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تجربه  سبز

نماز
نماز ركن اصلي  دين است و بايد اصلي ترين 

جايگاه را در زندگي دانش آموزان داشته 
باشد. حيات طيبه ي انسان در سايه ي 
حاكميت دين وقتــي حاصل خواهد 
شد كه انسان ها دل خود را به ياد خدا 
زنده نگه دارند و به كمك آن بتوانند با 

همه ي جاذبه هاي گمراه كننده مبارزه 
كنند.

عشــق  خداشناســي،  دين داري، 
و پرســتش در نهــاد آدمي به 

وديعه نهــاده شــده اند. كار 
مربيان پــرورش و تقويت 
احســاس  شــكوفايي  و 
مذهبي و اخالق كودكان 
و نوجوانان در راســتاي 
گرايش هــاي  همــان 
فطري و ارضاي نيازهاي 
پرورش  آن هاست.  رواني 

اخالقي  و  ديني  هدايت  و 
فراگيرنــدگان در وهلــه ي 

نخست  در نهاد خانواده شكل 
مي گيــرد. و در دوران مدرســه 

به ثمر مي نشــيند. امروزه مسئوليت 
خانواده هــا و مربيــان ســنگين تر از پيش 

شده اســت. امروزه بايد پيش از هر زمان ديگري از 
مناســب ترين و مؤثرترين راهكارهاي عملي براي پرورش، هدايت 
و تثبيت تربيت ديني و رفتارهاي انســاني و خداپسندانه براي رشد 

فرزندان خود استفاده كنيم.
مساجد با قدرت معنوي خود همواره توانسته اند نيروهايي معتقد، 
فعال و عالم پرورش دهند، تا در مواقع حساس از دين و كشور دفاع 
كنند و حاضر به همه نوع فداكاري، از جمله نثار جان خويش، باشند. 
لذا بر همه ي عوامل تربيت ديني الزم اســت با تكيه بر قرآن، سنت 
و رهنمودهاي معصومان (ع) ، براي تربيت اسالمي فرزندان اين مرز 

و بوم تالش كنند. 

چگونگي اجراي طرح
ابتــدا طرحم را در شــوراي معلمان مطرح كردم و با اســتقبال 
همكاران رو به رو شدم. ما در مدرسه نمازخانه ي كوچكي داريم كه 
هفتاد دانش آموز مي توانند در آن حاضر شــوند. لذا زنگ نماز روزانه 
با يك پايه است كه حدود ٢٠ دقيقه در نمازخانه حاضر مي شوند و 

نماز مي خوانند. 
 روز قبل از اجراي طرح به دانش آموزان اعالم كرديم كه روز بعد 
اين طرح را در مدرسه داريم و الزم نيست برنامه ي رسمي درسي را 

به مدرسه نياورند. فقط دفتر، خودكار، مداد، 
مدادرنگي، خوراكي و يك زيرانداز همراه 
داشته باشــند. از طرح نيز براي آن ها 
صحبت كرديــم؛ درباره ي چگونگي 
يك روز فقط با نماز (اجراي نمايش، 
شعر، ســرود بيان فلسفه ي نماز از 

زبان دانش آموزان).
روز موعــود فرا رســيد و طرح با 
مراســم آغازين شــروع شد. مدير 
مدرسه در سر صف سه دقيقه 
دربــاره ي اجــراي طــرح 
صحبــت كــرد و گفت: 
«امــروز فقط درباره ي 
نماز حــرف مي زنيم 
و فعاليــت مي كنيم. 
بدانيم  مي خواهيــم 
چرا نماز مي خوانيم؟ 
و خاطره ها را درباره ي 
مي شــنويم.  نمــاز 
برايمــان بگوييــد در 
اولين نمازي كه خوانديد، 

چه حسي داشتيد؟» 
در پايان هــم توضيح داد كه 
اين برنامه ها تحت نظارت و راهنمايي 

معلم انجام مي پذيرند.
هر كالســي، تحــت نظــارت و راهنمايي معلم، 
درباره ي نماز به فعاليت پرداخت. بچه ها به گروه هاي مختلفي تقسيم 
شــدند. معلم بحث را باز كرد و ســؤالي مطرح كرد و خود به نظاره 
پرداخت. بچه ها درگير بحث شدند و سرگروه به ثبت نتايج پرداخت. 
سپس گروه ها دربارة سؤال ها صحبت كردند و به زبان شيرين بچگي 
سؤال هاي دوستانشان را جواب مي دادند؛ بچه ها در گروه هايي نمايش 
درباره ي نماز نمايش اجرا كردند. خاطره گفتند، شعر و انشا نوشتند 

و از احساس خود گفتند؛ وقتي نماز مي خوانند.
نقاشــي، شعر و نوشــته هاي آن ها به ديوارهاي كالس، مدرسه و 
حياط، توسط خود دانش آموزان و تحت نظارت معاونان،  نصب شد. 

زنگ هاي تفريح هم با شعري درباره ي نماز به صدا درآمد.
زنگ ســوم، زنگ جمع بندي و بيان احساس بود. دانش آموزان از 
برنامه ي روز صحبت كردند و ســپس بــه ترتيب براي گرفتن وضو 
به حياط رفتنــد.  بعد از نماز، به قيد قرعه چند دانش  آموز آمدند و 

احساس خود را درباره ي نماز بيان كردند. از جمله گفتند:
 ما خوشــبختيم كه خدا به ما اجازه ي حرف زدن با خودش را 
داده است. خدايا شكرت كه مرا مسلمان آفريدي تا نماز بخوانم و با 

تو حرف بزنم.
 از امروز من نماز مي خوانم. اين روز را هيچ وقت فراموش نمي كنم.
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