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 .1پایین بودن اطالعات دینی والدین
یكــی از موانــع اصلــی ایفــای نقش آموزشــی والدین در خانــواده ،اندك بودن
اطالعــات دینــی والدیــن اســت .بســیار پیــش میآیــد کــه بضاعــت دینــی
والدیــن ،حتــی والدیــن تحصیــل کــرده ،چنــان انــدك اســت كــه پاســخگوی
نیازهــای شــرعی خودشــان هــم نیســت ،چــه رســد بــه اینکــه پاســخگوی
نیازهــای آموزشــی و تربیتــی فرزندانشــان باشــد .بنابرایــن ،والدیــن بایــد تــا
آنجــا كــه میتواننــد در باالبــردن ســطح معلومــات دینــی خــود بكوشــند تــا
بتواننــد ایــن وظیفــه را بــه بهتریــن وجــه بــه انجــام برســانند.

 .3مشغل ه زیاد والدین
گاه برخــی از والدیــن چنــان پرمشــغلهاند كــه فرصتــی بــرای در كنــار خانــواده
بــودن ندارنــد ،تــا چــه رســد بــه فرصــت آمــوزش نمــاز بــه فرزنــدان خــود.
والدیــن بایــد توجــه داشــته باشــند کــه تعلیــم و تربیــت فرزندانشــان از
مهمتریــن وظایــف آنــان اســت .چــرا كــه فرزنــدان مــا ثمــره زندگــی و میــوه
دل مــا هســتند و خوشــبختی آنــان خوشــبختی مــا و بدبختیاشــان مایــه
ی ماســت.
ســرافکندگ 
 .4دشواری تربیت دینی
یكــی دیگــر از موانــع ایفــای نقــش آموزشــی والدیــن ایــن اســت كــه آمــوزش
و پــرورش ،بهویــژه آمــوزش دینــی و نمــاز ،ســختیها و دشــواریهایی دارد
و بــه مقصــد رســاندن ایــن وظیفــه نیــاز بــه صبــر ،حوصلــه ،تــاش و پشــتکار
دارد .والدینــی میتواننــد از عهــده ایــن كار خطیــر برآینــد كــه خــود را بــرای
تحمــل ایــن ســختیها آمــاده كــرده باشــند.
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 .2نداشتن مهارت کافی
داشــتن اطالعــات دینــی بــه تنهایــی بــرای موفقیــت والدیــن در تربیــت
دینــی فرزندانشــان كافــی نیســت و افــزون بــر آن ،بایــد بــه انــدازه كافــی از
روشهــای كارآمــد آمــوزش نمــاز نیــز آ گاهــی داشــته ،بتواننــد بــا مهــارت آنهــا
را بــه كار بگیرنــد .بــرای ایــن كار چــه بســا الزم باشــد دورههــای خاصــی را
بگذراننــد تــا بــا ایــن روشهــا و مهارتهــای مربــوط بــه آن آشــنا بشــوند.
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 .5بیتوجهی و اهمیت ندادن به آموزشهای دینی
ً
از آنجــا كــه والدیــن معمــوال اطالعــات دینــی كافــی ندارنــد و از تأثیــرات
سرنوشتســاز پیــروی از آموزههــای دینــی مطلــع نیســتند ،بــه تربیــت دینــی
فرزنــدان خــود نیــز اهمیــت چندانــی نمیدهنــد .در حالــی كــه والدیــن
بایــد بداننــد نــه تنهــا ســعادت اخــروی ،بلكــه ســعادت دنیــوی و موفقیــت
فرزندانشــان در زندگــی نیــز ،در گــرو آشــنایی و پایبندی به دیــن و آموزههای
دینــی اســت .بــه همیــن جهــت ،باید بــه تربیت دینــی فرزندان خــود اهمیت
بســیاری دهنــد .البتــه ،گاه برخــی شــبهات و افــكار و اندیشـههای نادرســت،
ایــن ذهنیــت را بــرای والدیــن درســت میكنــد كــه دیــن و مقیــد بــودن بــه
آن نقشــی در خوشــبختی انســانها ندارد .به همین جهت ،شایســته اســت
ایــن شــبهات بــا روشهــای صحیــح از ذهــن والدیــن زدوده شــود.
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 .6تزلزل خانواده
هنگامــی كــه روابــط پــدر و مــادر كــه ســتونهای خانوادهانــد مســتحكم
نباشــد ،در واقــع بنــای خانــواده لــرزان اســت و هــر لحظــه احتمــال م ـیرود
ایــن بنــا درهــم شــكند و فــرو ریــزد .در چنیــن خانــوادهای فرصــت و فضایــی
بــرای برنامهریــزی در راســتای رشــد و تكامــل اعضــای خانــواده بــه وجــود
نمیآیــد و دغدغــه اصلــی آنهــا یــا اســتوار كــردن ایــن بنــا یــا تأســیس بنایــی
دیگــر اســت.

چهار .نقش نظارتی و مراقبتی
نظــارت و مراقبــت یكــی از ضروریــات فعالیــت تربیتــی اســت و بــدون آن
نمیتــوان بــه ســرانجام رســیدن فعالیتهــای تربیتــی امیــد داشــت؛ زیــرا
غیــر از والدیــن عوامــل دیگــری هــم بــر نگرشهــا و رفتارهــای فرزنــد مؤثــر
هســتند و همانهــا ممكــن اســت تالشهــای والدیــن را كماثــر یــا منحــرف
كــرده ،و در نتیجــه ،پــس از مدتــی ممكــن اســت فرزنــد رفتــار آموختــه شــده را
تــرك كــرده یــا حتــی بــا آن بــه ســتیزه برخیــزد .اینجاســت كــه والدیــن متوجــه
میشــوند کــه در اثــر عواملــی کــه از نظــر آنــان مخفــی مانــده ،تمــام زحمــات
آنــان بربــاد رفتــه اســت.
برخی از دالیل نیاز به مراقبت و نظارت عبارتند از:
اول .تأثیرپذیــری بــاال كــه ناشــی از ناآ گاهیهــا و ناپختگیهــای دوران
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 .7عادت کردن فرزندان به تقلید کورکورانه
درســت اســت كــه كــودكان بیشــتر آموختههــای خــود را از راه تقلیــد فــرا
میگیرنــد؛ امــا تكیــه بیــش از انــدازه بــر ایــن فراینــد ،خــود مانعــی جــدی
بــرای تعلیــم و تربیــت دینــی فرزنــدان میگــردد .از ایــن رو ،والدیــن بایــد
حــس کنجــکاوی فرزندانشــان را بخصــوص در ســنین نوجوانــی ،ار ج نهنــد
ّ
و ایــن حــس را در آنــان زنــده نــگاه داشــته ،روحیــه پرسشــگری و نقــادی را
ـری اســتداللی
در آنهــا تقویــت کــرده ،آنــان را بــه ســوی حقجویــی و حقپذیـ ِ
ســوق دهنــد.
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کودکــی و نوجوانــی اســت؛
دوم .روزمرگــی و عــدم آیندهنگــری و نداشــتن قــدرت خودکنترلــی و
مراقبــت از خــود؛
ســوم .جــدا شــدن تدریجــی کــودکان از خانــواده و قــرار گرفتــن در میحطهــای
اجتماعی مختلف؛
چهــارم .هیجانــات و عواطــف فراوان ،شــدید و پیچیــده دوران نوجوانی
و روحیــه دوسـتگرایی و گروهگرایــی آنــان؛
پنجــم .تنــوع و فراوانــی رســانههای فــردی و گروهــی و عمــق و گســتره
بــاالی تأثیرگــذاری آنهــا.
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الف) صالحیتهای الزم برای نظارت و مراقبت
فرزنــدان مــا در عرصههــای مختلــف نیاز به مراقبت و نظــارت دارند .نظارت
و مراقبــت در دوران نــوزادی و کودکــی گســتره وســیعی را در برمیگیــرد؛ امــا
بیشــتر در قلمــرو مســائل زیســتی کــودک اســت تــا مســائل تربیتــی .بــا ایــن
حــال ،مراقبــت از محیــط کــودک و افــرادی كــه بــا وی در اتبــاط هســتند
نقــش مهمــی در تربیــت او دارد .فرزنــدان هرچــه بزرگتــر میشــوند در
کارهــای شــخصی و زیســتی خودشــان مســتقل میشــوند و در عــوض بــه
مراقتبهــا و نظارتهــای تربیتــی و رفتــاری بیشــتری نیــاز پیــدا میكننــد.
بــه عبــارت دیگــر ،بــا باالتــر رفتــن ســن کــودک و رشــد فکــری ،عاطفــی و

از ســوی دیگــر ،خصوصیــات و ویژگیهــای فرزنــد در دورههــای مختلــف
رشــد تغییــر میكنــد و بــه تناســب آن نــوع و شــیوه نظــارت نیــز بایــد تغییــر
كنــد .در دوران کودکــی (از تولــد تــا 13ـ 14ســالگی) بــه دلیــل ویژگیهــای
خــاص ایــن دوره ،نظــارت آشــکار و بیپــرده اســت و اعمــال آن در قالــب امــر
و نهــی و تشــویق و تنبیــه مســتقیم اســت؛ امــا در دوران نوجوانــی و جوانــی
(  14ســالگی بــه بعــد) كــه فرزنــد مــا از نظــر جســمی بــه بلــوغ رســیده و از
نظــر ویژگیهــای شــخصیتی ،توانایــی شــناخت و عمــل رشــد یافتــه اســت،
نظــارت بایــد نامحســوس و در قالــب مشــاوره ،گفتگوهــای صمیمانــه و
ماننــد آن باشــد .ایــن مطلــب از ســخنان حکیمانــه پیامبــر؟ص؟ نیــز اســتفاده
میشــود .ایشــان فرمودنــد" :هفــت ســال اول ،دوران وابســتگی کــودک بــه
والدیــن اســت ،کــودک بــه شــدت نیــاز بــه مراقبــت دارد و تمــام کارهایــش
بــه عهــده والدیــن اســت و در نتیجــه ماننــد " گل" اســت کــه دائــم بایــد از آن
1
مراقبــت و در مقابــل ســرما و گرمــا محافظــت شــود" .
 .1ق ََال َر ُس ُ
ول اللَّ ِه؟ص؟" :الْ َولَ ُد َریْ َحانَ ٌه  (...صحیفه اإلمام الرضا؟ع؟ ،ص)45؛ عن
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حرکتــی او ،گرچــه در بعــد زیســتی نیــاز بــه مراقبــت و نظــارت كمتــر میشــود،
قلمــرو نظــارت در بعــد روحــی و فكــری و عاطفــی گســتردهتر میشــود و الزم
توآمــد ،دوس ـتیابی و دوس ـتداری ،رســانههایی
اســت رفتــار و گفتــار ،رف 
کــه در اختیــار فرزنــد قــرار دارد و نحــوه اســتفاده از آنهــا ،احساســات و داد و
ســتدهای عاطفــی و وضعیــت روحی روانــی فرزند ،آموزشــگاه و فعالیتهای
تحصیلــی وی همگــی تحــت مراقبــت و نظــارت قــرار بگیرنــد.
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در هفــت ســال دوم ،فرزنــدان مــا بــرای آمــوزش و تأدیــب آمادگــی کامــل
دارنــد و بهراحتــی دســتورات و خواســتههای والدیــن و مربیــان خــود را
میپذیرنــد 1و هماننــد یــك غــام نظارتهــا و امــر و نهیهــا را میپذیرنــد؛
امــا در دوران نوجوانــی و جوانــی روحیــه اســتقالل طلبــی او 2باعــث مــی شــود
کــه نظارتهــای بیپــرده و امــر و نهیهــای مســتقیم را نپذیرنــد و حتــی
گاهــی در مقابــل آنهــا موضعگیــری و لجبــازی کننــد .پــس در ایــن دوره ،بایــد
نظــارت نامحســوس بــوده و اصــاح از راه مشــاوره و گفتگوهــای صمیمانــه
صــورت بگیــرد.
بــر ایــن اســاس ،موفقیــت در امــر نظــارت و مراقبــت در گــرو ویژگیهــا و
صالحیتهایــی اســت كــه والدیــن بایــد آنهــا را در خــود ایجــاد كننــد .ایــن
صالحیتهــا عبارتنــد از:

یهــا و نیازهــای روحــی ـ روانــی ،عاطفــی و رفتــاری
اول .آ گاهــی از ویژگ 
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دوم .آ گاهی از شیوههای نظارت و بازخوردگیری
والدیــن بایــد بداننــد بــا چــه روشهایــی میتواننــد فرزنــد خودشــان را تحت
نظــر بگیرنــد ،و بــا چــه روشهــا و ســنجشهایی میتواننــد آنــان را ارزیابــی
کننــد .در غیــر ایــن صــورت ،ممکــن اســت بــا روشهــای اشــتباه و آســیبزا
زیانهــای جبــران ناپذیــری بــه فرزنــدان خــود وارد کننــد.
سوم .نشانهشناسی و دقت و ریزبینی در آن
در پزشــکی یکــی از مهمتریــن موضوعــات ،شــناخت نشــانههای بیماریهــا
اســت ،در تربیــت هــم ایــن موضــوع بســیار مهــم اســت .شــناختهایی
همچــون نشــانههای ســطح رشــد فکــری ،عاطفــی و رفتــاری متربــی،
شــناخت نشــانههای ســامت و عــدم ســامت او در فراینــد تربیــت و
بخصــوص نظــارت و مراقبــت از ضروریــات اســت.

چهارم .رازداری ،دلسوزی ،حلم و بردباری

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل دوم

فرزنــدان در هــر دوره ســنی
ایــن آ گاهــی از لــوازم نظــارت اســت؛ چــون والدیــن بــدون علــم از شــرایط و
ویژگیهــای فرزنــدان خــود در هــر رده ســنی ،نمیتواننــد بفهمنــد کــدام یــک
از رفتــار و حــاالت فرزندشــان طبیعــی و مقتضــای ســن آنهاســت و کــدام یــک
ً
غیــر طبیعــی و نشــانگر یــک نــوع ناهنجــاری اســت .مســلما ایــن آ گاهــی در
نحــوه پیشــگیری و درمــان خطــرات احتمالــی هــم الزم اســت.
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کســی کــه نظــارت بــر فرزنــدان را بــه عهــده میگیــرد ،ا گــر رازهــا و اســراری را
کــه در خــال نظــارت کشــف میکنــد فــاش ســازد یــا صبــور و بردبــار نباشــد و
برخوردهــای عجوالنــه و افراطــی داشــته باشــد ،و حتــی ا گــر بیتفــاوت باشــد
و دلــش بــرای متربــی نســوزد ،نظــارت او نــه تنهــا ســودی نخواهــد داشــت،
بلکــه کامــا خطرنــاک اســت.
ب) روش نظارت و مراقبت
پــس از روشــن شــدن ضــرورت مراقبــت و نظــارت و صالحیتهــای الزم بــرای
آن ،ا كنــون بایــد بــه روش نظــارت و مراقبــت بپردازیم.
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 .1تغافل
اولیــن اقــدام در نظــارت و مراقبــت "تغافــل" اســت .هنگامــی كــه متوجــه
خطایــی میشــویم ،در بســیاری از مــوارد الزم نیســت آن را متذكــر شــویم؛
بلکــه بایــد وانمــود كنیــم چیزی نمیدانیم .تغافل و چشــم پوشــی از اشــتباه
دیگــران یــک فضیلــت اخالقــی بــزرگ اســت؛ امیرمؤمنــان؟ع؟ میفرماینــد:
ش ِف أَ ْعـ َـالِ الْكَرِیـ ِـم َغ ْفلَ ُتــهُ َعـ َّـا یَ ْعلَــم"؛ یکــی از بــا ارزشتریــن کارهــای
" ِمـ ْن أَ ْ َ
انســان بزرگــوار "تغافــل" از چیزهایــی اســت کــه از آن آ گاه اســت 1.یکــی از آثــار
تغافــل در امــور ک ـمارزش ،حفــظ اقتــدار مربــی یــا والدیــن اســت ( َو َعظِّ ُمــوا
ـی ِم ـ َن ْالُ ُمــور)2؛ زیــرا عــدم تغافــل ممکــن اســت
أَقْدَا َركُـ ْ
ـم بِال َّتغَا ُفــلِ َعــنِ الدَّ نِـ ِّ
قبــح خطــا را بشــکند ،حریــم بیــن مــا و فرزندمــان را از بیــن ببــرد و حتــی او
 .1نهج البالغه( ،للصبحی صالح) ،ص .507
 .2ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .200

توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در همــه مــوارد نمیتوانیــم از
روش تغافــل اســتفاده کنیــم .در اینجــا شایســته اســت بــه برخــی از مــوارد
اســتفاده از تغافــل اشــاره کنیــم:
اول .در جایــی کــه میدانیــم فعــل ناشایســت فرزندمــان نــه از روی
عمــد و علــم ،بلکــه ناشــی از نادانــی یــا اشــتباه بــوده اســت .در اینگونــه
مــوارد نــه تنهــا خطــای فرزندمــان را بــه رخــش نکشــیم ،بلکــه ســعی
کنیــم شــناخت و آ گاهــی الزم را در اختیــار او قــرار دهیــم.
دوم .در جایــی کــه میدانیــم فرزندمــان هــم از خطــای خــودش
پشــیمان اســت و ســعی در مخفــی کــردن موضــوع دارد ،ولــی در
اثــر وسوســه ،تنبلــی یــا هــر دلیــل دیگــری مرتکــب عمــل ناپســندی
همچــون ،تــرك نمــاز ،شــده اســت .در اینجــا ســعی میکنیــم ،بــدون
اینکــه فرزندمــان بفهمــد کــه مــا از موضــوع خبــر داریــم ،بــا روشهــای
مناســبی اراده ،ایمــان ،اعتقــادات و شــناخت او را تقویــت کنیــم تــا بــه
راحتــی فریفتــه هــوای نفســش نشــود.

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل دوم

را جریتــر کنــد .البتــه ،بایــد توجــه داشــت كــه تغافــل بــه ایــن معنــا نیســت
کــه بــرای جلوگیــری از تکــرار خطــا کاری نکنیــم؛ بلکــه تنهــا بدیــن معناســت
كــه از راههــای مختلــف بــدون اینکــه فرزندمــان متوجــه بشــود ،بــرای درمــان
اقــدام کنیــم.
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ســوم .در جایــی کــه میدانیــم فرزندمــان قصــد تکــرار عمــل را نــدارد
و فقــط در شــرایط خاصــی مرتكــب ایــن خطــا شــده اســت .در اینجــا
بایــد تــاش کنیــم پیــش نیایــد شــرایط مشــابهی کــه فرزنــد مــا را در
تصمیمگیــری و اقــدام دچــار اشــتباه میکنــد.
چهــارم .در امــور جزئــی و کــمارزش کــه نقــش اساســی در تربیــت و
سرنوشــت فرزنــد نــدارد نیــز الزم نیســت دائــم عیبجویــی کنیــم .در
ایــن مــوارد بایــد اصــاح را بــه تجربــه و پختــه شــدن خــودش وا گــذار
كنیــم .همانگونــه کــه در روایتــی کــه از امیرمؤمنــان؟ع؟ نقــل شــدَ " :و
ـی ِم ـ َن ْالُ ُمــور"؛ 1جایــگاه خــود را بــا
َعظِّ ُمــوا أَقْدَا َركُـ ْ
ـم بِال َّتغَا ُفــلِ َعــنِ الدَّ نِـ ِّ
کنارهگیــری از کارهــای پســت بــاال ببریــد.
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 .2اصالح یا حذف ریشه خطا
اقــدام دوم در نظــارت و مراقبــت اصــاح یــا حذف سرچشــمه خطاســت .یکی
از بهتریــن روشهــای اعمــال نظــارت ایــن اســت کــه وقتــی متوجــه خطایــی
در رفتــار فرزنــد شــدیم ،برخــورد مســتقیم و ناشــیانه نکــرده ،بلکــه ریشــه و
منشــای خطــا را شناســایی و آن را اصــاح یــا حــذف كنیــم .بــرای نمونــه،
وقتــی متوجــه شــدیم علــت كم شــدن انگیزه فرزندمــان برای خوانــدن نماز،
دوســتی بــا یكــی از همكالسـیهایی اســت كــه بــه نمــاز اهمیتــی نمیدهــد،
بهتریــن روش ایــن اســت کــه بكوشــیم دوســت او را هــم بــا دعــوت بــه نمــاز،
 .1هامن.

 .3تذکر
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
و هشــدار نیــز ب ـهكار مــی رود .وقتــی گفتــه می شــود" :بــه بازی كــن خاطــی
تذكــر داده شــد"؛ مــراد از تذكــر تنهــا یــادآوری نیســت؛ بلكــه مــراد ،مرتب ـهای
باالتــر از یــادآوری خطــا و پایینتــر از اخطــار و هشــدار اســت .معنــای ایــن واژه
در قــرآن عبــارت اســت از " گفتــار و یــا رفتــاری کــه از مربــی ســر میزنــد تــا
متربــی را نســبت بــه آنچــه از یــاد بــرده ،یــا از آن غفلــت کــرده و از آن بیخبــر
اســت و اطــاع از آن بــرای او الزم میباشــد ،آ گاه ســازد و احساســات او را در
1
قبــال آنهــا برانگیــزد".
منظــور مــا از تذكــر در اینجــا ،تذكــر بــه معنــای اول اســت؛ هرچنــد تذكــر بــه
معنــای قرآنــی را نیــز شــامل میشــود .تذكــر بــه معنــای اول بیشــتر در جایــی
بــه كار م ـیرود كــه تغافــل و اصــاح و حــذف ریشــههای محیطــی خطــا
ممكــن نبــوده یــا مؤثــر واقــع نشــده اســت.
آنچــه ممكــن اســت فرزنــد مــا از آن غافــل یــا بیاطــاع باشــد و همیــن
موجــب كمتوجهــی یــا بیتوجهــی وی بــه نمــاز شــود عبارتنــد از :خــدا و
 .1محمد رضا قامئی مقدم ،روشهای تربیتی در قرآن ،ج  ،1ص .43

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل دوم

اهــل نمــاز كنیــم و ا گــر در ایــن امــر توفیقــی نداشــتیم ،رابطــه فرزندمــان بــا
ایــن دوســت را بــه حداقــل رســانده و قطــع کنیــم.
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نعمتهــای او ،مــرگ و قیامــت ،آثــار و بــركات نمــاز ،عواقــب و پیامدهــای
ناگــوار تــرك نمــاز و بیتوجهــی بــه آن .تذكــر بــه ایــن معنــا بســیار نزدیــك بــه
موعظــه اســت.
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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
تأخیــر یــا بــا عجلــه اقامــه كنــد .در ایــن صــورت ،تذكــر دادن نــه تنهــا
ضرورتــی نــدارد ،بلكــه موجــب میشــود ابهــت و عظمــت والدیــن در
نظــر فرزنــدان كــم شــود.
دوم .تذكر غیرمستقیم و در خفا
ا گــر فرزنــد در انجــام نمــاز كوتاهــی كــرد و مرتكــب خطایــی شــد ،تــا آنجــا
كــه ممكــن اســت بایــد بــه صــورت غیرمســتقیم و پنهانــی و دور از چشــم
دیگــران بــه او تذكــر داد .ایــن موجــب حفــظ عــزت نفــس و كرامــت او
شــده و مقاومتــش را در برابــر تذكــر بــه حداقــل میرســاند.
سوم .عكسالعمل رفتاری
وا كنــش در برابــر خطاهــا همیشــه نبایــد گفتــاری باشــد؛ بلکــه گاه تذكــر
رفتــاری نیــز میتوانــد مؤثــر باشــد .گاهــی چهــره درهــم كشــیدن و
اخــم كــردن و جــواب ســام را ســنگین و بــا تأخیــر دادن ،بیشــتر از تذكــر
گفتــاری تأثیــر دارد.

 .4امر و نهی
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر یکــی از عوامــل حیــات خانــواده و جامعــه
اســت .در متــون دینــی مــا ایــن وظیفــه یکــی از فــروع دیــن و بــه عهــده
یکایــک مســلمانان واجــب شــده اســت .امــر بــه نمــاز و نهــی از تــرك یــا
بیتوجهــی بــه آن یكــی از مصادیــق امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر اســت.
در قــرآن و روایــات نیــز امــر بــه نمــاز در محیــط خانــواده ،مــورد تأ کیــد ویــژه
اســت .خداونــد متعــال خطــاب بــه پیامبــر؟ص؟ میفرمایــدَ " :و أْ ُمــ ْر أَ ْهلَــكَ
1
ــر َعلَ ْی َهــا".
ب َّ
ِالصلَــو ِه َو ْاصطَ ِ ْ
ابو سعید خدرى میگوید:
 .1طه.132 :

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل دوم

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 میتوانــد مؤثــر باشــد و ایــن كار موجــب میشــود پرده
حجــب و حیــا و حرمــت میــان والدیــن و فرزنــدان نیــز خدشـهدار نگــردد.
 پنجم .برخورد شدید در برخی موارددرســت اســت كــه تذكــر بایــد نــرم و مالیــم باشــد؛ امــا همیشــه اینگونــه
تذكــر كارســاز نیســت .در برخــی مــوارد نیــز الزم اســت تذكــر تنــد باشــد تــا
در فرزنــد مؤثــر واقــع شــود.

87

هنگامــی کــه ایــن آیــه نــازل شــد" :و أمر اهلــك بالصلــوة"...؛ و خاندان
خــود را بــه نمــاز فرمــان بــده ،پیامبــر خــدا هشــت مــاه در وقــت نمــاز
صبــح بــه در خانــه علــى؟ع؟ مىآمــد و مىگفــت :خــدا شــما را رحمــت
كنــد ،وقــت نمــاز اســت و ایــن آیــه را میخوانــد کــه" :إمنــا یریــد اللّــه
1
لیذهــب عنكــم الرجــس أهــل البیــت و یطهركــم تطهیـرا".
قــرآن مداومــت بــر امــر بــه نمــاز را از ویژگیهــای حضــرت اســماعیل؟ع؟
2
ِالصــا ِة َو الـ َّزكا ِه َو كانَ ِع ْنــدَ َربِّـ ِه َم ْر ِض ًّیــا".
مطــر ح میکنــدَ " :و كانَ یَأْ ُمـ ُر أَ ْهلَــهُ ب َّ
ایــن وظیفــه اختصــاص بــه پیامبــر؟ص؟ و امامــان ؟امهع؟نــدارد و شــامل همــه
مســلمانان میشــود .امــام صــادق؟ع؟ از پیامبــر ا کــرم؟ص؟ نقــل میکنــد:
ِالصـ َـا ِة إِ َذا بَلَ ُغــوا َس ـ ْب َع ِس ـ ِنی َن"؛ 3فرزندانتــان را هنگامــی كــه
ـم ب َّ
" ُم ـ ُروا ِص ْب َیانَكُـ ْ
هفــت ســاله شــدند بــه نمــاز امــر كنیــد.
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ایــن روش در كنــار تذكــر میتوانــد نقــش مهمــی در هدایــت فرزنــد بــه
نمــاز داشــته باشــد .بــه عــاوه ایــن روش ،ویژگـیای دارد کــه بــه هیـچروی
در ســایر روشهــا وجــود نــدارد ،یــا ا گــر وجــود دارد ،چنــدان بــارز نیســت و آن
اینکــه در امــر و نهــی ،نوعــی خواســت قاطــع و جــدی از ســوی آمــر و ناهــی
وجــود دارد .بــه دیگــر ســخن ،در روشهایــی ماننــد تذكــر و بیــان فوایــد
نمــاز ،جنبـ ه اقناعــی بســیار قــوی اســت؛ در آن روشهــا مربــی میکوشــد در
 .1حسکانی ،سیامى امام عىل ؟ع؟ در قرآن ،ترجمه شواهد التنزیل ،ص .247
 .2مریم.55 :
 .3ابن حیون ،دعائم اإلسالم ،ج ،1ص .193

 .5تنبیه و تشویق
در اعمــال نظــارت بــه هیــچ وجــه از روش تشــویق و تنبیــه بینیــاز نیســتیم؛
چــرا کــه در تعلیــم و تربیــت ،تشــویق و تنبیــه بــه منزلــه دو بــال هســتند كــه
بــا آنهــا متربــی بــه پــرواز در میآیــد و بــه ســوی مقصــد عالــی رشــد ،تكامــل و
حركــت میكنــد .البتــه اســتفاده صحیــح از ایــن روش نیــاز بــه دانشهــا و
مهارتهــای خاصــی دارد کــه در جــای خــود بــه آن میپردازیــم.
ج) آسیبشناسی نظارت و مراقبت
نظــارت و مراقبــت نیــز ماننــد دیگــر نقشهــای خانــواده ،آفتهــا و آســیبهایی
دارد كــه توجــه بــه آنهــا ضــروری اســت .برخــی از مهمتریــن آســیبهای آن
عبــارت اســت از:

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل دوم

فــرد ،انگیــزهای درونــی بــرای اقــدام بــه عمــل ایجــاد کنــد ،تــا بــر اســاس آن
انگیــزه عمــل کنــد؛ امــا در امــر و نهــی جنبـ ه اقناعــی کمرنگتــر و جنبـ ه فشــار
بیرونــی بــرای واداشــتن فــرد بــه عمــل بارزتــر اســت .آمــر و ناهــی در صددنــد
بــا فشــار از بیــرون ،فــرد را وادار بــه عمــل کننــد ،خــواه وی از صمیــم قلــب
مایــل بــه آن کار باشــد یــا نباشــد .بنابرایــن ،امــر و نهــی مكمــل تذكــر و دیگــر
روشهاســت و كارایــی آنهــا را نیــز بــاال میبــرد .البتــه اســتفاده از ایــن روش
بایــد بهگون ـهای نباشــد كــه مقاومــت فرزنــد را برانگیــزد.
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 .1تفریط و بیتوجهی والدین به نظارت و مراقبت
بیتوجهــی والدیــن بــه نظــارت و مراقبــت بــر نمــاز فرزنــدان بــه دلیــل
ناآ گاهــی از اهمیــت و ضــرورت آن ،مشــغله بیــش از انــدازه ،یــا اعتمــاد بیــش
از حــد بــه فرزنــدان از آســیبهای جــدی نظــارت و مراقبت اســت کــه والدین
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
از رســانههایی کــه فرزندانشــان اســتفاده میکننــد ـ از جملــه اینترنــت،
شــبکههای ماهــوارهای و تلفــن همــراه ـ هیــچ آشــنایی ندارنــد.
 .2افراط و سلب آزادیهای منطقی
گاهــی والدیــن بــه بهانــه نظــارت و مراقبــت ،آزادیهــای منطقــی فرزنــدان
را محــدود یــا ســلب میکننــد و بــا ایــن کار نــه تنهــا مانــع رشــد فرزندشــان
میشــوند؛ بلکــه آســیبهای تربیتــی جــدی بــه فرزندانشــان وارد میســازند.
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 .3نظارت محدود
در ا كثــر مــوارد والدیــن نظــارت و مراقبــت خــود را بــه عرصــه خاصــی محــدود
كــرده از دیگــر عرصههــا غفلــت میكننــد .مثــا پــدر و مــادر بــه بهداشــت
جســمی ،تغذیــه و پیشــرفت درســی فرزندانشــان اهمیــت میدهنــد و آن
را تحــت نظــارت و مراقبــت مــداوم دارنــد؛ امــا مســائل مذهبــی فرزنــدان
آنچنــان کــه بایســته اســت ،برایشــان مهــم نیســت .در حالــی که ا گــر تقیدات
مذهبــی فرزنــد اصــاح شــود ،نظــم ،اراده قــوی ،توجــه بــه بهداشــت و دیگــر

ویژگیهــای الزم نیــز در او ایجــاد میشــود.

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل دوم

 .4روشهای نادرست در نظارت
اســتفاده روشهــای نادرســت در نظــارت از دیگــر آســیبهای ایــن مقولــه
بــه حســاب میآیــد.
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فصل سوم :اصول هدایت و راهنمایی فرزندان به نماز
انســان موجــودی آ گاه و هدفمنــد بــوده ،بــرای رســیدن بــه هــدف خــود
ناگزیــر از فعالیــت و تــاش اســت؛ امــا فعالیــت و تــاش در صورتــی بــه نتیجــه
میرســد كــه بــر اســاس اصولــی دقیــق و كارآمــد انجــام شــود .ایــن قاعــده
در مــورد تربیــت عبــادی كــه یكــی از مصادیــق آن هدایــت و راهنمایــی
فرزنــدان بــه نمــاز اســت نیــز صــادق اســت .اصــول هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز
دســتورالعملهایی كلــی هســتند كــه در چگونگــی انجــام فعالیتهــای
مربــوط بــه هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز نقــش مهمــی ایفــا میكننــد .در ایــن
فصــل ،مهمتریــن ایــن اصــول را بــه اختصــار معرفــی میكنیــم.

یک .اصل زمینهسازی
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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
اتفــاق میافتــد .ا گــر ایــن محیــط و موقعیــت بــرای انجــام ایــن فعالیــت
آمــاده شــده باشــد ،زحمــت مــا مفیــد واقــع میشــود و ثمــر میدهــد و در
غیــر ایــن صــورت ،بــه احتمــال زیــاد بــه هــدر مـیرود و بــه هــدف مــورد نظــر
نمیرســد .بــه دیگــر ســخن ،تربیــت ماننــد باغبانــی اســت .باغبــان پیــش
از كاشــتن نهــال ،نخســت زمیــن را بــا شــخم زدن و جم ـعآوری ســنگها و
مــواد زایــد آمــاده میكنــد .ســپس نهــال را م ـیكارد؛ زیــرا میدانــد نشــاندن
نهــال در زمیــن ناهمــوار و آمادهنشــده چیــزی جــز زحمــت بیهــوده نیســت.
ایــن قاعــده در مــورد نمــاز نیــز صــادق اســت.

دو .اصل جامعیت
نمــاز عملــی عبــادی اســت كــه برخــاف برخــی عبادتهــای تــك بعــدی
ماننــد روزه و دعــا و ذكــر ،ابعــاد گوناگونــی دارد .در نمــاز ذكــر و قرائــت،
نیــت و رفتــار توأمــان وجــود دارد .از ســوی دیگــر ،نمــاز یــك رفتــار اســت و
رفتــار ،چنانكــه روانشناســان گفتهانــد ،ســه بعــد دارد :شــناختی ،گرایشــی
و رفتــاری .رفتــار نمــاز از كســی صــادر میشــود كــه بهــرهای هرچنــد کــم از
شــناخت ،گرایــش و توانایــی عمــل نســبت بــه آن را داشــته باشــد .هــر چــه
شــناخت بیشــتر و عمیقتــر و هــر چــه گرایــش قویتــر باشــد ،فــرد بــه ایــن
عمــل پایبندتــر خواهــد بــود؛ مشــروط بــه اینكــه توانایــی و مهــارت بــرای
ً
انجــام آن را دارا باشــد .ا گــر كســی كامــا بــه نمــاز آ گاه و بــه آن گرایــش هــم
داشــته باشــد امــا فاقــد توانایــی و مهارتهــای الزم باشــد ،بــرای مثــال ،حمــد و
ســوره و اذكار را ندانــد یــا نتوانــد ركــوع و ســجود را بــه صــورت صحیــح انجــام
دهــد ،نمیتوانــد نمــاز را بــه صــورت صحیــح انجــام دهــد.
آموزههــای دینــی نیــز همیــن مطلــب را تأییــد میكنــد .بــر اســاس
آموزههــای دینــی اســاس نمــاز بــر شــناخت و اعتقــاد بــه خــدا و پیامبــر ؟ص؟و
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بدیــن ترتیــب ،در ترغیــب فرزنــدان بــه نمــاز اصــل و قاعــده نخســتین
همــان زمینهســازی اســت .پیــش از ایــن در بررســی نقــش زمینهســازی
خانــواده دربــاره راه و روش زمینهســازی بحــث كردهایــم و در اینجــا آن را
تكــرار نمیكنیــم.
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پــس از آن بــر شــناخت و بــاور بــه ایــن تكلیــف دینــی اســتوار اســت .افــزون بــر
ایــن ،نمــاز بــر انگیــزه و گرایــش بــه انجــام دســتور خداونــد متعــال و نیــز بــر
انجــام رفتارهــای خــاص بــه همــان صورتی كه در شــرع آمده ،اســتوار اســت.
بــر اســاس آموزههــای دینــی ،نمــاز در صورتــی قبــول میشــود كــه عمــل بــه
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.
در هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز ،بایســته اســت شــناخت و باورهــای الزم،
گرایشهــا و انگیزههــای صحیــح و تواناییهــا و مهارتهــای الزم را در آنــان
ایجــاد كــرد و پــرورش داد .اصــل جامعیــت بدیــن معناســت كــه در هدایــت
بــه نمــاز نبایــد تنهــا بــه بعــد شــناختی ،بعــد گرایشــی یــا بعــد رفتــاری بســنده
كــرد ،بلكــه بایــد بــه هــر ســه بعــد بــه انــدازه الزم توجــه كــرد و پــرورش داد.

سه .اصل رفق و مدارا
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رفــق و مــدارا یكــی از اصــول تعلیــم و تربیــت اســت كــه در آموزههــای اســامی
بــر آن بســیار تأ كیــد شــده اســت .پیامبــر؟ص؟ میفرمایــد" :أمرنــی ربّــی مبــداراه
النــاس ،كــا أمرنــی بــأداء الفرائــض"؛ 1پــروردگارم مــرا بــه مــدارا كــردن بــا مــردم
دســتور داده ،چنانكــه مــرا بــه انجــام واجبــات دســتور داده اســت .در روایــت
دیگــری آمــده اســت" :إنّ اللّــه ـ ع ـ ّز و جـ ّـل ـ بعــث مح ّمــداً ،فأمــره بالصــر و
 .1مجلسی ،بحاراألنوار ،ج ،9ص.202

"رفق" در لغت در چهار معنا به كار میرود:
 .1خــوب انجــام دادن یــك كار ،در مقابــل بــد انجــام دادن آن؛  .2نرمخویی
در مقابــل تندخویــی و شــدت عمــل؛  .3میانـهروی و اعتــدال در انجــام كار؛
3
 .4محكــم كاری و دقــت در انجام كار.
"مــدارا" نیــز در لغــت بــه معنــای مالطفــت و نرمــی و احتیــاط بــه كار رفتــه
اســت 4.گرچــه در كتابهــای لغــت ،بــرای رفــق دو معنــای خــوب انجــام
دادن و محكـمكاری و دقــت در انجــام كار هــم بیان شــده اســت؛ اما بررســی
كاربردهــای آن در روایــات نشــان میدهــد كــه ایــن واژه در ا كثــر مــوارد در
معنــای نرمخویــی و میانـهروی در انجــام كار بــه كار رفتــه اســت و بــه همیــن
جهــت ،متــرادف بــا مــدارا اســت .در زبــان فارســی هــم كــه ایــن دو واژه بــا
یكدیگــر و بــه صــورت تركیبــی بــه كار مـیرود در همیــن معنــا بــه كار مـیرود.
بنابرایــن ،اصــل رفــق و مــدارا در تعلیــم و تربیــت بدیــن معناســت كــه
ّ
"مربــی ،متربیــان را بــا مالیمــت و نرمــی (و بــدون اینكــه مشــكل و تكلفــی
 .1هامن.
 .2کلینی ،كاىف ،ج ،8ص .334
 .3طریحى ،مجمع البحرین ،ذیل ماده رفق.
 .4هامن ،ذیل ماده درى.
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ّ
الرفــق"؛  1خداونــد عـ ّـز و جــل محمــد را بــر انگیخت؛ ســپس او را به اســتقامت
و رفــق دســتور داد .در برخــی روایــات بــه رفــق بــا شــیعیان ـ بــه ویــژه ـ ســفارش
شــده اســت" :ال تُ َح ِّملــوا علــی شــیعتنا ،و ارفقــوا بهــم"؛ 2بــر شــیعیان مــا ]
چیزهــای ســخت[ تحمیــل نكنیــد و بــا آنــان بــه نرمــی و مالیمــت رفتــار كنید.

احســاس كننــد) بــه ســوی اهــداف تربیتــی مــورد نظــر هدایــت كنــد".
اصــل بنیادیـ ِـن رفــق و مــدارا در تعلیــم و تربیــت اقتضــا میكنــد كــه
برنامههــا و فعالیتهــای تربیتــی بهگونـهای طراحــی و اجــرا شــود كــه متربــی
بــه آســانی و بــدون احســاس تحمیــل و ا كــراه و اجبــار ،بتوانــد مراحــل رشــد و
كمــال را طــی كنــد .از ســوی دیگــر ،رفــق و مــدارا اصلــی عــام و فرا گیر اســت كه
بســیاری از اصــول دیگــر ماننــد اصــل تدریــج ،اصــل تســهیل ،اصــل اعتــدال
و اصــل تفــرد از مصادیــق آن هســتند؛ چــرا كــه رفــق و مــدارا در عمــل جــز بــا
رعایــت ایــن اصــول محقــق نمیشــود.

چهار .اصل تدریج

خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
98

یكــی از ویژگیهــای انســان ،زمانمنــدی اوســت .شــكلگیری جنیــن
انســان و كامــل شــدن آن نیازمنــد گذشــت نــه مــاه اســت .پــس از تولــد نیــز
رشــد كامــل انســان نیازمنــد طــی حــدود چهــارده ســال اســت .زمانمنــد و
تدریجــی بــودن پیدایــش و رشــد انســان محــدود بــه امــور زیســتی و تكویــن
اعضــا و جــوار ح او نیســت؛ بلكــه شــامل رفتــار و گرایــش و شــناخت او نیــز
میشــود .یادگیــری رفتارهــا ،گرایشهــا و دانشهــا نیــز در انســان ،زمانمنــد
و تدریجــی اســت .نمــاز نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت و یادگرفتــن نمــاز و
پایبنــد شــدن بــه آن نیــز نیازمنــد زمــان اســت و نمیتــوان انتظــار داشــت بــه
ً
یكبــاره در مــدت یــك هفتــه و یــك مــاه فرزنــد مــا نمــاز را بیامــوزد و كامــا بــه
آن پایبنــد گــردد.

اصــل تدریــج بیانگــر ایــن مطلــب نیــز هســت كــه در آمــوزش نمــاز بــه
فرزنــدان ،نبایــد یكبــاره كل نمــاز و معــارف و مهارتهــای مربــوط بــه آن را
بــه فرزنــد ارائــه كــرد؛ بلكــه بایــد آنهــا را بــه تدریــج آمــوزش داد .بــرای مثــال،
بایــد نخســت اصــل ســجده را بــه وی آموخــت و او را رهــا كــرد تــا آن را انجــام
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:
"آنــگاه كــه پســر ســه ســاله شــد بــه او میگوینــد هفــت بــار بگــو" :ال
 .1داودی ،سیره تربیتی معصومان؟مهع؟ ،ج  ،2تربیت دینی[ ،بحث ضمیمه آموزش مناز،
روایات دسته دوم]
 .2این تردید در خود روایت است.
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بــه همیــن جهــت ،پیشــوایان دینــی مــا بــه والدیــن دســتور دادهانــد
آمــوزش نمــاز بــه فرزنــد و ترغیــب وی بــه آن را چنــد ســال پیــش از رســیدن
وی بــه ســن تكلیــف شــروع كننــد .در روایــات صــادره از معصومان؟مهع؟ســن
شــروع آمــوزش نمــاز از شــش ســالگی تــا ده ســالگی بیــان شــده اســت 1.ایــن
نشــان میدهــد بیــن چهــار تــا هشــت ســال بــرای آشــنایی فرزنــدان بــا نمــاز و
پایبنــدی كامــل آنــان بــه نمــاز وقــت الزم اســت.

99

إلــه إالّ اللّــه" .وقتــی ســه ســال و هفــت مــاه و بیســت روزه شــد ،بــه او
میگوینــد :هفــت بــار بگــو" :مح ّمــد رســول اللّــه" .وقتــی چهــار ســاله
شــد بــه او میگوینــد :هفــت بــار بگــو " صلّــی اللّــه علــی مح ّمــد و آل
مح ّمــد" .آنــگاه كــه پنــج ســالش تمــام شــد از او میپرســند :دســت
چــپ تــو كــدام و دســت راســت تــو كــدام اســت؛ ا گــر جــواب صحیــح
داد او را رو بــه قبلــه میكننــد و میگوینــد :ســجده كــن و رهایــش
میكننــد تــا شــش ســاله شــود .زمانــی كــه شــش ســالش تمــام شــد،
ركــوع و ســجود را بــه او میآموزنــد و بــه نمــازش وا میدارنــد تــا هفــت
ســاله شــود .وقتــی هفــت ســالش تمــام شــد بــه او میگوینــد :دو
دســت و صورتــت را بشــوی ،آنــگاه بــه او میگوینــد :نمــاز بخــوان ،تــا
نــه ســالش تمــام شــود .در آن هنــگام ،وضــو بــه او میآموزنــد و بــرای
1
آن او را میزننــد ،و نمــاز را بــه او میآموزنــد و بــر آن او را میزننــد.
هــرگاه وضــو و نمــاز را آموخــت ،خداونــد والدینــش را مشــمول رحمــت
2
خــود میكنــد".

پنج .اصل تسهیل
خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
100

انســان موجــودی اســت بــا اســتعدادها و تواناییهــا و قابلیتهــای شــگرف.
ایــن قابلیتهــا و تواناییهــا در ابتــدای تولــد انســان هنــوز بــه فعلیــت
 .1معنــای ایــن روایــت جــواز تنبیــه بدنــی در آمــوزش منــاز اســت .امــا اســتفاده از آن
رشایطــی دارد كــه در فصــل چهــارم بــه تفصیــل در بــاب آن بحــث شــده اســت.
 .2عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،21ص .474

آمــوزش نمــاز بــه كــودكان و نونهــاالن نیــز فعالیــت و كوششــی اســت
بــه منظــور بــه فعلیــت رســاندن فطــرت الهــی و خداپرســتی كــه خداونــد
حكیــم و دانــا در وجــود انســان بــه ودیعــه گذاشــته اســت .ایــن فعالیــت
در صورتــی اســتعداد خداپرســتی فطــری در انســان را شــكوفا میكنــد كــه
متناســب بــا تواناییهــا و اســتعدادهای انســان باشــد .ا گــر خواســتههای
مربــی از متربــی نوخاســته بیــش از تــوان او باشــد ،او را زمینگیــر كــرده و
قامــت كوچكــش را در زیــر بــار ســنگین خواســتههای بیــش از توانــش خــم
میكنــد و مجــال قــد راس ـتكردن و سربرافراشــتن بــه وی نمیدهــد .در
مقابــل ،ا گــر خواســتههای مربــی بســیار انــدك و ناچیــز باشــد ،رشــد وی را در
فضــای خواســتههای انــدك خــود محــدود میكنــد و او را از ســر برافراشــتن
و دســتیافتن بــه اوج رشــد و كمــال بازمـیدارد .از ایــن رو ،معصومــان؟مهع؟در
آمــوزش نمــاز بــه كــودكان ،توانایــی و ظرفیــت آنهــا را در نظــر میگرفتنــد و
در آمــوزش نمــاز بــر آنــان ســخت نمیگرفتنــد و آنــان را از رعایــت بســیاری از
اعمــال و آداب نمــاز معــاف میكردنــد؛ هرچنــد پایبنــدی بــه همــان اعمــال
و آداب را از بزرگســاالن میخواســتند .بــر پایــه شــمار فراوانــی از روایــات،
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نرســیدهاند و بــه فعلیــت رســیدن و شــكوفا شــدن آنهــا تدریجــی و نیازمنــد
فراهــم آمــدن زمینههــای مناســب و تــاش و كوشــش اســت .خــود ایــن
تالشهــا و كوش ـشها نیــز در صورتــی بــه نتیجــه مطلــوب میانجامــد و
نهــال انســان را بــه مرحلــه ثمردهــی میرســاند كــه متناســب بــا تواناییهــا و
اســتعدادهای وی باشــد.
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ائمه؟مهع؟بــه كــودكان دســتور میدادنــد نمــاز ظهــر و عصــر و نیــز نمــاز مغــرب
و عشــا را بــا هــم بخواننــد ،در حالــی كــه بزرگســاالن ایــن چهــار نمــاز را در چهار
وقــت جدا گانــه میخواندنــد .فضیلبنیســار میگویــد:
"علیبنحســین ؟ع؟بــه كــودكان دســتور مـیداد ،نمــاز مغــرب و عشــا
را بــا هــم بخواننــد و میفرمــود :ایــن بهتــر از آن اســت كــه بخوابنــد و
1
نمــاز عشــای آنــان قضا شــود".
همچنین روایت شده است:
"امــام ز یــن العابدیــن؟ع؟ كودكانــی را كــه نــزد او بودنــد وا میداشــت
تــا نمــاز ظهــر و عصــر و نمــاز مغــرب و عشــا را در یــك وقــت بخوانند .به
او اعتــراض شــد و ایشــان فرمــود :ایــن كار بــرای آنــان ســبكتر اســت
و بهتــر بــه انجــام آن میشــتابند و موجــب میشــود نمــاز را ضایــع
نكننــد و نخوابنــد [تــا نمــاز آنــان قضــا شــود] و به كار دیگری مشــغول
2
نشوند".
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 .1عن الفضیلبنیسار قال" :كان علی بن الحسین؟ع؟ یأمر الصبیان یجمعون بین املغرب
والعشاء ویقول :هو خیر من أن یناموا عنها" (کلینی ،كاىف ،ج  ،3ص .)409
" .2عن علیبنالحسین؟ع؟ أنّه كان یأخذ من عنده من الصبیان بأن یصلّوا الظهر والعرص
أخف علیهم،
فی وقت واحد ،واملغرب والعشاء فی وقت واحد .فقیل له فی ذلك ،فقال :هو ّ
واجدر أن یسارعوا إلیها; وال یض ّیعوها وال یناموا عنها وال یشتغلوا" (نورى ،مستدرك الوسائل،
ج  ،15ص .)160

شش .اصل اعتدال

در عبــادات و بهویــژه نمــاز نیــز اســام همیــن قاعــده را جــاری دانســته
و پیــروان خــود را از افــراط برحــذر داشــته اســت؛ چــرا كــه افــراط در عبــادت،
بخصــوص ا گــر افــراطكار در ابتــدای مســیر عبــادت باشــد ،موجــب دلزدگــی
و در نهایــت رویگردانــی از عبــادت میشــود .پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ در
سفارشــی بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ میفرمایــد:
"یــا علــی ... ،عبــادت پــروردگارت را بــر خــودت ناخوشــایند مكــن كــه
افــراط كار نــه پشــتی [ســالم بــرای مركبــش] باقــی میگــذارد و نــه
2
راهــی میپیمایــد".
 .1نهج البالغه ،حكمت .70
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ . 2ع ْن أَبِی َعبْ ِد اللَّ ِه؟ع؟" :ق ََال َر ُس ُ
ول اللَّه؟ص؟ یَا َعلی َ ...و َل تُبَغ ِّْض إ َل نَفْس َك عبَا َد َه َربِّ َك

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل سوم

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
هــر دو مذمــوم اســت .امیرالمؤمنیــن؟ع؟ افــراط و تفریــط را نشــانه جهالــت
تلقــی میكنــد و میفرمایــد" :التــری الجاهــل إ ّمــا ُم ْفرِط ـاً أو مف ِّرطــا"؛ 1نــادان
یــا افــراط و زیــادهروی میكنــد یــا تفریــط و كوتاهــی .انســان افــراطكار ماننــد
راننــدهای عصبانــی و عجــول اســت كــه وســیله نقلیـهاش بــر اثــر فشــار زیــاد
معیــوب میشــود و خــود وی نیــز بــه مقصــد نمیرســد و چــه بســا در میانــه راه
بــه واســطه ســرعت زیــاد از جــاده راســت منحــرف شــده ،خــود و وســیلهاش
را نابــودكنــد.
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امام صادق؟ع؟ فرمود:
"در جوانــی بســیار عبــادت میكــردم .پــدرم؟ع؟ بــه مــن فرمــود:
پســرم ،كمتــر از ایــن كــه میبینــم عبــادت كــن كــه خداونــد عــز و
جــل هــرگاه بنــدهای را دوســت بــدارد ،بــه انــدك عمــل او هــم راضــی
1
میشــود".
بدیــن ترتیــب ،اصــل اعتــدال اقتضــا میكنــد والدیــن فرزنــدان خــود را
از افــراط در نمــاز بازدارنــد ،چنانكــه اقتضــا دارد از تفریــط و بیتوجهــی و
اهمیــت نــدادن بــه آن نیــز بازدارنــد.
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افــزون بــر ایــن ،اصــل اعتــدال اقتضــا میكنــد كــه والدیــن انتظاراتــی
بیــش از انــدازه از فرزنــد خــود نداشــته باشــند؛ زیــرا انتظــار بیــش از انــدازه،
بهویــژه در ســنین كودكــی و نوجوانــی ،چنانكــه در ســخنان پیامبــر؟ص؟ و
ائمه؟مهع؟آمــده اســت ،موجــب خســتگی و دلزدگــی و در نهایــت بیمیلــی
و بیعالقگــی فرزنــد بــه نمــاز شــده ،او را از نمــاز دور میكنــد و چــه بســا بــه
تــرك نمــاز بینجامــد .انتظــار بیــش از انــدازه دو پیامــد منفــی دارد :ا گــر فرزنــد
مطابــق انتظــار والدیــن عمــل كنــد ،از نمــاز بیــزار و دلــزده میشــود و ا گــر
مطابــق نظــر آنــان عمــل نكنــد ،موجــب ناراحتــی والدیــن و تنــش میــان آنهــا
میشــود؛ ایــن تصــور در فرزنــد بــه وجــود میآیــد كــه در عمــل بــه وظایــف
فَ ِإ َّن الْ ُم ْن َب َّت یَ ْع ِنی الْ ُم ْف ِر َط َل ظَ ْهرا ً أَبْقَى َو َل أَ ْرضاً قَطَ َع" (کلینی ،كافی ،ج  ،2ص .)87
اب فَق ََال لِی أَبِی؟ع؟ یَا بُ َنی دُو َن َما
َ .1ع ْن أَبِی َع ْب ِد اللَّ ِه؟ع؟" ::ا ْجتَ َهدْتُ ِفی الْ ِع َبا َد ِه َو أَنَا شَ ٌّ
ِ
أَ َر َاك ت َْص َن ُع فَ ِإ َّن اللَّ َه َع َّز َو َج َّل إِذَا أَ َح َّب َعبْدا ً َر ِضی َع ْن ُه بِالْیَسیرِ" (کلینی ،كافی ،ج  ،2ص .)87

هفت .اصل تفرد
یكــی از ســنتهای الهــی در جهــان هســتی ایــن اســت كــه موجــودات زنــده
هــر چنــد از یــك نــوع باشــند و ویژگیهــای مشــتركی بــا یكدیگــر داشــته باشــند،
ً
كامــا شــبیه یكدیگــر نیســتند و هــر یــك از آنهــا تفاوتهــای خاصــی بــا یكدیگــر
دارنــد كــه آنهــا را از دیگــر موجــودات آن نــوع متمایــز میكنــد .انســان هــم از
ایــن قاعــده اســتثنا نیســت و افــراد در كنــار شــباهتها و اشــتراكات فــراوان،
ً
تفاوتهایــی نیــز بــا یكدیگــر دارنــد .حتــی دو بــرادر یــا خواهــر نیــز كامــا شــبیه
یكدیگــر نیســتند و در خصوصیــات بدنــی و روحــی تفاوتهایــی بــا یكدیگــر
دارنــد .ایــن همــان اصــل تفــرد اســت .هــر انســان ،انســانی منحصــر بــه فــرد
اســت بــا ویژگیهــای جســمی و روحــی خــاص خــود كــه او را از دیگــر انســانها
ـب َو
جــدا میكنــد .امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد" :ال َّنـ ُ
ـاس َم َعــا ِد ُن كَ َم َعــا ِدنِ ال َّذ َهـ ِ
الْ ِفضَّ ِه"؛1مــردم معدنهایــی هماننــد معــدن طــا و نقرهانــد [و بــا یكدیگــر
متفاوتند].اصــل تفــرد اقتضــا میكنــد كــه در دعــوت فرزنــدان بــه نمــاز ایــن
تفــرد را لحــاظ كنیــم و بــرای دعــوت هــر فرزنــد از شــیوهها و روشهــا و فنونــی
اســتفاده كنیــم كــه بــا خصوصیــات او ســازگارتر اســت.
 .1كلینی ،الكافی ،ج  ،8ص .177

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل سوم

دین ـیاش كوتاهــی میكنــد و همیــن موجــب میشــود اعتمــاد بــه نفــس
فرزنــد ضعیــف گــردد .از ســوی دیگــر ،والدیــن نبایــد ســطح انتظــارات خــود را
بســیار پاییــن بیاورنــد كــه نتیجــه آن ســهلانگاری و بیتوجهــی بــه نمــاز یــا
تــرك نمــاز خواهــد بــود.

105

هشت .اصل هماهنگی
هماهنگــی در خانــواده نقــش مهمــی در هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز دارد.
هماهنگــی مــورد نظــر دو گونــه اســت :گونــه نخســت هماهنگــی پــدر و مــادر
بــا یكدیگــر و گونــه دوم هماهنگــی رفتــار و گفتــار پــدر و مــادر در دعــوت
فرزنــدان بــه نمــاز اســت.
هماهنگــی نــوع اول از ایــن جهــت مهــم اســت كــه بــه فرزنــدان ایــن
پیــام مهــم را ارســال میكنــد 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 بیتوجهــی والدیــن بــه آنــان خواهــد شــد.
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امــا ا گــر والدیــن در دعــوت بــه نمــاز بــا یكدیگــر هماهنــگ نباشــند ،تــاش
آنهــا در ایــن زمینــه بیاثــر یــا كماثــر میشــود .بــرای مثــال ،یكــی بــر آن بســیار
تأ كیــد كنــد ،ولــی دیگــری بــر آن تأ كیــد نداشــته باشــد؛ یــا یكــی از آن دو
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
ً
اســت کــه اوال معلــوم نیســت آنچــه والدیــن از او میخواهنــد از نظــر آنهــا
ضــروری و اطاعتــش الز م باشــد؛ چــرا كــه ایــن دو بــا یكدیگــر اختــاف دارنــد؛
ً
ثانیــا معلــوم نیســت خواســته والدیــن خواســته دیــن هــم باشــد و بــه همیــن

هماهنگــی نــوع دوم (هماهنگــی گفتــار و رفتــار والدیــن) كــه تعبیــر
دیگــری از عامــل بــودن والدیــن بــه گفتههــای خــود اســت ،در هدایــت
بــه نمــاز بســیار تأثیرگــذار اســت و در آموزههــای اســامی بــر آن بســیار تأ كیــد
نفســه
شــده اســت .از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ روایــت شــده كــه فرمــودَ " :مــن ن ََصــب َ
ـاس إمام ـاً ف َعلیــه أن یبــدَأ بتعلَیــم ن ِ
َفســه قبـ َـل تعلیـ ِـم غَیــره "...؛ 1كســی كــه
للنـ ِ
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 میخواهــد 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؟ میخوانیــم:
"كونــوا دعــا َه النــاس بغیــر ألســنتكم لیــروا منكــم إالجتهــاد و الصــدق و
الــورع"؛ 2مــردم را دعــوت كنیــد امــا نــه بــا زبانتــان؛ تــا مــردم از شــما
تــاش و كوشــش و راســتی و تقــوا ببیننــد.
 .1مجلسی ،بحاراألنوار ،ج ،2ص .56
 .2هامن ،ج  ،67ص .309

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل سوم

جهــت ،راه بــرای ســرپیچی از خواســته والدیــن بــرای فرزنــد بــاز میشــود.
بــه عبــارت دیگــر ،اختــاف و ناهماهنگــی والدیــن در دعــوت فرزنــد بــه نمــاز
مشــروعیت و مقبولیــت دعــوت آنهــا را در ذهــن فرزنــد از میــان میبــرد و
همیــن مانــع بزرگــی در پذیــرش آن اســت.
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نیز از ایشان روایت شده كه فرمود:
"إن العــامل إذا مل یعمــل بعلمــه زلّــت موعظتــه عــن القلوب كام تــزل املطر
عــن الصفــا"؛ 1هــرگاه عالــم بــه علــم خــود عمــل نكنــد ،موعظـهاش در
دلهــا نفــوذ نمیكنــد چنانكــه بــاران بــر ســنگ صــاف میلغــزد و در
آن نفــوذ نمیكنــد.
والدینــی كــه بــه گفتههــای خــود عمــل نمیكننــد ،بــا زبــان عمــل و رفتــار
خــود ،كــه مؤثرتــر از زبــان گفتــار اســت ،بــه فرزنــد خــود ایــن پیــام را میدهنــد
كــه "مــا بــه حقانیــت و درســتی آموزههــای خــود اعتقــادی نداریــم!" طبیعــی
اســت كــه گفتــار آنــان در قلــب و جــان فرزنــدان مؤثــر نخواهــد افتــاد ،گرچــه
هــزاران دلیــل منطقــی بــرای اثبــات صحــت گفتههــای خــود اقامه كننــد .به
عبــارت دیگــر ،ایــن والدیــن دو پیــام متناقــض بــه فرزنــدان خــود میدهنــد.
از یــك ســو بــه زبــان میگوینــد ســخنان و خواســتههای 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 میگوینــد ایــن ســخنان و خواســتهها واقعــی
و حقیقــی نیســت و بــه آن بــاور ندارنــد .طبیعــی اســت كــه فرزنــد از چنیــن
والدینــی تأثیــر نپذیرد.

نه .اصل تداوم و استقامت
مداومــت و اســتقامت در دعــوت و تربیــت ،ســیره انبیــای الهــی و نشــأت
َاسـ َت ِق ْم كَــا أُ ِمـ ْر َت و من
گرفتــه از ســفارشهای مكــرر خداونــد بــه آنهاســت" .ف ْ
 .1هامن ،ج  ،2ص .39

ده .اصل كرامت
در میــان مخلوقــات الهــی ،خداونــد بـ ه انســان عنایــت ویــژه داشــته ،اســتعدادها
و تواناییهــای ویــژهای بــه او عطــا كــرده كــه برجســتهترین 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 اســتَ " .و لَ َقدْ كَ َّر ْمنا
ـم ِم ـ َن الطَّ ِّیبـ ِ
ى
ـم َع ـ 
ـات َو فَضَّ لْنا ُهـ ْ
ـم ِفــی الْـ َـرِّ َو الْ َب ْح ـ ِر َو َر َزقْنا ُهـ ْ
بَ ِنــی آ َد َم َو َح َملْنا ُهـ ْ
كَ ِثیـ ٍر ِم َّمـ ْن َخلَقْنــا تَف ِْضیال"؛ 2و مــا فرزندان آدم را بســیار گرامى داشــتیم ،و آنــان را بر
مركبهــاى آبــى و صحرایــى ســوار كردیــم و از هــر غــذاى لذیــذ و پاكیزه روزیشــان
كردیــم و بــر بســیارى از مخلوقــات خــود برتــری افــزون دادیــم .بدیــن ترتیــب،
انســان بــه واســطه برخــورداری از عقــل و اختیــار دارای كرامــت اســت و بــر دیگــر
موجــودات برتــری دارد.
 .1هود.112 :
 .2ارساء.70 :
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تــاب معــك" 1.ایــن امــر بهویــژه در مــورد نمــاز ،اهمیــت و ضــرورت بیشــتری
مییابــد؛ زیــرا چنانكــه پیــش از ایــن گفتیــم ،یادگیــری نمــاز و تثبیــت و
درونــی شــدن آن در فرزنــدان نیازمنــد گذشــت زمــان اســت و با یــك روز و یك
هفتــه و یــك مــاه بــه ســرانجام نمیرســد .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.
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اصــل كرامــت بیانگــر آن اســت كــه والدیــن و معلمــان و مربیــان بایــد
فرزنــد و متربــی خــود را گرامــی و كرامتــش را پــاس بدارنــد .دســتور پیامبــر
ـم یُ ْغ َفـ ْر
ـم َو أَ ْح ِسـ ُنوا آدَابَ ُهـ ْ
گرامــی اســام ؟ص؟نیــز همیــن اســت" :أَكْ ِر ُمــوا أَ ْو َل َدكُـ ْ
ـم"؛ 1فرزنــدان خــود را گرامــی بداریــد و نیكــو تربیتشــان كنیــد تــا آمرزیــده
لَكُـ ْ
شــوید .والدیــن حــق ندارنــد حتــی در مقــام تربیــت فرزنــد خــود ،او را تحقیــر و
كرامــت انســانی او را لگدمــال كننــد .بنابراین ،والدین در هدایت فرزندشــان
بــه نمــاز بایــد بهگونـهای عمــل كننــد كــه شــخصیت و احتــرام و كرامتشــان
حفــظ شــود.

یازده .اصل نظارت و مراقبت
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نمــاز تكلیفــی اســت كــه هــر مســلمان در شــبانهروز موظــف اســت پنــج بــار
آن را انجــام دهــد و افــزون بــر ایــن ،هــم مشــتمل بــر ذكــر و قرائــت اســت و
هــم مشــتمل بــر اعمــال و افعــال و بــه همیــن ســبب ،آموختــن نمــاز و تثبیــت
پایبنــدی عملــی بــه آن ،فراینــدی دشــوار و تدریجــی و زمانبــر اســت و
نمیتــوان انتظــار داشــت كــه كــودك یــك روزه یــا یــك ماهــه بــا نمــاز آشــنا و
بــه آن پایبنــد گــردد .بدیهــی اســت كــه متربــی در طــول مــدت آمــوزش بایــد
در مراقبــت باشــد.
بهتریــن افــراد بــرای مراقبــت از نمــاز فرزنــدان والدیــن هســتند كــه در
مقایســه بــا دیگــران نســبت بــه فرزنــدان خود هم دلســوزترند و هــم امكانات
 .1عاملی ،وسائلالشیعة ،ج  ،21ص .476

َ " .1و كَا َن َر ُسـ ُ
ِالصـ َـا ِة بَ ْعـ َد التَّ ْب ِشــی ِر لَـ ُه بِالْ َج َّنـ ِه لِ َقـ ْو ِل اللَّـ ِه ُسـ ْب َحانَ ُه َو أْ ُم ْر
ـول اللَّـ ِه؟ص؟ ن َِصبـاً ب َّ
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و فرصــت بیشــتری در اختیــار دارنــد .امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در توصیــف ســیره
پیامبــر؟ص؟ میفرمایــد:
ـارت رفتــن بــه بهشــت را از خداونــد دریافــت
"پیامبــر؟ص؟ بــا آنكــه بشـ ِ
كــرده بــود ،خــود را بــرای نمــاز بــه رنــج میافكنــد؛ چــون خــدای
ســبحان بــه او فرمــوده بــود" :خانــوادهات را بــه نمــاز فرمــان ده و بــر
آن شــكیبا بــاش" .از ایــن رو ،پیامبــر؟ص؟ خانــواده خــود را بــه نمــاز
1
فرمــان م ـیداد و خــود نیــز در راه اقامــه آن بردبــاری میكــرد".
بــر اســاس برخــی روایــات ،هنگامــی كــه آیــه  132ســوره طاهــا " َو أْ ُم ْر أَ ْهلَكَ
ِالصــا ِة َو ْاصطَـ ِـرْ َعلَ ْیهــا" نــازل شــد ،پیامبــر؟ص؟ مــدت نــه مــاه هنــگام اوقــات
ب َّ
نمــاز ،بــر در منــزل حضــرت فاطمــه و علی؟ع؟میآمــد و آنــان را بــه نمــاز
فرامیخوانــد . 2بنابرایــن ،یكــی از اصــول هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز ،نظــارت
و مراقبــت اســت؛ امــا از آنجــا كــه دربــاره شــیوههای نظــارت و مراقبــت پیــش
از ایــن بحــث كردهایــم ،در اینجــا از تكــرار آنهــا خــودداری میكنیــم.
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فصل چهارم :روشها و راهکارهای عام در دعوت به نماز
در فصــل دوم دربــاره نقشهــای خانــواده و در فصــل ســوم دربــاره اصــول
هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز بحــث كردیــم .در دو فصــل پیـشرو ،روشهــا و
راهكارهــای عملــی هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز را بررســی میكنیــم .روشهــا و
راهكارهــای دعــوت بــه نمــاز به دو دســته تقســیم میشــوند :روشهای عام
و روشهــای خــاص .روشهــای خــاص آنهایــی هســتند كــه بــرای هدایــت
فرزنــدان در ســن خــاص یــا در محیــط خــاص ماننــد مدرســه و خانــه قابــل
اســتفاده هســتند کــه در فصــل بعــدی بــه آن خواهیــم پرداخــت .در مقابــل،
روشهــای عــام آنهایــی هســتند كــه اختصــاص بــه ســن یــا مــكان خاصــی
نداشــته ،در همــه مــوارد قابــل اســتفاده هســتند .در ادامــه روشهــای عــام را
بررســی خواهیــم کــرد کــه عبارتنـداز:

یک .اعطای بینش
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رفتــار آدمــی ،بهویــژه در ســنین باالتــر ،تــا حــدود زیــادی تحــت تأثیــر آ گاهــی
و شــناخت او قــرار دارد .ا گــر آدمــی بدانــد فــان غــذا بــرای ســامتی بــدن مفید
اســت ،خــود بــه خــود نســبت بــه آن گرایــش پیــدا میكنــد و حاضــر میشــود
بــرای تهیــه آن اقــدام كــرده و بهــای آن را بپــردازد .در حالــی كــه ا گر شــناختی
نداشــته باشــد ،بــرای آن ارزشــی قائــل نمیشــود و بــرای تهیــه آن تالشــی
نمیكنــد و ا گــر در اختیــار او هــم باشــد ،ممكــن اســت آن را دور بینــدازد .بــه
1
همیــن جهــت گفتــه شــده اســت" :النــاس اعــداء ماجهلــوا".
" .1مردم ،دشمن آنچه منیدانند هستند" (آمدی ،غرر الحكم ،ص .)28

شــناخت و آ گاهــی از نمــاز نقش مهمــی در رویآوردن یــا رویبرگرداندن
از نمــاز دارد .بســیاری از مــردم بــه ایــن دلیــل بــه نمــاز پشــت یــا بــه آن
بیتوجهــی میكننــد كــه آ گاهــی و معرفــت درســت و كافــی از نمــاز ندارنــد.
برخــی نیــز بــه دلیــل شــناخت نادرســتی كــه از نمــاز دارنــد بــه آن بیتوجهــی
میكننــد .بنابرایــن ،یكــی از روشهــای دعــوت بــه نمــاز ایجــاد معرفــت و
تقویــت و تعمیــق آن اســت .ا گــر فرزنــد مــا بدانــد كــه نمــاز پاســخ كاملــی اســت
بــه نیــاز فطــری پرســتیدن كمــال مطلــق؛ ا گــر بدانــد نمــاز برنامــه جامــع و
راهنمــای ســامتی روحــی و اخالقــی انســان ،آرامبخــش دل ،همكالمــی بــا
خالــق هســتی ،همنوایــی بــا كل جهــان هســتی در ســتایش ربالعالمیــن و
یــاد خداســت ،خــود بــه خــود بــه نمــاز عالقهمنــد میشــود و ایــن انگیــزه در
او بــه وجــود میآیــد كــه بــه نمــاز روی كنــد و خــود را متعهــد بــه انجــام آن
نمایــد.
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شــناخت و آ گاهــی در صورتــی در رفتــار آدمــی مؤثــر اســت كــه بــه انــدازه
باشــد .شــناخت انــدك چنــدان تأثیــری بــر رفتــار انســان نــدارد .بــه عــاوه،
شــناخت بــه انــدازه نیــز در صورتــی آدمــی را بــه رفتــار و وا كنــش درســت
هدایــت میكنــد كــه درســت و مطابــق بــا واقــع باشــد .پــس ا گــر شــناخت
آدمــی از جهــان پیرامــون خــود بــه انــدازه و درســت باشــد ،رفتارهــای صــادر
شــده از او نیــز تــا حــدود زیــادی درســت خواهــد بــود؛ ولــی ا گــر شــناخت وی
نادرســت و ناقــص باشــد ،رفتارهــای وی نیــز نادرســت و ناكامكننــده خواهــد
بــود.
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تحقیقاتــی كــه دربــاره نمــاز انجــام شــده نشــان میدهــد كــه ناآ گاهــی از
حكمــت و نقــش نمــاز یكــی از دالیــل تــرك نمــاز یــا بیتوجهــی بــه آن توســط
دانشآمــوزان اســت 1.بنابرایــن ،والدیــن بــرای دعــوت فرزنــد بــه نمــاز بایــد
فرزنــد خــود را بهخوبــی بــا نمــاز و حكمــت و فلســفه آن آشــنا كننــد و بــا
اســتدالل و منطــق بــرای آنــان توضیــح دهنــد كــه چــرا بایــد نمــاز بخوانیم؟ و
نمــاز چــه نقشــی در زندگــی مــا دارد؟
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در اینجا اندكی درباره چرایی و فلسفه نماز بحث میكنیم.
مقــام معظــم رهبــری در یكــی از آثــار خــود حكمــت و چرایــی نمــاز را بــه زبانــی
شــیوا بیــان كردهانــد كــه حاصــل آن بــه ایــن شــر ح اســت:
"انســان بــرای هدفــی آفریــده شــده و آن ،تعالــی و تكامــل بیپایــان
انســان و بازگشــت بــه خــدا و بــروز خصلتهــای نیــك و اســتعدادهای
نهانــی انســان اســت .رســیدن بــه ایــن هــدف جــز بــا شــناخت خــدا و
راهــی كــه او بــرای تعالــی انســان ارائــه كــرده و حركــت در ایــن مســیر
امــكان نــدارد .بنابرایــن ،انســان بایــد هــر كاری كــه او را بــه هــدف
نزدیــك میكنــد ،انجــام دهــد و از هــر كاری كــه او را از ایــن مقصــد
دور میكنــد ،بپرهیــزد .البتــه ،حركــت در ایــن مســیر نیــاز بــه زاد و
توشــه دارد كــه اســام آنهــا را در اختیــار پوینــدگان ایــن راه قــرار داده
اســت .مهمتریــن توشــهای كــه راهیــان ایــن راه در كولهبــار خــود
دارنــد همانــا یــاد خداســت .یــاد خــدا از طرفــی هــدف و مقصــد را كــه
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نمــاز زنــگ هشــدارباش اســت كــه مؤمــن را از انحــراف یــا توقــف
در مســیر بازم ـیدارد .نمــاز برنامــه زندگــی را بــه مســلمان یــادآوری
میكنــد و از او میخواهــد كــه بــه ایــن برنامــه پایبنــد باشــد .نمــاز
خالص ـهای از اســام اســت كــه در آن اصــول اساســی اســام و برنامــه
زندگــی اســامی گنجانــده شــده اســت و در هــر شــبانهروز پنــج بــار
ایــن اصــول و برنامــه و وظایــف و تكالیــف مســلمان را بــه او یــادآوری
میكنــد و بــه او نیــرو و انگیــزه بــرای انجــام آن میدهــد و بــه ایــن
صــورت ،مؤمــن را قــدم بــه قــدم و پلــه پلــه بــه خداونــد متعــال نزدیــك
الص َ
ــا َه إِنَّ
میكنــد و از آلودگیهــا و گناهــان بــاز مــیدارد؛ " َوأَ ِق ِ
ــم َّ
 .1طه.14 :
 .2بقره.45 :
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خداســت بــه او یــادآوری میكنــد و بدیــن وســیله مانــع انحــراف از
مســیر میشــود و از ســوی دیگــر بــه او قــوت قلــب و نشــاط و اطمینــان
میبخشــد و از ســرخوردگی و فریفتــه دنیــا شــدن بازم ـیدارد .نمــاز
عبادتــی سرشــار از یــاد خداســت كــه هــر مســلمانی در شــبانهروز
پنــج بــار آن را بهجــا م ـیآورد و غــرق در یــاد خــدا میشــود و یكــی از
الصـ َـا َه لِ ِذكْـرِی" 1.همچنیــن
حكمتهــای نمــاز همیــن اســتَ " :وأَ ِقـ ِـم َّ
نمازگــزار از نمــاز انــرژی و انگیــزه بــرای ادامــه مســیر دریافــت میكنــد
ِالصـ ْ ِ
ـر
و ایــن نیــز یكــی دیگــر از حكمتهــای نمــاز اســت؛ " َو ْاسـ َت ِعی ُنواْ ب َّ
2
الص ـاَ ِه َوإِنَّ َهــا لَكَبِی ـ َر ٌه إِالَّ َعـ َـى الْخ ِ
َاش ـ ِعی َن".
َو َّ
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ـر"
َّ
الصـ َـا َه تَ ْن َهــى َعــنِ الْ َف ْحشَ ــاء َوالْ ُمنكَ ـ ِر َولَ ِذكْ ـ ُر اللَّ ـ ِه أَكْـ َ ُ

1

دل به عشق خدای یكتا ده
قطرهای 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
			

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

دو .پاسخ به شبهات

خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی

شــبهاتی كــه دربــاره نمــاز در ذهــن و جــان فرزنــد وارد میشــود بــه منزلــه
ویروســی اســت كــه از درون تــوش و تــوان و انگیــزه او برای نمــاز را به تحلیل
میبــرد و ا گــر معالجــه و درمــان نشــود ،التــزام و پایبنــدی او بــه نمــاز را از
ً
میــان میبــرد .شــبهه ،دقیقــا در مقابــل اعطــای بینــش عمــل میكنــد .بــه
همــان انــدازه كــه اعطــای بینــش در ســوق دادن فرزنــد بــه نمــاز مؤثــر اســت
و در او انگیــزه و عالقــه بــه نمــاز ایجــاد میكنــد ،شــبهه نیــز در بیانگیــزه و
بیعالقــه كــردن او بــه نمــاز مؤثــر اســت .بنابرایــن ،مراقبــت فکــری از فرزنــد
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 . 1عنكبوت.45 :

نمونهای از شبهات
در اینجــا برخــی از مهمتریــن شــبهات را بــرای نمونــه مطــر ح و پاســخ آن را
بیــان میكنیــم.
نماز نشانه تحجر و عقبماندگی
یكــی از پیامدهــای رنســانس و پیشــرفتهای علمــی بشــر ایــن عقیــده
بــود كــه انســان بــرای رشــد و تعالــی خــود نیــازی بــه راهنماییهــای دیــن
نــدارد و بــا اتــكا بــه عقــل و دانــش خــود میتوانــد راه ســعادت را بیابــد و بــه
ســعادت برســد .بــر ایــن اســاس ،دیــن و آموزههــای دینــی متعلــق بــه تاریــخ
و خرافــه تلقــی شــدند و پایبنــدی بــه دیــن معــادل تحجــر و عقبماندگــی
شــد؛ امــا تحــوالت بعــد از رنســانس نشــان داد كــه ادعاهــای بشــر غربــی در
دوران رنســانس ادعاهایــی گــزاف و باطــل بــوده و انســان نمیتوانــد بــا
اتــكا بــه عقــل خــود راه ســعادت و خوشــبختی را پیــدا كنــد .از ســوی دیگــر،
روشــن شــد ادعاهایــی كــه در غــرب دربــاره دیــن و آموزههــای دینــی شــده
در مــورد مســیحیت كــه دینــی تحریــف شــده اســت ،صــادق میباشــد
نــه در مــورد اســام .دســتورات و آموزههــای اســامی ،اعــم از اعتقــادات و
مناســك و اخالقیــات ،همگــی معقــول و مبتنــی بــر مبانی معرفتی مســتحكم
و قــوی بــوده بــا هیــچ یــك از دســتاوردهای علمــی و فكــری بشــر تعارضــی
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و پاســخ دادن بــه شــبهات او یكــی از روشهــای مؤثــر در دعــوت و ترغیــب
او بــه نمــاز اســت.
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نــدارد .بــه همیــن جهــت ،امــروزه اقبــال بــه دیــن در میــان مــردم بهویــژه
كشــورهای اروپایــی و امریكایــی كــه مهــد رنســانس بودنــد رواج یافتــه و
حتــی دانشــمندان و تحصیلكــردگان آنهــا بــه اســام رو میآورنــد و آن را از
جــان و دل میپذیرنــد و پایبنــدی بــه آموزههــای آن از جملــه نمــاز را نشــان
عقبماندگــی و تحجــر خــود نمیداننــد.

خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
120

نماز برای انسان گناهكار بیفایده است
برخــی از افــراد گناهــكار معتقدنــد آنقــدر در گناهــان فــرو رفتهانــد كــه نمــاز
هیــچ ســودی بــه حــال آنــان نــدارد .چنانكــه برخــی بــا اســتناد بــه روایاتــی
كــه در مــورد تأثیــر برخــی گناهــان بر قبول نشــدن نمــاز دارد ،نمــاز را بیفایده
میداننــد و آن را تــرك میكننــد .ایــن مطلــب بهویــژه در مــورد نوجوانــان و
جوانــان ،یكــی از علتهــای مهــم تــرك نمــاز اســت .نوجــوان و جــوان پــس
ـوان
از ارتــكاب یــك گنــاه ،از خــود متنفــر شــده و معتقــد میشــود كــه نمازخـ ِ
1
واقعــی نیســت و بــه همیــن ســبب ،نمــاز را تــرك میكنــد.
دربــاره شــبهه اول بایــد بــه ایــن مطلــب توجــه داشــت كــه خداونــد
2
متعــال دریــای رحمــت و مغفــرت و بخشــش اســت و هــر گناهی غیر از شــرك
را میبخشــد .خداونــد بیــش از بنــدگان گناهــكارش بــه توبــه و بازگشــت
آنــان عالقهمنــد اســت و همــه اســباب و زمینههــا را بــرای آمــرزش گناهــان
 .1گلزاری ،تربیت نسلی منازگزار ،مناز و تربیت ،ص .81
ش َك ِب ِه َویَ ْغ ِف ُر َما دُو َن َذلِ َك لِ َمن یَشَ اء َو َمن یُ ْش ِْك بِاللّ ِه فَق َِد اف َ َْتى
" .2إِ َّن اللّ َه الَ یَ ْغ ِف ُر أَن یُ ْ َ
إِثْ ًا َع ِظیامً" (نساء.)48 :

 .1زمر.53 :
 .2مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،79ص .208
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بنــده و بازگشــت او بــه ســوی خــدا فراهــم میكنــد .پــس انســان بــه هــر
انــدازه هــم گناهــكار باشــد ،نبایــد از رحمــت الهــی ناامیــد شــود كــه ناامیــدی
س ُفــوا
از خداونــد متعــال خــود گناهــی بــزرگ اســت؛ "قــل یــا ِعبــا ِد َی الَّ ِذی ـ َن أَ ْ َ
ـوب َج ِمیعـاً إِنَّــهُ ُهـ َو
َعـ 
ى أَنْف ُِسـه ِْم ال تَ ْق َنطُــوا ِمـ ْن َر ْح َمـ ِه اللَّـ ِه إِنَّ اللَّــهَ یَ ْغ ِفـ ُر ال ُّذنُـ َ
1
الْ َغفُــو ُر ال َّر ِحیــم".
ا كنــون كــه بــرای انســان گناهــكار ،هــر انــدازه گناهانــش انبــوه و بــزرگ
باشــد ،امــكان نجــات وجــود دارد ،نبایــد بــار گناهانــش را  ،ســنگینتر كنــد،
بــه ایــن بهانــه كــه آب چــو از ســر گذشــت ،چــه یــك وجــب چــه صــد وجــب!
بلكــه از آنجــا كــه بــرای او هــر آن احتمــال نجــات یافتــن وجــود دارد ،بایــد تــا
آنجــا كــه میتوانــد بــار گناهــان خــود را ســبك كنــد .تــرك نمــاز خــود گناهــی
دیگــر اســت؛ امــا از طرفــی نمــاز یكــی از اســباب آمــرزش گنــاه و نجــات پیــدا
كــردن اســت.
از پیامبر؟ص؟ روایت شده است:
ـات
ـت َع ْنــهُ َخطَایَــا ُه ،كَـ َـا تَ َحـ ُّ
الصـ َـا ِه تَ َحاتَّـ ْ
"إِنَّ الْ َع ْبــدَ الْ ُم ْسـلِ َم إِ َذا َقــا َم إِ َل َّ
َو َر ُق َهــذ ِه الشَّ ـ َج َر ِه"؛ 2هرگاه بنده مســلمان به نمــاز برخیزد گناهانش
ـود
میریــزد چنانكــه بــرگ ایــن درخــت میریــزد .عــاوه بــر ایــن ،خـ ِ
نمــاز وســیلهای اســت كــه انســان را از گنــاه بــاز مـیدارد.
در روایت آمده است:
الص َ
ــب
"أَنَّ َف ًتــى ِمــ َن ْالَن َْصــا ِر كَانَ یُ َصلِّــی َّ
ــا َه َم َ
ــع َر ُســولِ اللَّــ ِه َو یَ ْرتَ ِك ُ
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ـف َذلِــكَ لِ َر ُســولِ اللَّـ ِه َف َقـ َ
الْ َف َوا ِحـ َ
ـم
ـش َف ُو ِصـ َ
ـال إِنَّ َص َلتَــهُ تَ ْن َهــا ُه یَ ْومـاً َمــا َفلَـ ْ
یَلْ َبـ ْ
ـاب؛" 1جوانــی از انصــار بــا پیامبــر؟ص؟ نمــاز میخوانــد و در
ـث أَنْ تَـ َ
ـال او را بــرای پیامبــر
عیــن حــال كارهــای زشــت مرتكــب میشــد .حـ ِ
توضیــح دادنــد ،حضــرت فرمــود :نمــازش روزی او را از ایــن كار بــاز
م ـیدارد و طولــی نكشــید كــه توبــه كــرد.
دربــاره شــبهه دوم بایــد گفــت روایاتــی كــه میگوینــد برخــی گناهــان
مانــع قبولــی نمــاز میشــود بــه ایــن معنــا نیســت كــه بایــد نمــاز را تــرك كــرد.
ایــن روایــات بــا بیــان آثــار گناهــان میخواهنــد انســان مؤمــن و نمازگــزار را از
ارتــكاب گنــاه و از میــان بــردن تأثیــر نمــاز بــاز بدارنــد؛ تــا مؤمــن از بــركات نمــاز
بهصــورت كامــل بهرهمنــد شــود.

سه .ترغیب و ترهیب
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ْ
"ترغیــب" از " َُرغبــه" بــه معنــای میــل و اشــتیاق اســت .واژه متضــاد آن
ترهیــب اســت .ترهیــب از "رهبــه" بــه معنــای خــوف و تــرس اســت؛ بنابرایــن
"ترغیــب" عبــارت اســت از ایجــاد میــل و رغبــت نســبت بــه چیــزی و
"ترهیــب" عبــارت اســت از ایجــاد خــوف وتــرس نســبت بــه چیــزی 2.ترغیــب
یكــی از روشهــای دعــوت بــه نمــاز و ترهیــب یكــی از روشهــای بازداشــتن
از تــرك نمــاز اســت.
 . 1هامن ،ج  ،79ص .198
 .2انیس ابراهیم و غیرهم ،املعجم الوسیط ،ذیل ماده رغب.

درســت اســت كــه در ابتــدا انســان بــه لذتهــا و دردهــای جســمانی
توجــه میكنــد؛ امــا بــه مــوازات رشــد فكــری و فرهنگــی بــه لذتهــا و
دردهــای معنــوی نیــز توجــه پیــدا میكنــد .انســانی كــه در كودكــی تنهــا بــه
خوردنیهــا و آشــامیدنیها و پوشــیدنیها تمایــل داشــت ،بــه تدریــج بــه
لذتهــای معنــوی همچــون پیشــرفت علمــی ،مــورد توجــه دیگــران واقــع
شــدن و ارزشهــای اخالقــی نیــز حســاس میشــود .چنانكــه در ارضــای
نیازهــای خــود و در فراهــم آوردن لذتهــا و خوشـیها ،از میــزان توجــه وی
بــه آثــار و عواقــب آنــی عمــل كاســته میشــود و توجــه وی بــه آینــده و عواقب
دور اعمــال افــزوده میگــردد و بــا توجــه بــه تمــام جوانــب یــك امــر ،دربــاره
آن تصمیــم میگیــرد .از ایــن رو چــه بســا از یــك لــذت و منفعــت آنــی ،بــرای
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انســان بــه صــورت طبیعــی بــه كارهــا و چیزهایــی گرایــش دارد كــه بــرای
او ســودمند بــوده و مایــه لــذت ،آســایش و رفــاه هســتند ،و از امــوری كــه مایــه
ّ
درد ،ناراحتــی ،ســختی و مشــقت اســت روی گــردان و متنفــر اســت .لذتهــا
و دردهــا ،خوش ـیها و ناخوشــیها ،و خوشــبختیها و بدبختیهــا را بــه
صــورت كلــی میتــوان بــه دو دســته جســمانی و غیرجســمانی تقســیم كــرد.
لذتهــا و دردهــا و خوش ـیها و ناخوش ـیهایی كــه ریشــه در ارضــا یــا عــدم
ارضــای نیازهــای جســمانی انســان دارنــد از دســته اول و آنهایــی كــه ریشــه
در ابعــاد معنــوی و روحــی انســان دارنــد از دســته دوم محســوب میشــوند.
انســان بــه هــر دو نــوع لذتهــا و ســودها گرایــش دارد و از هــر دو نــوع درد و
مشــقت گریــزان اســت.
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رســیدن بــه منفعــت و لذتــی آتــی كــه دارای دوام یــا كیفیــت برتــری اســت
چشــم بپوشــد.
راز تأثیرگذاری ترغیب و ترهیب در این اســت كه متربی را با پیامدهای
یــك عمــل؛ یعنــی لذتهــا و دردهــای ناشــی از آن ،آشــنا میكنــد .هنگامــی
كــه مخاطــب بدانــد نمــاز خوانــدن روح او را از آلودگیهــای گناهــان روزمــره
پــاك كــرده ،بــه آن صفــا و جــا میدهــد؛ هنگامــی كــه بدانــد نمــاز موجــب
رشــد و كمــال او شــده و او را بــه خــدا كــه سرچشــمه همــه كمــاالت اســت،
نزدیــك میكنــد ،بــه آن عالقهمنــد میشــود و انگیــزه بــرای انجــام آن پیــدا
میكنــد.
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از امام باقر ؟ع؟نقل شده است:
"پیامبــر ؟ص؟بــر مــردی گذشــت كــه در مزرعـهاش درخــت میكاشــت.
ایســتاد و بــه او فرمــود :آیــا میخواهــی تــو را بــه اصلههایــی راهنمایی
كنــم كــه بادوامتــر ،زود باردهتــر ،و میوههایشــان گواراتــر و پایدارتــر
اســت؟ مــرد گفــت :آری ،راهنمایــیام كــن .پیامبــر؟ص؟ فرمودنــد:
صبــح و شــام بگــو" :ســبحان اللّه و الحمــد للّــه و ال إلــه ّإل اللّــه و اللّــه
أكــر" .ا گــر ایــن ذكــر را بگویــی در قبــال هــر تســبیح ،ده اصلــه از انــواع
درختــان میــوه كــه دائمــی هســتند ،در بهشــت بــه تــو داده میشــود.
مــرد گفــت :ای رســول خــدا! تــو را شــاهد میگیــرم كــه ایــن مزرعــه را

الف) انداز و تبیشیر
انــذار بــه معنــای اعــام خطــر و تبشــیر بــه معنــای مــژده دادن اســت.
رســاندن هــر نــوع خبــر ناگــواری انــذار نیســت؛ بلكــه انــذار ،چنانكــه
طریحــی در مجمعالبحریــن بــه صراحــت گفتــه اســت "عبــارت اســت از
ابــاغ پیــام ،همــراه بــا ترســاندن" 2.بــه همیــن دلیــل هــر انــذاری مســتلزم
ِاخبــار و آ گاه كــردن از عواقــب ناخوشــایند آن اســت؛ امــا هــر آ گاه كــردن و
خبــر دادن از عواقــب ناخوشــایندی انــذار نیســت .چنانكــه ارائــه هــر نــوع
اطــاع و خبــر خوشــحال كننــدهای بشــارت و مــژده دادن نیســت؛ بلكــه ارائــه
خبــر خوشــحالكننده بــه قصــد خوشــحالكردن ،مــژده دادن اســت .بــرای
3
ـر أَ ْمثَالِ َهــا"
مثــال ،ایــن دو خبــر را در نظــر بگیریــدَ " :مــن َجــآ َء بِالْ َح َسـ َن ِه َفلَــهُ َعـ ْ ُ
الصلَــو َه تَ ْن َهــی َعــنِ الْ َف ْحشَ ــآ ِء َو الْ ُمنكَـ ِر" 4،بــا اینكــه هــر دو اطــاع و آ گاهی
و "إِنَّ َّ
 .1عن أبی جعفر؟ع؟ :م ّر رسول اللّه؟ص؟ برجل یغرس غرساً ىف حائط له ،فوقف له و قال:
أال أدلّك عىل غرس أثبت أصالً و أرسع ایناعاً و أطیب مثرا ً و أبقى؟ قال :بىل ،فدلّنى یا رسول
اللّه .فقال :إذا أصبحت و أمسیت فقل" :سبحان اللّه و الحمد للّه و ال إله إالّ اللّه و اللّه أكرب"
بكل تسبیحه ،عرش شجرات فی الج ّنه من أنواع الفاكهه ،و ه ّن من الباقیات
فإ ّن لك إن قلته ّ
الصالحات .قال :فقال الرجل :فإنّی اشهدك یا رسول اللّه ا ّن حائطی هذا صدقه مقبوضه عىل
فقراء املسلمین(کلینی ،كاىف ،ج ،2ص .)367
 .2طریحى ،مجمع البحرین ،ذیل ماده نذر.
 .3انعام.160 :
 .4عنكبوت.47 :
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وقــف فقــرا كــردم.
برای ترغیب به نماز از دو شیوه میتوان استفاده كرد:
1
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خوشــحالكننده و مسـ ّـرتبخش میباشــند ،تنهــا خبــر اول بشــارت و مــژده
اســت؛ زیــرا در آیــه مذكــور ،قصــد بشــارت دادن وجــود دارد؛ در حالــی كــه در
آیــه دوم چنیــن قصــدی در كار نیســت و تنهــا آثــار نمــاز بیــان شــده اســت.
نظیــر ایــن آیــه ،آیــات و روایاتــی اســت كــه بهشــت ،احــوال بهشــتیان و ماننــد
آن را توصیــف میكنــد .گرچــه انــذار و تبشــیر بــا بیــان پیامدهــای مثبــت و
منفــی تفــاوت دارد ،باوجــود ایــن ،انــذار و تبشــیر بــا بیــان پیامدهــای عمــل
تحقــق مییابــد .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
بیتوجهــی بــه آن.
از آنچــه گفتیــم روشــن شــد كــه یكــی از شــیوههای ترغیــب فرزنــدان
بــه نمــاز اســتفاده از انــذار و تبشــیر اســت .والدیــن میتواننــد بــا انــذار و
تبشــیر ،فرزنــدان خــود را بــه نمــاز دعــوت و ترغیــب كننــد .در ســخنان
معصومان؟مهع؟نمونههــای بســیاری از انــذار و تبشــیر بــه نمــاز وجــود دارد كــه
والدیــن میتواننــد بــه تناســب از آنهــا اســتفاده كننــد.
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در اینجا چند نمونه را میآوریم:
".1طوبــی للذیــن یته ّجــدون فــی اللیل؛ اُولئــك الذیــن یرثون النــور الدائم؛
مــن أجــل أنّهــم قامــوا فــی ظلمــه اللیــل عــن أرجلهــم فــی مســاجدهم،
رضعــون إلــی ربّهــم ،رجــا ًء أن ین ّجیهــم فــی الشــدّه غــداً"؛ 1خوشــا بــه
یت ّ
 .1مجلسی ،بحاراألنوار ،ج ،14ص .314

" .3التتهــاون بصالتــك؛ فــإنّ النبی؟ص؟قــال عنــد موتــه :لیــس م ّنــی مــن
اســتخف بصالتــه"؛ 2در نمــازت سســتی نكــن كــه پیامبر؟ص؟هنــگام
ّ
مرگــش فرمــود :از مــن نیســت آنكــه نمــازش را ســبك شــمارد.
" .4الصــاة حصــن مــن سطوات الشــیطان"؛ 3نمــاز دژی در برابــر حمــات
شــیطان است.
" .5الصالة تنزل الرحمه"؛ 4نماز رحمت الهی را نازل می كند.

 .1محمدی ریشهری ،میزان الحكمه ،ج  ،5ص .402
 .2هامن ،ص .404
 .1هامن ،ج  ،5ص .367
 .4هامن ،ج  ،5ص368
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حــال آنــان كــه نمــاز شــب میخواننــد! آناننــد كــه از نــور همیشــگی
برخــوردار میشــوند؛ بــدان ســبب كــه در تاریكــی شــب برمیخیزنــد و
بــه امیــد آنكــه خداونــد در قیامــت آنــان را از ســختیها نجــات دهــد،
بــه درگاه او تضـ ّـر ع و زاری میكننــد.
" .2مــن تــرك صالتــه متع ّمــداً ،فقــد هــدم دینــه؛ و من تــرك أوقاتهــا یدخل
الویــل ،و الویــل واد فــی جهنــم"...؛ 1كســی كــه بــه عمــد نمــاز نخوانــد،
بنــای دینــش را ویــران كــرده و كســی كــه وقــت نمــاز را رعایــت نكنــد،
در ویــل كــه بیابانــی در جهنــم اســت وارد میشــود.
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كل تقــی"؛ 1نمــاز وســیله تقــرب هــر متقــی بــه خداوند
" .6الصــاة قربــان ّ
است.
" .7الیــزال الشــیطان یرعــب مــن بنــی آدم مــا حافــظ علــی الصلــوات
الخمــس؛ فــإذا ض ّیعه ـ ّن تجــرأ علیــه و واقعــه فــی العظائــم"؛ 2شــیطان
پیوســته از آدمــی تــا زمانــی كــه نمازهــای پنجگانــه را بهجــا م ـیآورد
میترســد؛ هــرگاه آنهــا را بهجــا نیــاورد ،شــیطان بــر او گســتاخ میشــود
و او را در گناهــان بــزرگ میانــدازد.
ب) تبیین جایگاه عمل
یكــی دیگــر از شــیوههای ترغیــب بــه نمــاز روشــن كــردن جایــگاه نمــاز در
میــان دیگــر آموزههاســت .والدیــن میتواننــد بــا بیــان جایــگاه نمــاز ،انگیــزه
مناســب را در فرزنــدان بــه وجــود آورنــد .در اینجــا چنــد نمونــه از روایاتــی را
كــه جایــگاه نمــاز را ترســیم میكننــد ذكــر میكنیــم:
ـكل شــیء وجــه ،و وجــه دینكــم الصــاة"؛ 3هــر چیــزی ســیمایی
" .1لـ ّ
دارد؛ ســیمای دیــن شــما نمــاز اســت.
خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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وجــل ـ الصــاة ،و هــی آخــر وصایــا
"أحــب األعــال إلــی اللّــه ـ ع ّز ّ
.2
ّ
 .1هامن.
 .2مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،79ص .202
 .3محمدی ریشهری ،میزان الحكمه ،ج  ،5ص .366

إلــی
" .3جعــل اللّــه ـ ّ
جــل ثنــاؤه ـ قــ ّره عینــی فــی الصــاة ،و ح ّبــب ّ
2
الصــاة كــا ح ّبــب الــی الجائــع الطعــام و إلــی الظــآن املــاء"؛ خداونــد
متعــال نمــاز را مایــه روشــنی چشــم مــن قــرار داده و نمــاز را محبــوب
مــن كــرده ،چنانكــه غــذا و آب را محبــوب گرســنه و تشــنه كــرده
اســت.

چهار .جذابسازی نماز
برخــی ویژگیهــا ماننــد زیبایــی ،پاكیزگــی و آرامشبخشــی انســان را بــه
ســوی خــود جــذب میكنــد و در مقابــل زشــتی و آلودگــی و اضطــراب انســان
را از خــود دفــع میكنــد .یكــی از روشهــای دعــوت بــه نمــاز جذابســازی
نمــاز اســت .شــیوهها و اقدامــات گوناگونــی بــرای جــذاب كــردن نمــاز وجــود
دارد .تهیــه جانمــاز زیبــا و پاكیــزه بــرای فرزنــد؛ تهیــه كــردن چــادر نمــاز زیبــا
و پاكیــزه بــرای فرزنــد دختــر؛ پاكیــزه و زیبــا ســازی محــل نمــاز و ماننــد آن از
اقداماتــی اســت كــه موجــب جــذب فرزنــد بــه نمــاز میشــود.
همچنیــن ا گــر پــدر و مــادر بــا شــور و اشــتیاق و پیــش از اذان خــود را
بــرای نمــاز حاضــر كننــد؛ هنــگام نمــاز بهتریــن و پاكیزهتریــن لبــاس خــود
 .1هامن ،ص .367
 .2هامن ،ص .367
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األنبیــاء"؛ 1نمــاز محبوبتریــن اعمــال نــزد خــدا و آخریــن وصیــت
انبیــا اســت.
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را بپوشــند؛ ذكرهــا و قرائــت نمــاز را بــا صــوت زیبــا بخواننــد؛ نمــاز را بــا حضــور
قلــب و خضــوع و خشــوع و بــا آرامــش بخواننــد؛ فرزنــد از دیــدن نمــاز والدین
لــذت میبــرد و بــه آن گرایــش پیــدا میكنــد .نیــز تشــویق فرزنــد و شــیرین
كــردن كام او هنگامــی كــه فرزنــد مــا بــه نمــاز توجــه میكنــد و در ایــن راه
قدمــی برم ـیدارد ،از شــیوههای جــذاب و لذتبخــش كــردن نمــاز اســت.

پنج .تشویق و تنبیه
تشــویق و تنبیــه از لــوازم ضــروری تربیــت هســتند ،بهگون ـهای كــه بــدون
یــاری گرفتــن از ایــن دو نمیتــوان متربــی را بــه مقصــد رشــد و كمــال رســاند.
تشــویق و تنبیــه بــه منزلــه دو بــال بــرای تربیــت هســتند كــه بــا كمــك آنهــا
تربیــت بــه پــرواز درآمــده و مســیر را بــا موفقیــت طــی میكنــد و بــه هــدف
ســعادت میرســد .چنانکــه كنــار گذاشــتن تشــویق و تنبیــه یــا تكیــه بــر یكی
از ایــن دو بــه معنــای زمینگیــر شــدن و توقــف تعلیــم و تربیــت اســت!
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تشــویق ،موتــور محركــه تربیــت اســت .بــا تشــویق اســت كــه تربیــت در
مســیر صحیــح بــه حركــت در میآیــد و موانــع را یكــی پــس از دیگــری پشــت
یگــذارد و بــه ســوی مقصــد رشــد و كمــال بــه پیــش م ـیرود .تنبیــه
ســر م 
ســامانهای اســت كــه تربیــت را در مســیر صحیــح نگــه مـیدارد و از انحــراف
و فــرو افتــادن در درههــای ســقوط و هال كــت بــاز م ـیدارد .تعلیــم و تربیتــی
موفــق اســت كــه در آن از تشــویق و تنبیــه هــر دو اســتفاده شــود ،البتــه بهجــا
و انــدازه .اســتفاده از تشــویق بــه تنهایــی متربــی را بــه حركت در مـیآورد؛ اما

در ادامــه تشــویق و تنبیــه را تعریــف كــرده ،انــواع ،شــرایط و چگونگــی
اســتفاده از آن را بیــان میكنیــم.
الف) مفهومشناسی تشویق و تنبیه
تشــویق در لغــت بــه معنــای ایجــاد شــوق و میــل و تنبیــه بــه معنــای
آ گاه كــردن و توجــه دادن اســت .در آثــار تربیتــی ایــن دو واژه كاربردهــای
مختلفــی دارنــد كــه پرداختــن بــه همــه آنهــا مناســب ایــن مقــال نیســت .در
ایــن نوشــته تعریــف مقبــول مــا از تشــویق ایــن اســت" :تشــویق عملــی اســت
ً
كــه مربــی یــا والدیــن معمــوال پــس از انجــام رفتــار صحیـ ِـح متربــی انجــام
میدهدنــد تــا موجــب تــداوم رفتــار صحیــح گــردد" .بــر اســاس ایــن تعریــف:
اول اینکه .هدف تشویق تداوم و تثبیت رفتار صحیح متربی است.
دوم اینکــه .تشــویق در بیشــتر مــوارد پــس از انجــام عمــل صحیــح
توســط متربــی انجــام میشــود .دادن جایــزه بــه فرزنــد پــس از خوانــدن نمــاز
مصداقــی از تشــویق اســت .البتــه ،ممكــن اســت در برخــی مــوارد تشــویق
قبــل از عمــل و بــرای ترغیــب وی بــه عمــل نیــز انجــام شــود .وعــده جایــزه
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هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد كــه در مســیر صحیــح بــه راه خــود ادامــه دهــد.
چنانكــه اســتفاده از تنبیــه بــه تنهایــی نــه تنهــا كمكــی بــه تربیــت نمیكنــد
كــه مانــع حركــت و پویایــی آن نیــز میشــود .در هدایــت بــه نمــاز نیــز ناگزیــر
بایــد از تشــویق و تنبیــه توأمــان اســتفاده كــرد.
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بــه فرزنــد در صــورت نمــاز خوانــدن در اول وقــت نمون ـهای از ایــن تشــویق
اســت.
تنبیــه نیــز در زبــان فارســی كاربردهــای متعــدد و گاه متضــاد دارد كــه
پرداختــن بــه آنهــا در اینجــا ضرورتــی نــدارد .تعریــف مــورد نظــر این نوشــته از
تنبیــه ایــن اســت" :تنبیــه عملــی اســت كــه مربــی یــا والدیــن پــس از ارتــكاب
خطــا و رفتــار ناشایســت متربــی انجــام میدهنــد تــا مانــع تــداوم آن گــردد".
بــر ایــن اســاس ،هــدف تنبیــه بازداشــتن متربــی از تــداوم عمــل ناشایســت
اســت و پــس از ارتــكاب خطــا اســت كــه تنبیــه صــورت میگیــرد .روی تــرش
كــردن بــه فرزنــد هنگامــی كــه نمــاز ظهــرش نخوانــده و قضــا شــده ،نمونهای
از ایــن تنبیــه اســت .تنبیــه هیـچگاه پیــش از ارتــكاب خطــا صــورت نمیگیرد
و ا گــر فعالیتــی بــه منظــور جلوگیــری از انجــام خطــا پیــش از ارتــكاب خطــا
انجــام شــود نــه تنبیــه ،بلكــه ترهیــب ،تهدیــد ،هشــدار ،اخطــار یــا انذار اســت.
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ب) انواع تشویق و تنبیه
تشــویق و تنبیــه اقســام گوناگونــی دارد كــه آ گاهــی از آنهــا بــرای اســتفاده بهجــا
از آنهــا ضــرورت دارد .تشــویق مــادی یــا غیرمــادی اســت .تشــویق مــادی آن
اســت كــه بــرای ایجــاد انگیــزه در متربــی بــرای تــداوم در خوانــدن نماز ،شــیرینی،
شــكالت ،دوچرخــه ،اســباب بــازی ،لبــاس و ماننــد آن را در اختیــار او قــرار دهیــم.
تشــویق غیرمــادی آن اســت كــه بــهجــای مــوارد فــوق ،از او تعریــف و تمجیــد
كنیــم ،او را الگــو معرفــی كنیــم ،نمایندگــی كالس را بــه او بدهیــم و ماننــد آن.

در تنبیــه تقســیم رایــج ایــن اســت كــه آن را بــه بدنــی و غیربدنــی
تقســیم میكننــد و تنبیــه بدنــی را معــادل كتــك زدن میگیرنــد .امــا بــه نظــر
میرســد كــه تقســیم تنبیــه بــه مــادی و غیرمــادی جامعتــر و كاملتــر اســت.
تنبیــه مــادی آن اســت كــه از عاملــی مــادی بــرای بازداشــتن متربــی از رفتــار
نامطلــوب اســتفاده شــود .ایــن عامــل مــادی ممكــن اســت كتــك زدن باشــد
كــه دردی را بــر جســم متربــی تحمیــل میكنــد ،ممكــن اســت محــروم كــردن
از شــكالت و شــیرینی ،محــروم كــردن از غــذای مــورد عالقــه ،نخریــدن لباس
دلخــواه ،محــروم كــردن از تماشــای فیلــم مــورد عالقه یا موارد مشــابه باشــد.
بنابرایــن ،تنبیــه بدنــی یكــی از مصادیــق متعــدد تنبیــه مــادی اســت .تنبیــه
غیــر مــادی آن اســت كــه از عامــل غیرمــادی بــرای بازدارندگــی اســتفاده
میشــود .روی تــرش كــردن ،از خــود رانــدن ،قهــر و قطــع رابطــه ،ســرزنش
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همچنیــن تشــویق گاهــی بیرونــی یــا درونــی اســت .تشــویق بیرونــی آن
اســت كــه عاملــی بیــرون از متربــی انگیــزه عمــل یــا تــداوم عمــل صحیــح
در متربــی باشــد .همــه مثالهــای تشــویق كــه در بــاال بیــان كردیــم،
تشــویقهای بیرونــی هســتند .تشــویق درونــی آن اســت كــه عاملــی درونــی
موجــب انجــام یــا تــداوم عمــل صحیــح توســط متربی بشــود .كســی كــه نماز
میخوانــد ،بــه ســبب لذتــی كــه از راز و نیــاز بــا خــدا میبــرد ،بدیــن ســبب كــه
آن را عامــل رشــد خــود میدانــد و چــون آن را شــكرگزاری از خــدا در مقابــل
یشــمار خــدا میدانــد همگــی نمونههایــی از تشــویق درونــی
نعمتهــای ب 
هســتند.
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كــردن ،تحقیــر ،دشــنام ،محــروم كــردن از مقــام و موقعیــت اجتماعــی و
ماننــد آن همگــی نمونههایــی از تنبیــه غیرمــادی هســتند.
همچنیــن تنبیــه بــه درونــی و بیرونــی تقســیم میشــود .در تنبیــه
بیرونــی عامــل بازدارنــده ،بیــرون از متربــی و در اختیــار دیگــری اســت و همــه
نمونههــای تنبیــه در تقســیم پیشــین نمونههایــی از تنبیه بیرونی هســتند.
در تنبیــه درونــی عاملــی از درون ،متربــی را از رفتــار نادرســت بــاز م ـیدارد.
كســی كــه مســواك زدن را تــرك نمیكنــد چــون میدانــد موجــب بــوی بــد
دهــان و پوســیدگی دندانــش میگــردد؛ كســی كــه نمــاز را تــرك نمیكنــد
چــون احســاس میكنــد بــا تــرك نمــاز روحــش كــدر میشــود؛ در واقــع عاملــی
درونــی ـ بــوی بــد دهــان ،آلودگــی روح و انحطــاط روح ـ بازدارنــده آنــان
اســت.
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تنبیــه و تشــویق ممكــن اســت كالمــی یــا غیــر كالمــی باشــد .همچنیــن
تنبیــه و تشــویق میتوانــد واقعــی یــا مجــازی باشــد .مــواردی كــه پیــش از
ایــن گفتــه شــد  ،همگــی واقعــی بودنــد .تنبیــه و تشــویق مجــازی كــه در
متــون دینــی از آن بــه "عبرتآمــوزی" و در روانشناســی از آن بــه تنبیــه و
تشــویق "جایگزینــی" 1تعبیــر شــده آن اســت كــه متربــی فــردی را كــه مرتكــب
خطایــی شــده و بــرای آن تنبیــه میشــود میبینــد؛ یــا فــردی را میبینــد
كــه رفتــار شایســتهای انجــام داده و بــرای آن تشــویق میشــود و بــه نتایــج
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ً
تشــویق و تنبیــه معمــوال از ســوی دیگــران انجــام میشــود؛ امــا ممكــن
اســت خــود فــرد نیــز خــودش را بــه واســطه ارتــكاب خطــا تنبیــه و بــه واســطه
انجــام رفتارهــای درســت تشــویق كنــد.
ج) شرایط تشویق و تنبیه
تشــویق و تنبیــه در هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز در صورتــی مؤثــر و كارآمــد
اســت كــه بــا رعایــت شــرایط آن اعمــال گــردد .در غیــر ایــن صــورت ،نــه تنهــا
مفیــد نیســت؛ بلكــه میتوانــد مــا را از هــدف دور كنــد .مهمتریــن شــرایط
تشــویق و تنبیــه بــه ایــن شــر ح اســت:
شرط اول .تقدم تشویق بر تنبیه
در هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز اســتفاده از تشــویق در اولویــت قــرار دارد؛
زیــرا تشــویق اســت كــه متربــی را بــه ســوی نمــاز ســوق میدهــد و بــه حركــت
وا م ـیدارد و تنبیــه تنهــا بازدارنــده اســت نــه بــه حركــت درآورنــده .البتــه،
میتــوان از تنبیــه بــرای واداشــتن بــه نمــاز اســتفاده كــرد؛ امــا تــا جایــی كــه
امــكان دارد بایــد از تنبیــه كمتــر اســتفاده كــرد.
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خوبــی میرســد .مشــاهده ایــن افــراد و تنبیــه و تشــویق آنهــا هماننــد تنبیــه
ـرد مشــاهدهكننده بــر رفتــار او تأثیــر میگــذارد .ا گــر همیــن
و تشــویق خــود فـ ِ
رویــداد در قالــب داســتان یــا فیلــم و تئاتــر در منظــر متربــی قــرار بگیــرد نیــز
دارای همــان تأثیــر اســت.
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دوم .تشویق و تنبیه رفتار
والدیــن بایــد رفتــار و عمــل فرزنــدان را تشــویق یــا تنبیــه كننــد ،نــه
شــخصیت فرزنــد را .آنــان بهخصــوص در مقــام تنبیــه بایــد بهگونــهای
عمــل كننــد كــه فرزندشــان احســاس كنــد بــه علــت تــرك نمــاز تنبیــه شــده
اســت؛ نــه بــه علــت شــخصیتش .حتــی گاهــی الزم اســت ایــن مطلــب را
صریــح بــه فرزنــد خــود گوشــزد كننــد تــا اعتمــاد بــه نفــس ،عــزت نفــس و
شــخصیت او آســیب نبینــد .بــه عبــارت دیگــر ،فرزنــد بایــد مطمئــن باشــد كــه
شــخصیتش ،صــرف نظــر از نــوع اعمــال و رفتــارش ،بــرای والدیــن محتــرم
و محبــوب اســت و ا گــر آزردگــی و تنبیهــی مطــر ح اســت مربــوط بــه رفتــار
خــاص او (بیتوجهــی او بــه نمــاز) اســت نــه شــخصیت وی.
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سوم .تناسب با عمل
كودكــی كــه نمــاز را كامــل و در اول وقــت میخوانــد بــا كودكــی كــه نمــاز
را بــا عجلــه و آخــر وقــت میخوانــد یكســان نیســتند .همچنیــن كودكــی كــه
تــازه بــه نمــاز رو آورده بــا كودكــی كــه چنــد ســالی اســت كــه در مســیر نمــاز
قــرار دارد یكســان نیســتند .هــر كــدام از اینهــا بایــد بـ ه نــو ع و میزانــی خــاص
تشــویق شــوند .كســی كــه نمــازش را در اول وقــت میخوانــد در مقایســه
بــا كســی كــه نمــازش را در آخــر وقــت میخوانــد ،بایــد بیشــتر تشــویق شــود.
همچنیــن فرزنــدی كــه تــازه بــه نمــاز رو آورده ،هرچنــد نمــاز را ناقــص و در
اول وقــت بــه جــا نیــاورد ،در مقایســه بــا فرزنــدی كــه دو ســال از او جلوتــر
اســت ،بایــد بیشــتر تشــویق شــود؛ چــرا كــه او فعالیــت بیشــتری انجــام داده

چهارم .بههنگام بودن
فرزنــد خردســال مــا هنگامــی كــه بــرای اولیــن بــار نمــاز پــدر یــا مــادرش
را تقلیــد میكنــد ،ا گــر بالفاصلــه تشــویق شــود ،ایــن رفتــار در او تثبیــت
ً
میشــود؛ امــا ا گــر بــا فاصلــه و مثــا بعــد از دو روز تشــویق شــود ،از تأثیــر ایــن
تشــویق کاســته خواهــد شــد.
تنبیــه نیــز همیــن گونــه اســت .فرزنــدی كــه نمــاز خــود را مرتــب
ً
میخوانــده ،در صورتــی كــه عمــدا و بــدون دلیــل موجهــی نمــازش را تــرك
و بــه آن بیتوجهــی كنــد ،ا گــر در همــان هنــگام بــه او تذكــر داده شــود ،ایــن
تذكــر میتوانــد مؤثــر باشــد؛ امــا ا گــر فاصلــه زیــاد شــد ،بــه همــان میــزان از
تأثیــر آن كاســته خواهــد شــد.
پنجم .روشن بودن دلیل
تشــویق و تنبیــه هنگامــی حركــت دهنــده و بــاز دارنــده اســت كــه فرزنــد
مــا بدانــد بــرای كــدام كارش تنبیــه یــا تشــویق شــده اســت؛ امــا ا گــر بیشــترین
تشــویق و شــدیدترین تنبیــه صــورت بگیــرد ،ولــی فرزنــد مــا ندانــد بــرای چــه
چیــزی تشــویق یــا تنبیــه شــده هیــچ تأثیــری نخواهــد داشــت .بنابرایــن ،در
هنــگام تشــویق و تنبیــه بایــد بــه فرزنــد گوشــزد شــود كــه بــرای كــدام رفتــار
تشــویق یــا تنبیــه شــده اســت.
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و پیشــرفت بیشــتری داشــته اســت .ایــن مطلــب در مــورد تنبیــه هــم صــادق
اســت.
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ششم .هماهنگی
از آنجــا كــه والدیــن و دیگــر اعضای خانواده همگی بر رفتار و شــخصیت
فرزنــد مؤثــر هســتند ،تشــویق و تنبیــه در صورتــی مؤثــر اســت كــه بــه صــورت
هماهنــگ توســط همــه اعضــا صــورت بگیــرد .ایــن بــدان معناســت كــه ا گــر
پــدر فرزنــدش را بــه علــت پیشــرفت در نمــاز تشــویق كنــد ولــی مــادر بــا آن
مخالفــت كنــد ،ایــن تشــویق تأثیــری در هدایــت فرزنــد بــه نمــاز نخواهــد
داشــت.
هفتم .متناسب بودن با ویژگیهای رشدی فرزند
تشــویق و تنبیــه بایــد متناســب بــا ویژگیهــای شــخصیتی فرزنــد در
مرحلــه خاصــی از رشــد باشــد كــه فرزنــد در آن قــرار دارد .بــرای توضیــح
بایــد بــه ایــن مطلــب توجــه داشــت :هنگامــی كــه انســان نیــازی را در خــود
احســاس كنــد بــرای تأمیــن آن بــه فعالیــت میپــردازد و آنچــه انســان را بــه
حركــت در م ـیآورد همیــن احســاس نیــاز اســت .از ســوی دیگــر ،نیازهــای
انســان همگــی از یــك جنــس نیســتند و همــه آنهــا در یــك زمــان و در یــك
مرحلــه از رشــد بــروز و ظهــور پیــدا نمیكننــد .چنانكــه مازلــو گفتــه اســت:
خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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"انســان پنــج نــوع نیــاز دارد .اولیــن نــوع نیــاز انســان نیازهــای
فیزیولوژیك از قبیل نیاز به غذا ،آب ،دمای مناســب و درد نداشــتن
اســت .ایــن نیازهــا در واقــع نیازهــای حیاتــی اســت كــه بــدون تأمیــن
آنهــا انســان نمیتوانــد بــه زندگــی خــود ادامــه دهــد .نیازهــای نــوع

معمــوال در دوران كودكــی نیازهــای نــوع اول اهمیــت بیشــتری دارد.
آب نبــات ،بســتنی ،اســباب بــازی و ماننــد آن ،در ایــن دوره میتوانــد ابــزار
تشــویق باشــند .از طرفــی محــروم كــردن از ایــن امــور میتوانــد تنبیهــی برای
او باشــد .همچنیــن نیازهــای ایمنــی و نیــاز بــه محبــت و تعلقپذیــری نیــز
در ایــن دوره بــرای كــودك مهــم اســت و بــه همیــن جهــت ،محبــت كــردن،
 . 1فیست و فیست ،نظریههای شخصیت ،ص  591ـ .596
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دوم نیازهــای ایمنــی اســت كــه پــس از تأمیــن نیازهــای دســته اول
بــروز و ظهــور پیــدا میكنــد .انســان عــاوه بــر نیــاز بــه غــذا و آب و ،...
بــه ایــن نیــز نیــاز دارد كــه زندگــی و موقعیــت خانوادگــی و شــغلی و
اجتماعیــش در معــرض تهدیــد و نابــودی نباشــد .نیــاز نوع ســوم نیاز
بــه محبــت و تعلقپذیــری اســت كــه پــس از تأمیــن نیازهــای نــوع
اول و دوم بــروز و ظهــور مییابــد .هــر انســانی نیــاز دارد بــا دیگــران
ارتبــاط و بــه خانــواده ،محلــه و جامعــهای تعلــق داشــته باشــد.
ً
چنانكــه نیــاز دارد كســانی را دوســت بــدارد و متقابــا كســانی هــم او
را دوســت بدارنــد .همچنیــن هــر انســانی دوســت دارد از عزت نفس،
اعتمــاد بــه نفــس و شایســتگی برخــوردار بــوده و مــورد توجــه دیگران
قــرار بگیــرد .ایــن چهارمیــن نــوع نیــاز یعنــی نیــاز بــه احتــرام اســت.
باالتریــن نیــاز كــه در هــر انســانی وجــود دارد نیــاز بــه خودشــكوفایی
اســت .هــر انســانی دوســت دارد اســتعدادهای خــود را شــكوفا كــرده و
1
وجــود خــود را رشــد داده بــه كمــال برســاند".
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پذیرفتــن كــودك و در مقابــل قهــر كــردن ،از خــود رانــدن و نپذیرفتــن بــرای
تشــویق و تنبیــه قابــل اســتفاده اســت.
بــه مــوازات رشــد كــودك ،نیازهــای نــوع اول بــرای او كــم اهمیــت و
نیازهــای دیگــر مهمتــر میشــود .بــه تدریــج كــه فرزنــد مــا بزرگتــر میشــود
و وارد دوره نوجوانــی و جوانــی میشــود نیــاز بــه احتــرام هــم بــرای او مهــم
میشــود و دوســت دارد مــورد احتــرام دیگــران قــرار بگیــرد و تحســین و
قدردانــی شــود .در ایــن دوره تشــویقهای مــادی تأثیــر چندانــی نــدارد و
گاه ممكــن اســت عكسالعمــل منفــی او را بــه دنبــال داشــته باشــد و آن را
بهگون ـهای تحقیــر خــود بدانــد.
در مراحــل باالتـ ِـر رشــد ،نیــاز بــه خودشــكوفایی نیــز بــرای وی اهمیــت
چ یــك از مــوارد
پیــدا میكنــد .كســی كــه بــه ایــن مرحلــه رســیده باشــد ،هی ـ 
پیشــین برایــش چنــدان اهمیــت نــدارد و آنچــه او را بــه حركــت در مـیآورد و
انگیــزه رفتــار او میشــود ،نتایجــی اســت كــه رفتارهــای او بــر رشــد و تكامــل
او دارد.
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پس از روشــن شــدن انواع و شــرایط تشــویق و تنبیه به بیان شــیوههای
تشــویق و تنبیــه در هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز میپردازیــم .از آنجــا كــه برخی
شــیوههای تشــویق و تنبیه مشــترك و بیشــتر آنها با یكدیگر متفاوت اســت،
نخســت شــیوههای خــاص تشــویق ،پــس از آن شــی وههای خــاص تنبیــه و
در پایــان شــیوههای مشــترك تشــویق و تنبیــه را بیــان میكنیــم.

 .2اعالم رضایت و محبت
اعــام رضایــت از فرزنــد و اظهــار محبــت بــه وی بــه ایــن معناســت كــه
والدیــن نیــاز محبــت و تعلقپذیــری او را تأمیــن میكننــد و بــه همیــن
جهــت ،میتوانــد مشـ ّـوقی قــوی در ترغیــب فرزنــد بــه نمــاز بهویــژه در ســنین
باالتــر باشــد.
 .3دعای خیر
دعــای خیــر بــرای فرزنــد یكــی دیگــر از شــیوههای تشــویق اســت كــه نشــان
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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د) شیوههای تشویق
 .1تحسین
یكــی از شــیوههای تشــویق فرزنــد بــه نمــاز تحســین اســت كــه بــا گفتــن
عبارتهــای آفریــن ،بــارك اهلل ،ماشــاء اهلل ،صلــوات ،و ماننــد آن انجــام
میشــود .هنگامــی كــه فرزنــد بــه تقلیــد از والدیــن در كنــار آنهــا میایســتد و
حــركات نمــاز را انجــام میدهــد ،هنگامــی كــه فرزنــد كالس پنجمــی همــراه
بــا مــا بــه مســجد میآیــد ،هنگامــی كــه فرزنــد پانــزده ســاله مــا نمازهایــش
را در اول وقــت و مرتــب میخوانــد ،تحســین میتوانــد بــه آنهــا انگیــزه و
انــرژی مضاعفــی در مســیر تــداوم ایــن رفتارهــا بدهــد و بــه ایــن صــورت ،بــه
تدریــج ایــن رفتارهــا در آنهــا درونــی میشــود.
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میدهــد تــا بــه افــرادی كــه زكات مــال خــود را میپردازنــد دعــای خیــر كنــد
و بــر آنهــا درود بفرســتد كــه ایــن كار مایــه آرامــش آنهــا میشــود؛ " ُخ ـ ْذ ِم ـ ْن
ـم َو
ـم إِنَّ َصالتَــكَ َسـكَ ٌن لَ ُهـ ْ
ـم بِهــا َو َصـ ِّـل َعلَ ْی ِهـ ْ
ـم َو تُ َزكِّی ِهـ ْ
ـم َصدَ َقــهً تُطَ ِّه ُر ُهـ ْ
أَ ْموالِ ِهـ ْ
1
یع َعلِیـم".
اللَّــهُ َسـ ِم ٌ
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 .4اعطای جایزه
خریــد اســباب بــازی ،لبــاس ،نوشـتافزار و چیزهایــی از ایــن قبیــل كــه مــورد
عالقــه فرزنــد اســت بــه عنــوان جایــزه یكــی دیگــر از شــیوههای تشــویق
اســت .هنگامــی كــه فرزنــد مــا در ادای نمــاز پیشــرفتی داشــته و گام جدیدی
برداشــته ،اعطــای جایــزهای كــه مــورد عالقــه اوســت میتوانــد نقــش مهمــی
در ادامــه ایــن رفتــار داشــته باشــد .بــرای مثــال ،تــا بــه حــال نمــاز را در اول
وقــت نمیخوانــده ،ا كنــون نمــاز را در اول وقــت میخوانــد .آنچــه مهــم
اســت اعطــای جایــزه اســت و مبلــغ و ارزش مــادی آن چنــدان مهــم نیســت.
بنابرایــن ،والدیــن در جایــزه دادن بایــد از خریــد جایزههــای گرانقیمــت و
تجمالتــی بپرهیزنــد؛ زیــرا ایــن كار هــم ســطح توقعــات كــودك را بــاال میبرد،
هــم از نظــر اقتصــادی خانــواده را دچــار مشــکل میکنــد.
 .5وعده دادن
همیشــه نمیتــوان منتظــر مانــد تــا فرزنــد گام جدیــدی در نمــاز بــردارد و بــه همین
 . 1توبه.103 :

اول.وعدهایدادهشود كهقابلاجرابرایوالدینباشد.
ً
دوم .والدیــن حتمــا بــه وعــده خــود عمــل كننــد .در غیــر این صــورت ،ایــن ابزار
مهــم خاصیــت خــود را از دســت میدهــد .در آموزههــای دینــی نیــز بــر عمــل بــه
وعــده تأ كید شــده اســت :پیامبراكــرم ؟ص؟میفرمــود" :كــودكان را دوســت بدارید و
1
نســبت بــه آنــان مهربــان باشــید و بــه وعــدهای كــه بــه آنــان دادهایــد ،وفــا كنیــد".
ســوم .از دادن وعدههــای پرهزینــه و تجمالتــی بــه فرزنــد خــوددرای شــود كــه
ایــن كار هــم فرزنــد را تجمالتــی و پرتوقــع بــار مـیآورد و هــم موجــب تحمیــل بــار
اضافــه بــر اقتصــاد خانــواده میشــود.
در پایان توجه به این نكات نیز الزم است:
اول .اســتفاده از شــیوههای تحســین و اعــام رضایــت و محبــت و دعــا در
مــواردی و بهگونـهای باشــد كــه فرزند احســاس نكنــد بیجهــت و اغراقآمیز
اســت؛ زیــرا در ایــن صــورت ،كارایــی خــود را از دســت میدهــد .ایــن شــیوهها
در جایــی اســتفاده شــود كــه رفتــاری شایســته تحســین از فرزنــد صــادر شــده
 . 1ق ََال َر ُس ُ
الص ْب َیا َن َو ا ْر َح ُمو ُه ْم َو إِذَا َو َعدْتُ ُو ُه ْم شَ ْیئا ً فَفُوا لَ ُهم "
ول اللَّ ِه؟ص؟ ":أَ ِح ُّبوا ِّ

(عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،3ص .)134

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل چهارم

جهت ،گاه الزم اســت در پیمودن مســیر رشــد تســریع شــود .در این موارد میتوان
از "وعــده" اســتفاده كــرد؛ بــه ایــن صــورت كــه بــه فرزنــد بگوییــم اگــر نمــازت را ســر
وقــت بخوانــی ،اســباب بــازی مــورد عالقـهات را برایــت میخــرم .ایــن کار میتوانــد
عاملــی بــرای تســریع در پیشــرفت فرزنــد در نمــاز باشــد .البتــه ،بــه ســه نکتــه بایــد
توجــه داشــت:
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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؛
بلكــه تنهــا هنگامــی بایــد از ایــن ابزارهــا اســتفاده شــود كــه فرزنــد مــا رفتــار
تــازه و برجســتهای در امــر نمــاز انجــام داده باشــد .در ایــن صــورت ،نــه تنهــا
كارایــی ایــن ابزارهــای تربیتــی حفــظ میشــود؛ بلكــه فرزنــد مــا میآمــوزد كــه
نمــاز خوانــدن وظیفــه اوســت و بــرای انجــام وظیفــه نبایــد توقــع پــاداش و
تشــویق داشــته باشــد.
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ســوم .بــه تدریــج بایــد از تشــویقهای مــادی بــه ســوی تشــویقهای
معنــوی حركــت كــرد و از دفعــات تشــویق كاســت تــا نمــاز بــرای فرزنــد درونــی
شــود .بــه عبــارت دیگــر ،نبایــد بهگونــهای از ابزارهــای تشــویق اســتفاده
كنیــم كــه فرزنــد مــا تنهــا بــرای دســتیابی بــه جایــزه و تحســین و ماننــد آن
نمــاز بخوانــد .تشــویق بایــد بــه منزلــه ابــزاری بــرای هــل دادن فرزنــد بــه
نمــاز و شــرو عكننده باشــد ،نــه بــه منزلــه عامــل اصلــی تــداوم آن .بــه عبــارت
دیگــر ،تشــویق بایــد اســتارت باشــد ،نــه موتــور محركــه.
در اینجــا نقــل خاطــرهای از مرحــوم آیــت اهلل بروجــردی مناســب
اســت .ایشــان گفتهانــد كــه:
"در دوران نوجوانــی هنگامــی كــه پیــش از اذان صبــح برای نماز
یشــدم ،والدیــن مقــداری پــول زیــر ســجادهام میگذاشــتند؛
بیــدار م 

ه) شیوههای تنبیه
چنانكــه پیــش از ایــن گفتــه شــد ،تنبیــه بازدارنــده اســت و بــرای جلوگیــری
ً
از رفتــار نادرســت و تثبیــت آن اســتفاده میشــود .همچنیــن تنبیــه لزومــا بــه
معنــای تنبیــه بدنــی نیســت و تنبیــه بدنــی آخریــن مرحلــه اســت .بــه هــر
حــال ،در مســیر آمــوزش و درونــی كــردن نمــاز ممكن اســت در مــواردی فرزند
در انجــام نمــاز كوتاهــی كنــد یــا حتــی عقبگــرد داشــته باشــد و بــرای مثــال،
ً
ا گــر قبــا نمــاز را در اول وقــت میخوانــده ،ا كنــون در اول وقــت نخوانــد؛
یــا گاهــی نمــاز صبحــش قضــا بشــود؛ یــا نمــاز را در برخــی مــوارد نخوانــد .در
اینگونــه مــوارد بــرای جلوگیــری از تكــرار ایــن رفتارهــا كــه در واقــع نوعــی
انحــراف و عقبگــرد اســت بایــد از تنبیــه اســتفاده كــرد .در اینجــا برخــی از
مراحــل و شــیوههای تنبیــه را بیــان میكنیــم.
 .1تغافل و چشمپوشی
اولیــن گام و شــیوه در اصــاح رفتــار نادرســت بهویــژه ا گــر بــرای نخســتین بــار
انجــام شــده باشــد ،چشمپوشــی و نادیــده گرفتــن اســت .حركــت در مســیر
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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ولــی هنگامــی كــه پیــش از اذان بیــدار نمیشــدم ،چیــزی زیــر
ســجاده نبــود .همیــن باعــث شــد كــه مــن نمــاز شــب را ادامــه بدهــم.
امــا بــه تدریــج كــه لــذت نمــاز شــب را درك كــردم آن را تــرك نكــردم".
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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
محــض مشــاهده اولیــن سســتی در امــر نمــاز بــه او هجــوم بــرد و تنبیــه كــرد.
عــاوه بــر ایــن كــه ایــن كار مانــع اصطــكاك و برخــورد والدیــن بــا فرزنــد هــم
میشــود .بنابرایــن در تنبیــه ،اولیــن شــیوهای كــه بایــد اســتفاده شــود تغافل
اســت .البتــه ،ا گــر تغافــل مؤثــر واقــع نشــد ،نوبــت تذكــر اســت.
 .2تذكر
تذكــر بـ ه معنــای یــادآوری اســت .تذكــر نیــز مراتبــی دارد .در گام اول والدیــن
بایســتی بــه صــورت عمومــی و بــدون اشــاره بــه شــخص خاطــی دربــاره
ضــرورت نمــاز و لــزوم پایبنــدی بــه آن ســخن بگوینــد .ا گــر تذكــر عمومــی
مؤثــر واقــع نشــد ،نوبــت تذكــر خصوصــی اســت .والدیــن بایــد بســیار نــرم و
بــا محبــت و بــه صــورت مخفیانــه بــه فرزنــد خــود یــادآوری كننــد كــه نمــاز
دســتور الهــی اســت و در هیــچ وضعیتــی نبایــد تعطیــل شــود .ا گــر تذكــر
مخفیانــه كارگــر نیفتــاد ،میتواننــد بــه صــورت آشــكار بــه او تذكــر دهنــد.
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 .3محروم كردن
محــروم كــردن از چیزهایــی كــه مــورد عالقــه فرزنــد اســت یكــی از شــیوههای
تنبیــه اســت .هنگامــی كــه هیــچ یــك از مــوارد فــوق مؤثــر واقــع نشــد ،والدین
میتواننــد او را از دیــدن برنامــه مــورد عالقـهاش ،یــا از بــازی كــردن با اســباب
بــازی مــورد عالقـهاش بــاز دارنــد و بــه او بگوینــد :در صورتــی میتوانــد از ایــن

 .4قهر كردن
قطــع رابطــه بــا فرزنــد و قهــر كــردن یكــی دیگــر از شــیوههای تنبیــه اســت.
قهــر در واقــع نوعــی محــروم كــردن اســت ،محــروم كــردن از ارتبــاط و محبت
والدیــن .در ایــن شــیوه نیــز الزم اســت والدیــن بــه تدریــج و گامبـهگام اقــدام
كننــد .در مرحلــه اول بایــد بــه فرزنــد خــود رویتــرش كننــد و چنــدان بــا روی
بــاز بــا او برخــورد نكننــد و حتــی جــواب ســام او را ندهنــد.
روایــت شــده اســت كــه مــردی نــزد پیامبــر؟ص؟ آمــد و ســام كــرد؛ امــا
پیامبــر؟ص؟ جــواب ســامش را نــداد .مــرد بــا ناراحتــی بــه منــزل رفــت و ماجــرا
را بــرای همســرش بیــان كــرد .همســرش گفــت :پیامبــر؟ص؟ لبــاس ابریشــم
و انگشــتر طــای تــو را دیــده اســت .ایــن دو را از خــود دور كــن و نــزد ایشــان
برگــرد .مــرد چنــان كــرد و نــزد پیامبــر؟ص؟ رفــت .رســول خــدا؟ص؟ جــواب
1
ســامش را داد.
در مرحلــه بعــد ،ا گــر متنبــه نشــد ،بــا او بــرای مدتــی كوتــاه قطــع رابطــه
كننــد .در آموزههــای دینــی نیــز قطــع رابطــه توصیــه شــده اســت :یكــی از
اصحــاب امــام كاظــم؟ع؟از فرزنــد خــود نــزد امــام شــكایت كــرد .امــام؟ع؟
 .1داودی ،سیره تربیتی پیامرب و اهل بیت ،ج  ،2تربیت دینی ،ص .230
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برنامههــا اســتفاده كنــد كــه وظیفــه نمــاز خــود را (متناســب بــا انتظاراتــی كــه
از او وجــود دارد) انجــام دهــد .روشــن اســت كــه در محــروم كــردن نیــز بایــد
گام بــه گام حركــت كــرد و بــه یكبــاره او را از همــه چیــز محــروم نكــرد.
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َضبْــهُ َو ا ْه ُجــر ُه َو َل ت ُِطــل"؛1 او را نــزن ،بــا او قهــر كــن ولــی طوالنی
فرمــودَ " :ل ت ْ ِ
نباشــد!
 .5تنبیه بدنی
تنبیــه بدنــی شــیوهای بــرای بازداشــتن از رفتــار نامناســب از راه ایجــاد درد
ً
جســمانی اســت .معمــوال روانشناســان تنبیــه بدنــی را جایــز نمیداننــد و آن
را بــه عــدم كارایــی و یــا اثــرات و مضــرات جانبــی آن نســبت میدهنــد؛ امــا
ً
بررســی و دقــت بیشــتر نشــان میدهــد كــه اوال تنبیــه بدنــی كارایــی دارد و
ً
ا گــر نگوییــم اصــاح كننــده ،دسـتكم بازدارنده اســت؛ ثانیا ،مــواردی وجود
ً
داد كــه رفتــار نامطلــوب بایــد فــورا متوقــف شــود و در غیــر ایــن صــورت ،آثــار
ً
جبــران ناپذیــری بــه بــار خواهــد آورد؛ ثالثــا تحقیقــات انجــام شــده 2نشــان
میدهــد كــه تنبیــه بدنــی ا گــر بــا رعایــت شــرایط انجــام شــود ،میتوانــد
نقــش مهمــی در اصــاح رفتــار ایفــا كنــد .بــه همیــن جهــت ،تنبیــه بدنی یكی
از شــیوههای تربیــت مــورد توجــه اســت .البتــه بایــد توجــه داشــت كــه ایــن
شــیوه آخریــن شــیوه و در صــورت ناكارامــدی دیگــر شــیوهها مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد.
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در آموزههــای دینــی نیــز گرچــه تنبیــه بدنــی یــك شــیوه رایــج تربیــت
بــه شــمار نیامــده ،امــا اســتفاده از آن بــا رعایــت شــرایط خــاص و در آخریــن
 .1مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،101ص .99
 .2شهرآرای ،تنبیه و رشایط مناسب آن برای اصالح رفتار ،ص  .75ابوالقاسمی و داودی،
تنبیه از دیدگاه روانشناسی و اسالم ،صفحه  127ـ .142

شرایط تنبیه بدنی
بــه هــر حــال ،تنبیــه بدنــی بایــد بــا رعایــت شــرایطی صــورت گیــرد .شــرایط
عمــده تنبیــه ماننــد هماهنگــی والدیــن ،تنبیــه رفتــار نــه شــخصیت فرزنــد،
تناســب بــا خطــا ،بــه هنــگام بــودن ،را پیــش از ایــن در شــرایط تنبیــه و
تشــویق بیــان كردیــم و در اینجــا آنهــا را تكــرار نمیكنیــم .تنهــا برخــی از
شــرایط را كــه پیــش از ایــن گفتــه نشــده در اینجــا بیــان میكنیــم:
اول .تنبیه به انگیزه اصالح
تنبیــه بدنــی یــك شــیوه تربیتی بــرای اصالح رفتار نادرســت اســت .اگــر فرزند نماز
را تــرك میكنــد یــا آن را بــدون شــرایط و ناقــص میخوانــد و شــیوههای دیگــر
كارگــر نیفتــاده ،والدیــن بــرای بــاز داشــتن فرزنــد از ایــن رفتــار بــه تنبیــه او اقــدام
میكنند .بنابراین ،والدین نباید برای انگیزههای دیگری مانند عقدهگشــایی
و تشــفیخاطر و انتقامگیــری بــه تنبیــه فرزنــد خــود اقــدام كننــد؛ چــرا كــه در ایــن
صــورت ،هــم اثــر تربیتــی تنبیــه كــم میشــود ،هــم فرزنــد از والدیــن متنفــر شــده
 .1ابن ابی جمهور ،عوالی اللثالی ،ج  ،1ص .252
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مرحلــه ،اجــازه داده شــده اســت .پیامبــر ا كــرم؟ص؟ میفرمایــدُ " :م ُروهُــم
ـر"؛ 1فرزندانتــان را بــه نمــاز امــر كنیــد و در ده
اضبُو ُهــم َعلَیهــا لِ َعـ ْ
بالصلــو ِه َو ْ ِ
َّ
ســالگی آنهــا را بــرای نمــاز بزنیــد .در روایتــی كــه پیــش از ایــن از امــام موســی
كاظــم؟ع؟ نقــل كردیــم ،امــام؟ع؟ بــه جــای زدن ،قهــر را توصیــه میكنــد و
ایــن نشــان میدهــد كــه زدن ،آخریــن شــیوه اســت.
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و چـ ه بســا حــس انتقامجویــی نیــز در او برانگیختــه شــود .بنابرایــن ،والدیــن یــا
مربی باید در حالت عادی و نه در حالت خشمگینی و ناراحتی اقدام به تنبیه
كنند.
دوم.بیاندالیلتنبیه
پیــش از اقــدام بــه تنبیــه ضــرورت دارد والدیــن دالیــل تنبیــه را بــرای فرزنــد خــود
بیــان كننــد تــا بدانــد بــرای چــه رفتــاری و چــرا تنبیــه میشــود .بــرای مثــال ،اگــر
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 راههــای دیگــر را
طــی كردهانــد و جــواب نــداده و اكنــون ،بــه خــاف میلشــان ،هیــچ راه دیگری جز
تنبیــه ندارنــد .ایــن توضیحات موجب میشــود اثــر بازدارندگی و اصالحی تنبیه
بدنی افزایش پیدا كند و در ضمن از اثرات مخرب تنبیه بدنی مانند پیدایش
احســاس بیــزاری و حــس انتقامجویــی در فرزنــد جلوگیری شــود.
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سوم .به اندازه بودن
هــدف از تنبیــه بــه ر خ كشــیدن قــدرت والدیــن یــا آســیب زدن بــه كــودك
نیســت؛ هــدف اصــاح رفتــار اوســت .بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف الزم
اســت تنبیــه بــه انــدازهای باشــد كــه بــرای كــودك درد آور باشــد .پــس ا گــر
تنبیــه بهگون ـهای باشــد كــه كــودك هیــچ دردی احســاس نكنــد ،تغییــری
در رفتــار او ایجــاد نمیشــود .از ســوی دیگــر ،ایــن مطلــب نبایــد بهان ـهای
بــرای افــراط در تنبیــه باشــد .بــر اســاس آموزههــای دینــی ،تنبیــه نبایــد از

چهارم .در حضور دیگران نبودن
تنبیــه بدنــی نبایــد در حضــور دیگــران انجــام شــود كــه ایــن موجــب تحقیــر و
شكســته شــدن شــخصیت كــودك میشــود.
پنجم .ثبات
هــرگاه از كــودك رفتــار ناشایســت صــادر شــد ،بایــد تنبیــه شــود .تنبیــه نــا
منظــم ،در كــودك نوعــی حیــرت و ســرگردانی به وجــود مـیآورد؛ او نمیداند
كــه آیــا ایــن رفتــار نادرســت و مســتحق تنبیــه اســت یا درســت و غیرمســتحق
تنبیــه و بــه همیــن امــر از اثــر تنبیــه میكاهــد.
ششم .آماده كردن واسطه
در تنبیــه نبایــد پــدر و مــادر هــر دو بــه تنبیــه فرزنــد خــود بپردازنــد .پیــش
از اقــدام بــه تنبیــه والدیــن بایــد بــا یكدیگــر هماهنــگ باشــند ،بهگون ـهای
كــه یكــی از آنهــا واســطه شــود و از دیگــری بخواهــد تــا از تنبیــه صــرف نظــر
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ســه ضربــه بیشــتر باشــد و در برخــی روایــات تــا پنــج و شــش ضربــه هــم اجــازه
داده شــده و از ســوی دیگــر نبایــد بهگون ـهای باشــد كــه موجــب ســرخی یــا
كبــودی بــدن كــودك بشــود .همچنیــن قســمتهای حســاس بــدن ماننــد
صــورت و ســر نبایــد در معــرض تنبیــه بدنــی قــرار بگیــرد .از مجمــوع ایــن
روایــات فهمیــده میشــود كــه تنبیــه بدنــی بایــد بهگونـهای باشــد كــه فرزنــد
احســاس درد كنــد و هــدف تنبیــه كــه اصــاح رفتــار اســت بــا همیــن مقــدار
حاصــل میشــود .پــس نبایــد در تنبیــه افــراط و تفریــط كــرد.
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كنــد و او ایــن كار را مشــروط بــه تعهــد فرزنــد بــه ادای نمــاز بدانــد .ا گــر فرزنــد
تعهــد كــرد ،تنبیــه لغــو میشــود؛ ولــی ا گــر پافشــاری كــرد و تعهــد نكــرد ،پــس
از اولیــن ضربــه ،واســطه جدیتــر وارد شــود و وســاطت كنــد و تنبیــه تمــام
شــود .ایــن تدبیــر چنــد ویژگــی دارد:
اول .ممكــن اســت بــدون تنبیــه ،نتیجــه مــورد نظــر حاصــل شــود و ایــن
در صورتــی اســت كــه كــودك تعهــد كنــد از رفتــار ناشایســت دســت بــردارد .در
ایــن صــورت ،هــم فرزنــد فشــار تنبیــه را حــس كــرده ،هــم تنبیهــی صــورت
نگرفتــه اســت.
دوم .ا گــر كــودك تنبیــه شــود ،تنبیــه بــه همــان ضربــه اول ختــم میشــود
و ادامــه نمییابــد .در اینجــا نیــز در عیــن حــال كــه فرزنــد طعــم تلــخ تنبیــه را
چشــیده ،بــا كمتریــن تنبیــه و عــوارض بدنــی ،نتیجــه حاصل شــده اســت.
ســوم .تــرس فرزنــد از تنبیــه نــه تنهــا از میــان نمــیرود؛ بلكــه بیشــتر
میشــود و ایــن خــود بــه عامــل بازدارنــدهای تبدیــل میشــود.
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چنانكــه پیــش از ایــن گفتیــم" ،تشــویق و تنبیــه جایگزیــن" و "تشــویق
و تنبیــه خــود" از روشهــای مشــترك تشــویق و تنبیــه اســت .در اینجــا ایــن
دو روش را بــه اختصــار معرفــی میكنیــم:
 .1تشویق و تنبیه مجازی (جایگزین)
تشــویق و تنبیــه مجــازی یــا جایگزیــن آن اســت كــه فرزنــد ما كــودك دیگر 
ی

در متــون دینــی بــه ایــن نــوع تأثیرپذیــری "عبــرت آمــوزی" گفتــه
میشــود .در قــرآن مجیــد بــر عبــرت گرفتــن از رفتــار و سرنوشــت دیگــران
بســیار تأ كیــد شــده و از مــردم خواســته شــده تــا از سرنوشــت دیگــران درس
بگیرنــد تــا بــه سرنوشــت تلــخ گناهــكاران دچــار نشــوند.
بــه هــر حــال ،ایــن روش ،بهویــژه در مــورد تنبیــه ،ایــن ویژگــی ممتــاز را
یگــذارد فرزنــد مــا نمــاز را تــرك یــا در انجــام آن مســامحه كنــد
دارد كــه نم 
تــا نیــازی بــه تنبیــه باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،ویژگــی ایــن روش بازدارندگــی
و مصونیتبخشــی در مقابــل رفتارهــای نادرســت اســت .از ســوی دیگــر،
ایــن روش ،بهخصــوص در مــورد تشــویق ،ایــن ویژگــی ممتــاز را دارد كــه
بــه فرزنــد مــا میآمــوزد چــه رفتارهایــی شایســته و صحیــح هســتند و انگیــزه
انجــام رفتــار صحیــح را در او ایجــاد میكنــد .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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راببینیــد كــه نمــازش را مرتــب میخوانــد و مــورد تشــویق والدیــن و معلمــان
خــود قــرار میگیــرد؛ یــا كودكــی راببینیــد كــه نمــازش را مرتــب نمیخوانــد و
بــه همیــن جهــت مــورد بیمهــری والدیــن و معلمــان خــود قــرار میگیــرد.
مشــاهده تشــویق و تنبیــه دیگــران همــان تأثیــری را بــر مشــاهدهكننده
یگــذارد كــه خــود مشــاهدهكننده تشــویق و تنبیــه میشــد .بنابرایــن،
م 
تشــویق و تنبیــه جایگزیــن میتوانــد بــه رفتــار فرزنــد مــا جهــت بدهــد.
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عــاوه بــر اینکــه تشــویق و تنبیــه مجــازی میتوانــد بــه صــورت مشــاهده
در صحنــه واقعــی زندگــی باشــد؛ میتوانــد در قالــب داســتان یــا فیلــم نیــز
باشــد .بنابرایــن ،ســه شــیوه بــرای تشــویق و تنبیــه مجــازی وجــود دارد:
مشاهده الگوهای واقعی؛ قصه و داستان گویی و تماشای فیلم.
از آنجــا كــه قصــه و داســتان گویــی و تماشــای فیلــم بهگونـهای بــا الگــو
مرتبط هســتند و از ســوی دیگر ،مطالب آن با روش الگویی مشــترك اســت،
بحــث از ایــن ســه شــیوه را بــه روش الگویــی موكــول میكنیــم.
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 .2تشویق و تنبیه خود
هــدف نهایــی اســتفاده از تشــویق و تنبیــه بــرای دعــوت فرزنــدان بــه نمــاز
ایــن اســت كــه فرزنــدان مــا بــه نمــاز عالقهمنــد شــده و از صمیــم قلــب در راه
برپایــی نمــاز بكوشــند .یكــی از روشهــای تشــویق و تنبیــه كــه در تعلیــم
و تربیــت ســنتی مــا بــر آن بســیار تأ كیــد شــده خودتشــویقی و خودتنبیهــی
اســت .خودتشــویقی و خودتنبیهــی ایــن اســت كــه متربــی بــرای درونــی
شــدن یــك رفتــار صحیــح و جلوگیــری از تخلــف از آن ،خــودش را تشــویق یــا
تنبیــه میكنــد .هــرگاه رفتــار صحیــح را بــه موقــع انجــام داد ،خــود را تشــویق
میكنــد و هــرگاه از آن تخلــف كــرد ،خــود را تنبیــه میكنــد .بــه عبــارت دیگــر،
در ایــن روش ،خــود متربــی عهــدهدار تربیــت خــود میشــود .بنابرایــن،
الزم نیســت فــردی ماننــد والدیــن یــا معلــم مراقــب متربــی باشــد و او را بــرای
انجــام كار صحیــح تشــویق و بــرای تــرك آن تنبیــه كنــد .خــود او مراقــب

والدیــن و مربیــان میتواننــد از ایــن روش بــرای هدایــت فرزندانشــان
بــه نمــاز اســتفاده كننــد .البتــه ،اســتفاده از ایــن روش مســتلزم آن اســت
كــه فرزنــد مراحلــی از رشــد را گذرانــده باشــد و بــه لحــاظ توانایــی فكــری و
عاطفــی ،بــه انــدازهای رشــد كــرده باشــد كــه بتوانــد مدیریــت و تربیــت خــود
را زیــر نظــر والدیــن بــه عهــده بگیــرد .ســنین نوجوانــی بــرای آغـ ِـاز اســتفاده
از ایــن روش مناســب اســت .بــه هــر حــال ،والدیــن بایــد بــه فرزنــدان خــود
بیاموزنــد كــه هــرگاه نمــاز خــود را متناســب بــا ویژگیهــای ســنی خــود بــه
درســتی انجــام دادنــد خــود را تشــویق كننــد و هــرگاه در ایــن كار كوتاهــی
كردنــد خــود را تنبیــه كننــد.
الزم اســت تشــویق و تنبیــه متناســب بــا خصوصیــات متربی باشــد .برای
مثــال ،کــودکان بــرای تشــویق خــود میتوانــد از یــك آب نبــات ،تحســین و
تشــویق خــود و بــرای تنبیــه از محــروم كــردن خــود از یــك غــذای خوشــمزه،
از یــك بســتنی ،یــك لیــوان آب ســرد و ماننــد آن اســتفاده كننــد.
شش .معرفی الگوهای اهل نماز
الگــو در لغــت بــه معنــای نمونــه و سرمشــق اســت و شــامل همــه اشــیا و
ً
موجــودات و انســانها میشــود؛ امــا در تعلیــم و تربیــت الگــو معمــوال بــه
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خویــش اســت و خــودش را در مواقــع الزم تنبیــه یــا تشــویق میكنــد .امتیــاز
ایــن روش ایــن اســت كــه وابســتگی متربــی را بــه مربــی و والدیــن از میــان
ً
میبــرد و رفتــار مــورد نظــر كامــا بــرای او درونــی میشــود.
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انســانی گفتــه میشــود كــه متربــی بــا مشــاهده رفتــار و دیگــر ویژگیهــای
او همــان رفتــار و ویژگیهــا را از او میآمــوزد و فــرا میگیــرد .در قــرآن از واژه
"أُســوه" بــرای رســاندن ایــن معنــا اســتفاده شــده اســت" .أُســوه" بــه معنــای
مقتــدا و مقتــدا كســی اســت كــه دیگــران از او پیــروی میكننــد .خداونــد
متعــال در قــرآن پیامبــر؟ص؟ را اســوه حســنه بــرای مســلمانان معرفــی میكند:
ـم ِفــی َر ُســولِ اللَّـ ِه أُ ْسـ َو ٌه َح َسـ َنهٌ لِّ َمــن كَانَ یَ ْر ُجــو اللَّــهَ َوالْ َیـ ْو َم ْال ِخـ َر
"لَ َقــدْ كَانَ لَكُـ ْ
1
َو َذكَ ـ َر اللَّــهَ كَ ِثی ـ ًرا".
هــر یــك از افــرادی كــه بــا آنهــا ســر و كار داریــم میتواننــد بــرای مــا الگــو
باشــند .والدیــن ،معلمــان ،اســتادان ،خواهــران و بــرادران ،دوســتان،
همــكاران و همكالس ـیها میتواننــد الگویــی تأثیــر گــذار در رفتــار و گفتــار و
ً
نگــرش و باورهــای مــا باشــند .الگــو لزومــا محــدود بــه افــرادی نیســت كــه بــا
مــا معاصــر هســتند و مــا مســتقیم اعمــال و رفتارشــان را مشــاهده میكنیــم.
شــخصیتهای تاریخــی و كســانی كــه ســالها و قرنهــا پیــش از مــا زندگــی
میكردهانــد نیــز میتواننــد الگــوی مــا قــرار بگیرنــد و بــر رفتــار و شــخصیت
مــا مؤثــر باشــند.
خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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الگــو نقــش مهمــی در تعلیــم و تربیــت انســان دارد تــا جایــی كــه میتوان
گفــت انســانها بســیاری از رفتارهــا ،نگرشهــا و حتــی باورهــای خــود را از
الگوهــا میآموزنــد و بــه همیــن جهــت در آموزههــای دینــی آمــده اســت:
 .1احزاب.21 :

یكــی از روشهــای مهــم هدایــت فرزنــدان بــه نمــاز معرفــی الگوهــای
اهــل نمــاز بــرای فرزنــد اســت .ا گــر در میــان افــراد خانــواده ،بــرادر یــا خواهــری
اهــل نمــاز هســت (كــه بهتــر اســت فاصلــه ســنی چندانــی بــا فرزنــد ما نداشــته
باشــند) میتــوان او را الگــو فرزندمــان معرفــی كــرد .یــا ا گــر در میــان دوســتان
و همبازیهــای او اهــل نمــازی وجــود دارد میتــوان او را الگــو معرفــی كــرد.
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
فرزنــد بــا مشــاهده نمــاز خوانــدن او بــا نمــاز و چگونگــی نمــاز خوانــدن
آشــنا میشــود .همچنیــن بــا مشــاهده پایبنــدی او بــه نمــاز میآمــوزد كــه
بایــد در هــر حــال بــه نمــاز پایبنــد بــود و نمــاز خوانــدن امــری دلبخواهــی و
ســلیقهای نیســت.
دوم .از جهت انگیزش
خوانــدن الگــو ،در فرزنــد مــا انگیــزه و
مشــاهده رفتــار عبــادی و نمــاز
ِ
عالقــه بــه نمــاز خوانــدن و پایبنــدی بــه نمــاز را برمیانگیــزد .ایــن ایجــاد
 .1طوسی ،االمالی ،ص .518
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"املــرء علــی دیــن خلیلــه فلینظــر احدكــم مــن یخالــل"؛ 1انســان بــر آیین دوســت
خــود اســت .پــس هــر یــك از شــما مواظــب باشــد كــه بــا چــه كســی دوســتی
میكنــد.
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انگیــزه در صورتــی تشــدید میشــود كــه الگــو بــه واســطه ایــن رفتــار مــورد
تشــویق دیگــران قــرار بگیــرد یــا بتوانــد در زندگــی موفقیتهایــی را كســب
كنــد .تحقیقــات روانشناســان نشــان داده كــه هنگامــی كــه متربــی كســی
را ببینــد كــه بــه دلیــل انجــام یــك كار تشــویق شــده ،ایــن تشــویق همــان
اثــر تشــویق واقعــی خــود متربــی را بــر متربــی میگــذارد و در او انگیــزه بــرای
عمــل را ایجــاد میكنــد 1.بــه عبــارت دیگــر ،در اینجــا مشــاهده نمــاز خوانــدن
الگــو و تشــویقش بــه منزلــه تشــویق خــود متربــی عمــل میكنــد ،چنانكــه
گویــی خــود متربــی تشــویق شــده اســت .ایــن همــان تشــویق مجــازی اســت
كــه در بحــث تشــویق و تنبیــه بــه آن اشــاره كردیــم .بنابرایــن ،معرفــی الگــو
میتوانــد تــا حــدودی نقــش تشــویق را نیــز ایفــا نمایــد.

خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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سوم .از جهت آسانسازی
الگــو میتوانــد نقــش آسانســازی در رو آوردن فرزنــد بــه نمــاز را نیــز ایفــا
نمایــد .گاه ممكــن اســت فرزنــد نوجــوان مــا عالقــه بــه خوانــدن نمــاز داشــته
باشــد؛ امــا بــه دالیــل متفــاوت اقــدام بــه ایــن كار نكنــد .مشــاهده نوجوانــی
كــه همســن و ســال اوســت و نمــاز میخوانــد بــه نوجــوان جــرأت و جســارت
اقــدام بــه ایــن كار را میدهــد و بدیــن ترتیــب ،نمــاز خوانــدن او را تســهیل
میكنــد.
معرفــی الگوهــای منفــی نیــز میتوانــد در هدایــت فرزنــد بــه نمــاز نقــش
 .1سیف ،تغییر رفتار و رفتار درمانی ،روشها و نظریهها ،ص .218-217

بــه همیــن جهــت ،در متــون دینــی الگوهــای منفــی و مثبــت هــر دو
ض َب اللَّــهُ َم َثـ ًـا �لِّلَّ ِذیـ َن كَ َفـ ُروا اِ ْمـ َرأَ َه نُــوحٍ َو اِ ْمـ َرأَ َه لُـ ٍ
ـوط كَانَ َتــا
معرفــی شــدهاندَ َ " .
ـم یُ ْغ ِن َیــا َع ْن ُهـ َـا ِمـ َن اللَّـ ِه شَ ـ ْی ًئا
تَ ْحـ َ
ـت َع ْبدَ یْــنِ ِمـ ْن ِع َبا ِدنَــا َصالِ َح ْیــنِ َفخَانَ َتا ُهـ َـا َفلَـ ْ
ض َب اللَّــهُ َم َثـ ًـا �لِّلَّ ِذیـ َن آ َم ُنــوا اِ ْمـ َرأَ َه ِف ْر َعـ ْونَ
َو ِقیـ َـل ا ْد ُخـ َـا ال َّنــا َر َمـ َـع الدَّا ِخلِیـ َن"َ " ،و َ َ
ـت َر ِّب ابْــنِ لِــی ِعنــدَكَ بَ ْی ًتــا ِفــی الْ َج َّنـ ِه َونَ ِّج ِنــی ِمــن ِف ْر َعـ ْونَ َو َع َملِـ ِه َونَ ِّج ِنــی
إِ ْذ قَالَـ ْ
2
ِمـ َن الْ َقـ ْو ِم الظَّالِ ِمیـ َن".
البتــه ،چنانكــه پیــش از ایــن گفتــه شــد ،ضرورتــی نــدارد كــه ایــن الگوها
هــم ا كنــون در جامعــه مــا و زنــده باشــند .نوجوانــان و جوانانــی كــه در صــدر
اســام یــا در فرازهــای دیگــر تاریــخ اســام و كشــور مــا میزیســته و اهــل نمــاز
بودهانــد نیــز میتواننــد الگــو معرفــی شــوند و همــان تأثیــر را بــر جــان و روح
 .1هامن.
 .2تحریم11 :و .10
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ایفــا كنــد .معرفــی كســانی كــه اهل نماز نیســتند و و به همین جهت ،توســط
دیگــران ســرزنش و مالمــت میشــوند یــا در زندگــی خــود دچــار پیامدهــای
نامطلوبــی شــدهاند موجــب میشــود فرزنــد مــا از تــرك نمــاز رویگــردان
شــود .تحقیقــات روانشناســان نشــان داده كــه هــرگاه متربــی كســی را ببینــد
كــه بــه علــت انجــام عملــی تنبیــه میشــود ،خــود متربــی نیــز از انجــام آن
عمــل دوری میكنــد 1.بــه عبــارت دیگــر ،مشــاهده تنبیــه الگــو بــه علــت تــرك
نمــاز هماننــد تنبیــه واقعــی خــود متربــی ،بــر او تأثیــر میگــذارد و ایــن همــان
تنبیــه مجــازی یــا جایگزیــن اســت كــه در بحــث تنبیــه گفتــه شــد.
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فرزنــد مــا میگذارنــد .خداونــد متعــال در قــرآن ،پیامبــرش؟ص؟ را كــه معاصــر
مســلمانان صــدر اســام بــوده ،الگویــی بــرای آنــان معرفــی میكنــد" :لَ َقــدْ كَانَ
ـم ِفــی َر ُســولِ اللَّ ـ ِه أُ ْس ـ َو ٌه َح َس ـ َنهٌ لِّ َمــن كَانَ یَ ْر ُجــو اللَّــهَ َوالْ َی ـ ْو َم ْال ِخ ـ َر َو َذكَ ـ َر
لَكُـ ْ
اللَّــهَ كَ ِثیـ ًرا" 1.عــاوه بــر آن ،ابراهیــم؟ع؟ را كــه شــخصیتی متعلــق بــه قرنهــا
ـم أُ ْسـ َو ٌه
پیــش اســت نیــز الگویــی بــرای آنــان معرفــی میكنــدَ " :قــدْ كَانَـ ْ
ـت لَكُـ ْ
ـم َو ِمـ َّـا تَ ْع ُبدُونَ
ـم إِنَّــا بُـ َراء ِمنكُـ ْ
ـم َوالَّ ِذیـ َن َم َعــهُ إِ ْذ قَالُــوا لِ َق ْو ِم ِهـ ْ
َح َسـ َنهٌ ِفــی إِبْ َرا ِهیـ َ
2
ـم".
ِمــن دُونِ اللَّـ ِه كَ َف ْرنَــا ِبكُـ ْ
قصــه و داســتان و نیــز فیلــم دو ابــزار بــرای معرفــی الگوهــا ،بهویــژه
الگوهــای تاریخــی هســتند.

خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
160

هفت .قصه و داستان گویی
قصــه و داســتان ابــزاری هســتند بــرای مشــاهده زندگــی واقعــی الگوهــا بــرای
كســانی كــه نتوانســتهاند مســتقیم زندگــی الگوهــا را در صحنــه زندگــی
واقعــی مشــاهده كننــد .هیــچ یــك از مســلمانان عصــر حاضــر اعمــال و رفتــار
پیامبــر؟ص؟ را در حــال حیــات مشــاهده نكردهانــد؛ امــا میتواننــد بــا مطالعــه
داســتان زندگــی ایشــان كــه در كتابهــا نوشــته شــده از اعمــال و رفتــار و
ســبك زندگــی وی آ گاه شــوند و از آن درس بگیرنــد.
قــرآن از ایــن شــیوه بســیار اســتفاده كــرده و داســتان زندگــی پیامبــران
 .1احزاب.21 :
 .2ممتحنه.4 :

والدیــن بــرای ترغیــب فرزنــدان بــه نمــاز میتواننــد داســتان زندگــی
جوانــان و نوجوانــان صــدر اســام را بــرای فرزنــدان خــود بیــان كننــد و نمــاز
را در آن برجســته كننــد .همچنیــن میتواننــد زندگــی نوجوانــان و جوانــان
تاریــخ خودمــان را بــا محوریــت نمــاز بــرای فرزنــدان خــود تعریــف كننــد.
چنانكــه بازگــو كــردن داســتان زندگــی علمــای برجســته اســامی ماننــد
عالمــه طباطبایــی ،امــام خمینــی و شــهید مطهــری بــا محوریــت نمــاز
میتوانــد بــرای آنــان مؤثــر و درسآمــوز باشــد.
هشت .تهیه فیلمهای مناسب
فیلــم كــه یكــی از اختراعــات جدیــد و از محصــوالت تمــدن جدیــد اســت
كاركــردش بازنمایــی ســمعی و بصــری وقایعــی اســت كــه در زندگــی واقعــی
اتفــاق افتــاده اســت .در واقــع ،فیلــم همــان كاركــرد داســتان را دارد و بــه
كســانی كــه نتوانســتهاند زندگــی واقعــی الگویــی را مســتقیم مشــاهده كننــد،
ایــن امــكان را میدهــد كــه از زندگــی او مطلــع شــوند .تفاوت فیلم و داســتان
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بزرگــی ماننــد نــوح و ابراهیــم و موســی و یوســف را بیــان كــرده اســت .هــدف
قــرآن نــه بیــان سرگذشــت این پیامبــران؛ بلكــه درس آمــوزی و عبرت گیری
بــوده اســت .قــرآن بــا بیــان ایــن داســتانها میخواهــد بــه مؤمنــان بگویــد
ا گــر كســی راه ایــن پیامبــران را برگزینــد بــه ســعادت میرســد و ا گــر كســی
راه مســتكبران را برگزینــد چیــزی جــز بدبختــی و هال كــت ابــدی نصیبــش
نخواهــد شــد.
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در ایــن اســت كــه فیلــم زندگــی الگــو را بــه صــورت دیــداری و شــنیداری بازگــو
میكنــد و بــه نمایــش در مــیآورد و بــه همیــن جهــت ،تأثیرگــذاری فیلــم
از داســتان بســیار بیشــتر اســت .البتــه فیلــم و قصــه قابلیــت الگــو ســازی
نیــز دارنــد کــه امــروزه بســیار مؤثــر واقــع شــده اســت.بخصوص در الگــو
ســازیهای غیــر واقعــی و مخــرب کــه ابــزار دســت ســلطهگران شــده اســت.
در ایــن میــان یكــی از روشهــای ترغیــب بــه نمــاز ایــن اســت كــه
فیلمهــای مناســبی كــه دربــاره زندگــی جوانــان اهــل نمــاز یــا جوانــان
تركکننــده نمــاز یــا ســهلانگاران نســبت بــه نمــاز ســاخته شــده در اختیــار
فرزنــدان قــرار بگیــرد .اینگونــه فیلمهــا هــم تشــویقكننده فرزنــدان بــه
نمــاز ،هــم بازدارنــده از تــرك نمــاز و بیتوجهــی بــه آن هســتند .بــرای مثــال،
در مقابــل شــخصیتهای گمــراه کننــده و غیــر واقعــی ،ســاختن فیلمهایــی
دربــاره شــهید فهمیــده و دیگــر شــهدای جــوان و نوجــوان بــا محوریــت نمــاز
میتوانــد در ایــن زمینــه مفیــد باشــد.
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فصل پنجم :روشها و راهکارهای خاص در دعوت به نماز
آنچــه در فصــل قبلــی گفتــه شــد روشهــای عمومــی دعوت بــه نماز بــود .در
ایــن قســمت ،كاربــرد روشهــای عمومــی و نیــز روشهــای خــاص دعــوت
بــه نمــاز را بــر اســاس ســن فرزنــدان بررســی خواهیــم کــرد .پــس منظــور از
روشهــای خــاص ،روشهایــی بــر اســاس ســن فرزنــد اســت .در مقابــل
روشهــای عــام کــه کاربــردش مخصــوص ســنی نبــود.
فرزنــدان را بــر اســاس ویژگیهــای روانشــناختی میتــوان بــه ســه گــروه
تقســیم كــرد و متناســب بــا هــر گــروه نیــز یــك دوره در نظــر گرفــت :دوره
قبــل از هفــت ســال (دوره كودكــی اول) ،دوره هفــت تــا دوازده ســال (دوره
كودكــی دوم) و دوره دوازده تــا هجــده ســال (دوره نوجوانــی) .از آنجــا
كــه كاربــرد روشهــای عــام و تعییــن روشهــای ویــژه هــر دوره ،مســتلزم
شــناخت ویژگیهــای روانشــناختی فرزنــدان در هــر دوره اســت ،بــه اختصــار
ویژگیهــای روانشــناختی هــر دوره را بیــان و ســپس بــه بیــان كاربردهــا و
روشهــای ویــژه آن دوره میپردازیــم.
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یک .دوره كودكی اول
الف) ویژگیهای روانشناختی دوره كودكی اول (قبل هفت سال)
كــودك در ایــن دوره ویژگیهــای خاصــی دارد كــه او را از دیگــران متمایــز
میكنــد .او در ایــن دوره اســتفاده از نمــاد و زبــان را آغــاز میكنــد و در ســن
شــش و هفــت ســالگی گفتــار او بــه بزرگســاالن شــبیه میشــود و كلیــه

از نظــر شــناختی كــودك در دو ســال اول زندگــی (دوره حســی ـ حركتــی)
بــه یادگیــری حركتهــای مختلــف میپــردازد و از طریــق ایــن حركتهــا بــه
محركهــای مختلــف پاســخ میدهــد .او میآمــوزد كــه اشــیا وجــود خارجــی
دارنــد .در ســنین دو تــا هفــت ســالگی (دوره تفكــر پیــش عملیاتــی) ،كــودك
توانایــی اســتفاده از نمــاد را پیــدا میكنــد و از اشــیا بــرای نمــاد اســتفاده و بــا
آنهــا بــازی میكنــد .در ایــن دوره مــرز واقعیــت و خیــال بــرای كــودك چنــدان
روشــن نیســت؛ بســیاری از موجــودات بیجــان را زنــده و جانــدار تلقــی
میكنــد؛ خودمحــور و ناتــوان از درك نقطــه نظــرات دیگــران اســت؛ بــر یــك
وجــه تمركــز میكنــد و از درك وجــوه دیگــر غافــل میشــود؛ از نظــر قــدرت
تفكــر و اســتدالل ضعیــف و در نتیجهگیریهــای خــود اشــكاالت اساســی
دارد .البتــه ،توانایــی طبقهبنــدی را بــه صــورت محــدود بــه دســت آورده
2
اســت.
توانایــی ذخیرهســازی در حافظــه كوتاهمــدت در ایــن دوره محــدود
اســت؛ امــا در دوره دبســتان افزایــش مییابــد و كامــل میشــود 3.توانایــی
حافظــه بلن دمــدت نیــز در ایــن دوره محــدود اســت و از هفــت ســالگی تــا
 .1رایس ،رشد انسان ،ص .166
 .2هامن ،ص 173ـ.177
 .3هامن ،ص 183؛ بیریا و دیگران ،روانشناسی رشد ،ج  ،2ص .640
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بخشهــای گفتــار و قواعــد صحیــح دســتوری را بــه كار میبــرد و میتوانــد
1
جملههــای پیچیــده و مركــب بســازد.
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دوره دانشــگاه و جوانــی افزایــش مییابــد .بــا بــاال رفتــن ســن ،درك كــودكان
1
از داســتان نیــز كاملتــر و عمیقتــر میشــود.
كــودكان در ایــن دوره از ســن ســه ســالگی بــه دوســتی بــا دیگــران رو
میآورنــد .ایــن دوســتیها گرچــه در ابتــدا ســطحی و موقــت اســت ،بــه تدریــج
گزینش ـیتر ،عمیقتــر و بادوامتــر میشــود .دوســتان معمــوال بــا یكدیگــر بــه
بــازی میپردازنــد 2.بیشــتر وقــت كــودك در ایــن دوره بــه بــازی میگــذرد و بــه
همیــن جهــت ،در روایــات توصیــه شــده اســت مانــع بــازی او نشــوند " َدعِ ابْ َنــكَ
ـب َسـ ْب َع ِسـ ِنی َن"؛ بگــذار فرزنــدت هفــت ســال بــازی كنــد! در هفــت ســالگی
یَلْ َعـ ُ
كــودكان بــه احســاس ثبــات جنســیتی دســت مییابنــد و میداننــد بــه كــدام
3
جنــس تعلــق دارنــد و میداننــد كــه جنســیت آنهــا ثابــت اســت.
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كــودكان در ایــن دوره بــر اســاس پیامدهــای عینـ ِـی رفتــار دربــاره آن داوری
میكننــد و بــه نیــت و قصــد توجهــی نمیكننــد؛ دیگرپیــرو هســتند و خــوب
و بــد را همانــی میداننــد كــه والدیــن خــوب و بــد میداننــد؛ تنبیــه را الزمــه
قطعــی و تغییرناپذیـ ِـر عمــل خطــا میداننــد؛ امــا در دوره دبســتان بــه تدریــج
قصــد و انگیــزه را در داوری اخالقــی خــود وارد و بــه ســوی خودپیــروی حركــت
میكننــد و تنبیــه را متناســب بــا عمــل خطــا و قابل تغییر میدانند 4.بر اســاس
 .1هامن ،ص .184
 .2هامن ،ص 266ـ.267
 .3هامن ،ص .279
 .4هامن ،ص 281ـ.282

بــا توجــه بــه ویژگیهــای پیــش گفتــه ،روشــن میشــود كــه كــودك در
ایــن دوره قابلیــت تعلیــم و تربیــت منظــم و برنامهریــزی شــده را نــدارد و
یادگیریهــای او بیشــتر در ضمــن بــازی و فعالیتهــای روزمــره حاصــل
میشــود .بنابرایــن ،در ایــن دوره بیشــتر بایــد بــه فراهــم آوردن زمینههــای
مناســب بــرای تعلیــم و تربیــت دینــی فرزنــد و اهــل نمــاز شــدن او همــت
گماشــت .در آموزههــای دینــی نیــز بــه ایــن مطلــب تصریــح شــده كــه هفــت
ـب
ســال اول دوران بــازی اســت .امــام صــادق؟ع؟ میفرمایــدَ " :دعِ ابْ َنــكَ یَلْ َعـ ْ
َسـ ْب َع ِسـ ِنی َن َو یُـ َؤد ْ
ـح َو إِ َّل َفإِنَّهُ
َّب َسـ ْب َع ِسـ ِنی َن َو أَلْ ِز ْمــهُ نَف َْســكَ َسـ ْب َع ِسـ ِنی َن َفـإِن أَ ْفلَـ َ
ِم َّمـ ْن َل َخ ْیـ َر ِفیـ ِه 3.".بــا ایــن وجــود ،ایــن بــه معنــای رهــا كــردن كــودك نیســت
و در همیــن دوره هــم بایســته اســت تــا حــد امــكان فرزند با مســجد و نماز آشــنا
شــده و بــه آنهــا گرایــش پیــدا كنــد.
 .1رایس ،رشد انسان ،ص .404
 .2بیریا و دیگران ،روانشناسی رشد ،ج  ،2ص  ،845رایس ،رشد انسان ،ص .174
 .3شیخ صدوق ،من ال یحرضه الفقیه ،ج ،3ص .492
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یافتههــای كولبــرگ ،در ایــن دوره كــودكان در ســطح پیــش اخالقــی قــرار
دارنــد .كــودك بــرای اجتنــاب از تنبیــه و دســتیابی بــه لــذت از قواعــد اخالقــی
1
پیــروی میكنــد .ایــن ویژگــی بــا افزایــش ســن بــه تدریــج كاهــش مییابــد.
تلقیــن و تقلیدپذیــری نیــز در ایــن دوره و دوره بعــد بســیار برجســته اســت 2.امــا
در ایــن دوره كــودك هیــچ نــوع اطاعــت پذیــری نــدارد .از پیامبــر؟ص؟ روایــت
شــده اســت" :الْ َولَــدُ َسـ ِّیدٌ َسـ ْب َع ِسـ ِنی َن"؛ فرزنــد هفــت ســال آقــا و ســرور اســت.
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ب) روشهای ویژه دوره كودكی اول :فراهم آوردن زمینه مساعد
بــرای فراهــم آوردن زمینههــای مناســب بــرای هدایــت فرزنــد بــه نمــاز
راهكارهایــی وجــود دارد كــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از تغذیــه حــال،
انتخــاب نــام نیكــو ،محبــت بــه فرزنــدان ،مقیــد بــودن والدیــن بــه نمــاز،
ارتبــاط بــا خانوادههــای متدیــن و پایبنــد بــه نمــاز ،و پــرورش عادتهــای
مناســب .از آنجــا كــه توضیــح هــر یــك از این راهكارها در فصــل دوم در نقش
زمینهســازی مطــر ح شــده ،در اینجــا از تكــرار آنهــا خــودداری میكنیــم .در
اینجــا فقــط بــر ایــن مطلــب تأ كیــد میكنیــم كــه در ایــن دوره آنچــه مهــم
اســت فراهــم آمــدن زیرســاختهای الزم بــرای گرایــش فرزنــد بــه نماز اســت.
پــس نبایــد انتظــار داشــته باشــیم كــه والدیــن در ایــن دوره آموزشهایــی را
بــه صــورت مســتقیم دربــاره نمــاز بــه فرزنــد خــود ارائــه دهنــد و انتظــار داشــته
باشــند فرزنــد آنهــا نمــاز بخوانــد .همچنیــن دور نگهداشــتن فرزنــد از تأثیرات
ســوء موانــع گرایــش بــه نمــاز ماننــد دوســتان و خانوادههــای بینمــاز و
رســانههای فاســد اهمیــت بســیاری دارد.

خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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 .1تلقین اعتقادات
از آنجــا كــه نمــاز مبتنــی بــر پذیــرش و ایمــان بــه خداونــد متعــال و نبــوت
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
مهــم دینــی بــه فرزنــد تلقیــن شــود .در آموزههــای دینــی بــه ایــن مطلــب

 .1عبداللّهبنفضالــه عــن أحدهام؟مهع؟قــال" :اذا بلــغ الغــام ثــاث ســنین ،یقــال لــه ســبع
م ـ ّرات :قــل ال إلــه إالّ اللّــه .ث ـ ّم یــرك حتّــی یت ـ ّم لــه ثــاث ســنین و ســبعه أشــهر و عــرون
یومـاً .فیقــال لــه :قــل مح ّمــد رســول اللّــه؟ص؟ ســبع مـ ّرات ،و یــرك حتّــی یتـ ّم لــه أربــع ســنین.

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل پنجم

تصریــح شــده كــه بایــد در ســه ســالگی بــه كــودك كلمــه مباركــه توحیــد "ال
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 .عبداهللبنفضالــه از امــام باقــر یــا صــادق؟ع؟ نقــل
میكنــد كــه فرمــود:

"آنگاه كه پســر ســه ســاله شــد به او میگویند هفت بار بگو" :ال إله إالّ اللّه".
وقتی ســه ســال و هفت ماه و بیســت روزه شــد ،به او میگویند :هفت بار
بگــو" :مح ّمــد رســول اللّه" .وقتی چهار ســاله شــد بــه او میگویند :هفــت بار
بگــو "الهــم صــل علــی محمــد و آل محمــد" آنــگاه كــه پنــج ســالش تمام شــد
از او می پرســند :دســت چــپ تــو كــدام و دســت راســت تــو كــدام اســت؛ اگــر
جــواب صحیــح داد او را رو بــه قبلــه میكننــد و میگوینــد :ســجده كــن و
رهایش میكنند تا شــش ســاله شــود .زمانی كه شــش ســالش تمام شــد،
ركــوع و ســجود را بــه او میآموزنــد و بــه نمــازش وا میدارنــد تــا هفت ســاله
شــود .وقتی هفت ســالش تمام شــد به او میگویند :دو دســت و صورتت
را بشــوی ،آنــگاه بــه او میگوینــد :نمــاز بخــوان ،تــا نــه ســالش تمــام شــود.
در آن هنــگام ،وضــو بــه او میآموزنــد و بــرای آن او را میزننــد ،و نمــاز را بــه
او میآموزنــد و بــر آن او را میزننــد .هــرگاه وضــو و نمــاز را آموخــت ،خداونــد
1
والدینــش را مشــمول رحمــت خــود میكند.
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مطابــق ایــن روایــت قبــل از آنكــه آمــوزش نمــاز بــه صــورت مســتقیم
شــروع شــود ،بایــد مبانــی اعتقــادی كــه عبارتنــد از توحیــد و نبـ ّـوت پیامبــر
اســام بــه كــودك تلقیــن شــود .شــاید راز تأ كیــد بــر تلقیــن عقایــد اســامی بــه
فرزنــد در ایــن دوره ،بــا اینكــه توانایــی درك و فهــم آنهــا را نــدارد ،ایــن اســت
كــه كــودك در ایــن دوره بســیار تلقینپذیــر اســت و ایــن آموزههــا را میپذیــرد
و زمین ـهای بــرای درك و فهــم آن در بزرگســالی میشــود .افــزون بــر ایــن،
كــودك بــه میــزان درك و فهــم خــود ایــن آموزههــا را میفهمــد و همیــن
مقــدار بــرای ایــن دوره كفایــت میكنــد.
همچنیــن در ایــن دوره میتــوان از راه نقــل داســتانهای مربــوط
بــه زندگــی پیامبــر؟ص؟ و ائمه؟مهع؟آنــان را بــا عقایــد اســامی آشــنا كــرد؛ امــا
داســتانها بایــد بهگون ـهای باشــد كــه بــه زبــان كــودكان و بــرای كــودكان
قابــل فهــم باشــد؛ چــرا كــه كــودكان در ایــن دوره از نظــر زبانــی بــه انــدازه
كافــی رشــد نكردهانــد و تعــداد واژگان آنهــا محــدود اســت؛ بــر ســاختار زبــان
و جملــه مســلط نشــدهاند و درك و فهــم آنهــا از واژگان نیــز محــدود اســت.
خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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ث ـ ّم یقــال لــه ســبع م ـ ّرات :قــل صلّــی اللّــه علــی مح ّمــد و آل مح ّمــد .ث ـ ّم یــرك حتّــی یت ـ ّم
لــه خمــس ســنین .ثـ ّم یقــال لــه :أیّهــا یمینــك و أیّهــا شــالك؟ فــإذا عــرف ذلــك حـ ّول وجهــه
ـت ســنین
ـت ســنین .فــإذا تـ ّم له سـ ّ
إلــی القبلــه و یقــال لــه :اســجد .ثـ ّم یــرك حتّــی یتـ ّم لــه سـ ّ
صلّــی و علّــم الركــوع و الســجود حتّــی یتـ ّم لــه ســبع ســنین; فــإذا تـ ّم لــه ســبع ســنین قیــل
لــه :اغســل وجهــك و كف ّیــك ،فــإذا غســلهام قیــل لــه :صـ ّـل .ثـ ّم یــرك حتّــی یتـ ّم لــه تســع .فــإذا
متّــت لــه علــم الوضــوء و رضب علیــه و علّــم الصــاة و رضب علیهــا و فــإذا تعلّــم الوضــوء و
الصــاة غفراللّــه لوالدیــه" (عاملــی ،وســائل الشــیعة ،ج ،21ص  ،474روایــت .)3

 .2ایجاد انس و الفت به نماز
در ایــن مقطــع ســنی اولیــن و مهمتریــن گامــی کــه والدیــن و مســئوالن
تربیتــی بایــد بردارنــد ایــن اســت کــه فرزنــدان را نمازپذیــر بــار بیاورنــد و کاری
نکننــد کــه آنــان نمازگریــز یــا حتــی نمازســتیز شــوند .بــرای تحقــق ایــن
هــدف ،افــزون بــر رعایــت اصولــی كــه در فصــل ســوم بیــان شــد ،فراهــم
آوردن فرصــت مشــاهده نمــاز و تقلیــد از آن ضــرورت دارد و بــه هیــچ وجــه
نبایــد از او بخواهیــم ماننــد بزرگســاالن نمــاز بخوانــد.
 .3فراهم آوردن فرصت مشاهده نماز
افــزون بــر ایــن ،در ایــن دوره ضــرورت دارد فرزنــد بــا نمــاز آشــنا و نســبت
بــه آن گرایــش مثبــت پیــدا كنــد؛ امــا از آنجــا كــه عمــده یادگیریهــای فرزنــد
در این دوره از راه مشــاهده و تجربه اســت ،این آشــنایی باید از راه مشــاهده
و تجربــه صــورت بگیــرد نــه آموزشهــای نظــری و رســمی .بــر ایــن اســاس،
یكــی از راهكارهــای رســیدن بــه ایــن مقصــد فراهــم آوردن فرصــت مشــاهده
نمــاز بــرای كــودك اســت.
چنانكــه پیــش از ایــن گفتــه شــد ،یكــی از ویژگیهــای كــودك در ایــن
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افــزون بــر ایــن ،بــا توجــه بــه اینكــه حافظــه كوتــاه و بلنــد مــدت در آنهــا رشــد
نكــرده و توانایــی تمركــز آنــان محــدود اســت ،بایــد داســتانها طوالنــی
نباشــد.
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دوره فعــال بــودن حــواس وی و یادگیــری از راه مشــاهده اســت .والدیــن
میتواننــد بــا همــراه بــردن فرزنــدان خــود بــه مســجد ،زمینــه آشــنایی آنــان
بــا مســجد و نمــاز را فراهــم كننــد .از آنجــا کــه شــناختها و خاطــرات کودکی،
ماننــد نقــش بــر ســنگ هــم مانــدگار اســت و هــم جهتدهنــده ،آشــنا کــردن
و برقــراری ارتبــاط فرزنــدان بــا محیــط مســجد ،بایــد از دوران کودکــی مــورد
توجــه والدیــن باشــد.
یکــی از وظایــف والدیــن ایــن اســت کــه فرزنــدان را بــا خــود بــه مســجد
ببرنــد تــا آنــان بــا محیــط و امکانات مســجد ،فضــای معنــوی آن و فعالیتها
و برنامههــای مســجد آشــنا شــوند .والدیــن بایــد تــاش کننــد فرزندانشــان از
رفتــن بــه مســجد و مانــدن در مســجد لــذت ببرنــد تــا تداعیهــای نیکــو و
خاطــرات خــوش دوران کودکــی در آنهــا جاذبــه باشــد و تــا پایــان عمــر پیونـ ِـد
ناگسســتنی بیــن آنــان و مســجد برقــرار کنــد.
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ایــن موضــوع در ســیره پیامبــر اعظــم؟ص؟ و اهــل بیت؟امهع؟نیــز جــاری
بــودهاســت .پیامبــر؟ص؟ ،حســنین؟امهع؟را بــر دوش خــود ســوار میکردنــد و
بــه مســجد میآوردنــد .روزی یکــی از ایشــان در حالــی كــه پیامبــر در ســجده
بودنــد ،بــر دوش پیامبــر رفــت و پیامبــر بــرای مراعــات حــال او ســجده را
طوالنــی کردنــد 1.نقــل اســت كــه روزی پیامبــر؟ص؟ دو رکعــت آخــر نمــاز را
َــال ِفی َهــا ،فَق َ
ــا ُم َســ ْج َد ًه أَط َ
َ " .1ر ُس ُ
ــاس ِع ْنــ َد انْ ِقضَ ــا ِء
الس َ
الص َ
ــول اللَّــ ِه َعلَ ْیــ ِه َّ
ــا ُه َو َّ
َــال ال َّن ُ
الصـ َـا ِه :یَــا َر ُسـ َ
ـول اللَّـ ِه إِنَّـ َـك َس ـ َجدْتَ بَ ْی ـ َن ظَ ْه َرانَــی َص َلتِـ َـك َس ـ ْج َد ًه أَطَلْتَ َهــا َحتَّــى ظَ َن َّنــا أَنَّـ ُه
َّ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ـی ،فَ َقـ َ
قَ ـ ْد َح ـ َدثَ أ ْم ـ ٌر ،أ ْو أنَّ ـ ُه أتَـ َ
السـ َـا ُم" :ك ُُّل َذلـ َـك لَ ـ ْم یَ ُك ـ ْنَ ،و
ـال َعلَیْ ـه َّ
الصـ َـا ُه َو َّ
ـاك َو ْحـ ٌ

نكتــه نخســت .والدینــی کــه فرزنــدان خــود را بــه مســجد میبرنــد از
طرفــی بایــد مراقــب باشــند فرزندانشــان نظــم مســجد را مختــل نکننــد و
مانــع حضــور قلــب و آرامــش نمازگــزاران نشــوند و از ســوی دیگــر نبایــد آزادی
کــودکان چنــان محــدود شــود کــه آنــان احســاس اســارت و خســتگی کننــد.
ایــن امــر بــا یــک برنامهریــزی ســاده قابــل دســتیابی اســت .بــه عبارتــی فرزند
مــا بایــد در مســجد تحــرک و فعالیتــی متناســب بــا محیــط مســجد داشــته
باشــد و ایــن تحــرک و فعالیــت بایــد از قبــل بهوســیله والدیــن و کادر مســجد
طراحــی و برنامهریــزی شــود.
نكتــه دوم .روحانــی ،خــادم و دیگــر مســئوالن و نمازگــزاران بایــد شــرایط،
نیازهــا و عواطــف کــودکان را در نظــر گرفتــه و مراعــات حــال آنــان را بکننــد؛
ــت أَ ْن أُ َع ِّجلَــ ُه َحتَّــى یَق ِْضــی َحا َجتَــهُ"َ ،و كَا َن الْ َح َســ ُن أَ ِو
لَ ِكــ َّن ابْ ِنــی َهــذَا ا ْرت َ َحلَ ِنــی ،فَ َك ِر ْه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
السـ َـا ُم فــی َسـ ْج َدته ،فَا ْمتَطَــى ظَ ْهــر ُه"
السـ َـا ُم قَـ ْد َجــا َء ال َّن ِبــی َعلَیْـه َّ
الصـ َـا ُه َو َّ
الْ ُح َسـیْ ُن َعلَیْ ِهـ َـا َّ
(املجــازات النبویــه ،ص ،)357رشیــف رضــی .
ـول اللَّـ ِه؟ص؟ بِال َّنـ ِ
"صـ َّـى َر ُسـ ُ
ـاس الظُّ ْهـ َر فَ َخ َّفـ َـف ِفــی ال َّركْ َعتَیْــنِ
َ .1عـ ْن أَ ِبــی َعبْـ ِـد اللَّـ ِه؟ع؟ َ :
الصـ َـا ِه َحـ َدثٌ قَـ َ
ـر َف قَـ َ
ـال َو َمــا ذ ََاك قَالُــوا
ـاس َهـ ْـل َحـ َدثَ ِفــی َّ
ـال لَـ ُه ال َّنـ ُ
ْالَ ِخی َرت َ ْیــنِ فَلَـ َّـا انْـ َ َ
ـت ِفــی ال َّركْ َعتَ ْیــنِ ْالَ ِخی َرتَ ْیــنِ فَ َقـ َ
الص ِبــیِ " (کلینــی ،الكافــی،
َخ َّف ْفـ َ
صا َخ َّ
ـال لَ ُه ـ ْم أَ َمــا َس ـ ِم ْعتُ ْم ُ َ
ج ،6ص)48.
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ســریع خواندنــد وقتــی از ایشــان پرســیدن چــه اتفاقــی افتــاده بــود کــه نمــاز را
کوتــاه کردنــد ،ایشــان فرمودنــد مگــر صــدای گریــه کــودک را نشــنیدید 1.اینها
همگــی نشــان میدهــد كــه در زمــان پیامبــر؟ص؟ مســلمانان فرزنــد خــود را بــه
مســجد میبردنــد .در اینجــا بایــد بــه دو نكتــه توجــه داشــت:
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حتــی ا گــر بتواننــد بــا دادن برخــی مشــوقها ماننــد شــكالت ،خاطــرهای
شــیرین بــرای او بســازند کــه در گرایــش او بــه نمــاز بســیار مؤثــر خواهــد بــود.
بســیار پیــش میآیــد افــرادی بــه دلیــل برخــورد بــدی کــه در مســجد و در
دوران کودکــی بــا آنهــا شــده اســت تــا آخــر عمــر رابطــه خــود را بــا مســجد تــرک
میکننــد.
بدیــن ترتیــب ،هنگامــی كــه فرزنــد وارد مســجد میشــود هــم بــا مســجد
و روحانــی مســجد آشــنا میشــود و انــس میگیــرد ،هــم بــا نمــاز و اعمــال و
اذكار آن .افــزون بــر ایــن ،والدیــن میتواننــد بــا اقامــه نمــاز در خانــه با رعایت
آداب و شــرایط ضــروری ،زمینــه مشــاهده نمــاز را بــرای فرزنــدان خــود فراهــم
آورنــد .فرزنــد از ایــن راه از ســویی متوجــه رفتــار عبــادی والدیــن میشــود،
نیــز میــزان اهتمــام و ارزشگــذاری آنــان بــه نمــاز را درمییابــد و بــه تدریــج
بــه نمــاز عالقهمنــد میشــود؛ همیــن زمین ـهای بــرای گرایــش بــه نمــاز را در
او فراهــم مـیآورد.
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 .4فراهم آوردن فرصت تقلید و تقویت آن
هنگامــی كــه فرزنــد نمــاز والدیــن را مشــاهده میكنــد ،بــه آن عالقهمند و
از آنهــا تقلیــد میكنــد .البتــه ،ایــن تقلیــد كامــل نیســت و متناســب بــا شــرایط
ســنی كــودك اســت .گاه ســجده را تقلیــد میكنــد ،گاه ركــوع را و گاه اذكار و
اعمــال دیگــر را .بــه هــر حــال ،آنچــه مهــم اســت همیــن تقلیــد و انجــام برخی
اعمــال نمــاز اســت كــه زمینــهای بــرای گرایــش فرزنــد بــه نمــاز میشــود.

اول .اذان گفتــن و پهــن کــردن ســجاده بــرای کــودک .ایــن كار
توجــه فرزنــد را بــه نمــاز والدیــن جلــب میكنــد.
دوم .رعایــت حــال فرزنــد در حیــن نمــاز و ایجــاد تناســب بیــن نمــاز و
حــال فرزنــد .مربــی بایــد مراقــب باشــد کــه هنگام نمــاز شــرایط و حال
و هــوای کــودک را درک کنــد ،ا گــر کــودک در هنــگام نمــاز شــرایط
نامناســبی داشــت ،نمــاز را کوتــاه و ا گــر بــا نمــاز ارتبــاط خوبــی برقــرار
کــرد و نیــاز بــه فرصــت بیشــتری دارد ،نمــاز را طوالنیتــر بهجــا آورد.
ســوم .وقتــی فرزنــد بــه تقلیــد نمــاز میپــردازد ،بایــد ایــن رفتــار
را در او تقویــت و تثبیــت كــرد .بــرای ایــن كار بایــد او را بــا ابــراز
خوشــحالی و عالقــه ،عکــس بــرداری یــا فیلــم بــرداری و نمایــش آن
بــه خــودش ،دعــوت دیگــران بــه تماشــای نمــاز کــودک ،اعطــای
جایــزه و ماننــد آن تشــویق كــرد .در عیــن حــال ،بایــد توجــه داشــت
كــه تشــویقها متناســب بــا ســن كــودك باشــد .از آنجــا كــه كــودك
در ایــن دوره لذتهــای جســمی ماننــد راحتــی و آرامــش بــدن،
غذاهــای خوشــمزه ،شــیرینی و شــكالت را درك میكنــد ،بایــد بیشــتر
از اینگونــه تشــویقها اســتفاده كــرد.
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توجــه بــه نــكات زیــر موجــب تقویــت و تثبیــت توجــه بــه نمــاز و تقلیــد آن در
فرزنــد میشــود:

175

دو .دوره كودكی دوم
الف) ویژگیهای روانشناختی دوره كودكی دوم (هفت تا دوازده سال)
در ایــن دوره كــودك بهواســطه رشــد در ابعــاد مختلــف ،ویژگیهایــی كســب
میكنــد كــه او را از دیگــر كــودكان متمایــز میكنــد .در ایــن دوره بهتدریــج
تعــداد واژگان و درك و فهــم كــودك از ســخنان دیگــران افزایــش مییابــد.
آداب ســخن گفتــن ماننــد رعایــت نوبــت دیگــران و قطــع نكــردن ســخن
دیگــران را میآمــوزد .همچنیــن میتوانــد موضــوع گفتگــو را حفــظ كنــد و
1
آن را تغییــر ندهــد.
كــودكان در ایــن دوره اســتعداد و آمادگــی زیــادی بــرای اســتدالل
منطقــی كســب كردهانــد و میتواننــد اشــیا را طبقهبنــدی و دو یــا چنــد
طبقــه را در یكدیگــر ادغــام كننــد .آنهــا بــه ایــن درك رســیدهاند كــه خــواص
اشــیا از قبیــل وزن و مقــدار و تعــداد ،بهرغــم تغییــر شــكل و ترتیــب آنهــا،
ثابــت باقــی میمانــد .بــا وجــود ایــن ،هنــوز از فرضیهپــردازی و تفكــر دربــاره
موجــودات فرضــی عاجزنــد و تفكرشــان محــدود بــه واقعیتهــای عینــی
2
تجربــی اســت.
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توانایــی ذخیرهســازی در حافظــه كوتاهمــدت در ایــن دوره افزایــش
مییابــد و كامــل میشــود 3.همچنیــن در ایــن دوره و دوره بعــد حافظــه
 .1رایس ،رشد انسان ،ص .168
 .2هامن ،ص177ـ.180
 .3هامن ،ص 183؛ بیریا و دیگران ،روانشناسی رشد ،ج  ،2ص .640

در ایــن دوره دوســتی در زندگــی كــودك اهمیــت بســیاری مییابــد و
دایــره دوســتان از محلــه فراتــر مـیرود و معمــوال گرایــش كــودك بــه دوســتی
2
بــا همجنــس اســت.
همچنیــن كــودكان در ایــن دوره تنهــا بــه پیامــد عمــل خطــا ا كتفــا
نمیكننــد و بــه تدریــج قصــد و انگیــزه را نیــز در داوریهــای خــود دربــاره
رفتارهــای اخالقــی وارد میكننــد و تنبیــه را متناســب بــا عمــل خطــا و قابــل
تغییــر میداننــد 3.همچنیــن در اواخــر ایــن دوره ،انگیــزه آنهــا بــرای انجــام
رفتارهــای درســت اخالقــی از كســب لــذت و دوری از درد بــه ســوی كســب
تأییــد والدیــن تغییــر مییابــد 4.بدیــن ترتیــب ،در ایــن دوره بــه تدریــج درك
و وجــدان اخالقــی در كــودك شــكل میگیــرد و رقابتپذیــری نیــز برجســته
5
است.
کــودک در ایــن ســن رابطــه عاطفــی عمیــق بــا تعــداد اندكــی از افــراد
از جملــه مــادر ،پــدر و معلــم برقــرار میکنــد و میتوانــد بــا آنــان احســاس
 .1هامن ،ص .184
 .2هامن ،ص .268
 .3هامن ،ص 281ـ.282
 .4هامن ،ص .404
 .5بیریا و دیگران ،روانشناسی رشد ،ج  ،2ص .823
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بلن دمــدت كــودك افزایــش مییابــد و بــا بــاال رفتــن ســن ،درك او از داســتان
1
نیــز كاملتــر و عمیقتــر میشــود.
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صمیمیــت کنــد .هدفمنــدی و منطقمنــدی عواطــف ،اطالع از احساســات
دیگــران ،تــاش بــرای تغییــر در عواطــف اطرافیــان مثــل تمایــل بــه خشــنود
کــردن یــا خشــمگین کــردن دیگــران ،نیــاز به عــزت نفس و احســاس حقارت
1
یــا لیاقــت از دیگــر ویژگیهــای عاطفــی ایــن دوران اســت.
در ایــن دوره كــودك تأثیرپذیــری زیــادی از خانــواده ،دوســتان ،مدرســه
و رســانهها دارد .همچنیــن بــر اســاس آموزههــای معصومان؟مهع؟كــودك در
ایــن دوره آمادگــی و اســتعداد اطاعــت پذیــری از والدیــن ،معلمــان و دیگــر
بزرگســاالن نزدیــك بــه خــود را دارد 2.یعنــی کــودک در ایــن ســن ،احســاس
وظیفــه میکنــد؛ بــه اهمیــت همــکاری پــی میبــرد و از اینکــه بــرای انجــام
کاری قــدرت دارد ،لــذت میبــرد.
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از ویژگیهــای پیــش گفتــه بــه روشــنی فهمیــده میشــود كــه كــودك
در ایــن دوره آمادگــی تعلیــم و تربیــت منظــم و برنامهریــزی شــده را پیــدا
میكنــد و بــه همیــن جهــت بایــد بــرای تعلیــم و تربیــت دینــی فرزنــد و
دعــوت و هدایــت او بــه نمــاز برنامهریــزی كــرد و فعالیتهــای الزم را انجــام
داد .از ایــن رو ،در آموزههــای معصومان؟مهع؟ایــن دوره دوره تأدیــب و
 . 1هامن.
یت
 .2ق ََال ال َّنب ُِّی؟ص؟ " :الْ َولَ ُد َسیِّ ٌد َسبْ َع ِس ِنی َن َو َعبْ ٌد َسبْ َع ِس ِنی َن َو َو َوزِی ٌر َسبْ َع ِس ِنی َن فَ ِإ ْن َر ِض َ
َاض ِْب َع َل َج ْن ِب ِه فَ َق ْد أَ ْع َذ ْرتَ إِ َل اللَّ ِه تَ َع َال" (مكارم األخالق،
أَخ َْلقَ ُه ِ ِل ْحدَى َو ِع ْشِی َن َو إِ َّل ف ْ
طربسی ،ص " .)222ولدك ریحانتك سبعا و خادمك سبعا ثم هو عدوك أو صدیقك" (ابن أبی
الحدید ،رشح نهج البالغه ،ج ،20ص .)343

بــر اســاس آموزههــای اســامی ،ســن آغــاز آمــوزش نماز نیز همیــن دوره اســت.
مطابــق برخــی روایــات ،هنگامــی بایســته اســت بــه آمــوزش نمــاز اقــدام کــرد کــه
متربی به مرحلهای از رشــد رســیده باشــد و بفهمد نماز عبادت خدا و پرســتش
اوســت و بــا دیگــر اعمــال تفــاوت دارد .محمدبنمســلم میگویــد :از امــام باقــر یــا
صادق؟ع؟پرســیدم " :کــودک چــه زمانــی نمــاز بخوانــد؟ فرمــود :زمانــی که نمــاز را
بفهمــد .گفتــم :چــه زمانی نمــاز را میفهمد و نماز بــر او واجب میشــود؟ 3فرمود:
در شــش ســالگی" 4.چنانچــه از ظاهــر ایــن روایــت بر میآیــد ،کودک هنگامی به
نمــاز خوانــدن مأمــور میشــود کــه نمــاز را درک کنــد و این زمانی اســت کــه وی به
ســن شش ســالگی رســیده باشد.
 .1ابن بابویه ،من ال یحرضه الفقیه ،ج .493 ،3تربیت در این روایت و در دیگر منابع دینی
به معنای بزرگ كردن فرزند و رشد و پرورش جسمی اوست.
 .2کلینی ،الكافی ،ج  ،6ص .47
 .3مراد از وجوب در این روایت وجوب فقهی نیست.
 .4عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،4ص.18
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الصب ُِّی َسـ ْبعاً
تعلیــم خوانــده شــده اســت .امیرالمؤمنین؟ع؟میفرمایــد" :یُ َر َّب َّ
َّب َســ ْبعاً َو یُ ْســ َتخْدَ ُم َســ ْبعاً "...؛ كــودك را هفــت ســال بــار میآورنــد و
َو یُــ َؤد ُ
بــزرگ میكننــد ،هفــت ســال تربیــت میكننــد و هفــت ســال بــه خدمــت
میگیرنــد 1.امــام صادق؟ع؟نیــز میفرمایــد" :الْغ َ
ــب َســ ْب َع ِســ ِنینََ ،و
ُــا ُم یَلْ َع ُ
ـم الْ َحـ َـا َل َو الْ َحـ َرا َم َسـ ْب َع ِسـ ِنی َن"؛ پســر بچــه
ـاب َسـ ْب َع ِسـ ِنینََ ،و یَ َت َعلَّـ ُ
یَ َت َعلَّـ ُ
ـم الْ ِك َتـ َ
هفــت ســال بــازی میكنــد ،هفــت ســال قــرآن میآمــوزد و هفــت ســال حــال
2
و حــرام الهــی را فــرا میگیــرد.
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در روایــات دیگــر ســن هفــت ســالگی و پنــج ســالگی نیــز ســن شــروع نمــاز
خوانــدن کــودک مطــرح شــده اســت .امــام صادق؟ع؟بــه یکــی از یــاران خــود
فرمــود" :مــا فرزندانمــان را از پنــج ســالگی بــه نمــاز امــر میکنیــم ،شــما فرزندانتــان
را از هفــت ســالگی بــه نمــاز امــر کنیــد" 1.بدیــن ترتیــب ،میتــوان گفــت هنگامــی
بایــد بــه آمــوزش کــودکان پرداخــت کــه بــه مرحل ـهای از رشــد رســیده باشــند
کــه بداننــد نمــاز چیســت؛ کــودکان درســنین پنــج تــا هفــت ســالگی (براســاس
تفاوتهــای فــردی) بــه ایــن توانایــی میرســند و بــه همیــن جهــت ،در ســیره
معصومان؟مهع؟پنــج تــا هفــت ســالگی ،ســن شــروع آمــوزش نمــاز تعییــن شــده
اســت 2.بــر همیــن اســاس ،پیامبــر اکــرم؟ص؟ والدینــی را کــه در آمــوزش واجبــات
دینــی بــه فرزنــدان خــود کوتاهــی میکننــد را مــورد توبیــخ قــرار داده اســتُ " .رو َِی
ـض ْالَطْفَالِ َف َقـ َ
ـی؟ص؟ :أَنَّــهُ نَظَـ َر إِ َل بَ ْعـ ِ
ـال َویْـ ٌـل ِلَطْفَالِ آ ِخـ ِر ال َّز َمانِ ِمـ ْن آبَائِه ِْم
َعــنِ ال َّن ِبـ ِّ
ش ِكی َن َف َقـ َ
َف ِقیـ َـل یَــا َر ُسـ َ
ـم الْ ُم ْؤ ِم ِنیـ َن َل یُ َعلِّ ُمونَ ُه ْم
ـم الْ ُم ْ ِ
ـال َل ِم ْن آبَائِ ِهـ ُ
ـول اللَّ ِه ِمـ ْن آبَائِ ِهـ ُ
شَ ـ ْیئاً ِمـ َن الْ َف َرائِـ ِ
ـض "...؛ 3پیامبــر؟ص؟ بــه برخــی کــودکان نگریســتند و فرمودنــد:
وای بــر فرزنــدان آخرالزمــان ،از جهــت پدرانشــان .ســؤال شــد :از ایــن جهــت
کــه پدرانشــان مشــرک هســتند .حضــرت پاســخ دادنــد :نــه؛ بلکــه پدرانشــان
مؤمــن هســتند؛ ّامــا واجبــات را بــه آنهــا آمــوزش نمیدهنــد.
بنابرایــن ،در ایــن دوره شایســته اســت فرزنــد لــزوم و وجــوب نمــاز و احــكام
 .1هامن ،ج ،4ص.19
 .2داودی و حسینی زاده ،سیره تربیتی پیامرب و اهل بیت ،ص.182
 .3نوری ،مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل ،ج ،15ص .164

ب) روشهای ویژه دوره كودكی دوم :آموزش و درونی كردن
 .1پیریزی بنیانهای اعتقادی و شیوههای آن
اعتقــادات اســامی پایــه و اســاس نمــاز اســت و از ایــن رو بــرای هدایــت فرزنــد
بهســوی نمــاز تأســیس ایــن بنیانهــا و پایههــا 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
جــان فرزنــد پــرورش یابــد .در دوره كودكــی اول ایــن آموزههــا بــه كــودك
تلقیــن شــده و در قالــب داســتان بــا برخــی صفــات پیامبــر و ائمــه آشــنا شــده
اســت؛ امــا كافــی نیســت و در ایــن دوره بایــد ایــن عقایــد بــا تفصیــل و دقــت
بیشــتر در وجــود او پــرورش یابــد و رشــد كنــد.
برخــی بــه پیــروی از پیــاژه معتقدنــد کــودکان قــادر بــه درک مفاهیــم
انتزاعــی نیســتند و تفکــر آنــان بســیار خــام و آمیختــه بــا تخیــل اســت؛ بــه
همیــن جهــت ،نبایــد مفاهیــم انتزاعــی دیــن بــه آنــان آمــوزش داد ه شــود.
بنابرایــن میگوینــد:
"عمدهتریــن کار در آمــوزش دینــی خردســاالن ،ایــن اســت کــه
مفاهیــم خــام الهــی و انســانانگاری فیزیکــی آنــان را تغذیــه کــرد،
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ضــروری نمــاز را بیامــوزد و نمــاز را به صورت تمرینی بخواند .در ابتدای ایــن دوره
درباره نماز ســختگیری نمیشــود؛ ولی در اواخر این دوره از او انتظار میرود كه
تــا حــدود زیــادی نمــاز بــرای او درونــی و بــه نمــاز پایبند شــده باشــد.
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بهگون ـهای کــه وی خــام بــودن تفکــر خــود را در ارتبــاط بــا مفاهیــم
دینــی تصفیــه نمایــد .البتــه ایــن امــر بایــد در حــوز ه محدودیتهــای
تجربــی و تواناییهــای او صــورت پذیــرد .یکــی از مهمتریــن
وظایــف معلمــان در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه در برخــورد بــا ایــن
برداش ـتهای خــام و نیــز پاســخگویی بــه ســؤاالت کــودکان دربــاره
خــدا و ســایر موجــودات مجــرد و مفاهیــم فــوق طبیعــی بهگون ـهای
عمــل کننــد کــه جلوههــای خــام و مــادی متصــور خردســاالن نفــی
1
شــود".
تحقیقــات جدیــد دربــاره رشــد مذهبــی كــودكان نشــان میدهــد كــه
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
میشــود اســتفاده از زبــان و واژگان و مفاهیمــی اســت كــه بــرای كــودكان
ناآشــنا هســتند .بــه عبــارت دیگــر ،كــودكان در ایــن دوره بــه زبــان و مفاهیــم
و واژگان بزرگســاالن آشــنا نیســتند .هنگامــی كــه بزرگســاالن بــا زبــان خــود بــا
كــودك ســخن میگوینــد و بــا همیــن زبــان میخواهنــد مفاهیــم و معــارف
دینــی را بــه آنــان بیاموزنــد ،كــودكان معانــی و مطالــب را درك نمیكننــد و
آمــوزش عقیــم میمانــد؛ امــا ا گــر بزرگســاالن بــا اســتفاده از زبــان و واژگان
مأنــوس و مفهــوم بــرای كــودك بــا وی ســخن بگوینــد و مطالــب دینــی
را در قالــب ایــن زبــان بــه وی بیاموزنــد ،بهخوبــی آنهــا را درك میكنــد
 .1باهرن ،آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد ،ص.165

کــودک در ایــن ســن برخــی مفاهیــم از قبیــل عدالــت و پــاداش و جــزا را
میتوانــد بــه صــورت عینــی و تجربــی بیامــوزد؛ ایــن از آن جهــت بســیار مهــم
و اثرگــذار اســت كــه كــودك در دوره عملیــات عینــی اســت.
چند نکته
اول .دعــوت فرزنــد بــه مشــاهده نعمتهــای خداونــد ماننــد آســمان،
زمیــن ،بــاران ،رویــش گیاهــان و غیــره بــه همــراه بیــان ظرافتهــا و
عظمتهــای ایــن نعمتهــا بــا زبــان کــودکان بــرای آمــوزش صفــات الهــی
بســیار مناســب اســت.
دوم .قصهگویــی و خاطرهگویــی نیــز از قالبهــای مناســب آمــوزش
ً
در ایــن ســنین اســت .مثــا بیــان داســتانهای انبیــا و امامان؟مهع؟هــم
میتوانــد جنبــه خداشناســی داشــته باشــد و هــم راهنماشناســی .در ایــن
میــان قصههــای قرآنــی اثرگذارتــر اســت؛ چــون در ضمــن آن ،کــودک بــا
قــرآن نیــز آشــنا میشــود .مثــا داســتان موســی؟ع؟ و فرعــون بیانگــر قــدرت و
 .1هامن ،ص.168
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و میفهمــد .بنابرایــن ،در ایــن دوره میتــوان آموزههــای دینــی حتــی
آموزههــای انتزاعــی را بــه كــودك آمــوزش داد .البتــه بایــد توجــه داشــت كــه
"بزرگتریــن خطــر بــرای خردســاالن  ،...ایــن اســت کــه در طــول آمــوزش بــه
ً
مجموعــه لغــات مذهبــی دســت یابنــد کــه اساســا هیــچ مفهومــی بــرای آنهــا
1
ندارنــد".
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عظمــت خــدا ،معرفــی ویژگیهــای پیامبــر او و معرفــی ویژگیهــا و خــواری و
ســرانجام دشــمنان خداســت.
سوم .استفاده از شعر و مثالهای ساده مؤثر است.
چهــارم .در ایــن دوره نیــز ،نمایــش ،انیمیشــن و تئاتــر در آمــوزش و انــس
او بــا نمــاز ،ابــزار خوبــی اســت.
 .2آموزش اقامه نماز ،احكام ،آداب و فلسفه نماز
چنانكــه پیــش از ایــن گفتــه شــد ،در ایــن دوره ،آمــوزش نمــاز بــه فرزنــد
شــروع میشــود؛ در روایــات نیــز بــر ایــن مطلــب تأ كیــد شــده اســت.
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در این دوره اهدافی كه باید محقق شود عبارتند از:
اول .آموزش احكام مناز
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 مناز
فرزنــد مــا در ایــن دوره بایــد مقدمــات ضــروری بــرای اقامــه نمــاز ماننــد
حمــد و ســوره ،اذكار ركــوع و ســجود ،تشــهد و ســام را آموختــه باشــد.
سوم .آشنایی با برخی آداب ظاهری مناز
فرزند باید برخی از مهمترین 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.

شیوه اول .آموزش شفاهی
از دیربــاز بیــان شــفاهی مطالــب روشــی بــرای آمــوزش بهویــژه آمــوزش
مطالــب نظــری بــوده اســت .معصومان؟مهع؟نیــز از ایــن روش بــرای آمــوزش
معــارف مربــوط بــه نمــاز اســتفاده كــرده و معــارف گوناگــون نمــاز را بــه مــردم
آمــوزش دادهانــد .بــرای نمونــه ،امــام رضــا؟ع؟ دربــاره حكمــت نمــاز فرمــود:
"نمــاز ،اقــرار بــه ربوبیــت خداونــد عــز و جــل ،طــرد شــرك ،قیــام در برابــر
خداونــد بــا ذلــت و بیچارگــی و خضــوع و اعتــراف بــه گناهــان ،طلــب
بخشــش گناهــان و در هــر روز پنــج بــار صــورت بــر زمیــن گذاشــتن بــه منظــور
تعظیــم خداونــد عــز و جــل اســت .نیــز بــرای ایــن اســت كــه بــه یــاد خداونــد
باشــد و او را فرامــوش نكنــد و طغیــان نــورزد و خاشــع و راغــب بــه خداونــد و
خواهــان زیــادی و بركــت در دیــن و دنیــا باشــد .بــه عــاوه كــه در ایــن امــر
مداومــت بــر یــاد خداونــد در شــب و روز اســت تــا بنــده ،پــروردگار و مدبــر و
آفریننــدهاش را فرامــوش نكنــد تــا از حــد خــود نگــذرد و طغیــان نكنــد و یــاد
خداونــد و ایســتادن در برابــر او نمازگــزار را از گناهــان بازمـیدارد و مانع فســاد
1
او میگــردد".
اب َم َسائِلِ ِه" :أَ َّن
یم كَتَ َب ِم ْن َج َو ِ
وس؟ع؟ إِ َل ُم َح َّم ِد بْنِ ِس َنانٍ ِف َ
 .1كَتَ َب ال ِّرضَ ا َعلِی بْ ُن ُم َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َل ِه أَنَّ َها إِقْ َرا ٌر بِال ُّربُو ِبیَّه للَّه َع َّز َو َج َّل َو َخلْ ُع ْالنْدَاد َو قیَا ٌم بَیْ َن یَدَی الْ َجبَّا ِر َج َّل َج َللُ ُه
ِعلَّ َه َّ
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چهارم .مترین مناز و در نهایت ملكه شدن و درونی شدن اقامه مناز.
بــرای تحقــق ایــن اهــداف از شــیوههایی بایــد بهــره جســت .در ادامــه
مهمتریــن آنهــا را بیــان میكنیــم:
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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 اینگونــه امــور اســتفاده از روش آمــوزش عملــی مناســب
اســت .در آمــوزش عملــی كــه در واقــع یكــی از مصادیق روش الگویی اســت،
مربــی آ گاهانــه و بــا هــدف آمــوزش ،عمــل مــورد نظــر را انجــام میدهــد و
از متربــی میخواهــد بــا مشــاهده آن ،چگونگــی انجــام آن را بیامــوزد .ایــن
روش در مــورد عباداتــی ماننــد نمــاز كــه تركیبــی از افعــال و اذكار اســت،
بســیار كارایــی دارد .پیامبــر؟ص؟ بــرای آمــوزش نمــاز ،از ایــن روش اســتفاده
میكردنــد .هنگامــی كــه دســتور نمــاز نــازل شــد ،پیامبــر؟ص؟ بــرای آمــوزش
نمــاز بــه مســلمانان فرمودنــد" :صلّــوا كــا رأیتمونــی اُصلّــی"؛ چنانكــه دیدیــد
مــن نمــاز میخوانــم ،نمــاز بخوانیــد .امیرمؤمنان؟ع؟نیــز وضــو میگرفــت
و دعاهــای هــر عضــو را میخوانــد و ســپس میفرمــود" :ماننــد مــن وضــو
بگیریــد" .معصومان؟مهع؟همیــن روش را در آمــوزش حــج و دیگــر عبــادات
خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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بِالذ ُِّّل َو الْ َم ْس َك َن ِه َو الْخُضُ و ِع َو ِال ْع ِ َت ِ
ُوب َو َوضْ ُع الْ َو ْج ِه
اف َو الطَّل َُب لِ ْ ِلقَالَ ِه ِم ْن َسالِ ِف ال ُّذن ِ
َاس َو َل بَ ِط ٍر َو یَكُو ُن خ ِ
َع َل ْالَ ْر ِض ك َُّل یَ ْومٍ إِ ْعظَاماً لِلَّ ِه َج َّل َج َللُ ُه َو أَ ْن یَكُو َن ذَاكِرا ً َغ ْی َر ن ٍ
َاشعاً
اب َو الْ ُمدَا َو َم ِه َع َل ِذكْ ِر اللَّ ِه
ُمتَ َذ�ل ِّ ًل َرا ِغباً طَالِباً لِل ِّزیَا َد ِه ِفی الدِّینِ َو ال ُّدنْیَا َم َع َما ِفی ِه ِم َن ْالِی َج ِ
َع َّز َو َج َّل بِاللَّ ْیلِ َو ال َّن َها ِر لِئَ َّل یَ ْن َس الْ َع ْب ُد َس ِّی َد ُه َو ُم َدبِّ َر ُه َو خَالِ َق ُه فَ َی ْبطَ َر َو یَطْغَى َو یَكُو َن َذلِ َك
ِفی َذكَ ِر ِه لِ َربِّ ِه َج َّل َو َع َّز َو ِق َیا ِم ِه بَ ْی َن یَ َدیْ ِه زَا ِجرا ً لَ ُه َعنِ الْ َم َع ِاصی َو َمانِعاً لَ ُه ِم ْن أَنْ َوا ِع الْف ََساد"
(شیخ صدوق ،من الیحرضه الفقیه ،ج  ،1ص .)213

 .3نظارت ،مراقبت ،تذكر و تصحیح اشتباهات
آمــوزش شــفاهی و عملــی نقــش مهمــی در آمــوزش احــكام و فلســفه و
چگونگــی انجــام نمــاز دارد .بــا وجــود ایــن ،ممكــن اســت فرزنــد مــا برخــی
احــكام یــا اعمــال نمــاز را خــوب فــرا نگرفتــه باشــد .ایــن مطلــب بهویــژه در
مــورد آمــوزش عملــی صــادق اســت .ایــن روش در آمــوزش عبــادات ،گرچــه
در مقایســه بــا ســایر روشهــا 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
انجــام برخــی از اجــزای نمــاز دچــار اشــتباه شــوند .بــه عــاوه ممكــن اســت
برخــی از ویژگیهــای عبــادت كــه اختصــاص بــه مــوارد خاصــی دارد ،ناگفته
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 یــا ا گــر جزئیاتــی ناگفتــه مانــده ،آن را بیــان كننــد.
معصومان؟مهع؟نیــز از ایــن روش اســتفاده میكردنــد :روایــت شــده اســت
كــه پیامبــر؟ص؟ بــا یــاران خــود نمــاز خوانــد .ســپس در میــان گروهــی از یــاران
خــود نشســت .مــردی وارد شــد و نمــاز خوانــد ،در حالــی كــه ركــوع نمیكــرد و
 .1داودی ،سیره تربیتی پیامرب و اهل بیت ،ج  ،2تربیت دینی ،ص .120

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل پنجم

1
ـوزش چگونگــی انجــام نمــاز و
نیــز اســتفاده میكردنــد .ایــن روش بــرای آمـ ِ
نیــز بــرای آمــوزش آداب نمــاز مناســب اســت.
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ســجده كردنــش ماننــد منقــار زدن بــه زمیــن بــود .پیامبــر؟ص؟ هــم او را نــگاه
میكــرد ســپس فرمــود:
"میبینیــد! ایــن فــرد ا گــر بمیــرد بــر دیــن محمد نمــرده اســت .در نمازش
نــوك بــر زمیــن میزنــد ،چنانكــه كالغ بــرای خــوردن خــون بــر زمیــن نــوك
میزنــدَ .مثــل كســی كــه نمــاز میخوانــد امــا ركــوع نمیكنــد و در ســجده
نــوك بــر زمیــن میزنــد ،ماننــد گرســنهای اســت كــه جــز یــك یــا دو دانــه خرمــا
نمیخــورد و گرســنگیاش را برطــرف نمیكنــد! وضــو را كامــل بگیریــد و
1
ركــوع و ســجود را تمــام انجــام دهیــد".

خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی

 .4استفاده از ابزارهای مناسب
اســتفاده از ابزارهایــی چــون فیلــم ،اســاید ،عكــس ،نقاشــی ،و کتابهــای
مصــور در تســهیل رونــد یادگیــری بســیار مؤثــر اســت .بخصــوص ا گــر ایــن
فیلمهــا جذابیــت خاصــی بــرای کــودک داشــته باشــد؛ همچــون اســتفاده از
فیلمهــای انیمیشــنی .در اینجــا اشــاره بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در
آمــوزش تلفــظ صحیــح اذکار نمــاز ،بــدون اســتفاده از ابــزار مناســب کار بســیار
ســخت اســت؛ لــذا اســتفاده از اســایدهای صوتــی مناســب در آمــوزش تلفــظ
بایــد مــورد توجــه والدیــن باشــد.
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 .1نورى ،مستدرك الوسائل ،ج  ،3ص .39

برخی از عوامل شکلگیری چنین موانعی عبارتند از:
اول .وجــود تعــارض در رفتــار و گفتــار والدیــن یا تعــارض در رفتار اعضای
خانــواده بــا یکدیگــر کــه نــه تنهــا در جریــان الگــو بــرداری فرزنــدان اختــال
ایجــاد میکنــد؛ بلکــه باعــث میشــود کــه فرزنــدان نمــاز را مهــم نداننــد؛
حتــی ممکــن اســت روحیــه نفــاق در آنــان ایجــادشــود.
دوم .افــراط در ایجــاد فضــای تفریحــی و ســرگرمی بــرای کــودکان بــه
شــکلی کــه مانــع پرداخــت آنــان بــه وظایــف اصلیشــان شــود؛ یــا ایجــاد
محدودیــت بیــش از حــد در بــازی ،ســرگرمی و تحــرک آنــان بــه شــکلی کــه
پرداختــن بــه نمــاز یــا مناســک دیگــر را مانــع آزادی و تحــرک خــود بداننــد.
افــراط در تفریــح عامــل ایجــاد روحیــه لذتطلبــی و رفاهطلبــی میشــود
و ایــن روحیــه مانــع جــدی تــاش و تکامــل اســت .همچنیــن محدودیــت
بیــش از حــد هــم ایجــاد زدگــی میکنــد؛ ایــن زدگــی عامــل فاصلــه گرفتــن و
لجبــازی در اقامــه نمــاز میشــود.

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل پنجم

 .5رفع موانع و مهیا كردن زمینه
برخــی از موانــع اقامــه نمــاز ،ماننــد :تنبلــی ،جهــل ،تســویف(به تأخیــر
انداختــن) ،خجالــت و نداشــتن روحیــه معنــوی از همیــن ســنین کودکــی در
فرزنــدان مــا شــکل میگیــرد و بــه مــرور زمــان نهادینــه میشــود .بنابرایــن
والدیــن بایــد نســبت بــه رفــع موانــع اینچنینــی و در عــوض ایجــاد
زمینههــای مناســب در ایــن مقطــع ســنی تــاش کننــد.

189

ســوم .تکیــه بــر تکالیــف مدرســه و وظایــف فیزیکــی و بهداشــت جســمی
و بیتوجهــی بــه تکالیــف دینــی و وظایــف معنــوی باعــث میشــود
تمرکــز و توجــه فرزنــدان فقــط بــه آن ســمت حرکــت کنــد و در نتیجــه بــه
نمــاز و عبــادات بیتوجــه شــود .تــا جایــی کــه وظایــف دینــی در سیســتم
ارزشــگذاری او ک ـمارزش جلــوه میکنــد و ایــن خــود یکــی از موانــع جــدی
اقامــه نمــاز بــه شــمار میآیــد.
چهــارم .یکــی از زمینههــای جــدی اقامــه نمــاز داشــتن شــناخت و اعتقاد
کافــی اســت .حــال بیتوجهــی والدیــن و مربیــان نســبت بــه رشــد فکــری
و شــناختی کــودکان عامــل جهــل و ضعــف اعتقــادی در آنــان میشــود و
واضــح اســت کــه ایــن موضــوع از موانــع جــدی اقامــه نمــاز میباشــد.
پنجــم .بیمیلــی کــودکان بــه نمــاز کــه محصــول عــدم تــاش بزرگترهــا
در جهــت عالقهمنــد کــردن فرزندانشــان بــه نمــاز اســت از دیگــر موانع اســت.
ششــم .خجالــت ،عــادت نکــردن بــه رفتارهــای دینــی ،دوســتان و
خویشــان بینمــاز را نیــز میتــوان از موانــع اقامــه نمــاز نــام بــرد.
خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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بــا توجهــی بــه توضیــح مختصــری کــه بیــان شــد والدیــن و مربیــان بایــد
نــه تنهــا ایــن موانــع را پیشبینــی کــرده و بــا آنهــا برخــورد ریش ـهای داشــته
باشــند؛ بلکــه بایــد زمینههــای مناســب اقامــه نمــاز را در ایــن ســنین ایجــاد
کننــد .بــه شــکل واضحتــر از مــوارد بیــان شــده میتــوان وظایــف زیــر را بــرای

والدیــن و مربیــان مطــر ح کــرد:

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

فصـ ـ ـ ـ ـ ــل پنجم

گفتــار اعضــای خانــواده و هماهنگــی در رفتــار
هماهنگــی در رفتــار وِ
هرکــدام از اعضــا بــا دیگــران؛
ایجاد تعادل در تفریح و سرگرمی؛تالش در جهت اینکه کودک نماز را مانع آزادی خود نداند؛استفاده از بازی و تحرک در آموزش نماز؛توجه و تأ کید کافی و متعادل به مناسک دینی و وظایف معنوی؛پروش مناسب فکری و شناختی مناسب و به موقع؛-تالش در جهت عالقهمندکردن فرزندان به نماز.
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 .7ترغیب و ترهیب؛ انذار و تبشیر
اقــدام بــه یــك رفتــار و تثبیــت آن نیازمنــد انگیــزهای اســتوار و مــداوم اســت.
ترغیــب و ترهیــب و انــذار و تبشــیر در انســان انگیــزه ایجــاد كــرده و آن را
تــداوم میبخشــد .ترغیــب و تبشــیر هــم انگیــزه بــرای انجــام كار در انســان
ایجــاد میكنــد و هــم انگیــزه بــرای تــداوم و تكــرار آن .چنانكــه ترهیــب و
انــذار نقــش مؤثــری در بازداشــتن از تــرك نمــاز دارد .والدیــن بــرای تحریــك
فرزنــد و ایجــاد میــل و گرایــش و انگیــزه بــه نمــاز و بازداشــتن او از تــرك نمــاز
بایــد از ایــن روشهــا اســتفاده كننــد و آثــار و فوایــد نمــاز و زیانهــای تــرك
نمــاز را بــرای فرزنــد خــود بیــان كننــد .البتــه ،نــوع آثــار و فوایــد و مضراتــی كــه
بیــان میكننــد و نیــز شــیوه بیــان آن بایــد متناســب بــا ویژگیهــای فرزنــد
خــود در ایــن دوره باشــد .همچنیــن بــرای بیــان ترغیــب و ترهیــب ،انــذار و
تبشــیر میتــوان از بیــان خاطــر ه و داســتانهایی از نمــاز و عبــادت دیگــران
نیــز اســتفاده كــرد.
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 .8نمایش جذابیتها و جلوههای آسان و زیبای عبادت
شــاید بتــوان گفــت بهتریــن راه نهادینــه کــردن نمــاز و عبــادت ایجــاد
جلــوهای زیبــا ،جــذاب و آســان از نمــاز در ذهــن و روح اســت .ا گــر نمــاز
را تکلیفــی ســخت کــه هیــچ جذابیــت و زیبایــی نــدارد بدانیــم ،حتــی ا گــر
آن را انجــام هــم دهیــم ،بــا اجبــار ،بیمیلــی و بــدون حضــور قلــب خواهــد
بــود؛ بنابرایــن یکــی از مهمتریــن وظایــف والدیــن نمایــش جذابیتهــا و
جلوههــای آســان و زیبــای عبــادت اســت.

ســوم .ابــراز عالقــه و شــوق بــه مناســک دینــی و بــه ویــژه نمــاز از طــرف
والدیــن ،وقتــی والدیــن نســبت بــه نمــاز اشــتیاق نشــان دهنــد ،دوســت
داشــتنی بــودن نمــاز بهطــور ناخــودآ گاه بــه فرزنــدان تلقیــن میشــود .مثــا
وقتــی مــادر بــه هنــگام شــندیدن صــدای نمــاز ابــراز عالقــه میکنــد ،فرزنــد
احســاس مــادر را در خــودش بازســازی میکنــد.
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برخی از راهکارهای پیشنهادی برای نیل به این مقصود عبارتند از:
اول .بیــان خاطرههــا و داســتانهایی از نمــاز و عبــادت؛ خاطــرات
شــیرین والدیــن از نمازهــای دوران کودکیشــان تداعــی لذتبخشــی از نمــاز
در ذهــن کــودکان ایجــاد میکنــد و داســتانهای جــذاب تصــور زیبایــی از
نمــاز را در قلــب آنــان نقاشــی میکنــد.
دوم .بــردن خالقیــت فرزنــدان در مســیر مذهــب ،توضیــح اینکه همیشــه
بیــن خالــق و مخلــوق جاذبــه خاصــی وجــود دارد ،یعنی هم خالــق ،مخلوق
خــودش را دوســت دارد و هــم مخلــوق ا گــر درک از خالــق خــود داشــته باشــد
بــه ســمت او کشــش دارد .حــال ا گــر فرزنــدان مــا خالقیتهــای کودکانــه
خودشــان را در این مســیر جهت دهند ،این رابطه دوســتی و جذاب شــکل
ً
میگیــرد .مثــا :ســجاد ه زیبایــی بســازند؛ یــا گلــی بــرای ســجاد ه خودشــان
طراحــی کننــد؛ نمــاز جماعــت یــا مســجد محلشــان را نقاشــی کننــد؛ بــا خــط
زیبــا جمل ـهای را کــه خودشــان ســاختهاند روی کاغــذی کــه خودشــان
بــه شــکل زیبایــی حاشــیه زدهانــد بنویســند و در اتاقشــان نصــب کننــد؛
کاردســتی مهــر و محرابــی را طراحــی بســازند و یــا هــر خالقیــت دیگــری.
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 .9تشویق و تنبیه
چنانكــه پیــش از ایــن در روشهــای عــام گفتــه شــد ،تشــویق و تنبیــه دو
روش بســیار مهــم بــرای ایجــاد انگیــزه و میــل بــه نمــاز و بازداشــتن از تــرك
نمــاز اســت و ا گــر از ایــن دو روش بهخوبــی اســتفاده شــود ،میتــوان نمــاز را
بهآســانی در عمــق وجــود فرزنــد تثبیــت و درونــی كــرد .شــرایط و چگونگــی
اســتفاده از ایــن دو روش پیــش از ایــن توضیــح داده شــده اســت و در اینجــا
بــر ایــن مطلــب تأ كیــد میكنیــم كــه تشــویق تنهــا منحصر بــه اعطــای جایزه
مــادی نیســت؛ چنانكــه تنبیــه منحصــر در تنبیــه بدنــی نیســت و در نمــاز تــا
آنجــا كــه ممكــن اســت بایــد از تنبیــه بدنــی اجتنــاب كــرد.

سه .دوره دوره نوجوانی
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الف) ویژگیهای روانشناختی دوره نوجوانی  (دوازده تا هجده سال)
نوجوانــی عبــور از مرحلــه كودكــی بــه بزرگســالی اســت .ایــن بــه آن معنا اســت
کــه نوجوانــان بایــد جنبههــای کودکانــه را کنــار بگذارنــد و الگوهــای رفتــاری
و نگرشــی جدیــدی را بیاموزنــد .در ایــن مرحلــه انتقالــی ،وضــع و جایــگاه
او مبهــم بــوده ،نوعــی ســرگردانی و گمگشــتگی دربــاره نقشهایــی وجــود
دارد کــه انتظــار مـیرود نوجــوان آنهــا را ایفــا کنــد .نوجــوان در ایــن زمــان نــه
کــودک اســت ،نــه بزرگســال .ا گــر ماننــد کــودکان رفتــار کننــد ،بــه آنهــا گفتــه
میشــود کــه متناســب بــا ســن خودشــان عمــل کننــد و ا گــر ســعی کننــد نظیــر
بزرگســاالن عمــل کننــد ،اغلــب مــورد ســرزنش واقــع مــی شــوند.

در ایــن دوره كــه مصــادف بــا دوره رشــد و بلــوغ جســمی كــودك اســت،
دیگــر ابعــاد او نیــز رشــد میكنــد .در ایــن دوره توانایــی تفكــر كــودك رشــد
كــرده ،توانایــی اســتدالل كــردن ،منظــم كــردن عقایــد و فرضیهپــردازی را
بــه دســت میآورنــد و میتواننــد فرضیههــای خــود را بــه روش منطقــی
آزمایــش و متغیرهــای متعــدد را بررســی كننــد .در ایــن دوره تفــاوت میــان
واقعیــت و احتمــاالت بــرای نوجــوان روشــن میشــود و بــه همیــن جهــت،
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دوران نوجوانــی ّ
حســاسترین و مهمتریــن دور ه زندگــی اســت .در
ایــن ســنین تغییــر و تحـ ّـوالت بســیاری هــم از نظــر جســمی و هــم از جهــت
عاطفــی و روانــی بــرای نوجــوان ایجــاد میشــود .نوجــوان بــه ســرعت رشــد
کــرده ،شــاهد تکامــل جســمانی و نیرومنــدی بدنــی خویش اســت و همزمان
عواطــف و احساســات او دچــار تحــول اساســی میشــود و افــکار و آرزوهــا و
نگــرش او دربــاره افــراد و محیــط اطــراف را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .در
دوران گــذار ،تمایــات و خواهشهــای متضــادی در او خودنمایــی
ایــن
ِ
میکنــد؛ خودخواهــی کودکانــه بــا نو عپرســتی خیرخواهانــه درمیآمیــزد و
او را در برزخــی میــان کودکــی و بزرگســالی رهــا میســازد و دچــار نوعــی بــی
ثباتــی عاطفــی و روانــی و فکــری میشــود کــه از آن بــه "بحــران بلــوغ" یــاد
میکننــد .ایــن بحــران ،نوجــوان را در وضعیــت مبهــم و پیچیــدهای قــرار
میدهــد کــه نمیدانــد چــه بایــد بكنــد و همیــن عــدم اطمینــان نســبت بــه
نقــش خــود ،موجــب پیدایــش مشــکالت زیــادی بــرای نوجــوان میشــود و او
را زودرنــج و دو دل و بیثبــات میســازد.
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آرمانگرایــی و در نتیجــه آن ،نارضایتــی از وضــع موجــود و ســعی در تغییــر
وضــع موجــود در نوجوانــان بســیار برجســته میشــود .در ایــن دوره اســتفاده
از نمادهــای ثانــوی (نمادهــای نمادهــا) آغــاز میشــود و بــه همیــن جهــت
معانــی چندگانــه واژههــا بــرای نوجــوان قابــل درك میشــود .او همچنیــن
1
میتوانــد بــه خوبــی نمادهــای مذهبــی و سیاســی را درك كنــد.
در ایــن دوره الگوهــای پاسـخهای هیجانــی بــه رویدادهــا و اشــخاص
و نیــز خودپنــداره و عــزت نفــس در نوجوانــان تثبیــت میشــود 3.نوجــوان
دوســت دارد دیگــران بهویــژه پــدر و مــادر او را بــه چشــم بزرگســالی مســتقل
ببیننــد و بــه او اعتمــاد كــرده ،آزادی بدهنــد 4.در متــون دینــی نیــز ایــن دوره
را دوره وزارت نامیدهانــد .پیامبــر؟ص؟ میفرمایــد" :الْ َولَــدُ َســ ِّیدٌ َســ ْب َع ِســ ِنی َن
َو َع ْبــدٌ َس ـ ْب َع ِس ـ ِنی َن َو َو َوزِی ـ ٌر َس ـ ْب َع ِس ـ ِنی َن"؛ فرزنــد هفــت ســال آقــا و رئیــس،
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 میشــود .همچنین
دیدگاههــا ،تأییدهــا و راهنماییهــای دوســتان بــرای نوجوانــان اهمیــت
مییابــد .افــزون بــر ایــن ،نوجــوان دوســت دارد دیگــران او را بپذیرنــد و مــورد
2
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 .1رایس ،رشد انسان ،ص  330و .331
 .2هامن ،ص .356
 .3هامن ،ص .365
 .4هامن ،ص 382ـ.383

توجــه واقــع دهنــد.

1

بــر اســاس ویژگیهــای پیــش گفتــه ،ایــن دوره دوره بازنگــری ،تثبیــت
و تعمیــق نمــاز در روح و روان نوجــوان اســت .در ایــن دوره نمــاز خوانــدن
ً
بایــد بــرای فرزنــد مــا كامــا ملكــه و بــا احــكام ،فلســفه ،آثــار و بــركات و آداب
نمــاز بــه صــورت كامــل آشــنا شــود .همچنیــن در ایــن دوره بایــد بــا شــبهاتی
كــه دربــاره نمــاز مطــر ح اســت آشــنا شــود و بیپایــه بــودن آنهــا را درك كنــد.
بنابرایــن ،ایــن دوره دوره تعمیــق و تثبیــت نمــاز و شــكلگیری هویــت دینی
در فرزنــد اســت.
ب) روشهای ویژه دوره نوجوانی
 .1تحكیم و تعمیق بنیانهای اعتقادی
بــا توجــه بــه تحوالتــی كــه در ایــن دوره در توانایــی فكــری و زبانــی فرزنــد
بهوجــود میآیــد ،فرزنــدان مــا در ایــن ســن آمادگــی الزم بــرای ادرا کات
انتزاعــی را پیــدا میکننــد و "محدودیتهــای مرحلـ ه عملیــات عینی برطرف
میشــود"؛ از لحــاظ تفکــر و اســتدالل انعطافپذیرتــر و ماهرتــر میشــود و
 .1هامن ،ص  389و .391
 .2داودی ،تربیت اخالقی ،ص .404
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بــر اســاس نظریــه كولبــرگ ،نوجوانــان از ســیزده ســالگی بــه بعــد بــر
اســاس اصــول خودپذیرفتــه دربــاره رفتــار داوری میكننــد و آن را خــوب یــا
2
بــد میدانــد.
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میتوانــد موضوعــات را از دیدگاههــا و نظــرات مختلــف ببینــد؛ عــاوه بــر
مســائل واقعــی دربــاره مســائل فرضــی میتوانــد اســتدالل کنــد؛ در نتیجــه،
بــه موضوعــات انتزاعــی و نظــری مختلــف از جملــه موضوعــات فلســفی و
سیاســی ماننــد عدالــت و آزادی فــردی ،زیبایــی و زیباشناســی ،مذهــب و
ایدئولوژ یهــای اخالقــی عالقهمنــد میگــردد .غالــب نوجوانــان همــه چیــز
از جملــه دانــش ،افــکار و عقایــد خــود را میآزماینــد و ارزیابــی میکننــد؛ در
تمامیــت ،نگرشهــا و عقایــد خــود تردیــد میکننــد و در جســتجوی ثبــات و
ارزشهــا و فلســفههای جدیــدی بــرای زندگــی برمیآینــد؛ ســخت در برابــر
1
آرمانهــای دروغیــن نگــران میشــوند و دربــاره آینــده بــه فکــر فرومیرونــد".
بنابرایــن ،بازنگــری و بازســازی و تعمیــق اعتقــادات یكــی از ضروریــات
ایــن دوره اســت .والدیــن و معلمــان بایــد در ایــن دوره بــه نوجــوان كمــك
كننــد تــا بتوانــد بــه ســامت ایــن مســیر را طــی كنــد.

خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی

دراینراستاتوجهبهایننكاتضروریاست:
اول .گسترشدادنمیزاناطالعاتوآ گاهیاودربارهموضوعاتاعتقادی؛
دوم .ارائــه مطالــب بهصــورت مســتدل ،همــراه بــا تبیینهــای روشــن و قــوی و
پرهیــز از ارائــه مطالب ضعیــف و بیپایه؛
سوم.توجهبهشبهاتوپاسخبهموقعومناسببهشبهاتاو؛
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 .1ماسن و دیگران ،رشد و شخصیت کودک ،ص 276و.277

چهارم.سیروسفرومشاهدهآیاتخداوند 1دردرونوبیرونخودش.

2

نهــای اعتقــادی فرزنــدان نســبت بــه
شهــای تحكیــم و تعمیــق بنیا 
رو 
نمــاز
برای تحقق این اهداف ،استفاده از این روشها مؤثر است:
" .1ق ُْل سی ُروا ِفی ْالَ ْر ِض فَانْظُ ُروا كَیْ َف بَ َدأَ الْ َخل َْق ث ُ َّم اللَّ ُه یُ ْن ِش ُئ ال َّنشْ أَ َه ْال ِخ َر َه إِ َّن اللَّ َه َعىل
ك ُِّل شَ ْی ٍء قَدیر" (عنكبوت.)20 :
"س ُنی ِه ْم آیاتِنا ِفی ْالفاقِ َو فی أَنْف ُِس ِه ْم َحتَّى یَتَ َب َّی َن لَ ُه ْم أَنَّ ُه الْ َح ُّق أَ َو لَ ْم یَك ِ
ْف ِب َربِّ َك أَنَّ ُه
َ .2
ٍ
َعىل ك ُِّل شَ ْیء شَ هید" (فصلت.)53 :
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اهداف تحكیم و تعمیق بنیانهای اعتقادی
چنانكــه پیــش از ایــن گفتیــم ،بــا توجــه بــه ویژگیهــای روانشــناختی
نوجــوان ایــن دوره ،دوره بازنگــری و تعمیــق و تثبیــت اســت.
اهداف تثبیت ،تعمیق و تحكیم نماز ،این است که:
اول .آ گاهــی و شــناخت فرزنــد مــا از آداب و احــكام نمــاز گســترش و عمــق
پیــدا كنــد؛
دوم .آ گاهــی و شــناخت وی از فلســفه و آثــار و فوایــد نمــاز گســترده و عمیــق
شود؛
ســوم .بــا شــبهات و موانــع نمــاز برخــورد كــرده و راه حــل آنهــا را پیــدا كــرده
باشــد؛
ً
چهــارم .اقامــه نمــاز بــرای او كامــا درونــی و بخشــی از هویــت دینــی او شــده
باشد.
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روش اول .تشكیل جلسات بحث و گفتگو
در ایــن مرحلــه بایــد دانــش گســتردهای دربــاره احــكام مــورد نیــاز نمــاز و
آداب نمــاز ماننــد خضــوع و خشــوع ،نمــاز در اول وقت ،و آراســتگی در اختیار
فرزنــد قــرار گیــرد .همچنیــن بایــد دربــاره حكمــت نمــاز ،آثــار و فوایــد و بــركات
ً
نمــاز نیــز بینشــی كامــا عمیــق در او ایجــاد شــود .در ایــن مرحلــه آموزشهــا
بایــد از حالــت تلقینــی و خطابــی خــار ج شــده و متقــن و مســتدل باشــد.
تشــكیل جلســات بحــث و گفتگــو دربــاره نمــاز روش بســیار خوبــی بــرای
تحقــق ایــن اهــداف اســت .در ایــن جلســات والدیــن یــا معلمــان میتواننــد
دربــاره ابعــاد مختلــف نمــاز بحــث و موجــب رشــد فرزنــدان خــود شــوند.
دوم .تدوین برنامه مطالعاتی
یكــی دیگــر از روشهــای تعمیــق و تثبیــت دانش مربوط بــه نماز تدوین
برنامــه مطالعاتــی اســت كــه در طــی آن فرزنــد بــا مطالعــه منظــم كتابهــای
مربــوط میتوانــد بینــش و دانــش خــود را در ایــن زمینــه تكمیــل كنــد .ا گــر
بعــد از مطالعــه هــر كتــاب دربــاره موضوعــات مهــم آن بحــث بشــود تأثیــرش
پایدارتــر خواهــد بــود.
خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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 .1ترغیب و ترهیب ،انذار و تبشیر ،تشویق و تنبیه
ایــن روشهــا در ایجــاد انگیــزه و تثبیــت نمــاز در فرزنــد مؤثــر اســت؛ امــا
بایــد توجــه داشــت كــه در ایــن دوره محــور ترغیــب و تبشــیر و تشــویق ،امــور
ـانی انســان باشــد.
معنــوی و تأثیــر نمــاز در رشــد و كمــال انسـ ِ

 .2معرفی الگو

 .3انتخاب دوستان مناسب
چنانكــه پیــش از ایــن گفتیــم ،دوســتگرایی و گروهگرایــی یكــی از
ویژگیهــای دوران نوجوانــی بــه شــمار مـیرود .وفــاداری بــه خانــواده جــای
خــود را بــه وفــاداری بــه دوســت میدهــد .تأثیــر خانــواده در کنــش و منــش
نوجــوان کمرنــگ میشــود و تأثیــر دوســت پررنــگ .بــه همیــن جهــت در
ایــن دوران همراهــی بــا دوســتان نمازگــذار و فاصلهگیــری از دوســتان
بینمــاز بســیار مهــم اســت .بنابرایــن خانــواده بایــد ســعی کنــد ،همراهــی
و صمیمیــت بیشــتری را بــا فرزنــد داشــته باشــد و در عیــن حــال نوجــوان
خودشــان را در دوسـتیابی و نحــو ه تعامــل بــا دوســت ،راهنمایــی و کمــک
نماینــد.
 .4شركت در اجتماعات مذهبی و متعهد
اســتفاده از ویژگــی گروهگرایــی نوجــوان در دعــوت بــه نمــاز نیــز فرصــت
خوبــی اســت در نهادینــه ســازی نمــاز در فرزنــدان اســت .شــرکت در
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الگوهایــی كــه در ایــن دوره معرفــی میشــوند ،بایــد متناســب بــا دوره
نوجوانــی الگوهایــی باشــند كــه نمــاز در آنهــا تثبیــت شــده و بــا معــارف نمــاز
بــه صــورت كامــل آشــنا هســتند .بنابرایــن ،در معرفــی الگوها بایــد به خضوع
و خشــوع آنهــا در نمــاز ،رعایــت آداب نمــاز ،لــذت بــردن آنــان از نمــاز و نمــاز
شــب و نوافــل آنهــا بیشــتر توجــه شــود.
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هیئتهــای مذهبــی ،تشــکلهای انقالبــی همچــون بســیج و کانونهــای
فرهنگــی دینــی و یــا گروههــای ورزشــی ســالم و فاصلهگرفتــن از گروههــا و
احــزاب ناســالم نیــز بایــد مــورد توجــه والدیــن و مربیــان قــرار گیــرد.

خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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نكات مهم
والدین و معلمان در این دوره باید به این نكات توجه كنند:
اول .گسترش دادن میزان اطالعات و آ گاهیهای فرزند؛
دوم .به رسمیت شناختن قدرت استدالل و درك و فهم فرزند؛
ســوم .ارائــه مطالــب بــه صــورت مســتدل ،همــراه بــا تبیینهــای روشــن و
قــوی و پرهیــز از ارائــه مطالــب ضعیــف و بیپایــه؛
چهــارم .برنیاشــفتن در مقابــل انتقادهــا و اشــكاالت او و ارائــه پاسـخهای
مســتدل و متقن؛
پنجــم .توجــه بــه شــبهات و دادن پاســخ بــه موقع و مناســب به شــبهات
آنها؛
ششــم .پــرورش روحیــه مطالعــه و تحقیــق؛ چــرا کــه خودیابــی بهتــر از
پاس ـخهای دیگــران او را قانــع میکنــد؛
هفتــم .گفتگوهــای صمیمانــه والدیــن و مربیــان بــا نوجــوان نقــش
مهمــی در ارتقــا و تعمیــق ایمــان نوجــوان دارد.
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فصل ششم :موانع گرایش و پایبندی فرزندان به نماز
گرایــش بــه نمــاز و درونــی كــردن آن یــك فراینــد اســت كــه فعــال كــردن آن
نیازمنــد فراهــم آوردن عوامــل و شــرایط ضــروری و انجــام فعالیتهــای
مناســب اســت .والدیــن ،معلمــان و دوســتان عالقهمنــد و پایبنــد بــه نمــاز و
آ گاه از روشهــای مناســب دعــوت بــه نمــاز بخشــی از ایــن عوامــل هســتند.
چنانكــه آ گاهــی بخشــی و آمــوزش ،زمینهســازی ،نظــارت و مراقبــت،
تشــویق و تنبیــه ،الگوپــردازی و ترغیــب و ترهیــب بخشــی از فعالیتهــای
مناســب بــرای تحقــق ایــن هــدف هســتند .ایــن فراینــد ممكــن اســت بــا
موانعــی مواجــه شــود كــه اثــر ایــن عوامــل و فعالیتهــا را خنثــی كــرده یــا
كاهــش دهنــد .بنابرایــن ،ضــروری اســت والدیــن بــا موانــع گرایــش بــه نمــاز
نیــز آشــنا شــوند تــا بتواننــد تأثیــرات منفــی آنهــا را خنثــی كننــد.
موانــع گرایــش بــه نمــاز در یــك تقســیمبندی كلــی بــه دو دســته درونی و
بیرونــی تقســیم میشــوند .موانــع درونــی نیــز به بینشــی و گرایشــی و رفتاری
قابــل تقســیم اســت .در ایــن فصــل ،مهمتریــن موانــع درونــی و بیرونــی را
بررســی میكنیــم.
خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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الف) موانع درونی گرایش به نماز
منظــور از موانــع درونــی امــوری اســت كــه در درون متربــی وجــود دارد و مانع
گرایــش و اقــدام وی بــه نمــاز میشــود .جهــل ،غفلــت ،ضعــف ایمــان بــه خدا
و معــاد ،ضعــف اراده و ماننــد آن از موانــع درونی هســتند.

بــه هــر انــدازه ایمــان بــه خــدا و معــاد بیشــتر و عمیقتــر باشــد ،گرایــش
و انگیــزه بــرای انجــام نمــاز نیــز بیشــتر خواهــد بــود؛ در مقابــل ،هــر انــدازه
ایمــان ضعیــف باشــد ،گرایــش بــه تــرك نمــاز نیــز بیشــتر خواهــد بــود.
راه مقابلــه بــا ایــن مانــع تقویــت ایمــان بــه خــدا و معــاد اســت كــه ایــن
نیــز بــه نوبــه خــود مســتلزم افزایــش آ گاهــی و شــناخت اســت .بنابرایــن ،راه
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
دینــی بــر ذكــر و یــاد خــدا و قیامــت تأ كیــد شــده اســت؛ چنانكــه بــه زیــارت
اهــل قبــور تأ كیــد شــده اســت.
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یک .ضعف ایمان به خدا و معاد
گرایــش و پایبنــدی بــه نمــاز ثمــره درخــت طیبــه ایمــان بــه خــدا و قیامــت
اســت .كســی كــه بــه خــدا ایمــان دارد ،معتقــد اســت خداونــد بــرای رشــد و
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 بهرهمند میشــود
و در عوالــم بعــد آن پاداشهایــی بــرای او در نظــر گرفتــه شــده اســت .در
مقابــل ،كســی كــه از ایــن دســتور خــدا ســرپیچی كنــد ،در دنیــا و عوالــم بعــد
آن از عواقــب ناخوشــایند آن در امــان نیســت و در عذابهایــی در انتظــار
اوســت.
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دو .جهل و غفلت
جهــل بــه معنــای ناآ گاهــی و غفلــت بــه معنــای عــدم توجــه به دانســتههای
خویــش ،دو مانــع مهــم در گرایــش بــه نمــاز اســت .كســی كــه از فلســفه و
حكمــت نمــاز بیاطــاع اســت ،كســی كــه از آثــار و بــركات دنیایــی و اخــروی
نمــاز آ گاهــی نــدارد ،هیچگونــه انگیــزهای نیــز بــرای نمــاز خوانــدن نــدارد.
ْــم
پیامبــر؟ص؟ میفرماینــد" :أَ َمــا َعلِ ْم َ
ْــم َو یُ ْع َبــدُ بِالْ ِعل ِ
ــت أَنَّ اللَّــهَ یُطَــا ُع بِالْ ِعل ِ
ــع الْ َج ْهــل"؛ 1آیــا
ــع الْ ِعل ِ
ش الدُّ نْ َیــا َو ْال ِخــ َر ِه َم َ
ـ َو َخ ْیــ ُر الدُّ نْ َیــا َو ْال ِخــ َر ِه َم َ
ْــم َو َ ُّ
نمیدانــی كــه خداونــد بــه واســطه علــم اطاعــت میشــوند و بــه واســطه
علــم عبــادت میشــود و خیــر دنیــا و آخــرت بــا علــم و شــر دنیــا و آخــرت بــا
جهــل اســت؟
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علــم و آ گاهــی در صورتــی در زندگــی انســان مؤثــر اســت و او را بــه تــاش و
كوشــش وا مـیدارد كــه مــورد توجــه باشــد .علــم بــه هــر انــدازه هــم كــه قــوی
باشــد ،در صورتــی كــه مــورد توجــه نباشــد هیــچ تأثیــری در زندگــی انســان
نخواهــد داشــت .بنابرایــن ،آنچــه علــم را در وجــود انســان مؤثــر و كارآمــد
میكنــد ،توجــه و در مقابــل ،آنچــه آن را بیاثــر میكنــد غفلــت اســت .غفلــت
عوامــل متعــددی دارد .ضعیــف بــودن و ســطحی بــودن علم ،وسوسـههای
شــیطانی ،همنشــینی بــا غافــان ،اشــتغال بــه گناهــان و ســرگرم شــدن بــه
دنیــا و زندگــی دنیایــی از مهمتریــن عوامــل غفلــت اســت" .یــا أَیُّ َهــا الَّذی ـ َن
ـم َعـ ْن ِذكْـ ِر اللَّـ ِه َو َمـ ْن یَ ْف َعـ ْـل ذلِــكَ َفأُول ِئــكَ
ـم َو ال أَ ْوال ُدكُـ ْ
ـم أَ ْموالُكُـ ْ
آ َم ُنــوا ال تُلْ ِهكُـ ْ
 .1طربسی ،مشكاة االنوار ،ص .136

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
كالسهای آموزشــی ،مطالعه كتابهای مناســب ،بحث و گفتگو با علمای
دیــن و ماننــد آن حاصــل میشــود .والدیــن میتواننــد بــا فراهــم آوردن
فرصــت مناســب بــرای كســب آ گاهیهــای الزم بــه فرزنــدان خــود در ایــن
زمینــه كمــك كننــد .راه مبــارزه بــا غفلــت نیــز تذكــر و موعظــه اســت .والدیــن
میتواننــد بــا یــادآوری نمــاز و مواعــظ حكیمانــه پــرده غفلــت را از روح و جــان
فرزنــد خــود بردارنــد .تــاوت قــرآن و مطالعــه احادیــث معصومان؟مهع؟نیــز
نقــش مهمــی در آ گاهیبخشــی و غفلتزدایــی دارد.
سه .ضعف اراده
صــدور عملــی از انســان مشــروط بــه شــرایطی اســت كــه یكــی از آنهــا اراده
اســت .هیــچ عمــل اختیــاری بــدون اراده و خواســت انســان از او صــادر
نمیشــود .برخــی افــراد ارادهای آهنیــن دارنــد و هنگامــی كــه عــزم انجــام
كاری میكننــد آن را بــه انجــام میرســانند ،هــر چنــد مســتلزم تحمــل
ســختیهای فــراوان باشــد؛ امــا برخــی دیگــر سســت ارادهانــد و در ا كثــر مــوارد
از انجــام آنچــه اراده كردهانــد عاجزنــد .شــرط الزم اهــل نمــاز بــودن داشــتن
 .1منافقون.9 :
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ـاسونَ "؛ 1ای كســانی كــه ایمــان آوردهایــد ،امــوال و فرزندانتــان شــما
ُهـ ُ
ـم الْخـ ِ ُ
را از یــاد خــدا غافــل نكنــد .كســانی كــه چنیــن كننــد ،از زیانكاراننــد!
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ارادهای قــوی اســت .بنابرایــن ،كســی كــه از ایــن موهبــت بیبهــره باشــد،
نمیتــوان انتظــار داشــت كــه پیوســته نمــاز بخوانــد.
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ضعــف اراده ،عوامــل متعــددی دارد كــه یكــی از مهمتریــن آنهــا ضعــف
بینــش و آ گاهــی اســت .هــر انــدازه بینــش و آ گاهــی انســان گســتردهتر و
عمیقتــر باشــد ،اراده او نیــز قویتــر خواهــد بــود  .یكــی دیگــر از مهمتریــن
عوامــل ضعــف اراده وجــود گرایشهــا و میلهــای متضــاد بــا آن اســت.
بــرای مثــال ،عالقــه شــدید بــه خــواب صبحگاهــی عامــل تضعیفكننــده
اراده بــرای ادای نمــاز صبــح اســت .چنانكــه میــل و عالقــه شــدید بــه غــذا
و آب عامــل تضعیفكننــده اراده بــرای روزه گرفتــن اســت .یكــی دیگــر از
عوامــل سســت شــدن اراده نداشــتن آمادگــی و ورزیدگــی كافــی در انجــام
عمل اســت .جوان ســی ســالهای كه از ابتدای تکلیف نماز نخوانده اســت،
آمادگــی و ورزیدگــی كافــی در نمــاز نــدارد و همیــن اراده او را ضعیــف میكنــد؛
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
خوانــدن امــر كننــد تــا بهتدریــج ایــن ورزیدگــی در آنهــا ایجــاد شــود.
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 عادتهــای

مناســب و تضعیــف میلهــا و گرایشهــای مخالــف بــا نمــاز اســت.

یكــی از موانــع هدایــت بــه نمــاز لجاجــت اســت .برخــی به ســبب لجاجت
 .1طریحی ،مجمع البحرین ،ذیل ماده لجج.
 .2مومنون.75 :
 .3نهج البالغه ،نامه .58
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چهار .لجاجت
لجاجــت بــه معنــای اصــرار بــر انجــام كاری بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط
اســت 1.بنابرایــن ،در لجاجــت نوعــی پافشــاری غیــر منطقــی بــر یــك خواســته
وجــود دارد .لجبــاز بــر انجــام كاری تأ كیــد دارد بــا اینكه نادرســتی آن برایش
روشــن اســت یــا دســت كــم ،درســتی آن برایــش روشــن نیســت .قــرآن کریــم
در بســیاری از آیــات بــه لجاجــت اقــوام پیشــین در برابــر دســتورات خداونــد و
ـم
انبیا؟مهع؟اشــاره کــرده و آن را علــت گمراهــی آنــان میدانــدَ " :و لَـ ْو َر ِح ْمنا ُهـ ْ
ـم یَ ْع َم ُهــون"؛ 2و ا گــر آنهــا را مــورد
ض �لَلَ ُّجــوا فـ ی طُغْیانِ ِهـ ْ
َو كَشَ ـفْنا مــا ِب ِهـ ْ
ـم ِمـ ْن ُ ٍّ
رحمــت قــرار داده ،گرفتــاری آنهــا را برطــرف میكردیــم ،از ســر لجاجــت
[بــر سركشــی خــود اصــرار كــرده] در سركشــى خــود ســرگردان میماندنــد.
ـج َو تَ ــادى
امیرمؤمنان؟ع؟نیــز در وصــف افــراد لجــوج میفرماینــد" :مــن لَـ َّ
3
الســو ِء َعــى َر ِأســه"؛
َف ُه ـ َو ال ّرا ِكـ ُ
ـس الَّــذى رانَ اللّ ـ ه ُ َعــى قَل ِب ـ ِه َو صــا َرت دائ ـ َر ُه َّ
هــر كــس لجاجــت كنــد و بــر آن پافشــارى نمایــد ،همــان بخــت برگشــتهاى
اســت كــه خداونــد بــر دلــش زنــگار زده و پیشــامدهاى ناگــوار او را احاطــه
كــرده اســت.
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بــا پــدر و مــادر یــا معلــم خــود ،از نمــاز روی برمیگرداننــد ،بــا اینكــه میداننــد
نمــاز یكــی از دســتورات دینــی اســت و نقــش بینظیــری در رشــد و كمــال
آنهــا دارد .برخــی دیگــر بــه ســبب لجاجــت بــا نظــام و مســئوالن آن ،بــه نمــاز
پشــت میكننــد .ایــن عــده بــه واســطه رفتــاری كــه والدیــن یــا مربــی و معلــم
یــا نظــام بــا آنــان كــرده ،رفتــاری كــه از نظــر آنــان نادرســت بــوده ،بــا آنهــا لــج
كــرده و بــرای انتقــام گرفتــن از آنــان بــه رفتارهایــی خــاف دســتورات اســامی
روی میآورنــد .شــكی نیســت كــه ایــن عكسالعمــل غیرمنطقــی اســت و
ماننــد وا كنــش كودكــی اســت كــه از ســر لجبــازی بــا والدیــن خــود ،كــه او
را از افتــادن از بلنــدی منــع میكننــد ،خــاف خواســت والدیــن عمــل كــرده
و خــود را از بلنــدی پرتــاب كنــد .حتــی ا گــر رفتــار والدیــن و نظــام بــا آنــان
رفتــاری نادرســت و اشــتباه هــم باشــد ،مجــوز آن نیســت كــه نمــاز و دیگــر
دســتورات دینــی را كنــار گذاشــته و از ایــن طریــق بخواهنــد از آنــان انتقــام
بگیرنــد.

خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
210

متأســفانه ،برخــی بــه واســطه اجابــت نشــدن برخــی خواستههایشــان و
بــه ســبب مشــكالتی كــه در زندگــی بــا آنهــا روب ـهرو هســتند ،بــا خداونــد لــج
كــرده و از انجــام دســتورات دینــی ســر بــاز میزننــد .قــرآن کریــم دربــاره ایــن
النْســانُ إِذا َمــا ابْ َتــا ُه َربُّــهُ َفأَكْ َر َمــهُ َو نَ َّع َمــهُ َف َی ُقـ ُ
افــراد میفرمایــدَ " :فأَ َّمــا ْ ِ
ـول َربِّــی
أَكْ َر َمــنِ َو أَ َّمــا إِذا َمــا ابْ َتــا ُه َف َقــدَ َر َعلَ ْیـ ِه ِر ْز َقــهُ َف َی ُقـ ُ
ـول َربِّــی أَهانَــن"؛ 1چــون خــدا
بــه منظــور آزمایــش ،او را گرامــی بــدارد و نعمتهــای خــود را در اختیــار او قــرار
 .1فجر 15 :و .16

متأســفانه ،در جامعــه بــا کســانی مواجــه میشــویم کــه بــه دلیــل وفــات
عزیزشــان در حادث ـهای یــا از دســت دادن سالمتیشــان بــا خــدا لــج کــرده
نمــاز و عبــادت را تــرک میکننــد .نیــز جوانــی کــه در خانــوادهای فقیــر
زندگــی میکنــد و بــه خواســتههایش نمیرســد ،ایــن وضعیــت را ناشــی از
بیعدالتــی خــدا دانســته و نمــاز و بندگــی او را تــرک میکنــد! گاهــی دختــری
کــه روحیــه حساســی دارد بــه علــت عــدم اســتجابت دعایــش بــا خــدا قهــر
کــرده و نمــاز نمیخوانــد.
یكــی از عوامــل لجاجــت برداشــت و بینــش نادرســت اســت .قــرآن كریــم
ش بــه صــورت ضمنــی بــه ایــن مطلــب اشــاره دارد كــه نــه نعمــت
در آیــات پیـ 
سرشــار و ثروتمنــدی بــه معنــای تكریــم بنــده توســط خداســت ،نــه روزی
انــدك و فقــر بــه معنــای توهیــن و بیاعتنایــی .فقــر و غنــا هــر دو آزمایــش
و ابتــای الهــی اســت؛ خداونــد برخــی را بــه فقــر و برخــی را بــه ثروتمنــدی
میآزمایــد تــا ســره از ناســره جــدا گــردد و زمینــه بــرای رشــد و كمــال آنــان
فراهــم گــردد .پــس ا گــر كســی بــا ایــن بینــش بــه زندگــی و وقایــع آن نــگاه
كنــد ،فقــر و غنــا بــرای او تفاوتــی نــدارد و در هــر دو حــال ،عمــل بــه دســتورات
الهــی را بــرای رشــد و كمــال خــود ضــروری میدانــد .در ارتبــاط بــا معلــم و
والدیــن نیــز همیــن مطلــب صــادق اســت .ا گــر فرزنــد بدانــد كــه والدیــن و
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دهــد میگویــد خــدا مــرا بــزرگ داشــته اســت؛ ولــى ا گــر بــه منظــور آزمایــش،
روزى او را كــم كنــد میگویــد :خــدا مــرا خــوار كــرده اســت.
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معلــم جــز خیــر و صــاح و كمــال و ســعادت او را نمیخواهنــد و امــر و نهــی
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 نمیبینــد تــا بخواهــد بــا آنهــا لــج كنــد و خــاف خواســت آنهــا رفتــار كند.
همچنیــن برخوردهــای نادرســت والدیــن و اســتفاده از روشهــای غلــط
میتوانــد یكــی از عوامــل لجاجــت و موضعگیــری منفــی فرزنــدان باشــد.
تحقیــر و ســرزنش ،خشــونت و تنبیــه بدنـ ِـی نابجــا ،رعایــت نكــردن حرمــت
و كرامــت فرزنــد آتــش لجاجــت را در آنهــا شــعلهور میكنــد .امیرالمؤمنیــن
ال ْفـ َر ُ
؟ع؟میفرمایــدِ ْ " :
ـب نِیـ َرانَ اللَّ َجا َجــه"؛ 1زیــادهروی در
اط ِفــی الْ َم َل َمـ ِه یَ ِشـ ُّ
ســرزنش كــردن آتــش لجاجــت را شــعلهور میكنــد.
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تكبــر و بدبینــی نیــز از دیگــر عوامــل لجاجــت هســتند .برخــی تحمــل
هیــچ امــر و نهــی و خواســتهای را حتــی از والدیــن و معلمــان خــود ندارنــد و
بــا هــر نــوع خواســته آنــان ،هرچنــد بــه ســود خــود آنهــا باشــد بــه مخالفــت و
لجاجــت برمیخیزنــد .برخــی نیــز بــه همــه كــس و همــه چیــز بدبیــن هســتند
و هــر نــوع رفتــار و حركــت و موضعگیــری دیگــران را بــا عینــك بدبینــی
میبیننــد و تفســیر میكننــد و گمــان دارنــد عالــم و آدم بســیج شــدهاند تــا بــا
او بــه دشــمنی برخیزنــد و بــه همیــن جهــت ،بــه ســرعت در مقابــل دیگــران
میایســتند و ســاز مخالــف میزننــد.
 .1مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،74ص .212

پنج .تنبلی
تنبلــی بــه معنــای عــدم تمایــل بــه فعالیــت و كوشــش بهرغــم برخــورداری
از توانایــی کافــی اســت .تنبــل حاضراســت منفعــت خــود را از دســت بدهــد؛
ولــی خــود را بــه رنــج و تعــب و ســختی نیفكنــد .تنبلــی یكــی از موانــع دعــوت
بــه نمــاز اســت و عــدهای را مقطعــی یــا بــرای همیشــه از نمــاز بــاز م ـیدارد.
تنبلــی بــای عظیمــی اســت کــه ا گــر در جــان کســی رســوخ کنــد ،زندگــی او
را در دنیــا و آخــرت تبــاه میکنــد .امــام صادق؟ع؟فرزنــدش را اینگونــه از
ـل َفإِنَّ ُهـ َـا یَ ْم َن َعانِــكَ َحـ َّ
ـظ
تنبلــی و کســالت بــاز مـیدارد" :إِیَّــاكَ َو الضَّ َجـ َر َو الْك ََسـ َ
الدُّ نْ َیــا َو ْال ِخـ َره"؛ 1از تنبلــى و كســالت بپرهیــز ،كــه ایــن دو ،تــو را از رســیدن بــه
بهــره دنیــا و آخــرت بــاز مــىدارد .انســان تنبــل نــه در دنیــا موفــق اســت و نــه
توشـهای بــرای آخــرت خــود مهیــا نمــوده اســت؛ زیــرا بــر اســاس ســنت الهــی،
نســانِ إِ َّل َمــا َس ـ َع ى َو
دســتاورد انســان حاصــل تــاش اوســتَ " :و أَن لَّ ْیـ َ
ـس لِ ْل َ
ف یُـ َرى"؛ 2انســان دســتاوردی جــز [حاصل] تــاش خود نــدارد و
أَنَّ َسـ ْع َیهُ َسـ ْو َ
بــه زودی [حاصــل] فعالیــت خــود را خواهــد دیــد .بــه همین جهــت ،خداوند

 .1هامن ،ج ،66ص .395
 .2نجم39 :و.40
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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 روشهــا و رفتارهــای تربیتــی ،و كنــار گذاشــتن تكبــر و بدبینــی اســت.

213

ــب"؛
متعــال در قــرآن بــه پیامبــر؟ص؟ دســتور میدهــد "فَــإِذا َف َرغ َ
ْــت فَان َْص ْ
هــرگاه [از كاری] فــارغ شــدی ،بــه کار مهــم دیگــری بپــرداز .بنابرایــن ،آدمــی
بــرای ســعادتمندی در دنیــا و آخــرت چــارهای جــز كنــار گذاشــتن تنبلــی و رو
آوردن بــه فعالیــت و كوشــش نــدارد.

1

تنبلــی عوامــل متعــددی دارد كــه یكــی از آنها تربیت نادرســت اســت .ا گر
والدیــن از ابتــدا فرزنــد خــود را بــه كار و تــاش و كوشــش وادار كننــد ،فرزنــد
آنــان در بزرگســالی نیــز از كوشــش و فعالیــت واهمـهای نخواهــد داشــت؛ امــا
ا گــر از ابتــدا او را بــه فعالیــت وادار نكننــد ،تنبلــی بــرای او عــادت میشــود
و تغییــر عــادت در بزرگســالی كاری ســخت و دشــوار اســت .ایــن مطلــب در
مــورد وظایــف دینــی نیــز صــادق اســت و والدیــن بایــد از ســنین كودكــی و
نوجوانــی فرزنــد خــود را بــه انجــام وظایــف دینــی وادار كننــد.
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داشــتن عادتهــای نادرســتی ماننــد پرخــوری نیــز موجــب شــكلگیری
تنبلــی میشــود .كســی كــه عــادت بــه خــوردن غذاهــای چــرب و شــیرین
فــراوان دارد ،خــود بــه خــود نشــاط و شــادابی روحــی خــود را از دســت داده،
دچــار تنبلــی میشــود .همچنیــن برخــی بیماریهــای جســمانی موجــب
ضعیــف شــدن بــدن و زمینهســاز تنبلــی میشــود .برخــی بیماریهــای
روانــی ماننــد افســردگی نیــز زمینهســاز تنبلــی اســت .نداشــتن تحــرك بدنــی و
ورزش نیــز یكــی از عوامــل بــروز تنبلــی و كســالت اســت .یكــی دیگــر از عوامــل
 .1انرشاح.7 :

تنبلــی نداشــتن آ گاهــی كافــی از نمــاز و اثــرات و بــركات آن در زندگــی اســت.

شش .تسویف
تســویف از ریشــه ســوف و بــه معنــای وعــده فــردا دادن اســت .کســی کــه در
انجــام كارهــای موظفــی خــود ســهلانگاری میكنــد و وعــده ســاعت دیگــر
و فــردا را میدهــد دچــار تســویف اســت .ایــن حالــت ،هــم درکارهــای مــادی،
هــم در کارهــای معنــوی پیــش میآیــد .چنانكــه تســویف در امــور مــادی و
دنیــوی ،انســان را از انجــام فعالیــت و كوشــش بــاز مـیدارد و او را دچــار زیــان
میكنــد ،در امــور معنــوی نیــز او را از اعمــال و وظایــف دینــی بــاز مــیدارد
و دچــار خســران ابــدی میكنــد .در آموزههــای اهــل بیت؟مهع؟بــه شــدت
چنیــن حالتــی تقبیــح و نســبت بــه عواقــب آن هشــدار داده شــده اســت.
َ ُ
َ
حضــرت علــی؟ع؟در سفارشــی بــه اصحــاب میفرمایــدِ" :إ ّیاكـ ْـم َو َت ْسـ ِـویف
ْ
َ َ َ ُ
ال َع َمـ ِـل َبـ ِـاد ُروا ِبـ ِـه ِإذا أ ْمك َنكــم"؛ 1از امــروز و فــردا كــردن در عمــل بپرهیزیــد و
بــه انجــام عمــل هــرگاه كــه قــدرت آن را داشــتید مبــادرت كنیــد.
 .1مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،10ص .110
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از آنچــه گفتیــم روشــن شــد كــه بــرای مبــارزه بــا تنبلــی بایــد عوامــل و
اســباب آن را شناســایی و نابــود كــرد .تربیــت صحیــح ،ایجــاد عــادت بــه
تــاش و كوشــش ،مبــارزه بــا عادتهــای نادرســت ،معالجــه بیماریهــای
جســمی و روحــی ،رشــد و تقویــت بینــش و آ گاهــی ،از راههــای مبــارزه بــا
تنبلــی در نمــاز اســت.
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تســویف چــه ناشــی از عامــل درونــی باشــد چــه ناشــی از عامــل بیرونــی،
هــا ک کننــده اســت و بــه همیــن جهــت آدمــی بایــد پیوســته مراقــب باشــد تــا
گرفتــار ایــن حالــت نشــود .تســویف در عبــادات مخصوصــا در نماز ـ این ســتون
دیــن ـ انســان را از خــدا دور و در دنیــا و گناهــان غــرق میکنــد .برخــى جوانــان
بــا ایــن توجیــه كــه مــا هنــوز جوانیــم و در ابتــدای عمــر بـ ه ســر میبریــم ،نمــاز و
دیگــر اعمــال دینــى را تــرك و در بســیارى از مواقــع نمــاز نخوانــدن خــود را ایــن
ً
چنیــن توجیــه مىكننــد كــه بعــدا مىخوانیــم یــا قضــاى آن را بهجــا مىآوریــم!
عمــر طوالنــى در پیــش اســت و مىتــوان اعمالــى را كــه امــروز تــرك مىشــود در
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 مـیدارد.
عوامــل متعــددی در تســویف مؤثــر هســتند كــه میتــوان از تنبلــی و
بیحوصلگــی ،لــذت طلبــی ،رفــاه طلبــی ،ضعــف اراده ،نداشــتن برنامــه ،عدم
عاقبــت اندیشــی ،جهــل و ناآ گاهــی از پیامدهــای مهلــك تــرك نمــاز ،اشــتغال
بیــش از انــداره بــه دنیــا و ضعــف یقیــن نــام بــرد.
خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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راه مبــارزه بــا تســویف شناســایی عوامــل و اســباب تســویف و معالجــه
آن اســت .بــاال بــردن شــناخت نســبت بــه ارزش عمــر ،برنامهریــزی بــرای
فعالیتهــای دینــی ،اولویــت بنــدی فعالیتهــا ،نهادینــه کــردن نظــم در
زندگــی ،تفکــر و توجــه بــه آثــار تســویف ،و تقویــت ایمــان و یقیــن ،از راههــای
مبــارزه بــا تســویف اســت.

ـوب َفإِنَّ َهــا َم ْم َح َقــهٌ لِلْ َخ ْیـ َر ِ
ـى
"اتَّ ُقــوا ال ُّذنُـ َ
ـب ال َّذنْـ َ
ات إِنَّ الْ َع ْبــدَ لَ ُی ْذنِـ ُ
ـب َف َی ْنـ َ
ـب َف ُی ْم َنـ ُـع ِبـ ِه ِمـ ْن
ِبـ ِه الْ ِعلْـ َ
ـب ال َّذنْـ َ
ـم الَّـ ِذی كَانَ َقــدْ َعلِ َمــهُ َو إِنَّ الْ َع ْبــدَ لَ ُی ْذنِـ ُ
ـب َف ُی ْحـ َر ُم ِبـ ِه الـ ِّرز َْق َو َقــدْ كَانَ َه ِنیئـاً
ِق َیـ ِ
ـب ال َّذنْـ َ
ـام اللَّ ْیــلِ َو إِنَّ الْ َع ْبــدَ لَ ُی ْذنِـ ُ
لَــهُ "؛ 2از گناهــان دوری کنیــد؛ زیــرا گناهــان [آثــار] كارهــای نیكــو را از
میــان میبرنــد .گاه بنــدهای مرتکــب گناهــی میشــود و بــه ســبب
آن علمــی را کــه یــاد گرفتــه بــوده فرامــوش میکنــد و [گاه] بنــدهای
گناهــی مرتکــب میشــود و بــه واســطه آن از نمــاز شــب محــروم
میشــود و [گاه] بنــدهای گناهــی میکنــد و بــه جهــت آن از رزقــی
گــوارا محــروم میگــردد.
همچنین در روایت دیگری از ایشان آمده است:
 .1كلینی ،الكافی ،ج  ،2ص .272
 .2مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،70ص .377
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هفت .گناه و شهوترانی
هــر عملــی بــر روح و جــان انســان تأثیــری بهجــای میگــذارد .عمــل نیــک
تأثیــر مثبــت و عمــل بــد تأثیــر منفــی .گنــاه و پیــروی از شــهوات كــه بدتریــن
اعمــال هســتند روح و روان انســان را آزرده و متألــم میكننــد و تأثیــر آنهــا،
بــه فرمــوده امــام صــادق؟ع؟ ســریعتر از تأثیــر چاقــو بــر گوشــت اســت؛ " َو إِنَّ
السـكِّینِ ِفــی اللَّ ْحــم"؛ 1اثــر گنــاه در [روح
س ُع ِفــی َصا ِح ِبـ ِه ِمـ َن ِّ
الْ َع َمـ َـل َّ
السـ ِّی َئ أَ ْ َ
و روان] صاحبــش ســریعتر از اثــر كارد در گوشــت اســت .یكــی از آثــار گنــاه
بازداشــتن انســان از نمــاز اســت .از پیامبــر؟ص؟ روایــت شــده اســت:
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ـاب َو أَ ْقلَـ َـع َو
ـب الْ َع ْبــدُ كَانَ نُ ْقطَــهً َسـ ْودَا َء َعـ َـى َقلْ ِبـ ِه َفـإِنْ ُهـ َو تَـ َ
"إِ َذا أَ ْذنَـ َ
ـب
ـب َو لَـ ْ
ْاسـ َت ْغ َف َر َص َفــا َقلْ ُبــهُ ِم ْن َهــا َو إِنْ ُهـ َو لَـ ْ
ـم یَ ْسـ َت ْغ ِف ْر كَانَ ال َّذنْـ ُ
ـم یَ ُتـ ْ
ـب َف َی ُمـ ُ
ـوت ِبكَـ ْـرَ ِه
َعـ َـى ال َّذنْـ ِ
الس ـ َوا ِد َح َّتــى یَ ْغ ُم ـ َر الْ َقلْـ َ
الس ـ َوا ُد َعـ َـى َّ
ـب َو َّ
ُــوب َعلَ ْیــه"؛ 1هــرگاه بنــده گناهــی مرتكــب شــود ،نقطــه
ِغطَــا ِء ال ُّذن ِ
ســیاهی بــر قلبــش ایجــاد میشــود .ا گــر توبــه و اســتغفار كنــد و گنــاه
را از بیــن ببــرد ،قلبــش از ســیاهی پــاك میشــود و ا گــر توبــه و اســتغغار
نكنــد ،گنــاه بــر گنــاه و ســیاهی بــر ســیاهی افــزوده میشــود تــا تمــام
قلــب را فــرا میگیــرد و بــه ســبب كثــرت گناهــان قلبــش میمیــرد.
قلــب مــرده نیــز اقبالــی بــه خــدا و اعمــال نیكــو نــدارد.

خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
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قلبــی كــه بــه پیــروی از شــیطان و نافرمانــی خــدا و گناهــان عــادت كــرد،
جایــی بــرای خــدا و عبــادت خــدا در آن باقــی نمیمانــد .از ســوی دیگــر" ،مــا
َج َعـ َـل اللَّــهُ لِ َر ُجــلٍ ِمـ ْن َقلْ َب ْیــنِ ِفــی َج ْو ِفــه"؛ 2خداونــد 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
و پــاك اســت و گنــاه ایــن زمینــه را از میــان میبــرد .البتــه ،ایــن بــدان معنــا
نیســت كــه هــر كســی بــه هــر میزانــی و هــر گناهــی را مرتكــب شــد ،زمینــه نمــاز
در او از میــان مـیرود؛ چــرا كــه بــه تجربــه میبینیــم كــه افــرادی گناهانــی را
مرتكــب میشــوند و بــا وجــود ایــن نمــاز هــم میخواننــد؛ چرا کــه یكــی از آثــار
 . 1نوری ،مستدرك الوسائل ،ج  ،11ص .333
 .2احزاب.4 :

و بــركات نمــاز ایــن اســت كــه گناهــان را پــاك میكنــد.

هشت .خجالت
خجالــت حالتــی روانــی اســت كــه موجــب میشــود شــخص خجالتــی در
حضــور افــراد غریبــه احســاس ناراحتــی و ســختی كنــد .برخی افــراد خجالتی
در حضــور دیگــران نمیتواننــد حرفــی بزننــد و خواســته و عقایــد و نظــرات
خــود را بیــان كننــد .برخــی دیگــر نیــز آرامــش و خونســردی خــود را از دســت
میدهنــد و بــه عكــس دســته اول ،پرحرفــی میکننــد .خجالتــی بــودن در
برخــی افــراد بهویــژه نوجوانــان و جوانــان یكــی از موانــع پایبنــدی بــه نمــاز
اســت و چــه بســا چنیــن افــرادی در مــواردی ماننــد میهمانــی و حضــور در
مكانهــای عمومــی نمــاز خــود را نمیخواننــد .برخــی کمرویــی و خجالــت
را بــه اشــتباه بــا حیــا ،یكــی تلقــی كردهانــد .حیــا حالتــی نفســانی و فضیلتــی
اخالقــی اســت كــه صاحبــش را از اقــدام بــه رفتارهــای قبیــح و زشــت بــاز
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بنابرایــن ســخن گفتــه شــده بدیــن معناســت كــه هــر گنــاه ،اندكــی از
زمینــه نمــاز و عالقــه و گرایــش بــه نمــاز را از میــان میبــرد .ا گــر شــخص از آن
گنــاه توبــه نكنــد و بــه گناهانــش ادامــه دهــد ،بــه تدریــج چنــان قلــب او تیــره
و تار یــك میشــود كــه هیــچ زمینـهای بــرای نمــاز و عبــادت در آن نمیمانــد
و در ایــن هنــگام اســت كــه نمــاز را بــه كلــی تــرك میكنــد .بنابرایــن ،والدیــن
و معلمــان بایــد از همــان ابتــدا بهگونـهای فرزنــد و دانشآمــوز خــود را تربیــت
كننــد كــه از فــرو افتــادن در دام گنــاه و شــهوات مصــون باشــند.
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م ـیدارد و بــه همیــن جهــت ،از نظــر اســام ممــدوح و پســندیده اســت؛ امــا
ً
خجالــت بــه معنایــی كــه در بــاال گفتیــم دقیقــا در مقابــل حیــا قــرار دارد و
شــخص را از انجــام رفتارهــای پســندیده و دســتورات واجــب الهــی بــاز
مـیدارد و بــه همیــن جهــت از نظــر اســام نیــز نــه ممــدوح و پســندیده ،بلكــه
مذمــوم و ناپســند اســت .بدیــن ترتیــب ،كمرویــی و خجالــت یكــی از موانــع
هدایــت بــه نمــاز اســت كــه بایــد از میــان برداشــته شــود.
كمرویــی و خجالتــی بــودن عوامــل متعــددی دارد .یكــی از مهمتریــن
عوامــل آن تربیــت نادرســت اســت .والدینــی كــه بــه فرزنــدان خــود اجــازه
عــرض انــدام نــداده ،اجــازه اظهــار نظــر و عرضــه تواناییهایــش را ندادهانــد،
خــود بــه خــود علــت پیدایــش ایــن حالــت روانــی در فرزنــد خــود شــدهاند.
یكــی دیگــر از عوامــل پیدایــش ایــن حالــت ،نداشــتن اعتمــاد بــه نفــس و
خودباختگــی در مقابــل دیگــران اســت .بــرای از میــان بــردن ایــن حالــت،
بایــد روشهــای تربیــت اصــاح و اعتمــاد بــه نفــس در متربــی ایجــاد گــردد.

ب) موانع بیرونی گرایش به مناز
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بیــرون از متربــی اســت كــه مانــع
منظــور از موانــع بیرونــی همــه امــور
ِ
گرایــش و پایبنــدی او بــه نمــاز میشــود .خانــواده ،دوســتان ،محیــط
جامعــه ،رســانههای جمعــی ماننــد ماهــواره ،اینترنــت و ماننــد آن همگــی
میتواننــد موانــع بیرونــی گرایــش بــه نمــاز باشــند .در اینجــا یــادآوری ایــن
نكتــه ضــروری اســت كــه بســیاری از امــور بیرونــی هــم میتواننــد عامــل

یک .جامعه
جامعــه در معنــای وســیع خــود شــامل خانــواده ،گــروه همســاالن ،مدرســه،
دانشــگاه ،مســجد ،رســانههای جمعــی و همــه نهادهــا و ســازمانهای
اجتماعــی میشــود .از آنجــا كــه در ایــن كتــاب دربــاره نقــش خانــواده و
همســاالن و دوســتان و مدرســه بــه صــورت صریــح یــا ضمنــی بحــث شــده و
دربــاره رســانههای جمعــی نیــز در ادامــه بحــث خواهــد شــد ،در اینجــا تنهــا
دربــاره جامعــه بــه صــورت كلــی بحــث خواهیــم كــرد.
جامعــه انســانی ،موجــودی زنــده اســت و ماننــد هــر موجــود زنــده
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دعــوت و گرایــش بــه نمــاز باشــند ،هــم مانــع .امــور بیرونــی در صورتــی كــه
صحیــح عمــل كننــد و بــه كار گرفتــه شــوند ،عامــل دعــوت و گرایــش بــه نماز
میشــوند و در غیــر ایــن صــورت مانــع میشــوند .بــرای مثــال ،خانــواده ا گــر
نقشهــای خــود را در زمینــه دعــوت بــه نمــاز بــه درســتی ایفــا كنــد ،عامــل
گرایــش بــه نمــاز میشــود؛ ولــی ا گــر در ایــن زمینــه درســت عمــل نكنــد یــا
ً
اصــا نقشهــا و وظایــف خــود را ایفــا نكنــد ،مانــع دعــوت و گرایــش بــه نمــاز
میشــود .بــه همیــن جهــت ،در ایــن قســمت از طــر ح برخــی از موانــع ماننــد
خانــواده و دوســتان خــودداری میكنیــم ،از آن جهــت كــه در فصلهــای
پیشــین نقــش آنهــا در هدایــت و دعــوت بــه نماز بررســی شــده اســت .در این
قســمت تنهــا بــه ســه بحــث كــه در فصــول گذشــته بــه آنهــا پرداختــه نشــده،
میپرداز یــم :جامعــه ،فعالیتهــای دشــمنان و بــد عمــل كــردن دینــداران.
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ظاهــر و كالبــدی دارد و باطــن و روحــی .ظاهــر و كالبــد جامعــه را اعضــای
جامعــه ،مؤسســات ،نهادهــا ،ســاختمانها و دیگــر مظاهــر مــادی آن و روح
و باطــن آن را باورهــا ،ارزشهــا و هنجارهــای مقبــول آن تشــكیل میدهنــد.
بنابرایــن ،تفــاوت جامعههــای انســانی تنهــا بــه تفاوتهــای ظاهــری آنهــا
محــدود نمیشــود و افــزون بــر آن تفاوتهــای باطنــی را نیــز در برمیگیــرد و
ً
اتفاقــا ایــن تفاوتهــا مهمتــر و تأثیرگذارتــر اســت.
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
یــك جامعــه بهنجــار نــوع معمــاری و شهرســازی و خانهســازی ،نــوع پوشــش
و ظاهــر مــردم ،نــوع آداب و رســوم ،نــوع رفتــار و روابــط آنهــا بــا نــوع باورهــا و
ارزشهــای آنهــا هماهنــگ و ســازگار اســت .چنیــن نیســت كــه عفــت و حیــا
جزئــی از فرهنــگ جامعــه باشــد؛ ولــی مــردم بــا پوشــش نامناســب در جامعــه
ظاهــر شــوند و در روابــط زن و مــرد هیــچ نــوع حــد و مــرزی را پــاس ندارنــد.
چنیــن نیســت كــه پرســتش و عبــادت خــدا یــك ارزش باشــد؛ ولــی مســاجد
آنهــا رونقــی نداشــته باشــد.
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بنابرایــن ،بــه صــورت طبیعــی هــر جامعــهای ارزشهــا ،باورهــا و
هنجارهــای خــود را بــه صورتهــای مختلــف در معــرض دیــد و آ گاهــی
اعضــای خــود قــرار میدهــد و از ایــن طریــق بــر آنهــا تأثیــر میگــذارد .فرزنــد
مــا هنگامــی كــه وارد كوچــه و خیابــان میشــود ،مســجد را میبینــد و در

بــا وجــود ایــن ،در هــر جامعــهای همــه اعضــا بــه صــورت كامــل بــه
باورهــا ،ارزشهــا و هنجارهــای مقبــول جامعــه پایبنــد نیســتند .گروههــا و
افــراد نابهنجــاری نیــز در جامعــه زندگــی میكننــد كــه بنــا بــه علــل و دالیلــی
اغلــب ناموجــه و نامقبــول ،بــا ارزشهــا و باورهــای جامعــه مخالفنــد و بــا
آنهــا میجنگنــد .كســانی كــه اهــل نمــاز و مســجد نیســتند ،كســانی كــه
اهــل حجــاب و عفــاف نیســتند ،كســانی كــه باورهــای دینــی را بــه ســخره
میگیرنــد و ماننــد آن  .ایــن گروههــا بــه صورتهــای مختلــف در جامعــه
حضــور دارنــد؛ در خیابــان و كوچــه ،در رســانههای جمعــی ،در كتابهــا و
مجــات ،در ورزشــگاهها و بوســتانها حاضرنــد و فرزنــد مــا بــا دیــدن اعمــال
و رفتــار آنهــا و بــا آ گاهــی از باورهــا و ارزشهــای آنهــا ممكــن اســت تحت تأثیر
آنهــا قــرار بگیــرد .هنگامــی كــه گفتــه میشــود جامعــه میتوانــد مانــع دعــوت
و گرایــش بــه نمــاز باشــد ،منظــور ایــن بخــش از جامعــه اســت.
بــه هــر حــال ،بــرای موفقیــت در دعــوت بــه نمــاز بایــد بــر ایــن مانــع
غلبــه كــرد .راه و روش غلبــه بــر ایــن مانــع تركیبــی از روش اصــاح شــرایط
و تغییــر موقعیــت اســت .تــا جایــی كــه امــكان دارد بایــد كوشــید جامعــه از
نظــر ظاهــر و باطــن قرآنــی و بــا نمــاز باشــد؛ بهگونـهای كــه هــر فــردی كــه وارد
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هنــگام نمــاز صــدای اذان را میشــنود و زنــان و مــردان مؤمنــی را میبینــد
كــه بــرای ادای نمــاز بــه ســوی مســجد در حركتنــد و همــه اینهــا بــه صــورت
غیرمســتقیم او را بــه نمــاز دعــوت میكنــد.
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آن میشــود بــا تمــام وجــود مظاهــر و نمودهــای نمــاز ماننــد مســاجد ،اذان
و مردمــان در حــال حركــت بــه ســوی مســاجد را ببینــد و احســاس كنــد؛ از
ســوی دیگــر بــا تمــام وجــود دریابــد كــه مــردم بــه خــدا و معــاد و نمــاز از عمــق
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.
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امــا از آنجــا كــه اصــاح كامــل همــه جامعــه و همــه محیطهــای
اجتماعــی ممكــن نیســت و بــه رغــم همــه تالشهــا و فعالیتهــا ،هنــوز
هــم نابســامانیها و ناهنجاریهایــی در آن وجــود دارد ،در ایــن مــوارد
چــارهای جــز اســتفاده از روشهــای تغییــر موقعیــت نیســت .تغییــر موقعیــت
بدیــن معناســت كــه بكوشــیم فرزندانمــان بــا بخشهایــی از محیطهــای
اجتماعــی كــه ســالم هســتند مرتبــط باشــند و از ارتبــاط بــا بخشهــای
ناســالم دوری كننــد .ا گــر محیــط بوســتان محلــه ناســالم اســت ،ا گــر محیــط
ورزشــگاه ناســالم اســت ،فرزندمــان را بــه محیطهــای ســالم ماننــد مســجد،
كانونهــای قرآنــی و ماننــد آنهــا هدایــت كنیــم؛ امــا ا گــر ایــن روشهــا بنــا بــه
هــر دلیلــی مؤثــر نیســتند و ناهنجــاری تمــام محیــط اجتماعــی را كــه در آن
زندگــی میكنیــم فــرا گرفتــه اســت ،چــارهای جز مهاجــرت از آن اجتمــاع باقی
نمیمانــد .خداونــد متعــال در قــرآن مؤمنیــن را امــر بــه مهاجــرت از جامعهای
میكنــد كــه امــكان عمــل بــه دیــن در آن وجــود نــدارد "یــا ِعبا ِد َی الَّذیـ َن آ َم ُنوا

گنــاه را اطاعــت نكنیــد .پــس ا گــر تــرس آن داشــتید كــه شــما را از علــم بــه
دینتــان بــاز دارنــد ،همانــا زمیــن مــن گســترده اســت [بــه ســرزمین دیگــری
مهاجــرت كنیــد] .پیامبــر؟ص؟ فرمــودَ " :م ـ ْن َف ـ َّر ِب ِدی ِن ـ ِه ِم ـ ْن أَ ْر ٍض إِ َل أَ ْر ٍض َو إِنْ
ـم َو ُم َح َّمـ ٍد َصـ َّـى اللَّــهُ
كَانَ ِشـ ْـراً ِمـ َن ْالَ ْر ِض ْاسـ َت ْو َج َب الْ َج َّنــهَ َو كَانَ َر ِفیـ َـق إِبْ َرا ِهیـ َ
َعلَ ْی ِهـ َـا َو آلِ ِهـ َـا"؛3 كســى كــه بــراى حفــظ دیــن خــود از ســرزمینى به ســرزمین
دیگــر حتــى بــه انــدازه یــك وجــب مهاجــرت كنــد اســتحقاق بهشــت مىیابــد
و یــار و همنشــین محمــد و ابراهیــم ؟امهع؟خواهــد بــود .زیــرا ایــن دو پیامبــر
بــزرگ پیشــواى مهاجــران جهــان بودنــد.
دو .تهاجم فرهنگی
زمانــی راه ســلطه اســتعمارگران بــر كشــورهای اســامی برتــری نظامــی بــود.
آنــان بــه كشــورهای اســامی هجــوم بــرده و بــا اســتفاده از ســاحهای
پیشــرفته و ارتــش قدرتمنــد بــر آنــان مســلط شــده و زمــام حكومــت آنــان را در
دســت میگرفتنــد .بــه تدریــج ،ملتهــای مســلمان از خــواب غفلــت و جهــل
 .1عنكبوت.56 :
 .2مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،70ص .386
 .3هامن ،ج  ،19ص .31
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ِإنَّ أَ ْرضــ ی ِ
ــای فَا ْع ُبــدُون"؛ 1ای بنــدگان مــن كــه ایمــان آوردهایــد،
واســ َعهٌ َف ِإیَّ َ
همانــا زمیــن مــن گســترده اســت ،پــس تنهــا مــرا بپرســتید .امــام باقــر؟ع؟ در
ـق ِم ـ َن الْ ُملُـ ِ
ـوك َف ـإِنْ
تفســیر ایــن آیــه شــریفه فرمودنــدَ " :ل ت ُِطی ُعــوا أَ ْهـ َـل الْ ِف ْسـ ِ
ـم َف ـإِنَّ أَ ْر ِضــی َو ِاس ـ َعهٌ "؛ 2پادشــاهان اهــل
ـم َعـ َـى ِدی ِنكُـ ْ
ـم أَنْ یَ ْف ِت ُنوكُـ ْ
ِخ ْف ُت ُمو ُهـ ْ
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بیــدار شــدند و بــا كوشـشهای فــراوان و تقدیــم شــهدای زیــاد اســتعمارگران
را از كشــورهای خــود بیــرون راندنــد و بــه همیــن جهــت ،امــروزه ترفنــد
تســلط نظامــی و اســتعمار آشــكار نــه كارســاز اســت و نــه در عــرف بینالملــل
پذیرفتــه .امــروزه اســتعمارگران بــرای تســلط بــر كشــورهای دیگــر از روش
دیگــری اســتفاده میكننــد كــه مقــام معظــم رهبــری بــه حــق آن را "تهاجــم
فرهنگــی" و "ناتــوی فرهنگــی" نامیدنــد .در ایــن روش اســتعمارگران
میكوشــند دان ـش ،بــاور ،ارزش ،هنجارهــا و در یــك كالم فرهنــگ و هویــت
ملتهــا را بهگون ـهای تغییــر دهنــد؛ تــا جایــی کــه آنــان بــه اختیــار و اراده
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
حضــوری علنــی در كشــورهای اســتعمار شــده دارنــد و مســتقیم بــر مــردم
اســتعمار شــده حكومــت میكننــد؛ امــا در روش دوم حضــور ظاهــری ندارنــد
و دیــده نمیشــوند؛ امــا در پشــت پــرده همــه قضایــا را بهگون ـهای هدایــت
میكننــد كــه در نهایــت خواســته آنهــا بــه دســت مردمــی محقــق شــود كــه
قــرار اســت اســتعمار شــوند!
ایــن تغییــر روش اســتعماری مبتنــی بــر ایــن واقعیــت اســت كــه آنچــه
بــه اعمــال و رفتــار و گرایشهــای انســان جهــت میدهــد و مشــخص
میكنــد چــه عقیــده و رفتــاری پســندیده و چــه عقیــده و رفتــاری ناپســند
اســت ،چــه كســی دوســت و چــه كســی دشــمن اســت ،فرهنــگ یــك جامعــه

هــدف ایــن تهاجــم در مرحلــه اول ایجــاد شــك و تردیــد نســبت بــه بــاور،
دانـش ،هنجارهــای دینــی و در مرحلــه بعــد سســت كــردن و پــس از آن نابود
كــردن ایمــان مــردم بــه آموزههــای دینــی .مرحلــه آخــر پذیــرش فرهنــگ
غربــی و پذیرفتــن آن بهمنزلــه تنهــا راه نجــات و ســعادت!
تهاجــم فرهنگــی اســتعمارگران بــا اســتفاده از ابزارهــای ارتباطــی
پیشــرفتهای كــه بــه مــدد فناوریهــای جدیــد پدیــد آمدهانــد ،ماننــد رادیــو و
تلویزیونهــای ماهــوارهای و اینترنــت صــورت میگیــرد .بیهــوده نیســت كــه
اســتعمارگرانی كــه بــرای هزینــه كــردن خــود ،محاســبات پیچیــدهای انجــام
میدهنــد ،هزینههــای هنگفتــی بــرای راهانــدازی شــبكههای ماهــوارهای
میكننــد .آنــان از طریــق ایــن شــبكهها آرام آرام میخواهنــد ارزشهــا و
اعتقــادات و فرهنــگ ملتهــای مســلمان را سســت كننــد و از میــان ببرنــد.
ـگرد تشــكیك و تحریــف اســتفاده میكننــد .بــا
ایــن شــبكهها از دو شـ ِ
اســتفاده از شــگرد تشــكیك میخواهنــد مــردم دربــاره درســتی اعتقــادات
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اســت .فرهنــگ كشــورهای اســامی ســخت متأثــر از آموزههــای اســامی
ً
اســت و مــردم نیــز كامــا بــه آموزههــای اســامی معتقــد هســتند .از ســوی
دیگــر ،فرهنــگ اســامی بــا فرهنــگ حاكــم بــر كشــورهای اســتعمارگر و ســلطه
ً
بیگانــگان كامــا متضــاد و مخالف اســت .بنابرایــن ،بهترین و تنهــا راه برای
تســلط بــر كشــورهای اســامی اســتفاده از روش نــرم و تهاجــم بــه فرهنــگ
اســامی اســت.
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و ارزشهــا و هنجارهــای خــود دچــار تردیــد شــوند .هنگامــی كــه والدیــن
دربــاره حجــاب و عفــاف و نمــاز دچــار تردیــد شــدند بــه تدریــج در عمــل
نیــز نســبت بــه نــوع پوشــش خــود و نســبت بــه نمــاز خــود كمتــر اهمیــت
ً
میدهــد و ممكــن اســت در نهایــت حجــاب و نمــاز را كامــا كنــار بگــذارد.
شــگرد تحریــف ،البتــه پیچیدهتــر و مخربتــر اســت .در ایــن شــگرد دشــمن
ً
بــه دنبــال آن اســت كــه اعتقــادات ،ارزشهــا و هنجارهایــی كامــا مخالــف
بــا آموزههــای اســامی را بــه نــام "اســام پیشــرفته" بــه مــردم معرفــی و
بقبوالنــد .برخــی از مشــخصات اســام مــورد قبول اســتعمارگران و بــه فرموده
"اســام آمریكایــی" نــام گرفتــه ،عبارتنــد از :پذیــرش ســلطه
امــام خمینی
اســتعمارگران غربــی ،كنــار گذاشــتن حجــاب ،اهمیــت نــدادن بــه مناســك
دینــی و كنــار گذاشــتن هــر یــك از آموزههــای اســامی اســت كــه بــا فرهنــگ
اســام نــاب محمــدی در تعــارض اســت.
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ایــن شــبكهها بــرای سســت كــردن یــك ارزش و دســتور الهــی ،بــرای
مثــال حجــاب و حرمــت روابــط زن و مــرد نامحــرم ،بــه ایــن صــورت عمــل
میكننــد كــه نخســت نســبت بــه تخلــف از آن حساســیتزدایی میكننــد؛
پــس از آن ،ترغیــب بــه ارتــكاب آن گنــاه میكننــد و مرتكبــان آن گنــاه را
تشــویق و پایبنــدان بــه ارزش اســامی را افــرادی عقبمانــده و خرافاتــی
معرفــی میكننــد و در نهایــت آن ارزش را بــه مســخره میگیرنــد .آنــان ایــن
كار را بیشــتر در قالــب فیلمهــای تلویزیونــی بــه صــورت غیرمســتقیم انجــام
میدهنــد .بــرای مثــال ،فیلمهایــی را بــه نمایــش میگذارنــد كــه افــراد

شــگرد دشــمنان در تهاجــم فرهنگــی همــان شــگرد شــیطان اســت كــه
نخســت از امــور جزئــی و بــه ظاهــر پیــش پــا افتــاده شــروع میكنــد و بــه
تدریــج بــه ســوی آموزههــا و ارزشهــای مهمتــر پیشــروی میكنــد .آنــان
ً
از ابتــدا خــدا و پیامبــر؟ص؟ و قــرآن را زیــر ســؤال نمیبرنــد؛ بلكــه مثــا ابتــدا
رنــگ چــادر و بلنــدی مانتــو را زیــر ســؤال میبرنــد و بــه تدریــج اصــل چــادر
و مانتــو را غیرضــروری و دســت و پ ـ ا گیــر میخواننــد؛ هنگامــی كــه زمینــه
آمــاده شــد ،اصــل حجــاب را زیــر ســؤال میبرنــد .دربــاره نمــاز نیــز نخســت
دربــاره اول وقــت بــودن و بــه عربــی بــودن آن تشــكیك میكننــد .ســپس
دربــاره اهمیــت دادن بــه نمــاز تشــكیك میكننــد و میگوینــد ا گــر نمــاز قضــا
هــم شــد ،اشــكالی نــدارد و بعــدا قضــای آن را میتــوان خوانــد .هنگامــی كــه
ً
زمینــه كامــا آمــاده شــد اصــل نمــاز را زیــر ســؤال میبرنــد.
در داخــل نیــز كســانی كــه دلباختــه اســتعمارگران هســتند بــه یــاری آنــان
یشــتابند و بــا شــیوههای مختلــف بــه فرهنــگ و بــاور دینــی مــردم حملــه
م 
ن و بــا اســتفاده از ادبیــات
ن و داســتا 
میكننــد؛ برخــی از راه نوشــتن رمــا 
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نامحــرم بــا یكدیگــر رابطــه دارنــد (حساســیتزدایی) .همچنیــن فیلمهایی
ـراد مرتكــب روابــط غیرشــرعی ،زندگــی شــاد و
را نشــان میدهنــد كــه افـ ِ
موفقــی دارنــد و افــراد مقیــد بــه ارزشهــای دینــی افــرادی عقــب مانــده و
افســرده و نــادان و خرافاتــی هســتند (ترغیــب بــه گنــاه و تســهیل ارتــكاب
گنــاه و در مقابــل بــاز داشــتن از پایبنــدی بــه دســتورات دینــی).
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جــذاب ،برخــی دیگــر بــا تهیــه فیلمهــای ســینمایی ،برخــی بــا انتشــار
نشــریات زرد و برخــی دیگــر بــا گوشــه و كنایــه ارزشهــای اســامی را زیــر
ســؤال میبرنــد.

خ ـ ـ ـ ــانه بهش ـ ـ ـ ـت ـ ـݡݡی
230

راه مبــارزه بــا تهاجــم فرهنگــی ایــن اســت كــه فرزنــدان خــود را در ســنین
كودكــی و نوجوانــی از تماشــای فیلمهــا ،داســتانها ،شــبكههای رادیویــی و
تلویزیونــی ماهــوارهای منــع كنیــم .چــرا كــه مواجهــه با ایــن رســانهها در این
ســنین بــه منزلــه ورود طفــل نــوزاد بــه محیطــی پــر از ویروسهــای خطرنــاك
اســت كــه هــر آن احتمــال مـیرود او را مســموم و بیمــار و نابــود كنــد؛ امــا تنهــا
بــه مبــارزه منفــی نمیتــوان و نبایــد ا كتفــا كــرد؛ افــزون بــر آن ،بایــد فرزنــدان
و نســل جدیــد را بهگونـهای تربیــت كــرد كــه بتواننــد از خودشــان در مقابــل
تهاجــم فرهنگــی دفــاع كننــد .بــه دیگــر بیــان ،بایــد آنهــا در مقابــل ایــن
تهاجــم مقــاوم و مصــون بشــوند تــا نــه تنهــا از آن متأثــر نشــوند؛ بلكــه بتوانند
بــه دشــمن ضربــه هــم بزننــد .الزمــه ایــن كار ،آ گاه كــردن آنــان بــه ترفندهــا
و شــگردهای دشــمنان در تهاجــم فرهنگــی ،توانایــی تجزیــه و تحلیــل
محتــوای فیلمهــا ،داســتانها و برنامههــای دشــمنان ،كشــف پیامهــا و
اهــداف پنهــان آنهــا و اثبــات نادرســتی آنهــا .ایــن امــر بیــش از همــه مســتلزم
تســلط بــر آموزههــای دینــی و داشــتن قــدرت دفــاع عقالنــی و منطقــی از
آنهاســت.

هــر صنــف از دینــداران در هــر مقــام و موقعیــت و جایگاهــی اگــر بــد عمــل
كنند ،مانعی در دعوت نســل جدید به نماز هســتند .والدین ،معلمان و دســت
انــدركاران مدرســه ،كارگــزاران حكومتــی و روحانیان ،همگی میتوانند 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 میكنــد .بــرای مثــال ،كســی كــه
ادعــای مســلمانی دارد نــه نظافــت و بهداشــت خــود را رعایــت میكنــد ،نــه اهــل
كار و تــاش اســت و نــه اخــاق خوشــی دارد .گاه بــد عمــل كــردن در دعــوت بــه
نمــاز و آموزههــای دینــی اســت .پــدری كــه بــا خشــونت و بــا اســتفاده از كلمــات
توهینآمیــز فرزنــدش را بــه نمــاز فــرا میخوانــد ،معلمــی كــه بــا روشهــای
ناصحیــح دانشآمــوزان را بــه نمــاز فــرا میخوانــد ،مدیــری كــه خــود در نمــاز
جماعــت حاضــر نمیشــود؛ ولــی از دانشآمــوزان میخواهــد در نمــاز جماعــت
شــركت كننــد ،همگــی نمونههایــی از بــد عمــل كــردن در مقــام دعــوت به نمــاز و
دیگــر آموزههــای اســامی اســت.
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سه .بد عمل كردن دینداران
تهاجــم فرهنگــی دشــمنان و بــد عمــل كــردن دینداران مكمل یكدیگر هســتند
و بــه منزلــه دو لبــه یــك قیچــی عمــل میكننــد .دشــمن در تهاجــم فرهنگــی بــا
ّ
شــیوهها و شــگردهای گوناگــون و جــذاب ،نســل جدیــد را از دامــن فرهنــگ
اســامی جــدا كــرده ،بــه ســمت فرهنــگ غربــی میكشــاند؛ برخــی دینــداران نیــز
بــا بــد عمــل كــردن خــود نســل جدیــد را از فرهنگ اســام به ســوی فرهنگ غرب
میراننــد.
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اثــر منفــی نــوع دوم بــد عمــل كــردن بســیار بیشــتر از نــوع اول اســت.
همچنیــن تأثیــر منفــی بــد عمــل كــردن برخــی صنفهــا ماننــد روحانیــان و
معلمــان دینــی و همــه كســانی كــه نســبت بیشــتری بــا دیــن و آموزههــای
دینــی دارنــد ،بســیار بیشــتر از دیگــران اســت.
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راه مبــارزه بــا ایــن مانــع در مرحلــه اول ایــن اســت كــه همــه اعضــای
جامعــه در حــد تــوان خــود پایبنــد بــه آموزههــای اســامی باشــند و بــه ایــن
ـاس إِ َمام ـاً
ـب نَف َْســهُ لِل َّنـ ِ
توصیــه امیرالمؤمنین؟ع؟عمــل كننــد كــه " َم ـ ْن ن ََصـ َ
َف َعلَ ْی ـ ِه أَنْ یَ ْبــدَ أَ ِب َت ْعلِیـ ِـم نَف ِْس ـ ِه َق ْبـ َـل تَ ْعلِیـ ِـم َغ ْی ـ ِر ِه َو لْ َیكُ ـ ْن تَأْ ِدی ُبــهُ ب ِِســی َرتِ ِه َق ْبـ َـل
تَأْ ِدی ِبـ ِه ِبلِ َســانِه"؛ 1كســی كــه خــود را پیشــوای مــردم قــرار میدهــد بایــد پیــش
از تعلیــم دیگــران بــه تعلیــم خــود بپــردازد و پیــش از تربیــت بــا ســخن و زبــان
بــه تربیــت بــا عمــل بپــردازد .از آنجــا كــه ایــن امــر بــه اینصــورت محقــق
نمیشــود ،بایــد بــه فرزنــدان ایــن آ گاهــی را داد كــه ا گــر عیــب و نقصــی
هســت در مســلمانی ماســت نــه از اســام؛ ایــن مطلــب را بایــد در حــد درك
و فهــم فرزنــد بــه او منتقــل كــرد .میتــوان بــرای نمونــه برخــی آموزههــای
مترقــی اســام را بــرای آنــان تبییــن و تشــریح كــرد و بــرای آنــان روشــن كــرد
كــه ا گــر ایــن آموزههــا در جامعــه و در زندگــی فــردی و اجتماعــی پیــاده شــود
چــه تحــول بزرگــی اتفــاق خواهــد افتــاد.
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2323رایــس ،فیلیــپ ،رشــد انســان :روانشناســی رشــد از تولــد تــا مــرگ ،ترجمــه
مهشــید فروغــان ،ارجمنــد ،تهــران1387 ،ش.
2424ســیف ،علــی ا كبــر ،تغییــر رفتــار و رفتــار درمانــی :نظریههــا و روشهــا ،تهــران،
نشــر دانــا1373 ،ش.
2525شعیری ،محمدبنمحمد ،جامع األخبار ،مطبعه حیدریه ،نجف.
2626شهرآرای ،تنبیه و شرایط مناسب آن برای اصالح رفتار( ،نورمگز).
2727صدوق ،خصال ،ج  ،2قم ،انتشارات جامعه مدرسین1403 ،ق.
2828صدوق ،من الیحضره الفقیه ،چ دوم ،قم ،جامعه مدرسین1404 ،ق.
2929طباطبایــی ،محمدحســین ،المیــزان فــی تفســیر القــرآن ،ج  ،16 ،12ترجمــه
ســیدمحمدباقر موســوی همدانــی ،قــم ،انتشــارات اســامی جامعــه مدرســین
حــوزه علمیــه قــم.
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3030طبرسی ،حسنبنفضل ،مكارم األخالق ،قم ،الشریف الرضی1412 ،ق.
3131طبرســى ،علــى بنحس ـن ،مشــكاة األنــوار فــی غــرر األخبــار ،نجــف ،مطبعــه
الحیــدری1344 ،ش.
3232طریحــى ،فخرالدیــن ،مجمــع البحریــن ،تصحیــح احمــد حســینى اشــكورى،
تهــران ،مرتضــوی1375 ،ش.
3333طوسی ،امالی ،قم ،دار الثقافه1414 ،ق.
3434عاملــی ،شــیخ حــر ،محمــد حســن ،وســائل الشــیعة ،ج  ،4مؤسســه آل
البیت؟مهع؟ ق ـم1409 ،ق.
3535فیســت ،جــس و فیســت ،گریگــوری جــی ،نظری ههــای شــخصیت ،ترجمــه
یحیــی ســیدمحمدی ،تهــران ،نشــر روان1386 ،ش.
شهــای تربیتی در قــرآن ،ج ،1قم ،پژوهشــگاه
3636قائمــی مقــدم ،محمــد رضــا ،رو 
حوزه و دانشــگاه.
3737قمى ،علىبنابراهیم ،تفسیر القمی،دار الكتاب ،قم 1404،ق.
3838كلینــی ،محمدبنیعقــوب ،الكافــی ،غفــارى علــى ا كبــر و آخونــدى ،محمــد،
تهــران ،دار الكتــب االســامیه1407 ،ق.
3939گلــزاری ،محمــود ،تربیــت نســلی نمازگــزار ،نمــاز و تربیــت ،دفتــر دوم ،ســتاد
اقامــه نمــاز1377 ،ش.
4040لیثــى واســطى ،علىبنمحمــد ،عیــون الحكــم و المواعــظ ،قــم ،دارالحدیــث،
1376ش.
4141ماســن ،هنری و دیگران ،رشــد و شــخصیت کودک ،ترجمه مهشــید یاســایی،
تهــران ،نشــر مرکــز و کتاب مــاد1380 ،ش.
4242مجلســی ،محمــد باقــر ،بحــار االنــوار ،بیــروت ،دار احیــاء التــراث العربــی،
1403ق.
4343مجلســی ،مــرآة العقــول ،تصحیــح هاشــم رســولی محالتــی ،قــم ،دار الكتــب
االســامیه1404 ،ق.
4444محمــدی ریشــهری ،محمــد ،میزان الحكمــه ،ج ،5قــم ،دفتــر تبلیغــات
اســامی1362،ـ1363ش.
4545مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار ،ج ،22قم ،انتشارات صدرا1371 ،ش.
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4646آمــدى ،عبــد الواحــد بــن محمــد ،غــرر الحكــم و درر الكلــم ،تصحیــح
ســیدمهدی رجایــی ،قــم ،دار الكتــاب االســامی1410 ،ق.
4747شــریف رضــی ،محمــد بــن حســین ،المجــازات النبویــه ،تصحیــح مهــدی
هوشــمند ،قــم ،دار الحدیــث1380 ،ش.
4848نــوری ،حســین ،مســتدرك الوســائل و مســتنبط المســائل ،ج ،15قــم ،آل
البیــت1408 ،ق.
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درسنامه عمومی معارف مناز:
مفتاح ،جمعی از نویسندگان.
درسنامههای تخصصی:
ویژه پژوهشگران:
مجموعه معراج:
		
آداب مناز ،محمدمهدی حائریپور.
			
ارسار مناز ،علیمحمد باقی.
			
آثار مناز ،دکرت ابوالفضل ساجدی.
			
دعوت به مناز ،ابراهیم اخوی.
			
مناز در فرق اسالمی ،رضا اخوی.
			
مناز در ادیان ،دکرت ابوالقاسم جعفری.
			
راههای تکمیل مناز ،ابراهیم کفیل.
			
ویژه مربیان مهد کودک:
درسنامه شکوفههای باغ بندگی ،عبداالحد اسالمی.
		
ویژه خانوادهها و مربیان آموزش خانواده:
درسنامه خانه بهشتی ،دکرت محمد داودی.
		
ویژه مدیریان ارشد نظام:
نقش مدیران در توسعه فرهنگ مناز ،دکرت 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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