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چکيده:
نماز يك نياز حقيقی و ضروری انسان است و به ميزان ضرورتی كه برای فرد و اجتماع دارد،
دارای فايدهها و آثار نيكوی فردی و جمعی است ،و به همان نسبت كه وجود آن منشأ بركات
و خيرات است ،فقدان آن نيز زيان بار است.اقبال الهوری نماز را گوهری میداند كه در دل
صدف عقيده توحيدی پديد میآيد و آن را حج كوچك قلب و خنجری برای از ميان بردن
فحشا و منكرات معرفی میكندكه در دست مسلمان قرار دارد .نماز ياد خداست و تنها با ياد
خداست كه دلها آرام میگيرد .اين چنين سخنانی از بزرگان عالم بسيارند كه از ارزش و
جايگاه عظيم نماز حكايت میكنند .تشكيل ،تحكيم و تعالی خانواده بعنوان واحد بنيادين
جامعه ،از ديرباز مورد توجه محققان جهان بوده است .با تشكيل خانوادههای سالم است كه
دين و تقوای مردم و در نتيجه سالمت اجتماع حفظ میشود.خانوادههای ناسالم خانوادههايی
میباشند كه در آنها بینمازی ،فقدان نيايش و خدا فراموشی موج میزند .طبق تحقيقات
انجام شده ،نود و هشت درصد بزهكاران و جنايتكاران ،كسانی هستند كه در خانوادههايشان
كسی سر به سجده نمیبرده است و در طول عمرشان حتی يك بار هم نماز نخواندهاند و پا
جای پای شيطان نهادهاند و دو درصد ديگر هم كه نماز میخواندند اكثراً دست تصادف و
اتفاق آنان را به زندان كشانده است و يا نمازشان از روی جهالت بوده است .اين پژوهش
بدنبال يافتن پاسخ سوال زير است« :نماز چه نقشی در تحكيم بنيان خانواده دارد؟»
واژگان كليدی :نماز ،آثار فردی ،آثار خانوادگی ،خانواده ،تحكيم خانواده
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مقدمه:
نيايش انسان و گرايش او به خداوند ،ارمغانی الهی و معمايی رازدار است .فطرت انسان
آميزهای از خداجويی و خدادوستی میباشد كه هيچگاه از او جدا نمیشود .نه تنها انسان بلكه
سرتاسر اين گيتی تسبيحگوی خداوند بزرگ هستند و هنگام آسيبها و بنبستها و بدترين
گرفتاریها اين فطرت خداجويی آنهاست كه ناخودآگاه آنها را به عبوديت الهی دعوت
مینمايد.تجلیگاه اين نداهای درونی تنها از جانب خداوند است كه میفرمايد”:جن و انس را
نيافريدم جز برای اينكه مرا عبادت كنند».و اين انسان است كه با رويش شجره طوبای عشق به
محبوب خويش ،گلبانگ عاشقی سر میدهد و زيباترين نغمهها ،حركتها و چيدمانها را در
قالب نماز عرضه میدارد و مدام در پی آن است با شهپر نماز خود و خانوادهاش را به اوج
ملكوت برساند و آنان را بيش از پيش با خدای محبوب نزديك سازد .چرا كه به خوبی اين
انسان میداند كه نماز تنها چيزی است كه سالمت و پايداری خانوادهاش را تضمين خواهد
كرد و فرزندانش را پاک و معطر به بوی خوش عاشقی خواهد ساخت .صالت همان طور كه
از نامش پيداست اصل و ريشه آن صله (و صل) است و از پيوند و ارتباط ميان بنده و رب
سخن میگويد همان طور كه حضرت امام رضا میفرمايند”:نماز صلهای از رحمت خدا برای
بنده او وطلب وصالی از جانب خدا به خداست كه با نيت و با تعظيم و بزرگداشت خدا به آن
داخل میشود» (بحاراالنوار  ،84به نقل از نماز ،نياز عشق .).9/در قرآن كريم نيز به اهميت
نماز در جلوگيری از گناه اشاره شده است ”:وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ:
(عنكبوت.)45 :پس نماز جايگاه وااليی در بين عبادتها دارد،چون انسان را به هدف نهايی
تربيت اسالمی كه همان قرب الهی است نزديك تر میكند.
نماز يك نياز حقيقی و ضروری انسان است و به ميزان ضرورتی كه برای فرد و اجتماع دارد،
دارای فايدهها و آثار نيكوی فردی و جمعی است ،و به همان نسبت كه وجود آن منشأ بركات
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و خيرات است ،فقدان آن نيز زيان بار است.اقبال الهوری نماز را گوهری میداند كه در دل
صدف عقيده توحيدی پديد می آيد و آن را حج كوچك قلب و خنجری برای از ميان بردن
فحشا و منكرات معرفی میكندكه در دست مسلمان قرار دارد .نماز ياد خداست و تنها با ياد
خداست كه دلها آرام میگيرد .اين چنين سخنانی از بزرگان عالم بسيارند كه از ارزش و
جايگاه عظيم نماز حكايت میكنند .تشكيل ،تحكيم و تعالی خانواده بعنوان واحد بنيادين
جامعه ،از ديرباز مورد توجه محققان جهان بوده است .با تشكيل خانوادههای سالم است كه
دين و تقوای مردم و در نتيجه سالمت اجتماع حفظ میشود.خانوادههای ناسالم خانوادههايی
میباشند كه در آنها بینمازی ،فقدان نيايش و خدا فراموشی موج میزند .طبق تحقيقات
انجام شده ،نود و هشت درصد بزهكاران و جنايتكاران ،كسانی هستند كه در خانوادههايشان
كسی سر به سجده نمیبرده است و در طول عمرشان حتی يك بار هم نماز نخواندهاند و پا
جای پای شيطان نهادهاند و دو درصد ديگر هم كه نماز میخواندند اكثراً دست تصادف و
اتفاق آنان را به زندان كشانده است و يا نمازشان از روی جهالت بوده است .اين پژوهش
بدنبال يافتن پاسخ سوال زير است:
نماز چه نقشی در تحكيم بنيان خانواده دارد؟
در جهان مادی امروز كه نهاد خانواده در حال اضمحالل توسط فساد و فحشاء است بزرگترين
دغدغه های خانواده ها برای نجات فرزندانشان از اين منجالب فساد و فحشاست و قرآن اين
كتاب زندگی بشر سالها پيش از اين راه نجات را بيان كرده است؛«اتل ما اوحی اليك من
الكتاب واقم الصاله ان الصاله تنهی عن الفحشاء والمنكر ولذكر اهلل اكبر واهلل يعلم ما
تصنعون؛هر چه را از اين كتاب بر تو وحی شده است تالوت كن و نماز بگزار ،كه نماز آدمی
را از فحشا و منكر باز می دارد و ذكر خدا بزرگ تر است وخدابه كارهايی كه می كنيد آگاه
است».
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همانطور كه در روايات نيز وارد شده است هنگامی كه فرزندی به دنيا می آيد مستحب است
در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه گفته شود چراكه اين عمل باعث می شود
انسان از كودكی با نماز آشنا شود و بنابراين از شر شيطان در امان باشد؛كم نيستند اينگونه
احاديث كه بر آموزش نماز به كودكان تاكيد دارند؛دراين ميان بايد ديد كه چگونه می توان اين
فريضه الهی را كه به گفته مقام معظم رهبری نياز آدمی و دريچه ای است كه هوای پاک آزادی
را از عالم معنا به ما می رساند و دل را از آلودگی و بيخبری می رهاند را به گونه ای در
خانواده ها نهادينه كرد كه پيوند نماز و خانواده پيوندی نا گسستنی باشد.
مباحث نظری :
نقش نماز در آرامش روانی خانواده
.1عدم احساس گناه و یا كاهش آن
آدمی آنگاه كه به سجاده مینشيند تا با خدا راز گويد ،بايد هوشيار باشد .چرا كه قرآن
میفرمايد «ال تقربوا الصّالة و انتم سكاری» آنگاه كه مست هستيد ،نزديك نماز نشويد .پس
الزمه مقبوليت و پذيرش نماز ،دور بودن از ناهشياری و مستی است.
نماز آدمی را از فحشا و منكرات باز میدارد« .انّ الصّالة تنهی عن الفحشاء و المنكر» شرب
خمر ،مستی ،غفلت و ديگر گناهان و آلودگیها در پرتو نماز محو و نابود میشوند .با حذف
گناهان فضای روح و روان انسان پاک و مصفّا میشود و در نتيجه آرامش و اعتماد به نفس به
دست میآيد .نماز شستشوگر روان از گناه است و قلبی كه در آن تاريكی گناه نباشد از آرامش
و اطمينان و صفا لبريز میشود .چنان كه پيامبر فرموده انسانی كه نمازهای پنجگانه را به جای
میآورد ،مانند آن است كه در رودی پنج بار شنا كرده و از آلودگیها به در آمده است .پس
نماز مانع ابتال به آلودگی و گناهان است و نيز به سبكی بار گناه آدمی میانجامد .زيرا قرآن
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میفرمايد« :انّ الحسنات يذهبن السّيئات» به درستی نيكیها ،بدیها و گناهان را میزدايند و از
بين میبرند و نماز يكی از برترين حسنات است .
پس اگر احساس گناه را عامل ايجاد اضطراب و نا امنی بدانيم و گناه نكردن و يا انجام عملی
را كه گناه و احساس گناه را تخفيف بدهد وسيله ايجاد مانع انجام گناه میگردد و اگر فردی
گناهی را مرتكب شده انجام نماز كه يكی از حسنات ممتاز است ـ گناه او را تخفيف میدهد
و آدمی در اثر عدم انجام گناه و يا داشتن احساس تخفيف گناه آرامش پيدا میكند ،میتوان
نتيجه گرفت كه به اين دليل نماز عامل مهمی در جهت دست يافتن به آرامش روانی است و
چون اين امر در خانه رخ دهد ،و يكايك اعضای خانواده نمازگزار باشند ،همگی با هم آرامش
روانی را در خانه به ارمغان میآورند و در پناه آن با موفقيت زندگی میكنند .زيرا احساس
گناه در همه آنان كاهش میيابد.
2ـ وحدت شخصيت و انسجام خانوادگی
خواندن نماز موجب دست يافتن به وحدت شخصيت میشود .شخصيت برخوردار از توحيد
به گونهای است كه جنبه های گوناگون آن با يكديگر در تضاد نيستند .يعنی فرد آنچه كه در
اعتقاد بدان باور دارد ،در عمل نيز بر اساس باورهای خويش عمل میكند و چون اينگونه
رفتار میكند ،خود نيز در خويشتن تضاد نمیيابد و در نهايت به يكپارچگی (خويشتن) دست
میيابد به نحوی كه جنبهای از شخصيت فرد ،جنبه ديگر شخصيت او را تأييد میكند و انسان
به هنگام برخورد با او احساس میكند كه با فردی هماهنگ و بسامان مواجه شده است .حال
بايد پرسيد نماز چگونه موجبات تحقق وحدت را در شخصيت آدمی فراهم میآورد؟
انسان مؤمن به هنگام نماز سخن از خدای واحد و يگانه به ميان میآورد ،او را اللّه خطاب
میكند و رب عالميان مینامد( .آيه قل هو اللّه احد به نحو بارزی حكايت از وحدت باری
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دارد ).و همين باور داشتن به خدای يگانه ،پيام آور وحدتی درونی برای آدمی است .آنچه كه
باعث تشتت و تفرقه میشود ،ايمان داشتن به ربّهای گوناگون است .قرآن میفرمايد:
ارباب متفرقّون خير ام اللّه الواحد القهّار آيا داشتن ربهای متفرق خوب است يا ايمان داشتن
به خداوند واحدی كه قهار است؟ قرآن وجود خدايی جز خدای يگانه را نفی میكند و
میفرمايد« :لو كان فيهما الهة االّ اللّه لفسدتاً» و بر فرض محال اگر چنين میشد فساد درون
آدمی را نيز به علت تعدد الهه در بر میگرفت و آنان كه اكنون ،به وجود ارباب متفرق قائلند،
از وحدت درونی بی بهره و در شخصيت خود دارای تضاد هستند .
اع ضای خانواده نيز اگر همه با يكديگر به اقامه نماز بپردازند و همه به وحدت درونی دست
يابند ،در بيرون نيز با يكديگر همگونی و هماهنگی خواهند داشت و اين موجبات آرامش
روانی را برای آنان در پی خواهد داشت .زيرا نه با يكديگر تضادی دارند و نه والدين با
فرزندان خويش اختالفی جدی خواهند داشت.
سؤال اين است كه چه كسانی بيشتر فرزندان را در موقعيت مضاعف قرار میدهند .آنها كه
در درون خويش تضادی دارند و يا آنها كه با ديگری دارای تضاد هستند .نماز ،تضادهای
درونی فرد را كاهش میدهد .زيرا كه به شخصيت فرد وحدت و يكپارچگی میبخشد و ديگر
آن كه افراد وحدت يافته در سايه نماز را با يكديگر منسجم و متحد میسازد .لذا بين آنها
تفرقه و تضادی جدی و عميق وجود ندارد و تعارض مهم هم در خانواده ديده نمیشود .در
اثر نبود تعارض و يا از بين رفتن آن ،كمتر شاهد بروز اضطراب در محيط خانه خواهيم بود.
بدين ترتيب امنيت بيرونی در محيط خانواده حاصل امنيت
درونی اعضای آن است كه در پرتو انوار الهی ظهور و بروز پيدا میكند .پس نماز میتواند
وحدت و امنيت درونی و بيرونی را فراهم آورد و محيط خانواده را متحد و يكپارچه سازد تا
همگی به راحتی بتوانند به ريسمان الهی چنگ زنند و متفرق نگردند «و اعتصموا بحبل اللّه
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جميعاً و ال تفرقوا» .بدين ترتيب مالحظه میشود افرادی كه به وحدت درونی دست يافتهاند
در وحدت بخشيدن به محيط بيرونی (كه يكی از مصداقهای آن خانواده است) توفيق بيشتری
دارند و وحدت در خانواده يكی از رموز آرامش آن است.
3ـ افزايش اعتماد به نفس
نماز خواندن موجبات افزايش اعتماد به نفس را فراهم میآورد .زيرا وقتی آدمی با خدا سخن
میگويد ،از او استعانت میجويد« .ايّاک نعبد و ايّاک نستعين» توان بيشتری را در خود
احساس میكند كه ناشی از اتكای به خدای تعالی است و داشتن چنين نقطه اتكايی باعث
افزايش اعتماد به نفس در فرد میگردد .او در اين حال خود را بسان قطرهای میداند كه با دريا
پيوند خورده است .
قطره درياست اگر با درياست ور نه او قطره و دريا درياست
بدين ترتيب درمی يابيم كه آدمی از خويشتن مفهوم بهتری خواهد داشت و تصور وی از خود
در مرتبه باالتری قرار میگيرد و مفهوم خود در نزد او تعالی میيابد و اين همه موجب
افزايش اعتماد به نفس در فرد میگردد .از سويی خواندن نماز باعث افزايش موفقيتهای او
در زندگی میشود .زيرا نماز ،نقش مددرسانی دارد چنان كه قرآن میفرمايد :استعينوا بالصّبر و
الصّالة از نماز و روزه كمك بجوييد .انسان برخوردار از امدادهای ناشی از اقامه نماز ،فردی
موفقتر است و موفقيتهای روز افزون ،اعتماد به نفس و افزايش آن را در پی دارد و نماز
گزاران پيوسته اميدوار به امدادهای الهی هستند.
اوليای الهی كه خوب نماز میخوانند نه میترسند و نه محزون میشوند« .اال انّ اولياء اللّه ال
خوف عليهم و ال هم يحزنون» و آدمی كه نه میترسد و نه محزون است ،از آرايش روانی
برخوردار است .
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در محيط خانوادهای كه اعضای آن نماز را بر پا میدارند و همگی از اعتماد به نفس خوبی
برخوردارند ،فضای آرامی حاكم است و اعتماد به نفس يكديگر را تقويت مینمايند .آنان
همچون ظروف مرتبطی هستند كه به هنگام برداشتن آب از يكی از آن ظرفها ،ظرفهای
ديگر جای خالی آن را پر میكنند ،با اين تفاوت كه در اينجا ،اعتماد به نفس خود آنان كاهش
نمیيابد .در حالی كه وقتی ظرفهای مرتبط ،جای خالی شده آب ظرفی را پر میكنند ،از
ميزان كمتری از آب برخوردار میشوند.
آنها شكرانه بازوی توانا را به گرفتن دست ناتوان میدانند و دست افتادگان را به هنگام
ايستادن میگيرند و بدين ترتيب آنها كه از اعتماد به نفس بيشتری برخوردارند ،در محيط
خانواده ،زمينه افزايش اعتماد به نفس را در ديگر اعضای خانواده فراهم میكنند تا آنها هر
چه بيشتر استعدادهای خويش را به كار گيرند و به درجه باالتری از شناخت معبود و عبادت
دست يابند و به خود شكوفايی برسند ،به نحوی كه همه استعدادها و توانايیهای خويش
برای عبادت خدا را به فعليت برسانند .نماز در اين راه نقش مدد رسانی را بر عهده دارد.
انسانی كه به خود شكوفايی رسيده از آرامش بيشتری برخوردار است .اوليای الهی مصداق
بارز چنين حالتی هستند ،زيرا توانستهاند همه توان خويش را در راه عبادت معبود به كار
گيرند.
آثار خانوادگی نماز
الف) نقش عمومی نماز در خانواده
خانواده كوچكترين واحد اجتماع است كه توانايی و بازدهی جامعه به آن بستگی دارد.
امروزه جوامعی موفق هستند كه خانوادههای موفق دارند .در واقع ،جامعه چيزی جز بسط
خانواده نيست .بسياری از مشكالت اجتماعی و فرهنگی جهان غرب از بحران خانواده ناشی
میشود .نماز از سه جهت بنيان خانواده را تقويت میكند.
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فضای معنوی
سالمت و آرامش خانواده منوط به ايجاد روح معنويت و ياد خدا در فضای خانه و ايجاد
فضايل اخالقی در افراد خانه است .نماز با ايجاد فضای معنوی در خانه ،آرامش روانی اعضای
خانواده را تأمين میكند و سبب تقويت بنيان روابط آنها میشود .در اين فضای معنوی است
كه انجام شعائر دينی و تربيت مذهبی فرزندان براحتی انجام میشود و آينده خانواده تضمين
میگردد.
محبّت
بارزترين ويژگی خانواده در محبت بين اعضای آن جلوه میكند و در هيچ يك از گروههای
اجتماعی محبّت متقابل به اين شكل صورت نمیگيرد .اين كانون گرم خانواده است كه
پناهگاه اهل خانه در برابر ناماليمات زندگی است.
نماز سبب تحكيم محبّت در بين اعضای خانواده میشود .يكی از عوامل اصلی ايجاد محبت،
تواضع است و پيشتر گفته شد كه چگونه نماز سبب تواضع میشود و كبر را از بين میبرد.
يكی ديگر از عوامل ايجاد محبّت ،ايمان به خداست كه نماز آن را متجلّی میكند .در روايت
اسالمی نيز تصريح شده كه تواضع و ايمان از عوامل ايجاد محبّت است.
باروری شخصيت
خانواده ای كه از افراد با شخصيت و با ثبات تشكيل شده باشد ،دارای استحكام در روابط
است .در بحث مسائل تربيتی نماز ،به اثر نماز بر ثبات شخصيت اشاره شد .گذشته از اين
اعضای خانواده كه منظّم ،نظيف ،مؤدب ،متين و باوقارند ،احساس ثبات میكنند ،قادر به
تمركز ذهن هستند و میتوانند در آينده ،خانوادهای ايدهال را تشكيل دهند .نماز ،با توجه به
كاركردهای تربيتیاش در ايجاد چنين فضايی بسيار مؤثر است .خانوادهای كه چنين اعضايی
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داشته باشد ،بسيار مستحكم و نظاممند خواهد بود و اگر اين روابط به جامعه بسط يابد،
اجتماع همانند خانوادهای بزرگ خواهد شد.
ب) نقش نماز در زندگی زوجهای جوان
اگر بپذيريم كه نحوه آغاز هر راه بر نحوه تداوم آن تأثير دارد ،بزرگداشت نماز در ابتدای
زندگی مشترک ،میتواند آغاز مبارک و فرخندهای برای تمامی جريان زندگی باشد.
در زندگی ،فرازهای با شكوهی برای روح آدمی وجود دارد كه الزمه زيستن افتخارآميز است
و هر فردی به ميزان برخورداری از اين فرازها میتواند به انسانيت خويش مفتخر باشد .اُنس
با نماز ،بهترين نقطه عطف زندگی است و هرگاه زوجهای جوان چنين پيوندی با خداوند
داشته باشند ،هرگز غبار مالل و خستگی بر وجودشان نمینشيند.
با توجه به جوان بودن جامعه ايرانی و با توجه به اينكه شايد ازدواج سبب تقويت دنياگرايی
شود و دينداری را تضعيف نمايد ،به بررسی نقش نماز در زندگی زوجهای جوان میپردازيم.
تغيير بينش زوجهای جوان نسبت به زندگیزن و مرد با وجود ديدگاهها و بينشهای مختلف
با يكديگر ازدواج می كنند و در مسير زندگی ،در كنار يكديگر با وقايع و حوادث مختلف
برخورد میكنند .چگونگی بينش و رويكرد زن و شوهر در مقابل اتفاقهای زندگی نقش
خاصّی در تداوم و عمق روابط آنها دارد و در ايجاد فضای عاطفی و محبتآميز تأثير
میگذارد .در اين ميان ،بينش زن و مرد نسبت به زندگی ،همسر ،ازدواج ،خانهداری و تربيت
فرزند ،در نحوه ارتباط بين آنها و توقعشان نسبت به يكديگر بسيار مؤثر است .جوانان به دليل
كم تجربگی ،كمبود آگاهی و نوسانات عاطفی و هيجانی ،در پارهای موارد از تصميمگيریهای
عاقالنه و عميق عاجزند .در نتيجه ،به علت سطحینگری و شتاب در تصميمگيریها اشتباه
میكنند .نماز در تصحيح اين روند میتواند نقش خاصی را ايفا كند و با تقويت انگيزههای
متعالی و رهايی آدمی از دنياگرايی ،او را در راستای اهداف عالی هدايت كند؛ زيرا نماز ،آدمی
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را از جاذبههای زمينی به جاذبههای آسمانی ،اوج میدهد و او را از فرش به عرش سير
میدهد و از خاک تا افالک بر میكشد .اگر زوجهای جوان به اين فضای متعالی راه يابند ،فراز
و نشيب زندگی نمیتواند آنها را دچار تزلزل كند.
نماز انسان را از دردها و روزمرگیها رها میسازد و دردمندی او را سمت و سويی دگر
میبخشد .روحش را از حقارت آزاد میكند و به او عزت و منزلت و تعالی میبخشد .در
چنين فضايی ،همسران جوان به احساس پوچی نمیرسند و برای تداوم زندگی با هم ،از
سطح غرايز فراتر رفته و با يكديگر اتّصال وجودی پيدا میكنند .به عبارت ديگر ،نماز ،نقطه
اتصال معنوی آنها به يكديگر میشود و از اين رو ،روند زندگی مشترک را يكسره با ارزش
میيابند.
●روش های موثر
آنچه كه در قالب اصول ،توضيح داده شد بايد ها و نبايدهای حاكم بر رفتار مربی يا متربی
است كه در جميع شرايط و در همه اقدامات تربيتی قابل اجراست .اكنون چند روش كاربردی
كه والدين می توانند با به كارگيری آنها اثر مثبت در وجود فرزند خود به جا بگذارند توضيح
داده می شود .
روش الگويی
اگر در محيط خانواده فرهنگ نماز گسترش و ژرفا يابد ،اگر ترنم نماز فضای خانه را معطر
كند اگر فرزندان پدر و مادر را به قصد نماز بيابند بی هيچ ترديد آنان نيز الگوی خويش را از
خانواده خواهند گرفت و انس و الفت با نماز خواهند يافت كه ره آور آن پرهيز از فحشا و
منكر و گريز از آلودگی و همسايگی با پاكی و تهذيب صفا و صداقت خواهد بود .
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اگر اعضای خانواده همه با يكديگر به اقامه نماز بپردازند و همه به وحدت درونی دست يابند
در بيرون نيز با يكديگر همگونی و هماهنگی خواهند داشت و موجبات آرامش روانی را برای
آنان در پی خواهد داشت زيرا نه در جامعه با يكديگر تضادی دارند و نه والدين با فرزندان
خويش اختالف اساسی و جدی خواهند داشت .تجارب تربيتی و مهمتر از آن داللت های
دينی حاكی از آن است كه “فعل پدر و مادر” تاثيری فراوان در تقويت روحيه و انجام فرائض
دينی از جمله نماز در فرزند به جا می گذارد .زيرا اصوال خداوند انسان را طوری آفريده كه از
اسوه ها و يا نمونه های عينی اثر می پذيرد .
قول والدين مكمل فعل است اما هيچ كدام جای ديگر را نمی گيرد .منتهی هريك در موقعيت
مناسب بايد به كار گرفته شود ،زيرا قول گسسته از فعل ،تاثيرگذار نيست.
فضاسازی معنوی
فرزندی كه در خانواده ای لبريز از ذكر و يا در محبت خدا به دنيا می آيد هيچ گاه نيازی ندارد
كه آموزش ويژه برای نماز ببيند .زيرا از همان آغاز تولد در گوشش اذان و اقامه می گويند و
او را به “صلوه” و “فالح” و “خيرالعمل” دعوت می كنند .در خانه ای كه مشحون از ذكر
خداست فرزند نيز با اين ذكر پرورش می يابد و دلی كه با ذكر حق تعالی  ،جال يابد هرگز از
منبع قدرت اليزال الهی نمی گريزد و “انس” با خدا را در “ذكر” با خدا می يابد .
در خانه ای كه با والدين به مناجات شبانه بر می خيزند و اهل خانه همگی معتقد و مقيد به
آداب دينی هستند چگونه ممكن است فرزندشان گريزان و روی گردان از خدا باشد؟
جابر بن عبداهلل انصاری از رسول خدا سوال كرد :يا رسول اهلل! دانستيم كه چگونه خود را از
آتش جهنم نگه داريم؟ با انجام واجبات و پرهيز از محرمات! اما ندانستيم كه فرزندان و
خانواده خود را چگونه از آتش جهنم حفظ كنيم؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند :
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الف) اعملو الخير :خود عامل عمل خير باشيد .
ب) واذكرواهم باهلل :ياد خدا را در دل هايشان زنده كنيد .
ج) و امروا هم بالمعروف( :اين گونه نباشيد كه آنها را رها كنيد ،بلكه با رفق و مدارا و
ماليمت) آنها را به معروف هدايت و راهنمايی كنيد .
د) و انهيهم عن المنكر( :آنها را در ميان امواج متالطم دنيا رها نكنيد بلكه) از آنچه او به فساد
و تباهی می كشد منع و بازداريد .
وقتی فرزند براساس محبت خود به نماز ايستاد ،آن وقت است كه نمازش معنا پيدا می كند
چون كه نماز بدون محبت ،اگر در طريق وصول به معنا نباشد ،سودبخش نيست .
وقتی فرزند توجه الزم را داشت ،آرام ،آرام به اين كار انس می گيرد .لطف خدا را در نماز در
می يابد و پرده غفلت برای او كنار می رود .
امام سجاد(ع) می فرمايد :وظيفه پدر و مادر اين است كه فرزندان را داللت به خدا كنند
(توجه به خدا) كه اعم از نماز خواندن است  .اينكه از همان سه سالگی امر به سجده كردن
فرزند نمايد و سپس كلمه “ال اهلل اال اهلل” را به او بياموزد و باماليمت و آرامی او را در سن
حضور در مجامع و محافل نماز
مشاهدات انسان يكی از عوامل موثر در تربيت انسان است .قرآن در آيات متعدد انسان ها را
به “ديدن” و “فكر كردن” دعوت می كند .بين “ديدن” و “باور كردن” رابطه مستقيم وجود
دارد .بايد كاری كنيم كه فرزند ما با صحنه های گوناگون اقامه نماز و آماده شدن برای اقامه
نماز مواجه شود .شركت در نمازهای جماعت مسجد محله ،شركت در نماز جمعه و موارد
مشابه به آن می تواند در تقويت روحيه نمازگزاردن فرزندان ما موثر باشد .
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ايجاد ارتباط بين زيبايی و نماز
انسان يك موجود زيبا دوست است و به دنبال زيبايی ها می رود و اين ويژگی را خداوند در
وجود آدمی قرار داده است بخصوص كودک و نوجوان كه بيش از بزرگساالن زيبايی ها را می
بيند و دوست دارد .با ترتيب دادن يك سجاده زيبا و چادر نمازی قشنگ برای دختران ،جانماز
و لباس زيبا برای پسران می توان رغبت آنها به نماز خواندن و حضور در جمع نمازگزاران را
فزونی بخشد .هرقدر والدين بتوانند زيبايی ها را با نماز خواندن پيوند بزنند ،به همان اندازه
موفق تر خواهند بود .باتوجه به نكات و راهكارهای فوق در می يابيم كه هر اندازه برنامه های
مربيان با نيازها و عاليق و رغبت های افراد (متربی) تناسب و هماهنگی داشته باشد ،رفتار و
نگرش مثبت به آن برنامه ها در افراد افزايش می يابد و هر اندازه اين اعمال و روش ها با
رغبت و عالقه متربی فاصله داشته باشد و يا در تعارض باشد ،نه تنها جاذبه ايجاد نكرده بلكه
باعث بی عالقگی ،بی رغبتی و گاه تنفر و بيزاری در آنان می شود .در هر حال هنر مربيانی كه
می خواهند نياز درونی افراد را به پرستش خدا شكوفا و هدايت كنند اين است كه زيباترين
شكل و شيواترين آموزش ها بايد با رغبت های فراگيران همخوانی داشته باشد تا آموزش ها
“نهادينه” گردد.
برگزاری جشن تكليف در خانواده:
بايد در خانوادهها همانطور كه به جشن تولد كودک اهميت میدهند ،به جشن تكلـيف او نيز
اهميت دهند .جشن تكليف میتواند خاطرة خوشايندی از نماز در ذهن كودک ايجاد كند.
خداوند يكی از اياماهلل را روز به تكليف رسيدن كودكان میداند.
خالصه
نماز بزرگترين فرائض اسالمی و عالی ترين كالس مكتب تربيتی اسالم است .هر قدر نماز را
بهتر بشناسيم ،كارآيی آن را بيشتر بدانيم ،به استفاده ی صحيح از آن بهتر و بيشتر آشنا باشيم و
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آن را در سطح باالتر و با كيفيّت بهتری اقامه كنيم ،ميزان ثمر بخشی نماز و بهره برداری ما از
آن زيادتر و گسترده تر خواهد شد و ما را در سطح باالتری از تكامل قرار خواهد داد.
حال ،بايد گفت  :ای انسانها نماز«،معراج» است ،باالبر است .به وسيله ی آن می توانيد اوج
بگيريد و تا قرب خدا برويد امّا تا آن را نسناسيد و توان علمی بهره برداری از آن را نيابيد،
موفّق به چنان عروجی نخواهيد شد .بدانيد كه برای به اوج رفتن و راه كمال پيمودن ،هيچ
وسيله ای را به جز نماز در اختيارتان ننهاده اند .نماز ،تنها وسيله ی رشد و تكامل روحانی
است و ابزارهای ديگر ،بدون آن به شما كمكی نخواهند كرد.
بهره وری از نماز در مسائل بهداشتی ،تربيتی ،اعتقادی ،فكری ،سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی،
مديريّت ،كار ،دانش ،فنّ ،هنر و خالصه در كليّه ی شئون زندگی نيز به همين شروط ،مشروط
است .بايد نماز را از حيث آغاز ،پايان ،طیّ مراحل ،اجزای ظاهری و باطنی ،راز و رمزها،
اهميّت و فضيلت ،اقامه ی صحيح ،تضييع ،حكمت ها و اثرها و خالصه در تمامی ابعاد
بشناسيم ،رموز استفاده از آن را در خود آن پيدا كنيم و بياموزيم و آنگاه از آن بهره برداريم.
اميد است كه با گسترش كار تحقيق در امر نماز ،مردم ،راه صالت را كه راه حسنات و
صالحات و طريق هدايت است بيابند و منكر گريز و معروف طلب شوند .اگر مردم نماز
تحقيقی و نه تقليدی را در جامعه اقامه كنند نه تنها به سوی نماز كه خيرالعمل است خواهند
شتافت بلكه به سوی تمام خيرات و معروفات حركت خواهند كرد و نه تنها فساد ريشه كن
خواهد شد بلكه اصالحات كيفی در همه ی زمينه ها به سرعت به پيش خواهد رفت و با
انقالبی پويا و فراگير ،الهی شدن جامعه آغاز و طليعه ی قسط آشكار خواهد شد.
نتيجه گيری
خداوند ،برای تربيت بشر و رساندن او به كمال شايسته ی خودش يك سلسله عبادات و
وظايف اخالقی را معين فرمود ،تا آدمی در سايه ی عمل به آن عبادات و به كار بستن وظايف
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اخالقی به كمالی كه برای آن آفريده شده است ،برسد و بهره ی خود را از لذايذ روحی و
معنوی در عالم دنيا و آخرت به دست آورد.
در ميان اين عبادات ،نماز يكی از بزرگتزين فرائض اسالمی و عالی ترين كالس مكتب تربيتی
اسالم است.
تشريع اين عبادت بزرگ ،عالوه بر برقراری ارتباط بنده با خدا و استحكام مبانی بندگی ،اگر
درست به جا آورده شود ،همچون سدّی محكم انسان را در برابر گناه و آلودگی ،حفظ می
كند.
روشن است كه خداوند به نماز ما احتياج ندارد ،بلكه هدف ،تربيت و پرورش روح و جان
انسانهاست و غرض ،پديد آوردن قدرتهای روحی است ،كه سرچشمه ی آن عبوديت و
بندگی خداوند است ،هدف رفع تيره گيها از صفحه ی دل و نورانی شدن آن به انوار ملكوت
و آمادگی جان است برای پذيرش تجلّيات حق و تابش نور عشق الهی
منابع :
قرآن كریم
-1خانواده از منظر ارزش های اسالمی ،غالمعلی افروز
-2زندگی در پرتو ارزش ها ،حسن ملكی.
-3خانواده و نماز ،جمعی از نويسندگان
-4اينترنت
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