
 132ـ  105صفحه ، 1390سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان ،   

Islām va Pazhūheshhāye Tarbīyatī, Vol.3. No.1, Spring & Summer 2011 

 

 

 

 

 انكودك يعبادت يترب
 ***يراللهكش يمهد/  **يشامل يعباسعل/  *يكحسن مل

 دهيكچ
. تحقيقيا  دارداسيمم  يتييان اهميت خاصي در نظام آموزشيي   تربكودكتربيت عبادي 

ن از خيود نشيا ينسبت به عبادا  سسيت يه در بزرگسالكسياري از افرادي د بدهمي نشان

 عيدم اي   يتوجهيبچون  يه عواملكستند، بلين ينيف ديالكن   تياعتقاد به د يدهند، بيم

م ان در انجياكيودك يدگيي، عيدم  رزيعباد فيالكت موقع به انجام به نسبت  الدين ديتق

ارنيد. دن زمينه نقي  يدر ا عبادا ، اهمّيت   فلسفه آنان از ناآگاهي   يكودكعبادا  در 

ن آموزان براي رفع اير دان  تاكنون نظام آموزشي ما عمًم نتوانسته است  اين آمادگي را د

ان بيا كيودكلييف، كاست پي  از سن ت يل، ضر ركند. براي رفع اين مشكمشكل ايجاد 

وند. شيي آشنا كودكمتناسب با د ره  يد اعمال عباديف عبادي، فلسفه   فوايالكاعمال   ت

 از يخيبر انجيام   يرييفراگ نيهيزم ديبات، يترب يان به عنوان مسئوالن اصلين   مربي الد

 .ندينما فراهم انكودك يبرا را ينيد مسائل

   يان فلسفه اعمال عبياديان، ضر ر  بكودك يت عبادين مقاله، به بررسي ضر ر  تربيا

 نه پرداخته است.ين زمين در ايت  الديمسئول

 انكودكتربيت ديني، تربيت عبادي، ت، ي: تربهاكليد اژه
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 مقدمه
. اسـت یاالهـ قـر  و سـاادت به دنیرس انسان یوجود ةفلسف ،اتیروا و اتیآ اساس بر

 ةجملـ از. دربردارد ینید تیترب البق در یاملک و جامع یهابرنامه اسالم نید، منظور نیبد

 هکـاسـت  یاساسـ و یواقاـ ینیازها از ییك عبادت .است« یبندگ و عبادت»، هانامهرباین 

 یتـیترب جـامع ةبرنامـ كیـ منزلة بهو اسالم آن را  دارد بشر فطرت و جان اعماق در شهیر

مفهومی عام  ینیت دیترب. استکرده  یزیربرنامه انسان روان و روح املكت و پرورش یبرا
، ی، جنسـی، اجتمـاعیاسـی، سیت عقالنـیـهمچـون ترب یمختلف یهاه شامل حوزهکاست 

عبارت است از مجموعـه اعمـال »ی نیت دیترب باشد.یم یو عباد ی، اخالقی، اعتقادیعاطف

ه کـ یبه نحـو؛ گرین به افراد دید كیماتبر  یهابه منظور آموزش گزاره و هدفدار، یعمد

 1.«بند گردندها متاهد و پایل و نظر به آن آموزهآن افراد در عم

کـه  این نوع تربیـت تربیت عبادی است. ،یکودک ةترین ابااد تربیت دینی در دوراز مهمی كی
 پیشوایانکید أبسیار مورد ت است، اط با خداوندارتب ةزمینایجاد و  مانویشامل پرورش باد 

 آنـان ردنک متاهد و انیربتم به عبادات آموزش»: را یعباد تیترب یداوود باشد.یم دینی

را  یه مترب ـکـاست  ینیدت یاز ترب یبُاد یت عبادیتربلی، کبه طور  داند.یم 2«آنها انجام به

 کند.میف به انجام آن ل كم ،راسخ ةزیگو آنان را با ان، الیف عبادی آشناكبا اعمال و ت
در جاماـة  ترین مسـالل در محافـل علمـی و آموزشـیمهماز  یكتربیت عبادی ی بحث

سـوز را بـه دل مربیان متاه ـد و و مدارپدران و مادران دین ازی اریبستوجه  هکاست،  دینی

و ت تقادی اسم ل تربیت اعكتربیت عبادی دنباله و م، گریدی سو ازرده است. ک خود جلب

هـای زهآمو به عمل ،دین كی شناخت ةالزم؛ زیرا بدون آن بار ارزشی ندارد تربیت اعتقادی

 .است آن
م یاـالتم تا فرزندانمان مؤمن، متاه د و عامل به ینکه چه کمطرح است پرسش ن یحال ا

 ورمحـ سـه حول مقاله نیا درپرسش ن یپاسخ به ا یبرا؟ نندکرشد  یف عبادیالكو ت ینید

 شود:یبحث م یساسا

 ی؛ان در دوران خردسالکودک یت عبادیضرورت ترب الف(
 ؛انکودک كدر حد در یاعمال عباد ةان فلسفیضرورت ب  (

 ان.کدوکتربیت مسالل دینی و عبادی م و ین در تالیوالد یزمان ةت و محدودیمسئول ج(
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 يخردسال ان در دورانكودك يت عباديضرورت ترب
 یهاو آمـوزش برنامـه یمـذهبشـروع پـرورش  ةدر مورد نقطـت یم و تربیمتخصصان تال

 ند:ادهکران ی، دو نظر بینیمات دیو تال یمانو

 ینـید یهاآموزش كدر استاداد نرسد، رشد و بلوغ حد  به تا كودک»: ماتقدند یگروه

 اقتیل زین اطفال هک دارند دهیعق یگرید گروه؛ ردیگ قرار ینید تیترب تحت دینبا و ندارد را

 را ینـید مطالـب توانندیم انیمرب و رندیگ قرار ینید تیترب تحت هک دارند را آن استاداد و
 آسـان یهابرنامـه هک سازند وادار را آنان و نندک نیتلق انکودک به و ندینما فهم قابل و ساده

 3.«ابندی نما و نشو ینید اعمال و اركاف با تا دهند انجام را نید

انسـان ی، ر اسـالمكدر تفرده است. که لارا یقیمتقن و دقهای باره دیدگاهن یاسالم در ا

ین مقـام، اسب ک یاست. برادار عهدهن به یزم یبر رواالهی  ن خدا، خالفتیجانشدر مقام 

 كودکـ، تـا الزم را بـه عمـل آورد یهااقـدامی و چه بسا قبل از آن، د از دوران خردسالیبا
 یهـابـر اسـاس سـن ت و رهنمودند. کدا یغ پرا در زمان بلواالهی  فیالكرش تیپذ یآمادگ

 ةت در دوریـتربزیـرا  ؛شـودیاز هنگام تول د شـروع م یو عباد ینیآموزش د، ماصومان

 یـیوارل یـدال خواهد بود. یباد یهادر دوره یمانو یه و اساس رشد و بالندگیپا یکودک

 .دوم وجود دارد یةد نظرییدر تأ یادیز
 كودکـن سن یرا در این آغاز شود؛ زیین پاید از سنیبا ینیت دیترب» ماتقد است: یغزال

ردن کـنـه ینهادیگـر، است. از طـر  د ینید دیرش عقایپذ آمادةل و برهان، یبدون طلب دل
شود و سـس  بـا توجـه بـه مراحـل گونـاگون رشـد، ید آغاز مین و تقلیبا تلق ینید یماان

 ید آمـدن باورهـایـن بـه پدایشود و در پایج عرضه میدستورات مناسب هر مرحله به تدر
 4.«انجامدیم در ذهن انسان مكق و محیعم

لیفـی متوجـه آنـان كان تا به سن بلوغ نرسـند، تکودکبر اساس نظر شرع مقدس اسالم، 

مواجـه  یف شـرعیالكـرسـند و بـا مجموعـه تلیـف میكه بـه سـن تکاما هنگامی ؛ نیست
بـرای  الیف دینیكش و انجام تآشنایی و آمادگی پیشین، پذیرنداشتن شوند، در صورت یم

از  یكـیباشد و چه بسا رغبتی نسبت به اعمال عبادی از خود نشان ندهنـد. یآنان دشوار م

ان بـر ارـر کودکه کن است یا یخردسال ةان در دورکودکبه  یف عبادیالكم تیتال یهافلسفه

آنـان دشـوار  یبـراف، یلكه شود، تا در زمان سن تكآنان مل یمداومت، انجام آن اعمال برا
 ینـید یهـااز آموزه ینوجوان یهاو سال یکودکان در آغاز دوران کودکاگر  كشینباشد. ب
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ت خسـارت یـو در نها یود مانـوکـر كیـبـا  یسالو بزرگ ینبرند، قطااً در جوان یابهره

 ماتقد است: ینیمواجه خواهند شد. ام یروح
رسند و قبل از يف ميلكنه سال به ت ه پسر بعد از پانزده سال و دختر بعد ازكدرست است 

د يدر اندداخت  بايتوان تا سن بلوغ به تأخيرا نم ينيف ديالكاما انجام ت؛ ندارند يفيلكآن ت

ها رغبت ند تا در سن بلوغ به آنكعادت  ينيف ديالكبه انجام عبادات و ت يكودكانسان از 

ا اصدً  يده دشوار خواهد بود بچ ي]و اال[ انجام آن عبادت در سن بلوغ برا ،داشته باشد   

 كبه آن نخواهد داشت و با اند يديچندان تقخوان شود، رود و اگر هم نمازير بارش نميز

نشدده باشدد،  يعاد يكودكه از زمان ك يرا عمليز؛ دينما كرا تر ن است آنكمم يابهانه

 5ردن به آن دشوار خواهد بود كعادت 

زه و خواسـت یـ، بـه انگیف عبـادیالكنسبت به تان کودکح  و رغبت بكوشیم د یالبته با
 یباق ینیصرفاً در حد اطالعات دین عالقه از درون بجوشد، نه اینكه ل شود و ایتبد یدرون
ان، از ابتـدا کـودک یاز بُاـد عـاطف یریـگ، با بهرهیبر باد شناختبنابراین، باید افزون بماند. 
ش و عمل یزة گراید، تا شور و انگکرم یآنان ترس یبرا ینیف دیالكن و تیبا از دیز یریتصو
ورت دارد شود. برای تحق ق این هد ، ضـر یان درونکودکدر  یعباد كف و مناسیالكبه ت

)نمـاز، روزه(  یمجموعه از اعمال عبـاد كهای الزم، برای انجام ی، آمادگییکودک در دورة
در بـرای نمونـه، شـود. یده میـات فهمیـاز روا ین مطلب به خـوبیا؛ دکررا در آنان ایجاد 

ر یـنظ 6.«دیـم دهیفرزندانتان تالـبه  ینماز را در هفت سالگ»د: یفرمایم رمکامبرایپ یتیروا
از هفـت سـالگی »د: یـفرمایه حضـرت مکـنقـل شـده اسـت  ت از امام علیین روایهم

 7.«دینکامر را به نماز تان فرزندان
 فرماید:می نه امام باقرین زمیدر ا

؛ دهيم نمداز بخوانندددند دستور مييانمان به پنج سالگي رسكودككه  يما اهل بيت، هنگام

كنيم بده شما از هفت سالگي آنان را به نماز خواندن امر كنيد، و ما در هفت سالگي امر مي يول

 يدهيم هنگدامرند و دستور مدييمتر روزه بگكا يا بيشتر و يروز و  شان نصفاندازة توانايي

نند  اين عمل براي آن است كه بده روزه كن غالب شد، افطار بر آنا يو گرسنگ يكه تشنگ

شدان امدر بده توانايي ةه سالگي به اندازنند  پس شما كودكان خود را در نُكگرفتن عادت 

 8نند كد، افطار يبر آنان غالب گرد يو گرسنگ يروزه گرفتن كنيد و چون تشنگ

نماز و گـرفتن  ةو اقام یریبه فراگ یان را در خردسالکودکد یه باکآید بر میات ین روایاز ا

 یبه خـوبیف، لكهنگام سن تو ه شود، كآنان عادت و مل یبرابه تدریج ن داد تا یروزه تمر

اند، امـا در مـورد ان از تنبیـه بـدنی منـع شـدهکـودکكـه اینتوجـه بـه ا ب یآماده باشند. حت
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 انـد.تنبیـه فرموده امـر بـه المـهگاهی  ،ردن آنان به نمازکتحریك و وادار و  یساززمینه

یـه ه دکـ یبه نماز، در صورت لـزوم، بـه مقـدار كودکن دادن یدر تمرز ماتقدند ین نهایفق

ان در خواندن نمـاز کودکه اگر کآید بر میات یاز رواکرد. ه یتوان او را تنبیم، واجب نشود

در البته  کرد. ی(تا عمل یتنبیه )از زبان ،ین شرعیت موازیتوان آنان را با رعایم ،ندکن یسست

قـاً یتـوان دقینم ،رویـن. از اوجـود دارداخـتال   از نظر زمان و سن بازخواسـتیات، روا
ات یروااز  یتاداده به نماز واداشت. در یتوان آنان را با تنبیم یمشخص کرد که در چه سن

 اسـالم غمبـریپبـرای ماـال، است. آمده  یهفت سالگیا  ه از ششیزمان بازخواست و تنب

 شـدند، سـاله هفـت یوقت؛ بخوانند نماز دینک امر شدند، ساله شش فرزندانتان یوقت»: دفرمو

 9.«دیبزن را هانآ دیتوانیم( لزوم صورت در)

دق ت داشـتند و  ینیت دیدر ترب یه امام از هفت سالگکند کینقل م امام خمینیهمسر 
نه سـاله  ین، تا وقتکبه نماز  ها را وادارنماز بخوانند. بچه یها از هفت سالگبچه»گفتند: یم

 10.«رده باشندکشدند، عادت 

 سادات ماتقد است:
نس و عادت الزم را د اُيه باكر انداخت؛ بليد تا زمان بلوغ به تأخيرا نبا ينيف ديالكانجام ت

د  يداين نظدر بده وجدود نيداز ا يلكها به وجود آورد تا در زمان بلوغ مشدش در آنيشاپيپ

نندد، در دوران كين منظدور اسدتفاده نميا يبرا يكودكصت دوران ه از فرك ييهاخانواده

ف يالكده انجدام تك يسكرا يشوند؛ زيرو مهروب يًت جدّكمعموال  با مش يبلوغ و نوجوان

هر چند معتقد به ر انداخته است، يبه تأخ يسالو بزرگ يا جواني ينوجوان لةرا تا مرح ينيد

تواندد بده ي، معمدوال  نميروح يو آمادگ يست عملباشد، به علّت نبود ممار ينين ديمواز

خدود را  يف عبدادين باالتر وظايه در سنك يسانكند  اغلب كعمل  ينيام دكبه اح يراحت

ه قدبً  كدهسدتند  يسانكها معموال  ه آنكستند؛ بلين ينيد يد به مباناعتقايدهند، بيانجام نم

ه معتقدندد كد يسانكاستدالل ن، يبنابرا ،    انداوردهيالزم را به دست ن يو آمادگ يدگيورز

د يدندد و نباكش را انتخدا  ير خدويد مسديدص، خود بايدن به حدّ تشخيطفل پس از رس

 يروچيرا در او بوجدود آورد، بده هد ينيف ديلكامور از جمله ت يش عادت به برخيشاپيپ

ص ين بده سدن تشدخديت را تا رسيد تربيباح باشد، ين استدالل صحيست  اگر ايدرست ن

 11     ستين كودكجاد عادات در يجز ا يزيمعنا چ كيت به يه تربكرد؛ حال آنكل يتعط

 آن ةالاـادیت فوقت و اهمیم و تربیباره تالیب مشهور، دراد« آندره مالرو» یروزند: انوشته

نطـق او  یه سخت مورد توجـه قـرار گرفـت. وقتـکرد کراد یا یمفص ل یمردم سخنران یبرا
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 یش رفـت و گفـت: جنـا  مـالرود بنـده از چـه زمـانیت پیان جمایم از یافت، زنیان یپا

 نم؟کت فرزندم را شروع یم و تربیتوانم تالیم

 شود، خانم؟یمتول د م یکشما  مالرو، مؤدبانه پرسید: بچة

 ل دارد، آقاداألن چهار سامن  كودکشود؟ عجب، ی متول د میکزن با شگفتی جوا  داد: 

ز، شـما یـعز یداد و هزار افسـوسد بـانو یزد: چهار سال؟د ااد ین هنگام مالرو فریدر ا
 12ددیاچاره را هدر دادهیعمر آن طفل ب یهان سالینون بهترکاهم

عمـال اان به انجام کودکش یو گرا یریفراگ یدات الزم برایاست تمه یضرورین، بنابرا

و  یدارنیـد یـةت روحیـجـاد و تقویبـر اافـزون فراهم شود، تا  ین خردسالیاز سن یعباد

 شود.آنان فراهم  یز براین یف عبادیالكعمل به ت ةنی، زمیباورنید

 انكودك در يسازآماده
ن از اکـودکجـاد آمـادگی در یو ا «سازیزمینه»، اصل یت عبادیدر ترب یتیاز اصول ترب یكی

 د نسـبت بـهیـکبـر تأافزون ن اصل ینسبت به عبادات است. ا یو عاطف ی، روانیروحنظر 

تـوجهی جلـوگیری از کمن یهمچنو  یف شرعیالكرش و انجام تیپذ یعث آمادگت، بااعباد

 اسـت ضـروری، «یسـازآماده» اصل اساس برشود. یز مین یبه مسالل عبادنسبت ان کودک

 ةزمینـ برسـد، وجـو  مرحلـه بـه انکـودک حـق  در یعبـاد اعمـال و احكام آنكه از پیش
 و رشـد رد اقـدام نیاکرد؛ زیرا  ایجاد آنان در را یعباد اعمال و احكام با حیصح رویارویی

 .دارد میمستق ریتأر انسان یمانو مالک

 جـادیا و یعبـاد ةیـروح تیـتقو و پـرورش ،یکودکـ ةدور در یعباد تیترب از هد 

 تحقـق یبـرا. است یعباد فیالكت انجام به انکودک قیتشو و «یریپذفیلكت» یبرا یآمادگ

 كودکـ اگـر؛ زیـرا پوشـاند عمـل ةجامـ بدان، منظم یابرنامهاساس  بر توانیم، هد  نیا
 آن ةعهـد از هکـ اسـت یاـیطب شـود، یفیالكـت بـه ل ـفكم یقبلـ یآمادگ بدون و دفاهكی

 بـه و زهیـانگ بدون را فیالكت ای وآید  نییپا زین او یریپذفیلكت زانیم بسا چه و دیآیبرنم

بـه کـودك،  یهر مفهـوم ةاراله برای کباید توجه داشت البته . دهدیم انجام ناقص صورت

در  یت به رفتار عملـیتا در نها ،جاد شودیادر او ابتدا باید آمادگی از نظر شناختی و عاطفی 
در همان سـطح  آموزدانش، ینیدر درس د یحت، ی در مدارسمتأسفانه گاه .بینجامدکودك 

بـه  یت عبـادیـربژه تیـبه و، ینیت دیه تربک یدر حال؛ ماندیم یباق یو عاطف یشناخت ةیاول
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 یریادگیبه  یدرون ةزیتا انگیابد تحقق  یدر وجود مترب ید به صورت عملیبا ،یواقا یمانا

 انجـام بـه را انکـودک بارهكی دینبا مربیان و اولیاء را داشته باشد. آندادن انجامجه یو در نت

 مسـالل از یبرخـ انجـام ةنـیزم دیبا اول هكبلسازند؛  مجبور و ملزم یعباد و ینید فیالكت

 زییـتم و كدر سـن بـه كودکـ یوقتـ، رونیـا از. ندآور فراهم آنان یبرا را یعباد و ینید

 یسـو بـه، و به تدریج شروع محسوسف آسان و یالكمسالل و ت از جیتدر به دیبا رسد،یم
 .دکر تکحر ماقوالت

 رد هکـ شـود فـراهم تمهیـداتی باید نخست کودکان، در عبادی اعمال سازیزمینه برای

 در تولـد هنگـام اسـت مسـتحببرای نمونـه، . است شده پرداخته بدان اسالم مقدس نید

 :سدینویم آن ةفلسف انیب در یهیفق. شود نواخته اقامه و اذان یوتكمل ینوا ،نوزاد گوش
 بده كودك در را يديمف اريبس يتيترب و يروان آثار عمل نيا هك باشد علت بدان نيا ديشا

 بدذر نينخسدت و دهدديم رشد پرستش و خدا به را كودك يرفط شيگرا گذارد،يم يجا

د  يسالبزرگ درد  او مطلو  تيشخص سازنهيزم عمل نيا  اردكيم كودك دل در را نماز

 13 است

نسـبت بـه  یکودکـدر دوران ان کـودکن یو تمـر یسـازآمادهفقیهان بر مسـئلة  ةتقریباً هم

 بـه ،«یالصـب امكاح» عنوانبا  یباب یفقه یهاتا ک دراند. فقیهان کردهد یکتأ یف عبادیالكت
 از هکـ نـد،اهداد اختصـا  رابطـه نیـا در نیوالـد فیوظا و ربالغیغ انکودک یعباد اعمال

 پـدری، جـد  و پـدراسـت  آمده فقه در. شودیم استنباط یتیترب مهم اصل نیا آنها مجموع

 ین قضـایستحب و همچناعم از واجب و م، عبادت به انکودک دادنتمرین به موظ ف شرعاً

هسـتند؛ مگـر  نمـاز یبـرااز خـوا  ان کودکردن کدار یبآنان موظف به  یحت 14.باشندمیآن 

د یـن صـورت بایـه در اک، شودت او یباعث آزار و اذی، گریا عذر دی یماریبدلیل ه به كآن
 15د.کر كودکمراعات حال 

 :سدینویم یفلسف
 آنهدا جدان و جسم است الزم شوند، بيتتر خداپرست و مؤمن اول از كودكان اينكه يبرا

 را مدادران و پدران يطرف از اسًم، جهت همين به  باشد برقرار يهماهنگ ايمان نظر از نيز

 يديند تعداليم و يپرستخدا آنان به و كنند متوجه خدا به را فرزندان كه است نموده مكلّف

 يتمريند عبدادات و زنمدا بده را اطفدال اسدت داده دسدتور ديگر طرف از و بياموزند، را

 16 وادارند

 ماتقد است:  ید مطهرین هد  شهیتحقق ا یبرا
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 يسالگهفت از بچه به كه است رسيده دستور  داد تمرين نماز به بايد يكوچك از را هابچه

 صدورت يولد؛ بخواندد صحيح نماز تواندينم ساله هفت بچه البته  بدهيد ياد يتمرين نماز

؛ دختر چه و پسر چه؛ كند عادت نماز به توانديم يسالگ هفت زا  بخواند توانديم را نماز

 در؛ بدهندد يداد او بده دبسدتان در را نماز بايد رود،يم دبستان به بچه كه ياول همان ييعن

 17 بدهند ياد او به بايد هم خانواده

ن یـا یکودکـ ةدر دوران کـودکعبادات بـه ن یآموزش و تمر ةفلسفتوان گفت یمین، بنابرا

 د.ننکا دیزمان بلوغ پ یبرارا  یو عباد یف شرعیالكرش و انجام تیپذ یآمادگ آنانه کاست 

 نه ماتقد است:ین زمیدر ا یبنار
 و واجبدات از اعدم يالزامد امكداح ةيدلك بارهكي به هك يديجد مرحلة به انكودك ورود

 ندانآ بده نسدبت هايسخت و هامشقّت يبرخ مستلزم ابد،ييم تيحتم آنان دربارة محرمات

 يشدرع امكداح به نسبت آنان يانگارسهل و يزيگرفيلكت سبب بسا چه امر نيهم و است

 شده وضع كودكان براي يامكاح فقه در ت،يوضع نيا از يريگشيپ يبرا، رونيا از  گردد

 تشدوي  احكدام ايدن انجدام بده آنان باشد، كودكان بر اجباري و الزام آنكه بدون و است

 بدا تمدرين اين پرتو در و آيد حسا  به آنان براي سازيآماده و مرينت نوعي تا شوند،مي

 احكدام به آساني به بلوغ هنگام و نمايند عادت آنها انجام به تدريج به و شده آشنا تكليف

 18 نندك عمل خود شرعي وظايف به و دهند تن الزامي

آن  شـدن هملكـ موجـب و است یسازنهیزم نوع كی کودکی در عبادات انجامیقت، در حق
 ف،یـلكت سـن از باـد کودکـانی چنـین، جـهینت در وشود. می كودک جانو  روح در اعمال
 بـه دنیرسـ هنگـام تا که یسانک اما؛ دهندمی انجام بیشتری سهولت و یآمادگ با را عبادات

 اعمـال ایـن اند،اوردهین جاه ب را یعبادت ای و نداشته ییآشنا یعباد مسالل با ،یشرع فیلكت
 سد:ینویم ینی. امدهندمی انجام بیشتری شوارید با را

 يطدور به؛ دهند عادت خواندن نماز به را شيخو فرزندان تواننديم[ نيوالد] برنامه نيا با

 آن انجدام از و بخوانندد را نمداز فشدار بدون و خودبهدخو دند،يرس بلوغ سن به يوقت هك

 او خواندن نماز به دهينرس فيلكت حد هب هنوز هكنيا بهانة به مادر و پدر اگر اما؛ برند لذت

 يبدرا بلوغ سن در عبادت آن انجام، ندازنديب عقب را آن بلوغ سن تا و باشند نداشته اعتنا

 يديتق چندان، شود خواننماز هم اگر و رودينم بارش ريز اصً  اي بود خواهد دشوار بچه

 از هكد يعملد رايدز؛ دينما كتر راآن است نكمم يابهانه كاند با و داشت نخواهد آن به

 غمبدريپ جهت نيبد  بود خواهد دشوار آن به ردنك عادت باشد، نشده يعاد يكودك زمان

 يسالگ هفت اي شش از را انكودك هك دهنديم دستور ديكا طور به اطهار ائمه و رمكا

 19 ديبده عادت خواندن نماز به
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 شـود؟یم وادار یعبـاد اعمال هب كودک یسن چه در :پرسید صادق امام از وهببنةمعاوي

 20«.یسالگ هفت و شش بین»: فرمودند حضرت
 را ودکیک دورة باید نند،ک عادت بدان و بگیرند خو عبادات با کودکان بخواهیم اگر پ 
 شـد انیب اقراز امام ب یتیروادر . کرد آشنا یعباد فیالكت و اعمال با را آنان، شمرده مغتنم
د: از امـام یگویفضاله مبناهللعبد. دکرشروع  یرا از سه سالگ ینید آموزش دیفرمودند با هک

 :فرمود هک دمیشن محمد باقر
 سدسس  بگويد «االاهلل اله ال» بار هفت بخواهيد او از، رسيد سالگي سه سن به كودك وقتي
 ايدن در؛ برسدد روز بيسدت و مداه هفت و سال سه سن به تا واگذاريد خود حال به را او

 او سدالگي چهار تا سسس  ديبگو «اهلل رسول محمد» بار هفت كه دهيد آموزش او به هنگام
 را «آلده و محمدد يعلد اهلل صدلي» مرتبه هفت كه بخواهيد وي از گاهآن؛ بگذاريد آزاد را

 و راست دست كودك اگر وقت اين در؛ كنيد رها را او سالگي پنج تا سسس و نمايد تكرار
 در و بياموزيدد او بده را سجده و دهيد قرار قبله برابر در را او داد، صيتشخ را خود چپ
 او سال هفت تا دينك شيرها سسس  ديده آموزش او به را سجود و وعكر سالگي شش سن
 بشدويد را خود دست و صورت بگوييد او به شد، تمام او سال هفت يوقت پس  شود تمام
 خدود حدال بده را كدودك گداهآن؛ بخواند نماز بگوييد او به سسس  (وضو يبرا يآمادگ)

 بده را حيصح گرفتن وضو هنگام اين در شد، تمام يوقت شود، تمام او سال نه تا واگذاريد
  گدردد هيتنب آن( كتر) بر و واداريد نماز به را او و گردد هيتنب آن( كتر) بر و بياموزيد او
 21!اءاهللش ان آمرزد؛يم را مادرش و پدر و او خداوند، فراگرفت، را نماز و وضو يوقت

داد تـا یان بـه روزه، دسـتور مـکودکق، جذ  و عادت یتشو یبرا ز امامیدر مورد روزه ن
شـدند، روزه را افطـار ا گرسـنه یـو هر گاه تشنه  رندیشان روزه بگییتوانا ةان به اندازکودک
امـل ک ةگرفتن روز یان براکودکردن کو آماده  یسازنوع زمینه كایند. در حقیقت، این ینم
روزه  ةعال مـه حل ـی در فلسـف ند.کنعادت  ین عمل عبادیم به اکمکزمان بلوغ است، تا در 

 گوید:گرفتن کودك می
 آن انجام به بيشتري انگيزه بلوغ، از پس كودك شودمي سبب و است تمرين نوع يك روزه

 از و كندد پيددا را واجبات انجام پذيرش ملكة انسان نفس شوديم باعث نيز و باشد داشته

ن بدر يندوع تمدر كي كودك ةم روزيما معتقد:[ ديفرمايم اي و] ،   باشد دور ناپسند اخًق

ه توان و طاقت آن را داشدته باشدد، ك يساله در صورت 7 كودكعبادت است  لذا روزه بر 

 22تا در زمان بلوغ به انجام آن دعوت شود ، مستحب است

 ةی الزم در زمینـهانـهیو زم ی، آمـادگیکودکـد از همان یه باکآید بر می اتیروا مجموعاز 

مراحـل بـاالتر  یالزم بـرا یتا آمادگ ،ان به وجود آوردکودکرا در  یت عبادیآموزش و ترب
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ان، کودکدر  یاعمال عباد یسازردن و زمینهکبرای آماده  جاد شود.یدر آنان ا یآموزش عباد

 یکودکـربـوط بـه دوران ه مکـ ین قسمت، مواردیرا در نظر گرفت. در ا یتوان اقداماتیم

 شود:بیان میاست، 

 يااله يهابه نعمت يتوجه دادن مترب

 یزه بـرایـجـاد انگیه در اکـاست  ییهاوهیاز جمله ش یااله یهار نامتکو ذ یادآوری
ر کت. ذار مؤر ر اسیاز او بس یگزاربه صاحب نامت و سساس كودک كتوجه دادن فطرت پا

یجـه، در نت وان کودک ینش االهیق بیرشد و تام یبرا یاسبار منیبس ةنیتواند زمیها منامت
 سازد.را در آنان فراهم  یرگزاركش یهانهیش به صاحب نامت و زمیگرا

ه خداوند متاال بـه کن روش توجه داه شده است. چنانیبه ا یادیات زیو روا 23اتیدر آ
نزد من محبـو   زین و آنان را نکمند مردم را به من عالقه»فرستاد:  یوح یحضرت موس

ن، آنان خـود عاشـق کآنان بازگو  یمرا برا یهاآمد: نامت یساز. عرض نمود چگونه؟ وح
 24.«من خواهند شد

او با ، یرد. در این صورتبگ یباید کاری کنیم که محبت خدا در دل کودك جاین، بنابرا
وری ضـر به این هـد ، دنیرس یبراکند. به احكام و تكالیف االهی عمل می یعشق درون

م و ییخن بگوسخا  خداوند به بندگانش توجه و  یت، بخشندگیها، مهرباناست از نامت
ز یـان را نکـودکد محبت خداوند بـه یم. همچنین باکنی یها مارفن دوست انسانیاو را بهتر

 م.ینکان یآنان ب یبرا

 ژه نمازيعبادات به و ةباري جذاب درهانقل داستان

القـة ع، استفاده از داسـتان و ماـال اسـت. ینیماار  د د در آموزشیمف یهااز روش یكی
ه بـی، نـیشود تا بتوان بخش عمدة ماـار  دیب مموجان به داستان دارند، کودکه ک یادیز
 قرار داد. انآنار ین رهگذر در اختیرا از ا یط عبادیام، اعمال و شراكژه احیو

ان سرگذشـت یـو ب ار گرفتـه اسـت، داسـتانکـز به یه قرآن نک یل آموزشیاز وسا یكی

 را در قالـب یو فرهنگـ ی، اخالقـیاز مباحـث اعتقـاد یاریم بسیرکگذشتگان است. قرآن 

ن بـه ان و نوجوانـاکـودکردن کمأنوس  یز براین یت عبادیده است. در تربکرداستان مطرح 
ت یـه در مورد عبادات و اهمک ییهاها و قصه، بهتر است از داستانیف عبادیالكم و تیمفاه

تر محتـوا، عیآن و انتقال سـر یبر سادگافزون ن نوع آموزش یر اید. تأرکر، استفاده آن است

 د.سازمیتر آموزان آسانفهم مسالل انتزاعی را برای دانش
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 ين مذهبكان با اماكودكارتباط 

ر بـا ژه نمـاز جماعـت، مخصوصـاً اگـیوهبـی، مذهب یهان و برنامهکان در اماکودکحضور 

 ید مطهـریند. شهکیب مینان را به حضور در مسجد و اقامه نماز ترغق همراه باشد، آیتشو

 ان به عبادت ماتقد است:کودکشویق با توجه به نقش مسجد در ت
بچه را بايد در محيط مشوّق نماز خواندن برد  به تجربه ثابت شده است كه اگدر بچده بده 

شود؛ يين كار تشوي  نممسجد نرود، اگر در جمع نباشد و نماز خواندن جمع را نبيند، به ا

خدودش را در جمدع  يچون اصً  حضور در جمع مشوّق انسان است  آدم بزرگ هم وقتد

كند، بچه كه ديگدر بيشدتر تحدت تدأثير يپيدا م يبيند، روح عبادت بيشترياهل عبادت م

ها كمتدر در و اينكده بچده ياست  متأسفانه كم رفتن ما به مسجد و معابد و مجدالس ديند

ها از ابتددا رغبدت بده عبدادت پيددا شود كه اينيكنند، سبب ميشركت م يبمجالس مذه

با مساجد و معابد آشنا بوديم، در اين اوضداع و احدوال  ي  ما خودمان كه از بچگ    نكنند

و به  انداند به دبستان رفتهما كه هفت ساله شده يهارويم كه بچهيامروز چقدر به مسجد م

اصً  پايشان به مساجد نرسيده است، بروند ! خو ، اينهدا  يوله، دبيرستان و بعد به دانشگا

 25شوند يم يقهرا  از مساجد فرار

 باهنر بر این باور است که:
 يهداشتر باشد، به نگرشيها بطين[ محياو در ]ا يهاتيو فعال كودكت كزان شريهر چه م

زان يده مكداسدت نده آن ين زميدگدر در ايته جالب دكافت  نيدست خواهد  يواالتر ينيد

تش در يت او و ارتباط و فعدالكزان شريز با ميمقدس ن يهاطين محيبه ا كودك يمندعًقه

 26دارد  يميها رابطة مستقطين محيا

 یهارنامـهنار عبـادت و نمـاز بکان، در کودک یار الزم است براکن یت در ایموفق یالبته برا

 و ینیریق، پخـش شـیارت تشـوکـز، یجـوا؛ مانند اهدای باشدوجود داشته  یمتنوع و جذ اب

 ننـد. از امـام حسـکیجذ  آنان را به عبادت فراهم م ةنیزمکه  انکودکن یالت در بكش

 ه فرمودند:کاست نقل شده 
ه حضرت سًم دادند به مدا كن يهم؛ خواندم ا عصر را در محضر رسول خداينماز ظهر 

ان نمدازگزاران از جدا يددر م ييلوام ظرف حيتقس يگاه براد و آنيتان بمانيفرمودند: بر جا

 كودكدمدن ؛ دنديه به مدن رسدكنيخوراندند تا ايحلوا م يدام مقداركبرخاستند و به هر 

ردم كدحلوا به من خوراندند، سسس فرمودند باز هم بدهم؟ عرض  يبودم، آن حضرت قدر

ن حدال يدندد و بدديبه من خوران يآن حضرت به خاطر خردسال بودنم باز هم مقدار يآر

 27ه به همگان حلوا خوراندند كبودند تا آن
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 ند:کینقل م یشرف
ه فرمود: كسته آمده است يزيش ميقرن پ كيه حدود كاز عالمان بزرگ  يكي ةنامدر وقف

 يانكودكه كگاه داري نماييد تا آند و در مسجد نگهيآنچه از من بجا مانده آن را گردو بخر

مسجد و دا، د، تا عش  و عًقه به خيه دهيها هدآن آيند، بهالدينشان به مسجد ميهمراه با و

 28ت شوند يهم اهل مسجد و معنو يسالها جوانه زند و در بزرگمنبر از ابتدا در آن

اق یاشـت ه بـاکـ یانکودکنسبت به مؤمنان دور از انتظار  یمتأسفانه رفتار و برخوردها یگاه
ر یاز مسـ كودکـانحـرا   دیو شا ینماز جماعت به مسجد آمدند، موجب سرخوردگ یبرا
 گوید:شخصی می ن و خواندن نماز شود.ید

در حدال نمداز  يردم نماز خود را در مسدجد بخدوانم  روزكيم يشه سعيهم يكوچكدر 

رمرد به من گفت نمدازت يپ ،ديان رسيه به پاكمراقب من است  نمازم  يرمرديمتوجه شدم پ

؛ وت بدودمكرد  من غرق در سدكشدار خود مرا مًمت يست و سسس با سخنان نيدرست ن

وسدته يداد و پياجدازه نمدي نماز مدن اشدتباه اسدت، جاكخواستم از او بسرسم يهرگاه م

م يند  از آن به بعد تصدميايست و امثال تو ح  ندارند به مسجد بيگفت نمازت درست نيم

مدل اك كتدر ين قدم براين نخستيا؛ گر به مسجد نروم و در منزل هم نماز نخوانميگرفتم د

 29  اسًم بود ينماز و انحرافم از طر

. اسـتمخـالف  وة برخـوردین شـیـامالً بـا اکـ ره ماصـومانیه سـکاست  ین در حالیا

دم. یها در نمـاز جماعـت پرسـدر مورد حضـور بچـه د: از امام باقریگویعبداهلل مابربنج

ین را در بـ ه آنـانكـبل، دیـنـار هـم قـرار ندهکها را در صف آخر در بچه»فرمودند:  امام
 یكـید یشـا 30.«د(ینكفیب ییانشان جدایترها در مستادن بزرگید )و با ایجدا بنشانها جداصف

وه، ین شینند و با اكن یاحترامیو ب یتوجهیان احساس بکودکه کن باشد یآن ا یهااز علت

در ایـم و هـم انگیـزة حضـور آنـان ایم و به آنان شخصـیت دادهردهکان را حفظ کودکهم احترام 

ایم. مسجد و نماز جماعت بیشتر شده، و در عین حال به نماز جماعت نیز نظـم خاصـی بخشـیده
ه کـباشد، می های ماصومانردن نماز جماعت نیز از جمله سفارشکالبته مختصر برگزار 

برخـورد ین، چگونگی دارد. بنابرا یان به نماز جماعت نقش اساسکودکق یجذ  و تشو در

 ق باشد.ید توأم با محبت، احترام و تشویز بایجوانان و جوانان ننو یان و حتکودکبا 

 كودك ينيع ةان و مشاهدين و مربيتوسط والد يتوجه به مسائل عباد

م، یر و تالـكـمشـاهده، تجربـه، تف»؛ زیرا دهدیم یت فراوانیاسالم به مشاهده و تجربه اهم

اـت و یر در طبیبـه سـ میرکـقـرآن  31«.دهـدیص میه به انسان قدرت تشخکهستند  یلیوسا
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بـاره یندر ا یادیـات زیآ؛ ندکیق میار تشویر در آنها بسكتف یبرا یااله یهانامت ةمشاهد

 32م آمده است.یرکدر قرآن 

رد، ارـر یـانجـام گ كودکـژه اقامه نماز در مارض دید و مشاهده یبه وحال اگر عبادت، 

ق و ی، موجـب تشـویو روانـ یحـر رویبـر تـأرافزون را به دنبال دارد.  یاو سازنده یتیترب

 امـام صـادق یتـیدر رواشـود. میز ین یو انجام آن عمل عباد یریادگیبه  كودکب یترغ
را به نماز اختصـا  داده بـود و در آن  یخود اتاق متوسط در خانه امام علی» د:یفرمایم

بـه آن  رفـت، امـام او رایبه خـوا  نم یه طفلکرد. هر شب کیاز میاتاق عبادت و راز و ن

 33.«خواندیبرد و نماز میاتاق م

از  ط خانـهیبـا خـدا را در محـ یو ارتباط مانو یدارنین درس دین و بهتریان اولکودک

 سد:ینویم یطبس ینه مروجین زمیبرند. در این به ارث میرد والدكعمل ةق مشاهدیطر
 يامدور مدذهبت بده كنند كه پدر و مادرشان نسبيو نوجوانان مشاهده م كه كودكان يوقت

دهند، و در اوقات نماز بدا يدارند و به عبادات اهميّت فراوان نشان م نظرحسّاسيّت و دقّت

شدركت فعّدال  ياسم عبادو مر يمذهب يهاشتابند و در مناسبتيعبادت م يسو اشتياق به

كنندد و مجدذو  حداالت يخود به اين قبيل امور احساس عًقه و نشداط مبهدارند، خود

 34شوند يمناجات م عا ود يملكوت

ند، کدا یپ یعمل ةجنب ینید یهام به ارزشیركط خانه و مدرسه، تیاگر در محین اساس، بر ا

مـان رد. حضور مالیگیل مكان به صورت آگاهانه شکودکدر  یش به اعمال عبادیگرا ةنیزم

از  ن در منـزل،یمخصوصاً نماز توسـط والـدی، اعمال عباد ةدر نماز جماعت مدرسه و اقام

اقـع، وی اسـت. در ان و نوجوانان به اعمال عبادکودکش یزه در گرایجاد انگیجمله عوامل ا
ة دبـا مشـاهرا  ژه نمـاز بـه طـور خـا یبه طور عام و عبادت به و یدارنیدرس د كودک

 پدر و مادر بـهبیند میکودك  یبرد. وقتین به ارث میگران، مخصوصاً والدیاعمال و رفتار د

 شتابند،یعبادت م یسو دهند و در اوقات نماز، با اشتیاق بهیاسی ت نشان محس  یامور عباد

 شود.مند میقهگیرد و بدان عالیر قرار مین مسیخود در ابهخود

 وضوبا  كودكه ب دادن ريش

 و تیـمانو بـه شیگرا یبرا كودک یسازآماده و یسازنهیزم یبرا یتیترب اقدامات جمله از

ن یـآن ا یتـیتربارـر . اسـت وضو داشتن حال در كودک به دادن ریش ز،نما ژهیو به، عبادات
، شـودیم هـایآلودگ از جسـم ریـتطه موجب تنها نه نماز،ة مقدم عنوان به وضو» ه:کاست 
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 ،شـودیم حاصل وضو با هک روح و جسم طهارت نیا. ردیگیدربرم زین را روح ریتطه هكبل

 باعـث ،باشـد وضـو بـا ردادنیش هنگام مادر گرا. دارد كودک و مادر ةیروح در یروان ریتأر

 35.«شودیم خدا با او یمانوة رابط و كودک روح یآزادساز و استراحت

 :دندیپرس یانصار یمرتض خیش مادر از
 بدودم آن انتظدار در من: داد پاسخ ده؟يرس عبادت و تقوا يعال درجات به چگونه فرزندت

 ،دادمينمد ريشد او به اشيرخوارگيش هنگام رد رايز باشند؛ داشته يشتريب يترقّ فرزندم هك
 36 ندادم ريش را او وضو بدون هم زمستان سرد يهاشب در يحت؛ بودم وضو با هكنيا مگر

 :است ز نقل شدهین یشوشتر جافر خیش اهللتیآ مورد در
 در: گفدت چدرا؟: گفتندد! نه: گفت ؟يدلخوش يفرزند نيچن داشتن به دنديپرس مادرش از

 آغدوش در و نددادم ريشد طهدارت و وضو بدون را او هم باركي يبرا نم سال دو مدت
 37 شد يشوشتر جعفر يول ،شود صادق جعفر همچون او هك بود نيا ميآرزو  نگرفتم

 است. ناکودکدر  یهای عبادردن ریشهکسازی و درونیزمینهگونه اقدامات، نوعی بنابراین، این

 در حال نماز كودكر دادن به يش

انع د مـیـ، نبایاعمال عباد یز حتیچ چیاست و ه كودک یاساس یازهایاز جمله ن ر مادریش
خـا   ةو توجـ یسـازبا توجـه بـه اصـل زمینه اش شود.یایاز طبین نیبه ا كودکدن یرس

ح ز مطـریـن نهـایان فقیـه مک یبحث فقه كینجا به یبهتر است در ا، كودکبه  ماصومان
 رخوار در حال نماز است.یش كودکه ر دادن بیو آن بحث شپرداخته شود، است 

تواند در حال نماز او را در یند، مادرش مکه یاگر بچه گر» :آمده است نهایفق یدر فتاوا
عمـار ؛ شـودیت اشـاره میـن مطلـب بـه دو روایـد اییتأ یبرا 38.«ر بدهدیآغوش گرفته و ش

 ایـآد: یپرسـ ،نـدکیه میـاش گره در حال نمـاز بچـهک یبارة زندر از امام صادق یساباط
 توانـدیم اسـت نمـاز حـال در هکـ یزن»: فرمودند جوا  در امام بدهد؟ ریش او به تواندیم
بـرادر امـام  ،جافـربنعلی 39؛«بدهـد ریشـ ،خوانـدیم تشـهد هکـ یحـال در ،را خـود كودک

 در او فرزنـد و سـتادهیا نمـاز بـه هک یزن ةدربار حضرت آن از گوید:، میجافربنیموس
 به و ردیبگ بغل در را كودک نشسته هک یحال در است زیجا ایآ دمیپرس ندکیم هیگر نارشک

 40.ندارد یالكاش: فرمود امام بدهد؟ ریش و ندک آرام را او و بنشاند خود دامن
را  كودکـاُن  ه یاول ةنیزمو بگذارد ر مابت یتأر كودکدر روح و روان ن عمل یبسا اچه

 یو مانـو ین حالت روحانین غذا، در باالتریبهترزیرا سازد؛ فراهم  یو اعمال عبادبه نماز 

 شود.میق یتزر كودکبه 



  121 کودکان يت عباديترب

ز موارد زیـر نی «روزه» یان نسبت به عمل عبادکودکردن کمند و عالقه یسازبرای زمینه

 شود:پیشنهاد می

 د و فضيلت روزه و ماه رمضانيان فوايبالف( 

آن عمـل دادن منـدی بـه انجـامعالقهسـاز ینه، زمیژه اعمال عبادی، به ویزیهر چآگاهی از 

، بـه دن مـاه رمضـانیدر مسلمانان، قبل از فرا رسـ یجاد آمادگیا یبرا شود. ماصومانیم

 انجـام یالزم، مردم را برا یهاهیبا توصپرداختند می یدارد روزهین ماه و فوایت ایان اهمیب

سـه روز  رمکـا پیـامبر»ید: فرمامی ردند. در روایتی امام باقرکه میآماد ین عمل عبادیا
 مـع شـدند،مـردم ج ین، وقتـکـرمضان به بالل فرمود مـردم را جمـع  كمانده به ماه مبار

 حضرت باالی منبر فرمود:
 هاماه ةه خداوند آن را به شما اختصاص داده است و سرور همكاست  ين ماهيمردم! ا يا

بهشدت  يآتش بسته و درها ين ماه درهايه از هزار ماه بهتر است؛ در اكاست؛ شبي در آن

 41ده نشود، از رحمت خدا دور باد يند و آمرزك كن ماه را دريه اك يسكباز است؛ 

 ند:کنقل می یدر روایتی مسما

دن دا ن ماه و فضائل آن و اهميّدتيا ةباررمضان، در كقبل از حلول ماه مبار امام صادق

رد: پدس بدا نفدس خدويش كديگو موت و گفتين وصيبه ماه رمضان با فرزندان خود چن

شود، اجل و لحظات مرگ هر كس معين يتقسيم م ياين ماه رزق و روز بستيزيد؛ زيرا در

شدوند، يميهمانان خدا )زائدران خانده( را كده بدر او وارد مماه،  همچنين در اين؛ شوديم

 آن شب، از عمل هزار ماه برتر است در  هست كه عمل ينويسند و در اين ماه شبيم

لت و یفضـ انیانه به بکودکساده و  یتوان با زبانیمان، همچنین کودکی در جاد آمادگیا یبرا
ترتـب آن م یه بـراکـ ید و رـوابیـفوانیـز دار در نزد خداوند و گاه روزهیارزش روزه و جا

 است، پرداخت.

 ند:کیشنهاد مینه پین زمیباهنر در ا
 يمداه رمضدان و روزه مطدالب ةباردري نخست دبستان به طور ساده هاد از ساليز بايمعلم ن

شود و يانجام م يترشيب ين آموزش با گستردگياي بعد، هاند  در سالكان يان بكودك يبرا

بدزرگ  يهدااز عبادت يكيروزه به عنوان  يس آن عًوه بر معرفيالزم است معلم در تدر

ي بدرا سداده و جدذا  ياگوندهاز آدا  آن را به يد و برخديداز فوا ي، مختصدرياسًم

 42ند كان يآموزان بدانش
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 توان ةدر سحر و گرفتن روزه به انداز كودكردن كدار يبب( 

تكلیـف، ة بهتر است قبل از رسیدن کودك به مرحلـی، داربه روزه كودکی عادت دادن برا

ار، سـفارش کـتدریج با روزه آشنا، و زمینة انجام آن را برای زمان تكلیف مهیا شود. برای ایـن به

ان برای خوردن سحری و تشویق آنان به گـرفتن روزه تـا هـر کودکردن کخوابیدن، بیدار  به زود
ارهـایی که طاقت آن را دارند و همچنین اهدای جوایز در پایان ماه رمضـان، از جملـه راهکزمانی 

 امـام صـادق یتـی. در رواانجـام دادان کـودکدر  یجـاد آمـادگیا یتـوان بـرایه مک است

اما در طول روز ؛ کنیم تا روزه بگیرنددکان خود را در سحرگاهان بیدار میما کو»د: یفرمایم

 43.«توانند افطار نمایندرد )و خواستند( میکبر آنان غلبه  یو تشنگ یهر وقت که گرسنگ

 سد:ینویم ینیام
دار ساخت تا بده يب يمراسم سحر ياند، برادهيز رسيه به سن تمكرا  يانكودكخو  است 

روزه گدرفتن  ييبچه تواندا يرند  وقتين مراسم انس بگيبخورند و با ا يصبحانه سحر يجا

تدا  شدد، ياندا  بيرند و اگر احيگاه روزه بگه گاهكنند ك  يرد، الزم است او را تشوكدا يپ

ش را يهداج تعداد روزهيبدهند  به تدر يمختصر يا غذايتوانند در وسط روز به او آ  يم

 يديتوانند به عنوان عيادتر  در آخر ماه رمضان هم مينه ز ييانانند  البته به مقدار توكاد يز

انده ينندد، مبدادا مخفكد از او مراقبدت يدبه او بدهند  در طول روز هدم با يزيزه چيو جا

 44د ياش را افطار نماروزه

 یولد، باشده یف رسیلكبه سن ت كودکاگر  یرا در نظر داشت. حت كودک یید توانایالبته با

م. در یریـدر نظـر بگ یر و محمل شـرعیاو تداب ید برایبانداشته باشد، روزه را توان گرفتن 

 ند:کنقل می فرزند امامباره ینا
د يدگدر بايد، امام فرمودندد: امسدال دي( رسيسالگ 9ف )يلكم به سنّ تكوچكخواهر  يوقت

ضدعف مبود آ  و كولر، كگرم بود  نداشتن  يلي! اتفاقا ، ماه رمضان آن سال خيريروزه بگ

ه كدن بود يند  اكتحمّل  يرا به سخت كاول ماه مبار ةه روزكخواهرم، باعث شد  يجسمان

ب يدرم  آقدا همدان شدب، ترتيدتوانم روزه بگيگر نميشب، پس از افطار گفت: من فردا د

ها بچده»هم داشتند، فرمودند:  كوچكه بچه كبه مادرم  يعنيمسافرت او را به تهران دادند  

بعدها به من گفتند: « ديباشد  از بستگان يكي فًني درا به تهران، منزل  يد و مدتيرا بردار

 45خواري از بين برود !و، قبح روزهنخواستم در نظر ا

بـه ن یز با تمـرین كودکت اراده است، یتقو یدارد روزه و روزهیه از جمله فواک ییاز آنجا

را  كودکبرای ماال، آورد. دست  امل را بهکگرفتن روزه  یبرا یافک ییتواند توانایمتدریج 
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 نیم تا برخی از روزها را تا ظهر و برخـی از روزهـا را از ظهـر تـا اذان مغـر ، چیـزیکتشویق 

در تحم ل گرسـنگی و  كودکند. هر چه توانایی کتدریج به گرسنگی و تشنگی عادت نخورد تا به

 ه پ  از مـدتی بـاكا اینتواند مدت بیشتری را روزه بگیرد؛ تشود، وی میتشنگی بیشتر می

 :یرد. البته به اعتقاد داوودیامل بگکد و روزه را نکتواند بدان عادت یت اراده، میتقو
ن عمدل يد، بده ايدارا چندد روز روزهيبا دو  كودكد انتظار داشت يدر آموزش روزه نبا

ش را ن آموزيامام شروع ارو، يناست؛ از ا يطوالن يندآيجاد عادت، فريه اكند؛ بلكعادت 

در آمدوزش دارد  بده عدًوه، ه شش سال تا سن بلوغ فاصله كرده است كن يمع يه سالگنُ

انتظدار  كودكدرا در نظر گرفدت و متناسدب بدا آن از  كودك يجسمان ييد توانايروزه با

را روزه  يشدتريشدود، مددت بيشتر ميان بكودك ييه تواناكج يبه تدر ؛داشت    يدارروزه

توانند تمدام يم يه بعد از چند سال به راحتك ييابد تا جاييد ادامه منين فرايرند، و ايگيم

 46رند يروز را روزه بگ

 انكودك كدر حّد در يان فلسفه اعمال عباديضرورت ب

 یف عبـادیف و وظـایالكـبـه ت امـلکاهتمـام بـا بـا اینكـه ن یوالـد یگاهقدند تام یاعده

در انجـام ز ینها گونه خانوادهزندان اینفره کشود یافت می ین حال مواردیپردازند، در عیم

بـه ذهـن پرسـش ن یـنجـا ایدر ا شـوند.دچار تسامح و تساهل می ،یو عباد ینیف دیالكت

 یست؟ه عل ت آن چکرسد یم
را  عبـادتل ظاهری كش، فقط یاول زندگ ةدر مرحل كودکد بتوان در جوا  گفت یشا

ن یـدر اهایی پرسش ،گذاردا پشت سر میدوره رن یاوقتی آموزد؛ مین ید از والدیبر ارر تقل

بـادت عن اعمـال و یـه فلسـفه و هـد  اكـنیمانند اهایی ؛ پرسشرسدینه به ذهن او میزم

سـت؟ یچ روزه ةم؟ فلسفیوه نماز بخوانین شید به ایم؟ چرا باید نماز بخوانیست؟ چرا بایچ

به  یرستدح و یصحم پاسخ یه به دنبال پاسخ آنهاست. حال اگر نتوانک یگریدهای پرسشو 
حاصـل  یرغبتـینسبت به آن اعمـال حالـت ب كودکن است در كممیم، او بدههای سئوال

 نار بگذارد.کبه تدریج اصل عمل را شود و چه بسا 

ان، کـودک یاطالعـیا اسـتخفا  نمـاز، بیـ كاز علـل تـر یكیتوان گفت یمجرلت به 

اول و دوم  ةدر دور یم اعمال عبـادانجااگر اما  ؛عبادات است ةنوجوانان و جوانان از فلسف

به  یدی، رفتار از حالت تقلینیرت دیجاد بصیو با ا رد،یشناخت صورت گاساس  بر یکودک
 یآن عمل را در مراحل باـدهرگز  كودکد، شول یق تبدیعم یحالت نگرش همراه با آگاه
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ه کد بداند یاب كودک، یاعمال عباد یریفراگبر افزون زه، یجاد انگیا یبرا رد.کنخواهد  كتر

ه مسلمانان هر روز در پنج وعده بر کشود یموجب م یست و چه عاملین اعمال چیا ةفلسف

رند. یگیماه روزه م كی، و در سال نندکیاز میو با مابود خود راز و نسجده، ت یدرگاه احد

از عوامـل مهـم در  یكـی، یط اعمـالد، آدا  و شـرایـاز فلسفه، آرار و فوا یآگاهبنابراین، 

در  ییه نقـش بسـزاکـ یگـریالبته عامل داست.  یبه اعمال عباد انکودکق یب و تشویرغت
ن ید و اهتمام خود والـدیدارد، عدم تق ینیف دیالكان نسبت به اعمال و تکودک یانگارسهل

 الیف عبادی است.كانجام به موقع تنسبت به 

 بـه انـهکودکزبـان و بـا را به طور ساده  یف عبادیالكه تكضمن ایناست  یپ  ضرور

ی، فلسـفة اعمـال و تالیمـ كری و ظرفیـت دركـیم، متناسب با رشـد فانتقال ده كودک ات متربـ 

ی بـراورد. عبادی را نیز برای او بیان کنیم تا بر اساس شناخت و اُن ، بـه اعمـال عبـادی روی آ
بلـور ان متکـودکر درشد ماـار  دینـی را  ةزمین، های سادهرسیدن به این مقصود، باید با آموزش

 ه و آرارنسبت به فلسف« دهیبصیرت»و « بخشیآگاهی»توان اصل به همین علت، میسازیم. 

 .در نظر گرفت ینیت دیم و تربیدر تال یاصل از اصول اساس كماابه یعبادات را به 

 سد:ینوینه مین زمیمحمدرضا باهنر در ا
چده يدن اعمدال، ا ياه در وركدد بداندد يبا كودكنماز،  ياعمال ظاهر يرياز فراگ يجدا

بار بده ه مسلمانان هر روز پنجكشود يموجب م يزينهفته است و چه چ ياعتقاد و احساس

ن يدندد  اكجلدوه  يمعندين است در نظدر او بكه ممكرا انجام دهند  ياتكعبه حرك يسو

مفهدوم  ةبدارت درمناسب اسينه، ن زميرد  در اكن يساده تأم يهاد با آموزشيمقصود را با

 يسدكه مثً  از چه كال شود ؤآموزان سلمه از دانشكن ياربرد اكو  يگزارسساسر و كتش

خود را  يهاران تجربهيد؟ تا فراگياردهكر كتش يسكا شما تا به حال از يرد و آكر كد تشيبا

 47را بيان فرمايند  هاين سساسگزارينند و علل اكبازگو 

رت و یخواهد تا بر اساس بصیها منسانه از اکاست  یاتیات و روایمملو از آ یمنابع اسالم
 :ماتقدند نهیزم نیا در یتیترب علوم متخصصان 48و انجام دهند.بسذیرند را  یعملی آگاه

 امتحدان درد بده تنهدا هكد ييهدامهارت بر صرف ديكتأ و ميمفاه از انكودك ذهن انباشتن

 عوض در نبوده، نظر مدّ دهد،يم جلوه موف  ظاهر به يابيارزش هنگام به را آنها و خورديم

 آمدوزاندانش يهدانگرش رييتغ و يعاطف رشد يبرا يامقدمه عنوان به ينيد ميمفاه كادرا

 «حيصدح عمل» به نيهمچن  است گرفته قرار توجه مورد ميمفاه نيا با اُنس و آنها به نسبت

 49 است شده ديكتأ «حيصح يهانگرش» يتبع حاصل عنوان به
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 زیـن تیـترب و میتالـ در .شـودیم خالصـه ینظر آموزش در هازشآمو تمام باًیتقر امروزه

 یابیارزشـ یحتـ و اسـت اطالعات و دانش سبک ،یآموزش یهاهد  نیتریعموم ماموالً

 یامقولـه دو «دادن انجـام» و «دانسـتن» هکـ یحـال در؛ ردیگیم صورت اساس نیهم بر زین

 یدارنید شرط زین ینید ماار  رد متأسفانه یحت. است دهیفایب یدوم بدون یاول هک است

 :دیگویم یمیرک میالاظعبد. است شده منحصر ینید دانش و اطالعات داشتن در
 يدارنيدد ينظدر يهاآموزش به مربوط، شده ينيد تيترب ريدامنگ هك يبزرگ يبً امروزه

 هدم بدر امً كد ينديد اطًعدات و ينيد معرفت رانيا پرورش و آموزش نظام در  شوديم

، ينيد كدر و بودن دارنيد يقطع شرط هك شوديم تصور نيچن قتيحق در  اندشده ب منط

 50 است ينيد دانش يصور و يحفظ يهااندوخته و اطًعات مكترا داشتن

 تنهـا شـود،یم ینـید یواقاـ مارفـت حصـول موجـب آنچـه هکـ اسـت نیـا تیواقا اما

 حـ  پـرورش همـراه بـه ینـید آموزش دیبا هكبل؛ ستین ینید ماار  ینظر یهاآموزش
 جـهینت در تا ،باشد ینید ماار  یسازیدرون و یمانو رتیبص جادیا، گرید ریتاب به و ینید

ر اسـاس بـ اگر حال. شود نهینهاد یمترب وجود در آن فیالكت و نید به یقلب ةو عالق اعتقاد

 او ،ردیـگ قـرار قیتشو مورد ویابد  پرورش كودک در مذهبی احساسات، یدهرتیاصل بص

 تنهـا یدارنیـد شـرطین، بنابرا. بود خواهد مؤمن و متاب د ماتقد، فرد یك یباد مراحل در
، گـرید ریـتاب بـه. است ینید اُن  یبرا مرحله نیاول نیا هكبل؛ ستین ینید اطالعات مکترا

 :گفت توانیم
 ةانگسده يهدامهارت ديدبا هكدبل؛ سدتين ينيد دانش انتقال تنها آموزش، نديآفر از هدف

 تيدمعنو تيدتقو و( يابيدتيمعنو) تيدمعنو سبك ،(يخواهتيمعنو) تيمعنو به شيگرا

 51 شود داده آموزش ينيد و يشناختروان ،يعلم منابع از يريگبهره با( ييافزاتيمعنو)

ــترب ــید تی ــه ین ــوم ب ــام مفه ــترب و ع ــاد تی ــه یعب ــور ب ــدامات حاصــل خــا ، ط  اق

 آمـوزاندانش یمانو نشیب و ینید دانش سطح یتقاار هد  با هک است یاشدهیزیربرنامه
 هكـبل ؛ستین یعباد اعمالو  ارکاذ حفظ صرفاً ،یعباد تیترب ةبرنامهد  در . شوداجرا می

 دارد ضرورت، هد  نیا تحقق یبرا. است یمانو و یااله نشیب یدارا یانسان تربیت مراد

 قلـبیـق، ن طریـداد و از ا میتال كودک به را یعباد فیوظا و فیالكت یخردسال دوران از

 و یدرسـ ةبرنامـ ،یعباد و یمانو رتیبص و نشیب جادیا یبرا .ددا ارتباط خدا با را كودک

 یهـاارزش بـه آمـوزاندانش یبنـدیپا بـرافـزون  هک رود شیپ یسمت به دیباز ین یآموزش
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 اللمسـ ةنـیزم در یدرسـ تـبک ردنکـ بـار پر. یابد تحقق یمطلوب ةنحو به امر نیا ،یعباد

 فیالكـت و اعمال دیفوا و فلسفه انیب با انکودک عواطف كیتحر و یسازنهیزم مانند یعباد

 .است اقدامات نیا ةجمل از ازین و راز ةویش خدا، با ارتباط یبرقرار هنر ،یعباد

 انكودك يو عباد ينيت مسائل ديم و تربين در تعليوالد يزمان ةت و محدوديمسئول

ت مطـرح اسـپرسش ن یان، اکودکبه  یو عباد ینید یهاآموزشان اصل ضرورت یباد از ب

ا را تنه ینید یهاها، آموزشاز خانواده یاریست؟ بسیکر به عهده ین امر خطیت ایه مسئولک

و  یف شرعیالكم تیدارند، به تال یركن طرز تفیه چنک ییهاخانواده؛ دانندیمدرسه م ةفیوظ

شـود، یه از طـر  مالـم داده مکـ یماتین تالندارند و به هما یان خود توجهکودک یعباد

 .کنندبسنده می
اعضـای و  اولـین مدرسـه ةبـه منزلـ هخانـه کاز آنجا ، د گفتیبااین پرسش در جوا  

ر، در یـت خطین مسـئولیـارو، نیـاز ا باشند،یمتربیت کودك ان ین مربیاولماابه خانواده به 

ات، آنان نسـبت بـه فرزنـدان یرواساس است؛ زیرا بر ا نیماً بر عهده والدیاول مستق ةدرج

 كودکـبـه  یه درس زنـدگک یاول مال م»سد: ینویم یش مسئول هستند. مرحوم فلسفیخو
 52«.ند، پدر و مادر استکد ترسیم میخو  و ب یهااو نقش كآموزد و در دل پایم

مُـرْ وَ أْ»د: یـفرمایاهل خانواده م یت عبادین در تربیت والدیمسئول ةنیم در زمیرکقرآن 

وا َ وَ  ياا»د: یفرماین میهمچن 53؛«أَهْلَكَ بِالصَّالةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها أَيُّهَاا الذاني َ َمَوااقا اااقا أَسَفاماَ

ن یـد: هنگامی کـه ایفرمایم امام صادق یایدر حد 54.«وَااقداهَا الوذاسا وَ الَحِجارَةا أَهَليوا َ ساراً

آتش دوزخ  هلل چگونه ما خودمان و اهل و عیالمان را ازاه نازل شد، مردم گفتند: یا رسولیآ
 حفظ کنیم؟ حضرت فرمود:

 را آنهدا؛ ديبده ركتذ خو  يارهاك به را خود خانواده؛ ديبده انجام ريخ يارهاك خودتان

 يتَعَدالَ اللَّدهَ إِنَّ»: سسس امام فرمودندد  ديينما تيترب و بيتأد خداوند عبادت و اطاعت بر

 بدر و ده فرمدان نماز به را خود خانواده ؛«عَلَيْها اصْطَبِرْ وَ بِالصَّالةِ أَهْلَكَ أْمُرْ وَ هِلِنَبِيِّ يَقُولُ

 وَ الْوَعْدِ صادِقَ كانَ إِنَّهُ إِسْماعِيلَ الْكِتابِ فِي اذْكُرْ وَ قَالَ وَ (132)طه: !باش شكيبا آن انجام

 و» (54دد55)مريم:؛«مَرْضِيًّا رَبِّهِ عِنْدَ كانَ وَ الزَّكاةِ وَ الصَّالةِبِ أَهْلَهُ يَأْمُرُ كانَ وَ نَبِيًّا رَسُولًا كانَ

 و رسول و صادق، هايشوعده در او كه كن، ياد( نيز) اسماعيل از( يآسمان) كتا  اين در

 همدواره و داديمد فرمدان زكدات و نماز به را اشخانواده همواره و! بود( بزرگ) يپيامبر

 55 بود پروردگارش رضايت مورد
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اه مـنُـه اسالم تـا  یطه نازل شد، رسول گرام ةسور 132ه یآ ید وقتیگویم ید خدریابوسا

 56.«یرحمكم اهلل ةالصال»فرمود: یآمد و میم یو عل وقت نماز، به در  خانه فاطمه

 فرماید:یم رساله حقوقدر  الاابدینامام زین 
 و خيدر و يزندگ بد و نيك در و تتوس از او يبدان كه است اين تو ةعهد بر فرزندت ح ّ

 تربيدت و اد  ولئمس ،يو يسرپرست ةحوز در كه يباش آگاه و است تو به وابسته شرش،

 از اطاعدت در و يكند يراهنمداي پروردگارش به را او كه يدار وظيفه و يباشيم او سالم

 57 ينماي اشيياراالهي  يهافرمان

کـه است  بوده اسالم یگرام ید توجه پیشوامور یاکودکان به اندازه ینیتاالیم دآموزش 

که  یادراناز پدران و مبا صراحت و داند یم نیوالدمتوج ه به طور مستقیم ت را یمسئولن یا

ه رسـول کاست نقل شده است. جسته  یتوجه هستند، دوریکودکان خود ب یبه تربیت دین

 از کودکان نظر افكند و فرمود: یضبه با اکرم
عرض شد يا رسدول  !روش ناپسند پدرانشان و( يتوجه)بي از ،آخر زمانفرزندان ه ب يوا

واجبدات يك از كه هيچآنان از پدران مسلمان ه كبلنه،  ند:؟ فرمودهاآن اللَّه از پدران مشرك

 يمسائل دين ميتعلدر صدد  شانفرزندان هرگاهآموزند و يفرزندان خود نمه را ب يدينام كاح

و ) آنان قانع هستند ةباردر ياز امور ماد يناچيزه دارند و بير باز مام آنان را از اين ،باشند

ل يدقبمن از اين  (آورند از دنيا به دست يناچيز ةخوشند كه فرزندانشان بهرلتنها به اين د

 58ند و بيزارم و آنان نيز از من بيزار يمردم بر

ض یاجبات و فراآموزش احكام، و ن،یوالدف یاز وظا یكی، رمكم ینب شیفرمابر اساس 

اسـت تسـاهل و یحاضـر بـا توجـه بـه س ان شده است. متأسفانه در عصـریدینی فرزندان ب
 یدر حـال؛ ش را ندارندیبه فرزندان خو ینید یهام آموزهین اهتمام الزم به تالیتسامح، والد

ا یـش بـه زبـان دوم و یان خـوکودک یریفراگ یها برااز خانواده یشود باضیه مشاهده مک

ت یـنسـبت بـه تقو یول؛ نندکیصر  م یادیز ةنیها، وقت و هزنیانه و اماال ایرا یریادگی

بسـتگی  یو مانـو یمارفتـ ةن حـوزیه ساادت آنان به اکآنان،  یو مانو ینیة ماار  دیبن

ه کـاسـت ت شـده یـروا از رسول خـداباره، در اینتفاوت هستندد یا بیم توجه کدارد، 
تـر از جهالـت زن و بزرگ یبـا گنـاهنـد، کیقـات نم  خداونـد را مالکـچ یه»فرمودند: 

 59«فرزندانش.

اگـر جـوانی از شـیایان را » د:یمافریم امام باقر یم مسالل شرعیت تالیدر اهمدربارة 

ند، او را مجـازات کف میآموزد و از این وظیفه تخل ام مذهبی را نمیكه مسالل و احکببینم 
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ان کـودک ینـیت دیـم و تربیز به تالـین نیوالد ییوادر منابع ریگر، د یاز سو 60«رددکخواهم 

 اینكهرا تربیت کند تا  یکودک یهر کس»د: یفرمایم پیامبر اسالم هکچنانشوند. تشویق می

 61.«او محاسبه نخواهد کرداز  (روز قیامت)بگوید، خداوند  «الل ه ال اله اال»

ان و کـودکبـه  یعبـادام كـو اح ینـیدهای آموزهه آموزش فقه و کن است یته مهم اكن

ار و كـر و ذهن آنـان را بـا افك، فیانحراف یهاتبكه مکباشد  یش از زمانید پینوجوانان، با
بـه »د: یـفرماین میخطا  بـه والـد ین علیرالمؤمنیه امک. چنانکنندپر مید نادرست یعقا

د، یـوزش دهرساند، آمـیله آن به آنها نفع میه خدا به وسکآنچه را  از علم مافرزندان خود، 

بـه حضـرت خطـا  ین علـت، بـه همـ 62.«نـدیایفـالق نآنهـا  تا مخالفان با نظرات خود، بـر

 :دیفرمایم یمجتب امام حسنفرزندش 
ها بهدره گدرفتم، پديش از فرصت ةتربيت درست از هم به تو و يآموزدر راه اد  !فرزندم

به  فاسد( يهارهنگها و فتبكم ةلي)به وس ذهن تو عقل و قلبت سخت گردد و كه دل وآن

ر آن و )بدا يتدا  خددا و تفسدكن راه( نخست آموزش تدو را بدا ي)در ا ،   آيد اشتغال در

 63 ردمكام و حًل و حرام آن آغاز كع اسًم و احيآموزش( شرا

را به فرزندان خـود هـر چـه  یاسالم احادیث»د: یفرمایم امام صادق یتیدر رواهمچنین 
کودکـان شـما را بـا  یهـاگیرنـد و دل مخالفین بر شما سبقت كهد، قبل از آنزودتر بیاموزی

 64.«سخنان نادرست خویش اشغال نمایند
بیـت تردر مـورد دهـد کـه اگـر یمربیان هشدار م و ایاولبه  ت،یدو روااین یقت، در حق
سیرا   بیتاهل یغنفرهنگ  واالهی  آنان را با ماار  وورزید  یکوتاه انکودکصحیح 
از عوامـل  یكـی، یانگارین سهلو چه بسا همشوند می یشیطان یهافرهنگگرفتار  ننمایید،
 گرایی آنان شود.زا در دینبیآس

 یضـرور یهـا، جزو آموزشینیض دیبا مسالل و فرا ییآشنا و یت عبادیترببنابراین، 
ی سـال اول زنـدگ 21تـا بـه طـور مسـتقیم ت ین مسئولیه اکمسلمانان شناخته شده است، 

، یغـی، تبلیی، الگویدیتمه»مانند:  یمختلف یهانه، نقشین زمیاست. آنان در ان یوالد ةمتوج
ر و ک( تـذیلیانجـام عبـادت )نقـش تسـه یهانهیزم یساز، آسانیتی، تقویقی، تشویآموزش

بـه  یدر منـابع اسـالم، رونیـاز ابـر عهـده دارنـد.  65«یز نقش مراقبتـیو ن یتی، حمایادآوری
ان یـب انکـودک یبـرا یسالگهفت  تاالیم دینی را قبل از برخی ازاست ه ه شدیتوص نیوالد
جـاد و یدر آنـان ا یو عبـاد یرشـد مانـو یهانهی، زمینیف دیالكت یریفراگنند، تا ضمن ک
 باشد.می استمرار و مادو ینوع یداراه کن است یا یخانوادگ تیترباز یامتد. شوت یتقو
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 فیالكـت بـه انکـودک تـوجهیبی عوامـل ترینمهماز  گفت بتوان دیشابه طور خالصه، 

 ایـ و یتوجهیب و سازیزمینه عدماز فلسفه و آرار عبادات، نداشتن  یآگاهافزون بر  ،یعباد

 ةفـیظامـا واسـت؛  یعبـاد فیالكت موقع به انجام به نسبت والدین خود اهتمام و دیتق عدم

ه کـاسـت یهی ؛ بـدشودیآموز به مدرسه آغاز منهاد آموزش و پرورش، باد از ورود دانش

سـت. در ین كودکـت یـقـادر بـه ترب ییست و مدرسه بـه تنهـایه نیسوكفرآیندی یت یترب
 و یاركـو بـا هم یو عملـ یعلم یزیرجانبه در قالب برنامهح و همهیت صحیتربیقت، حق

انـه و خان یـم یتـیترب یهاوهی، اصـول و شـیمبـان یز و هماهنگیان عزیا و مربیاول یهمراه

 د.شویمدرسه حاصل م

ه، وزارت یـعلم یهـامانند حوزه یو پرورش یمیتال ینهادها ین دو نهاد، تمامیباد از ا

در ی مـار مهیژه مساجد، نقـش بسـیبه وی، فرهنگ یهاانونکما و ی، صدا و سیارشاد اسالم
 بر عهده دارند. انکودکن یدر ب یت فرهنگ عبادیگسترش و تقو

 يريگجهينت
در  ،ت مسـلمانیـم و تربیمتخصصان تالـ ةدیبنابر عقو  یتیات تربیروااز  یگروه یبا بررس

کـرده  یادیـد زیـک، تأیت عبادیژه تربیبه و ،فرزندان ینیدت ین اسالم به تربیه دکیابیم می

ن هـد  و یـق اتحق ی. براشودفراهم مال ک یان به مراحل عالکودک یابیدست ةنیاست، تا زم
الزم و  یهااست اقدام ی، ضروریف عبادیلاكو انجام ت یریان به فراگکودکردن کمند عالقه

 یق سـایـدق یزیربا برنامـهیب، ن ترتیبه عمل آورد. به ا یکودکرا از همان دوران  یمقتض

ان کـودکرا به صورت ساده و قابل فهم بـه  یاز و ضروریمورد ن یو عباد ینیمطالب دشود 

ر امـر دت یـموفق یبـرا. دکـرق یبه آن تشو یبندیآموزش داد و آنان را به انجام اعمال و پا

 شود:، توجه ذیلات كاست به ن یضرور یت عبادیترب
 ةنخسـتین نغمـمنزلـة بـه  نـوزاد راست و چپ گوش در اقامه و اذانزمزمه حیات بخش ـ 

 ؛ساادت بخش یزندگ ریمس در یمانو

 خدا؛ با قلبی ارتباط به کودك در عالقه جادیاـ 

 تـا شـهادتین ذکـر از ؛اسـت آمـده باقر امامت یه در رواک یالامل آموزشدستور یاجراـ 
  نماز؛ اقامه و وضو حیصح تیفیک

 جماعت؛ نمازخواندن  و مسجد مانند یمذهب نکاما در انکودک حضورـ 
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 ؛ینه و امر بدون ،یعباد فیالكت یهاآموزش در محبت و یقیتشو یهاوهیش از استفادهـ 

 توسـط ینـید یهـاارزش بـه جـهتو ةلیوس به مدرسه و منزل در یمانو یفضاساز جادیاـ 

 اول زنمـا ژهیـو به، انکودک ینید یهاارزش در نیوالد بودن یجد  و ان،یمرب و نیوالد

 ؛وقت

 و هیـومی ینمازهـا خصـو هب، مستحب و واجب یهاعبادت با آموزاندانش دنکر آشناـ 
 روزه؛

 و صـح ت بـه مربـوط لیمسـا: ماننـد عبـادات طیشرا و امكاح با آموزاندانش دنکر آشناـ 

 ؛یعباد عمل هر به مربوط طیشرا و قضا و اداء بطالن،

 ییانامتناسب با توو  ینیبه صورت ملموس و عان کودکبه  یف عبادیالكآموزش تاراله و ـ 

 و متون آسـان شاار، داستانااز  یریگساده و بهره یآموزش یهابا استفاده از روش آنان،
ز کــدر مرا یعبــادة نــدهــای شــاد و آموزشو ترتیــب دادن نمای یدرســ یهادر برنامــه

 ؛یآموزش

به  آنانن ق توجه دادیاز طر یف عبادیالكبه انجام تان کودکدر  یقلبش ین  و گرااُجاد یاـ 

 یرگزاركشـة ویشـن آمـوزش یهمچنـو به بندگان،  خداوندو بخشش  یكیو ن هانامت
 مورد نظر خداوند سبحان؛

 یف عبـادیالكاعمال و ت آرار از یبرخد و یفه، فواان فلسیبا ب ینینش دیرت و بیجاد بصیاـ 

 .یمنطقو  ینیعملموس، به صورت  ،انکودک یركفدر حد  توان 

 جیدرت به دیبا للمسا نیا و ستین یکودک ةدور به مربوط موارد نیا ةهم هک است یایطبـ 

 ةدور در امـا؛ شـوند داده آمـوزش یلیتحصـ ةدور طـول در ،یسن مختلف مراحل در و
 نماز ژهیو هب عبادات از یبرخ انجام تیفیک با را آموزاندانش ،نكمم حد  تا دیبا ییابتدا

 .دکر آشنا روزه و
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