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نقش مادران مذهبی در ترغيب فرزندان به نماز
معصومه مصباح
طلبه حوزه علميه حضرت نرجس(س)
چکيده:
موضوع تحقيق «نقش مادران مذهبی در ترغيب فرزندان به نماز» است .از آنجايی كه روح
پرستش از همان ابتدای خلقت انسان در نهاد او جای گرفت ،انسان همواره به دنبال پناهگاه
مطمئنی بود تا بتـواند به معبـود خويـش دست يابد تا اينكه روح او خـدا را جستجـو كرد و
در حال نماز خواندن ،پی به خدا برد .نماز يك نياز فطری و نيروی جاذبه ای است كه در
جسم و روح انسانها نسبت به خالق هستی است.
خانه ،اولين مدرسة تربيت اخالقی و دينی است و فرزندان به تدريج بر اساس مشاهدات
روزمره ،پايههای اخالقی خود را پیريزی میكند .در محيط خانه كودک تعاليم خوب و بد را
فراگرفته و زيربنای اخالقی او شكل میگيرد .از آنجا كه مادر به مناسبت دائمی بودن روابطش
با فرزندان ،مهرورزی و محبت بيشتر به آنان ،رفع نياز آنها و ...بيشتر از پدر می تواند در
فرزندان مؤثر باشد .بنابراين مادر می تواند از راههای بيشتری فرزندان خود را به نماز كه يكی
از مهمترين مسائل تربيتی دينی مذهبی است ترغيب نمايد و از راههايی همچون الگو بودن،
نمازخواندن در حضور فرزندان ،تعظيم و تكريم نماز ،فضاسازی معنوی و جاذبه های ظاهری
و ...می تواند تاثيرگذار باشد.
واژگان كليدی :نماز ،مادر ،ترغيب ،فرزندان.
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مقدمه
تعليم و تربيت هر كودک بر عهده ی دو ركن اصلی جامعه يعنی خانواده و مدرسه ميباشد.
تعليم و تربيت دينی را می توان به پرورش و به فعليت در آوردن استعدادهای درونی انسانی
تعبير نمود .تعليم و تربيت قبل از تولد انسان نمود و در محيط خانواده و بعد هم مدرسه
رسميت می يابد .
بنابراين پدر و مادر بخصوص مادر به عنوان اولين معلم كودک ،بايستی مطالبی را در نظر
بگيرند تا باعث جذاب سازی تربيت دينی كودک گردد .اگر كودک تربيت دينی شود ،انجام
فرايض دينی و از جمله خواندن نماز در آنان نهادينه می شود ،طوری كه خودشان آگاهانه در
بر پايی اين فريضه ی ارزشمند اهتمام جدی نشان می دهند .اهميت دادن مادر به نماز اول
وقت باعث می شود كه روح معنوی نماز در بين فرزندان به رشد و شكوفايی برسد .
والدين بايد همچون باغبانى دانا و دلسوز بستر رشد گل هاى باغ خود را بشناسند و با بهره
گيرى از زمينه هاى مناسب ،شاهد شكفتن گل هاى باغشان باشند تا عطر دل انگيز عشق و
بندگى را در قلوب آنان به يادگار بگذارند .زمينه سازى و فراهم كردن شرايط و بهره گيرى از
زمينه هاى مختلف مادى و معنوى ،الزم است بيشتر در دوران كودكى و نوجوانى و قبل از
سن بلوغ شرعى تحقق يابد تا آنان بتوانند در اين سن فرزندانشان را با نماز و نحوه ارتباط با
خدا آشنا سازند و گرنه در سن بلوغ و بعد از آن دچار مشكل خواهند شد و پدر و مادر
نمازخوان الگوی مناسب و به جايی ،برای فرزندان در خواندن نماز هستند .و والدينی كه نماز
نخوانند چگونه می توانند فرزندان خود را به نماز تشويق كنند يا آنها را ملزم به نماز كنند .چه
بسا آنها را از گمراهی و كج روی احتمالی پيش رو بر حذر دارند.
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كليات
تعريف و تبيين
بارزترين مصاديق عبادت و نوع بندگی ،نماز است .نماز يك نياز فطری و نيروی جاذبه ای
است كه در جسم و روح انسانها نسبت به خالق هستی است .خانواده ،مهمترين واحد
اجتماعی است كه نقشی اساسی در تربيت مذهبی فرزندان ايفا می كند و از عوامل مؤثر و مهم
رشد و تعالی و رفتار و منش و اعتقادات و روان آينده او نيز محسوب می گردد .در آيات و
سيره عملی و احاديث پيشوايان معصوم

نيز نشان دهنده توجه ويژه مكتب تربيتی اسالم به

اين اصل مهم است .با بررسی آنها مشخص می گردد كه در دين مبين اسالم تا چه اندازه به
امر تربيت و نماز مورد توجه قرار بوده است .لذا در اين نوشتار ،سعی می شود پس از بيان
پاسخ نياز فطری توسط نماز و تاثير نماز خواندن و نقش مادر در خانواده و در تربيت مذهبی
فرزندان،راههای جذب فرزندان در ترغيب نماز بيان شود.
ضرورت و اهميت
غالب رفتارهای انسان بر اساس يادگيری استوار است و اولين و مهم ترين پايگاه يادگيری،
كانون گرم خانواده است ،زيرا خمير ماية شخصيت انسان در خانواده تكوين می يابد و نگرش
ها ،رغبت ها ،رفتارهای خوشايند و ناخوشايند نسبت به پديده ها و رفتارهای مختلف ،از
خانه سرچشمه می گيرد و هر بذری كه والدين در صفحة دل فرزند خود بكارند ،محصول
همان بذر را برداشت خواهند كرد  .از آنجا كه مادر به مناسبت دائمی بودن روابطش با
فرزندان ،مهرورزی و محبت بيشتر به آنان ،رفع نياز آنها ،دفاع از آنان در برابر جنبه های فشار
پدر يا ديگران ،حتی از خودگذشتن و به آنها رسيدن و باالخره از نظر آثار خلق و خوی و
وراثتی بيشتر از پدر می تواند در فرزندان مؤثر باشد .در ارتباط با تربيت دينی و رشد اخالقی
مخصوصا نماز كودكان ،بايد خود والدين عامل به واجبات و دوری كننده از محرمات باشند.
با زبان ساده و دور از تكلف و به تدريج ،نگرش دينی مطلوب را در آنها بوجود آورند.
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بنابراين ضروری می نمايد كه به نقش مادر به اين امر مهم ،نماز ،توجه نموده و پژوهش¬ها و
مطالعاتی صورت گيرد.
اهداف
.1بيان جايگاه نماز
. 2بيان نياز فطری به پرستش
.3بيان تاثير نماز خواندن در خانواده
.4بيان نقش مادر در خانواده
. 5بيان راههای جذب فرزندان به نماز
پيشينه تحقيق
كتب بسياری در مورد نماز يا تربيت فرزندان و مسائل مربوط به آن نوشته شده است .كتب
روايی وسائل الشيعه و مستدرک و ...يا كتاب پرتويی از اسرار نماز از آقای قرائتی ،خانواده و
نماز من كاری از گروهی مولفان و  ...اما با اين ساختار و روش كه بيشتر به نقش مادر تاكيد
كند و راهكارهايی بيان كند نگارنده كتابی مشاهده نكرده است .اميد است مورد رضای حق
واقع گردد .
روش تحقيق
اين تحقيق به اعتبار موضوع ،تحقيقی دينی است و به اعتبار ماهيت ،تحقيقی توصيفی -تحليلی
است و روش جمع آوری اطالعات ،روش كتابخانهای میباشد.
اهميت نماز
در تمام اديان نماز عبادتی است كه وجود دارد و اين نشان دهنده ركن بودن نماز در دين
است .نماز كلمهای پر تكرار در قرآن و روايات می باشد بطوری كه در قرآن حدود  90بار
مستقيما واژه صاله و مشتقاتش به كار رفته و حدود  900بار كلمات و واژه هايی كه مرتبط با
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نماز هستند .مانند ركوع ،سجده ،وضو ،مسجد ،ذكر ،عبادت و  ...به كار رفته ،كه حدودا يك
ششم از آيات قرآن به نماز پرداخته است .
دستور به اقامه نماز در مجموع هفده بار درآيات قرآن ذكر شده كه دوازده بار به صورت
جمع« أَقِيمُوا الصَّالةَ» ودر پنج مورد نيز مفرد« أَقِمِ الصَّالةَ»آمده است و اين در حالی است كه
سفارش به روزه و حج هر كدام يك بار در آيات ديده می شود .در روايات نيز در دو كتاب
وسائل الشيعة و مستدرک الوسائل حدود  59000روايت از معصومين نقل شده است كه
مربوط به تمام ابواب فقهی است يعنی  52باب فقهی ،و از اين تعداد روايات  19000آن
مربوط به نماز می باشد ،يعنی حدود يك سوم روايات مربوط به نماز می باشد.
اولين بنا در زمين مسجد است .اولين دستور به حضرت موسی

و اولين دستور به ايشان

بعد از استقرار در سرزمين مصر ،نيز نماز است .اولين واجب در اسالم و در فروع دين نيز
نماز است .اولين عملی كه به فرد تازه مسلمان آموزش داده می شد و اولين نشانه مؤمنين ،
اولين عملی كه از انسان باال می رود و اولين صفت عملی كه برای متقين شمرده می شود،
نماز است .
اولين كار در حكومت صالحان،

اولين سؤال و محاسبه در قيامت اولين و مهمترين عامل

جهنمی شدن اولين كار پيامبر بعد از هجرت نيز ساخت مسجد قبا بود كه پيامبر در آنجا
ماندند تا حضرت علی و همراهانشان بيايند و ايشان در اين چند روز مسجد قبا را بنا كردند،
خواندن نماز جمعه نيز در روز ورود به مدينه بود .نماز از تأكيد انبياء و اولياء و پيشينه
تاريخی برخوردار و در بسياری از آيات به اين امر اشاره شده است .
از مطالبی كه بيان شد اهميت نماز به خوبی روشن است اما در موارد ديگر نيز نماز محوريت
دارد .نماز رابطة معنادار و عهدِ خدا است .در روزِ قيامت اولين ايستگاه ،ايستگاه نماز است.
اگر نماز مورد قبول واقع نشود بقيه اعمال قبول نمی شود .چرا كه شاخصه ايمان و در بين
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عبادات ديگر محوريت در تبليغ و امور حكومت  ،روابط  ،هجرت  ،در تشيع و ...همه و
همه نماز است.
تبيين نياز درونی انسان ها به نيايش و پاسخ اين نياز توسط نماز
پرستش و نيايش كه بارزترين جلوه گاه آن نماز است امری فطری و درونی است .هيچ كس
نيست كه در زالل فطرت خويش ميل به عبوديت نيابد و در مشاهده هستی شگفت خويش و
جهان و ابعاد رحمت بی پايان الهی حالت خضوع و خشوع سپاس در خود احساس نكند.
قدردانی از الطاف نعمت های بی كران الهی ،نشانه ارزش و انصاف است نه اينكه نياز خدا به
نماز ما باشد .نماز تشكر از خداوند است و هر انسان عاقل و با وجدانی به لزوم آن پی می
برد .وقتی اصل لزوم تشكر را پذيرفتيم ،بايد طبق دستور او چگونگی آن را بجا آوريم .هم
چنان كه وقتی در مراجعه بيماری به پزشك ضرورت دارو تشخيص داده شده چگونگی
مصرف دارو تابع دستور پزشك است .
پس معلوم ميشود كه واقعا انسان يك احتياجی به عبادت و پرستش دارد .امروز كه در دنيا
بيماری های روانی زياد شده است ،در اثر اين است كه مردم از عبادت و پرستش رو
برگردانده اند .هم چنان كه ورزش ،هوای پاک ،غذای سالم و ...برای سالمتی انسان الزم و
ضروری است ،نماز هم برای سالمتی الزم و ضروری است .اگر انسان در شبانه روز ساعتی از
وقت خودش را به راز و نياز به پروردگار بدهد ،روحش پاک ميشود و عنصرهای خبيث و
ناسالم بوسيله نماز از روح و جان او بيرون ميرود .
همان گونه كه جسم بشر نياز به غذا دارد و اگر كمبود ويتامين پيدا كند و يا انسان غذای
مسموم بخورد دچار مريضی پيری زودرس و مردن ميشود روح بشر نيز نياز به غذا دارد و
نسبت به استفاده از غذاهای مسموم بايد شديدا پرهيز و در رساندن غذای سالم به آن بايد
نهايت سعی و تالش را به عمل آورد در غير اين صورت روح انسان مسموم شده و يا گرفتار
انحراف و سقوط ميگردد و غذای روح بشر در دين در قالب سه چيز برنامه ريزی شده است:
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-1ذكر قلبی و زبانی -2انس با قرآن -3دعا؛ كه هر كدام ويتامين و خاصيت خود را دارند،
نماز جامع همه¬ی اين ويتامين هاست ،زيرا نماز جز ذكر و قرآن و دعا چيز ديگری نيست.
بنابراين ميتوان گفت نماز غذای كامل روح بشر است و هر چه بر اين سه چيز در نماز بيافزايد
بر ويتامين آن افزوده است بطور مثال در ركوع و سجده های نماز هر چه بيشتر ذكر ركوع و
سجود را تكرار شود ،مطلوب تر است .
هر گاه بنده مومن به نماز قيام كند خداوند به او نظر و توجه خاص می كند خداوند به او
روی می كند تا اينكه از نماز فارغ شود و رحمت خاص از باالی سر او تا افق آسمان سايه
می افكند و فرشتگان اطراف او را تا آسمان می پوشانند و خداوند فرشته ای را برای او موكل
ميكند كه به او بگويد :ای نمازگزار اگر بدانی چه كسی به تو نظر ميكند و با چه كسی مناجات
ميكنی به چيز ديگری توجه نخواهی كرد و هرگز از جايگاه خود كنار نخواهی رفت .اگر
نمازگزار بداند كه چقدر رحمت خاص خداوند او را فراگرفته سر از سجده بر نمی دارد
نماز بايد با ذكر باشد غفلت زا باشد تا بتواند اثر داشته باشد .ولی اگر خود نماز در غفلت
صورت بگيرد ديگر چه خواهد شد نماز بی ذكر و توجه مانند اين است كه ما غذا را بخوريم
بلكه فرو ندهيم بلكه در يقه و آستين خود بريزيم و يا بيماری كه در جلو طبيب قرص و دارو
را در دهان می گذارد و بعد بيرون ميريزد كه اين غذا و دارو اثر ندارد .در نتيجه بايد با نماز
انس بيشتری داشته باشيم و نماز بيشتری بخواند .
تاثير نماز خواندن در خانواده
نماز پاسخ كاملی است به نياز فطری انسان مبنی بر پرستيدن كمال مطلق ،برنامه جامع و
راهنمای سالمتی روانی و اخالقی و تعادل روحی و روانی انسان ،نسخه درمان دردها و آالم
بشری و آرامش¬بخش قلب هاست .نمازگزار با اقامه¬ی نماز در مسير اطاعت و عبوديت
گام بر می دارد تا قول حق تعالی درباره ی او مبنی بر خدا گونگی تحقق يابد .در وادی توحيد
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ترس ،كينه ،دروغ ،نفرت پستی و زشتی و در يك كالم اخالق رذيله جايی ندارد و در اين
حال است كه مفهوم بازدارندگی نماز از فحشا و منكر صدق می كند .فرد به مقامی می رسد
كه نه تنها رفتار زشت و باطل و لغو انجام نمی دهد بلكه با تلقين و تكرار اذكار نماز و تعمق
و تمركز در مفاهيم باطنی آن ،اعضا و جوارح خود را كه هر يك بر اثر غفلت و دوری از ياد
خدا می توانست وسيله ی ارتكاب گناه و ظلم و تعدی به نفس و ديگران باشد به مرحله ای
برسد كه خداوند او را به راه مستقيم بندگان خاصش هدايت می كند.
خانه ،اولين مدرسة تربيت اخالقی و دينی است و كودک به تدريج بر اساس مشاهدات
روزمره ،پايههای اخالقی خود را پیريزی میكند .در محيط خانه كودک تعاليم خوب و بد را
فراگرفته و زيربنای اخالقی او شكل میگيرد .كودک همچون نهال تازهای است كه هر طور او
را پرورش يابد ،رشد میكند و نيز آنچه را كه بطور منظم در محيط خانه میبيند ،نسبت به آن
انس پيدا میكند .مشاهده آداب دينی و عبادات مذهبی بويژه نماز كه در شبانهروز بطور منظم
از طرف بزرگترها در محيط خانه رخ میدهد ،در ذهن و روان كودک نقش میبندد .سنگ
بنای اولية ايجاد رغبت و انگيزه در گرايش كودک به اعتقادات و متصف شدن وی به مناط و
مالک اخالقی ،همه و همه از درون خانه شكل می گيرد .اكثر فضايل و رذايل اخالقی نيز در
همين محيط به وجود می آيد .برای سالم ماندن خانه و آرامش افراد آن ،بايستی روح معنويت
و ياد خدا و ذكر او را در فضای خانه ايجاد كرد ،بايد فضايل اخالقی را در هر كدام از اعضا
خانواده ايجاد شود و رذايل اخالقی از روح تك تك افراد آن زدوده شود نيازهای معنوی خانه
و ايجاد فضايل اخالقی و پاک نمودن روح از رذايل اخالقی است .يكی از عوامل به وجود
آورنده معنويت ،نماز است .نمازی كه جزو برنامه های دينی تمام پيامبران الهی و در تمام
اديان و شريعتهای آسمانی وارد شده است .
خواندن نماز موجب دست يافتن به وحدت شخصيت ميشود .شخصيت برخوردار از توحيد
يعنی فرد آنچه كه در اعتقاد بدان باور دارد .در عمل نيز بر اساس باورهای خويش عمل ميكند
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و چون اينگونه عمل ميكند خود نيز در خويشتن تضاد نمی يابد و در نهايت به يكپارچگی
دست می يابد به نحوی كه جنبه ای از شخصيت فرد ،جنبه ديگر شخصيت او را تائيد می كند
و انسان به هنگام برخورد با او احساس ميكند كه با فردی هماهنگ مواجه شده است .
اگر همه اعضای خانواده با يكديگر به اقامه نماز بپردازند همه به اين وحدت درونی دست می
يابند؛ در بيرون نيز نيز با يكديگر همگونی و هماهنگی خواهند داشت و اين موجبات آرامش
روانی را برای آنان در پی دارد .
نماز موجب كاهش استرس ها می گردد و فشارهای روحی را كم می كند .زيرا آنگاه كه آدمی
در برابر خالق متعال می ايستد و لب به نماز و دعا می گشايد و او را رحمن و رحيم خطاب
می كند ،اميد به رأفت و رحمت در دلش موج می زند و آنگاه كه اشك ندامت از چشمانش
جاری می شود ،و دردهای خويش را با خدا باز می گويد ،پااليش روانی انجام می شود و
انسان خود را سبك تر از قبل می يابد چون به بندگی خدا تن می دهد .همچنين نماز خواندن
موجبات افزايش اعتماد به نفس را فراهم می آورد .زيرا آدمی وقتی از خدای خويش استعانت
می جويد توان بيشتری را در خود احساس ميكند كه ناشی از اتكای به خدای تعالی است و
داشتن چنين نقطه اتكايی باعث افزايش اعتماد به نفس در فرد ميگردد .در محيط خانواده ای
كه اعضای آن نماز را بر پا می دارند و همگی از اعتماد به نفس خوبی برخوردارند ،فضای
آرامی حاكم است و اعتماد به نفس يكديگر را تقويت می نمايند .آنان همچون ظروف مرتبطی
هستند كه به هنگام برداشتن آب از يكی از ظروف ظرف های ديگر جای خالی آنرا پر می
كنند با اين تفاوت كه در اينجا اعتماد به نفس خود آنان كاهش نمی يابد .بنابر آنچه گذشت،
غالب رفتارهای انسان بر اساس يادگيری استوار است و اولين و مهمترين پايگاه يادگيری،
كانون گرم خانواده است ،زيرا خمير ماية شخصيت انسان در خانواده تكوين می يابد و نگرش
ها و رغبت ها ،رفتارهای خوشايند و ناخوشايند نسبت به پديده ها و رفتارهای مختلف ،از
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خانه سرچشمه می گيرد و هر بذری كه والدين در صفحة دل فرزند خود بكارند ،محصول
همان بذر را برداشت خواهند كرد .
نقش مادر در خانواده
خانواده مجموعه¬ای است متشكل از مرد و زن كه وجود فرزندان آن را تكميل می¬كند و در
واقع زن و مرد در سايه نكاح به تأسيس آن می¬پردازند .حيات فردی و اجتماعی كودک از
خانواده آغاز می¬شود و شكل می¬گيرد و خانواده مركز پذيرش ،انس و تعلق است ،مركز
تشكيل پندار و اخالق و پيدايش فلسفه حيات است و باالخره نخستين مدرسه ،مكتب و محل
درس¬آموزی های زندگی محسوب می شود .خانواده محيطی است كه كودک را در برمی
گيرد و در او نفوذ می كند .بسياری از خوی ها ،رفتارها ،كردارها و گفتارهای كودک از اين
محيط نشأت می گيرد .زيرا طفل در آن محيط چشم به دنيا می گشايد ،شرايط گذران خانواده
و امور آن را می بيند و براساس آن راه عمل را می آموزد .
خانواده مركز مهر و انضباط است و از نظر علمی به هنگامی كه مهر و انضباط در هم آميزند
در آن صورت معجزه تربيت و تنفيذها در آن اتفاق می افتد .شكی نيست كه هر يك از زن و
مرد براساس تقسيم وظايف و مسئوليت ها كار و برنامه خود را انجام می دهند و هر كدام به
نسبتی تأثير خود را بر جای می گذارد .ولی در امر هدايت و اثرگذاری در نسل ،نقش زن به
مراتب بيشتر از نقش مرد است زيرا زن به مناسبت دائمی بودن روابطش با فرزندان ،مهرورزی
و محبت بيشتر به آنان ،رفع نياز آنها ،دفاع از آنان در برابر جنبه های فشار پدر يا ديگران،
حتی از خودگذشتن و به آنها رسيدن و باالخره از نظر آثار خلق و خوی و وراثتی بيشتر از
پدر می تواند در فرزندان مؤثر باشد .
زن انسانی چون ديگر انسان ها كه در عين داشتن وجوه اشتراک با مردان ،تفاوت هايی با آنان
دارد( .در بعد زيستی ،در جنبه عاطفی و در جنبه شغلی و طبيعی) درباره او نظرات فالسفه و
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دانشمندان واحد نيست اما در اسالم ،رسول خدا زن را به ريحانه يا گل تشبيه كرده اند.
حضرت علی نيز فرموده است :
«زن گل است نه يك قهرمان كه با او پنجه درافكنی ».
زن شاهكار خلقت از نظر رمز و رازهاست .عامل سكون و آرامش است .خانه ای كه زن در
آن نباشد مكانی سرد و خاموش است .او می تواند روح دين و معنويت را در فرزندان و حتی
مردان الابالی بپروراند .آتشی از محبت خداوند را در دل ها برافروزد ،روح مناجات و عبادت
را در دل ها بيدار كند .درس ذكر ،خضوع ،خشوع و مناجات با خدا را به فرزندان بياموزد .بی
پرواترين شوهران ،آزاردهنده ترين مردان ،دل در گرو همسر دارند .مغرورترين فرزندان ،بی
بند و بارترين نوجوانان و جوانان در برابر عواطف مادر يا همسر زانو می زنند و اين اثربخشی
ها به ندرت از ميان رفتنی هستند .
پدران در خانه نقشی همچون مبلغان و هاديان و مادران نقش مجريان را دارند .مادر اكثر
اوقات در محيط خانه است و همه حاالت عملكردها و اتخاذ مواضع او برای فرزندان درس
تلقی می شود .
مادر جلوه های ارتباط با خدا ،را به كودک نشان می دهد .مادر برای او مرجع ،منبع و معلم
دائم الحضور و مهربان است .زن در امر تربيت فرزند برای نمازگزاری و تجسم و حضور آن
در خانواده نقش اساسی دارد .طفل اغلب در كنار مادر است وابسته به او و همراه اوست مادر
در برابر ديدگان متعجب كودک به نماز می ايستد ،كودک قيام و قعود ،ركوع و سجود ،قنوت
و دست برافراشتن به سوی آسمان مادر را می بيند ،ذكرهای او را می شنود و بدان آگاه می
شود .حتی در مواردی ادای آن حاالت را درمی آورد .
مردان نيز در بعد الگويی برای فرزندان نقش اساسی دارند ،ولی نقش مادر در اين امر بيشتر
است و اين موضوع به خاطر موارد زير می باشد :

430

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

) 1رابطه خونی و وراثتی بيشتر مادر با فرزند بويژه كه پايه های رابطه خونی ،از طريق حمل
شيردهی بيش از  5/ 2سال است .رابطه انس و محبت مادر كه مادری هميشه به معنی
مهرورزی و عاطفه داری است .
) 2رابطه كالمی كه نخستين كلمات از زبان مادر وارد ذهن كودک می شود .رابطه تفهيم و
تفاهم با سخن ،با كنايات و اشارات كه بيشتر از سوی مادران است .رابطه نيازمندانه كه مادر
برآورنده نيازهای اساسی فرزندان و در واقع بنده پرور است .رابطه پذيرش و تكريم و ابراز
محبت در قالب بوسيدن ،نوازش كالمی و نوازش بدنی .رابطه محرميت در رازگويی و
رازداری كه كودک با مادر بيشتر مأنوس است .
) 3رابطه سنخيت در همزبانی ،همدلی و همبازی بودن طفل با مادر .رابطه كثرت حضور و
مداومت در حضور كه پيشتر از آن بحث شد .رابطه خيرخواهی ،صدق و صفا و انس كه
موجد باور و يقين بيشتر است .
اين عوامل سبب می شوند كه نقش مادر در اقامه نماز بسيار و بسيار شود .زنان می توانند به
هدايت نسل نوجوان و جوان بپردازند و حتی جوان خود را كه سال و سنی بر او نگذشته
است ،تحت تأثير و نفوذ خود قرار دهند .
نقش مادر در تربيت دينی
اصوالً از نظر اسالم تربيت از گهواره آغاز می شود و در خانواده شكل می گيرد .مقدمات و
پايه گذاری آن از مرحله تشكيل جنين و حتی قبل از آن است  .ولی آنچه كه صورت رسمی
دارد از لحظه تولد است و با ذكر اذان و اقامه در دو گوش كودک شروع می شود كه اذان و
اقامه نيز از مقدمات فريضه واجب ،نماز است .وظيفه و نقش مادر و پدر در مراحل مختلف
زندگی به مراتب متفاوت تر و سنگين تر می گردد .مثال در مورد نماز خوان كردن كودک به
همان اندازه كه به آن حساسيت وجود دارد بايد نسبت به روشی كه برای اين كار انتخاب می
شود ،دقت و توجه كرد .مطمئنا استفاده از خشونت و اجبار برای اين كار تأثير منفی دارد .چرا
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كه طبق آيه «ال اكراه فی الدين» در دين اكراه و اجبار نيست ،در حقيقت بدين معناست كه
دين و ايمان و عالقه به عبادت و نماز با اكراه و اجبار ،ايجاد نمی شود و بلكه اين بذر فقط
در زمين عشق و محبت و عالقه رشد می كند .عشق و عالقه هم از دو راه ايجاد می شود:
اول :باال رفتن شناخت و سطح آگاهی فرد است .
دوم :جلوگيری از نفوذ و تأثير لذت های كاذبی كه بر اثر بی دينی گريبانگير انسان می شود.
بنابراين اگر بخواهيد كودكی را به طرف نماز و عبادت مشتاق كنيد ،ابتدا بايد سعی كنيد
آگاهی او را باال ببريد تا از نماز و ارتباط با معنويات لذت ببرد .اگر هم اين توان را در او
احساس نمی كنيد بايد ابتدا با تشويق ،اين لذت را به طور سطحی در او ايجاد نماييد و سپس
به تدريج عميق كنيد.
در مرحله بعد بايد مواظب باشيد ذائقه او توسط لذت های حرام و نامشروع ارضاء نشود ،زيرا
اگر شخصی به طرف لذت های مادی شبيه لهو و لعب و خودآرايی و پول و شهوت و مانند
آن جذب شد ،سوق دادن او به لذت های معنوی كار بسيار سختی است .البته اين را هم
فراموش نكنيد كه فطرت انسانی كودک به طرف معنويات و آرامش واقعی انسان در ارتباط با
خداست .مهم آن است كه ما سعی كنيم با رفق و مدارا و نرم خويی و محبت ،فطرت انسانی
او را تقويت نماييم .از آنجا كه مادر مظهر مهر و رأفت و عطوفت است و مدت زمان بيشتری
را نسبت به پدر با فرزند خويش می گذراند ،اين پيوند و علقه دوستی مادر با فرزند قوی تر
است .
مادر می تواند قدرت درک او را از طريق سؤاالت باال ببرد و قدرت تعميم او را با اين گونه
پرسش ها تقويت كند :زمين را كه آفريد؟ درخت را كه آفريد؟ آب را چه كسی به وجود
آورد؟ آسمان را چه كسی؟  ...سپس نتيجه بگيرد كه همه چيز را خدا آفريد .
با پرسش های مكرر  ،خدا را در ذهن كودک بزرگ و دوست داشتنی كند؛ روح مذهب را در
اعماق وجود او نفوذ دهد ،و شك ها را از درون او بزدايد .آموزش ها به صورت سمعی و
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بصری و حتی لمس و درک باشد تا كودک را به خود آورد و او را قلباً به مكتب خود معتقد و
عالقه مند سازد .
بنابراين در ارتباط با تربيت دينی و رشد اخالقی كودكان ،بايد خود والدين عامل به واجبات و
دوری كننده از محرمات باشند .با زبان ساده و دور از تكلف و به تدريج ،نگرش دينی مطلوب
را در آنها بوجود آورند و توجـه آنها را به جهان آفرينش و آفرينندة عالم جلب كنند .اين
چنين فرزند خويش را موحد و معتقد بپروراند.
راههای جذب فرزندان به ترغيب نماز
.1بيان ضرورت خواندن نماز
خداى بزرگ ،نه از نماز خواندن بندگان سود مى برد ،و نه بى نمازى آنها به او زيان ميرساند.
نماز خواندن ،موجب پاكى جان و صفاى روح و دورى از پليدى ها مى شود و بى اعتنايی به
آن بركات و آثار معنوى و اجتماعى آن را از بين می برد و در آخرت نيز ،به خاطر ناسپاسى و
دورى از خدا و آلودگى به فساد ،كيفر خواهد شد .نماز ،همان عبوديّت و پرستش و راز و نياز
به درگاه آفريدگار ،و توجّه به او و نعمتهايش مى باشد كه روزى چند مرتبه انجام مى گيرد.
آنكه بنده خدا باشد ،ديگر اسير شيطان و برده هوا و هوس نميشود و در برابر طاغوت ها و
قدرت هاى شيطانى ،سر تسليم فرود نمى آورد .طبق آنچه خدا و رسولش و امامان
فرموده¬اند ،عبادت و نماز بايد آگاهانه باشد زيرا عبادت ،بدوت توجّه و تعقّل ،ارزش و ثواب
ندارد .يعنى انسان بايد در نماز ،به معناى جمالت و ذكرها و دعاها توجّه داشته باشد و بداند
در مقابل چه كسى ايستاده و چه مى گويد .پيامبر مى فرمايد :دو ركعت نماز با توجّه ،بهتر از
شب زنده دارى غافالنه است .
نماز بايد عاشقانه و خالصانه و خاشعانه باشد يعنی از روى تنبلى ،بيحالى و سستى باشد ،زيرا
اثر ندارد .نمازگزار بايد محبت خدا را در دل داشته باشد و با عشق و عالقه به خدايى كه آن
همه نعمت و رحمت عطا كرده ،نماز بخواند .به دستور قرآن ،كارهاى دينى ،بايد خالص براى
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خدا باشد و نيّت و هدف غير خدايى در آنها راه نيابد:

چرا كه عبادت بدون اخالص،

همچون جسم بدون جان است
خداوند بزرگ ،نماز را برای رشد و كمال بندگانش بصورتی و سيرتی زيبا تصوير فرموده
است هيات نماز گزار به چهار صورت است :قيام ،ركوع ،سجود و قعود و حكمتش آن است
كه موجودات جهان بر چهار شكل است .بعضی بر هيأت قائمان راست است و آن درختانند.
بعضی بر هيأت راكعان سر فروكنده اند و آن ستورانند.
بعضی بر هيأت ساجدان روی خاک نهاده ،آن حشراتند .بعضی بر زمين نشسته بر هيات
قاعدان و آن حشيش و نبات¬اند .گويی خدای متعال فرموده است كه بنده مومن در خدمت
ما اين چهار هيئت را بجای آور :قيام ،ركوع ،سجود ،قعود تا ثواب تسبيح آن همه خاليق
بيابی .
.2تعظيم و تكريم نماز توسط الگوهای رفتاری
اگر الگوهای رفتاری بزرگسال برای ارزشها و شعاير مذهبی ،بخصوص نماز اهميت فوق
العاده ای قائل شوند ،و در اين انديشه پايدار و ثابت قدم بمانند ،كودكان و نوجوانان نسبت به
نماز و اهميت آن احساس و نگرش خاصی پيدا می كنند .وقتی كه كودكان از همان سنين
اوليه حياتشان بارها و بارها مشاهده می كنند كه والدين مهربان ،دلسوز و محبوب آنها ،در
خانه ،سفر ،گردش ،ميهمانی ،كار و در هر شرايط و موقعيتی به ندای اذان و اقامة نماز بيش از
هر چيز ديگری اهميت می دهند و بزرگ ترين رسالت خود را به هنگام اذان در هر شرايطی
نماز خواندن و سخن گفتن با خدا می دانند ،بدون ترديد نگرش و طرز تلقی آنها نيز نسبت به
نماز چنين خواهد بود.
.3فضاسازی معنوی
خانواده به عنوان جايگاه زيست اولية كودک ،مهمترين نقش را در تربيت كودک دارد .آمادگی
كودک نيز از محيط خانواده آغاز میشود .برای اينكه محيط خانه نيز برای آموزش نماز
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مناسب باشد ،بهتر است فضای عمومی خانه را در همه حال معنوی نگاه داشت .معطر كردن
لباس ،استفاده از لباس پاكيزه در هنگام نماز ،برپايی جماعت در خانه ،اختصاص دادن مكانی
به عنوان مكان نماز در خانه ،توجه به مناجات شبانه ،اذان گفتن يكی از اعضای خانواده ،بردن
كودكان مخصوصاً در اعياد مذهبی به مساجد و اماكن مربوطه ،برگزاری نماز جماعـت با
مهمانان در خانه ،بازی و سرگرمی ضمن آموزش دادن و هديه دادن ،برگزاری جشن تكليف و
اهتمام فرزند ،نصب تابلوهايی از آيه های قرآن ،احاديث ،شعرهای مذهبی و دينی ،تصاوير
اماكن مقدسه و ...در ايجاد فضای معنوی در خانه تأثيرگذار خواهد بود .با اين حال ،گاهی
برخی والدين ،بدون توجه به اين نكته ،محيط خانه را به سويی می برند كه شوق فرزندان به
نماز از ميان می رود يا از رغبت آنان كاسته می شود .چگونه ممكن است ،در خانه ای كه
نوارهای موسيقی مبتذل گوش داده می شود يا فيلم های گمراه كننده به نمايش در می آيد،
فرزندان گرايشی خودجوش يا آسان به يادگيری نماز داشته باشند .
.4ارائه الگو
از جمله روشهای مؤثر و سريعاالنتقال مطرح در روانشناسی رشد ،روش الگوپذيری است،
اگر والدين قبل از اينكه بخواهند كودک را با آداب اسالمی آشنا كنند ،خود متخلق به اخالق
نبوی و اسالمی باشند و خود عمل كنند ،كودک نيز تقليد كرده و عمل خواهد كرد ،زيرا از
سن  1تا  7سال كودک بدون دانستن فلسفه كار صرفاً آن را تكرار میكند و اين مساله در همه
جوامع پذيرفته شده است و حتی نسبت به افراد بزرگسال نيز تاثيرگذار است.
نقش الگو ها در رنگ دادن زندگی كودک سرنوشت ساز است .اصوالً تربيت ،و به ويژه تربيت
دينی بر اساس دستورات عملی و مدل هايی خواهد بود كه والدين و مربيان به كودک عرضه
می كنند .طفلی كه رفتاری را از والدين خود ببيند از آن تبعيت خواهد كرد ،خواه رفتاری سالم
باشد وخواه ناسالم .
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ميل به داشتن الگوى مطلوب در كودكان و نوجوانان مشهود است و دوست دارند از كسى يا
كسانى كـه از هـر جهت مورد عالقه آنان است تقليد كنند و رفتار و گفتارشان را مطابق رفتار
الگو تنظيم كرده تا شبيه و مانند آن شوند .والديـن بـا بهره گيرى از اين ميل و خواسته آنان،
مى توانند الگوهاى بسيار خوب و عالى از كـسـانـى كـه اهـل عـبوديت و نماز هستند به آن
ها معرفى كنند ،انبياى الهى ،امامان معصوم و انـسـان هاى وارسته از جمله الگوهاى ارزنده و
درخشانى هستند كه مى توان به كودک و نوجوان معرفى كرد تا در سايه آن به گمراهى گرفتار
نشود .عالوه بر اين خود والدين با اعتقاد و پاى بندى نسبت به دين به ويژه با اهميت دادن به
نماز و عملكرد و رفتار درست مى توانند الگوى ارزنده و مفيدى براى فرزندانشان باشند،
خصوصاً هنگامى كه عامل گفته هاى خود نيز هستند .بنابراين كودكان و نوجوانان در ابعاد
مختلف زندگى خود محتاج الگو هستند تا بتوانند افكار ،آرزوها و تالش هاى خود را مطابق
آن تنظيم كنند.
.5آموزش تدريجی و به فراخور سن افراد
انسانها در مراحل مختلف زندگی دارای نيازمندی های متفاوتی هستند  .تامين نيازهای انسانها
مبتنی بر شرايط رشد باعث تسهيل و تسريع رشد جسمی و سالمت روانی آنان خواهد گرديد
 .بايد توجه داشت كه نيازهای افراد انسانی درمراحل مختلف سنی متفاوت است و به همين
دليل در هر مرحله از رشد بايد با تناسب و يژگيهای آن مرحله سنی برنامه¬ريزی و اقدام
نمود چرا كه موفقيت برنامه ها رابطه مستقيم با تناسب اين برنامه¬ريزی ها دارد .شيوه پاسخ
نيازها در مراحل مختلف سنی راهكارهای و معيارهای ويژه خود را می طلبد .اگر راهكارها
متناسب با ويژگيهای خود باشد تاثيرات الزم را بر جای خواهد گذاشت و مخصوصا اگر در
تامين نيازمندی به پرستش كه مناسب با ويژگيهای فرد نباشد به بيزاری و بی عالقگی خواهد
انجاميد  .در بين ما مسلمانان پرستش خداوند بيش از هر عبارت ديگر در نمازگذاردن تجلی
می يابد.
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بنابراين يكی از نكته های مهم در اين امر ،ياددهی گام به گام آن است .كه در سيره معصومين
چنين است :برای نمونه ،امام علی می فرمايد :
«هنگامى كه كودک به سه سالگى رسيد ،او را وادار كن تا هفت مرتبه «الاله االاهلل » بگويد.
بعد او را آزاد بگذار تا چهار سال او تمام شود آن گاه او را به گفتن هفت مرتبه «صلى اهلل على
محمد و آل محمد» وادار كن.پس او را آزاد بگذار تا هنگامى كنه پنج سالش تمام شد ،آنگاه
دست راست و چپش را به او ياد بده .وقتى آن ها را شناخت ،او را به سمت قبله بنشان ،و به
او بگو :سجده كن .سپس او را تا شش سالگى آزاد بگذار و بعد از آن به او نماز خواندن و
ركوع وسجود را ياد بده .هنگامى كه هفت سالش تمام شد ،آنگاه به او بگو دست و صورتت
را بشوى و هنگامى كه شست ،به او بگو :نماز بخوان .و بعد او را تا تمام شدن نه سالگى آزاد
بگذار و سپس به او وضو را ياد بده ».
در می يابيم كه پيشوايان معصوم تا چه اندازه برای آموزش گام به گام و به نگام در امور دينی
و عبادی اهميت می گذاردند.
.6دعا برای نماز فرزندان
ده ها سال حضرت ابراهيم چشم انتظار فرزند بود تا اينكه خداوند كليم به او فرزند داد .وقتی
فرزندانش اسماعيل و اسحاق به سن رشد رسيدند به شكرانه اين گوهر آسمانی دست به دعا
برداشت و عرض كرد« :پروردگارا من و ذريه ام را از نمازگزاران قراره ده و دعای ما را اجابت
فرما».
بنابراين از آيات می آموزيم كه طلب فرزند از دعاهای پيامبران است .در مقابل نعمت فرزند
فرزند بايد از خداوند تشكر كرد .شكر نعمت فرزند پيوند زدن او با خداست و والدين بايد در
انديشه نماز نسل آينده باشند .
.7جاذبه هاى ظاهرى
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انسان يك موجود زيبا دوست است و به دنبال زيبايیها میرود و اين ويژگی را خداوند در
وجود آدمی قرار داده است .ظواهر زيبا و جاذبه هاى گوناگون به خودى خود شوق آور و
رغبت انگيزند ،اين ظواهر و جاذبه ها (صادق يا كاذب) بر روح كودک و نوجوان تأثير
بيشترى مى گذارد ،به طورى كه در بسيارى مواقع بدون داشتن دليل درست به سوى چيزى
كه داراى ظاهرى زيبا است ،كشيده مى شود .به خصوص كودک و نوجوان كه بيش از
بزرگساالن زيبايیها را میبيند و دوست دارد .مادر مى توانند از آنچه كه مربوط به ظواهر نماز
است ،در ترغيب فرزندانشان بهره گيرند تا به تدريج به نماز عادت كرده و سپس به باطن نماز
اُنس يابند به عبارت ديگر ،از شور و اشتياق ظاهرى بـه شعور باطنى و آگاهى درباره نماز نايل
شوند .اگر والدين مطابق ميل و خواسته كودک و نوجوان برايشان سجاده زيبا ،مهر و تسبيح
دلخواه  ،عـطـر ،لباس مناسب بـراى پسران و مقنعه و چادر نماز براى دختران تهيه كنند ،به
يقين كار ارزنده و صحيحى را انجام داده اند ،خواندن نماز بـا صوت و قرائت زيبا و دل انگيز
و يـا تهيه سرودهاى دلنشين درباره نماز مى تواند زمينه هاى رغبت آنان را به عمل صالحى
چون نماز فراهم كنند.
الزم به ذكر است كه بايد برای آموزش نماز به فرزندان ،به مكان آموزش نيز دقت كنند؛ زيرا
هر اندازه مكان های آموزشی مقدس تر و معنوی تر باشد ،امكان فراگيری ژرف و بهتر فراهم
تر است .فرصت هايی كه در سفر به اماكن متبركه و مقدس دست می دهد ،بهترين لحظه ها
برای آموختن احكام و معارف نماز است .
.8دوری از جبر و تحميل
بايد آموزشهای نماز را با توجه به آمادگی كودک انجام داد .اگر اين آمادگی روحی و عاطفی
ميسر نشده باشد ،به ناچار از جبر و تحميل استفاده میشود كه البته اين قضـيه باعث دلزدگی
كودک از نماز میشود .تا قبل از سن الزم برای تعليم نماز كه در احاديث  7سالگی میباشد،
نبايد كودكان را مجبور به يادگيری نمود .رسيدن به مرحلة رشد اوليه و الزم ،میطلبد كه
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اصول نماز به كودک گفته شود؛ اما در اين ميان بايد قدرت تحمل فرزند و توان او را در نظر
گرفت .اگر نماز را پيش او بد جلوه دهيم ،يعنی بيش از توان او بخواهيم كه به عبادت بپردازد،
اين تفكر در فرزند ايجاد میشود كه نماز كار سختی است.و اين چنين موجبات دلزدگی و بی
ميلی او از نماز و چه بسا ديگر مسائل دينی ناخواسته برای فرزند ايجاد كرد.
.9نماز در حضور فرزند
يكى از عواملى كه می تواند باعث شوق و عالقه به نماز و آداب الهى در كودک و نوجوان
شود ،آموزش بصرى است ،زيرا اين گونه آموزش ها به دليل اثربخشی و تأثير بيشتر موجب
يادگيرى ،تغيير رفتار يا ايجاد رفتار تازه مى شود ،عالوه بـر ايـن ،آموزش بصرى عميق تر
بوده و ديرتر فراموش مى شود و زودتر از آموزش هاى ديگر تأثير مى گذارد .والدينى كه هر
چند وقت يك بار ،فرزند خود را با اخالق حسنه و دعوت محبت آميز به مساجد و اماكن
مذهبى مى برند ،در عالقه مند كردن فرزندان خود به نماز ،موفق تر از ديگرانند ،البته اين كار
در صورتى موفقيت آميز است كه به خستگى و دل زدگى ،وی منجر نشود.
نماز خواندن در منزل و در حضور فرزند نيز اثر مثبت و سازنده اى خواهد گذاشت ،مثالً اگر
مادری در اتاقى كه كودک مشغول بازى و يا نقاشى است ،سجاده خود را پهن كرده به نماز
بايستند اثر معنوى ماندگارى خواهد گذاشت .بنابراين وقتى فرزند ،نماز ديگران ،خاصه والدين
را درک كند و ببيند ،تأثير مى پذيرد ،اين تأثيرپذيرى باعث تحرک و فعاليت او در انجام
عبادت و ساير آداب اسالمى مى شود.
.10ايجاد تصوير صحيح با طرح و گفتگو درباره نماز
اگر والدين در حضور كودک و نوجوان مسائل و معارف مربوط به نماز را طرح و درباره آن
گفت وگو كنند ،به طور غير مستقيم بر آن ها تأثير خواهد گذاشت ،صـحـبـت و گفت وگو
دربـاره نـمـاز مى تواند در قالب شعر و سرود ،قصه و حكايت ،توضيح مـطالب مربوط به
نماز ،طرح و نقاشى و مانند آن انجام شود تا در ذهن و روان فرزند اثر گذاشته و بـا تـوجه به
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حس كنجكاويى كه فرزند دارد ،خود به فعاليت فكرى و عملى در اين موضوع وادار شود و از
اين طريق بهتر و بيشتر با معارف اسالمی و الهی و تصاوير ذهنی از آن معارف ،آشنا می شوند.
طرح و گفت وگوى عمدى دربـاره نماز ،بيانگر اهميتى است كه والدين به اين امر مى دهند و
موجب جلب توجه فرزندان به جايگاه ارزشی نماز مى شود.
.11ارتباط با دوستان نيك و نمازخوان
والدين سعى كنند بـا خانواده ها و افراد متدين ارتباط و رفت و آمد داشته باشند ،چرا كه
چنين خانواده هايى فرزندان متدين و نمازخوانى دارند كـه مى توانند بـر افكار و اعمال
كودک آنان اثر مثبت و سازنده بگذارند .همچنين الزم است فرزندان ترغيب شوند تا دوستانى
برگزيند كه براى نماز و آداب اسالمى اهميت قايل هستند ،زيرا در مواقعى ،تأثير رفتار و گفتار
كودكان بر يكديگر بيشتر از سايرين حتی مادر و پدر است .عالوه بر اينها عمل نمازگزاران
كودک و نوجوان در جمع همساالن خود می تواند احساس نياز به شخصيت جمعى آن ها را
ارضا كند ،تكرار اين گونه موارد موجب اُنس و عالقه آنان به نماز خواهد شد .بنابراين بايد
تالش كرد كه كودک با مادر يا فرد ديگری كه پايبند به مذهب است مأنوس شود .زيرا انس ها
و الفت ها ،انضباط مذهبی را درونی می كنند .كودک در عين آزادیِ فكر ،به آزادی عبادت و
اطاعت هم دست خواهد يافت و اين امر اگر از همان آغاز كودكی پيگيری شود  ،در قبل از ده
و حتی در هشت سالگی ثمرات خود را نشان می دهد و به اصطالح قواعد مذهبی در او ريشه
دار می شوند.
نتيجه
خانواده ،مهمترين واحد اجتماعی است كه در تربيت و شكلگيری نظام رفتار و كردار افراد،
بسيار مؤثر است .فرزندان از آغاز تولد در خانواده رشد میكنند و خوب و بد را در آن محيط
درک میكنند .پدر ،مادر و به طور كلی خانواده ،ارايه دهنده اولين الگوهای عملی فرزندان
هستند كه بيشترين تأثير را در آنها به جا میگذارد .بسياری از افكار و رفتارهای افراد از
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خانواده منشأ میگيرد .ويژگیهای الگوی اثرگذار در پدر و مادر بخصوص در مادر وجود
دارد .
اگر نماز را به خوبی در وجود كودكان رشد داده شود ،حاالت مذهبی در آنها پايـدار میشود.
كودكان امانتهای الهی هستند كه در دست والدين خود قرار دارند .پس برای حفاظت از
آنها از فسادها و انحرافات فردی و اجتماعی ،بايد آنان را به دستاويزی محكم متصل نمود.
اعمال عبادی باعث میشوند كه كودک در برقراری روابط اجتماعی نيز موفق باشد .
نماز نيز به عنوان يكی از مهمترين اعمال دينی ،تحت تأثير خانواده قرار میگيرد .مادر با
رفتارهای دينی خود و به كار بستن شيوههای تربيتی مناسب در نمازگزاری فرزندانشان بسيار
نقش دارند .مادر می تواند با مهر و عاطفه مادرانه خود و با بكارگيری شيوه های تربيتی
صحيح و از راههايی همچون تعظيم و تكريم نماز با رفتار و كردار درست ،نماز خواندن در
حضور آنان ،آموزش تدريجی با فراخور سن آنان ،فضاسازی معنوی و جاذبه های ظاهری و
 ...تصويری روشن و صحيح ،مناسب در اذهان فرزندان خود ايجاد نمايند و ميل و رغبت
آنان را به نماز بيشتر كنند .و در نهايت فرزندانی نمازگزار و موحد و معتقد پرورش دهد .
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