


 : { امیر المومنین علی 
 

 لِلنَّاسِ اِمَاماً  نَفْسَهُ  نَصَبَ  مَنْ

 بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ فَلْيَبْدَاْ 

 لْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ وَ 

  بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ مُؤَدِّبِهِماَحَقُّ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا وَ 



 !یک تجربه شیرین...



 ...!قدری درنگ

 بود؟ چه اجرا این از هدف•
 شد؟ انتخاب اساسی چه بر•
 شد؟ گرفته به کار روش این چرا•
  سن با تناسب محتوا، این•

 داشت؟ کودک
 

 به دست چه اجرا، این با•
 رفت؟ دست از چه و آمد

 از ُبعد کدام اجرا، این در•
 و توجه متربی شخصیت

 شد؟ فراموش کدام
 . ... و•



 !در مقابل که ایستاده ایم؟... 

حیوان 
 تکامل یافته

انسان 
 ذی شعور

مخلوق 
 عیال اهلل



 !به ناکجا آباد؟... 

 عبودیت و دینداری
 دانش و خالقیت



  تـدریـجـی تـغیـیـر ایجـاد فـرایـنـد

  انسان وجودی ساحت های از یکی در

  شکوفائی به منظور دیگر انسان به واسطه

  اقدامات طریق از وی استعدادهای

 سلبی یا ایجابی

 

 93شهریور  18نتیجه جلسه حضوری استاد 

 تعریف تربیت



 فرايند تربيتی 

علوم تربيتی 

نظام تربيتی 

 امور مرتبط با تربیت



 فرایند تربیت



 های علوم تربیتیگرایش 



 «نظم» ماده از لغت، در و است عربی واژه ای ،«نظام»
 روشمندانه ساختار مقرّرات، سازمان، ترتیب، معنای به
   .است آمده آیین نامه و

   :از است عبارت اصطالح، در
 را واحدی مرکّب که پیوسته هم به و مرتبط اجزای
 آن جزء یک در اگر که گونه ای به می دهد؛ تشکیل
 اثر و می افتد کار از اجزا همه شود، وارد خللی مرکّب
  .می دهد دست از را خود

 نظام تربیتی



 نظام تربیتی

 مبانی تربیت•
 اهداف تربیت•
 اصــول تربیت•
 روش های تربیت•
 عوامل و موانع تربیت•
 محیط ها و ساحت های تربیت•



 رابطه خطی بین عناصر نظام تربیتی

امام و  الهيعلم •
  متقن ترينتمسک به 

 تربيتدر  مباني

 مبانی

حاکم بودن هدف •
 الهی و غيرمادی 

 اهداف
عصمت امام و •

سنديت مربی در 
 تربيت

 اصول

حضور امام و •
به   الگوسازی

 کارآمدترينعنوان 
 روش ها

 روش ها
بسط يد امام با •

تشکيل حکومت 
جهانی و تمهيد 
 شرايط تربيتی

 عوامل



 رابطه پلکانی بین عناصر نظام تربیتی

 مبانی

 بايدهای آغازين•

 اهداف

 گزاره های واقع نگر کلی•

 اصول

 گزاره های واقع نگر مصداقی•

 روش ها

 گزاره های واقع نگر فنی•

 فن تربيتی



 رابطه دورانی بین عناصر نظام تربیتی



 انواع علوم الزم برای سالمت و بهداشت

 تحقیقات پایه

و زیست و فیزیک •

 ... 

دانش 

 کاربردی
ابزار سازی •

 آزمایشگاهی

اطالعات  

 عملیاتی

شرایط کنترل •

 آزمایشگاه



 انواع علوم الزم برای تربیت اسالمی

 تحقیقات پایه

فلسفه، •

روان شناسی، 

مدیریت، تکنولوژی 

 ...و

دانش 

 کاربردی

نظام تربیتی •

 اسالم

اطالعات  

 عملیاتی

اطالعات بالینی •

متربی و جریان 

 شناسی تربیتی



 علوم تربیتی

نظام 
 تربیتی

فرایند 
 تربیتی

 امتداد به کارگیری امور مرتبط در راستای تربیت 



 همپوشی امور مرتبط در راستای تربیت 







 همپوشی امور مرتبط در راستای تربیت 



 مراحل تحقق ساختار و نهاد تربیت

 سطوح نهادی سیاست گذاری

 سطوح نهادی برنامه سازی

 سطوح نهادی مدیریتی

 سطوح نهادی اجرایی

 ارزیابی و نظارت



جایگاه نماز آموزی درساحت های تربیتی    

 تربیت دینی

تربیت 
 عبادی

 نماز آموزی



 ادله نماز آموزی به فرزندان
 وقایهآیه : 1دلیل •

اُس َو َاْلِحٰجاَرُة – ْهِلیُكْم ٰنارًا َوُقوُدَها َالنّٰ
َ
ْنُفَسُكْم َو أ

َ
ِذیَن آَمُنوا ُقوا أ َها َالَّ یُّ

َ
 ﴾6،  التحریم﴿ٰیا أ

 «رساله الحقوق»فرازی از : 2دلیل •
نَّ –

َ
ِه َو أ ْنَیا به خیره َو َشرِّ ُه ِمْنَك َو ُمَضاٌف ِإَلْیَك ِفي َعاِجِل الدُّ نَّ

َ
ْن َتْعَلَم أ

َ
ا َحقُّ َوَلِدَك َفأ مَّ

َ
 َك َو أ

ِه َعزَّ َو َجلَّ َو اْلَمُعوَنِة َعَلی َطاَعِتهِ  ََلَلِة َعَلی َربِّ َدِب َو الدَّ
َ
ا َوِلیَتُه ِمْن ُحْسِن اْْل اْعَمْل فَ  َمْسُئوٌل َعمَّ

َساَءِة  ْحَساِن ِإَلْیِه ُمَعاَقٌب َعَلی اْْلِ ُه ُمَثاٌب َعَلی اْْلِ نَّ
َ
ْمِرِه َعَمَل َمْن َیْعَلُم أ

َ
 ِإَلْیهِ ِفي أ

 «امر به نماز»آیه دستور به : 3دلیل •
الِة َو اْصَطِبْر َعَلْیها َل َنْسَئُلَك ِرْزقًا َنْحُن َنْرُزُقَك َو اْلعاِقَبُة َو – ْهَلَك ِبالصَّ

َ
ُمْر أ

ْ
ْقویأ   (132 ،طه) ِللتَّ

 روایات برنامه آموزش نماز به فرزند: 4 دلیل•
 در آموزش نماز به فرزند( علیهم السالم)سیره معصومان : 5دلیل •



 «رساله الحقوق»از فرازی 

 مِنْ وَلِيتَهُ عَمَّا مَسْئُولٌ أَنَّكَ وَ شَرِّهِ وَ خيره به الدُّنْيَا عَاجِلِ فِي إِلَيْكَ مُضَافٌ وَ مِنْكَ أَنَّهُ تَعْلَمَ فَأَنْ وَلَدِكَ حَقُّ أَمَّا وَ•
 عَلَى مُثَابٌ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَنْ عَمَلَ أَمْرِهِ فِي فَاعْمَلْ طَاعَتِهِ عَلَى الْمَعُونَةِ وَ جَلَّ وَ عَزَّ رَبِّهِ عَلَى الدَّلَالَةِ وَ الْأَدَبِ حُسْنِ

 إِلَيْهِ الْإِسَاءَةِ عَلَى مُعَاقَبٌ إِلَيْهِ الْإِحْسَانِ

   خداوند؛ شناخت برای راهنمايي و الهي صفات و خدا آموزش (الف جَلَّ وَ عَزَّ رَبِّهِ عَلَى الدَّلَالَةِ•

   .است خداوند رضايت مورد آنچه سوی به فرزند راهنمايي و آن دين و خدا راه آموزش (ب–

 طَاعَتِهِ عَلَى الْمَعُونَةِ•

 خداوند، از اطاعت مصاديق بارزترين و برسانند ياری خداوند از اطاعت در فرزندان به بايد والدين–

 .است ديني مناسك و عبادی واجبات انجام

 مسئوليتي والدين، مسئوليت اين که مي دهد نشان خوبي به «وَلِيتَهُ عَمَّا» و «مسئولٌ انك» ،«حق» عبارت•
 است إلزامي



 «امر به نماز»دستور به آیه 
 (132طه ) لِلتَّقْوىأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّالةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها ال نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعاقِبَةُ وَ 

 

 امر صيغه و ماده داللت•

 خصوصي يا عمومي تکليف•

 مادر و پدر به امر شمول•

 ديگر روش های به نسبت آيه شمول•

 تأثير به امر وجوب بودن مشروط يا مطلق•

 «اهل» واژه معاني•

 سن نظر از «أهل» دايره شمول•

 «الصَّلوه» مفهوم•

 «عَلَيها وَاصطَبِر» معنای•

 «عَلَيها» در ضمير مرجع•

 فرزندان تا است واجب والدین بر
 به آن از پس و بلوغ از پیش را خود

 یا و نمایند امر واجبشان نمازهای
  به را کالمی روش های دیگر

 به تاثیرگذاری و شرایط اقتضای
 نیز خود فرایند، این در و بندند کار

   .باشند پایبند نماز به



 روایات  در  فرزندبه  یبرنامه نمازآموز
 اساس بر روايات دسته بندی 

 «زمان آموزش نماز»

 کودكسالگي 6از •

 کودكسالگي 7از •

 کودكسالگي 8از •

 کودكسالگي 10از پيش •

 از بلوغ و زمان شناخت نماز پيش •

 اساس بر روايات دسته بندی 

 «نمازآموزش  در وظيفه»

 وظايف تمهيدی •

 نمازوظيفه تعليم •

 نمازوظيفه امر به •

 نمازوظيفه مواخذه بر •

 نمازترك  ایبروظيفه تنبيه •

 



 رشد سنیبه نمودار شدت اقدامات تربیتی نسبت 
 در نماز آموزی  

 تمهيد

 تعليم نماز

 امر به نماز

 مواخذه بر نماز

 تنبيه برترک نماز



 فرزنداندر تربیت عبادی ( علیهم السالم)معصومانسیره 

   نيست؛ شکي سيره اين اصل در•

 قابل راحتي به و شده صادر فرزندی و پدر مقام در سيره ها اين•

 ؛است ديگران برای تعميم

 داللت برای و دارد داللت عام معنای به جواز بر تنها معصوم، سيره•

 .کرد اقامه کافي قرائن و شواهد بايد وجوب بر



 نتایج بررسی فقهی نماز آموزی به فرزند
 نماز به فرزندان، بر والدین واجب است؛آموزش •

 سالگی بیان کرده اند؛ 7 - 6شماری از روایات معتبر، آغاز آموزش نماز را از •

با توجه -، باید پیش از بلوغ فرزندان آغاز شود و تدابیر و اقدامات آموزشی و پرورشینمازآموزیدر وظیفه والدین •
یرند و در گانس واجب، به نحوی اتخاذ شود که فرزندان به انجام عبادات  -به شرایط شناختی و سنی و جنسیتی

 ؛ بپردازندمعبود از روی میل و اشتیاق به عبادت و راز و نیاز با غ، وزمان بل

زمینه سازی، تعلیم، امر، : والدین واجب است در راستای آموزش نماز به فرزندان، از تدابیر گوناگونی مانندبر •
 .و آموزش رفتاری نماز، غافل باشند یهمچنین والدین نباید از تربیت الگوی. مواخذه و تنبیه، بهره گیرند

همه وظایف و مسئولیت های إلزامی و غیرإلزامی فوق، میان پدر و مادر به صورت یکسان است و مسئولیت •
 نمازآموزی میان پدر و مادر، واجب کفایی است؛ هرچند با انجام دیگران، از والدین ساقط می شود؛ 

 وجوب نمازآموزی به فرزندان، از نوع واجبات توصلی است که مشروط به قصد قربت و نیت خدایی نیست؛ •

البته تاثیرات تعامل . وکالت، اجاره و گماشتن معلم و مربی برای نمازآموزی به فرزند در این عرصه کفایت می کند•
مستقیم والدین و نقش الگویی آنان از منظر روان شناختی غیرقابل انکار است و به همین دلیل نمازآموزی توسط 

 .والدین بر گماشتن معلم و مربی دیگر، ترجیح دارد



 برای (فرزند) متربّی به رسانی یاری فرایند

 های ساحت از یکی در تدریجی تغییر ایجاد

 عامل ی به واسطه که وی روحی و ذهنی بدنی،

 رفتار صدور به نیل به منظور دیگر، انسانی

 .می گیرد صورت وی سوی از نماز خواندن

 تعریف اقدام تربیتی نماز آموزی



 (نمازآموزی)فرایند تربیت عبادی

10%  
30%  

60%  



 عوامل
 عوامل

 مراحل

 مراحل

 (نماز آموزی)نظام تربیتی در تربیت عبادی

 :مبنا
ضرورت بی بدیل نماز 

 در دینداری
 :هدف

ایجاد عادت به  
 نمازخوانی

 :اصول
تدریج، اثر بخشی، 

 ...رعایت توان و 
 :روشها

تمهید، تعلیم، تمرین، 
 مواخذه، تنبیه

 :مراحل
 الی بلوغ 6



والدین کودکان: خانواده 

معلمان دانش آموزان: مدرسه 

مردم زمامداران: حکومت 

 (نماز آموزی)نهادهای ذی ربط در تربیت عبادی


