
 تِ ًام خذا

 تشویق کودک به خواندن نماز

یىی از دغذغِ ّای هْن در اهر پرٍرش ٍ ترتیت وَدن، هثحث ًواز ٍ ترغیة وَدن ترای 

گاّی ٍالذیي در هسائل دیٌی تا دٍ رٍیىرد افراط ٍ تفریظ . اًجام داٍعلثاًِ فرایض دیٌی هی تاضذ

گرٍُ اٍل وِ تِ افراط گرایص دارًذ تا ایجاد ًَػی دیىتاتَری . تا وَدن خَد ترخَرد هی وٌٌذ

ٍ لاًَى اجثارگًَِ ًسثت تِ فرزًذاى ، ّوَارُ وَدواى را ٍادار تِ اًجام اػوال ػثادی وردُ ٍ 

تاػث سرخَردگی وَدن از هسائل دیٌی هی ضَد وِ ایي رفتار اغلة تاػث هی ضَد ًوازخَاًذى 

. وَدن هطرٍط تِ حضَر ٍالذیي ضَد

گرٍُ دٍم ٍالذیي وِ تِ تفریظ گرایص دارًذ ًسثت تِ اًجام فرایض دیٌی وَدن تی تفاٍت 

ایي عیف از ٍالذیي هؼتمذًذ وِ خَد وَدن تایذ تِ ایي ًتیجِ . ّستٌذ ٍ رٍش سْل اًگاراًِ دارًذ

ترسذ وِ ًواز خَب است، اها تایذ گفت وِ تا ارزش وار ترای وَدن  تطریح ًطَد ٍ وَدن 

تطَیك را از جاًة دیگراى دریافت ًىٌذ ، ًوی تَاى اًتظار داضت وِ ایي وار را خَدخَاستِ ٍ 

 .اختیاری اًجام دّذ

ترای جلَگیری از افراط ٍ تفریظ ٍ گسیٌص  رٍش هتؼادل تر ای تطَیك وَدواى تِ اًجام اػوال 

ػثادی راّىارّای زیر تا اتىا تِ تحَالت رٍاًطٌاختی وَدن ٍ ًیس رٍایات ٍ احادیث ٍارد ضذُ 

 :پیطٌْاداتی ارائِ هی ضَد

ٍالذیي تایذ تِ ػٌَاى الگَ در اًجام فرائض دیٌی فؼال تَدُ ٍ از خَد تَجِ ٍ اضتیاق  .1

 .هثالً تا احترام، سجادُ ی ًواز را در هماتل وَدن پْي ٍ جوغ وٌٌذ. ًطاى دٌّذ

ٍالذیي تا ّوراُ وردى فرزًذ خَد در عی هذت زهاى ًواز خَاًذى یا رٍزُ گرفتي،  .2

هوىي است وَدن تا ًمص تازی وردى تا ضوا ّوراُ ). وَدن را تا فریضِ آضٌا وٌٌذ
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تْتر است ترای وَدن سجادُ  (.تاضذ ٍ هَضَع را جذی ًگیرد وِ جای ًگراًی ًذارد

 .ی جذاگاًِ پْي ضَد وِ وَدن احساس فردیت پیذا وٌذ

در ًظر گرفتي جای هٌاسة، تویس ٍ اختصاصی در هٌسل ترای ًواز، اّویت فَق الؼادُ  .3

 . ای در ایجاد اًگیسُ ٍ اضتیاق ترای اًجام ػثادت دارد

وَدن را ٌّگام ًواز خَاًذى تطَیك وٌیذ،  هثالً ترای اٍلیي ًواز ترای اٍ جطي  .4

 .هختصری تگیریذ

الزم است وِ صحثت )درتارُ فلسفِ ًواز ٍ ضرٍرت ًواز خَاًذى تا اٍ صحثت وٌیذ  .5

ّا هتٌاسة تا درن ٍ فْن وَدن تاضذ وِ تْتر است از یه وارضٌاس دیٌی یا 

 .(رٍاًطٌاس ووه گرفتِ ضَد

وَدن را تا دٍستاى ٍ یا افراد فاهیل وِ اّل هسجذ، ًواز ٍ تَجِ تِ فرائض دیٌی   .6

 ..ّستٌذ آضٌا ًواییذ ٍ ارتثاعتاى را تا ایي خاًَادُ ّا افسایص دّیذ

در ایي صَرت، ًواز تا . ّوَارُ ترای ًواز خَاًذى لثاس زتیا ٍ خَضثَ استفادُ وٌیذ .7

 .رایحِ ی خَش ترای وَدن تذاػی ضَد

هاًٌذ رٍزُ ولِ وٌجطىی یا ًوازّای دٍ روؼتی . در اٍایل از تىالیف سادُ ضرٍع وٌیذ .8

 ٍ... 

تِ ازای ّر ٍػذُ ًوازتِ وَدن وارت جایسُ یا ستارُ دّیذ ٍ در ًْایت وارت ّا ٍ  .9

   .ستارُ ّا را تا پاداضی وِ وَدن دٍست دارد هؼاٍضِ وٌیذ

 

سیذ حسیي سیادتیاى 

وارضٌاسی ارضذ رٍاًطٌاسی 

 داًطگاُ اصفْاى
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