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 هوالشاهد

 تربیتی شهید محمد جواد باهنر –گروه علمی 

 گزارش مطالعات و تحقیقات

 اساتید مشاور:            علی شهیدی نسبآوری گزارش:        مسئول جمع         نظام نامه نماز آموزیعنوان گزارش:     

 تاریخ ارائه:                                                                                           همکاران اجرایی:

 

 مبانی نظریأ. 

 

 روایات: (1

 

 گوید: از امام محمد باقر)ع( شنیدم كه فرمود:فضاله میبنعبدالله 
بروید. سپس او را به حال خود واگذارید تا به سن سه سال و هبا ماه و « الااللهلا اله »وقتی كودك به سنن سنه سنالری رسیدز از او بهواهید هبا بار 
هواهید گاه از وی ببروید. سپس تا چهار سالری او را آزاد برذارید؛ آن« محمد رسول الله»بیسا روز برسد؛ در این هنرام به او آموزش دهید كه هبا بار 

کرار نماید و سنپس تا نن  سنالری او را رها كنید؛ در این وقا اگر كودك دسا راسا و چخ خود را را ت« صنلی الله علی محمد و آله»كه هبا مرتبه 
ید تا كن تشنهی  دادز او را در برابر قبله قرار دهید و سنهده را به او بیاموزید و در سن شس سالری ركوع و سهود را به او آموزش دهید. سپس رهایس

ل او تمام شندز به او برویید صنورو و دسا خود را بشوید )آمادگی برای و(و(. سپس به او برویید نماز هبا سنال او تمام شنود. نس وقتی هبا سنا
ن آ گاه كودك را به حال خود واگذارید تا نه سال او تمام شودز وقتی تمام شدز در این هنرام و(و گرفتن صحیح را به او بیاموزید و بر )ترك(بهواند؛ آن

 آمرزد؛ ان شاءالله!از وادارید و بر )ترك( آن تنبیه گردد. وقتی و(و و نماز را فراگرفاز خداوندز او و ندر و مادرش را میتنبیه گردد و او را به نم
 .17612ز ح474ز ص12الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعةز جز تبصیل وسائل محمدبن حسن حر عاملی 

 

   ز الو(وء و  فاذاز تعلم هازیوامر بالصلوه و (رب عل هیتما له علم الو(و و(رب علز فاذا  نیله تسنع سن تمیحتى ( :السنلام هیعل)قال الصناد
  هیالصلاه غبرالله لوالد

را امر به نماز  و او دزیواگر كوتاهى كرد او را ادب كن دیبده ادی)فرزندتان ( به سن نه سالرى برسدز نس وقتى كه نه سالس تمام شدز و(و را به او  وقتى
 (.23ز ص 3ز ج  عهیخدا ندر و مادرش را مى آمرزد. )وسائل الش دزیگرفت ادیفرزند و(و و نماز را  کهینس زمان دیو اگر كوتاهى كرد او را ادب كن دیكن

 

 ام امر مى كرد كه نماز مغرب و عشننناء را با هم بهوانند و  هر وعصنننر را با هم بهوانند خدما ام سی)ع ( به فرزندان خو نیالعابد نیامام ز
كه بهوابند و نماز نهوانند.  نیكار براى فرزندان بهتر اسنننا از ا نیوقتس مى خوانند امام فرمود: ا ریعرض شننند كنه فرزنندان نماز را در غ

 (.364ز ص 21ج  انوارز)بحارال

 

 فرمایدامام باقر)ع( می: 

ند؛ ولی شما از هبا سالری آنان را به نماز خواندن امر دهیم نماز بهوانما اهل بیاز هنرامی كه كودكانمان به نن  سالری رسیدند دستور می
امی كه دهیم هنرشننان نصننز روز و یا بیشننتر و یا كمتر روزه بریرند و دسننتور میكنیم به اندازه تواناییكنیدز و ما در هبا سننالری امر می

ن عادو كنند. نس شما كودكان خود را در ُنه تشننری و گرسننری بر آنان غالب شندز اف ار كنند. این عمل برای آن اسنا كه به روزه گرفت

 .شان امر به روزه گرفتن كنید و چون تشنری و گرسنری بر آنان غالب گردیدز اف ار كنندسالری به اندازه توانایی
 42۴ز ص 2زح 3محمدبن یعقوب كلینیز اصول كافیز ترجمه سیدجواد مص بویز ج  
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  :توانید آنها را فرزندانتان شس ساله شدندز امر كنید نماز بهوانند؛ وقتی هبا ساله شدندز )در صورو لزوم( میوقتی »نیغمبر اسلام)ص( فرمود
 «بزنید

 2۴ز ص 3الوسائلز ج میرزاحسین نوریزمستدرك 

 

 هبا سالری بین شس و»شود؟ حضرو فرمودند: وهب از امام صاد )ع( نرسید: در چه سنی كودك به اعمال عبادی وادار می بن معاویه» 

 

 :از امام حسن)ع( نقل شده اسا كه فرمودند 
 میتقس یگاه براو آن دیبمان تانیكه حضرو سلام دادند به ما فرمودند: بر جا نیعصنر را در محضنر رسنول خدا)ص( خواندم؛ هم اینماز  هر 
من كودك بودمز آن حضرو  دند؛یبه من رس نکهیتا ا خوراندندیحلوا م ینمازگزاران از جا برخاستند و به هر كدام مقدار انیدر م یی رف حلوا

به من  یآن حضنننرو به خاخر خردسنننال بودنم باز هم مقدار یبه من خوراندندز سنننپس فرمودند باز هم بدهم؟ عرض كردم آر لواح یقدر
 حال بودند تا آنکه به همران حلوا خوراندند. نیو بد دندیخوران
 322٫ز ص 2ج  الزیز نقل از: الع۹۴نمازز صو جذب به  بیترغ یهوهیش زیهیفق ینقیعل
 

 :امام صاد  فرمود 
عبننادو كننن كننه خداوننند  نننمیبیكننه م نننی. ننندرم بننه مننن فرمننود: نسننرمز كمتننر از اکننردمیعبادو م اریبسنن یدر جوانننن"

 ".شننودیم یرا دوسنا بنداردز بنه انندك عمنل او هنم را(ن یعننزوجنل هنرگاه بننده ا

 

 

 و فتاوی مراجع احکام شرعی (2

 

 م ابق نظر آیا الله سیستانی 
 توان به فرزندان در مورد نماز و حهاب اجبار كرد ؟ ینرسس: تا چه حد م

 یم یول ساین زیواجب زدن و مانند آن جا اطیاز منکر كند و بدون اجازه حاكم شرع بنابر احت یامر به معروف و نه دیبا نی: نسبا به بالغناسخ
 . دیكمکها استباده نما یمانند منع بعض ییتواند از روشها

 
اراحا باشد كه باعث ن یكردن نوع بد دارینوع ب نیكند و ا دارینماز صبح فرزند بالغ خود را از خواب ب ضهیجها انهام فر ی: اگر ندرنرسنس

 ر؟یخ ایكرده اسا  ایكننده معص داریفرد ب ایشدن فرزند شود آ
 شود. یم یكردن (رور دارینشدن فرزند بر اثر اهمال باشد ب داریباشد و ب ینید ایترب ی: اگر مقتضاناسخ
 

 فلاح زاده نیاستاد محمد حس-كودكان از تولد تا بلوغ احکام 
 داری, ب ررىیعذر د ای مارىیكند مرر به جها ب داریو نس از آن براى نماز از خواب ب زیاز تکل سنی را خود فرزند,  انسان اسنا سنزاوار –2

 او شود.  انیز ایكردنس باعث آزار 
 عباداو مستحب اسا . ریبه گرفتن روزه و سا زیدادن كودك مم نیتمر -1 
 كنند. رىیعباداو , مستحب اسا بر آنها سها گ رینسر ن به روزه و سا ایكودك هبا ساله ن دختر  نیبراى تمر -3 
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 (به فرزندان در فقه تربیتی اسلام )استاد علیرضا اعرافی  نماز آموزی (3
احتمال(  یک )بنابر كرد اقدام نماز آموزش به باید شس سالری از زرارهز صحیح و مسلم بن محمد صنحیح اسنا  بر كه گبا باید روایاو بندی جمع در

 صحیح بر مبنای . كرد آغاز را نماز آموزش باید نیز آن از نیس كه اسا روشن  .كرد امر نماز به را فرزندان سالری باید هبا از حلبی صحیح م ابق و

 به توان می سالری هبا و شس سالهای از بزن ی احمد صحیح و وهب بن معاویه

  .كرد آشنا آن كیبیا و نماز با را كودك باید مؤاخذهز نیس از كه اسا وا(ح سالری( و هشا از اربعمائه حدیث براسا  كرد )و مؤاخذه نماز ترك دلیل

 این كه از شنند ذكر بدنی تنبیه برای ده و نه هباز سننالهای (ننعیزز روایاتی در نیامده میان به ذكری صننحیح السننندز روایاو در بدنی تنبیه از هرچند

 .اسا جایز تنبیه هم و مؤاخذه هم هم امرز سالری ده در و نیسا جایز بدنی تنبیه سالری هبا از نیس كه شود می استباده روایاو

 روی بر كه اسا مسلم اینکهز توجه شایان نکته

تأكید  نباید روایاوز این در شنننده ذكر سننننین

 رواینناوز این مهموع در چراكننه كرد؛ فراوان

 ی تباوتها ق عاً و شود می مشاهده سنی تداخل

 این در جغرافیایی و فرهنری فردیز تباوتهای

 و دختران تکلیز در (منز و اسنا مؤثر سنالها

 شننرعیز بلوغ سننن تباوو به دلیل نیز نسننران

 و اول بندی دسننته تلبیق با .بود خواهد متباوو

 تعار(هایی و تداخلها جمع نیز و دوم بندی دسته

 روایاو مدلول داردز وجود سنننی  محدوده در كه

 داد: نمایس چنین توان می را

 
 
 
 
 

 :شود می مطرح نکاتی ادامه در وظیفه این دیگر زوایای تبیین برای

 اخلاقی چنین هم اگر و اسا دلائل اخلا  اقتضای شود؛ چراكه می شامل نیز را مادران و ندارد اختصناص ندر به و یبه این كه كرد توجه باید :1 نکته

 .شود ویژگی می الغای ندر از نشود نذیرفته

 باید « اهل » . ولد واژه دوم دلیل در و بود رفته كار بهمو(وعز  این بررسی در اسنا؟ كدام والدین نمازآموزی مسنئولیا انتهای و آغاز زمان :2 نکته

 حیاو در قید فرزند كه زمانی تا و ندارد انتهایی و آغاز و اسا زمانی شمول دارای ولد واژه مانند اهلز واژه واژه سوم و اول دلیل در كه كرد نشان خاخر

 30 ).اسا بوده فرزندان بزرگسالی در ق عا ها سیره از چنین برخی هم .دارد وجود او به نسبا خانوادگی مسئولیا این اوز بر اهل صد  دلیل به اسا

 میزان شود؛ بلکه نمی صیانتی روشهای و امتثال چرونری در انع اف عدم و تصلّب موجب وقایهز تکلیز گستره وسیع كه داشا دور نظر از نباید البته (

 فرزند برای صنیانتی اقداماو اقتضننای و بود خواهد فرزندان متباوو مهتلز سننی مراحل به نسنبا تربیتیز روشننهای انتهاب و صنیانا چرونری و

 .متباوو اسا خردسال فرزند با بزرگسال
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 اسا ممکن البته .باشد داشته را نمازآموزی برای لازم و ادراكی شناختی قدرو اهل و ولد كه شنود می آغاز زمانی از عقلی قرینه به مسنئولیا این آغاز

 استحقا  آن تنها از حبظ تا ندارد وجود عذابی بلوغز از قبل زیرا شود؛ می شامل را بالغ افراد تنها و اسنا غیربالغ منصنرف افراد از اهل واژه شنود گبته

 و عذاب استحقا  هم كودكان كه نیسا نکته این به نا ر نظریه و چنین هم .باشد واجب « كودكان عباداو بودن مشروع »ز كند می تأمین را ثواب

 .شود می والدین واجب بر كودكان بلوغ سالهای از تکلیز این و اسا مقید بلوغ سن به آیه این در اهل واژه نتیهه اینکهز . كنند می نیدا را دوزخ آتس

 موجباو از صیانا وقایهز آیه در وجوب متعلق ثانیاً .شود شامل می را اعضا سالهای ه هم و دارد اخلا  اهل واژه اولاً : گبا باید اشکال این به ناسخ در

 روشن تو(یح این اسنا؛ با محرماو دادن انهام و واجباو ترك از فرزند و اهل صنیانا و حبا ا هدف با و نیشنریرانه وقایی اقداماو و اسنا آتس

 به نشود؛ مبتلا معصیا و گناه به بلوغ از بعد كودك تا گیرد « فعلی وقایه »انهام  كودكان بلوغ از نیس وقاییز اقداماو برخی اساز ممکن كه میشنود

 فرزندان  صیاناز قاعده بنابراین . اسا شانی گاهی و فعلی گاهی آن متعلق هرچند دارد در  هور آیه دیررز عبارو
 آن مولش اما شود؛ شامل هم را تمیز سن از«  نیس نیس دوره اسا ممکن حتی و نمیشود مقید بلوغ به آیه در اهل واژه و میشنود شنامل نیز را غیربالغ
تولد  از »ز یژهبو«  روح شدنِ دمیده از نیس »ز و مسلم بن محمد صحیح براسا  ثالثاً. كند نمی بر صد  اهل واژه زیرا اسا؛ بعید تولد از قبل به نسبا
 .كرد نماز اقدام آموزش به باید والدین سالری شس سن از( آن مدلول در احتمال یک بنابر) زراره صحیح
 الهی تکالیز برای ار فرزندان باید تربیتی مقتضیاو و و ادراكی شناختی و(عیا اسا  بر و اسا واجب والدین بر بلوغ از نیس از نمازآموزی اینکه نتیهه

 می شامل هم را حتی بزرگسالی و جوانی و نوجوانی و بلوغ از نس دوران الزامی مسئولیا این.  كرد آماده خود با خالق گرانه نرستس و عاشقانه راب ه و
 .باشد انع اف نذیر باید مهتلز سالهای در تربیتی روشهای كه یادآوری این با شود
 كه ورخ همان) اسا عقلانی و ارتکازی قیودی دارای وجوب نمازآموزیز جمله از و تربیتی و ایز تمام كه شد یادآور باید نیشین س ور ادامه در: 3 نکته
 در كودكان ناختیش و رشد تحولی تراز نظرداشا و متربی توان رعایا نمونه برای ؛(اسا حاكم تربیتی روشهای و فعالیاكیبیا  بر تربیتی متعدد اصول
 كارشناسی یازمندن تربیاز از مق ع این. اسا فرزندان فهم امکان و به تأثیرنذیری مشروط تربیتی تکالیز ادای و اسا جمله این از دینی مباهیم آموزش
 .اسا تربیا و تعلیم دانشمندان و روانشناسانز مربیان های
 ابعذ و گمراهی از فرزندان و خانواده حبا ا برای را روشهای تربیتی همه صیانا آیه اخلا  اسا؟ كدام نمازآموزی روشهای كاربسا گسنتره: 4 نکته
 » بهترین از در باید روشننها از برخی ذكر و رای  روشننهای سننایر و الرونردازی نهیز و امر ترهیبز ترغیبز ارشننادز تذكرز مانند شننود؛ می شننامل الهی

. كرد قداما تربیتی تکالیز ادای برای تربیتی های شیوه و قاعده روشها باب از و اسنا نمونه عنوان به صنیانا آیه ذیل روایاو«  عمل اتقان اسنتحباب
 ایروشه در والدین باید و اسا نمونه عنوان به شده عر(نه چهارم دلیل روایاو مهموعه در كه تنبیه و مؤاخذه دادنز امرز یاد تمهیدز روشنهای بنابراین

 .دارد بیشتری كندز اولویا تأمین را تربیتی اهداف كه روشی هر و باشند داشته انع اف نمازآموزی
 مؤید لائلزد اخلا  و اسا قرینه نیازمند حکم هر تعبدی بودن اصنلز م ابق باشنند؟ داشنته قربا قصند باید والدین تکلیزز این ادای برای آیا: ۹ نکته

 و خدایی ناك نیا و قربا قصد البته . شنود می تأیید تربیتی اقداماو این در خدایی قصند و قربا عدم قصند بنابراین اسنا حکم این بودن توصنلی

 حکمز این دانستن تعبدی برای اما دارد؛ كودكان بر شهصیا مانندی بی و غیرمسنتقیم و روانشنناختی تأثیراو و میدهد افزایس را عمل ارزش والدینز

 .نیسا دلیلی

 ندر به تکلیز این خ اب شدز گبته كه خور همان یا كبایی؟ اسا عینی حکمی فرزندانز به نمازآموزی وجوب آیا كه اسا این بعدی نرسس : 5 نکته

 حصول و از والدین یکی اقدام با و اسا كبایی واجب مادر و ندر میان نمازآموزی وجوب بنابراین .اسا این تکلیز مشنمول نیز مادر و ندارد اختصناص

 توانند می والدین چنین هم .شود می سناق  (والدین) مکلبان نیسنا از مکلز تکلیز این به كه كسنی اقدام با یا و شنود می سناق  دیرری از نتیهه

 .دهند انهام را تکلیبی چنین معلم و مربی انتهاب با و واس ه با یا و كنند و یبه اقدام این به خود مستقیماًز و مباشرتاً
 
 

 سایت آیت الله مکارم شیرازی: آموزش نماز کودکان مقاله (4
 :كندیم ایكبا این نکاو بر آمده از روایاو ایاشاره شده اسا كه رعا یقیدق اریبه نکاو بس ویاروا در
 مرحله به مرحله باشد. دی. آموزش نماز با2
 آغاز شود.« لا اله الا الله»همچون گبتن  یمراحل آسان. آموزش نماز با 1
 آن باشد. )رو به قبله بودن و...( یها. آموزش نماز همراه با آموزش آموزه3
 باشد. زیبه سن تکل دنی( و قبل از رسیبی)خ یهی. آموزش نماز تدر4
 . آموزش نماز و مراحل آن متناسب با سن كودك و در توان او باشد.۹
 و علاقه كودك باشد. اریهمراه با اخت دینماز با آموزش. 6
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 خلاصه کتاب شیوه های دعوت به نماز استاد قرائتی: (5
 شیوه ها و روش های نیس از دعوو:

 ها نعما شمارش با احساساو برانریهتن -2
ه اوز نناه بردن به خداز امید به اوز یاری خلبیدن و : انسنان در دعوو به نماز باید توجه مهاخب را به نیاز انسان به خداز ایمان و توكل بنیاز احسنا  -1

ش وگبترو با او جلب كند.انسنانی كه هنرام تولد قدرو دور كردن مرسنی را از صورو خود نداردز ممکن اسا در یک لحظه همه اخلاعاو خود را فرام
شننیدنز مرو و حیاتس رقم می خوردز به تکیه بر یک كندز ممکن اسنا در یک چشننم به هم زدنی زندگی خود را از دسنا بدهدز او كه با یک نبس ك

 قدرو بینهایا و اتصال قلبی و زبانی وعملی به او نیاز دائم دارد.

 :نعما صاحب از تشکر -3
د از یاهر عقل و وجدان سننالمی تشننکر از ولی نعما را واجب و لازم و بی اعتنایی به منعم را بی ادبی می داند.انسننان به همین دلیل عقلی و ف ری ب

 خدواند تشکر كند و بهترین نوع تشکرز اخاعا از دستوراو اوسا. خداوند نیز ده ها بار با صراحا به اقامه نماز دستور می دهد.
 نماز بهترین نوع شکر اسا.

 آفرینس نظام عبادو به توجه -4
رودخود را عقب افتاده احسا  می كند. خداوند متعال در آیاتی اگر هنرام نماز همه مردم خیابان و بازار به سنما مسهد بروندز كسی كه به مسهد نمی 

سنهده موجوداو را به رخ انسنان می كشند و به انسنان تذكر می دهد كه اگر همه هستی در حال تسبیح و سهده و قنوو اساز چرا یک انسان وصله 
 ناهماهنگ باشد؟

 بیان آثار و بركاو نماز -۹
 الز( نماز عامل رشد انسان

 متعال خداوند با انس سیلهو نمازب( 
 خدا به قرب وسیله نماز (ج

 د( نماز عامل عبو گناهان
 ه( نماز سبب آسان مردن

 نماز ترك و انرارى سهل از ناشى خ رهاى به توجه -6
 نماز تاریهى سابقه به توجه -7
 دیرر كمالاو با نماز همراهى به توجه -2

لحاظ و در كنار كمالاو دیرر قرار گیرد. نماز اگر همراه با خوش زبانیز صننداقاز وفای به عهد ز  دعوو عملی به نماز زمانی اسننا كه جامعیا آن مورد
 نظافاز تحصیلز ادبز كمک به دیررانز مشوروز نشاط و زیبایی م رح شودز این نماز همه دلهای ناك را به سوی خود جذب می كند.

 دیرر ادیان هاى عبادو با نماز مقایسة -۴
 نماز به بزرگان ةعلاق ا هار -22

کز فیزی )از خاخراو علما و بزرگان گرفته تا ورزشننکاران و...( عکس نماز خلبان نای نرواز در فرودگاهز عکس دكتر حسننابی در حال نماز در كلا  های
 ماز باشد.عکس نماز جماعا قهرمانان ورزشی در زمین ورزش و عکس نزشک جراح در بیمارستان و مانند آن می تواند نوعی دعوو به ن

 نمازگزار دوستان -22
 ها فرصا از استباده و سازى جریان -21

یه مردم علامام خمینی در برهه ای برای ایهاد فشنار بر رژیم خاغوتی شاهز دستور داد برای مدتی نماز های جماعا ها تع یل شود تا از احساساو دینی 
 رژیم استباده كند.

 عکسشان در خیابان بر سر در مسهد نصب شود.از شاگرد اول ها در مسهد تهلیل شود  و 
 فرهیهته افراد مشاركا -23
 نماز به دعوو در هنر از گیرى بهره -24
 غیرمستقیم هاى دعوو -2۹
 آموزش نماز به همراه لزوم تدریهی بودن آن -26
 خدا از گردان روى افراد حقارو و كوچکىیاد آوری  -27
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 )شهید مطهری( گفتارهاى معنوىکتاب  (6
تواند نماز سنالری نماز تمرینی یاد بدهید. البته بچه هبا ساله نمیرا از كوچکی باید به نماز تمرین داد. دسنتور رسنیده اسنا كه به بچه از هبا هابچه

بستان كه بچه به د لیتواند به نماز عادو كند؛ چه نسر و چه دختر؛ یعنی همان اوتواند بهواند. از هبا سالری میصحیح بهواند؛ ولی صورو نماز را می
 رودز باید نماز را در دبستان به او یاد بدهند؛ در خانواده هم باید به او یاد بدهند.می
 
 كودكان به عبادو معتقد اسا: قیبا توجه به نقس مسهد در تشو یم هر دیشه
به  ندزینرودز اگر در جمع نباشد و نماز خواندن جمع را نبمشنوّ  نماز خواندن برد. به تهربه ثابا شنده اسا كه اگر بچه به مسهد   یدر مح دیرا با بچه
 یترشیب بادوروح ع ندزیبیخودش را در جمع اهل عبادو م یچون اصلاً حضور در جمع مشوّ  انسان اسا. آدم بزرو هم وقت شود؛ینم قیكار تشو نیا
 یمذهب ها كمتر در مهالسبچه نکهیو ا ینیاسننا. متأسننبانه كم رفتن ما به مسننهد و معابد و مهالس د ریتحا تأث شننتریب رریبچه كه د كندزیم داین

او(اع و  نیدر ا مزیبودبا مساجد و معابد آشنا  بچری از كه خودمان ما.  …نکنند دایاز ابتدا رغبا به عبادو ن نهایكه ا شنودیسنبب م كنندزیشنركا م
به  شانیاصلًا نا یو بعد به دانشراهز ول رسنتانیاند و به دباند به دبسنتان رفتهما كه هبا سناله شنده یهاكه بچه میرویاحوال امروز چقدر به مسنهد م

 .شوندیم یقهراً از مساجد فرار نهایاساز بروند.! خوبز ا دهیمساجد نرس
 

 : (ناصر باهنر) شناسی رشدآموزش مفاهیم دینی همگام با روان (7
های دینی والاتری دسا خواهد یافا. نکته جالب دیرر بیشتر باشدز به نررش ی مذهبیهاهای او در ]این[ محی چه میزان شنركا كودك و فعالیا هر

 یستقیمها راب ة مهای مقد  نیز با میزان شركا او و ارتباط و فعالیتس در این محی مندی كودك به این محی در این زمینه آن اسا كه میزان علاقه
 دارد.
 

 / انتشارات ستاد اقامه نماز(داوودی محمد دکتر الاسلام حجت) بهشتی خانه کتاب (8
 :نماز به دعوو در عام راهکارهای و روشها

 ینا زنمنا تنرك دلاینل از یکنی نمناز نقنس  و حکمنا از گاهنی ناآ كنه میدهند نشنان شنده انهنام نمناز دربناره كننه تحقیقاتننی: بینس اع ای -2
 .اسنا آمنوزان دانس توسن  آن بنه توجهنی بی
 :شبهاو به ناسخ -1

 وا در و اسنا مؤثنر نمناز بنه فرزنند دادن سنو  در بیننس اع نای كنه انندازه همنان بنه. میکنند عمنل بیننس اع نای مقابننل در دقیقننا شننبههز
 .اسنا مؤثنر نمناز بنه او كنردن علاقنه بی و انریننزه بی در نیننز شننبهه میکننندز ایهنناد نمنناز بننه عاقننه و انریننزه

 ترهیب و ترغیب -3
 نماز سازی جذاب -4
 تنبیه و تشویق -۹
 دهی الرو -6
 گویی داستان و قصه -7

 و ننندك بینان خنود فرزنندان برای  را اسنلام صندر نوجواننان و جواننان زندگننی داسننتان میتوانننند نمنناز بننه فرزننندان ترغیننب بننرای والدیننن
 دخننو فرزننندان بننرای نمنناز محوریننا بننا را خودمننان تاریننخ جواننان و نوجواننان زندگنی میتواننند همچنینن. كننند برجسننته آن در را نمنناز

 .كنننند تعریننز
 مناسب های فیلم تهیه -2
 

 :خاص های روش
 ظننرن در دوره یننک نیننز گننروه هننر بننا متناسننب و كننرد تقسننیم گنروه سنه بنه میتنوان روانشننناختی ویژگیهننای اسننا  بننر را فرزننندان
 دوره) سنال دوازده تنا هبنا دوره( اولز كودكنی دوره) سنال هبنا از قبنل دوره: گرفننا
 ).نوجوانننی دوره) سننال ههننده تننا دوازده دوره و( دوم كودكننی
 مساعد زمینه آوردن فراهم: اول كودكی دوره ویژه های روش

 از عبارتننند آنهننا مهمتریننن كننه دارد وجننود راهکارهایننی نمنناز بننه فرزننند هدایننا بننرای مناسننب هننای زمینه آوردن فراهننننم بننننرای
 بنه نندنایب و متدینن هنای خانواده بنا ارتبناط نمننازز بننه والدیننن بننودن مقینند فرزننندانز بننه محبننا نیکننوز نننام انتهنناب لز حننلا تغذیننه
 .مناسنب عادتهنای ننرورش و نمنازز
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 كنه باشنیم داشنته انتظنار نبایند ننس. اسنا نماز بنه فرزنند گراینس بنرای لازم زیرسنناختهای آمنندن فراهننم اسننا مهننم آنچننه دوره ایننن در
 نمناز آنهنا فرزنند باشنند داشنته انتظنار و دهنند ارائنه خنود فرزنند بنه نمناز دربنناره مسننتقیم صننورو بننه را آموزشهایننی دوره ایننن در والدیننن
 ایه رسننانه و نمنناز بی هننای خانواده و دوسننتان مانننند نمنناز بننه گرایننس موانننع سننوء تأثیراو از فرزنند نرهداشنتن دور همچنینن. بهوانند
 .دارد بسننیاری اهمیننا فاسنند
 و دتوحین از عبارتنند كنه اعتقنادی مباننی بایند شنودز شنروع مسننتقیمّ صننورو بننه نمنناز آمننوزش آنکننه از قبننل روایننناو م ابننننق: 2 نکته

 فهنم و درك نیتوانای اینکنه بنا دورهز اینن در فرزنند بنه اسنامی عقایند تلقینن بنر كیند تأ راز شناید. شنود تلقینن كنودك بنه نیامبننراسنلام نبننوو
 نآ فهننم و درك بننرای ای زمینننه و نذینرد می را هنا  آموزه اینن و اسنا نذینر تلقین بسنیار دوره اینن در كنودك كنه اسنا اینن ننداردز را آنهنا
 .میشننود بزرگسننالی در
 ؛كننرد آشنننا اسننلامی عقاینند بننا را آنننان ائمه و نیامبننر زندگننی بننه مربننوط داسننتانهای نقننل راه از میتننوان دوره ایننننن در همچنیننننن 

 .باشنند فهننم قابننل كننودكان بننرای و كننودكان زبننان بننه كننه باشنند ای گونننه به باینند داسننتانها امننا
 نباینند اسنناز محنندود آنننان تمركننز توانایننی و نکننرده رشند آنهنا در مندو بلنند و كوتناه حافظنه اینکننه بننه توجننه بننا اینننز بننر افننزون
 .باشند خولانننی داسننتانها

 ردبرین صنورو تهربنه و مشناهده راه از باید آشننایی این اسناز تهربه و مشناهده راه از دوره این در فرزنند یادگیریهنای عمنده كنه آنهنا از: 1 نکته
 بنرای نمناز مشناهده فرصنا آوردن فراهنم مقصند اینن بنه رسنیدن راهکارهنای از یکنی اسنا ز ایننن بننر. رسننمی و نظننری آموزشهننای نننه

 (كودك منظر و مرعی محل در منزل در نماز مسهدز در نماز خواندن.)اسنا كنودك
 آن تقویا و تقلید فرصا آوردن فراهم: 3 نکته

 بنا ناسنبمت و نیسنا كامنل تقلیند اینن البتنهز. میکنند تقلیند آنهنا از و مند علاقه آن بنه میکنندز مشناهده را والدینن نمنناز فرزننند كننه هنرامننی
 .اسنا كنودك سننی شنرای 
 :میشنود فرزنند در آن تقلیند و نمناز بنه توجنه تثبینا و تقوینا موجنب زینر ننکاو بنه توجنه
 .میکننند جلننب والدیننن نمنناز بننه را فرزننند توجننه كار ایننن. كننودك بننرای سننهاده كننردن نهننن و گبتننن اذان. اول
 و حال و شنرای  نمناز هنرام كنه باشند مراقنب بایند مربنی. فرزنند حنال و نمناز بینن تناسنب ایهناد و نمناز حیننن در فرزننند حننال رعایننا. دوم

 و ردك برقرار خوبی ارتباط نمناز بنا گر ا و كوتاه را نماز داشاز نامناسنبی شننرای  نمنناز هنننرام در كننودك گننر ا كننندز درك را كننودك هنننوای
 .آورد جا به خولانیتر را نماز داردز بیشتری فرصا بنه نیاز

 ابننراز بننا را او باینند كار ایننن بننرای. كننرد تثبیننا و تقویننا او در را رفتننار ایننن باینند میپننردازدز نمنناز تقلینند بننه فرزننند وقتننی. سننوم
 اع ننای كننودكز نمنناز تماشننای بننه دیرننران دعننوو خننودشز بننه آن نماینس و بنرداری فیلنم ینا بنرداری عکننس علاقننهز و خوشننحالی

 نودككن كننه آنهننا از. باشنند كننودك سننن بننا متناسننب تشننویقها كننه داشنا توجنه بایند حنالز عینن در. كنرد تشنویق آن ماننند و جایننزه
 از بیشنتر بایند میکنندز درك را شنکاو و شنیرینی خوشنمزهز غذاهنای بنندنز آرامننس و راحتننی مانننننند جسننننمی لذتهننننای دوره ایننننن در

 .كننرد اسننتباده تشننویقها اینرونننه
 
 دوم كودكی دوره. دو
 . اسنا شنده تعیینن نمناز آمنوزش شنروع سنن ز(فردی های ویژگی اسا  بر)سنالری هبنا تنا ننن  معصومان سنیره در
 منازن بنه و دروننی او بنرای نمناز زینادی حندود تنا كه میرود انتظار او از دوره این اواخر در ولی نمیشنود؛ سنهتریری نماز درباره دوره ایننن ابتدای در

 .باشند شنده نایبند
  كردن درونی و آموزش: دوم كودكی دوره ویژه های روش
 آن های شیوه و اعتقادی های بنیان ریزی نی -2
 اامن اسنا؛ شنده آشننا ائمنه و نیامبنر صبناو برخنی بنا داسنتان قالنب در و شنده تلقینن كننودك بننه هنننا آموزه ایننننن اول كودكننننی دوره در

 .كنند رشند و یابند ننرورش او وجنود در بیشنتر دقنا و تبصینل بنا عقایند اینن بایند دوره اینن در و نیسنا كافنی
 :شیوه
 بیننان همننراه بننه غیننره و گیاهننان رویننس بننارانز زمینننز آسننمانز مانننند خداوننند نعمتهننای مشننناهده بننننه فرزننننند دعننننوو. اول

 الهنی صبناو آمنوزش بنرای كنودكان زبنان بنا نعمتهنا اینن عظمتهنای و  رافتهننا
 .اسننا مناسننب بسننیار
 ننمه امامان و انبیننا داسننتانهای بیننان مثننلا. اسننا سنننین ایننن در آمننوزش مناسننب قالبهننای از نیننز گویننی خاخره و گویننننی قصه. دوم

 ایننن در. راهنماشناسننی هننم و باشنند داشننته خداشناسننی جنبننه میتواننند
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 .میشنود آشننا نینز قنرآن بننا كننودك آنز (مننن در چننون اسننا؛ اثرگذارتننر قرآنننی هننای قصه میننان
 .اسا مؤثر ساده مثالهای و شعر از استباده. سوم

 .اسنا خوبنی ابنزار نمنازز بنا او اننس و آمنوزش در تئاتنر و انیمیشنن نماینسز نینزز دوره اینن در. چهنارم
 نماز فلسبه و آداب احکامز نمازز اقامه آموزش1. 
 :از عبارتند شود محقق باید كه اهدافی دوره این در
 و لبنا  خهنارو بنودنز و(نو بنا بنودنز قبلننه بننه رو مانننند نمنناز (ننروری احننکام بننا باینند فرزننند دوره اینننن در: نماز احکام آموزش. اول
 . باشند شنده آشننا آن ماننند و بندن
 سنهودز و ع ركنو اذكار سنورهز و حمند ماننند نمناز اقامنه بنرای (نروری مقدمناو باینند دوره ایننن در مننا فرزننند: نماز اذكار و قرائا آموزش. دوم

 .باشند آموختنه را سنلام و تشنهد
. مننازن حکمننا و فلسننبه بنننا آشنننننایی. باشد آموخته را مسهد و نماز آداب مهمترین از برخی باید فرزند: نماز  اهری آداب برخی با آشنایی. سوم

 باشنند شننده آشنننا خننود تننوان حنند در نمنناز حکمننا و فلسننبه بننا مقننداری باینند فرزننند
 نماز اقامه شدن درونی و شدن ملکه نهایا در و نماز تمرین. چهارم
 :ها شیوه
 شباهی آموزش -2
 عملی آموزش -1
 اشتباهاو تصحیح و تذكر مراقباز نظاروز -3
 مناسب ابزارهای از استباده -4
 زمینه كردن مهیا و موانع رفع -۹
 الرو ارائه -6

 .میریننرد صننورو تقلینند و مشنناهده خریننق از یادگیننری روش اینن در. اسنا نمناز آمنوزش روش مؤثرترینن و اولینن الروینی روش
 تبشیر و انذار ترهیب؛ و ترغیب -7
 عبادو زیبای و آسان های جلوه و جذابیتها نمایس -2

 :از عبارتند مقصود این به نیل برای نیشنهادی راهکارهای از برخی
 رد نمناز از لذتبهشنی تداعنی كودكیشنان دوران نمازهنای از والدینن شنیرین خاخننراو عبننادو؛ و نمنناز از داسننتانهایی و هننا خاخره بیننان. اول

 .میکننند نقاشننی آنننان قلننب در را نمنناز از زیبایننی تصننور جننذاب داسننتانهای و میکننند ایهنناد كننودكان ذهننن
 مهلو  خالنقز هم یعنی داردز وجنود خاصنی جاذبنه مهلنو  و خالنق بینن همیشنه اینکه تو(ینح مذهنبز مسنیر در فرزنندان خاقیننا بننردن. دوم

 مننا فرزننندان گننر ا حننال. دارد كشننس او سننما بنننه باشنند داشننته خننود خالننق از درك گننر ا مهلننو  هننم و دارد دوسننا را خننودش
 كودكانننه خلاقیتهننای
 ودشنانخ سنهاده بنرای گلنی ینا بسنازند؛ زیباینی سنهاده: مثنلا. گینرد می شنکل جذاب و دوسنتی راب ه این دهندز جها مسنیر این در را خودشنان
 كننه كاغننذی روی اند سنناخته خودشننان كننه را ای جملننه زیبننا خن  بنا كننند؛ نقاشنی را محلشنان مسنهد ینا جماعنا نمناز كننند؛ خراحننی

 ینا و بسنازند خراحنی را محرابنی و مهنر كاردسنتی كنننند؛ نصننب اتاقشننان در و بنویسننند اننند زده حاشننیه زیبایننی شننکل بنننه خودشننننان
 .دیرنری خلاقینا هنر

 هننندزد نشننان اشننتیا  نمنناز بننه نسننبا والدیننن وقتننی والدینننز خنرف از نمناز وینژه بنه و دیننی مناسنک بنه شنو  و عاقنه ابنراز. سننوم
 علاقنه ابنراز نمناز صندای شنندیدن هننرام بنه منادر وقتنی مثنلا. میشنود تلقینن فرزنندان بنه گاه ناخنودآ خنور به نمناز بنودن داشننتنی دوسننننا
 فرزنند میکنندز

 .میکننند بازسننازی خننودش در را مننادر احسننا 
 
  نوجوانی دوره. سه

 كامنلا منا فرزنند بنرای بایند خواننندن نمنناز دوره ایننن در. اسننا نوجننوان روان و روح در نمنناز تعمیننق و تثبیننا بازنرننریز دوره دورهز ایننن
 نمناز دربناره كنه شنبهاتی بنا بایند دوره اینن در همچنینن. شنود آشننا كامنل صنورو بنه نمناز آداب و بنركاو و آثنار فلسنبهز احنکامز بننا و ملکننه
 .كنند درك را آنهنا بنودن ناینه بی و شنود آشننا اسنا ح م نر
 :اسا (روری نکاو این به توجه راستا این در
 اعتقادی؛ مو(وعاو درباره او گاهی آ و اخاعاو میزان دادن گسترش. اول
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 ب. تجربیات
 . مدار  داخل كشور:2

 مدرسه میزان:
نماز شروع میشود. سال اول ایهاد انس و آشنایی با نماز و مسهد نرداخته می شود. در سال دوم مشکلاو خهارو از نیس دبسنتانی برنامه مدون انس با 

 بچه ها حل می شود و با مسائل آن آشنا می شوند.
مستقیم نیسا و به شکل شودز مثل آموزش و(و و آموزش نماز اما روش آن از روش هایی در مورد نماز انهام میدر روش میزان در كلا  سوم فعالیا

 غیر مستقیم اسا به عنوان مثال آموزش و ترغیب به نماز در تئاتری شاد و جذاب.
 خوانند. )هبته ای یک روز نماز جماعا فق  آن هم یک نماز(در انتهای سال بچه ها نماز جماعا دوركعتی می

از كلا  ششم با توجه به نزدیک تر شدن به مق ع راهنمایی و سن تکلیز همه در كلا  چهارم و ننهم نماز را در روزهای دوشنبه و چهارشنبه دارند و 
 خوانند.روزه در مدرسه نماز جماعا می

 آموزش نماز و تکبیر هم جدی گرفته می شود و بچه ها به نوبا به اجرای آن می نردازند.
 به مسهد می روند.بار( همراه مربیان خود  ۹همه دانس آموزان كلا  چهارم و ننهم چندبار )حداقل 

 در سال چهارم و ننهم یک یا دوبار دانس آموزان داوخلب همراه مربیان خود به نماز جمعه می روند.
 دارد. نمازتقید مربیان به نماز اول وقاز ادای نماز در كنار دانس آموزانز خصوصا در نایه های ناین تر تاثیر به سزایی در انریزش بچه ها به سما 

 زز اذان و اقامه و تکبیر در كارنمای توصیبی چهارم و ننهم  منعکس می شود.ادای صحیح نما
 .گبتن اذان با صدای رسا در منزل و ادای نماز با ندر یا حضور در مسهد در فعالیا های منزل توصیه می شود و عاملین آنها تشویق می گردند

 مدرسه حکمت بابلسر:

 نایه؛ بی و (عینز م الب ارائنه از نرهینز و قنوی و روشنن تبیینهنای بنا همنراه مسنتدلز صنورو به م النب ارائنه. دوم
 او؛ شبهاو به مناسب و موقع به ناسخ و شبهاو به توجه. سوم
 .خودش بیرون و درون در خداوند آیاو مشاهده و سبر و سیر. چهارم

 
 :نمناز بنه نسنبا فرزنندان اعتقنادی بنیانهنای وتعمینق تحکینم روشهنای

 گبترو و بحث جلساو تشکیل. اول روش
 م العاتی برنامه تدوین. دوم
 تنبیه و تشویق تبشیرز و انذار ترهیبز و ترغیب: سوم
 الرو معرفی: چهارم
 مناسب دوستان انتهاب: ننهم
 متعهد و مذهبی اجتماعاو در شركا: ششم

  سننالم ورزشننی گروههننای یننا و دینننی فرهنرننی كانونهنای و بسنی  همچنون انقلابنی تشنکلهای مذهبنیز هیئتهنای
 

 مهم نکاو
 :كنند توجه نکاو این به باید دوره این در معلمان و والدین
 فرزند؛ های گاهی آ و اخاعاو میزان دادن گسترش. اول
 فرزند؛ فهم و درك و ل استدلا قدرو شناختن رسمیا به. دوم
 ناینه؛ بی و (عینز م النب ارائنه از نرهینز و قنوی و روشنن تبیینهنای بنا همنراه مسنتدلز صنورو بنه م النب ارائنه. سنوم
 متقن؛ و مسنتدل ناسنههای ارائنه و او اشنکالاو و انتقادهنا مقابنل در برنیاشنبتن. چهنارم
 آنها؛ شنبهاو به مناسنب و موقع بنه ناسنخ دادن و شنبهاو بنه توجنه. ننهنم
 میکننند؛ قانننع را او دیرننران ناسننههای از بهتننر خودیابننی كننه چننرا تحقیننق؛ و م العننه روحیننه نننرورش. ششننم
 .دارد نوجننوان ایمننان تعمیننق و ارتقننا در مهمننی نقننس نوجننوان بننا مربیننان و والدیننن صمیمانننه گبتروهننای. هبتننم
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ها و كادر مدرسه برای نماز شود. مربیها تع یل میشود و كلا مدرسنه با صدای بلند از بلندگو نهس می در این مدرسنه در هنرام نمازز اذان در داخل
اموزان هیچ اجبار و امری برای آمدن به نماز ندارند و آنهایی كه شود. دانسشنوند و نماز جماعا به اماما یکی از مربیان در مدرسه برگزار میمحیا می

 شوند.كنند و آنهایی كه تمایل ندارند مشغول بازی و كارهای دیرر میماعا شركا میتمایل دارند در نماز ج
آموزان در اجرای برنامة نماز كاملاً درگیر بوده و كار های برگزاری نماز از قبیل نهس اذانز نکتة خاص در اجرای نماز در این مدرسنه این اسا كه دانس

 شود.قرآنز نهس ناورنویناز خواندن تعقیباو و... توس  دانس آموزان انهام میگبتن اقامهز خواندن شعر و حدیث و سورۀ 
 شود. آموزان داده میدر موقع نماز جوایزی به مناسبا های خاص به دانس

 هایی قرار داده شده اسا.به عبارو دیرر در مدرسه برای نماز از یک خرف اجبار برداشته شده اسا و از خرف دیرر جذابیا
 

 سراج:مدرسه 
 .اقننامننه می شنننودسنننهنند  بننا حضنننور دسنننتننه جمعی دانس آموزان و معلمننان ا  می بنناشننندز نمنناز در مبننل رورشنننی روحننانی بنندوننمعلم 

 

 حیات طیبه:
 نماز به صورو اختیاری در مسهد اقامه می شود.البته خارج شدن از مدرسه و رفتن به مسهد الزامی اسا ولی خواندن نماز اجباری نیسا.

 ساختمان مدرسه با چبیه و سربند و گونی تزیین شده اسا.زیر زمین 
 

 مدرسه روح الله:
 به علا تشکیل كلا  در مسهد نماز در مسهد اقامه می شود.

 
 

 های تربیتی:. مهموعه1
 

 نظر:. نظر کارشناسان و افراد صاحبج

 
 سیره شخصی امام خمینی)ره(: (1

ها را وادار ها از هبا سالری نماز بهوانند. بچهبچه»گبتند: سالری در تربیا دینی دقّا داشتند و میكند كه امام از هبا همسر امام خمینی)ره( نقل می

 «.به نماز كنز تا وقتی نه ساله شدندز عادو كرده باشند
 
 كند: یرحمه الله ز نقل م ینیدختر امام خم زیمص بو دهیفر
بل از نماز  هر كه  هرز ق دیباش دیمق دزینشد داریاگر ب د؛ینماز بهوان دیبلند شو دزیشد داریگبا خودتان اگر ب یكردز م ینم داریرا از خواب ب یكس امام»

داد  یا[ م]بچه ه هبودز آن را ب یاگر آب گرم مزیریسرحوض كه و(و بر میرفت یم مزیشد ی. زمستان هم كه بلند مدیتان را قضا كنو عصنرز نماز صنبح
 .«رندیكه و(و بر

 
 :دیگو یرحمه الله م ینیاز دختران امام خم یکی
به  یقتو(و گرفتنز و ریهم به او اقتدا كردندز من به جها د یامام به نماز مشغول شدند و عده ا یشب وقت کینبودمز  سیب یدختر نن  ساله ا یوقت»

 ریتکب عیسر زداشتم شانیخواندن نماز با ا یكه برا یاز شدو علاقه ا یكردمز ول یصنبر م دیكه امام به سنهده رفته بودند. تا ركعا دوم با دمینماز رسن
 رفتمیآن را هم گباز اما من نپذ لیبه جماعا وصل شدمز به سهده رفتم. بعد از نمازز مادرم گبا: دخترم نمازو اشکال داشا. دل نکهیا الیگبتم و به خ

داد  حیمن آن مسئله را تو( یبرا اربع ساع کیرا به امام گبا. امام با حوصله و سعه صدر  انی. مادرم به ناچار جرمیو اصرار كردم كه حتما به امام برو
 «.چه كنم دیرفع اشکال با یگبتم و حالا برا یم ریآن موقع تکب دیكه چرا نبا

 
 یازب اطیشدند. ما هم داخل ح یگرفتند و مشغول به نماز م یساعا به  هر ماندهز  و(و م میاز ن هیامام رحما الله عل: »دیگو یاز دختران امام م یکی 
 ...«. دینشا سر من نماز بهوان دییایب اینمازز  یبرا دیستیصدا كنندز كه دخترها با امدندیمرتبه هم ن کی مزیكرد یم

 حجت الاسلام پناهیان: خلاصه مباحث (2
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شه  ایمان دارد و اخاعا می كندز این باعث تکامل او می شودز كم كم محبتی نماز خواندن اگر بهاخر تر  از خدا هم باشد صحیح اساز همین كه 
شود كند كه مبادا دل خدای عزیزش را برنهاند. نس تر  باعث تقویا ایمان فرد میكند كه بر تر  او غلبه خواهد كرد و تر  دیرری نیدا مینیدا می

 رود.میو این تر  از شکلی به شکل دیرر تبدیل می شود و از بین ن
 خوانم چون لذو نمی برم باید من ق نمازشاساز ولی اگر كسی بروید نماز نمی من ق نمازز من ق ادب اسا هر كس از این ادب لذو ببرد بسیار عالی

به  شود؛ اول اینکه برد ولی گاهی لذو نمی برد به چنین كسانی چند جواب غل  داده میرا تغییر دهد. گاهی فرد به خودی خود از نماز خواندن لذو می
گویند تو بیماری چون لذو نماز یک امر خبیعی اسا و بیماری آنها تلقین می شنود كه تو از نماز لذو می بری و خودو متوجه نیستی. دوم این كه می

 تی از آن لذو ببری.روحی تو باعث می شود كه آن را درك نکنی و سومین جواب غل  این اسا كه بروییم اگر لذو نمی بری نماز نهوان تا وق
ب ا هم واجوجوب نماز منوط به لذو بردن نیسا یعنی نمازی كه با تلهی همراه اسا را هم باید خواند. آنچه دراین جا مهم اسا این كه خدا نماز تلخ ر

ب یعنی در مقابل مقام ربوبیا اسا. ادكرده اسنا. ممکن اسا برویید مرر نه اینکه راب ه با خدا باید زیبا باشدز ناسخ این اسا كه فلسبه نماز ادب در 
رود ر میابرابر عظما نرودگار رفتاری انهام دهیم كه همراه با نظم و توا(ع باشد. در نماز دوسا داشتن خدا واجب نیسا بلکه یک حسن در نماز به شم

و  ابراین نماز مشروط به عشق نرودگار نیسایعنی اگر محبا باشند بهتر اسنا. مثل اینکه در وجوب ح  اسنت اعا شرط اسا و علاقه شرط نیسا. بن
 نماز را گرچه تلخ باشد باید خواند.

برای نماز خواندن اولا و بالذاو برای خروج تکبر از دلهای ماسنا كه در خ به حضنرو زهرا به آن اشناره شده اسا. نماز برای عاشق خدا شدن نیسا 
 .برداشتن تکبر اسا و این مسئله عادتا با تلهی همراه اسا

ه ادب كردن برای ای كفلسبه نماز را به كودكان یاد بدهید تا بدانند چرا باید در مقابل نروردگار با ادب باشندز كم كم ادب او را زیبا تصویر كنید به گونه 
 مند خواهد شد.گذارد علاقهاو خوشایند شودز با این سیر آرام آرام به آنکه ادب می

دی را دوسا دارد نباید به او احترام برذاردز بلکه باید با همه مودب باشد چه به او علاقه داشته باشد چه نداشته باشدز به كودك یاد دهید بهاخر اینکه فر
 های الهی نباشد بلکه در ناملایماو زندگی هم ادب او نسبا به خدا از بین نرود.این بهاخر این اسا كه خدادوستی او فق  بهاخر نعما

اتی با علاقه به او ندارد چه آنکه این خوف نیز گوشنه ای از عشق به نرودگار اسا. نمازز ایستادن مودبانه داردز كسی كه ادب را خوف از مقام ربوبی مناف
از كلماو زیبا استباده كنیدز عظما را در كنار شکوه خدا « خوف از خدا»ترسندز این تر ز تر  قشننری اسا. برای انتقال رعایا نمی كند از خدا نمی

 ید.برذار
اسا  اآنچه باید كودك را سر سهاده نره دارد ادب اسا اگرچه تلخ باشدز اگر این تلهی به شیرینی و محبا الهی مبدل شود چه بهتر. ثمره ادب محب

ود اعث می شانسان با ادب با همه خوش برخورد اسا اگرچه مهاخبس مورد علاقه او هم نباشد ولی شیرینی ادب در كام او خواهد بود و همین شیرینی ب
 كه با همه با ادب رفتار كند.

ادو ع كسنی كه فلسبه ادب را در زندگی درك نکرده عبادو برای او دشوار اسا ولی كسی كه درك كرده و از هبا سالری به ادب در برابر مقام بالاتر
کوه ادب را به او نشان دهیدز نماز خواندن را ادب كرده باشند عبادو برای او نه تنها سنها نیسنا بلکه به آن علاقه مند خواهد شد. از هبا سالری ش

ه به رژه افراد كردن در خناننه خندا بدانید و با شنننیرینیز نظم و ادب را برای او زیبا جلوه دهید. بچه ها ذاتا به نظم و ادب كردن علاقه دارند همان ور ك
 نظامی علاقه نشان می دهند.

عث می شود كه ادب را به صورو مضاعز رعایا كند. ادب می كند چون خدا را دوسا دارد و از ادب محبا خدا را در دل كودك بیندازیدز این عمل با
 كردن در مقابل آن كه دوسا دارد لذو می برد. و اگر دوسا هم نداشته باشد ادب كردن برای او لذو بهس خواهد بود.

 

 خلاصه مباحث استاد تراشیون: (3
 كردن فرزند به نماز بیترغ یبرا ییراه ها

 دایائل نبه رذ یو رغبت لیما م یكه هنوز بچّه ها ی[ زمانمی]آن را شروع كن یاز نونهال دیبا میكن داریرا در وجود آن ها نا ینیمبهوم د نیا میاگر ما بهواه
نم ك یكه عرض م ییاز روش ها آن ها جذّاب تر هسننتند؛ ما با اسننتباده یبرا یكه حالا وجود دارد در دوره نونهال یاز امکانات یلیخ نینکرده اند و همچن

 .میكن بیآن ها را به نماز ترغ میتوان یم
كه ندر و  یاز مسائل یکیشروع نکردند كمک كند تا فرزندان آن ها نماز خوان بشوند.  یرا از نونهال بیو ترغ قیكه تشنو ینیتواند به والد یموارد م نیا

 کیارد. اگر د ریتاث رزندانف یرو یلیمورد خ نیا ایبدهند. رعا ایّاسا كه خود آنها به نماز توجّه داشته باشند و به نماز اهم نیكنند ا ایرعا دیمادرها با
هد د یحركا را آموزش م نیكردز در واقع او دارد ا ریدر خواندنس تاخ اینهواند  یرریروز نماز خواند و روز د کیكرد مثلا  ینسننبا به نماز كاهل یمادر

 [.ردیگ یم ادی]و  ندیب یاو را م زیو فرزندش ن
اسنناز باز متوجّه اسننا كه مثلا امروز مادر من نماز نهوانده  یاگر فرزند سننرگرم باز یما توجّه دارندز حت یبه رفتارها شننهیكه فرزندان هم میبدان دیبا ما

ن هم نماز نهواند نیا یكه اسلام محترم  برا اورندینتوانند نماز را بها ب یمحترم به خاخر عذر شرع یاز اوقاو ممکن اسا مادرها یاسنا؛ البته در بعض
خواهد نماز بهواند سر  یكه م ینماز اقامه كندز به گونه ا یتواند به خاخر عذر شنرع یكه مادر نم یبرنامه دارد. اسنلام به ما دسنتور داده اسنا در اوقات
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 یبرا یتینوع دسننتورالعمل ترب کی حركا نیا یعنیگذارد  یم ریفرزندان تاث یعمل آن اسننا كه رو نیاز آثار ا یکی دیو ذكر برو ندیسننهّاده خود بنشنن
[ تا فرزندان نماز كند دایادامه ن دیكار با نیدارد. ]ا ریتاث یلیبه نماز اسا كه خ نیبه آن توجّه شودز احتمام والد یلیخ دیفرزندان اسا؛ لذا نکته اوّل كه با

 خوان شوند.
نماز خواندن آن ها قرار  یرا در خانه برا یخوب یمثلا جا م؛ینماز خواندن فرزندان خود فراهم كن یرا برا یامکاناو خوب دیاسا كه ما با نیرد امو نیدوّم 

ما رغبا فرزندان ما به س دركار ها  نی. امیو جانماز و ع ر استباده كن حیو از ابزار خوب مثل مهر و تسب میاو نهن كن یرا برا ییبایسنهّاده ز ای میبده
 موثر باشد. اریتواند بس ینماز م

آن ها  یبرا كار نیآن ها خسته كننده نباشد؛ چون اگر ا یكار برا نیشود كه ا یسنع دیالبته با م؛یببر یكه فرزندان خود را به محافل مذهب نیو سنوّم ا 
و  مینزل برگردانم بهآن ها را  میكه گبتند خسته شد یهر وقت دیبا میرفت یل مذهبنهواهد داشا. اگر با فرزندان خود به محاف یتیخسته كننده شدز جذّاب

 در آنها بمانند. ادیكه ز میدرواقع آن ها را وادار نکن
فلان  ایه و كه فرزند فلان خانواد ندیفرزند ما بب یفرزندان ما برذارد وقت یبه رو یتواند اثر خوب یم نیاسننا و ا یمذهب یارتباط با خانواده ها یبعد نکته
 یاسننا كه ما برا نیا ی. نکته بعدردینذ یورزدز خود به خود فرزند ما رنگ او را م یم یخواند و به نماز اهتمام خاصنن یسننر وقا نماز خود را م لیفام

كنند  یسع زیو ندران عز یكنم كه مادران گرام یم هی. من توصمیآن ها قرار بده یبرا ی. دوستان خوبمیرا قرار بده یفرزندان خود الرو مناسنب و خوب
 مسهد محل آشنا كنند. یخود را با بچّه ها یكه بچّه ها

 یرادر وجود او بوده اسا ب یكاهل زیكندز اگر در گذشته ن یم دایفرزند علاقه به نماز ن نیخود به خود ا  میما فرزند خود را به دسنا آن ها بسنپار یوقت
 هم رنگ آن ها خواهد شد. ندفرز نیعلاقه به نماز وجود داردز ا یمسهد یبچّه ها نیكه در ب نیا

 میشناس یماع مرا در اجت یبزرگ ایو  میشناس یم لیرا در فام ی. مثلا اگر كسمیكن دیتمه ارینماز خوان در خانه بس یاسا كه ما از الروها نیا یبعد نکته
بوده اسا  یخور نیا یاز كودك یكه فلان مییو برو میكن ادینمونه را در خانه مدام  نیا دیكرده اساز با یاز نمازش مراقبا م یشه  در كودك نیكه ا
 نیا ایر اسا و او چقدر از تو بهت نیكه بب مییو نرو مینکن سهیمقا یوقا فرزند خود را با كس چیرود؛ البته ه یبه مسهد م شهیكه فلان جوان هم نیا ایو 

 دیایبر ب هسننیمقا یما بو زیتعر نیكه از ا نیا دونو ب میحرف ها بزن نیكه ما به او از ا نیو بدون ا میحرف ها را به او نزن نیا ر؛یبر ادیو  نیكه او را بب
 .میكن زیمناسب تعر یفق  از الروها

 ریغ یاز الروها دیو برعکس ما نبا میكن زیاز نمازشننان داشننتند تعر یها اهل نماز بودند و مراقبا خاصنن نیكه ا یمناسننب مذهب یها ایّاز شنهصنن ای
 كنند. دایتا فرزندان ما به آن ها رغبا ن میكن دیمناسب تمه

 یعنی م؛یكن قیاو را تشو یمعنو یها هی. اگر كودك ما نماز خواند حتما با هدمینکته توجّه كن نیحتما به ا دیاسا كه ما با نیو تحس قیتشنو یبعد نکته
د كه بازهم نماز را باش انهنشتو کیاو  یتواند برا یكار م نی. امیاز او كن یادیز ایو حما میداشته باش اریبه او توجّه بس مزیبه او محبّا سرشار داشته باش

 كند. دایبه نماز ن یشتریادامه دهد و رغبا ب
آن علاقه دارد  كه به یشکلات ای یاو بستن یبرا میاگر فرزند به مسنهد برد یعنی م؛یدر كنار نماز خاخراو جذّاب قرار ده دیاسنا كه ما با نیا ررید نکته
رفتار  نی. البته ادیرخ یم یزیمن چ یرفتمز بابا برا یمن با ندرم به مسهد م یخاخره را در ذهنس داشته باشد كه هر وقت نیاو  ا شنهیتا هم میكن هیّته
از خواندن از نم ینیریخاخراو ش شهیمن هم دیخور باشند كه برو نیا یول دیایعمل به مسنهد ب نیكه او هم به خاخر ا دیایبه صنورو معامله در ب دینبا

 در كنار نماز یخاخراو جذّاب چه یكودك یآورد كه در دوره  یم  ادیبه  یوقت ایشننود  یم یخاخره در ذهنس تداع نیا یكه در بزرگسننال یداشننتم و وقت
 شود. یرفتار م نیخودش موجب استمرار بر ا نیخواندن دارد ا

 یالقا ازیّشهص میاسا؛ چرا كه بدون محبّا و تکر یمهم و مناسب ارینکته بس نی. امیكن میكودكانمان را تکر ایّاسا كه ما شهص نیا ررینکته د کی
و احترام  مینو به آنها محبّا سننرشننار ك میفرزندانمان توجّه كن یروان یازهایبه ن دینداردز بلکه مضننر هم هسننا. حتما ما با ینه تنها اثر ینید میمباه
شما كه  دزیستقدر آقا ه نی: شما كه امیی[؛ مثلا به او برومیده میرا تعل ینید یاحترام گذاشتنز ]آموزه ها نیو در كنار ا میبه فرزند خودمان برذار یاریبس
 نی: شننما با امییداردز به او برو یكاهلكه اگر در نمازش  نیا ایمن را هم دعا كن؛  زیاگر نماز خواند دزیو عاقل هسننت دهیو فهم دیقدر بزرو هسننت نیا

با فورمول ها باشدز ق عا كودكان ما نس نیصورو باشد و با استباده از ا نیما به ا انیاگر ب ؟یانداخته ا ریچرا نمازو را به تاخ زیكه دار یخوب ایّشهص
 خواهد شد. شتریبه نمازز روز به روز رغبتشان ب

 

ستاد اقامه نماز )ها، دستورالعمل ها و طرح هاى اجرایى اقامه نماز مدارس  مجموعه اى از آیین نامه ها، بخشنامه (4

 (:وزارت آموزش و پرورش معاونت پرورشى
 .مو(وع نماز را در مدار  به خور جدى م رح نموده و براى آن جایراه خاصى قایل شوند -2

فضاى عمومى این مراكزز همواره مشو  دانس آموزان و دانشهویان براى در كلیه مراكز آموزش و نرورشز محلى براى برگزارى نماز تعیین شنود و  -1

 .اقامه نماز و زنده نمودن فرهنگ نماز باشد

 .در خرح هاى ساختمانى جدیدمراكزآموزش ونرورشز محل نمازخانه به صورو شاخ  موردنظر قرار گیرد -3
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 .ورزشى با فرا رسیدن وقا نمازز اذان اقامه شوددر اردوهاز برنامه ها و جشنواره هاى آموزشىز فرهنرىز هنرى و  -4

اخا س انهمن اولیا و مربیان در جلسناو و برنامه هاى خودز والدین را بر امر نماز فرزندان توجیه و تشنویق نموده و نسنبا به تشنویق والدین براى -۹

 .نمازخانه در مدار  اقدام نمایند

ى براى شركا در مراسم نماز جماعا مراكز آموزش و نرورش دعوو به عمل آید. بین مدار  از شهصیا هاى مذهبىز فرهنرىز اجتماعى و سیاس -6

  .و مساجد همهوار آنها ارتباط برقرار شود و دانس آموزان براى شركا در مراسم نماز جماعا و جمعه ترغیب شوند

به جمع آورى آثار منتشنرشنده در خصوص نماز اقدام شود تا در  در كتابهانه ها جایراه ویژه اى براى كتب مربوط به نماز اختصناص یابد و نسنبا  -7
 اختیار علاقه مندان قرار گیرد.

ن را اكلیه معلمانز دبیران و اسناتید مراكز آموزشنى به روش هاى مناسنب با فلسبه نماز آشنا شدهز شیوه هاى اثرگذارى بر دانس آموزان و دانشهوی -2
 بیاموزند.
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 بندی:د. جمع
 

 گردد:توجه مباحث مطرح شده و تجربیات موجود پیشنهادات زیر ارائه میبا 

 ها و...( در انهام دادن و ایز تربیتی و نرورش مسائل دینیز مکمل یکدیررند.خانهز مدرسه و جامعه )مسهدز رسانه
ننن نه  اهری و صوری ننن بین خانهز مدرسه و جامعه ایهاد كنند. با  ی تلاش دسا اندركاران تعلیم و تربیاز بر این باشد كه نیوندی واقعیلازم اساز همه

های ی ارزششنود و همز مدرسنه نقس سازنده و هدایترری در زمینههای معنوی تبدیل میاین گونه نیوندز هم خانه به فضنایی اسنلامی و آكنده از ارزش
ای معنوی و دینی در خانه و مدرسنهز بسنیاری از تعار(او و مشکلاتی كه ممکن هیابد. از این روز با هماهنری و یکسنانی فضنای حاكم و ارزشدینی می

 گردد.ی ناهماهنری بین خانهز مدرسه و جامعه ایهاد شودز بر خرف میاسا برای كودكان در نتیهه
دوران كودكی در نظام تربیتی خانهز مدرسه و فرهنگ انس گرفتن با مسنهد و در رس  آن نماز به عنوان یک حركا ارادیز آگاهانه و مستمرز باید از آغاز 

ای رشد و نرورش یابدز كه هیچ عامل و شرای ی نتواند موجباو جامعه به عنوان یک اصل مهم تربیتی مدّنظر قرار بریرد تا ف رو خداجوی كودك به گونه
 انحراف او را فراهم سازد.

لیل ی م لوبی نهواهد داد. دی خانوادهز نتیههرش مدرسه بدون همکاری آگاهانه و فعالانهدر تربیا جدیدز این حقیقا نذیرفته شده اسا كه آموزش و نرو
گذراند. از آنها كه كودك از والدین و جامعه چنین نررشنی آن اسا كه كودك بیشتر اوقاو فراغا خود را در خارج از مدرسه و اغلب در خانه و جامعه می

ج از مدرسه در مدو محدود درسیز بسیار سها و گاهی غیر ممکن اسا. در واقعز امروزه اگر خانوادهز مدرسه شودز خنثی كردن اثراو محی  خارمتأثر می
توان امیدی به نیشرفا دینی جامعه داشا. اگر این مثلث تربیتی و جامعه )مسنهد و...( نسل جدید را به سوی یک هدف و روش واحدی سو  ندهندز نمی

كه اولین  ;ها هماهنری لازم را نداشنته باشنندز در روند رشد دینی كودك و نوجوان اختلال به وجود خواهد آمدها و روشمه)خانهز مدرسنه و جامعه( در برنا
ها در این راستاز هماهنگز همهها و همهوان نیسا. حتی در مواردیز ممکن اسا با ی آنز تعارض اسنا. متأسنبانهز باید اذعان كرد كه فعالیاعار(نه
 زی و گاهی مغایرز انرژی و توان یکدیرر را خنثی و كاهس دهند.های موافعالیا

 حال با عنایا به (رورو این نیوند و لازمه وجود برنامه ی هماهنگ بین خانه و مدرسهز نیشنهاداو زیر ارائه می گردد:
 

 :منزل

 برگزاری جشن ادب 

  نماز جماعا اقامه كنند.در خانه ز در غیر این صورو آنان را همراه خود به مسهد ببرندوالدین 

 به صورو غیرمنتظره(به عمل آورند. قیتشو در مسهد محل از كودكان و نوجوانان نمازگزار( 

 خانواده را به اقامه نماز فرا خوانند. یاعضا "وامراهلک بالصلوه  " یاذان از جا بلند شوند و در اجرا یصدا دنشنی با 

 كنند. دیتمه کانیع دوستان و نزدفرزندان خردسال در جم ینماز خوان کنی صبا از 

 مهرب اجتناب كنند. یها لمیو مشاهده ف ندهیفرسا یها ینیبچه ها باشند و از شب نش یداربی و خواب برنامه مراقب 

 انزبیفرزندان م شننننهادیمه نماز آن هم به ناكنند در برنامه آنها اق یو دوسنننتان خود را دعوو م رندیگ یكودكان در خانه جشنننن تولد م یوقت 
 گنهانده شود.

 و خاخره اقامه نماز را ماندگار سازند. رندبری عکس نماز اقامه هنرام مدرسه و خانه در كودكان از 

 :.اقامه نماز در محل و نظاره كودك باشد 
ا  عبادو و راز و نیاز خود اتا  متوسنن ی را به نماز اختصنناص داده بود و در آن ات امام علی)ع( در خانه»فرماید: در روایتی امام صنناد )ع( می

 «خواندبرد و نماز میرفاز امام او را به آن اتا  میكرد. هر شب كه خبلی به خواب نمیمی
 .3ز ح 1۴۹ز ص ۹الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعةز ج ز تبصیل وسائل محمدبن حسن حر عاملی 

  اگر فرزند سننرگرم بازی اسنناز باز متوجّه اسننا كه مثلا امروز مادر من نماز ما باید بدانیم كه فرزندان همیشننه به رفتارهای ما توجّه دارندز حتی
ین انهوانده اسنا؛ البته در بعضی از اوقاو ممکن اسا مادرهای محترم به خاخر عذر شرعی نتوانند نماز را بها بیاورند كه اسلام محترم  برای 

اوقاتی كه مادر نمی تواند به خاخر عذر شرعی نماز اقامه كندز به گونه ای كه می نماز نهواندن هم برنامه دارد. اسلام به ما دستور داده اسا در 
خواهد نماز بهواند سنر سنهّاده خود بنشیند و ذكر بروید یکی از آثار این عمل آن اسا كه روی فرزندان تاثیر می گذارد یعنی این حركا یک 



15 
 

باید خیلی به آن توجّه شودز اهتمام والدین به نماز اسا كه خیلی تاثیر دارد. ]این  نوع دسنتورالعمل تربیتی برای فرزندان اسا؛ لذا نکته اوّل كه
 كار باید ادامه نیدا كند[ تا فرزندان نماز خوان شوند.

 شیوه نامه عملی:
مدو از فرزند خود درخواسننا  در هنرام اذان حتما در خانه صنندای اذان نهس شننود. حتی الامکان ندر خانواده اذان را به صننورو زنده بروید و بعد از چند

امام ر(ا)ع(: در هر خانه كه اذان گبته /  امام صناد )ع(: نن  چیز مستوجب خیر و بركا در خانه می باشد. اول اذان گبتن )همراهی در گبتن اذان را بکند.

 (.زایل می كند شود شی ان از آنها عبور نمی كند. و از برای اخبال آن خانه بسیار نیکوسا و بیماری و نریشانی را
 سپس اینکه اقامه اول وقا به صورو نماز جماعا در منزل یا مسهد باشد.

ماند قی با در نماز جماعا در ذهن فرزند بادر مسنهد: با مهربانی از فرزند خواسته شود تا والدین را همراهی كنند. و برای اینکه یک خاخره خوبی از شرك
ا خوراكی مورد علاقه كودك را تهیه كنند.)نبس حضور در جمع و رفتن به مهالس دینی موجبا رغبا فرد به به گونه ای كه فرزند شنرخی نشنود؛ هدیه ی

 / سعی شود كودك را به مشاركا در امر اقامه نماز جماعا مسهد مانند مکبریز توزیع قرآن و... تشویق نمایند. اجرای مراسماو دینی می شود.(
)نماز باید با آداب و شنرای  خاصی برگزار شود: نوشیدن لبا   ادگی به اماما ندر در محل دید فرزند اقامه شنود.در منزل: نماز به صنورو جماعا و خانو

ماز ای خانواده عبای مهصوص نمناسنب و تمییزز استباده از ع رز استباده از جانماز و سهاده و حتی الامکان عبا )حتی نیشنهاد می گردد برای تمامی اعض
بتدا فق  به فرزند گبته شود ما می خواهیم نماز جماعا بهوانیم و فق  یک سهاده خالی در كنار سایر اعضای خانواده نهن شود. به مرور گردد((. در ا تهیه

سیار ب .)آماده كردن شرای  مناسب برای فرزند مانند سهاده تمییزو مرتبز ع رز عبای نماز و... تاثیرزمان خود فرزند به سنما اقامه نماز كشیده خواهد شد
 زیادی در گرایس فرزند به سوی نماز خواهد داشا.(

و  مادر در صنورو نداشنتن عذر حتما با خانواده همراهی كند. در صنورو وجود عذر در محلی كه مرعی و منظر كودك اسا فق  روی سهاده خود بنشیند
 مشغول ذكر شود.

كه جلو بایسنتد و آنها نماز را به او اقتدا كنندز اگرچه ممکن اسنا فرزندشان نپذیرد ولی  در مواردی حتی ندر و مادر از فرزند نوجوان یا جوان خود بهواهند
 این نیشنهاد عنایا آمیز والدینز اثر لازم را در روح او خواهد گذارد.

 اشد.و رفتار درسا آنها می بنکته بسیار مهم: نقس الرویی والدین در نمازخوان شدن فرزند بسیار زیاد اسا و یکی از شروط آن هماهنری بین والدین 
 كودكان ما همان می شوند كه هستیمز نه آن كه می خواهیم 

 

 مدرسه:

 :.اقامه نماز در محل و نظاره كودك باشد 

 خود اتا  متوسنن ی را به نماز اختصنناص داده بود و در آن اتا  عبادو و راز و نیاز امام علی)ع( در خانه»فرماید: در روایتی امام صنناد )ع( می 
عة الشیز تبصیل وسائل محمدبن حسنن حر عاملی« خواندبرد و نماز میرفاز امام او را به آن اتا  میكرد. هر شنب كه خبلی به خواب نمیمی

 .3ز ح 1۴۹ز ص ۹إلى تحصیل مسائل الشریعةز ج 

 ساده یبا زبان دانس آموزانبه  و احکام آن فلسبه اقامه نماز میتعل. 

 خود دانس آموزان به صورو رسمی و شکیل)استباده از سیستم چرخشیز كارو مهصوصز حمایل و چوب نر و...( واگذاری كارهای نماز به 

  دانس آموزان با زبانی ساده و قابل فهمرا به  ادب(خرح در  ) خضوع و خشوع دربرابر خدا آموزش. 

  تقدیم هدیه ادب به همراهو جشن  زیجشن تکل برگزاری 

  خوش ع ر و گلاب در دانس آموزان مؤثر افتد  یبو نیكه ا یو معلمان و دانس آموزان به خور ریاستقبال از نمازگزاران با ع ر گلاب توس  مد
 در آنان بوجود آورد. یندیو احسا  خوشا

  مراسننم و مکانها  نیكه از ا یگونه ابه . . و..نماز جمعه و جماعا  شننركا زیاماكن مذهب زمسننهد زقرآنز مهالس دعا موزان بهآبردن دانس
ی اجرای برنامة جذاب برا از زبان شما بشنود. نکهیتا حلاوو عبادو را خود مزمزه كند نه ا دیبماند. به او كمک كن یباق سیخوش برا یخاخره ا
 ماعاز خادم و نمازگزاران.آموزان مثل اهدای جایزهز خرید بستنیز انهام بازی در مسیر رفا و... با هماهنری و توجیه امام جدانس

  :امکاناو فیزیکی مناسب 

 زتنظیمخانهزنما در جالب ینورنرداز زع ر و گلاب یبو جذابز ناوییتز زآرامس بهس یاسننتباده از رنرهامانند نمازخانه مناسننب)شننامل موارد: 
 روشنایی و تهویه هواز نظافا  اهری محی  و...(

 دمپاییز آب گرم و...سرویس بهداشتی خوب و تمییزز استباده از 

 مناسب بودن وقا نماز 

 عدم خولانی و خسته كننده بودن وقا نماز 
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  و عظما نماز توس  معلمان و دانس آموزان. ایدر ارتباط با اهم بایز یقصه هاز خاخره ها سینما اینقل 

  گذار ریجوان و شاداب و تاث ونیاستباده از روحان 

 اموزندیه بچه ها برا ب ینیاز مهتهد و مرجع د دتقلی (رورو. 

 برگزاری نماز حتی الامکان در اول وقا 

  اسنتباده از نقس الرویی؛ به عنوان مثال اسنتباده از قصنهز بیان سنرگذشنا و سنیره بزرگان و علما در امر نمازز نمایس تصنناویر ورزشکاران و
 قهرمانان ملی مورد علاقه دانس آموزان در حال اقامه نماز و....

 در كنار دانس آموزان در نماز جماعا زمعاونزریزمد نیشركا معلم 

 و... , عباتهیه امکاناو :امکاناو جذابی چون سهاده زیبا زتسبیح زچادر ز مقنعه زقبله نما 

 هر ترم انیدر نا ایبه دانس آموزان و اول دادن كارنامه نماز 

 (و سرود سزینماز )نما نیمتنوع در ب یبرنامه ها یاجرا... 

  مربوط به نماز در برنامه سرود و نمایس مدرسهاستباده از مضامین 

  با صوتی دلنشین و ملایم در مدرسهنهس صدای اذان 

  آموزش به والدین در جها تشنویق و ترغیب صنحیح فرزندشان به خواندن نماز )نماز كامل برای دختران و نماز دوركعتی برای نسران در سال
 اول(.

 اما از آن و كسننی نباید نماز را ترك كند د دارد واجبار در نماز وجسننال به بالا  ۴آموزان برای حضننور در نماز؛ از سننن عدم اجبار و مؤاخذۀ دانس(
نس آموز را به شیوه های مهتلز به سوی نماز سو  داد تا این عادو در داباید جها كه الزام و زور در نمازخوان كردن كسی كارساز نیسا لذا 

 وجود او شکل گیرد.(

 ی و عملی مربی برای حضور در نمازر مورد دختران تشویق كلامد 
 

 شیوه نامه عملی:

 

 پسران:
 در مق ع نیس دبستانی:

 آموزش سوره های نماز و ذكر های نرتکرار  نماز )از ذكر لا اله الا اللهز محمد رسول الله و صلواو شروع شود.(  
 آموزش سهده و ركوع

 زنده بهتر اسا( و اقامه نماز اول وقا جماعا توس  مربیان و افراد بالغ حا(ر در محلنهس صدای اذان در محوخه )اذان 
 

 در مق ع دبستان:
 سال دوم( 7برگزاری جشن ادب در شروع دوره دوم رشد )

 در مدرسه ابتدا باید زیرساخا های فیزیکی مناسب را فراهم نمود. 
معلمان و مربیان از كار خود دسننا كشننیده به همراهی با موذن خواهند نرداخا. سننپس  صنندای اذان در تمام محوخه نهس خواهد شنند. اذانزهنرام 

غول ا نهن و مشكلاسنهایی كه نماز را اقامه می كنند با معلم خود به نمازخانه می روند و كلا  هایی كه نماز ندارند معلم در همان سر كلا  سهاده خود ر
 نماز خواهد شد.

اید گونه بامر به نماز وجود دارد و اجبار و مواخذه ای برای نماز خواندن در كار نیسا)ولی باید به این نکته توجه داشا كه نکته: در كلا  اول و دوم فق  
 فراهم شود كه دانس آموزان بدون اجبار و با میل و رغبا به سوی نماز حركا كنند(. محی یای شرای  

 
 

 كلا  اول:
 نماز( و تبهیم علا خواندن نمازالز( تبیین بحث ادب )در  نامه ادب در 

 ب( آموزش كلیاو نماز به صورو جذاب )روش نمونه در فایل نیوسا(
 و(و به صورو جذاب )روش نمونه در فایل نیوسا(مقدماتی ب( آموزش 
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در نمازخانه حا(ر می شوند و نیس  ه(دقیق 32دقیقه/ سه روز هر بار به مدو  4۹)دو روز هر بار به مدو  در ابتدا تنها دانس آموزان دو یا سنه روز در هبته
 ا جایزه اینماز روحانی به صورو جذاب ابتدا به بیان علل نماز خواندن و سپس آموزش كلیاو نماز می نردازد. در خی این مدو همه دانس آموزان هدیه ی

عد از آموزش تنها معلمین به اقامه نماز جماعا خواهند را از روحنانی درینافنا می كنند تا خاخره ای خوش از حضنننور در نماز در ذهن آنها باقی بماند و ب
 ركعتی را اقامه خواهند نمود. 4نرداخا. بعد از تکمیل آموزش ها بچه ها تنها یک نماز 

 
 

 كلا  دوم:
 الز( آموزش تکمیلی نماز و و(و

 نماز جماعا در هبته 3ب( اقامه 
 ه ج( شركا در نماز جماعا محل فصلی یکبار و رفتن به امامزاد

 د( دادن جایزه در این مق ع هم توصیه می گردد ولی میزان و مقدار آن باید كمتر از سال اول دبستان باشد.
 

)از این مق ع  سالری و سن اجبار به نماز باید همری تمام نمازها اول وقا به جماعا در مدرسه اقامه كنند. ۴از كلا  سوم به بعد به علا رسیدن به سن 
 ه دستور روایاو در امر به نماز اجبار وجود دارد ولی نباید به حدی برسد كه موجب آزردگی خاخر و به جاماندن خاخره بد از نماز بشود.(به بعد با توجه ب

و و ذكرات نیشننهاد می گردد در نماز جماعا بیان احکام وجود نداشنته باشند و برای بیان احکام زمان جداگانه ای اختصاص داده شود. بلره فق  به گبتن
 بیان نکاو و معارف اخلاقی نرداخته شود.

 زمان بیان احکام به صورو كلا  هبتری جداگانه و یا تركیب با كلا  قرآن نیشنهاد می گردد.
 

 موارد نیشنهادی برای سال سوم: 
 الز( بیان احکام واجباو و مب لاو نماز 

 ب( بیان احکام كلیاو نماز جماعا
 ب( آموزش نهایی و(و

 زاده و قبور شهدامماهی یکبار در نماز جماعا محل و حضور در اماج( شركا 
 

 : چهارمموارد نیشنهادی برای سال 
 الز( بیان احکام نماز جماعا )به فرض مثال اتصال در نماز(

 نوبا در سال( 3ب( آموزش نماز جمعه و شركا در نماز جمعه )
 امامزاده و قبور شهداج( شركا ماهی یکبار در نماز جماعا محل و حضور در 

 
 موارد نیشنهادی برای سال ننهم: 

 الز(بیان احکام ورود به نماز جماعا
 ب(آموزش نماز آیاو

 ( شركا در نماز جمعهج
 د( شركا ماهی چند بار در نماز جماعا محل و حضور در امامزاده و قبور شهدا

 
 موارد نیشنهادی برای سال ششم: 
 د برای تمامی دانس آموزان به همراه تهیه رساله آن مرجع تقلیدالز( تعیین و انتهاب مرجع تقلی

 ب( حضور مرتب در مسهد محل و خدما افتهاری به مسهد )نظافا مسهدز اقامه و ...(
 ج( شركا ماهی یکبار در نماز جمعه

 د( حضور در امامزاده و قبور شهدا به همراه غبارروبی قبور م هر
 هوید و ادای صحیح حروفه( اجرای تصحیح الصلاه و آموزش ت
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 دختران:
 در مق ع نیس دبستانی:

 آموزش سوره های نماز و ذكر های نرتکرار  نماز )از ذكر لا اله الا اللهز محمد رسول الله و صلواو شروع شود.(  
 آموزش سهده و ركوع

 مربیان و افراد بالغ حا(ر در محلنهس صدای اذان در محوخه )اذان زنده بهتر اسا( و اقامه نماز اول وقا جماعا توس  
 

 در مق ع دبستان:
 سال دوم( 7برگزاری جشن ادب در شروع دوره دوم رشد )

 در مدرسه ابتدا باید زیرساخا های فیزیکی مناسب را فراهم نمود. 
با موذن خواهند نرداخا. سننپس هنرام اذانز صنندای اذان در تمام محوخه نهس خواهد شنند. معلمان و مربیان از كار خود دسننا كشننیده به همراهی 

غول ا نهن و مشكلاسنهایی كه نماز را اقامه می كنند با معلم خود به نمازخانه می روند و كلا  هایی كه نماز ندارند معلم در همان سر كلا  سهاده خود ر
 نماز خواهد شد.

واندن در كار نیسننا)ولی باید به این نکته توجه داشننا كه باید گونه ای نکته: در كلا  اول فق  امر به نماز وجود دارد و اجبار و مواخذه ای برای نماز خ
 شرای  محی ی فراهم شود كه دانس آموزان بدون اجبار و با میل و رغبا به سوی نماز حركا كنند(.

 
 كلا  اول:

 الز( تبیین بحث ادب )در  نامه ادب در نماز( و تبهیم علا خواندن نماز
 و جذاب )روش نمونه در فایل نیوسا(ب( آموزش كلیاو نماز به صور

 ب( آموزش و(و به صورو جذاب )روش نمونه در فایل نیوسا(
در نمازخانه حا(ر می شوند و نیس  دقیقه( 32دقیقه/ سه روز هر بار به مدو  4۹)دو روز هر بار به مدو  در ابتدا تنها دانس آموزان دو یا سنه روز در هبته

به بیان علل نماز خواندن و سپس آموزش كلیاو نماز می نردازد. در خی این مدو همه دانس آموزان هدیه یا جایزه ای  نماز روحانی به صورو جذاب ابتدا
ماعا خواهند را از روحنانی درینافنا می كنند تا خاخره ای خوش از حضنننور در نماز در ذهن آنها باقی بماند و بعد از آموزش تنها معلمین به اقامه نماز ج

 ز تکمیل آموزش ها بچه ها نماز جماعا را اقامه خواهند نمود.نرداخا. بعد ا
 

 از كلا  دوم به بعد:
نماز به صورو جماعا اول وقا اقامه خواهد شد. اما باید در نظر  دوم به بعد )با توجه به نزدیکی به سنن بلوغ و لزوم عادو كردن به اقامه نماز( كلا  از

 بیان احکام و معارف دین به شیوه جذاب نرداخته شود.داشا باید وقا زیادی را به نماز اختصاص داد تا در كنار اقامه نماز به 
 ا به جای آورند. ازین مق ع به بعد باید آموزش نماز و و(و كامل شده و دانس آموزان نماز كامل و صحیح ر

كن مذهبی در كنار اقامه نماز در مدرسنه: شركا در نماز جماعا مسهد محل)چند بار در سال(ز شركا در نماز جمعه برای دوره دوم دبستانز حضور در اما
 مانند امامزاده و قبور شهدا توصیه می گردد.

 
 
 
 
 
 


