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ف
ّ
ّ
ادل�ن ان بقلت  ،بقل ماسواها و ان ردت ،رد ما سواها .و یه تهنی عنال�ح ش�اء واملنکر
انالصالة معود ی
بــرای هــر عضــوی از اعضــای بــدن وظیفــهای اســت ،در ابتــدا کــه
قیــام و قعــود و رکــوع و ســجود باشــد کــه چهــار تــا بیشــتر نیســت.
بــرای هــر یــک وظیفــه اســت ،از فــرق ســر تــا نــوک پــا ،بــرای چشــم،
بــرای گــوش ،کــف ،دس ـتها ،ســر زانــو ،حتــی نــوک انگش ـتها ،هــم
وظیفــه و حکمــی اســت .ایــن چنیــن وظایــف و احکامــی در هیــچ دیــن
و مذهبــی وجــود نــدارد .هیــچ نیســت و باالتــر از همــه ایــن اعضــا مغــز
و ســر و مــخ انســان اســت ،وقتــی کــه میگویــد إیــاک نعبــد و ایــاک
نســتعین ،بایــد متوجــه باشــد کــه مقابــل چهکســی ایســتاده اســت.
مقابــل خانــهای ایســتاده کــه خانــه خداســت .بایــد متوجــه باشــد
کــه تمامــی اعضــا از مغــز ســر تــا نــوک پــا در عبــادت او باشــد .در
ســفر خودشناســی را از خودشناســی و خــود
بــاوری آغــاز کــرده ایــم .در ادامــه ســفر ،بــه یــک
پرســش رســیدیم( :در ســفر خودشناســی رابطــه
بــا خــدا چــه جایــی دارد) دکتــر حســن عشــایری
در نشســتی صمیمانــه بــا مجلــه دختــران در ایــن
مــورد صحبــت مــی کنــد:
زیســتن ،برقــرای نوعــی ارتبــاط بــا عالــم هســتی
اســت .در خــو ِد زیســتن ،قانونمنــدی وجــود دارد.
مــن اگــر گرســنه شــوم ،محــرک گرســنگی انگیزه
خــوردن مــی شــود و پاســخ متناســب هــم ،همــان
رفــع گرســنگی اســت .ایــن عالمــت ســامتی در
حــد زیســتی اســت .و در حــد روانــی و اجتماعــی
نیــز وضــع زیســتی بــه همیــن شــکل اســت .همــه
افــراد مجهــز بــه سیســتمی بــه نــام اعصــاب
مرکــزی هســتند .ایــن سیســتم هوشــمندانه
محیــط را ارزیابــی مــی کنــد ،انتخابگــر هــم
اســت و عیــب یــاب خــود را نیــز دارد .از مســائلی
کــه بــرای او درد ایجــاد مــی کنــد ،مــی گریــزد
و بــه چیزهایــی کــه برایــش خوشــایند اســت،
روی مــی آورد .ایــن یــک ارتبــاط فــردی اســت
اگــر بگوییــم زندگــی ،مجموعــه ارتباطــات اســت
ســخن گزافــی نگفتــه ایــم امــا ایــن ارتباطــات
بایــد ســازمان یافتــه شــوند .انســان یــک موجــود

عاطفــی ـ هیجانــی اســت ،کامپیوتــر نیســت کــه
فقــط اطالعــات را بگیــرد و پــردازش کنــد.
بعد مسئولیت پذیری نماز
درمــورد انســان مســائل خوشــایند و ناخوشــایند،
فرهنــگ غریــزه و وظیفــه مطــرح اســت .تکالیــف
مذهبــی هــم ،همیــن جــا معنــی پیــدا مــی
کنــد و در همــه جــای دنیــا هــم هســت .نمــاز
یــا آییــن هــای مذهبــی اهــداف چنــد وجهــی
دارنــد .مث ً
الیــک بعــد عصــب شــناختی و روان
شــناختی دارد .زمانــی کــه کســی لبــاس ورزشــی
مــی پوشــد ،رفتــارش عــوض مــی شــود .وقتــی
کــه لبــاس خــواب مــی پوشــد ،رفتــارش هــم بــا
ایــن پوشــش ســازگار مــی شــود .در طــول روز
رفتارهــای مــا ســیال و روان اســت .بــرای ایــن
کــه بــه ایــن رفتــار ســیال نظــم داده شــود،
مســئولیت پذیــری آموختــه مــی شــود امــا
مســئولیت پذیــری در برابــر چــه کســی؟ نمــاز در
درجــه اول یــک امــر درونــی اســت کــه فــرد نمــاز
گــزار مســئولیت پذیــر مــی شــود .در ســاعتی
مقــرر بــا یــک نظــم یافتگــی و آییــن مشــخص
(وضــو و ســایر اعمــال مربوطــه) ،یــک ارتبــاط
خــاص ایجــاد مــی کنــد.

بندگــی او ،خضــوع و خشــوع او باشــد .و دســت خضــوع بــه طرفــش
دراز کننــد .روح روان ،مغــز ســر و کلــهاش بــا آن خدایــی کــه در
مقابــل خانـهاش ایســتاده اســت ،شــفاهاً لــب بــه لــب دارد ،صحبــت
میکنــد .بایــد بفهمــد کــه بــا چهکســی دارد حــرف میزنــد .اگــر
ایــن کار را کــرد میشــود :تنهــی عنالفحشــاء والمنکــر .اگــر هــر
شــبانهروز پنــج بــار ای ـنکار را کــرد ،میشــود :تنهــی عنالفحشــاء
والمنکــر .بــه ایــن خاطــر گفتــه اســت :ان قبلــت قبــل ماســواها و
ان ر ّدت ،ر ّدمــا ســواها .هم ـهاش نمــاز اســت ،نمــاز ،نمــاز هم ـهاش
نمــاز ،نمــاز ،نمــاز اســت.
منبع :یادنامه آیت اهللالعظمی اراکی322/

عادت شکنی نماز
بخشــی از رفتــار مــا بــه خوگیــری و عــادت
مربــوط مــی شــود و نمــاز ایــن عــادت را مــی
شــکند .اینجــا بایــد کار دیگــری کــرد که اســمش
را گــذارده انــد (نیــت) .در واقــع همــه چیــز ابتــدا
بایــد یــک نقشــه داشــته باشــد (برنامــه ریــزی) و
بعــد (عمــل) .بــه عنــوان مثــال غــذا مــی خوریــم
چــون گرســنه شــده ایــم و بعــد از غــذا خــوردن
ســیر مــی شــویم و احســاس رضایــت مــی کنیــم،
پــس انگیــزه مــا فروکــش مــی کنــد .حــال اگــر
بخواهیــم نمــاز بخوانیــم ،ایــن کار بــرای چــه
کســی و بــا چــه انگیــزه ای انجــام مــی گیــرد؟
بــرای خودمــان ،پــدر ،مــادر ،ایــن دنیــا ،آن دنیــا؟!
سیستم عیب یاب
نمــاز در اصــل یــک نــوع حســاب پــس دادن
و یــک سیســتم عیــب یــاب بــرای فــرد اســت.
پــس یــک انگیــزه درونــی مــی خواهــد کــه وقتــی
کســی در مقابــل یــک بــاور حســاب پــس مــی
دهــد ایــن حســاب بایــد جــدی باشــد ،نــه اینکــه
فقــط آییــن را ارائــه دهــد ،بایــد فراتــر رفــت
یــک نمــاز گــزار مــی گویــد مــن در ایــن جایــگاه

عیــب یــاب خــود را دارم نمــاز نوعــی قضــاوت
درونــی اســت .آیــا از صبــح تــا بــه حــال بــه
کســی آســیب و آزاری رســانده ام؟ دروغ گفتــه
ام؟ چنــد تــا بــوق زده ام؟ آیــا واقعــا زدن ایــن
بــوق هــا الزم بــوده؟ بــا ایــن کار آلودگــی صــدا
ایجــاد نمــوده ام .در ایــن صــورت ،در حــد یــک
میلیونیــم در ســکته قلبــی مــردم دخالــت داشــته
ام! در ایــن حــال کــه مــی ایســتم و نمــاز مــی
خوانــم ،در نظامــی کــه مثقــال ذره هــم حســاب
مــی شــود ،مــن رفتــار خــودم را بــه حســاب مــی
کشــم .در قطــره طوفــان نیســت امــا وقتــی قطــره
هــا جمــع شــوند ،ممکــن اســت ســیل و طوفــان
هــم بــه پــا شــود .بنابرایــن نمــاز مــی توانــد یــک
دســتگاه عیــب یــاب دقیــق باشــد کــه اســم آن را
(انعــکاس) یــا (آشــتی باخــود) میگذاریــم .نبایــد
آشــتی بــا خــود را از دســت داد .باالخــره افــراد
بــه دیگــران مــی تواننــد دروغ بگوینــد ،امــا هرگــز
نمــی تواننــد بــه خــود و آن بــاوری کــه از خــود
باالتــر اســت و جلــوی در گاهــش ایســتاده انــد،
دروغ بگوینــد .در اینجــا یــک دســتگاه عیــب
یــاب داریــم کــه در درجــه اول ،بــه درد پاالیــش
ذهــن خودمــان مــی خــورد انســان مــی آموزدکــه:
(خــودت پاســدار خــود بــاش) .ایــن خودبــاوری،
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ایــن اعتمــادی کــه انســان بــه خــود مــی دهــد
کــه مــن قاضــی خــود و در حقیقــت ،در درون
خــود مســتقر و جوابگــو هســتم .ایــن خــود نوعــی
مســئولیت پذیــری اســت.
خودانگیزی
وقتــی فــرد آموخــت کــه نمــاز دســتگاه عیــب
یــاب اســت ،آن وقــت خــودش انگیــزه درونــی
بــرای نمــاز پیــدا مــی کنــد .مــا بایــد انگیــزه
بیرونــی مثــل ،پــدر ،مــادر ،معلــم ،محیــط
تلویزیــون و...را تبدیــل بــه خــود انگیــزی کنیــم.
انگیــزه درونــی هــم بــا بعــد عاطفــی و هیجانــی
رابطــه دارد .یــک بــاور درونــی را یــک پروفســور
ممکــن اســت نداشــته باشــد امــا یــک بــی ســواد
آن را داشــته باشــد .ایــن بــاور درونــی بایــد
(بینــش) مــا را عــوض کنــد ،نــه دانــش مــا را!
هیجانــات بچــه هــا ســرکش ،غریــزی و دلخــواه
اســت .فــردی کــه بــه خاطــر توجــه بــه اهــداف
نمــاز ،اخالقیــات را بهتــر مراعــات مــی کنــد،
مثـ ً
ا حتــی در مــورد فرزنــدش هــم اگــر خطایــی
کــرده باشــد ،از او حاللیــت مــی طلبــد و مــی
گویــد اکنــون موقــع نمــاز اســت و بــه خاطــر
فــان مســئله مــرا حــال کــن .روی نظــر بچــه
اش در مــورد نمــاز اثــر مثبــت مــی گــذارد.
خالف و بی صداقتی
بــه طــور کلــی بچــه هــا دارای شــعور هســتند ،بــه
اعمــال بزرگترهــا دقــت مــی کننــد ،خالفهایــی را
کــه انجــام مــی دهنــد چــه در حضــور یــا غیــاب
ایشــان متوجــه مــی شــوند .بچــه هــا نمــی تواننــد
هضــم کننــد کــه بــا ایــن همــه خــاف و بــی
صداقتــی کــه بــا دیــن و آییــن مغایــرت دارد،
چگونــه مــی تــوان خــود را بنــده خــدا و نمازگــزار
هــم تلقــی کــرد و همچنــان بــه نمــاز ایســتاد؟
بــه طــور خالصــه وقتــی بچــه هــا مــی بیننــد کــه
بــا درســت گفتــن بــه جایــی نمــی رســند و هــر

کــه بیشــتر زور بگویــد ،صدایــش را بلنــد کنــد و
داد و فریــاد کنــد ،بیشــتر بــه دادش مــی رســند
تعارضــی در ذهــن او ایجــاد مــی شــود کــه ایــن
تعــارض را بایــد حــل کنیــم .انســان مســلمان
خــود انگیــزی دارد ،بــه طــرف ســامتی خــود
روی مــی آورد مــا مــی توانیــم هدایتگــر باشــیم.
یــک فرزانــه ،راه را نشــان مــی دهــد ،بــدون ایــن
کــه خــودش ســد معبــر کند.مــی درخشــد ،بــدون
اینکــه چشــمها خیــره کنــد .تیــز اســت ،بــدون
اینکــه ببــرد .درس اخــاق را بــا ژســت نمــی
تــوان داد! هیجــان هــا را نمــی تــوان فروخــت
و معاملــه کــرد! والدیــن نبایــد نمــاز خوانــدن را
بــا وعــده خریــدن موبایــل یــا چیزهــای دیگــر
بــه ابتــذال بکشــانند .بایــد بــه فرزنــدان نشــان
بدهیــم کــه نفــع ایــن چنیــن آیینــی بــه خــود
فــرد مــی رســد و ایــن ،یعنــی همــان (مدنیــت)،
جامعــه پذیــری و مســئولیت پذیــری .کــودک یــا
دانــش آمــوزی کــه مســئولیت پذیــر نیســت ،اگــر
تمــام  24ســاعت هــم در خانــه نمــاز بخوانــد امــا
ضــد اجتماعــی باشــد ،ایــن نمــاز بــه چــه درد او
مــی خــورد؟
نماز نوعی عشق ورزی
بایــد در عمــل ،بــا نمــاز خوانــدن روز بــه روز
پــاک تــر شــویم ،مــا مــی خواهیــم روح را صیقــل
دهیــم .بایــد بــرای فــرد در نمــاز خوانــدن ،نوعــی
ارتقــای فرهنگــی حاصــل شــود .و نبایــد نمــاز بــه
صــورت یــک امــر تکــراری درآیــد و فــرد مثــل
ضبــط صــوت فقــط کلماتــی را بیــان کنــد .پــس
جشــن تکلیــف گرفتــن کافــی نیســت ،بایــد
ســطح نمــاز باالتــر بــرود بایــد بــه بچــه هــا
یــاد بدهیــم کــه چیــزی را کــه خداونــد تأییــد
و تأکیــد فرمــوده امــری بحــق و مملــو از راســتی
و عدالــت اســت .نبایــد فقــط (بایدهــا) مطــرح
شــوند بلکــه منطقــی بــه دنبــال داشــته باشــد.
تکالیــف بایــد یــه یــک نــوع یادگیــری فعــال

تبدیــل شــود تــا فــرد آن را درونــی ســازی کنــد.
اصــوالً ایــن مســائل بــا هیجــان ،عاطفــه و عشــق
واال ســرو کار دارد .بایــد عشــق ورزیــدن را بــه
خــود ،بــه خــدا و تمــام هســتی آموخــت .یــک
نوجــوان بایــد یــاد بگیــرد کــه پایــان هــوس آغــاز
عشــق اســت .او هــوس مــی کنــد بــازی کنــد
و ایــن هــوس اگــر بــه فضیلــت تبدیــل شــود،
یــک مســئولیت اســت .متأســفانه ایــن آموزشــها
در آمــوزش مهــارت هــای اجتماعــی ،جایگاهــی
ندارنــد .گرفتــاری در آمــوزش مهــارت هــای
اجتماعــی ،چگونگــی ارتبــاط برقــرار کــردن بــا
خــود ،دیگــران ،خــدا ،عالــم هســتی و غیــره اســت
کــه بایــد اینهــا را آمــوزش داد ،امــا مــا ذهنــی بــا
هویــت چهــل تکــه درســت مــی کنیــم ،در نتیجــه
فــرد یــک شــخصیت یــک پارچــه نخواهد داشــت،
یعنــی مث ـ ً
ا نمازگــزار هــم مــی خواهــد نمــازش
را بخوانــد و هــم دروغــش رابگویــد .بایــد بدانیــم
انســان ســازی توســط دانــش انجــام نمــی شــود.
ایــن فرهنــگ ،مذهــب ،اخــاق و هنــر اســت کــه
از دانشــمند و غیــر دانشــمند ،انســان مــی ســازد.
دنیــا همــه شــور اســت .بایــد عشــق بــه زندگــی
را بــه بچــه هــا یــاد بدهیــم .فرزانــه ای مــی گوید:
(دنیــا همــه تاریکــی اســت ،مگــر آنکــه شــوری در
میــان باشــد .همــه دانشــها همــه شــورها کورنــد،
مگــر آنکــه دانشــی در میــان باشــد .همــه دانشــها
یــاوه هســتند ،مگــر آنکــه تالشــی در میــان باشــد.
همــه تالشــها بــی فرجامنــد ،مگــر آنکــه عشــق
در میــان باشــدو عشــق بــی فرزانگــی ،دیوانگــی
اســت) .ایــن عشــق اســت کــه زیبایــی را مــی
آفرینــد .زیبایــی ،عشــق ورزیــدن بــه زندگــی،
انســان بــودن ،حــق بــودن و عدالــت را بایــد
بیاموزیــم و بیاموزانیــم .زیــر بنــای همــه مســائل
مربــوط بــه بهداشــت روانــی ،عدالــت اســت ،خــدا
عــادل اســت و همــه اعمــال در مقابــل او انجــام
مــی شــود ،بنابرایــن ،بایســتی ترازوهــا را میــزان
کنیــم .هیجاناتمــان را از دروغ ،تزویــر ،هالــه

پــردازی و ...پــاک کنیــم ،در آن صــورت اســت
کــه ارتبــاط برقــرار مــی شــود و رفتارهــا تغییــر
مــی کننــد .تغییــر رفتــار یعنــی بــروز یــک رفتــار
هدفمنــد کــه قبـ ً
ا وجــود نداشــته و نســبتا پایدار
اســت ،نــه رفتــاری کــه مدتــی انجــام شــود بعــد
تعطیــل و تــرک شــود.
خرد ورزی
بعــد خــردورزی را بایــد بــا شــادی و نشــاط همراه
نمــود منتهــی شــادی تقســیم نشــده انــدوه ب َـ َزک
شــده اســت .دل ،دو دهلیــز دارد :در یکــی غــم
و دیگــری شــادی اســت .انســان بایــد یــا بگیــرد
کــه اگــر بــا غــم دیگــران بخندنــد ،غــم از خــواب
بیــدار مــی شــود .شــاد بــودن هنــر اســت و
شــاد کــردن هنــری واالتــر .ولــی واقعیــت ایــن
اســت کــه اگــر شــادی نباشــد تکلیــف تبدیــل
بــه جریمــه مــی شــود .بایــد قبــض جریمــه را
خودمــان بدهیــم .معنــی اینکــه مــدام قبــض
جریمــه را بــه دیگــران بدهیــم ،ایــن اســت کــه
آنهــا همیشــه گناهــکار هســتند ،در حالــی کــه
خداونــد خیلــی بخشــنده و مهربــان اســت .بــه
طــور کلــی ،مــا خیلــی ســخت گیــر هســتیم،
بــرای پرونــده هــای خیلــی کوچــک ،قضــاوت
(جــرم) مــی کنیــم ،بایــد دوســت داشــتن و
عشــق ورزی را آموخــت ،باالتریــن دوســت مــا
در کنارمــان اســت ،دوســت او باشــیم ،دشــمن او
نباشــیم .ایــن دوســت داشــتن اگــر یــاد گرفتــه
شــود ،آرام آرام در آن بســتر ،جایــگاه عبــادت
روشــن مــی شــود .بایــد بســتر را آمــاده کنیــم .اما
اگــر در ایــن زمینــه ،بــدون آب دانه کاشــته شــود،
خشــک مــی شــود .آب همــان بســتر اســت .ایــن
بســتر همــان دوســت داشــتن ،عشــق ورزیــدن و
عدالــت اســت .دنیــا قانونمنــد اســت ،نظــم دارد.
باالتریــن نظــم هــم همیــن (زیبایــی آفرینــش)
اســت و ایــن خــود بســیار تحســین برانگیــز اســت.
جمــال و کمــال در خــود

