
نماِز تنها؟! 
کــه  کــه قبــا آن را ندیــده اســت، بــه گونــه ݣݣݣای کــه وی متوجــه نمــی شــود  چشــم کســی را مــی بندیــد، و او را بــه خانــه ݣݣای مــی بریــد 
االن در چــه موقعیتــی اســت. شــما دســت او را بــا چشــمان بســته، بــه ســتون اصلــی وســط خانــه مــی رســانید، طبیعتا شــما انتظار 
کار بــه اهمیــت و جایــگاه آن ســتون در مقاومــت و اســتحکام بنــای مــورد نظــر پــی ببــرد. بــرای  کــه وی صرفــًا بــا ایــن  نداریــد 
کنیــد تــا بتوانــد بــه صــورت واضــح، جایــگاه ســتون و نســبت آن بــا کل بنــا را  رســیدن بــه ایــن هــدف الزم اســت چشــم وی را بــاز 

گــر ایــن ســتون نباشــد بنــا فــرو مــی ݣݣݣریــزد.   کــه ا کنــد  گاه اذعــان مــی  ببینــد. آن 

گــر مــی ݣݣݣݣخواهیــم خــود یــا فرزندانمــان در زندگــی از ایــن ظرفیــت  کــه از یــک نظــام توحیــدی بــر مــی ݣݣݣݣخیــزد، ا نمــاز حقیقتــی اســت 
کنیــم.  عالــی اســتفاده بکنیــم، الزم اســت یــک نــگاه نظــام ݣݣݣمنــد بــه آن داشــته باشــیم و همیــن نــگاه را بــه فرزندانمــان منتقــل 
کــه بــرای رســیدن بــه یــک هــدف خــاص،  کــه نمــاز را یــک جــزء از سلســله اجزائــی بدانیــم  منظــور از نــگاه نظــام ݣݣمنــد ایــن اســت 
کــه  کنــار هــم قــرار مــی ݣݣگیرنــد، هرکــدام از ایــن اجــزاء جایــگاه خاصــی دارد و از اثــر مخصوصــی برخــوردار اســت. یــک پســر نوجــوان 
گــر نمــاز را در یــک سلســله هــدف ݣݣدار ببینــد، برایــش بیشــتر و بهتــر قابــل  در ســنین بیــن ســیزده - چهــارده ســالگی قــرار دارد، ا
هضــم خواهــد بــود تــا اینکــه آن را بــه صــورت یــک مســئله خــاص و جــدا از مســائل دیگــر ببینــد. البتــه در بیــان ایــن مســئله بایــد 
 انتقــال مطلــب بــه صــورت گفــت وگــوی دو طرفــه و پرســش و پاســخ باشــد و اجــازه 

ً
کــرد، مثــًا از شــیوه خــوب و جذابــی اســتفاده 

کــه بــرای وی محســوس و  کنــد. همچنیــن در حــد امــکان از تمثیــل و تشــبیه هایــی  بدهیــم پســرمان در مــواردی اظهــار نظــر 
کنیــم و مطلــب را بــه صــورت لخــت و عــور بــه وی منتقــل نکنیــم. قابــل درک اســت اســتفاده 

کــه مــی تــوان عیــن همیــن مباحــث را بــه  کنیــم  ح مــی  مــا بــه عنــوان نمونــه، بحثــی را بــا همیــن نگــرش در مــورد نمــاز مطــر
ــا بیــان دیگــری بــه آن پرداخــت: ــا ب کــرد و ی پســران نوجــوان منتقــل 

ــا  ــه انش ــون ی ــه در مــورد شــغل آینــده خودت ــش آمــوزا مــی ݣݣگ ــه دان ــا ب ــم انش ــه معل ک ــدی  ــاال دی ــا ح ــًا ت ــزم! حتم   پســر عزی
بنویســید؟ 

  بله.

  تا حاال بارها و بارها درساتو امتحان دادی و قبول شدی و به خاطر قبول شدن به کاس باالتر رفتی درسته؟

  بله.

ݢمــی ݣݣݣݣتونــی چنــد تــا از قوانیــن دیگــه  کاس باالتــر مــی ره از قوانیــن مدرســه اســت، حــاال ݢ کــه هرکــی قبــول مــی شــه بــه    ایــن 
مدرســه رو هــم تــو بــرام بگــی؟

کــه مــی ݣݣݣریــم ســرکاس، مراســم صبحگاهــی برگــزار مــی ݣݣݣکنیــم، منظــم و مرتــب، پشــت ســرهم   : همیشــه موقعــی 
ً
  بلــه، مثــًا

کــه بایــد حواســمون بــه درس و معلــم باشــه واال چیــزی یــاد نمــی ݣݣݣگیریــم. صــف مــی ݣݣݣکشــیم، داخــل کاســم 

کار خوب هم می ݣݣݣکنید؛   البته هر سال تو یه روز خاص، یه 

کــه قــدر و ارزش کار شــو    بلــه! روز معلــم بــا خریــدن یــه کادوی خــوب از معلممــون تشــکر مــی ݣݣݣکنیــم و بــه او اعــام مــی ݣݣݣکنیــم 

می ݣݣݣدونیم.

کار و برنامه و نظم و ترتیب و زحمت برای چیه؟   حاال به نظرت این همه 

  خب برای این که ما بتونیم خوب درس بخونیم و باسواد بشیم.

گــه  گــه اون هــدف بــه دســت نیــاد همــه ناراحــت مــی شــیم. امــا ا   آفریــن! پــس ایــن همــه کار بــرای یــه هــدف مهمــه و ا
شــما خــوب درس بخونیــد همــه خوشــحالیم چــون بــه هدف رســیدیم.

کرده و این همه نعمت در اختیار ما قرار داده چه انتظاری از ما داره؟ که ما رو خلق  حاال به نظرت خدا 

  نمی دونم شاید انتظار داره که یه بنده خوب باشیم درسته؟

  آفریــن همینطــوره و بــرای اینکــه مــا بتونیــم بــه ایــن هــدف برســیم، خیلــی چیزهــا در اختیــار مــا قــرار داده و روش ݣݣݣهای 
خیلــی خوبــی هــم بهمــون یــاد داده مــی ݣݣݣتونــی بعضــی از اونارو بشــمری؟

: کلی نعمت بهمون داده، سامتی داده، پیامبر فرستاده، قرآن فرستاده، اماما رو فرستاده،
ً
  مثًا

گفتــه نمــاز بخونیــم، روزه بگیریــم، دروغ نگیــم، دزدی  گفتــه ...  مثــًا    درســته، احــکام و دســتوراتی داده، مثــًا 
ــم. ــرام بذاری ــدر و مادرمــون احت ــه پ نکنیــم، ب

آفرین پسرم حاال به نظرت مهم ترین دستوری که باید انجام بدیم تا خدا از ما راضی باشه چیه؟

  نماز بخونیم.

کســی نمــاز نخونــه مثــل دانــش  گــه  کارهــای دیگــش هــم قبــول مــی شــه، امــا ا   درســته! آفریــن هرکــی نمــاز بخونــه 
کنــه، امــا درس نمــی خونــه و تــو همــه امتحاناتــش رفــوزه  کــه مدرســه مــی ره و همــه قوانیــن مدرســه رو رعایــت مــی  آموزیــه  

مــی شــه.

 
ماهی در آب  

کــه تشــنه ݣݣݣایــم و بدنمــان بــه آب نیــاز دارد، ولــی بــرای ماهی ݣݣݣهــای  آب بــرای مــا انســان ݣݣݣها فقــط موقعــی مایــه حیــات اســت 
کــه محــل حیــات اســت. برخــی انســان ݣݣها ماننــد ماهــی هســتند، آنــان  دریــا همیشــه مایــه حیــات اســت نــه تنهــا مایــه حیــات 

کننــد.       کــه آن را تــرک  کــه وقتــی در مســجدند، همچــون ماهــی در آبنــد و اصــا دوســت ندارنــد  مؤمنانــی هســتند 

ک در آن  مســجد خانــه خداســت و بهتریــن ارتبــاط بــا خــدا در خانــه او ایجــاد مــی ݣݣݣݣشــود. مســجد محلــی اســت که انســانهای پــا
حاضــر مــی شــوند. یکــی از بهتریــن و مهم ݣݣݣتریــن و مؤثرتریــن راه ݣݣݣهــا بــرای عاقــه کــودکان بــه نمــاز و اســتمرار ایــن عاقــه در دل 

آنــان، ایجــاد ارتبــاط بیــن ایشــان و مســجد اســت. البتــه بهتــر اســت، حضور در مســجد همــراه والدین باشــد. 

کننــد. آنهــا دلشــان  پســران وقتــی در مســجد، حــرکات منظــم نمــاز جماعــت را مــی ݣݣݣبیننــد دوســت دارنــد بــا آنــان همراهــی 
می ݣݣݣخواهــد همزمــان بــا مردمــی کــه نمــاز جماعــت مــی خواننــد رکــوع و ســجده کننــد، ایــن رفتــار بــه ایشــان حــس بزرگ شــدن 

کــه بــه یــک جمعیــت بــزرگ و ارزشــمند تعلــق دارنــد.   مــی ݣݣݣݣبخشــد، ایــن ݣݣݣگونــه آنــان احســاس مــی ݣݣݣکننــد 

کــه بــرای پســران مهــم و جــذاب  گذشــته از نمــاز جماعــت فعالیــت هــای متعــددی در محیــط مســجد انجــام مــی شــود 
اســت. وقتــی پســری مشــاهده مــی کنــد کــه پســر دیگــری هــم ســن و ســال او جلــو صفــوف نمــاز جماعــت در حــال تکبیــر 
کــه او هــم بــرای بــه دســت آوردن چنیــن  گفتــن اســت و مــردم بــا صــدای او راســت و خــم مــی شــوند، ترغیــب مــی شــود 

فرصتــی تــاش کنــد.

ــا افــراد بزرگســال و  گرفتــه ت کــه جلســه قرائــت قــرآن اســت و همــه افــراد حاضــر در جلســه از روحانــی مســجد  موقعــی 
کــودکان و نوجوانــان آمــاده گــوش دادن بــه قرائــت قــرآن هســتند، پســر مــا ترغیــب مــی شــود کــه در ایــن فعالیت شــرکت 
کنــد. فضــا و محیــط مســجد، برنامــه هــای متنــوع آن، حضــور افــراد مختلــف در آنجــا بــرای پســر جــذاب اســت و بــه 
طــور طبیعــی باعــث اســتمرار حضــور وی در ایــن محیــط معنــوی مــی شــود و در ایــن صــورت ممکــن اســت بــه صــورت 
کامــًا خــود ݣݣجــوش و بــدون نیــاز بــه زحمــت و تــاش والدیــن، خــود وی یــک فــرد نمــاز ݣݣݣخــوان بــار بیایــد. پــس پســران 

کنیــم. نوجوانمــان را بــرای حضــور در مســاجد تشــویق 

 مجسمه مقوایی
کاردســتی ݣݣݣهای خوبــی  کاس ســوم راهنمائــی درس مــی خوانــد و  کــه در  محمــد یــک پســر باهــوش و بااســتعداد اســت 
کنــار پــدر، در حــال تماشــای تلوزیــون بــود، پــدرش بــا دیــدن صحنــه یــک فیلــم  تولیــد مــی ݣݣݣکنــد. در یــک روز تابســتانی، 
کــه تــوش ارتبــاط بــا خــدا نشــون  کــرد  گفــت: محمدجــان! بــه نظــرت مــی شــه یــه چیــزی درســت  کــرد و  رو بــه محمــد 

داده بشــه؟ 

محمد پرسید: یعنی چی درست بشه مثًا؟ 

کــرد؟ اصــًا  کار مــی شــه  کــن ببیــن چــه  کاردســتی، یــه اختــراع، یــه اثــر هنــری، خاصــه فکــر  گفــت: نمــی ݣݣݣدونــم، یــه  پــدر 
کردنــش الزم داشــتی هزینــه شــو مــی دم. کــن و بــرام بیــار، هرچــی هــم بــرای درســت  گــه مــی ݣݣݣتونــی خــودت درســتش  ا

کــردن یــک راهــکار بــرای بــرآوردن خواســته پــدر بــود. باالخــره یــک روز  فکــر محمــد چنــد روز فقــط مشــغول پیــدا 
ــا خوشــحالی بــه پــدرش نشــان داد. محمــد یــک مجســمه مقوائــی ســاخته بــود.  کــرد و ب کاردســتی خــود را آمــاده  او 
کــه در دســت ݣݣݣهای  کوچکــی  کــه در حــال قنــوت اســت، او بــا اســتفاده از ســیم و باطــری و المــپ  مجســمه یــک انســان 
مجســمه تعبیــه کــرده بــود، صحنــه زیبائــی ایجــاد کــرده بــود. گویــا او یک دّر درخشــان را در دســت گرفته اســت. وقتی 

کــه المــپ روشــن مــی ݣݣشــد، بــا انعــکاس نــور آن در چهــره مجســمه، صحنــه زیبائــی خلــق مــی ݣݣݣشــد.

کتشــاف و  کاردســتی و تولیــد چیزهــای بدیــع و اختــراع و ا پســران مخصوصــًا در ســنین دوره راهنمائــی بــه خاقیــت، 
امثــال آن اهمیــت مــی دهنــد. آنــان در ایــن دوره یــا مکلــف شــده ݣݣݣانــد یا در آســتانه تکلیف قــرار دارند. والدیــن می ݣݣݣتوانند، 
گاه ممکــن اســت ایــن  قــوه خاقیــت پســران خــود را بــه ســمت نمــاز، دعــا و نیایــش بــا خــدای متعــال ســوق بدهنــد. 
گاه بــه یــک نتیجــه جالــب ختــم  کار هیــچ نتیجــه محسوســی در بــر نداشــته باشــد و محصــول خاصــی تولیــد نشــود و 
کــه ذهــن نوجــوان در ایــن  گــردد. نتیجــه ظاهــری مهــم نیســت، آنچــه در ایــن فرآینــد مــورد توجــه اســت، ایــن اســت 
فضــا جــوالن کنــد و کاردســتی بهانــه ݣݣݣای باشــد تــا وی بــه گونــه ݣݣݣهــای مختلــف در موضــوع مــورد نظــر تفکــر و تدبــر نمایــد.

  نماِز تنها؟! 
  ماهݡی در آب  

  مجسمه مقوایی
  چراغ راه 



 

 چراغ راه 
  باباجون! واقعًا وقتی که حضرت علی )علیه السام( نماز می خوند روحش پرواز می کرد؟

  بلــه پســرم! نــه تنهــا اون حضــرت، بلکــه بعضــی از علمــا هــم کــه خیلــی پاییــن تــر از ایشــون بودنــد موقع نمــاز اون 

قــدر متوجــه خــدا مــی ݣݣݣشــدند کــه همــه حواسشــون جمــع نمــاز می ݣݣݣشــد.

  آره فیلم نماز آقای بهجتو دیدم چشماشو بسته بود و موقع خوندن حمد و سوره گریه می ݣݣݣکرد.

بابا! اونا چطوری می ݣݣݣتونند نمازهای به این خوبی بخونند؟

ــا خــدا حــرف مــی زنیــم  کــه مــا نمــاز مــی خونیــم داریــم ب   میثــم جــون جــواب ســؤالت خیلــی ساَدســت، وقتــی 

ــته؟ ــه، درس دیگ

  بله.

کــی موقــع حــرف زدن بــا خــدا از خــودش ادب و توجــه  کــه هــر  کــن! معلومــه    خــب حــاال شــما خــودت یــه ذره فکــر 

کــه خــدا بهــش رحمــت  بیشــتری نشــون بــده، خــدا هــم توجــه و رحمــت بیشــتری بهــش مــی ݣݣݣکنــه. ُخــب هرکســی هــم 

وتوجــه بیشــتری بکنــه، نمــازش نســبت بــه نمازهــای دیگــه خیلــی بهتــر و مفیدتــر مــی ݣݣݣشــه.  

کاری بــه عنــوان یــک راهنمــای مفیــد و همچنیــن نمونــه عینــی تحقــق یافتــه اهــداف مــورد  وجــود الگــو در انجــام هــر 

کار خاصــی دارنــد،  کــه تخصصــی در  ــا، خیــاط، نقــاش و بســیاری از افــرادی  کار، بــه حســاب مــی ݣݣݣآیــد. بّن انتظــار از آن 

کــه الگــوی آمــاده ݣݣݣای در اختیــار داشــته باشــند و بــر همــان اســاس پیــش  موقعــی راحــت ݣݣتــر و موفــق ݣݣݣتــر عمــل مــی ݣݣݣکننــد 

گــر یــک نقشــه آمــاده از محــل مــورد نظــر داشــته باشــد،  کــه مــی ݣݣݣخواهــد بــه یــک ســفر تفریحــی بــرود، ا رونــد. مســافری 

راحــت ݣݣݣتــر عمــل مــی ݣݣݣکنــد و راحــت ݣݣݣتــر از آن زمانــی اســت کــه فــردی در کنــارش باشــد کــه قبــًا همیــن تفریــح گاه را به خوبی 

گاه اســت. گشــته و همــه جــای آن را بــه خوبــی مــی ݣݣݣدانــد و از نقــاط ضعــف و قــّوت آن آ

کــه پســران نوجــوان مــا بتواننــد اهــل نمــاز باشــند و از خوانــدن آن احســاس  نمــاز نمــاد بندگــی خداســت. بــرای ایــن 

کنیــم. البتــه بهتــر اســت  کننــد، مــی ݣݣݣتوانیــم الگوهــای خوبــی از  ائمــه، علمــا، شــهدا و ... بــه آنــان معرفــی  خوبــی پیــدا 

کار را بــرای آنــان ســخت ݣݣݣتــر نکنیــم. الگــو بایــد بــرای آنــان قابــل دسترســی یــا حــد اقــل  کنیــم و  در معرفــی الگــو، دقــت 

کنیــم  گــر از دوره هــای نوجوانــی علمــا، شــهدا و حتــی ائمــه )علیهــم الســام( اســتفاده  قابــل شــبیه ݣݣݣســازی باشــد. پــس ا

بهتــر اســت.

ممکن اســت در محله ما نوجوان بســیار ارزشــمندی باشــد که در شــئونات مختلف شــخصیت، از خودســاختگی نســبی 

برخــوردار باشــد، مــی تــوان از رفتــار او بــه عنــوان الگــو اســتفاده کــرد. دو نکتــه بســیار مهم در ایــن مورد وجــود دارد: 

1- فقط رفتار درست او باید الگو باشد. نه خود وی و نه رفتارهای غیر درستش

2-هرگز بین او و نوجوان ما مقایسه ݣݣݣای که موجب مخدوش شدن شخصیت وی است انجام نگیرد. 
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