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در آمــــــد
 .۱عص ــر حاضر با تم ــام جاذبهها و زیباییهایی که بههمراه خود یدک میکش ــد،
ً
توانسته است انسان آسمانی را کامال به خود مشغول کرده و او را زمینی کند و از
توجه به آسمان و آسمانیان بازدارد .این پدیده نهتنها بزرگترها را به طرف خود
کش ــیده و مجذوب کرده است ،بلکه بالیی بر س ــر خانوادۀ امروزی آورده است
ک ــه آنها تمام ّ
هموغ ــم خود را معطوف به تأمین مع ــاش و زندگی دنیوی خود
و خانواده قرار دادهاند و از توجه به س ــرمایههای اصلی زندگی ،یعنی فرزندان،
بهکلی غافل ش ــدهاند و وقتی س ــؤال ش ــود که برای فرزندان خود چه کردهاید،
جواب میدهند« :کامپیوتر ،موبایل ،دوچرخه ،موتور و ...خریدهایم .او را کالس
زبان ،موسیقی و ...فرستادهایم ».غافل از اینکه نهتنها با این کارها وظیفۀ خود
ً
را در قبال آنها انجام ندادهاند ،بلکه معموال با دستان خود ،وسیلۀ انحراف و
گمراهی و ...فرزندانش ــان را فراهم آوردهاند؛ چرا که راه درست استفادهکردن از
اینگونه وسایل را ندانسته و به فرزندان خود نیز آموزش ندادهاند.
ب ــا ای ــن وص ــف هس ــتند والدینی ک ــه ای ــن خط ــر را ح ــس کردهان ــد و از مهمترین
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دغدغههایش ــان ،یافتن راهکارهایی برای تربیت صحیح فرزندانشان است و
با عطش فراوان دنبال آناند .بهنظر میرس ــد دی ــن و پایبندی به آن ،یگانه راه
برونرفت از مش ــکالت خانوادههاست .یکی از مس ــائلی که دین ،مکرر به آن
سفارش کرده ،توجه به فرزندان و تربیت مناسب آنهاست.
 .۲از میان عوامل تربیت ،یعنی خانواده ،مدرسه ،مسجد ،رسانه و ،...مهمترین و
قویترین عامل خانواده است؛ از این رو الزم است پدر و مادر با مطالعه ،شرکت
در کالسهای تربیت فرزند (تربیت دینی) ،مش ــاوره و ...آیندۀ مطلوبی را برای
فرزندان خود فراهم سازند.
 .۳مهمترین و بهترین عمل عبادی که قرآن و روایات بر آن تأ کید و به آن سفارش
کرده و سعادت دنیوی و اخروی و نیز فردی و اجتماعی را در گرو پایبندی به آن
معرفی کردهاند ،نماز اس ــت .عالیترین نیاز ،نیاز به پرس ــتش و نیاز به سعادت
و کمال اس ــت و نماز بهترین و کاملترین و زیباترین پاسخ به این نیاز است .ا گر
والدین بتوانند فرزندان خود را بهسمت نماز دعوت کرده و آنها را پایبند به آن
کنند ،گام بسیار مهمی در مسیر تربیت برداشتهاند؛ چرا که نماز همۀ خوبیها را
بهدنبال خود میآورد.
 .۴پس الزم است نماز ،خانواده ،اثرگذاری نماز در خانواده ،مهارتهای پایبندی
فرزندان به نماز و موانع اقامۀ نماز در خانواده را بشناسیم تا در تربیت صحیح و
مطلوب فرزندانمان موفق شویم.
مجموعۀ حاضر با توجه به این مطالب و دغدغهها آماده شده است.
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چند نکته دربارۀ کتاب:
 .۱این کتاب درصدد ارائۀ راهکارهایی برای دعوت و پایبندکردن فرزندان به نماز
است.
 .۲مخاطبان این مجموعه در مرحلۀ اول خانوادهها و سپس مربیان حوزۀ تربیت
هستند.
 .۳س ــعی شده است برای تمام خانوادهها ،چه فرزند داشته باشند و چه نداشته
باش ــند ،و برای آنهایی که صاحب فرزند هس ــتند ،فرزندش ــان در هر سنی که
باش ــد ،برنامهها و نکتههایی کاربردی بهمنظور کمک ب ــه آنها در پایبندکردن
فرزندانشان به نماز ارائه شود.
 .۴در کنار تالش برای ارائۀ مطالب دقیق و متقن ،از بهکاربردن اصطالحات علمی
و فنی پرهیز شده است.
 .۵افزون بر بیان وظایف والدین و گامهایی که در مسیر نمازخوانشدن فرزندان
باید برداشته شود ،در هر زمینه نیز از کلیگویی پرهیز شده و نکتههای کاربردی
و راهکارهایی برای آشنایی با آن وظیفه و برداشتن هر گام مطرح شده است.
ً
 .۶تقریبا تمام مطالب ،مس ــتند به آیات ،روایات ،س ــخنان بزرگان ،دانش ــمندان،
روانشناسان ،اساتید حوزۀ تربیت و حکایات و داستانهای آموزنده است.
 .۷ب ــا وج ــود نیاز ضروری جامعه و اس ــتقبال ش ــدید ع ــدهای از والدی ــن از چنین
موضوعی و سعی و تالش عدهای از نویسندگان و کارشناسان حوزۀ تربیت برای
پاس ــخ به این نیاز ،هنوز چنین خلئی در کتابها موج میزند و کتابی که جامع
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و کامل توانس ــته باش ــد بهصورت کاربردی به چنین نیازی پاسخ دهد یا نوشته
نشده یا در دسترس خانوادهها قرار نگرفته است.
 .۸علت انتخاب و نحوۀ چینش مطالب کتاب از این قرار است:
مهمترین علت بیتوجهی به نماز و سستی در ادای آن ،ندانستن اهمیت و جایگاه
و کارکردهای نماز است .ا گر این نکتهها بهخوبی تبیین شوند ،همه ،عاشقانه به
اقامۀ آن رو میآورند و بعد از آن ،دغدغۀ دعوت دیگران به نماز نیز برایشان ایجاد
خواهد ش ــد؛ از این رو ،با توجه ب ــه اقتضای کتاب ،ابتدا به بیان چند نکته از نماز
پرداختهایم.
بع ــد از آن ،بای ــد خان ــواده و نق ــش آن در مس ــیر س ــعادت یا ش ــقاوت فرزندان
شناخته شود تا چراغ راهی باشد برای توجه بیشتر والدین به تربیت و جدیگرفتن
داراییهای خود ،یعنی بستر خانواده و فرزندان .سپس پدر و مادر باید آثار مبارکی
را که با اقامهشدن نماز در خانواده حاصل میشود ،بشناسند تا با دلگرمی و نشاط
بیشتری بهدنبال رسیدن به این هدف حرکت کنند.
اینکه چگونه شروع کنیم ،چه اصولی را باید بدانیم و رعایت کنیم و ویژگیهای
فرزندان ما در مقاطع س ــنی مختلف چیس ــت ،مطالب بعدی این کتاب اس ــت.
مهمترین قسمت کتاب که بهطور مفصل به آن پرداخته شده ،وظایف والدین و
گامهایی است که باید با توجه به سن فرزندان خود بردارند .این وظایف و گامها
در س ــه دورۀ سنی مطرح شدهاند .موانعی که گاهی بر س ــر راه دعوت فرزندان به
نماز ایجاد خواهد شد ،قسمت بعدی کتاب را تشکیل میدهد .در پایان کتاب نیز
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فرودݡگاه فرشتݡگان

مهمترین و پرتکرارترین پرسـ ـشهای والدین در خصوص نماز فرزندان و خانواده
مطرح شده است و به پاسخ آنها پرداختهایم.
در اینجا ،الزم میدانم از تمام دوستانی که بهنحوی در تهیۀ این اثر به من لطف
کردن ــد و در آمادهکردن آن از نظر ظاهری و محتوایی مرا یاری نمودند ،بهخصوص
حجتاالس ــام مجید فیاضی ،حجتاالس ــام محمد کاظمی و حجتاالسالم
محمدجواد محمودی ،صمیمانه تشکر کنم .همچنین از مرکز احیاء اندیشه و سیرۀ
علوی که در قالب طرح «مهرستان» باعث تولید این اثر شدند ،بسیار سپاسگزارم.
صه ــای فراوان ــی دارد .امی ــدوارم
ب ــدون ش ــک ای ــن مطال ــب و نوش ــتهها نق 
نه ــا را به راه
فک ــردن آنها ،ما را یاری رس ــانید و آ 
بند هن ــوازی کنی ــد و برای برطر 
په ــای بعدی کت ــاب از آنها
ارتباط ـ ِـی  a.amaf@chmail.irبفرس ــتید ت ــا در چا 
استفاده شود.

امید اس ــت این مطالب بتوان ــد راهی برای تربیت دینی و پایبن ــدی فرزندان به
نماز ،پیش رویمان بگشاید و ما را در زمرۀ اقامهکنندگان حقیقی نماز قرار دهد.
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