
 

های ایجاد آمادگی کودکان برای روش
 تکالیف عبادیانجام 

  *صالحان حسنیه

 مقدمه
و  بیـتاهـل ،خداآشنا ساختن آنان با  ،حقوق فرزندان بر والدینیکی از 

که سعادت فرزند را به دنبـال دارد و ثـواب آن  است مسا ل اعتقادی و عبادی

فرزندان همچون نهالی هسـتند کـه زیرا قابل محاسبه است؛  غیر ،برای والدین

را  انآنـتـا بـه بهتـرین شـکل است خداوند متعال در اختیار والدین قرار داده 

منـد و در آینده از ثمـرات درخـت وجـودی آنهـا بهرهکنند تربیت و هدایت 

در قرآن، بر مسئولیت تربیتـی خـانواده تأکیـد کـرده و  شوند. پروردگار متعال

ُذِ یل ا أَ یَ »فرماید: می ُاُس َو يکُ َأْهِلُ ْم َو کُ ََ آَمُنُوا ُقُوا َأْنُفَاُیَها الَّ َهُا النَّ ُُ ا َوُقو  ً  ْم َنُا
ةُ  ًَ اید! خود و خانواده خـویش را از آتشـی ای کسانی که ایمان آورده 4:اْلِحَجا

نیز دربـاره  سجاد. امام «نگاه دارید ،ها هستندها و سنگکه هیزم آن، انسان

                                                           

 . و کارشناس روانشناسی آموخته جامعةالزهرادانش *

  .1 :تحریم. 4
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نج » فرماید:وظیفه پدر نسبت به تربیت دینی فرزند می
َ
ـا ُول   َک َو َ  َتـ ُ يَمْسـُئول  َعمج

ْسْن  ْمْن  ْ   اْْلََدْ   ُْ َ َلْة َعَل  َرب  نسـبت بـه فرزنـد خـود مسـئول  [پدر]تو  4 َو الدج

هستی که او را نیکو تربیت نمـایی و او را بـه سـوی پروردگـارش رهنمـون 

 .  «شوی

تربیت دینی فرزندان و آمادگی آنان برای انجام تکالیف دینی پیش از رسـیدن 

فرزنـد اسـت. تربیـت ترین ابعـاد تربیـت دینـی به سن تکلیف، یکی از مهم

ردن آنـان بـه کـد یان و متعّهـبه معنای آموزش عبادات به متربّ  ،عبادی و دینی

گام به گام روح عبـادت و  به معنای ایجاد و در حقیقت، انجام این دستورات

و بررسـی شـده در این نوشتار اهمیت این موضو   بندگی در فرزندان است.

 شود.ارا ه میراهکارهایی در این زمینه 

 ضرورت ایجاد آمادگی کودکان برای انجام تکالیف عبادی
امـا  ندارنـد؛تکلیفـی  ،انـداگر چه کودکان تا زمانی که به سـن بلـوغ نرسـیده

کنـد ای از تکالیف شرعی مواجه میمجموعهرسیدن به سن تکلیف، آنان را با 

در صورت نداشتن آشنایی و آمادگی قبلی، انجـام ایـن تکـالیف برایشـان که 

از همـین  و ممکن است حتی رغبتی نسبت به آن نشـان ندهنـد.شده ر دشوا

بلکه باید انـس  ؛خیر انداختأرو انجام تکالیف دینی را نباید تا زمان بلوغ به ت

بـا کمتـرین  ،و عادات الزم را پیشاپیش در آنها به وجود آورد تا در زمان بلوغ

به فرزندان خود، نمـاز »فرماید: می المؤمنین علیامیر مشکل مواجه شوند.

   0«.دینکه بالغ شدند، از آنان بازخواست کد و آنگاه یاد دهی

کننـد، هایی که از فرصت دوران کودکی برای این منظور استفاده نمـیخانواده
                                                           

  .013؛ ص تحف العقول. ابن شعبه حرانی؛ 4
  .442ص. همان، 0



   71  های ایجاد آمادگی کودکان برای انجام تکالیف عبادیروش

زیـرا  ؛شـوندرو میهدر دوران بلوغ و نوجوانی با مشکالت جدی روبمعموالً 

وانی یا جوانی و بزرگسـالی بـه کسی که انجام تکالیف دینی را تا مرحله نوج

تأخیر انداخته است، هر چند معتقد به مـوازین دینـی باشـد، بـه علـت نبـود 

تواند به راحتی به احکام دینی عمل کنـد. عملی و آمادگی روحی، نمیتمرین 

بـه دهنـد، اغلب کسانی که در سنین باالتر وظایف عبادی خود را انجام نمـی

ه ورزیـدگی و آمـادگی الزم را بـ در گذشتهبلکه  اعتقاد نیستند؛بیمبانی دینی 

 4اند.هدست نیاورد

شـود و که کـودک متوجـه اینگونـه مسـا ل نمیشاید این مسئله مطرح شود 

کـودک الفـاع و  . بایـد توجـه داشـت کـه شـایدکندمفهوم آنها را درک نمی

اسـتمداد ی توجه به خدا، راز و نیاز با خـدا، اعبارات نماز را نفهمد، ولی معن

از خدا، عرط دعا و تمنا در پیشگاه خداوند را در عالم کـودکی خـود درک 

 0کند.می

  برای انجام تکالیف عبادی سازی کودکانراهکارهای آماده

 آموزش تدریجی. 1

ملکه شدن ایـن  ،های تعلیم تکالیف عبادی در دوره خردسالییکی از فلسفه 

ا در سـن تکلیـف، انجـام ایـن ت در وجود کودک است بر اثر مداومتاعمال 

پـیش از آنکـه احکـام بـر ، باید اساساین وظایف برای آنان دشوار نباشد. بر 

زمینه رویارویی صـحیح بـا احکـام عبـادی را در آنهـا  ،فرزندان واجب شود

 فرموده است:  امام باقرچنانکه  ایجاد کرد.

                                                           
  .22ص ؛رفتار والدین با فرزندان ؛. محمد علی سادات4

  .421، ص0 ج ؛از نظر وراثت و تربیتکودک : گفتار فلسفی ؛. محمد تقی فلسفی0
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« الـه االاّله ال »د هفت بار ید، از او بخواهیرس یبه سن سه سالگ کودک یوقت

د تا به سن سه سال و هفـت مـاه و ید. سپس او را به حال خود واگذاریبگو

محمـد »ه هفـت بـار کد ین هنگام به او آموزش دهیدر ا ،ست روز برسدیب

 یآنگـاه از و ،دیـاو را آزاد بگذار ید. سپس تا چهار سـالگیبگو« رسول اّله 

د و یـرار نماکـا تر« محمـد و آلـه یاّله علـ یصل»ه هفت مرتبه کد یبخواه

دسـت راسـت  کودکن وقت اگر یدر ا .دینکاو را رها  یسپس تا پنج سالگ

د و سجده را به او یص داد، او را در برابر قبله قرار دهیو چپ خود را تشخ

د. یـو  و سـجود را بـه او آمـوزش دهکـر ید و در سن شش سالگیاموزیب

هفت سال او تمـام  ید تا هفت سال او تمام شود. پس وقتینکش یسپس رها

. [وضـو یبـرا یآمـادگ]د ید صورت و دست خود را بشـوییشد، به او بگو

د تا نـه یرا به حال خود واگذار کودکآنگاه  ،د نماز بخواندییسپس به او بگو

ح را بـه ین هنگام وضو گرفتن صـحیتمام شد، در ا یسال او تمام شود. وقت

د و بـر بـدی یا به نماز وادارد و بر بدی ترک آن توجه داده و او ریاموزیاو ب

او، پـدر و  ،وضـو و نمـاز را فراگرفـت، خداونـد ی. وقتـآگاه کنیدترک آن 

! ،آمرزدیمادرش را م  4ان شاءاّله

از هفـت سـالگی کودکانتـان را بـه »: حضرت در سخن دیگری فرموده است

و  دیـنک امر ،شان به روزه گرفتنییتوانا هبه انداز ینماز خواندن و در نُه سالگ

 0«.نندکد، افطار یبر آنان غالب گرد یو گرسنگ یچون تشنگ
نیز به تمرین انجام تکالیف عبادی در کودکان تأکیـد کـرده و  شهید مطهری

 گوید: می

                                                           
  .121 ، ص04 ج ؛الشیعةوسا ل  ی؛بن حسن حر عامل . محمد4

  .122، ص 3 ج  ی؛جواد مصطفو سید هترجم ؛یکافالاصول  ی؛بن یعقوب کلین محمد. 0
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ها را از کوچکی باید به نماز تمرین داد. دستور رسیده است که به بچـه بچه

تواند نمـاز نمی از هفت سالگی نماز تمرینی یاد بدهید. البته بچه هفت ساله

توانـد بخوانـد. از هفـت سـالگی مـیولی صورت نماز را  ،صحیح بخواند

یعنی همان اولی که بچـه  ؛چه پسر و چه دختر، تواند به نماز عادت کندمی

باید نماز را در دبستان به او یاد بدهنـد. در خـانواده هـم  ،رودبه دبستان می

 4.باید به او یاد بدهند

نیز در باب فلسفه روزه گرفتن کودک پیش از رسیدن بـه سـن  عالمه حلی
پـس  کودکـشود ین است و سبب مینو  تمر یک ،روزه»فرماید: تکلیف می
شود نفس انسـان، یز باعث میو نپیدا کند به انجام آن  یشتریزه بیاز بلوغ، انگ

 0«.ند و از اخالق ناپسند دور باشدکدا یرش انجام واجبات را پیپذ هکمل
مهـم و اساسـی اسـت کـه در  ،در تربیت دینی کودکتا آن اندازه این راهکار 

ظـف وم شـرعاً  ،پدر و جد پدری»آمده است:  توضیح المسا ل امام خمینی
به تمرین دادن کودکـان بـه عبـادت اعـم از واجـب و مسـتحب و همچنـین 

آمـده اسـت کـه امـام از  در خاطرات همسر امام خمینی 3«.قضای آن است
هـا از هفـت بچـه»گفـت: لگی در تربیت دینـی دقـت داشـت و میهفت سا

 1«.دعادت کرده باشن ،سالگی نماز بخوانند تا وقتی نه ساله شدند

 سازیالگو. 2

گرایش بسیاری  ،کودکان در سنین پایین به یادگیری از طریق مشاهده و تقلید

یر غیـر ثأتـ ،های تربیتی و عبـادی در مقابـل چشـم آنهـادارند و انجام برنامه

                                                           
  .202ص ؛مجموعه آثار ؛. مرتضی مطهری4
  .322 – 122، ص 3ج  ؛فی احکام الشریعه مختلف الشیعه ی؛بن یوسف حلحسن  .0
  .222-222 ، ص4 ج ؛توضیح المسا ل ؛سید روح اّله موسوی خمینی. 3
  .421 ص؛ نماز امام در سنگرهمو؛ . 1
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کودکان اولین درس دینداری را در محـیط خانـه  مستقیمی در تربیتشان دارد.

وقتـی . در ایـن زمینـه هسـتند نبهترین الگـوی آنـا ،آموزند و پدر و مادرمی

و پـدر و مادرشـان نسـبت بـه امـور مـذهبی  حساسیتکودکان و نوجوانان 

خود به خود به این قبیل امـور  را مشاهده کنند،عبادات انجام به  اهمیت دادن

کننـد و مجـذوب حـاالت ملکـوتی دعـا و میپیـدا احساس عالقه و نشـاط 

 4شوند.مناجات می

آمـده اسـت کـه بـه حجـاب  مرحوم آیه اّله کوهسـتانی ،عالم ربانی بارهدر

حتی به قـدری مراقـب تربیـت  ؛ای داشتهفرزندان و نوادگان خود توجه ویژه

کـرد تـا مورد بستن روسری بانوان منزل، ا عمال نظر میمذهبی آنها بود که در 

 0طوری آن را بر سر کنند که حدود الهی حفظ گردد.

های اسالم را در چشـم تواند برنامهمی ،د والدین به مراعات مسا ل مذهبیتقیّ 

بـه یـاد گـرفتن اب جلوه دهد. به طور مثال وقتی مـادری ذفرزندان زیبا و ج

دش یـا یـاد گـرفتن کـامپیوتر توسـط او، افتخـار زبان انگلیسی توسط فرزنـ

گـرایش معنویـات  ،افتخار کند نیزخوانی او آموزی و نمازاگر به قرآنکند؛ می

 3.خواهد کرددارتر ریشه ،را در جان فرزند و در نهاد خانواده

، ملکاه های مورد توصیه اولیاای الهاو و اهاع معرفا گیریسّر مهم اربعین

شدن فضایع اخالقو و صفات حمیده به صورت تادرییو در وواود مدماو 

به مرور زمان در وجود سـالک  ،آثار عمل به دستورات چهل روزهاس ؛ زیرا 

 کند.استقرار پیدا می
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 محافل مذهبیعزاداری و حضور در . 3
سازی کودکان برای انجام تکـالیف عبـادی کـه یکی از راهکارهای مهم آماده

کنـد، حضـور در مسـجد و اش به تدریج در کودکان سـرایت مـیتربیتیآثار 
   اماکن مذهبی است.

یی تا جـا ،های مقدسنقش اجتماعی و تربیتی زیارت و حضور در این مکان
حج و زیارت خانـه خـدا بـه شـمار رفتـه اسـت و در  ،که نشانه کمال است

زرگترهـا نحـوه برخـورد ب 4روایات نسبت به آن سفارش فراوانی شده است.
، برپـایی مراسـم جشـن یـا سـوگواری و بیـتهای ویژه اهـلبا مناسبت

آنـان بر روح و روان  اثرات عمیقی ،هاییدر چنین برنامهکودکان شرکت دادن 
فرهنگ دینی در وجود آنهـا تقویـت  ست کهدر سایه اینگونه کارهادارد؛ زیرا 

 ماند.شده و پابرجا می

محافـل  ،دینی باید انس دادن فرزندان با دیندر دوره کودکی، هد  تعلیمات 

و نشست و برخاسـت  ،کندمیرا ایجاد آنچه چنین انسی  باشد.و مراسم دینی 

افراد متدین و شرکت در مراسـم و شـنیدن سرگذشـت پیشـوایان و با دیدار 

به تجربه ثابت شـده اسـت کـه اگـر  0.است و مؤمنان مجاهد یاران پیامبر

بـه ایـن کـار تشـویق  ،ماز خواندن جمـع را نبینـدن و به مسجد نرودکودک 

حضور کمرنـگ حضور در جمع، مشوق انسان است. متأسفانه زیرا شود؛ نمی

به تبع آن حضـور کمرنـگ فرزنـدان در و مجالس دینی و  والدین در مساجد

در وجـود فرزنـدان بسـیار کـم شود رغبت به عبـادت سبب می این مجالس،

 ،زیسـتهلمان بزرگ که حدود یک قرن پـیش مینامه یکی از عادر وقفباشد. 

آنچـه از مـن بـه جـا مانـده، آن را گـردو بخریـد و در مسـجد » :آمده است
                                                           

 ی رجو  شود.جواد محدث اثر به کتاب چهل حدیث زیارت، . درباره روایات مربوط به زیارت4

 .022 ص ؛گامی در مسیر تربیت اسالمی؛ . رجبعلی مظلومی0
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بـه  ،آینـدنگهداری نمایید تا آنگاه که کودکان همراه با والدینشان به مسجد می

هدیه دهید تا عشق و عالقه به خدا، مسجد و منبر از ابتدا در آنها جوانـه  نآنا

 4«.زند و در بزرگسالی هم اهل مسجد و معنویت شوند

 های کودکان پاسخگویی به پرسش. 4

اطالعـی کودکـان، نوجوانـان و نمـاز، بی سبک شـمردنیکی از علل ترک یا 

کافی نسبت به ایـن شناخت دارای کودک جوانان از فلسفه عبادات است. اگر 

تقلیدی بـه حالـت آگـاهی مسئله باشد و خواندن نماز در وجودش از حالت 

هرگز آن عمل را در مراحل بعدی ترک نخواهد کـرد. از ایـن رو  ،تبدیل شود

آگاهی از فلسفه، آثار و فواید، آداب و شرایط اعمال، یکی از عوامـل مهـم در 

اگـر والـدین نتواننـد پاسـ،  .ی استترغیب و تشویق کودکان به اعمال عباد

نسبت بـه رغبتی بیممکن است  ،های کودک بدهندالؤصحیح و درستی به س

موجـب کنـار گذاشـته  ،چه بسا به تدریجدر وجوش ایجاد شود و آن اعمال، 

 شدن اصل عمل شود.

چرایی خواندن نماز، چرایـی روزه گـرفتن، و والدین باید بتوانند به سؤاالت 

از فراگیری اعمـال ظـاهری غیر زیرا  ؛پاس، دهندحجاب و ... چرایی رعایت 

روزه و حجاب(، کودک باید بداند که در ورای این اعمال چه اعتقاد و ، نماز)

 پـنجشود که مسلمانان هـر روز احساسی نهفته است و چه چیزی موجب می

معنـا حرکاتی را انجام دهند که ممکن است در نظـر او بـی ،بار به سوی کعبه

در بـرای مثـال  0های ساده تأمین کرد.وه کند. این مقصود را باید با آموزشجل

تـوان مـی ؟شـودپاس، به این پرسش کودکانه که اگر نمـاز نخـوانیم چـه می
                                                           

  .041 ص ؛مراحل رشد و تحول انسان ؛. محمد رضا شرفی4
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ها به جای اینکـه بـه : آیا این درست است که بچهداداینگونه به کودک پاس، 

بـه حـر  آنهـا گیری کننـد و حتـی بهانههمواره  ،پدر و مادرشان کمک کنند

نه!. کسی که بیشترین محبت و مهربانی را به مـا کـرده و  گوش ندهند؟ قطعاً 

 او حاال ما چقدر باید از او ممنون باشـیم و بـه حـر  خداست. ،ما را آفریده

چیز به مـا داده تشکر از خداست و همان خدایی که همه  ،گوش دهیم؟ نماز

نماز بخـوانیم. اگـر نمـاز  ستا گفته ،و دوست دارد بهشت را هم به ما بدهد

کسانی کـه  .ایمیم و هم به حرفش گوش ندادهاههم از او تشکر نکرد ،نخوانیم

ادب و غرغرو هستند که بـه های بیبچهمانند  ،دهندبه حر  خدا گوش نمی

 4کنند.احترامی میپدر و مادرشان بی

 استفاده از داستان. 5

یم در خواننـده و شـنونده اثـر ای است که بـه طـور غیرمسـتقوسیله ،داستان

رو قرآن کریم نیز بسـیاری از مباحـث اعتقـادی، اخالقـی و این گذارد. از می

هـا بـرای یکی از بهترین روش فرهنگی را در قالب داستان مطرح کرده است.

که در این امر بایـد  ستگویی برای آنهاقصه ،انتقال مفاهیم ارزشی به فرزندان

 چند نکته را رعایت کرد:

بایـد تقطیـع  ،طـوالنی اسـتداستان اگر  .خیلی طوالنی باشدنباید داستان . 4

کننده نباشد و هم کودک در شـوق انتظـار شـنیدن ادامـه آن شود تا هم خسته

 باشد. 

های اصلی خود و چهرهمیان ای باشد که کودک بتواند به گونهداستان باید . 0

 مقایسه و داوری نماید. ،آن
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 در آن برجسته شود.باید خالقی یل افضاصفات نیکو و . 3

المقـدور حتیبایـد  ،شـودای کـه بیـان میها و افراد داستان و قصـهسویه. 1

 سن کودک باشد.متناسب با 

 حکمت آن قصه باید در متن قصه ارا ه شود.. 2

   4با زبان مناسب سن کودک بیان شود.. 1

 تشویق . 6

دک اسـت. البتـه بایـد های تقویت صفات خـوب در کـوتشویق، یکی از راه

کـه بـرای هـر کـار خـوب و هـر  ای؛ به گونهاعتدال در این امر رعایت شود

بلکه از تشـویق  نشود؛ای تهیه هدیه و جایزه ،دهدتکلیف عبادی که انجام می

استفاده نمود و حتی گاهی در میان جمع از کار خـوب او تعریـف نیز کالمی 

کـودک را بـه اینگونـه  ،های ظـاهریجاذبـهتوان بـا ایجـاد کرد. همچنین می

مانند اینکه اجازه پوشیدن بهترین لباس را بـرای خوانـدن  ؛مسا ل جذب کرد

یا اینکه چادری زیبا برای دختران و عبایی مناسب برای پسـران   دادنماز به او 

 نمود.و یا جانمازی خاص همراه با مهر و تسبیح و عطر برایشان تهیه 

رفتم، من هر موقع پیش امـام مـی» :کندنقل می خمینی امهای امیکی از نوه

وارد اتـاق آقـا  ،ساله بودمپنج آید که وقتی کرد. یادم میمرا تشویق به نماز می

من هم پشت سر ایشان نماز خواندم. پـس از  .خوانددیدم دارد نماز می ؛شدم

 0.«چند کتاب به من جایزه داد ،نماز امام

گیری در آموزش تکـالیف شـرعی که سختداشت توجه باید سوی دیگر از 
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فروردین ، 1شماره مجله طوبی؛ ؛ «سیره رفتاری بزرگان با فرزندان»معصومه عبدالحسینی؛  .0
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الزم نیسـت بـرای حجـاب کامـل برای مثـال  .نیستنیز مطلوب  ،به کودکان

بلکـه بایـد  ؛گیـری شـودسـخت ،انددخترانی که هنوز به سن تکلیف نرسیده

با حجـاب آشـنا  ،ای باشد که وقتی به سن تکلیف رسیدندگونهپوشش آنها به

 .به دست آورندشده و آمادگی پذیرش آن را 

 


