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شناسایی و تبيين نقش والدین در نهادینه سازی نماز در خانواده از منظر
اسالم
دكتر عسگر آرمون()1؛ محمد صاحبقران فرد()2
()1دكتری علوم تربيتی؛ مدرس و مسئول آموزش دانشگاه علوم پزشكی اردبيل
()2كارشناسی ارشد روانشناسی بالينی ،پژوهشگر و مدرس دانشگاه علوم پزشكی اردبيل
چکيده:
پديده نمازگريزی يكی از مسائل عبادی و فرهنگی امروز جامعه اسالمی است كه بنا به نتايج
تحقيقات از مهمترين عوامل آن كمتوجهی و حتی بیتوجهی برخی از خانوادهها به پرورش
دينی فرزندان است .گستره اين عوامل به حدی است كه اقامه فريضه الهی «نماز» در خانواده
ها كم رنگ تر شده است .خانواده بعنوان عنصری بنيادی و تأثيرگذار ،در تربيت معنوی و
ترويج فرهنگ نماز ،نقش اساسی دارد .در اين ميان از راهكارهای مطمئن جهت احياء و
نهادينه سازی فرهنگ نماز در خانواده ،تأمل در آيات قرآن كريم و روايات وارد شده از پيامبر
اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) است .اين مطالعه با هدف «شناسايی و تبيين نقش والدين در
نهادينه سازی نماز در خانواده از منظر اسالم» ،انجام يافته است .مطالعه حاضر به روش
كتابخانه ای -اسنادی ،در رابطه با الگوها و نحوه كاربرد راهكارهای مكتب اسالم برای والدين
در خانواده ،جهت نهادينه سازی فرهنگ نماز با ايجاد تغيير و اصالح در ابعاد؛ «دانشی-
شناختی ،نگرشی -عاطفی و رفتاری-عملكردی» اعضای خانواده انجام يافت .نتايج حاصل از
اين مطالعه بيانگر آن است كه راهكارها و جهت دهیهای دين اسالم الگويی كامل برای
والدين جهت تسهيل در نهادينه سازی فرهنگ نماز از طريق تغيير و اصالح در سه حوزه؛
شناختی ،نگرشی و رفتاری اعضای خانواده می باشد.
واژگان كليدی :نماز ،والدين ،خانواده ،دين اسالم.
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الف) كليات
 :1-1مقدمه
والدين به عنوان اولين و تأثيرگذارترين منابع تربيتی فرزندان ،وظايف و مسئوليتهای
خطير و دشواری را در عرصه تربيت دينی و معنوی و مقابله با انواع كج روی ها و انحراف
های اجتماعی و جهت دهی به رفتار آنان عهده دار هستند .سهل انگاری والدين در تربيت
فرزندان و جهت دهی و كنترل رفتارهای آنان ،آثار فردی و اجتماعی زيان بار و جبران
ناپذيری در زندگی آينده فرزندان و جامعه بر جای می گذارد.
در دنيای معاصر كه عوامل متعددی در برابر تربيتِ مطلوب مانع ايجاد كرده اند ،نقش و
وظايف خانواده ها پرمخاطره تر از گذشته است .كم توجهی والدين در امر تربيت فرزندان،
آثار زيان بار و مخربی را در زندگی آينده فرزندان بر جای می گذارد .اگر كودک در محيطی
تربيت شود كه اعضای آن به حوزه های تربيتی معنوی و عبادی  -به خصوص در زمينه اقامه
نماز -بی توجه هستند ،بی ترديد ،اين كودک نيز در آينده ،الگوی تربيتی مناسبی بر نسل بعدی
خود نخواهد بود .والدين بايد تربيت صحيح فرزندان را از دوران كودكی و حتی قبل از تولد
فرزند آغاز نمايند و راهنمای تربيتی شايسته ای برای آينده فرزندشان باشند؛ زيرا در بزرگ
سالی ،تربيت و شخصيت فرد به طور كامل تكوين می يابد و تغيير و اصالح آن ،بسيار دشوار
می باشد.
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يكی از ابعاد تربيت عبادی-معنوی كه امروزه در خانواده ها بدان كم توجهی شده است،
فرهنگ اقامه نماز است .بی توجهی به اين امر آثار و عواقب جبران ناپذيری را بر فرد ،خانواده
و جامعه اسالمی در پی خواهد داشت .بنابراين در راستای احياء فرهنگ نماز و گسترش آن
در سطح جامعه ،بنيادی ترين و تأثيرگذارترين نقش را خانواده به عهده دارد .بر اين اساس،
ضرورت دارد كه والدين جهت نهادينه سازی فرهنگ نماز در خانواده و در بين فرزندان،
برنامه ريزی منسجم و مناسبی داشته باشند .جهت نيل به اين هدف ،والدين ضمن اينكه نمونه
و الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشند ،با تشريح احكام اسالمی و تبيين سيره تربييتی انبياء
الهی و ائمه معصومين(ع) در زمينه اهميت نماز و آثار و فوائد آن برای خانواده ،در نهادينه
سازی فرهنگ اقامه نماز گام های مؤثری بردارند.
بر همين اساس ،تشريح رويكرد دين مبين اسالم در حوزه فرهنگ نماز و الگوگيری
والدين از اين رويكردها جهت نهادينه سازی آن در خانواده ،محور مورد بررسی اين مطالعه
است.
 :2-1بيان مسأله
تربيتِ همه جانبه انسان نيازمند شناخت دقيق و همه جانبه ويژگی های فردی ،استعداد ها،
شرايط محيطی ،موانع و محدوديت ها و نحوه به كارگيرى روش های مناسب تربيتی است.
بدون شناخت كامل فرد ،در مسير تربيت انسانی موفقيت حاصل نخواهد شد .در اين ميان
خانواده نقش انكار ناپذيری در جهت دهی به آينده فرزندان دارد .جامعه سالم و خالق از
طريق تربيت صحيح فرزندان در خانواده ايجاد می شود .با توجه به اينكه در گام اول اين
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والدين هستند كه بر تربيت كودک تأثير می گذارند؛ والدين بايد قبل از ورود فرزندان به
جامعه ،به رشد و تربيت صحيح وى در ابعاد؛ معنوی ،مادی ،جسمانی ،اخالقی ،فرهنگی،
اجتماعی ،فردی و ...تالش نمايند و محيط مساعدی را براى فرزندان ايجاد كنند تا استعدادها
و توانمندی های آنها به نحو مطلوبی شكوفا گردد.
در سالهای اخير مسائل مختلف تربيتی ،خانواده ها را با چالش ها و تهديدهای جدی
مواجه ساخته است .از مهمترين اين چالش ها و آسيب ها مربوط به حوزه عبادی -معنوی و
به خصوص فرهنگ اقامه نماز در خانواده می باشد .كم توجهی بر اين حوزه از تربيت ،آثار و
تبعات جبران ناپذيری را به دنبال داشته است و هر روز آثار منفی و زيان بار آن گسترده تر
می شود .از جمله نتايج اين آسيب ها؛ تضعيف مبانی اعتقادی و باورها در خانواده ،تضعيف
روابط عاطفی و گسترش آيين ها و مسلك های موهومی و خرافی در جامعه می باشد.
افزون بر اين ،ارتباط كم و يا نامناسب والدين و فرزنـدان ،پديد آمدن رقيب های
اثرگذار و قوی در برابر خـانواده (اينترنت ،رسانه های ماهواره ای ،شبكه های اجتماعی
مجازی و  )...و مهم تر از همه كم رنگ شدن ارزشها و باورهای دينی و معنوی در اغلب
خـانواده هايی كه از نماز فاصله گرفته اند ،موجب گرديده تا بحران های تربيت معنوی در
آستانه ظهور باشد .اين آسيب ها و بحران های تربيتی در جهان معاصر موجب به مخاطره
افتادن و تـضعيف نقش تربيتی خـانواده هـا شـده است.
نتايج بررسی های انجام شده توسط انديشمندان و پژوهشگران حوزه علوم تربيتی ،نشانگر
آن است كه در جهان امروز ،معيشت اخالقى-تربيتی بشر در نتيجه متزلزل شدن نظام هاى
ارزشى و تضعيف مبانى مقدسات ،تهديد شده است؛ پايدارترين عقايد دينى از وى گرفته
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شده ،انديشه هاى مكانيكى و بی پايه جايگزين آن گشته و انسان با بحران هاى متنوع درونى
و بيرونى مواجه شده است كه مهم تر از همه بحران معرفت دينى و بدتر از آن ،بحران تربيت
دينى می باشد(كريمی.)17 - 16 :1384 ،
در اين راستا ،والدين ،برای ايفای نقش تربيت معنوی و احياء فرهنگ نماز در خانواده،
ابتدا بايد در حوزه اقامه نماز آسيبشناسی كنند و نقاط قوت و ضعف و فرصتها و
تهديدهای پيشرو را ترسيم نمايند .با شناسايی دقيق و كامل وضعيت ،می توان نقاط قوتها
را تقويت و ضعفها را به حداقل رساند و بستر مناسب را جهت استفاده از فرصتها و تبديل
تهديدها به فرصت فراهم ساخت .در اين راستا ،دقت در الگوهای تغيير و اصالح در ابعاد
شناختی ،نگرشی و عملكردی اعضاء خانواده نسبت به اقامه نماز بايد در برنامه های تربيتی
لحاظ شود.
اين مطالعه با هدف شناسايی و تبيين نقش والدين در نهادينه سازی و ترويج فرهنگ اقامه
نماز در خانواده و رفع موانع موجود و تبيين ديدگاه اسالم در اين زمينه ،انجام می يابد .جهت
تحقق اين خواسته به بررسی آيات قرآن كريم و روايات وارد شده از پيامبر اكرم(ص) و ائمه
اطهار(ع) به عنوان الگويی شايسته ،برای مواجهه با چالش های متعدد و موانع اقامه نماز در
خانواده و راهكارهای رفع آن پرداخته می شود.
 :3-1اهداف مطالعه
الف) هدف كلی:
 −شناسايی و تبيين نقش والدين در نهادينه كردن نماز در خانواده از منظر اسالم
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ب) اهداف جزئی:
 -1آشنايی با انواع آسيب ها و چالش های تربيتی در حوزه نماز در خانواده؛
 -2شناسائی نيازهای تربيتی در اقامه نماز در خانواده از ديدگاه صاحبنظران تربيتی و
دين اسالم؛
 -3اولويت بندی نيازهای تربيتی در ترويج نماز در خانواده توسط والدين متناسب با
الگوی تربيتی اسالمی؛
 -4ايجاد تغيير در نحوه ترويج فرهنگ نماز توسط والدين بر مبنای رويكرد اسالم؛
 -5آگاهی از نحوه تبعيت اعضاء خانواده از راهكارهای دين اسالم در نهادينه سازی
فرهنگ نماز.
 :4-1ضرورت و اهميت مطالعه
بررسی رويكردهای مختلف در زمينه تربيت عبادی تبيين كننده اين است كه هدف
تربيت عبادی ،رسيدن به كمال فردی ،قرب الهی ،سعادت دنيوی و اخروی انسان است.
اهميت تربيت بدان حد باالست كه پيامبر اكرم(ص) هدف از رسالت خويش را تربيت اخالقی
معرفی نموده است :رسول اكرم (ص) می فرمايند« :إِنَّما بُعِ ْثتُ لِأُتَمِّمِ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»(محدث
نوری1408 ،ق ،ج )187 :11؛ برای تكميل مكارم اخالقی برانگيخته شدم .در اين راستا از
عوامل زمينه ساز در شكوفايی تربيت اخالقی – عبادی ،نماز و اقامه آن می باشد.
با عنايت به اينكه ،منابع غنی و معتبر(اسالمی و روايی) فراوانی مؤيّد برتر بودن رفتار و
بينش اسالمی جهت نماياندن شاخصه های تربيت عبادی و به خصوص ترويج فرهنگ نماز
می باشد ،اين امر تبيين كننده اهميت و ضرورت مطالعه معارف اسالمی در اين زمينه است.
31

دو فصلنامه علمی -تخصصی معارف فقه علوی؛ ویژه نامه همایش ملی نماز ،تعالی فردی و اجتماعی/اردیبهشت ماه 1397

از ديگر علل تبيين كننده اهميت و ضرورت مطالعه حاضر اين است كه از ديدگاه
اسالمی نماز از مهم ترين اعمال عبادی است آن چنان كه قبولی ساير اعمال در گرو قبولی
نماز است« :أوَّلُ ما يُحاسَبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ ،الصَّالهُ فَإنْ صَحَّتْ لَهُ الصَّالهُ صَحَّ ماسِواها ،وَ إنْ رُدَّتْ
رُدَّ ماسِواها»(همان ،ج )25 :3؛ اوّلين عملی كه از انسان مورد محاسبه و بررسی قرار می گيرد
نماز است ،چنانچه صحيح و مقبول واقع شود ،بقيه اعمال و عبادات نيز قبول می گردد واگر
نماز مردود شود ساير اعمال نيز رد خواهد شد.
افزون بر اين عواملی نظير؛ كامل و متعالی بودن الگوی تربيتی اسالم و اينكه منابع علمی
و دينی متعددی تأييد كننده الگوی تربيتی اسالمی بوده اند ،تبيين كننده ضرورت و اهميت
مطالعه حاضر است.
 :5-1سواالت مطالعه
 .1آسيب ها و چالش های تربيتی در حوزه اقامه نماز در خانواده امروز كدام حيطه ها را
شامل می شود؟
 .2با چه خط مشی هايی میتوان با چالش های اقامه نماز در خانواده مقابله و از بروز آن
پيشگيری نمود؟
 .3آيا بين ديدگاه صاحبنظران تربيتی و اسالم در رابطه با نيازهای تربيتی در زمينه اقامه
نماز در خانواده ارتباطی وجود دارد؟
 .4آيا بين تغيير در شيوه ترويج فرهنگ نماز توسط والدين و تحقق اهداف تربيت عبادی
مطابق ديدگاه اسالم رابطه وجود دارد؟
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 .5تا چه حد راهكارهای مكتب اسالم جهت رفع چالش های اقامه فرهنگ نماز در
خانواده معاصر كارساز است؟
 .6الگوی مناسب تغيير شيوه نهادينه سازی فرهنگ نماز از ديدگاه اسالم چه نوع الگويی
است؟
 :6-1روش مطالعه
مطالعه حاضر ،به روش كتابخانه ای -اسنادی انجام يافته است .بدين صورت كه نتايج
پژوهش های ميدانی مرتبط در مجالت علمی  -پژوهشی و گزارش تحقيقات انجام يافته و نيز
اسنادی نظير؛ منابع اصيل دينی ،تفاسير قرآن ،كتب ارزشمند انديشمندان اسالمی ،كتب معتبر
كه حاوی احاديث و روايات منقول از ائمه معصومين(ع) و متون تربيتی است ،بررسی و مرور
گرديد .سپس با استفاده از فرمهای فيشبرداری ،اطالعات كافی گردآوری و ثبت شد و در
راستای دستيابی به اهداف پژوهش ،توصيف و تحليل گرديد.
 :7-1یافته های پژوهش :يافته های اين مطالعه بر اساس سواالت پژوهش به شرح ذيل است:
یافته های سوال  :1عمده ترين آسيب ها و چالش های تربيتی در حوزه اقامه نماز در
خانواده امروز شامل حيطه های؛ شناختی ،عاطفی-نگرشی و رفتار عملی می باشد.
یافته های سوال  :2با استفاده از مديريت و برنامه ريزی استراتژيك تربيتی و پياده سازی
الگوهای فراكنشی میتوان با چالش ها و موانع اقامه نماز در خانواده مقابله و از بروز آن
پيشگيری نمود.
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یافته های سوال  :3مطابق بررسی انجام شده ،در رابطه با نيازهای تربيتی در زمينه اقامه
نماز در خانواده بر اساس ديدگاه صاحبنظران تربيتی و اسالم همسو می باشد و هر دو ديدگاه
بر تغييرات در خانواده در راستای استفاده مناسب از الگوهای تربيت عبادی در خانواده تأكيد
می كنند.
یافته های سوال  :4بين تغيير در شيوه ترويج فرهنگ نماز توسط والدين و تحقق اهداف
تربيت عبادی مطابق ديدگاه اسالم ارتباط مثبت و مستقيمی وجود دارد.
یافته های سوال  :5راهكارهای مكتب اسالم در حد بااليی جهت رفع چالش های اقامه
فرهنگ نماز در خانواده معاصر كارساز و اثربخش است.
یافته های سوال  :6الگوی مناسب تغيير شيوه نهادينه سازی فرهنگ نماز از ديدگاه
اسالم الگوی تغيير و اصالح تدريجی و گام به گام است نه تغييرات سريع و دفعی.
 :8-1تعاریف متغيرهای مطالعه
نماز :در لغت نماز به معنى عبادت ،پرستش ،نياز ،بندگى و اطاعت می باشد(دهخدا،
 :1382ذيل واژه نماز) .نماز يكی از واجبات دين است و عبادتی است كه مسلمانان پنج بار در
شبانه روز به جا مى آورند و در واقع نشانگر تواضع و فروتنی انسان در برابر خداوند و
نيازمندی انسان به خدا و نماد بی نيازی خداوند است .نماز در واقع وسيله تشكر از نعمتهای
خدا ،شيوه ای برای سنجش انسان ،وسيله تقرب به خدا ،اولين واجب بعد از ايمان به توحيد
و معاد ،از اصلی ترين سفارش انبياء ،سبب نشاط مومنان در پيشگاه خدا ،عامل آمرزش گناهان
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و موجب قبولی تمام عبادت ها و موجب نجات و عاقبت بخيری انسان است(حسينيا:1390 ،
.)122
خانواده :خانواده به گروه دو يا چند نفرهای اطالق میشود كه با هم زندگی میكنند،
درآمد مشترک برای غذا و ديگر ضروريات زندگی دارند و از طريق خون ،فرزندخواندگی يا
ازدواج ،با هم نسبت دارند .در يك خانواده ممكن است يك يا چند خانواده زندگی
كنند(اعزازی .)64 :1385 ،برخی خانواده را يك سازمان اجتماعی دانسته ،بعضی روابط
خويشاوندی و همخونی را پايه تشكيل خانواده تلقّی كرده ،عدهای ديگر عامل اقتصادی ،و
گروهی نيز عوامل روانی و جنسی را سبب پيدايش آن دانستهاند(كاتوزيان ،1393 ،ج 1 :1ـ.)3
نگرش :نگرش تركيبی از باور ها و هيجان هايی است كه شخص را پيشاپيش آماده می
كند تا به ديگران ،اشيا و گروه های مختلف به شيوه ی مثبت يا منفی نگاه كند .نگرش ها
ارزيابی از اشيا را خالصه می كنند و در نتيجه پيش بينی يا هدايت اعمال يا رفتارهای آينده را
بر عهده می گيرند(اتكينسون و هيلگارد .)138 :1378 ،آلپورت نيز نگرش را چنين تعريف می
كند« :حالتی ذهنی يا عصبی حاكی از تمايل ،كه از طريق تجربه سازمان يافته و بر پاسخ های
فرد به تمامی موضوعات و موقعيت هايی كه با آن در ارتباط است ،تاثيری جهت دار يا پويا
دارد» (اتوكالين ،1392 ،ج .)538 :2
دانش :دانش به مجموعه ای از عاليم گفته می شود كـه توضيح معنا يا محتوای
تفكراتی است كه فرد به شكل قابل توجيه ،يقين دارد كه آنها صحيح هستند .بنابراين «دانستن»
حـالتی ذهـنی و دارای سه ويژگی است )1 :شخص يقين دارد كه درست اسـت؛  )2شخص
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مـی توانـد آن را تبيين و توجيه نمايد و  )3آن موقعيت صحيح است يا به نظر می رسد
صحيح باشد .در اين راستا دانششناسی به مطالعه و بررسی پيرامون دانش و عناصر سازنده
آن ،يعنی داده و اطالعات میپردازد(ابرامی و فتاحی.)26 :1386 ،
رفتار :هر فعاليت و عملی كه موجود زنده انجام میدهد و متضمن كارهای بدنی آشكار
و پنهان اعمال فيزيولوژيك ،عاطفی و فعاليت عقلی باشد ،اين اصطالح برای هر عمل خاص
يا مجموعه اعمال بهكار میرود(شعارینژاد .)54 :1390،همچنين تغيير رفتار به كاربرد
مجموعه ای از اصول و فنون يادگيری گفته می شود كه هدف آن اصالح رفتار افراد می
باشد(سانتراک.)21 :1389 ،
ب) پردازش موضوع
 :1-2تربيت عبادی  -دینی در خانواده
از شاخصه های اصلی تربيت در خانواده ،ايمان و تقويت اعتقادات دينی می باشد .از
آنجايی كه عبادت از نيازهای انكارناپذير و بنيادی انسان است؛ دين مبين اسالم آن را به منزله
يك برنامه كامل و محوری و بسته جامع تربيتی جهت تربيت و پرورش انسان برنامهريزی
كرده است؛ اما نداشتن شناخت كافی برخی از والدين به اين واقعيت موجب گرديده كه برخی
تصور كنند كه دين اسالم قوائد و شيوهای برای تربيت عبادی و معنوی ندارد.
اين در حالی است كه در قرآن كريم تقوی ،پرهيزگاری و ايمان و معياری برای ميزان
بهره مندی انسان از تربيت معرفی شده است« :يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن َذكَر و أُنثَى َو
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جَعَلْنَاكُم شُعوباً وَ قَبائِلَ لتَعارفُوا ِإنَّ أَكْرَمكُم عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُم .»1بنابراين مطابق اين آيه و آيات
مشابه ،مالک برتری انسان ،تقوی و پرهيزكاری است.
در زمينه اهميت و نقش تربيت عبادی می توان گفت كه از بزرگترين ثمرات ايمان و
تربيت معنوی ،دستيابی به آرامش عميق انسان است« :الَّذِينَ آمَنُو ْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُو ُبهُم بِذِكْرِاللّهِ أَالَ
بِذِكْرِاللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»2؛ آنان كه ايمان آورده اند دلهايشان به ياد خداوند آرام گيرد .همانا با
ياد خداوند دل ها آرام مى گيرد .همچنين خداوند متعال در آيات متعددی به مقام واالی اهل
ايمان اشاره كرده و از جمله می فرمايد« :يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَات»3؛ خداوند مقام اهل ايمان و صاحبان علم را رفيع و بلند می گرداند.
در اين راستا ،اساسی ترين ابعاد تربيت دينی در سنين كودكی ،تربيت اعتقادی است.
مكتب انسان ساز اسالم به اين بُعد از تربيت اهميت ويژه ای قائل شده است و همين طور
روايات متعددی از پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) و سيره رفتاری آنها با فرزندان خويش
نقل شده است(محمدى ری شهرى.)116 :1391 ،
با تأمل در آيات متعدد قرآن كريم (تحريم ،6 :مريم ،55 :لقمان 13 :و  ،17هود)44 :
چنين استنباط می شود كه از منظر اسالم ،خانواده اولين و مهمترين نهاد تربيتی می باشد كه
بايد در راستای ارج گزاری كرامت ذاتی انسان و هموار نمودن مسير ارتقاء كرامت اكتسابی بنا
نهاده شود .خانواده به طور مستقيم بر شخصيت و تربيت فرد تأثير گذار است و شاكله تربيتی

 - ١ﺳﻭﺭﻩ ی ﺣﺟﺭﺍﺕ ،ﺁﻳﻪ ی .١٣
 - ٢ﺳﻭﺭﻩ ﻱ ﺭﻋﺩ ،ﺁﻳﻪ ﻱ .٢٨
 - ٣ﺳﻭﺭﻩ ی ﻣﺟﺎﺩﻟﻪ ،ﺁﻳﻪ ی .١١
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وی را سامان میدهد و «از روشنترين جلوهگاههای رحمت و مودت است كه بهدليل
مناسبات و روابط ويژه عاطفی ،پايدارترين تأثيرات روحی ،اخالقی و رفتاری را در ساختار
تربيتی انسان به جای میگذارد»(صمدی و رضايی.)97 :1390 ،
بيشتر خانواده های امروز به جهت مواجهه با مشكالت مالی و اقتصادی درگير حل
مسائل معيشتی و مادی شده اند و به تربيت دينی و آموزش نماز به آنها كم توجهی نموده اند.
اين امر موجب میشود كه فرزندان وقتی به مرحله بلوغ رسيدند ،عالقه و رغبت چندانی به
نماز نداشته باشند .در اين راستا رسول گرامی اسالم(ص) فرموده اند« :وَيلٌ الِوالدِ آخِرِ الزَّمانِ
ن آبائِهِمُ المُشركين؟ فَقالَ ال ،مِنْ آبائِهمُ المُؤمِنينَ اليُعلّ َموُنَهُم
من آبائِهِمْ! فَقيلَ يا َرسُولَ اللّهِ مِ ْ
شَيئاً مِن الفرائضِ وَ اِذا تَعَلَّمُوا َاوْالدُهُمْ مَنَعُوهُمْ» محدث نورى1408 ،ق ،ج )625 : 2؛ وای بر
فرزندان آخر الزمان از شيوة ناپسند پدرانشان ،عرض شد يا رسول اهلل :پدران مشركشان؟
فرمود :خير ،بلكه پدران مسلمانی كه چيزی از فرايض اسالمی و معارف دينی را به
فرزندانشان نمی آموزند و اگر فرزندان از فرايض چيزى فراگيرند بازشان دارند.
بنابراين ،والدين به عنوان نخستين الگوهای تربيتی فرزندان ،وظايف و مسئوليتهای
خطير و دشواری را در عرصه تربيت معنوی و شكل دهی به شخصيت آنان عهده دار هستند.
والدين با ايفای صحيح نقش تربيت معنوی خويش ،باعث ايجاد و تقويت اخالق و
عملكردهای معنوی و دينی فرزندانشان میگردند.
عالوه بر اين ،مناسب و شايسته بودن والدين در نقش الگويی ،از مهمترين و
اثربخشترين روشهای يادگيری و اجتماعیشدن فرزندان در تربيت مطلوب معنوی و دينی
است .فرزندان بهدليل آمادگی ذهنی ،سادگی و بیآاليشی روحی ،پاكی سرشت و انگيزه،
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تمايل شديدی به انتخاب الگو در زندگی خود دارند و در اولين گام پدر و مادر را سر مشق و
الگوی خويش قرار میدهند و در صورت شايسته نبودن الگو و فقدان روابط عاطفی والدين،
اثرهای نامطلوبی بر شخصيت فرزندان خواهد گذاشت(فالح رفيع.)35 :1391 ،
 :2-2ترک نماز؛ علل و راهکارها:
نماز به عنوان يك فريضه الهی ،مورد تأكيد دين اسالم بوده است و سهل انگاری و ترک
آن به هر دليلی در مكتب اسالم مورد نكوهش قرار گرفته است .قرآن كريم كسانی را كه از
نماز غافل هستند ،تهديد نموده است« :فَوَ ْيلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُو َن»4؛ پس
وای بر نمازگزاران آنان كه از نمازشان غافلند .حضرت امام رضا(ع) نيز ،مسلمانان را از غفلت
از نماز بر حذر داشته و در تفسير آيه فوق فرموده است« :سَاهُون ،عَن وَقتِهِم
يَتَغافلوُن»(عزيزی)60 :1389 ،؛ ساهون آنهايی هستند كه غافل از اوقات نمازهای واجب خود
هستند.
در همين راستا ،امام رضا(ع) فرموده اند كه پيروان و شيعيان راستين ما را به سه روش
آزمايش نماييد:
اول؛ به اهميت دادن بر اوقات نماز ،كه آيا اول وقت نماز را بر پای میدارند يا خير؟
دوم؛ در حفظ اسرار ،و سوم؛ از حيث دستگيری و حمايت مالی از برادران دينی(همان.)63 :
ترک نماز علل و عوامل مختلفی دارد .بر اساس نتايج بررسی های انجام يافته در اين
مطالعه ،برخی از علل ترک نماز توسط فرد عبارتند از :نامناسب بودن روش دعوت به نماز،

 - ٤ﺳﻭﺭﻩ ﻣﺎﻋﻭﻥ ،ﺁﻳﺎﺕ  ٤ﻭ .٥
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گناه و آلودگی ،شناخت ناكافی نسبت به خدا ،شناخت محدود از فلسفه نماز ،دنيا زدگی،
نداشتن برنامه منسجم درباره نماز.
يكی از عوامل اصلی ترک نماز ،نامناسب بودن روش دعوت به نماز و اجبار و تحميل
نماز بر فرد می باشد .از شخص جوانی كه نماز را ترک كرده بود ،سوال كردند كه تو در
كودكى اهل نماز بودی چرا االن نماز را ترک كرده ای؟ گفت :از ترس پدرم به اجبار در
كودكى و نوجوانى نماز می خواندم! او هنگام نماز صبح ،وقـتى كه در خواب بودم عصا به
دست بر بالينم مى آمد و با خشونت بيدارم مى كرد ،اگر لحظه اى دير برمى خاستم با همان
عصا مرا تنبيه می كرد .گاهى در سرماى سوزان زمستان مرا كنار حوض حياط مى برد و مى
گفت :يخها را بشكن و وضو بگير! من جز اطاعت چاره اى نداشتم ،امّا اكنون كه جوان و قوی
هستم و پدر پيرم حريف من نيست نماز را ترک كرده ام و آن دينِ عصايى و اجباری را رها
نمودم(ميركمالی.)32 :1394 ،
مؤثرترين راهكارها جهت جلوگيری از ترک نماز ،استفاده از روشهای تربيتی غير مستقيم
است .بر اين اساس جهت ممانعت از سهل انگاری فرزندان در اقامه نماز و يا در حالت
حادتر؛ جهت جلوگيری از ترک نماز ،بايد تغييرات اساسی در شناخت ،نگرش و عالقه مندی
ها و نيز در رفتارها و عملكرد فرزندان ايجاد گردد .بدين صورت كه والدين به فرزندان در
مورد علل وجوب نماز و آثار و ثمرات آن(تغيير و اصالح شناخت) توضيح دهند و با استفاده
از روشهای خوشايند ،برخورد شايسته و تشويق كودكان جهت گرايش به نماز(تغيير و اصالح
نگرش) و نيز با عملكرد مطلوب خويش و التزام عملی به اقامه نماز و دوری از اعمال نهی و
منكر(تغيير و اصالح رفتاری) می توانند به شكل مؤثر و به صورت غيرمستقيم در گرايش
فرزندان به نماز اقدام نمايند.
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در اين راستا ،والدين كه در سال های نخستين حيات فرزندان ،آنها را با عبادت خداوند
و اقامه نماز آشنا نموده اند ،بايد برای فرزندان خود نمونه ای از شخصيت های وارسته را بـه
عنوان الگوهاى معنوى به آنها معرفى نمايند تا ضمن اينكه روحيه الگوپذيرى در آنها ايجاد
شود ،آنها بتوانند الگويی شايسته برای تبعيت داشته باشند.
 :3-2ابعاد تغييرات انسانی جهت نهادینه سازی اقامه نماز
از مجموع منابع مورد مطالعه در مورد اقامه نماز در آموزه های اسالمی چنين حاصل
شدكه برای نهادينه سازی اقامه نماز در سطح خانواده ،نيازمند يك برنامه جامع و كاملی هستيم
كه اين برنامه بايد در برگيرنده گام های منظمی جهت ايجاد تغيير و اصالح در سه بُعد
شناختی ،عاطفی و رفتاری در افراد خانواده باشد .در اين راستا خانواده ها در هر بُعد وظايف
ويژه ای را بايد عهده دار شوند .در ذيل سه بُعد تغييرات(دانشی -شناختی ،نگرشی -عاطفی و
رفتاری -عملكردی) بر اساس ديدگاه اسالمی مورد بررسی قرار می گيرد.
 :1-3-2تغيير در حوزه دانشی-شناختی
يكی از استراتژی های مهم تربيتی برای ورود فرزندان بر عرصه تربيت عبادی و معنوی،
پرورش «ابزار شناخت و فهم» به منظور عبادت متفكرانه و ايجاد روحيه تعبّد در فرزند است.
در اين راستا خانواده ها در مرحله نخست بايد به فرزندان شيوه انديشيدن و تفكر را بياموزند.
بدين لحاظ والدين ابتدا بايد آموزش را از آشنا نمودن فرزندان با رابطه طبيعت هستی با خدا
و به خصوص جايگاه انسان در نزد خدا و وظايف انسان در برابر خداوند شروع نمايند .بايد
به فرزندان ياد داد كه ذكر و ياد خداوند در هر زمان و احوالی بايد همراه با تقديس و تكريم
باشد.
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پيامبر اكرم(ص) در زمينه اهميت و جايگاه دانش و شناخت می فرمايد« :العِلمُ امامُ
العمل»(حكيمی ،1380 ،ج)128 :1؛ علم و شناخت پيشاهنگ و مقدمه عمل است .مطابق اين
روايت شناخت و آگاهى داشتن قبل از هر اقدام و عملی ضرورى است .همچنين ائمه
معصومين(ع) به خانواده ها سفارش كرده اند كه قبل از هرگونه عملی ،انديشه كنند و در رابطه
ل يُؤمِ ُنكَ مِنَ النِّدَم«(كلينی،1382 ،
با آن شناخت و دانش كافی داشته باشند؛ «التَّدبيرُ قَبلَ العَمَ ِ
ج .)113 :2از جمله بر اساس ديدگاه حضرت امام رضا(ع) گام اصلی در شناخت حقيقی
خداوند ،عبادت اوستَ « :اوَّل عِبَا َده اهلل مَعرِ َفتَه وَ َاصلُ مَعرِفَة اهلل تُوحيدَه»(صدوق ،1385 ،ج:1
)12؛ نخستين گام در عبادت حقيقی ،شناخت خداوند است و اساس شناخت خدا ،به يگانگی
خواندن او است .در همين راستا ،آن حضرت فرموده اند كه برترين فرائض بعد از معرفت و
ل وَ عَ َّز -
شناخت خداوند عزوجل نماز پنجگانه است« :اَفضَلَ الفَرائِض بَعدَ مَعرِفَة اهلل  -جَ َّ
الصَّلوة الخَمس»(عزيزی.)65 :1389 ،
اهميت تربيتی عبادت و نيز فراگيری احكام و علوم دينی در فرزندان به حدی زياد است
جدْتُ شَابّاً مِنْ شُبَّانِ الشِّيعَةِ لَا
كه ائمه اطهار(ع) خطاب به خانواده ها و مردم فرموده اند« :لَوْ وَ َ
يَتَفَقَّهُ لَضَرَبْتُهُ عِشْرُونَ سَوْطا»(مجلسی1403 ،ق ،ج)346 :75؛ اگر جوانی از جوانان شيعه را
بيابم كه در مقام فراگيری دانش دين نباشد(برای تنبيه او) بيست تازيانه بر او خواهم زد .اين
امر نشانگر نقش بی بديل نماز و اهميت آن در باب تربيت فرزند است .سهل انگاری خانواده
در اين زمينه آسيب های تربيتی جبران ناپذيری در پی خواهد داشت.
جهت افزايش بصيرت و دستيابی به شناخت كافی فرزندان در زمينه نماز ،والدين بايد به
اهميت و جايگاه اين عمل عبادی اشاره كنند .در همين راستا آيين اسالم در موارد متعددی به
تشريح نقش نماز و ضرورت افزايش شناخت مسلمانان نسبت بدان پرداخته است .از ديدگاه
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امام باقر(ع) نماز از مهم ترين اعمال عبادی است طوری كه قبولی ساير اعمال در گرو قبولی
نماز است« :أوَّلُ ما يُحاسَبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ ،الصَّالهُ فَإنْ صَحَّتْ لَهُ الصَّالهُ صَحَّ ماسِواها ،وَ إنْ رُدَّتْ
رُدَّ ماسِواها»(محدث نوری1408 ،ق ،ج )25 :3؛ اوّلين عملی كه از انسان مورد محاسبه و
بررسی قرار می گيرد نماز است ،چنانچه صحيح و مقبول واقع شود ،بقيه اعمال و عبادات نيز
قبول می گردد واگر نماز مردود شود ساير اعمال نيز رد خواهد شد.
همچنين تشريح اين نكته توسط والدين به فرزندان ،كه از ديدگاه امام رضا(ع) ،نماز ابزار
ل تَقی»(حرعاملی1409 ،ق ،ج
و وسيله نزديكی پرهيزكاران به خداوند است[«الصَّالهُ قُرْبانُ كُ ِّ
)43 :4؛ نماز ،هر شخص باتقوا و پرهيزكاری را  -به خداوند متعال  -نزديك كننده است ].در
تالش برای افزايش شناخت و روی آوری به نماز توسط فرزندان به نماز اثرگذار خواهد بود.
با تأمل و تعمق در آموزه های مكتب اسالم می توان استنباط نمود كه والدين عالوه بر
آموزش اخالق و رفتارهای اجتماعی صحيح به فرزندان ،فضای حاكم بر خانواده بايد زمينه را
برای آشنايی فرزندان با تربيت دينى  -عبادی فراهم نمايد .اين شيوه عالوه بر اينكه فرزندان را
با پروردگار جهانيان آشنا می سازد؛ در آنان روحيه اعتماد به نفس و نيروى استقامت و
پايدارى در مقابل تنگناها و سختی های زندگى نيز ايجاد خواهد كرد و در نتيجه «اخالقيات»
انسانی و اجتماعی در خانواده و جامعه گسترش خواهد يافت و از بروز بسياری از آسيب
های تربيتی امروز جلوگيری نمود.
 :2-3-2تغيير در حوزه نگرشی-عاطفی
از منظر صاحبنظران حوزه علوم تربيتی ،نگرشها نقش تعيين كننده ای در زندگی ،تفكر
و عملكردهای فردی و اجتماعی افراد دارند .از طريق تغيير نگرش ،زمينه ی تغيير رفتار فراهم
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می شود .در واقع الزمه تغيير در رفتارها ،تغيير در نگرش است .از اين رو اگر والدين بخواهند
تغييرات سازنده ای در رفتار فرزندان ايجاد كنند ،در گام های اوليه به مطالعه نگرشهای آنان
و تغيير و اصالح آن نگرشها همت گمارند .روانشناسان نيز اعتقاد دارند ،نگرش به رفتارهای
انسان شكل می دهد؛ تا جايی كه مسير و نحوه رفتار را نيز مشخص می كند(رفيع پور:1387 ،
.)30
در مكتب اسالم به تغيير نگرش و اصالح آن توجه و تأكيد زيادی شده است .در اين
زمينه قرآن كريم مىفرمايد« :ذلِكَ بِانَّ اهللَ لَم يَكُ مُغيراً نِعمَة أنعَمَها عَلى قَوم حَتى يُغَيِّروا ما
بِاَنفُسِهم و اَنَّ اللّهَ سَمي ٌع عَليمٌ(انفال ،آيه)53؛ اين (كيفر) بدان سبب است كه خداوند نعمتى را
كه بر قومى ارزانى داشته تغيير نمىدهد ،مگر آنكه آنان آنچه را در دل دارند تغيير دهند و خدا
شنواى داناست .در اين آيه عبارت «يُغَيِّروا ما بِاَنفُسِهم» اشاره به تغيير در فكر و نگرش دارد.
والدين در راستای تغيير و اصالح نگرش و بُعد عاطفی فرزندان نسبت به اقامه نماز بدين
نكته توجه كنند كه عبادت خدا و اقامه نماز ،به دليل اينكه پاسخی به برترين نيازهای معنوی
فرد است ،اگر شيوه دعوت به اقامه نماز با توجه به رغبت و رضايت درونی شخص ارائه
شود ،احساس خوشايند و مطلوبی را در آنان ايجاد می كند و در اين صورت فرزندان آن را
براحتی قبول می كنند .علت اين امر اين است كه نگرش ،عواطف و احساسات ،بيشترين نقش
را در ايجاد ،رشد و پرورش شخصيت فرزندان دارند.
بنابراين ،التزام عملی فرزندان در خانواده به نماز ،در قدم های اوليه نيازمند تغييرات
اساسی در نگرش ها و ديدگاههای آنان نسبت به اقامه نماز و فلسفه و وجوب آن است ،زيرا؛
نگرش از تعيين كننده های مهم رفتار فرد می باشند .اين امر بيانگر اين است كه اگر خانواده
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ها بخواهند تغييری در رفتار عبادی فرزندان ايجاد كنند ،در قدم اول بايد عقيده ای را كه
موجب ايجاد رفتار آنان شده است را شناسايی و تبيين كنند.
از اصلی ترين نكته در تعليم نماز به فرزندان اين است كه اگر فرزندان آمادگى روحى و
عاطفی الزم را نداشته باشند ،والدين نمى توانند با پند و اندرز و يا ساير روش هاى ساده و
سطحى ،تأثير قابل توجه و سازنده اى در فرزندان ايجاد كنند به صورتی كه عبادت و فرهنگ
نماز در اعتقاد و باور آنها نفوذ داشته باشد .آموخته هاى ذهنى ،به تنهايی نمی تواند تربيت
الهى را بـه شكل كامل در پی داشته باشد و شخص به آنها اهميت زيادی نخواهد داد .زيرا
دانش ،مرحله ای از سطح شنـاخت می باشد و مراحل بااليی مثل فهميدن ،بـه كـار بستن،
تجزيه و تحليل ،تركيب و ارزشيابى را نيز بـه دنبال دارد كـه عدم توجه به اين مراحل نتيجه
مطلوبی را به همراه نخواهد داشت(ميرزابيگی.)44 :1393 ،
اما نكته در خور توجهی كه از آموزه های مكتب اسالم بر می آيد اين است كه ،گاهی
برخی خانواده های معتقد و مؤمن ،ارزش ها و اعتقادهای خود را با اجبار و زور به جوان
تحميل می كنند كه اين روش نادرست ،موجب دلزدگی و دوری جوان از اعتقادات و شعائر
دينی و فاصله گيری او از والدين خود می شود .برای تربيت صحيح و اصولی فرزند ،در اين
زمينه بايد از موقعيتی آغاز نمود كه فرزند از روی ميل و عالقه وارد اعمال عبادی شود و در
تربيت معنوی از هر گونه اجبار و تحميل عقيده خودداری نمود.
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در اين زمينه می توان از راه های مختلفی فرزندان را به انجام اعمال عبادی و از جمله
نماز ترغيب كرد ،كه از جمله اين روش ها آشنا نمودن آنان با محيط مساجد است .از منظر
اوليای الهی حضور در مساجد دارای فضيلتی بسيار بزرگی است و به يقين يادآوری اين
عظمت و فضيلت میتواند در تربيت و اصالح فرزندان نقش مهمی داشته باشد .از منظر
انديشمندان دينی مسجد خانه انبياء و افراد با تقوی و مؤمنان است(متقی هندی1401 ،ق ،ج:7
 .)650مساجد نور الهی(محدث نوری1408 ،ق ،ج )447 :3و از پاكيزه ترين و بهترين مكانها
نزد خداوند هستند(متقی هندی1401 ،ق ،ج.)648 :7
بنابراين بر اساس آموزه های اسالمی ،والدين در خانواده بايد تالش كند كه اقامه نماز و
استمرار بر آن توسط فرزندان همراه با عواطف و احساسات مطلوب و خوشايندی صورت
بگيرد .داشتن صبر و تحمل از جانب والدين ،فراهم سازی زمينه های احساس رضايت و
روحيه شاد ،زمينه مساعدی را جهت جذب و گرايش فرزندان به برپايی نماز و داشتن نگرش
و عواطف مثبت بدان فراهم می سازد.
 :3-3-2تغيير در حوزه عملکردی -رفتاری
رفتار جنبه عملياتی در انسان است كه از آن تعاريف متعددی توسط صاحبنظران ارائه
شده است .در روانشناسى به «هر فعاليتى كه ارگانيسم (جاندار) انجام مىدهد و به وسيله
ارگانيسمى ديگر يا يك ابزار اندازهگيرى قابل مشاهده يا اندازهگيرى است»(سيف)41 :1391 ،
رفتار گفته می شود .بنابراين قابل مشاهده بودن و قابل اندازه گيری و ارزشيابی بودن توسط
ديگران ،از ويژگی های رفتار می باشد.
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يكی از روشهای يادگيری پايدار ،مشاهده رفتار است .فرزندان در خانه اغلب از راه
مشاهده رفتار والدين ،از آنان الگو گيری می كنند .به همين لحاظ ،اسالم به مشاهده و تجربه
اهميت فراوانی میدهد؛ زيرا «مشاهده ،تجربه ،تفكر و تعليم ،وسايلی هستند كه به انسان
قدرت تشخيص میدهد»(احمدی .)81 :1394 ،اگر اعمال اعتقادی در مقابل و حضور كودک
انجام گيرد ،آثار و ثمرات تربيتی وسيعی در پی خواهد داشت.
قرآن كريم جهت تفهيم اهميت رفتار عملی و عمل به گفتار ،سواالت استفهامی ذيل را
مطرح می كند« :يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما ال تَفْعَلُونَ * كَبُ َر مَقْتا ِعنْدَ اللّه ِ أنْ تَقُولُوا ما ال
تَفْعَلُونَ»5؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! چرا مى گوييد آن چه را كه خود عمل نمى كنيد؟
خداوند سخت به خشم مى آيد از اين كه چيزى بگوييد كه خود عمل نمى كنيد .همچنين در
ب أفَال
آيه ديگری آمده است« :أتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَ ْنسَوْنَ أنْفُسَكُمْ وَ أنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتا َ
تَعْقِلُونَ»6؛ آيا شما كه كتاب را مى خوانيد ،مردم را به نيكى فرمان مى دهيد و خود را فراموش
می كنيد؟ چرا انديشه نمی كنيد؟
ذات و سرشت فرزندان به خصوص در دوران كودكی به گونه ای است كه با مشاهده
عملكرد و رفتار والدين ،سريعتر تأثير میپذيرند تا با سخنان و گفتار آنان ،بنابراين ،كودک به
دليل آنكه در مرحله صوری قرار دارد بيشتر از طريق مشاهده رفتارهای والدين ،خواهر و
برادر خود ،ساير اعضای خانواده و اطرافيان میآموزد .والدين بايد در ايفای مناسب نقش

ﺍﻟﺻﻑ ،ﺁﻳﺎﺕ  ٢ﻭ .٣
 - ٥ﺳﻭﺭﻩ ی
ّ
 - ٦ﺳﻭﺭﻩ ی ﺑﻘﺭﻩ ،ﺁﻳﻪ ی .۴۴
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مربيگری كودک ،آنها را با كارهای پسنديدهای كه نشانگر ايمان و باور قلبی آنها به خداوند
است ،بهسوی تربيت اعتقادی هدايت نمايند و اعمال خود را كنترل و اصالح نمايند.
كودكان اولين و اساسی ترين گام در تربيت دينی و عبادی را در محيط خانه از طريق
مشاهده عملكرد و رفتار عبادی والدين بر می دارند .در اين راستا صاحبنظران تربيتی و دينی
معتقدند« :وقتی كه كودكان و نوجوانان مشاهده میكنند كه پدر و مادرشان نسبت به امور
مذهبی حسّاسيت و دقّتنظر دارند و به عبادات اهميت فراوان نشان میدهند و در اوقات نماز
با اشتياق به سوی عبادت میشتابند و در مناسبتهای مذهبی و مراسم عبادی شركت فعّال
دارند ،خودبهخود به اين قبيل امور احساس عالقه و نشاط میكنند و مجذوب حاالت ملكوتی
دعا و مناجات میشوند»(مروجی طبسی.)168 :1387 ،
عده ای ديگر از صاحبنظران علوم تربيتی در تأييد اين نكته گفته اند« :برای اينكه كودكان
از ابتدا معتقد و خداپرست تربيت شوند ،الزم است جسم و جان آنها نيز از نظر ايمان
هماهنگی داشته باشد .به همين جهت ،اسالم از طرفی پدران و مادران را مكلّف نموده است
كه فرزندان را به خدا متوجه كنند و به آنان خداپرستی و تعاليم دينی را بياموزند و از طرف
ديگر دستور داده است كودكان را به نماز و عبادات تمرينی وا دارند» (فلسفی ،1387 ،ج:2
.)186
در تربيت عملى بايد بين گفتار و رفتار فرد تربيت دهنده هماهنگی و مطابقت وجود
داشته باشد .زيرا عدم تناسب و دوگانگى بين گفتار و عمل موجب بی اعتمادی ،بالتكليفی و
سردرگمى فرزندان به والدين مى گردد .در مقابل ،اگر والدين در خانه و زندگی خويش
احكام و دستورات اسالمی را مراعات نمايند؛ به عنوان مثال نماز را اول وقت بخوانند ،به
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حالل و حرام اهميت بدهند ،صادق و راستگو باشند ،بر همديگر سالم كنند ،كلمات ناشايست
و زشت بر زبان جاری نسازند ،به نماز و ساير واجبات اهميت دهند ،از نعمتهای بیشمار
الهی شكرگزاری كنند ،در همه حال خدا را ياد كنند ،بر خدا توكل و بر ائمه اطهار(ع) توسل
كنند و  ،...همه اينها به طور غير مستقيم به فرزندان درس تربيت رفتاری -عملكردی می دهد
و به طور حتم انعكاس اين رفتارها در زندگی و آينده كودک قابل مشاهده خواهد بود.
نتايج تحقيقات انجام يافته نشانگر آن است كه رفتار عملی و شيوه برخورد ،تأثير فراوان
تری از سخن و كالم دارد و اگر عملكرد متوازن و همراه با گفتار و زبان كالم باشد ،تأثيرعمل،
عميق تر و بيشتر خواهد بود .امام صادق(ع) می فرمايند« :كُونُوا دَعَاهُ النّاس بِاَعمالِكُم وَ ال
تَكُونُو دَعاهُ النّاس بِاَلسِنَتِكُم» (عاملی1402 ،ق ،ج .)290 :4اين فرمايش حضرت ،تبيين كننده
اين نكته است كه افراد اغلب به رفتار عملی و عملكرد شخص توجه می كنند نه سن گوينده
كالم.
افزون بر اين ،ميزان محبوبيت الگو از ديدگاه فرزند و نيز رعايت تدريجی آموزش نماز و
اقامه آن در اثرگذارى به فرزند و تغيير رفتار او نسبت به پايبندی به اقامه نماز سودمند خواهد
بود .در اين زمينه به حكايتی در اين زمينه اشاره می شود :از يكی از عـارف نامی و صاحب
كـرامـات پـرسيدند :چگونه به اين مقام دست يافتی؟ گفت :در كودكى نزد يكی از اقوام
زندگى مى كردم ،شبى او را ديدم رو بـه قبله نشسته و مشغول نماز خواندن است .كنارش
نشستم تا نمازش تمام شد ،گفت برو بخواب .فردا شب نيز بيدار شدم و او را در حال نماز
ديدم ،باز گفت :برو بخواب .گفتم :دوست دارم هر چه شما مى گوييد من هم تكرار كنم.
ايشان مرا رو بـه قبله نـشانيد و گفت اين عبارت را يك بار بگو (يَا حاضِ ُر وَ يَا ناظِر) .وقتى
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تكرار كردم ،گفت :براى امشب كافی اسـت .اين كار چند شب تكرار شد ،كم كم وضو گرفتن
را ياد گرفتم و اين عمل را تكرار مى نمودم .تا جايی كه عادت كردم و هميشه قبل از اذان
صبح بيدار شده و پس از نماز پيوسته عبارت(يَا حَاضِرُ وَ يَا ناظِر) را تكرار مى نمودم و از اين
كار نهايت بهره و لذت معنوى را مى بردم تا جايی كه بدين مقام دست يافتم(حكيم:1392 ،
.)182
در بعضی از خانواده ها ،والدين قبل از بلوغ شرعی فرزندان با اين تصور كه هنوز زمان
تكليف شرعى آنان فرا نرسيده ،آنان را بـه نماز فرا نمی خوانند .نتايج تحقيقات انجام يافته نيز
نـشان داده است ،كه فرزندانی كه نماز را سبك مى شمارند ،كسانى هستند كه در دوران قبل
سن تكليف خود به اعمال عبادى نپرداخته اند(يوسفيان.)58 :1391 ،

50

دو فصلنامه علمی -تخصصی معارف فقه علوی؛ ویژه نامه همایش ملی نماز ،تعالی فردی و اجتماعی/اردیبهشت ماه 1397

ضرورت تربيت عبادی و پيش بايست ها و پيش آمادگی های الزم جهت انجام اعمال
عبادی ،مثل؛ نماز ،به وضوح در آيات قرآن كريم و روايات وارد شده از ائمه اطهار(ع) ترسيم
گرديده است .از محتوای آيات و روايات چنين استنباط می شود كه خانواده ها بايد از دوران
كودكی و قبل از آغاز بلوغ شرعی فرزندانشان ،مقدمات الزم برای فراگيری و گرايش آنان را
به انجام اعمال عبادی فراهم نمايند تا عالوه بر ايجاد و تقويت روحيه دينداری و دينباوری،
عمل به تكاليف عبادی نيز در آنان زمينه سازی شود .در اين راستا حضرت امام رضا(ع) تأكيد
نموده اند كه والدين بايد فرزند پسر را از هفت سالگی به نماز خواندن ترغيب كنند« :يُؤْخَذُ
ن سَبْ ِع سِنينَ»(حرعاملی1409 ،ق ،ج)460 :21؛ پسران بايد در سنين
الْغُالمُ بِالصَّالهِ وَ هُ َو ابْ ُ
هفت سالگی به نماز وادار شوند .روايت شده كه شخصی از هشتم شيعيان سوال كرد :آيا
كسی كه پسرش چند روز نماز را ترک كرده ،می تواند او را مجبور كند؟ امام فرمود :آن پسر
چند سال دارد؟ مرد گفت :هشت سال! حضرت با حيرت پرسيد :سبحان اهلل (بچه هشت ساله)
نماز نمی خواند؟! آن شخص گفت :مريض است ،امام فرمود :هر مقدار كه می تواند نماز
بخواند(همان ،ج.)13 :3
مطابق فرهنگ اسالمی ،والدين در خانواده بايد به فرزندان نحوه رفتار عملی صحيح در
هر شرايطی را بياموزند .از منظر اسالم اهميت عمل و رفتار عملی به حدی زياد است كه از
مراتب و عالئم اصلی ايمان فرد بر شمرده شده است ،در همين راستا ،حضرت علی(ع) نقل
فرمودند كه پيامبر اكرم(ص) فرمود :ايمان عبارتست از معرفت و شناخت قلبى ،اقرار با زبان و
عمل با اعضاء و جوارح(صدوق ،1385 ،ج.)465 :1
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بنابراين اگر خانواده ها خواستار تغيير مناسب و اصالح رفتار فرزندان باشند ،بايد در قدم
اول به اصالح و تغيير رفتار و شيوه برخورد خود باشند و در رفتار عملی خويش تجديد نظر
نمايند .شايان ذكر است كه اثر بخش بودن اين كار ،نيازمند صبر و شكيبايی فراوان است.
جمع بندی و نتيجه گيری
بر اساس نتايج مطالعه حاضر در خانواده های امروز ،تربيت عبادی-دينی انسان در نتيجه
متزلزل شدن نظام هاى ارزشى و تضعيف مبانى مقدسات ،مورد تهديد قرار گرفته است؛
باثبات ترين عقايد دينى از وى سلب شده ،انديشه هاى سست و بی پايه جايگزين آن گرديده
است .آثار سوء اين گونه مسائل عبادی ،بيشتر در حوزه اقامه نماز قابل مشاهده است .برخی
از والدين در خانواده ها در انجام وظايف خود در زمينه اقامه نماز و ترويج آن در خانواده،
سستی و اهمال ورزيده اند .كم توجهی والدين بر اين مسأله و عدم بازنگری در برنامه های
خود در زمينه اقامه نماز ،آثار و عواقب جبران ناپذيری در پی خواهد داشت.
همچنين مطابق يافته های اين مطالعه ،ديدگاه مكتب متعالی اسالم به عنوان الگويی
شايسته ،برای خانواده ها جهت مواجهه با چالش های عبادی-تربيتی و به خصوص در زمينه
اقامه نماز و نحوه ترويج و نهادينه سازی آن در خانواده می باشد.
مطابق نتايج اين مطالعه ،برای نهادينه سازی فرهنگ اقامه نماز در سطح خانواده نيازمند
يك برنامه جامع و كاملی هستيم كه اين برنامه بايد مشتمل بر گام های منظمی جهت ايجاد
تغيير و اصالح در سه بُعد؛ دانشی -شناختی ،نگرشی-عاطفی و عملكردی -رفتاری در افراد
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خانواده باشد .در اين راستا والدين در هر يك از اين ابعاد وظايف ويژه ای را بايد عهده دار
شوند.
در بُعد تغيير در حوزه دانشی -شناختی ،والدين بايد تغيير و اصالح الزم در شناخت
اعضای خانواده نسبت به محتوا و ضرورت اقامه نماز و آثار و تبعات آن ارائه دهند .از منظر
دين اسالم بُعد شناختی به دليل آشنايی فرزندان با نماز از اهميت ويژه ای برخوردار است.
در بُعد تغيير در حوزه نگرشی -عاطفی ،بر والدين ضروری است كه با ارائه دانش و
اطالعات كامل در مورد آثار و ثمرات دنيوی و اخروی اقامه نماز ،نگرش های منفی آنان را
نسبت به اقامه نماز تغيير دهند و اصالحات الزم را در نگرش ها و حوزه عاطفی افراد ايجاد
كنند .از ديدگاه اسالم ارائه اطالعات كافی در زمينه آثار متعالی نماز برای اعضای خانواده ،در
تغيير و اصالح نگرش ها و ديدگاه های افراد سودمند است.
در بُعد تغيير در حوزه رفتاری -عملكردی ،كه در واقع غايت اصلی از برنامه های اصالح
و تغيير است ،والدين بايد ضمن توصيه فرزندان بر التزام عملی به نماز ،خود نيز در پايبندی بر
اقامه به هنگام و صحيح نماز ثابت قدم باشند .بر اساس ديدگاه اسالم ،رفتار عملی بيش از
گفتار والدين در اصالح و تغيير رفتار فرزندان تأثير دارد ،بنابراين والدين به جهت اينكه
الگوی اصلی فرزندان در اقامه نماز می باشند ،بايد در اقامه مداوم و در اول وقت نماز مبادرت
ورزند.
نتايج اين مطالعه بيانگر آن است كه بر اساس ديدگاه اسالم ،والدين در خانواده ها می
توانند با برنامه ريزی استراتژيك عبادی -دينی ،كه اين برنامه شامل سه مؤلفه تغيير و اصالح
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در دانش ،نگرش و رفتار اعضای خانواده است ،در نهادينه سازی اقامه نماز در خانواده مؤثر
باشند.
پيشنهادها:
جهت نهادينه سازی فرهنگ اقامه نماز در خانواده پيشنهادهای ذيل برای والدين ارائه می
شود:
والدين با عملكرد و رفتار سنجيده خود در زمينه اقامه نماز(خواندن نماز در اول وقت
شرعی و اهتمام و استمرار در انجام فريضه عبادی نماز) خود برای فرزندان الگوی عملی
مناسبی باشند .همچنين جهت آشنا سازی فرزندان با مساجد ،والدين همراه فرزندان برای اقامه
نماز در مساجد حضور داشته باشند .بهتر است والدين كتب آموزشی مفيد برای فرزندان در
زمينه آموزش نماز تهيه كنند.
تشکر و قدردانی
در اينجا بر خود فرض می دانم از كليه ی همكاران ،بخصوص از حجت االسالم دكتر كاظم
معاضدی 7و حجت االسالم دكتر عبداهلل اسدی ،8كه در انجام مطالعه حاضر اينجانب را ياری
نمودند ،تشكر و قدردانی نمايم.

 - ٧پژوهشگر ،مدرس حوزه علميه و مسئول نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاههاي استان اردبيل و عضو هيأت
علمي دانشگاه علوم پزشکي اردبيل.
 - ٨پژوهشگر ،مدرس حوزه علميه و عضو هيأت علمي گروه معارف دانشگاه علوم پزشکي اردبيل.
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انديشه ،چاپ هشتم.1392 ،
 −اعزازی ،شهال ،جامعهشناسی خانواده :با تاكيد بر نقش ،ساختار و كاركرد خانواده در
دوران معاصر ،تهران :انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ،چاپ چهارم.1385 ،
 −حسينيا ،سيد احمد ،نقش تربيتی نماز ،تهران :انتشارات دنيای قلم ،چاپ اول.1390 ،
 −حرعاملی ،محمد بن الحسن ،وسائل الشّيعه(ج 4و ،)21تحقيق :مؤسسه آل البيت ،قم:
انتشارات مؤسسه آل البيت ،چاپ چهارم1409 ،ق.
 −حكيم ،محمد تقی ،پدر و فرزند ،تهران :انتشارات فرهنگ اسالمی ،چاپ اول.1392 ،
 −حكيمی ،محمدرضا و همكاران ،الحياه(ج1و ،)4مترجم :احمد آرام ،تهران :دفتر نشر
فرهنگ اسالمی.1380 ،
 −رفيع پور ،فرامرز ،آناتومی جامعه ،تهران :انتشارات سهامی ،چاپ پنجم.1387 ،
 −سانتراک ،جان دبليو ،روان شناسی تربيتی ،ترجمه شاهده سعيدی ،مهشيد عراقچی و
حسين دانش فر ،تهران :انتشارات رسا ،چاپ سوم.1389 ،
 −سيف ،على اكبر ،تغيير رفتار و رفتار درمانى ،تهران :انتشارات آگاه ،چاپ نهم.1391 ،
 −شعارینژاد ،علیاكبر ،فرهنگ علوم رفتاری ،تهران :نشر سپهر ،چاپ هشتم.1390 ،
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 −صدوق ،علی ابن بابويه ،عيون اخبار الرضا عليه السالم(ج ،)1مترجمان :علی اكبر
غفاری و حميد رضا مستقيد ،تهران :دارالكتاب اسالميه ،چاپ دوم.1385 ،
 −صمدی ،معصومه و رضايی ،منيره ،بررسی نقش تربيتی خانواده در نظام تربيت
رسمی و عمومی از دیدگاه علم و دین ،پژوهش در مسائل تعيم و تربيت اسالمی،
سال نوزدهم ،دوره جديد ،شماره ،12صص .1390 ،117 - 95
 −عاملی ،محمد مرتضی ،الحياة السياسية االمام الرضا عليه السالم (ج  ،)4بيروت:
مؤسسه الوفا1402 ،ق.
 −عزيزی ،عباس ،نماز و عبادت امام رضا عليهالسالم ،قم :نشر صالة ،چاپ سوم،
.1389
 −فالحرفيع ،علی ،روششناسی الگو در انتقال ارزشها ،اسالم و پژوهشهای تربيتی،
سال چهارم ،شماره ،2صص .1391 ،57-33
 −فلسفی ،محمدتقی ،گفتار فلسفی؛ كودک از نظر وراثت و تربيت ،تهران :نشر معارف
اسالمی ،چاپ دهم.1387 ،
 −كاتوزيان ،ناصر ،حقوق مدنی خانواده(ج ،)1تهران :انتشارات بهمن برنا ،چاپ ششم،
.1393
 −كلينی ،محمد بن يعقوب ،اصول كافی(ج  ،)2تهران :انتشارات مكتب اسالمی.1382 ،
 −متقی هندی ،علی بن حسام الدين ،كنز العمال ،بيروت :مؤسسة الرسالة ،چاپ پنجم،
1401ق.
 −محدث نوری ،ميرزا حسين ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل(ج 3 ،2و ،)11
بيروت :داراحيا التراث العربی ،الثالثه1408 ،ق.
 −محمدى ریشهرى ،محمد ،حکمت نامه كودک ،قم :دار الحديث ،چاپ چهارم،
.1391
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 −مروجی طبسی ،محمد جواد ،حقوق فرزندان در مکتب اهل بيت(ع) ،قم :دفتر
تبليغات اسالمی ،چاپ پنجم.1387 ،
 −ميرزابيگی ،علی ،نقش نيازهای روانی ،تهران :نشر ويرايش ،چاپ دوم.1393 ،
 −ميركمالی ،سيد محمد ،مدیریت و رهبرى آموزشى ،تهران :نشر روان ،چاپ هشتم،
.1394
 −يوسفيان ،نعمتاهلل ،تربيت دینی ،قم :انتشارات زمزم هدايت ،چاپ اول.1391 ،
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