
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 خــوِد زیســتن، قانونمنــدی وجــود دارد. 
مــن اگــر گرســنه شــوم، محــرک گرســنگی انگیزه 
خــوردن مــی شــود و پاســخ متناســب هــم، همــان 
رفــع گرســنگی اســت. ایــن عامــت ســامتی در 
حــد زیســتی اســت. و در حــد روانــی و اجتماعــی 
نیــز وضــع زیســتی بــه همیــن شــکل اســت. همــه 
ــاب  ــام اعص ــه ن ــتمی ب ــه سیس ــز ب ــراد مجه اف
مرکــزی هســتند. ایــن سیســتم هوشــمندانه 
محیــط را ارزیابــی مــی کنــد، انتخابگــر هــم 
اســت و عیــب یــاب خــود را نیــز دارد. از مســائلی 
ــزد  ــرای او درد ایجــاد مــی کنــد، مــی گری کــه ب
ــت،  ــایند اس ــش خوش ــه برای ــی ک ــه چیزهای و ب
ــردی اســت  ــاط ف ــک ارتب ــن ی ــی آورد. ای روی م
اگــر بگوییــم زندگــی، مجموعــه ارتباطــات اســت 
ــات  ــن ارتباط ــا ای ــم ام ــه ای ــی نگفت ــخن گزاف س
بایــد ســازمان یافتــه شــوند. انســان یــک موجــود 

عاطفــی ـ هیجانــی اســت، کامپیوتــر نیســت کــه 
ــد. ــردازش کن ــرد و پ ــات را بگی ــط اطاع فق

بعد مسئولیت پذیری نماز
درمــورد انســان مســائل خوشــایند و ناخوشــایند، 
فرهنــگ غریــزه و وظیفــه مطــرح اســت. تکالیــف 
ــی پیــدا مــی  ــی هــم، همیــن جــا معن مذهب
ــاز  ــت. نم ــم هس ــا ه ــای دنی ــه ج ــد و در هم کن
ــی  ــد وجه ــداف چن ــی اه ــای مذهب ــن ه ــا آیی ی
ــناختی و روان  ــب ش ــد عص ــک بع ــد. مثًای دارن
شــناختی دارد. زمانــی کــه کســی لبــاس ورزشــی 
ــی  ــی شــود. وقت ــارش عــوض م ــی پوشــد، رفت م
کــه لبــاس خــواب مــی پوشــد، رفتــارش هــم بــا 
ــول روز  ــود. در ط ــی ش ــازگار م ــش س ــن پوش ای
ــن  ــرای ای ــت. ب ــیال و روان اس ــا س ــای م رفتاره
ــود،  ــم داده ش ــیال نظ ــار س ــن رفت ــه ای ــه ب ک
مســئولیت پذیــری آموختــه مــی شــود امــا 
مســئولیت پذیــری در برابــر چــه کســی؟ نمــاز در 
درجــه اول یــک امــر درونــی اســت کــه فــرد نمــاز 
ــاعتی  ــود. در س ــی ش ــر م ــئولیت پذی ــزار مس گ
ــن مشــخص  ــی و آیی ــک نظــم یافتگ ــا ی ــرر ب مق
ــاط  ــک ارتب ــه(، ی ــال مربوط ــایر اعم ــو و س )وض

ــد. ــی کن خــاص ایجــاد م

عادت شکنی نماز
بخشــی از رفتــار مــا بــه خوگیــری و عــادت 
ــی  ــادت را م ــن ع ــاز ای ــود و نم ــی ش ــوط م مرب
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 
ــه  ــرای چ ــن کار ب ــم، ای ــاز بخوانی ــم نم بخواهی
ــرد؟  ــی گی ــزه ای انجــام م ــه انگی ــا چ کســی و ب
بــرای خودمــان، پــدر، مــادر، ایــن دنیــا، آن دنیــا؟!

سیستم عیب یاب
ــس دادن  ــاب پ ــوع حس ــک ن ــل ی ــاز در اص نم
ــت.  ــرد اس ــرای ف ــاب ب ــب ی ــتم عی ــک سیس و ی
پــس یــک انگیــزه درونــی مــی خواهــد کــه وقتــی 
ــی  ــس م ــاب پ ــاور حس ــک ب ــل ی کســی در مقاب
دهــد ایــن حســاب بایــد جــدی باشــد، نــه اینکــه 
ــت  ــر رف ــد فرات ــد، بای ــه ده ــن را ارائ ــط آیی فق
یــک نمــاز گــزار مــی گویــد مــن در ایــن جایــگاه 

ــاوت  ــی قض ــاز نوع ــود را دارم نم ــاب خ ــب ی عی
ــه  ــال ب ــه ح ــا ب ــح ت ــا از صب ــت. آی ــی اس درون
ــه  ــانده ام؟ دروغ گفت ــیب و آزاری رس ــی آس کس
ــن  ــا زدن ای ــا واقع ــوق زده ام؟ آی ــا ب ــد ت ام؟ چن
ــن کار آلودگــی صــدا  ــا ای ــوده؟ ب ــوق هــا الزم ب ب
ــک  ــن صــورت، در حــد ی ایجــاد نمــوده ام. در ای
میلیونیــم در ســکته قلبــی مــردم دخالــت داشــته 
ــی  ــاز م ــتم و نم ــی ایس ــه م ــال ک ــن ح ام! در ای
ــم، در نظامــی کــه مثقــال ذره هــم حســاب  خوان
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 
ــا )آشــتی باخــود( میگذاریــم. نبایــد  )انعــکاس( ی
ــراد  ــره اف ــود را از دســت داد. باالخ ــا خ آشــتی ب
بــه دیگــران مــی تواننــد دروغ بگوینــد، امــا هرگــز 
ــاوری کــه از خــود  نمــی تواننــد بــه خــود و آن ب
ــد،  ــوی در گاهــش ایســتاده ان ــر اســت و جل باالت
دروغ بگوینــد. در اینجــا یــک دســتگاه عیــب 
یــاب داریــم کــه در درجــه اول، بــه درد پاالیــش 
ذهــن خودمــان مــی خــورد انســان مــی آموزدکــه: 
ــاوری،  ــن خودب ــاش(. ای )خــودت پاســدار خــود ب

ــه  ــدا ک ــت،  در ابت ــه ای اس ــدن وظیف ــای ب ــوی از اعض ــر عض ــرای ه ب
ــا بیشــتر نیســت.  قیــام و قعــود و رکــوع و ســجود باشــد کــه چهــار ت
بــرای هــر یــک وظیفــه اســت،  از فــرق ســر تــا نــوک پــا،  بــرای چشــم،  
بــرای گــوش،  کــف،  دســت ها،  ســر زانــو،  حتــی نــوک انگشــت ها،  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 می گویــد إیــاک نعبــد و ایــاک 
ــل چه کســی ایســتاده اســت.  ــه مقاب ــد متوجــه باشــد ک نســتعین، بای
ــد  ــه باش ــد متوج ــت. بای ــه خداس ــه خان ــتاده ک ــه ای ایس ــل خان مقاب
ــادت او باشــد. در  ــا در عب ــوک پ ــا ن ــر ت ــز س ــی اعضــا از مغ ــه تمام ک

بندگــی او،  خضــوع و خشــوع او باشــد. و دســت خضــوع بــه طرفــش 
ــه در  ــی ک ــا آن خدای ــه اش ب ــز ســر و کل ــد. روح روان،  مغ دراز کنن
مقابــل خانــه اش ایســتاده اســت، شــفاهاً لــب بــه لــب دارد،  صحبــت 
ــد. اگــر  ــا چه کســی دارد حــرف می زن ــد بفهمــد کــه ب ــد. بای می کن
ــر  ــر ه ــر. اگ ــی عن الفحشــاء والمنک ــود: تنه ــرد می ش ــن کار را ک ای
ــار ایــن کار را کــرد، می شــود: تنهــی عن الفحشــاء  شــبانه روز پنــج ب
ــه ایــن خاطــر گفتــه اســت: ان قبلــت قبــل ماســواها و  و المنکــر. ب
ان رّدت،  رّدمــا ســواها. همــه اش نمــاز اســت،  نمــاز،  نمــاز همــه اش 

نمــاز،  نمــاز،  نمــاز اســت.
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ــه خــود مــی دهــد  ــن اعتمــادی کــه انســان ب ای
ــت، در درون  ــود و در حقیق ــی خ ــن قاض ــه م ک
خــود مســتقر و جوابگــو هســتم. ایــن خــود نوعــی 

ــری اســت. مســئولیت پذی

خودانگیزی
ــب  ــتگاه عی ــاز دس ــه نم ــت ک ــرد آموخ ــی ف وقت
ــی  ــزه درون ــودش انگی ــت خ ــت، آن وق ــاب اس ی
ــزه  ــد انگی ــا بای ــد. م ــی کن ــدا م ــاز پی ــرای نم ب
معلــم، محیــط  مــادر،  پــدر،  مثــل،  بیرونــی 
تلویزیــون و...را تبدیــل بــه خــود انگیــزی کنیــم. 
ــی  ــا بعــد عاطفــی و هیجان ــی هــم ب انگیــزه درون
ــی را یــک پروفســور  ــاور درون رابطــه دارد. یــک ب
ممکــن اســت نداشــته باشــد امــا یــک بــی ســواد 
آن را داشــته باشــد. ایــن بــاور درونــی بایــد 
ــا را!  ــش م ــه دان ــد، ن ــوض کن ــا را ع ــش( م )بین
ــزی و دلخــواه  ــا ســرکش، غری ــات بچــه ه هیجان
ــه اهــداف  ــه خاطــر توجــه ب اســت. فــردی کــه ب
ــد،  ــی کن ــات م ــر مراع ــات را بهت ــاز، اخاقی نم
مثــًا حتــی در مــورد فرزنــدش هــم اگــر خطایــی 
ــی  ــد و م ــی طلب ــت م ــد، از او حالی ــرده باش ک
ــر  ــه خاط ــت و ب ــاز اس ــع نم ــون موق ــد اکن گوی
ــرا حــال کــن. روی نظــر بچــه  ــان مســئله م ف

ــذارد. ــی گ ــت م ــر مثب ــاز اث ــورد نم اش در م

خالف و بی صداقتی
بــه طــور کلــی بچــه هــا دارای شــعور هســتند، بــه 
اعمــال بزرگترهــا دقــت مــی کننــد، خافهایــی را 
کــه انجــام مــی دهنــد چــه در حضــور یــا غیــاب 
ایشــان متوجــه مــی شــوند. بچــه هــا نمــی تواننــد 
ــی  ــاف و ب ــه خ ــن هم ــا ای ــه ب ــد ک ــم کنن هض
ــرت دارد،  ــن مغای ــن و آیی ــا دی ــه ب ــی ک صداقت
چگونــه مــی تــوان خــود را بنــده خــدا و نمازگــزار 
ــاز ایســتاد؟  ــه نم ــان ب ــرد و همچن ــی ک ــم تلق ه
بــه طــور خاصــه 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 
ــلمان  ــان مس ــم. انس ــل کنی ــد ح ــارض را بای تع
ــود  ــامتی خ ــرف س ــه ط ــزی دارد، ب ــود انگی خ
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 
ــدون  ــز اســت، ب ــد. تی ــره کن ــه چشــمها خی اینک
ــی  ــت نم ــا ژس ــاق را ب ــرد. درس اخ ــه بب اینک
ــت  ــوان فروخ ــی ت ــا را نم ــان ه ــوان داد! هیج ت
ــدن را  ــاز خوان ــد نم ــن نبای ــرد! والدی ــه ک و معامل
ــر  ــای دیگ ــا چیزه ــل ی ــدن موبای ــده خری ــا وع ب
ــان  ــدان نش ــه فرزن ــد ب ــانند. بای ــذال بکش ــه ابت ب
ــه خــود  ــی ب ــن آیین ــن چنی ــع ای ــه نف ــم ک بدهی
فــرد مــی رســد و ایــن، یعنــی همــان )مدنیــت(، 
جامعــه پذیــری و مســئولیت پذیــری. کــودک یــا 
دانــش آمــوزی کــه مســئولیت پذیــر نیســت، اگــر 
تمــام 24 ســاعت هــم در خانــه نمــاز بخوانــد امــا 
ضــد اجتماعــی باشــد، ایــن نمــاز بــه چــه درد او 

مــی خــورد؟

نماز نوعی عشق ورزی
ــه روز  ــدن روز ب ــاز خوان ــا نم ــل، ب ــد در عم بای
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 
ــل  ــرد مث ــد و ف ــراری درآی ــر تک ــک ام صــورت ی
ضبــط صــوت فقــط کلماتــی را بیــان کنــد. پــس 
جشــن تکلیــف گرفتــن کافــی نیســت، بایــد 
ــا  ــه ه ــه بچ ــد ب ــرود بای ــر ب ــاز باالت ــطح نم س
ــد  ــد تأیی ــه خداون ــزی را ک ــه چی ــم ک ــاد بدهی ی
و تأکیــد فرمــوده امــری بحــق و مملــو از راســتی 
ــرح  ــا( مط ــط )بایده ــد فق ــت. نبای ــت اس و عدال
ــد.  ــته باش ــال داش ــه دنب ــی ب ــه منطق ــوند بلک ش
ــال  ــری فع ــوع یادگی ــک ن ــه ی ــد ی ــف بای تکالی

تبدیــل شــود تــا فــرد آن را درونــی ســازی کنــد. 
اصــوالً ایــن مســائل بــا هیجــان، عاطفــه و عشــق 
ــه  ــدن را ب ــق ورزی ــد عش ــرو کار دارد. بای واال س
ــک  ــت. ی ــتی آموخ ــام هس ــدا و تم ــه خ ــود، ب خ
نوجــوان بایــد یــاد بگیــرد کــه پایــان هــوس آغــاز 
ــد  ــازی کن ــد ب ــی کن ــوس م ــت. او ه ــق اس عش
ــود،  ــل ش ــت تبدی ــه فضیل ــر ب ــوس اگ ــن ه و ای
یــک مســئولیت اســت. متأســفانه ایــن آموزشــها 
ــی  ــی، جایگاه ــای اجتماع ــارت ه ــوزش مه در آم
ندارنــد. گرفتــاری در آمــوزش مهــارت هــای 
ــا  ــردن ب ــرار ک ــاط برق ــی ارتب ــی، چگونگ اجتماع
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 مثــًا 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 تاشــی در میــان باشــد. 
ــد، مگــر آنکــه عشــق  ــی فرجامن همــه تاشــها ب
ــی فرزانگــی، دیوانگــی  ــان باشــدو عشــق ب در می
ــی  ــی را م ــه زیبای ــت ک ــق اس ــن عش ــت(. ای اس
ــی،  ــه زندگ ــدن ب ــق ورزی ــی، عش ــد. زیبای آفرین
انســان بــودن، حــق بــودن و عدالــت را بایــد 
بیاموزیــم و بیاموزانیــم. زیــر بنــای همــه مســائل 
مربــوط بــه بهداشــت روانــی، عدالــت اســت، خــدا 
ــل او انجــام  ــادل اســت و همــه اعمــال در مقاب ع
مــی شــود، بنابرایــن، بایســتی ترازوهــا را میــزان 
از دروغ، تزویــر، هالــه  را  کنیــم. هیجاناتمــان 

ــت  ــورت اس ــم، در آن ص ــاک کنی ــردازی و... پ پ
ــر  ــرار مــی شــود و رفتارهــا تغیی کــه ارتبــاط برق
مــی کننــد. تغییــر رفتــار یعنــی بــروز یــک رفتــار 
هدفمنــد کــه قبــًا وجــود نداشــته و نســبتا پایدار 
اســت، نــه رفتــاری کــه مدتــی انجــام شــود بعــد 

ــرک شــود. ــل و ت تعطی

خرد ورزی
بعــد خــردورزی را بایــد بــا شــادی و نشــاط همراه 
نمــود منتهــی شــادی تقســیم نشــده انــدوه بـَـَزک 
ــم  ــی غ ــز دارد: در یک ــت. دل، دو دهلی ــده اس ش
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 
ــن  ــت ای ــی واقعی ــر. ول ــری واالت ــردن هن ــاد ک ش
ــل  ــف تبدی ــد تکلی ــادی نباش ــر ش ــه اگ ــت ک اس
ــه را  ــض جریم ــد قب ــود. بای ــی ش ــه م ــه جریم ب
ــض  ــدام قب ــه م ــی اینک ــم. معن ــان بدهی خودم
ــه  ــن اســت ک ــم، ای ــه دیگــران بدهی جریمــه را ب
ــه  ــی ک ــتند، در حال ــکار هس ــه گناه ــا همیش آنه
ــه  ــت. ب ــان اس ــنده و مهرب ــی بخش ــد خیل خداون
ــتیم،  ــر هس ــخت گی ــی س ــا خیل ــی، م ــور کل ط
ــاوت  ــک، قض ــی کوچ ــای خیل ــده ه ــرای پرون ب
)جــرم( مــی کنیــم، بایــد دوســت داشــتن و 
ــا  ــت م ــن دوس ــت، باالتری ــق ورزی را آموخ عش
در کنارمــان اســت، دوســت او باشــیم، دشــمن او 
ــه  ــاد گرفت ــر ی ــن دوســت داشــتن اگ نباشــیم. ای
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. 
ــش(  ــی آفرین ــن )زیبای ــم همی ــم ه ــن نظ باالتری
اســت و ایــن خــود بســیار تحســین برانگیــز اســت. 

ــود ــال در خ ــال و کم جم
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