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مقدمه
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
نماز ميراث همه انبياء الهي و بهترين هديه ي آنان براي ارتباط خلق با خالق خويش است .زيباترين تجلي نيايش را
در سيماي نماز ميتوان به مشاهده نشست .رکوع و سجود آن مظهر اندکاک کوه انانيّت انسان در ظهور آيت ربوبيّت
حق است .انسان نمازگزار در قيام خويش زبان تحميد دارد و در خاک افتادنش با زبان تسبيح ،عظمت و علّو او را
ميستايد و مجدداً ايمان خود را به گواهي ميايستد.
اقامه نماز و بزرگداشت مقام نمازگزاران ثمره ي حاکميت صالحان بر گستره ي زمين است .زيرا صلح و آرامش،
سالمت و سعادت ،رفاه و برکت ،صالح و رشد ،اطمينان و اعتماد و باالخره کمال انسان را در پرتو پيوند و ارتباط
باخدا محقق و سودمند ميدانند .در مقابل هر آنگاه که اين فريضه ي بزرگ الهي معطل بماند و يا حق آن اداء نگردد.
اضطراب و نگراني ،زشتي و تباهي ،کجروي و کج انديشي ،غرور و فريب ،جان بياميد و اعتماد انسان بينيايش را
مورد هجوم قرار ميدهد.
از آن روز که پرچم حاکميت اسالم در کشور برافراشتهتر شد و انديشه ي اسالمي ،حکمت عملي خود را در عرصه
ي زندگي انسان و اداره ي جامعه به تجربه نشسته است ،دلسوختگان وادي معرفت حق و محبت دوست برآن شده
اند هر
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روز رساتر از روز پيش نداي «اهلل اکبر» را بر بلنداي مأذنه ي جان انسانها سر دهند و جانهاي مشتاق جوانان را در
زالل جاري نيايش شستوشو دهند.
براي تحقق اين آرزو ،انديشمندان ،متفکران ،هنرمندان و در يک کلمه همه ي آناني که راهيابي انسان به آبشخور
هدايت را وظيفه ي خود ميدانند با اشارت مقام عظماي واليت همراه و همدل شدند .اجالسهاي ساليانه ميقات اهل
نياز است که با مرور بر آنچه کرده اند براي عبور از مسير آنجا که بايد بروند ،احرام ميبندند.
گفت و شنودهاي اين مجمع عالوه بر اينکه رهگشاي فعاليتهاي رسمي و روزمره ي مسئوالن فرهنگي ،تربيتي و
آموزشي و اجتماعي است ،ميتواند براي همه ي کساني که درباره ي نماز و نيايش مجالي براي انديشيدن و اشتياقي
براي کوشيدن دارند ،مفيد و سودمند باشد.

برهمين باور دومين دفتر مجموعه ي سخنرانيهاي برگزيده ي اجالسهاي سراسري نماز که با هم ارتباط موضوعي
دارند ،تحت عنوان «نماز و تربيت» از سوي دبيرخانه دائمي اجالس سراسري نماز تقديم دانش پژوهان و
دانشجويان و ارباب رأي و نظر و همه خوانندگان محترم ميگردد .اميد آنکه خداي متعال اين اندک را به فضل
بيکران خويش پذيرا باشد.
دکتر محمديان
معاون تحقيق و تأليف
و مسئول دبيرخانه دائمي اجالس سراسري نماز
01جماديالثاني 8181
والدت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عليها
[ صفحه ]1

مباني روان شناختي و تربيتي نماز
دکترغالمعلي افروز
بسم اهلل و باهلل من اهلل الي اهلل و في سبيل اهلل و علي ملة رسول اهلل صلياهلل عليه و آله و سلم.
عنوان بحث بنده «نگاهي به مباني روان شناختي و تربيتي نماز»  ،بخصوص نگرش کودکان و نوجوانان نسبت به
منش و شخصيت نمازگزار است .عقيده داشتم که بيشترين وقت را به دومين قسمت مطلبماختصاص بدهم ،زيرا
فرصتم بسيار محدود است .شايسته و بايسته اين است .که ضمن پرداختن به اقامه ي نماز و رونق نماز در جامعه ،به
نمازگزاران بيش از نماز وتازه نمازخوانها بپردازيم ،زيرا اگر براي شخصيت نمازگزاران بيشتر ارزش قائل شويم و
هميشه شخصيت نمازگزاران در نزد ديگران ،عليالخصوص کودکان و نوجوانان تداعيگر همه ي فضيلتهاي اخالقي
و معنوي باشد ،آنها تالش ميکنند خود را با آنها همانند سازند و به جرگه ي مسلمين بپيوندند .به طور کلي همه ي
ما قبول داريم که هدف از آفرينش انسان عبادت خالق منان است و عبادت يعني برخورداري ازنيت و انديشه ي
خالصانه و موحدانه و حرکت هدفمند و جهت دار به سوي خدا ،اما هدف
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از عبادت نيز تربيت و رشد وکمال انسان است و هدف غايي در تربيت انسان که همه ي پبامبران الهي بر آن مبعوث
شدهاند ،رسيدن به فالح است و بس .اولين نوايي که رسول خدا پس ازبعثت طنينافکن مينمايند ،سرود آزادگي و
رهايي انسان از همه ي وابستگيها و پيوند بااهلل براي نيل به فالح است که فرمودند« :قولوا الاله االاهلل تفلحوا» :
بگوييد هيچ الهي جز اهلل نيست ،تا به فالح برسيد .چرا که انسان فقط در سايه ي نفي اله ها و آفات رشد و پيوند
بااهلل ،عامل رشد ،به فالح ميرسد .فالح يعني رسيدن به کمال مطلوب تواناييها و قابليت هاي وجود و جوهره
انساني است .به ديگر سخن به فالح رسيدن ،تزکيه ي وجود از همه ي وابستگي ها ،اتصاف به صفات اهلل و تقرب به
حق است.
بنابراين هر که خود را از وابستگيهاي جهان مادي و دنياي دلبستگي ها و اله ها بيشتر رها کند ،طريق رشد و
هدايت را بيشتر و بهتر از ديگران ميپيمايد و به انديشه ي توحيدي ميرسد ،تا بدانجا که همه ي وجودش خدايي
شده ،جز حق نميگويد و جز حق نميجويد .ويژگيهاي خلقتي و فطري انسان به گونه اي است که قابليت
جانشيني خدا را در زمين دارد و ميتواند تمام توانايي ها و استعدادهاي خود را در محيطي به وسعت تمام جهان

هستي شکوفا کند؛ اما سخن اين است که انسان چگونه ميتواند به فالح برسد و مؤثرترين روش تربيتي در اين
مسير کدام است؟ بدون ترديد ادامه ي هر روشي بدون توجه به ويژگي هاي رواني و قوانين حاکم بر نفسانيات انسان
و در برداشتن نيازهاي متنوع زيستي  -شناختي و رواني  -اجتماعي وي نميتواند مؤثر واقع گردد .انسان فطرتاً
موجودي خداجو ،خالق و کنجکاو است ،و جستوجوگري ،از ويژگيهاي فطري  -شناختي انسان است .خميرمايه
خداجويي ،خالقيت و
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آفرينندگي ،همان کنجکاوي است که در نهاد آدمي است .رشد متعادل و متعالي انسان در گرو حسن تأمين نيازهاي
اساسي اوست ،و در کنار نيازهاي زيستي ،حسن ارضاي نيازهاي عاطفي و ذهني ،مناسب ترين بستر براي رشد
شخصيت و آفرينندگي فکري انسان است .اما وجود در حال رشد و شخصيت متحول و پوياي آدمي زماني ميتواند
از آرامش کامل و سکينه ي قلبي و رضامندي دروني برخوردار شود که رويش همه جوانه ها فراهم آيد و زمينه
اعتالء و پيوند با گستره ي هستي هموار شده ،انسان از هر تعارض و دوگانگي وحسرت و حيراني رها گردد.
پيچيدگي خلقت آدمي به گونه اي است که نيازهاي عاليه ي انسان جز با گسستن حلقه هاي زنجير تعلق و رهايي از
وابستگيهاي دنيوي وآزادگي و وارستگي مقدور نخواهد بود ،تابدانجا که عاليترين نياز انسان که همانا شکفتن همه
ي غنچه هاي وجود و نيل به فالح و عروج است ،جز با ارتباط مستقيم و سخن گفتن با خدا و دريافت پاسخ
حضرتش ميسر نخواهد بود؛ نماز کامل ترين پاسخ به عاليترين نياز انسان است .به فرموده ي امام راحل رضوان اهلل
تعالي عليه در جميع عبادات خصوصاً نماز که جامعيت دارد و منزله آن در عبادات منزله انسان کامل است و منزله
اسم اعظم درک خود اسم اعظم است ،انسان زماني ميتواند به فالح برسد که با غلبه بر کشش هاي نفساني ،قرباني
کردن هوسها و بريدن از همه ي وابستگيها ،خروج از ايستگاه هاي فکري و رواني و ترک خودبيني ،با علم و ايمان
واطمينان و تسليم وجود به درگاه حق ،در سکوي نماز ،گويد «خدا» و به همين دليل است که خداوند سبحان
ميفرمايد« :قدافلح المؤمنون الذينهم فيصلوتهم خاشعون و الذينهم عن اللغو معرضون»  .همانا مؤمناني به فالح
ميرسند که با همه وجود در نمازشان خاضع و خاشعند .وقتي که انسان به درجه
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خشوع برسد و همه فکر و ذکر و انديشه و عملش براي خدا باشد ،ديگر از همه آنچه غير خدايي است و همه موانع
و آفات رشد و فالح رويگردان ميشود ،ازحريم عفت و عصمت پاي بيرون نميگذارد ،در انجام هر خيري از
ديگران پيشي ميگيرد ،هرگز دچار شرک و ريا نميگردد و وجودش مخزن نيکيها ،مظهر زيباييها ،زينت جامعه،
درمانگر دردها و آسيبهاي اجتماعي ميشود .ترديدي نيست که نماز انسان را از همه بديها و آسيبها باز ميدارد و
نمازگزار را آمر به معروف وناهي از منکر ميکند .اما نمازي اين نقش اساسي را دارد و نمازگزاري ميتواند از چنين
جايگاه وااليي برخوردار باشد که جلوههايي ازوجه معنوي نماز در وي متجلي گردد .به فرموده امام راحل ،براي
نماز ،غير ازاين صورت ،معنايي است و نيز غير از اين ظاهر باطني است و چنانکه ظاهر را آدابي است که مراعات
ننمودن آنها موجب بطالن نماز صوري يا نقصان آن گردد ،از براي باطن همين طور آدابي است قلبيه باطنيه که با
مراعات ننمودن آنها نماز معنوي را بطالن يا نقصان دست دهد .چنانکه با مراعات آنها نماز داراي روح ملکوتي شود
و ممکن است پس از مراقبت و اهتمام به آداب باطنيه شخص مصلي را ،نصيبي از سرّ الهي نماز اهل معرفت
واصحاب قلوب حاصل شود که آن قرةالعين اهل سلوک و حقيقت معراج قرب محبوب است؛ زيرا نماز مقام عروج
به مقام قرب و حضور در محضر انس و سالک را مراعات آداب حضور در محضر مقدس ملک الملوک الزم است.
هرامري از مقدمات ،هر رکني از ارکان نماز پاسخي است به يک نياز ،نياز به پااليش جسم وجان ،نياز به اعالم
عبوديت ،نيازبه انديشه ي توحيدي ،توجه به ظل رويت و ظل عبوديت ،خروج از چاه عميق طبيعت و ورود به
صراط مستقيم ،رهايي از خود و تقرب به دوست و نياز به تسليم .هر قدر انسان بيشتر خود را
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تسليم حق کند ،قدرت و اقتدارش افزون ميگردد ،تا بدانجا که تسليم محض و عبوديت مطلقه از اعال مراتب کمال و
ارفع مقامات انسان است که قدرت سير و معراج را ارزاني انسان ميدارد .پس هر که کمال ميجويد ،هر که اعتالء
ميطلبد و هر که اقتدار ميخواهد ،بايد ترک خودخواهي و خود محوري کند و با تسليم پذيري محض در برابر ذات
حق به مقام عبوديت نائل آيد .به عنوان مثال وضو که مقدمه اي است براي نماز ،يک پديده ي ويژه ي تن  -رواني
و معنوي و روحاني است که باتطهير و پااليش وجود و طهارت جسم و روان از ناپاکيها و نادرستيها مقدمه و شرط
اوليه ي حضور در محضر رب العالمين را فراهم ميکند .توضيحم ازاين جهت است که وقتي اين نکات را براي

نوجوانان و جوانان به زبان ساده توضيح بدهيم ،آنها وقتي معنا و مفهوم وضو را در حد توان خودشان درک کنند ،به
هنگام وضو ،با آگاهي وضو بگيرند .دوست ميدارند که هميشه با وضو باشند واگر براي آنها مطرح بکنيم که کساني
که باوضو هستند و با وضو سرکالس ميروند از دامنه توجه و تمرکز بيشتري برخوردار هستند و بالطبع پيشرفت
تحصيلي بيشتري حاصلشان ميشود ،آن وقت آنها با وضو مأنوس ميشوند و ميدانند که وضو ،فقط شست و شوي
ظاهر نيست .انسان نمازگزار با شستن صورت ،نماي اجتماعي خود را از هر گونه نظر ناصواب و نگاه و کالم و
منظري که رضاي خدا در آن نبوده است ،پاک ميکند .با شست و شوي دستها هر توان و قدرت و عملي را که ريا
در آن است ،از خود دور ميکند .با مسح سر ذهن و انديشه وتخيل و انگيزه ي خود را از هر آنچه غير خداست،
پاک ميکند و با باوري دوباره به عظمت کبريايي و فکري متعالي ،سرش را در نهايت آزادگي و سرفرازي براي
تعظيم و تسليم به درگاه خالق يکتا مهيا ميکند و با مسح پا قدمهاي خود را از هر حرکت ناميمون و ناخوشايند و
کج
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روي و هرزهگروي مبري ميسازد .نمازگزار در اقرار به کلمات توحيدي و گفتوگو با خدا ،با رشد يافتگان الهي
همانند سازي ميکند و در نهايت اينکه اگر انسان با ترک خودبيني و خودخواهي ،در نماز به اين حقيقت برسد که
خداجو ،خداگو و خداطلب بشود ،به گونه اي خواهد شد که به جرگه ي مصلين بپيوندد.
اما آنچه در قسمت دوم بحثم ميخواهم به طور فشرده عرض کنم اين است که ما بسيار متأسف و متأثريم از اينکه
نتوانسته ايم به گونه اي که شايسته و بايسته است ،حق نماز و مصاحبت با ذات حق را بجا آوريم والگوهاي مطلوبي
از نمازگزاران موحد و پيمايندگان صراط مستقيم در هر شهر و محله و کوچه و بازار و اداره و خانه به جوانان
کنجکاو و جستوجوگر بشناسانيم ،زيرا ايشان فرصت محشور شدن با اولياي حق و نمازگزاران مخلص وسرايندگان
نغمه هاي توحيد و محبت را پيدا نکرده اند .سخن من اين است که بايد بيش از گذشته به ويژگيهاي شخصيتي و
منش نمازگزاران بپردازيم .چه بسيارند کودکان و نوجواناني که با به اصطالح نمازگزاراني مأنوس و محشور بوده اند
که بعضاً ازايشان جز اخم و عصبانيت وخودرأيي و آزمندي و خصلت بيصبري و لجاجت و دهها ويژگي نامطلوب
ديگر ،درست عکس آنچه در مقدمه ي عرايضم عرض کردم (سيماي مصلّين در سوره ي مؤمنون) نديده اند .بنابراين
ميبايست در همه ي انسانها ،به ويژه کودکان و نوجوانان نگرشي مثبت و دوست داشتني نسبت به نماز و شخصيت

محبوب نمازگزاران به وجود آيد تا آنان نيز با همانندسازي به اين مهم که نياز انسانهاي متعالي است ،بپردازند .مگر
نه اين است که نماز پرچم عبادات و معراج مؤمنين است ،مگر نه اين است که نماز موجب قرباني کردن همه ي
خودمحوريها وتجلي همه نيکيها وزيباييها و اوج شکوفايي ماست؟
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پس سزاوار اين است که نوباوگان ،نوجوانان و جوانان ما ،همسايه ها و شاگردان ما ،معلمين ما ،زيردستان و
فرماندهان ما ،ميهمانان و تماشاگران ما ،دوستان و دشمنان ما همه و همه از زماني که نماز ميخوانيم ،انتظاري جز
محبت در کالم و رفتار و استواري شخصيت ،گذشت و مروت ،سخن حق و عمل به عدالت نداشته ،شخصيت ما را
عاري از عصبانيت ها و پرخاشگريها و خودخواهيها و خودمحوريها و قدرت طلبيها و يادآور زيباييها و عمل
به نيکيها بدانند و نمازگزار را نه فقط از سبحه ي دست و نشانه ي پيشاني و اخفاء و اظهار حروف ،بلکه از
خويشتنداريها و پيشگامي درعمل امر به معروف و مشي صحيح زندگي ،خداترسي و تقويپيشگي ،استغناي طبع و
صبوري در شرايط سخت ،شاکري در نعمت ،صيانت از پرده وحريم عصمت ،حفظ امانت ،وفاي به عهد ،بخشش
وسخاوت و پايداري در صراط مستقيم ،حاکميت بخشيدن به ارزشها ،حفظ و تداوم شرايط قيام به نماز و حضور در
محضر انس بشناسند« .ان االنسان خلق هلوعاً» .قوانين حاکم بر نفسانيات انسان چنين است که انسان شتابگر و
عجول و هلوع است .اما وقتي که به جرگه مصلين ميپيوندد و نام خود را نمازگزار ميگذارد ،بايد سيماي بهتري
داشته باشد ،قانون حاکم بر نفسانيات انسان چنين است که او بسيار حريص و آزمند است و زماني که باتجارب
ناخوشايند مواجه ميشود ،بسيار بيقراري از خود نشان ميدهد .آن گاه که مال و دولتي به او رو ميکند ،منع
احسان ميکند وانحصارگري پيشه ميکند ،مگر نمازگزاران حقيقي که به عنوان گروهي از انسانهاي رشد يافته
ومطلوب با قدرت و معنويت نماز و قرباني کردن خود خواهيها ،تسليم محض ،قدرت غلبه برکششها و قوانين حاکم
برنفسانيات انسان موجود را مييابند .به ديگر سخن کودکان و نوجوانان و همه ي
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نظاره گران رفتارهاي شخصي و اجتماعي انسان ها ميبايست خويشتن داريها و فضيلت هاي اخالقي ورفتارهاي
متعالي فردي و اجتماعي را حاصل اقامه نماز بدانند .در هر کس نيکي ميبينند و در هر کس شخصيت محبوبي
ميبينند ،بگويند او نماز خوان است .به همين جهت ميبينيم که در قرآن ميگويند« :قالُوايا شُعَيبُ اَصَلوتُکَ تَأمُرُکَ
اَن نَتُرکَ ما يَعبُدُ اباءُنا اَواَن نَفعَلَ في اَموالِنا مانَشاءُ» اي شعيب آيا اين نماز توست که تو را آمر به معروف و ناهي از
منکر ميکند و ما را به راه راست هدايت ميکني؟ آري اگر نماز انسان را عامل به نيکيها و متصف به صفات اهلل و
آمر به معروف و ناهي ازمنکر نکند و نمازگزار بر کشش ها و قوانين حاکم بر نفسانيات فائق نگردد ،معنا و مفهوم
خود را در جامعه مسلمين باز نمييابد .اينک شايد سزاوار آن باشد که ضمن اهتمام بيش از پيش به ترويج اقامه ي
نماز در ميان همه ي قشرها باالخص نسل جوان و تبيين راز و رمز نماز و نقش آن در بهداشت روان و سالمت
جامعه به ساده ترين بيان ،بيشترين توجه به تلفيق رفتار نمازگزاران با روح نماز معطوف گردد ،تا بدانجا که آثار
حضور در محضر حق و نياز به درگاه بينياز ،بيان حال و تقاضاي قرب يار و تبري ازاغيار ،ترک خودبيني و
خودخواهي و اخالص در همه ي شؤون زندگي ،در خلق و خوي و رفتار شخصي و اجتماعي و مناسبات زندگي ما
متجلي شود؛ آن وقت اين نماز بزرگترين نعمت وامانت خداوندي و نگين حلقه وصل فرشيان و عرشيان ،معنابخش
توحيد و حقيقت هر دو جهان به عنوان ارزشمندترين و متعاليترين رفتار در جامعه بازشناسي خواهد شد .هر کس
درجامعه که نماز ميخواند ،دروغ نميگويد .ريشه ي هر نفاق و زمينه هر طغيان وفساد و نشانه ي هر ترس و
خودبيني و خودخواهي و خودنمايي و عقده هاي رواني ،دروغ است.
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هر کس نماز ميخواند ،امين جان و مال و ناموس مردم است ،نه کم فروشي ميکند و نه گران فروشي ،نه غيبت
ميکند ،نه تهمت ميزند و نه دشنام ميدهد ،نه خيانت ميکند ،نه ظلم ميکند ونه زير بار ظلم و ذلت ميرود .هر
کس نماز ميخواند چهره اي گشاده دارد ،مهربان و با محبت است ،پرخاشگري نميکند ،دشمني روا نميدارد حق
ناشناسي نميکند .هرکس نماز ميخواند شخصيتش آميزه اي از عطوفت و منطق و استواري است ،صادقانه و
شجاعانه سخن ميگويد ،عادالنه ميانديشد .حال اگر من و شما نماز ميخوانيم ولي خداي نکرده هنوز هم دروغ
ميگوييم ،غيبت ميکنيم ،کم فروشي وگرانفروشي ميکنيم ،رگه هايي از خود محوري و خود بيني و فزون خواهي
وقدرت طلبي و مقام پرستي وجودمان را فرا گرفته است ،با ديگران با پرخاشگري و کبر و نخوت رفتار ميکنيم.

شخصيت ما براي اعضاي خانواده و همکاران و ديگران به گونه اي که انتظار ميرود مطلوب و قابل اعتماد نيست.
پس دوباره بايد نماز بخوانيم؛ اما اگر کسي دروغ نميگويد و غيبت نميکند ،ولي نماز هم نميخواند ،او صفات بسيار
بسيار فراواني از ويژگيهاي ممتاز و برتر مسلمين را دارد ،بايد نماز بخواند تا اين صفات حسنه به کمال برسد .نماز
براي او زينت اين فضيلت هاي اخالقي خواهد بود.
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نقش خانه و مسجد و مدرسه در ظهور و تقويت رفتارهاي مذهبي
دکتر غالمعلي افروز
«بسماللَّه و باللَّه من اللَّه الي اللَّه في سبيلاللَّه و علي ملّة محمد رسول اللَّه صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم» .
بحثي که بنده خدمت شما در اين فرصت کوتاه ،تقديم خواهم کرد ،تحت عنوان نقش خانه و مسجد و مدرسه در
ظهور و تقويت رفتارهاي مذهبي است .بنده با ديدگاه روان شناختي به رفتارهاي مذهبي مروري ميکنم و در اين
بحث مخاطبين اصلي بنده خانواده ها ،معلمين و ائمه ي محترم مساجد هستند.
زندگي مذهبي به يک معنا شکستن بن بستهاست .آدم غير مذهبي در حصارهايي که خودش براي خودش درست
کرده زندگي ميکند .ويليام جيمز که او را پدر روان شناسي در آمريکا مينامند ،کتابي به نام تجارب مذهبي دارد که
به اسم «دين و روان» به فارسي نيز ترجمه شده است .زندگي مذهبي به تعبير او يعني چشيدن طعم شيرينيها .زندگي
مذهبي يعني همراه شدن با گستره ي هستي .بچه هايي که با احساس مذهبي رشد ميکنند از قدرت تخيّل بيشتر
برخوردارند
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و بالطبع خالقيت بيشتري دارند .اگر ما به زندگي مخترعان و مکتشفان و نامآوران تاريخ علم و تکنولوژي در دنيا
مروري بکنيم ،خواهيم ديد که از جمله ويژگيهاي اين افراد اين بوده که از احساس مذهبي زيبايي برخوردار بوده اند.
وقتي بحث از احساس مذهبي است ،بالطبع رفتار مذهبي که نمودش در نماز تجلي ميکند بيشتر به ذهن متبادر
ميشود.
نماز به عنوان اصلي ترين نمود
سال گذشته براي ارائه سخنراني به يکي از کنفرانسهاي بينالمللي که در آمريکا بود رفتم ،يک مرکز بهداشت رواني
در دانشگاه سنت لوئي که از مراکز مهم و معروف دنياست از بنده دعوت کرده بودند ديداري از آنجا داشته باشم و
مقاله اي را ارائه بکنم .کسي که بنده را به همراه يک استاد ايراني دعوت کرده بود بعد از اينکه صحبتها تمام شد
کتابي را به من هديه کرد .اين کتاب به تازگي چاپ شده و دو نفر از روان شناسان نامي از نويسندگانش هستند.
عنوان کتاب اين است« :عوامل فراموش شده در بهداشت رواني»  .حضار محترم بايد بدانند که در خيلي از جاهاي
دنيا و در کشورهاي ظاهراً متمدن بيشترين بيماريها ،بيماري رواني است .بيش از  %11تخت هاي بيمارستانهاي

آمريکا اختصاص به بيماران رواني دارد .بيش از  %11از دانش آموزان دبيرستانهاي آمريکايي مواد مخدر مصرف
ميکنند و ساالنه درصد قابل توجهي معتاد ميشوند .اين آماري است که خودشان اعالم کرده اند .به عبارت ديگر
بيماري رواني به عنوان اصلي ترين مسأله در غرب مطرح است .اضطراب ،افسردگي به عنوان بزرگترين بيماري
رواني غرب دامنگير همه ي کساني شده که از مذهب و رفتارهاي مذهبي گريزان
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بوده اند .در اين کتاب ،اين روان شناسان به کمک محققان ديگر به اين نتيجه رسيده اند که اگر بخواهيم بيش از 11
 %از کساني را که به عنوان بيمار رواني بستري شده اند و تختها را اشغال کرده اند ،درمان بکنيم ناگزير بايد از مذهب
به عنوان مهم ترين عامل در درمان اين بيماران رواني بهره مند بشويم .در اين کتاب که تمام آن مستند است ،يافته
هاي متعددي را ارائه کرده اند که سکته هاي قلبي ،بيماريهاي خوني و بيماريهاي مربوط به غدد داخلي ،بيماريهايي
که مربوط به ناامني ،مربوط به اضطراب و افسردگي است ،به چه ميزان در افراد مذهبي ديده ميشود و به چه ميزان
در افراد غير مذهبي .تعريف آنها از مذهب چيست؟ حداقل گفته اند کساني که مثالً هفته اي يک روز به کليسا بروند
و نماز بخوانند( .به تعبير خودشان) آنها ميگويند اين افراد مشکالت کمتري دارند .به همين جهت امروز مذهب به
عنوان مهم ترين و مؤثرترين روش و عاملي براي بهداشت رواني و حفظ سالمت جامعه در دنيا مطرح است .امروز
همه دنبال اين هستند و ما به عنوان پيروان کامل ترين مکتب ،زماني که از نماز به عنوان کامل ترين پاسخ به عالي
ترين نياز انسان سخن ميگوييم ،بيشترين مسؤوليت را عهده دار هستيم .بايد براي درمان خانواده ها و جامعه ي
خودمان از مذهب و رفتارهاي مذهبي بيشتر بهره مند شويم ،چيزي که امروز دنيا در حال برگشتن به آن سو است.
من در اين فرصت کوتاه به چند نکته از باب ذکر اشاره ميکنم.
اول اينکه وقتي ميگوييم رفتار مذهبي ،مراد ما چيست؟ اصوالً روان شناسي را علم رفتار ميدانند .رفتار در روان
شناسي يعني مجموعه ي کنشها ،عادتها ،عملکردها و باورها و به يک معنا همه ي آنچه از انسان سر ميزند و نسبتاً
پايدار است .چون پايدار است ،قابل مشاهده است و چون قابل مشاهده است قابل
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ارزيابي و قابل سنجش است ،قابل ارائه آمار است و بالطبع چون ميتوانيم بسنجيم ،ميتوانيم پيش بيني هم بکنيم و
به اين ميگويند رفتار.
اين رفتار ميتواند شغلي و حرفه اي باشد ،يا تحصيلي و اجتماعي باشد .و نيز ميتواند رفتار به معناي رفتار مذهبي
باشد .جلوه هاي رفتار مذهبي ميتواند نماز ،حجاب ،تقدّم در سالم ،روزه ،ايثار ،خويشتن داري و صداقت باشد.
همه ي اينها جلوه هاي مذهبي است .جهاد کردن ،رفتن به نماز جمعه ،حضور در مسجد ،حضور در مجامع مذهبي
همه ي اينها رفتارهاي مذهبي است که همه در آن اتفاق نظر دارند.
حاال سخن اينجاست که آيا اين رفتارها تمامشان فکري هستند يا استداللي؟ اصالً اين رفتارها چگونه ظاهر
ميشوند؟ چگونه يک نوجوان به مسجد ميرود و نماز ميخواند؟ يا اينکه در يک خانواده مسلمان ،چگونه يک نفر
نماز نميخواند؟ واقع امر اين است که غالب رفتارهاي ما از روي يادگيري است .يادگيري غير مستقيم و مشاهده اي
که پايدارترين يادگيريها هستند و اين رفتارهايي که از ما ظاهر ميشود بر اساس يک بينش و باوري است که ما به
آن رسيده ايم .از نظر روان شناسي وقتي انسان به بصيرت و باور يا بازخورد و نگرشي ميرسد ،آن وقت آمادگي
پيدا ميکند که رفتار خاصي را از خودش نشان بدهد .سخن اينجاست که چگونه انسان به اين بينش ميرسد؟
رسيدن به باور عميق قلبي ،اعتقاد راسخ و نظريه ي ثابت که بر اساس آن نظريه عمل بکنيم ،حرفي بزنيم و حرکتي
داشته باشيم ،ناشي از ميزان شناختي است که با احساسي عجين ميشود .بنا بر اين پايه هاي بينش و نگرش،
احساس و شناخت ماست .نسبت به هر پديده اي که شناخت پيدا ميکنيم ،به موازات پيدا کردن شناخت،
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احساسي به آن پديده خواهيم داشت .اگر اين احساس ،با شناخت درهم بياميزد ،ما را صاحب باور و بينشي ميکند
که آن بينش زمينه و بستر مناسبي براي رفتار مذهبي ميشود .بسياري از احساسات کامالً فطري هستند .همه ي
انسانها بالفطره کنجکاو آفريده شده اند .کنجکاوي خميرمايه ي خداجويي است .خميرمايه ي خالّقيت و کشف و
شکافتن همه بنبستهاست .همه ي انسانها اين گونه هستند و اگر اين احساس با شناخت مطلوب همراه و همگام
بشود ،انسان بينشي پيدا ميکند که آن بينش او را به طرف خدا هدايت خواهد کرد .به همين جهت بچه ها که به دنيا
ميآيند ذهنشان کامالً آماده است تا بر اساس دريافتهاي حسي ياد بگيرند .اين دريافتهاي حسي کودکان و نوجوانان
با يک احساسي توأم است .وقتي ميگوييم احساس ،مراد ما آن بعد خوشايند يا ناخوشايندي است .مثالً اگر ميوه ي

خاصي را نام ببرند ،درباره ي فرد خاصي سخن بگويند و يا از شهر يا مکاني براي من صحبت کنند ،يا خوشم
ميآيد يا بدم ميآيد .چه زماني اين خوشايندي يا ناخوشايندي براي من پيش ميآيد؟ وقتي که آن مکان ،آن رفتار
و يا آن شييء به گونه اي به من ارائه شده که من راضي بودم ،لذّت بردم ،آرامش به من داده و شرايطي فراهم شده
که براي من خوشايند بوده ،من آن وقت خوشم ميآيد و شدت و حدّتش هم فرق ميکند .به عنوان مثال وقتي که
بچه ها با پدر و مادرشان آشنا ميشوند ،شناخت بيشتري نسبت به پدر و مادر پيدا ميکنند و از پدر و مادر محبت
ميبينند ،بالطبع در مورد رفتارهاي پدر و مادر بيشتر کنجکاو ميشوند و هر چقدر بيشتر کنجکاو ميشوند ،بيشتر از
آنها ميآموزند .براي اينکه پدر و مادر به طور غير مستقيم توجه بچه را به خودشان جلب کنند ،تا او ياد بگيرد و
يادگيري پايداري پيدا بکند ،الزمه اش اين است که به او محبت
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بيشتري بکنند .بچه ها از هر کس محبت ببينند به او بيشتر توجه ميکنند و به هر کس بيشتر توجه کنند ،از او بيشتر
ياد ميگيرند ،بيشتر تقليد ميکنند و با او بيشتر همانند سازي ميکنند .به همين جهت همه ي رفتارها را بچه ها ياد
ميگيرند و رفتارهايي که مستعد آن هستند در آنها ظاهر ميشود .زماني که شاهد جلوه هاي رفتارهاي مذهبي در
پدر و مادر هستند ،اين رفتارهاي مذهبي با بهترين احساسات تداعي ميشود .اين قسمت عرضم را با اين مثال تمام
ميکنم :اگر بچه ها ميبينند بهترين اوقات پدر و مادرشان زماني است که آنها به نماز ميايستند ،اگر چيزي
ميخواهند به پدر بگويند يا چيزي از مادر ميخواهند ،صبر ميکنند که آنها به نماز بايستند .ميبينند که آرامترين و
راحت ترين شرايط و هيأت پدر و مادر زماني است که وقت اذان است ،زماني است که به اذان گوش ميدهند،
زماني است که ميخواهند به نماز بايستند .ميبينند زيباترين جامه ،خوشبوترين و معطّرترين لباس در تن پدر و مادر
زماني است که ميخواهند نماز بخوانند .ميبينند خوش اخالق ترين باباي دنيا را وقتي دارند که بابا در نماز است،
مامان در نماز است ،آن وقت ميبينيم که اين نماز با بهترين احساسات تداعي ميشود و براي بچه ميماند .اين نقشي
است که خانواده در ظهور رفتار مذهبي دارد .بچّه همان موقع بدون اينکه پدر و مادر بخواهند ،شروع ميکند به نماز
خواندن .نماز را دوست ميدارد .همان کاري که پيامبر بزرگوار ميکردند و امام حسن و امام حسين عليهماالسالم بر
دوش پيامبر سوار ميشدند و به قول حضرت آيةاللَّه رسولي محالتي ،که چند روزي خدمتشان بوديم ،وقتي که

پيامبر نماز ميخواندند و امام حسن و امام حسين عليهماالسالم ميخواستند از الي پاي پيغمبر (ص) بگذرند،
نميتوانستند و پيامبر مجبور ميشد پايش را باز بکند
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که اينها رد شوند.
به بيان ديگر زيباترين و دوست داشتنيترين شرايط و اوقات براي بچه ها زماني است که پدر و مادر نماز
ميخوانند .اگر خداي نکرده شرايط نماز را براي بچه ها سخت بکنيم ،در بدترين شرايط رواني بخواهيم نماز
بخوانيم ،بچه ها کمکم ياد ميگيرند که نماز يک چيز کامالً جدي است و وقتي بابا نماز ميخواند همه بايد سکوت
اختيار کنند ،کسي جلوي او نرود تا مبادا حواسش پرت شود و بچه ها در تنش خاصي بايد به سر ببرند که بدين
ترتيب احساس بچه ها را آزرده ميکنيم .به همين جهت الزم نيست براي بچه ها ،حتي نوجوانها و حتي براي خيلي
از جوانها استدالل منطقي داشته باشيم .دو دو تا چهار تا ،نماز خوب است و تو را از بديها باز ميدارد .امّا اين نماز
چيزي است که ما اعتقاد داريم او دوست دارد و ميخواهد رفتار مذهبي داشته باشد .نماز پاسخي است به نياز رواني
او و ما بايد با او آنچنان ارتباط خوبي برقرار کنيم که اين نياز در او وارد بشود ،او بخواهد به نماز بايستد ،با نماز
همه نيازهاي رواني او بايد ارضاء بشود ،چرا که با نمازگزار که پدر و مادرش بوده نيازش به محبّت ارضاء شده حاال
نيازهاي رواني اش ارضاء خواهد شد .به همين جهت ما ميبينيم که وقتي يک رفتاري را با تجارب خوشايندي براي
بچه ها همراه ميکنيم ،آن را دوست ميدارند و آن وقت است که ما از خانه راهي به طرف مسجد باز ميکنيم .هر
وقت که پدر و مادر به مسجد ميروند ،راه خانه و مسجد را به بچه ها نشان ميدهند .در مسجد هم به همين گونه
است .بچه خردسال  1 - 8ساله اي که با پدر يا مادر خود به مسجد ميرود ،فضاي مسجد را باز و آرام ميبيند و
ميخواهد بدود .اگر خداي نکرده توسط کارگزاران مسجد به او اخم و تخم بشود ،آزردگي رواني و عاطفي
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پيدا بکند ،آرام آرام با مسجد قهر ميکند .يکي از داليلي که االن بچه هاي  86 - 81ساله مان با مسجد رابطه حسنه
اي ندارند اين است که ما تجارب خيلي خوشايندي در ذهن آنها در ارتباط با مسجد باقي نگذاشته ايم (بخصوص

در سالهاي اوّل انقالب)  .اگر پدر يا مادر کودک در خانه گفتند رفتم مسجد و کوپنم را بردم به من يخچال ندادند ،به
من قبض ندادند (بنا به ضرورت بعضي از مسجدها پايگاه توزيع مواد غذايي شده بود)  ،يعني با احساس ناخرسندي
چيزي در ارتباط با مسجد را در خانه نقل کردند و آن در ذهن بچه نقش بست اين بايد دوباره شکسته بشود .من
بارها عرض کرده ام که دشمنان ما ،مهاجمين فرهنگي ،مخاطبين اصلي شان کودکان و نوجوانان هستند .بيشتر روي
بچه هاي  8 - 0ساله دارند کار ميکنند که  81 - 81سال ديگر نوجوان ميشوند .احساس آنها را سريعتر ميشود
تغيير داد .بچه ها ،کودکان و نوجوانان اسير احساساتشان هستند ،دنبال ارضاي نيازهاي عاطفي شان هستند تا
نيازهاي ذهني .تا نيازهاي عاطفي به معناي دقيق کلمه ارضاء نشود ،انسان دنبال نياز ذهني نميرود .اگر خدا نکرده
معلم به يک بچه بيتوجهي بکند ،توهين بکند ،شخصيت او را متزلزل بکند ،او ديگر آمادگي ندارد که رياضي ياد
بگيرد ،انشاء ياد بگيرد ،او نياز دارد که به آن تعادل رواني خودش برگردد ،احساس سالمت بکند و بعد شروع به
يادگيري کند .نياز ذهني در مقايسه با نياز رواني در مرتبه ي عالي تري قرار دارد .به همين جهت وقتي که کودکان و
نوجوانان از طرف خانه وارد مسجد ميشوند ،با مسجد آشتي ميکنند و رفتارهاي مذهبي جلوه بيشتري ميکند .در
مدرسه به همين صورت است .من اين قسمت را بيشتر تأکيد دارم .در مدرسه در کنار کارهاي اجرايي ،در کنار همه
ي تمهيدات و تسهيالتي که برادران بزرگوار،
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خانمهاي محترم زحمت ميکشند فراهم ميکنند ،بايد دقت بکنيم که در مدرسه هم با احساس بچه ها ،سرو کار
داريم .بچه ها بايد ياد بگيرند که مدير و ناظم و معلم نمازخوان ،خوش اخالق ترين مربيّان آنها هستند ،با کمال ترين
و متين ترين معلمين هستند .ضمن اينکه زيبايي مسجد و مدرسه و نمازخانه مهّم است ،اما مهم ترين عامل ،شخصيت
مرّبي است .اگر بچه هايي که وارد دبستان ميشوند تجارب خوبي با بزرگساالن خانواده داشته اند ،همان تجربه را
ميخواهند به بزرگساالن مدرسه منتقل کنند .براي بچه هاي مدرسه بخصوص دبستان ،معلمين کاملترين الگوها
هستند .کودک دبستاني ميخواهد خودش را با معلمش همانند بکند .هر چه قدر معلم بيشتر به بچه محبت بکند ،بچه
از او بيشتر ميخواهد ياد بگيرد .ميخواهد تمام رفتار او را داشته باشد .با اين توجه که درصدي از بچه هاي ما از
خانواده هايي به مدرسه ميآيند که اينها مستعد تعارضهاي رواني هستند .در خانه اي که پدر يا مادر خداي نکرده
نماز نميخوانند ،نوجوانش را ميخواهيم نمازخوان بکنيم .دختر  1 - 1ساله اش را که از نظر شرعي مکلف است،

ميخواهيم او را نمازخوان بکنيم .يادمان باشد که بعضاً نه مادر حجاب دارد و نه پدر نماز ميخواند ،يعني رفتارهاي
مذهبي را در خانه شاهد نبوده ،در عمو و خاله و عمه و دايي هم که الگوهاي رفتاري هستند نديده است ،حاال
ميخواهد وارد مدرسه بشود .و اين احتمال هم زياد است که بارها و بارها اعضاي خانواده از نهاد مقدسي به نام
مدرسه انتقاد کرده باشند و معلمين و مربيان را به گونه اي براي بچه معرفي کرده اند که اينها ميخواهند ارزش
خاصي را به بچه ها تحميل کنند ،اينها تحميل کننده هستند ،اينها تهديد ميکنند ،بدون توجه به اينکه اعتقاد ما اين
است و در تمام دنيا هم اين طور است
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که مدارس همانند پل انتقال هستند و مسؤوليت انتقال ارزشهاي حاکم بر جامعه را به خانه ها دارند .اين حق مدرسه
است بايد اين کار را انجام بدهد ،منتهي بحث اين است که به چه شيوه اي؟ اتخاذ شيوه ي مطلوب براي انتقال اين
ارزشها مهم تر از خود ارزشها ميشود .ما بعضاً ارزشها را قرباني ميکنيم به خاطر اينکه شيوه خوبي نداريم .اعتقاد
به ارزشي داريم ،آن ارزش خوب است ،امّا آنچنان از روش هاي نامطلوب استفاده ميکنيم که آن ارزش قرباني
ميشود .نسبت به آن ارزش ،ذهن بچه را قرباني ميکنيم .ما بايد تالش بکنيم آميزه اي از يک شناخت متعارف و
احساس زيبا به بچه ها تقديم بکنيم .وقتي بچه به مدرسه وارد ميشود ،بعضاً با پيشداوري ميآيد يا خانواده ها به او
ميگويند يا ديگران ،اين نکته خيلي مهم است ،او منتظر اين است که فرضي که در ذهنش هست ،ثابت بشود .فرض
ذهني او چيست؟ فرض ذهني اش اين است که مدرسه ميخواهد مسأله اي را تحميل بکند .کافي است معلم يا مدير
يا ناظم خداي نکرده يک فريادي سر بچه بکشد ،معلمي که ميخواهد منادي «الاله االاللَّه» بشود ،سرود وارستگي را
سر بدهد .او فردا ميخواهد اقامه نماز بکند .کافي است که او فريادي سر بچه بکشد ،کافي است تهديد کند ،تنبيه
کند ،تحقير کند و آن فرض ذهني بچه که ممکن است غلط هم بوده باشد ،تأييد ميشود .در نهايت اينکه:
من نميگويم سمندر باش يا پروانه باش
چون بفکر سوختن افتاده اي مردانه باش

اگر ميخواهيم در جامعه بطور اعم و در مدارس و مساجد اقامه ي نماز داشته باشيم بايد ائمه مساجد و خادمان
مساجد ما خوش اخالقترين افراد باشند .معلمان ما نيز بايد خوش برخورد ،خوش اخالق و محبوب بچه ها باشند
و در
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صف اول نماز بايستند .نماز را با فيزيک ،امور تربيتي را با شيمي و رياضي عجين بکنيم .در دانشگاههاي ما نيز بايد
استادان در خط اول باشند .آنها بايد به مدارس بروند و با دانش آموزان نماز بخوانند و با آنها گفت و شنود داشته
باشند .و نکته ي آخر اينکه مساجد ما بايد پيشقدم باشند .عرض بنده اين است که در هر منطقه ي آموزشي کشور
ائمه ي مساجد ،ميزبان دانش آموزان دختر و پسر باشند و آنها را به نوبت به مسجد دعوت بکنند .ممکن است
بعضي از دختران و پسران اصالً نماز نخوانند و براي اولين بار بيايند .پذيرايي هم از آنها بکنند .مطمئن هستم و
تجربه هم نشان داده که آن دانش آموزان سراغ مربّي و مدير خواهند رفت که کي نوبت ما ميشود دوباره به آن
مسجد برويم .در نهايت اينکه ما بايد سعي بکنيم با پرورش احساسات مذهبي بچه ها و تقويت شناخت آنها آنچنان
بينشي در آنها ايجاد بکنيم که رفتارهاي مذهبي که جلوه اش نماز و حجاب است ،به صورت زيبا جلوه گر بشود.
من اين جمله را در جمع معاونين پرورشي در انجمن اولياء و مربيان هم عرض کردم .اين جمله را با اجازه ي هيأت
رئيسه عرض ميکنم و به عرايضم خاتمه ميدهم:
خانمي که چادر ميپوشد ،وقتي از بيرون ،از خيابان وارد منزل ميشود بايد با يک احترامي با يک کرامتي از
چادرش سخن بگويد .وقتي که خداي نکرده اين جمله را به زبان آورد که «اَه چقدر گرمه» و چادر را کنار بگذارد،
اين رفتار احساس زيباي دختر دو سه ساله و پسر خانه را نسبت به چادر آزرده ميکند .خيلي بايد دقت کنيم .يا
وقت نماز که ميشود بگويد :واي کار دارم ،نمازم قضا شد ،چکار کنم .اين حالتهايي که از ما خداي نکرده به طور
ناخودآگاه سر ميزند ،احساسات را آزرده ميکند .والسالم عليکم و رحمةاللَّه و برکاته.
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چگونه فرزندان خود را نمازخوان تربيت کنيم
آيت اهلل ابراهيم اميني
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
وقتي که انسان آيات و روايات فراواني را که در مورد نماز وارد شده مطالعه ميکند ،همچنين وقتي که به سيره ي
پيامبر اکرم (ص) برخورد ميکنيم اين مطلب براي ما روشن ميشود که نماز از بزرگترين عبادات در اسالم و از يک
موقعيّت ممتازي برخوردار است که ساير عبادات چنين موقعيتي ندارند .اينکه در حديث آمده «الصلوة عمودالدين»
اين يک تعبير عادي نيست .نماز عمود دين است ،يعني خيمه اي که بر پا ميشود ،ستوني دارد .يا يک مسجد يا
ساختماني ،داراي ستوني است .نماز به منزله ي ستون است .ستون چه کار ميکند؟ ستون اگر باشد ساختمان برقرار
است و اگر نباشد ساختمان و چادر نميتواند برقرار باشد .نماز در اسالم به منزله ي ستون است .اگر نماز باشد ساير
موادي که در اين چادر بکار رفته ،طناب و پارچه و امثال اينها مفيد است .اگر نماز نباشد ساير چيزها هم نميتواند
مفيد باشد.
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در حديثي است که نماز صورت دين شماست .مواظب باشيد صورت دين خود را بد و ضايع جلوه ندهيد .صورت
انسان تمام حقيقت انسان است .اگر صورت داشته باشد ،به صورت شناخته ميشود .نماز در حديث به منزله ي
صورت دين است ،اگر انسان ،صورت نمازش را درست کند ،صورت دينش درست ميشود .اگر نمازش درست نبود،
صورت دينش زشت است .از اين قبيل احاديث ما فراوان داريم ،که شنيده ايد و تکرار نميکنم .ميخواهم نتيجه اي
از اين قبيل احاديث بگيرم و آن موقعيت حساس و مهم نماز در بين ساير اعمال است .درست است که واجبات
زيادي در اسالم داريم ،ولي نماز باالتر از همه ي آنهاست .نماز تقريباً به عنوان يک عالمت ،به عنوان يک شعار
اسالمي محسوب ميشود و لذا در روايات ،فراوان تکرار شده است که شما مراقبت از نماز خود بکنيد .از آيات و
روايات مختلفي که داريم استفاده ميشود که مسلمان بايد عالوه بر اينکه نماز ميخواند ،مراقبت در نماز داشته باشد
و نماز امر بسيار مهّمي در نظرش باشد .در قرآن ميخوانيم «حافظوا علي الصلواة و الصلوةِ الوُسطي و قوموا للَّه
قانتين» شما از نمازهايتان مراقبت و مواظبت بکنيد .دقت کنيد در نمازتان ،مخصوصاً نماز وسطي که در روايات به
نماز ظهر تفسير شده است .مخصوصاً نماز ظهر را بيشتر عنايت داشته باشيد و قوموا للَّه قانتين و يراي خدا قنوت

کنيد .در اينجا دستور نميدهد که نماز بخوانيد ،دستور ميدهد که حافظوا علي الصّلواة .محافظت و مراقبت بکنيد از
نماز و اين خيلي باالتر از اصل نماز است .ممکن است فردي نماز بخواند ،تارک الصلوة هم نباشد ،ولي از کساني
نباشد که حافظ صلوة هستند و اسالم ميخواهد که افراد محافظ نمازها باشند .احاديثي هم از اين قبيل داريم که من
چند تا از آنها را خدمتتان ميخوانم .روايتي از امام محمد باقر عليه السالم :قال هذه الفريضة اين
[ صفحه ]81
نمازي که شما داريد من صلّها لوقتها  -هر کس نماز را به وقت خودش بخواند ،عارفاً بحقّها ،در حالي که عارف
باشد به حق نماز( ،معلوم ميشود که نماز حقي بر انسان دارد که انسان بايد عارف به حق آن باشد ).عارفاً بحقها
اليُؤثر غيرها يعني هيچ چيزي را بر نماز ترجيح ندهد .شايد اين تفسير براي حق باشد ،يکي از حقوق نماز است اين
اليؤثر غيرها .هيچ چيز را به نماز ترجيح ندهد .يعني در هر حال وقتي که موقع نماز فرا ميرسد هيچ چيز مقدم بر
نماز نبايد باشد ،در گرسنگي ،در مغازه و وقت فروش ،در وقت هر کاري ،نماز را مقدم بدارد ،خداوند رهايي از
آتش دوزخ را برايش مينويسد .يعني حتي اگر عبادتي را انجام ميدهد مثالً قرآن ميخواند ،وقتي موقع نماز
ميرسد آن عبادت را ترجيح ندهد ،آن عبادت را رها کند و نماز را بخواند و بعد آن را انجام دهد .اگر موقع طواف
است ،انسان ميتواند طواف بکند و ميتواند موقع نماز است نماز بخواند .اليؤثر غيرها عليها .مسلمان غير نماز را بر
نماز مقدم نميدارد .اگر عالمي است و مشغول سخنراني است ،مستمعين هم نشسته اند ،خود اين خطابه اگر قصد
تربيت داشته باشد ،خودش يک عبادت است ،مردم هم استفاده ميکنند ،امّا به مجرّد اينکه مؤذّن گفت اهلل اکبر ،اين
عالم اليؤثر غيرها عليها ،حتي اگر سخنراني اش را بر نماز ترجيح دهد و بگويد حاال طوري نيست ،نماز را رها کند
و بگويد حاال نماز را بعد از  81دقيقه ميخوانيم ،اين را اسالم نميپسندد .انسان مشغول شنيدن مصيبت
اباعبداللَّهالحسين است ،غرق گريه هم هست ،وقتي که گفتند اللَّهاکبر (اليؤثر غيرها عليها) او مصيبت و سينه و زنجير
و گريه را رها ميکند و مشغول نماز ميشود .کسي که چنين باشد ،کتب اللَّه برائة ،کسي که نماز را چنين بخواند،
خداوند متعال برائت از آتش دوزخ را براي او مينويسد که :اليُعَذِّ بُهُ ،عذابش نميکند ،امّا (مَنْ
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صَلَّها لِغَير وقتها) کسي که نماز را غير وقتش بخواند .ميخواند امّا غير وقتش ميخواند .اول وقت ظهر نميخواند،
يک ساعت بعد ميخواند .اول اذان صبح نميخواند ،يک مقدار ديرتر ميخواند ،خالصه نماز ميخواند ،امّا در وقتش
نميخواند .کسب خود ،زندگي ،صحبت ،درس ،سخنراني و ...را بر نماز ترجيح ميدهد ،فانَّ ذلک اليه اين کارش
دست خداست .اِنْ شاء غَفَر لَه .اگر خدا خواست گناهش را ميآمرزد و اِنْ شاء عَذَّبَهُ .ميبينيد که اين روايت در
مورد تارک الصّلوة نيست ،در مورد کسي است که اعتنا به نماز نکند .در حديث ديگر پيامبر (ص) فرمود :ال يَنالُ
شَفاعَتيِ مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلوة  -پيغمبر فرمود هر کس نمازش را کوچک بشمارد مورد شفاعت من قرار نميگيرد.
نميگويد نماز نخواند ،بلکه نمازش را کوچک بشمارد .امام صادق ميفرمايد :اِمْتَحِنُوا شيعَتي عِنْدَ مَواقيتِ الصَّالةِ -
شيعيان ما را به سه چيز امتحان کنيد .ببينيد شيعه هستند يا نه؟ عِنْدَ مواقيتِ الصَّالة ،وقتي که موقع نماز است .اگر
ديديد موقع نماز مشغول نماز است و نماز را بر همه چيز مقدم ميدارد ،بدانيد که شيعه ماست و اگر ديديد
بياعتناست ،بدانيد که اين شيعه ي واقعي ما نيست .عند مواقيت الصالة :بشناسيد شيعيان ما را .کَيْفَ مُحافَظَتِهمْ عَلَيها.
ببينيد اينها چگونه محافظت بر نمازشان دارند .ببينيد آيا خودش را براي نماز خواندن آماده ميکند؟ اين به معني
محافظت از نماز است .محافظت نماز يعني درست خواندن اذکار نماز ،ذکر گفتن بعد از خواندن نماز ،رعايت آداب
نماز ،اين نمازي است که اسالم از ما ميخواهد .حاال سؤال اين است که ما االن چه جور هستيم .اگر خواستيم ببينيم
که وضع نماز چه جوري است؟ ظهر برويم به بازار ببينيم آيا نماز ديده ميشود .در بازار چه طور است؟ هر کس
مشغول کسب کار و زندگي خودش است .برويم سر مزارع ببينيم آنجا چطور است؟ آنجا
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هم ميبينيم هر کس مشغول کار و زراعت خودش است .البته اينها خيلي هايشان بعد ميآيند نماز ميخوانند .امّا آيا
آن نمازي که اسالم ميخواهد و عنايت بيشتري بايد بدان بشود اين است؟ برويم در خانه ،آيا وقتي وارد خانه
ميشوند اول نمازشان را ميخوانند يا اول ناهار ميخورند؟ استراحت ميکنند و بعد نماز ميخوانند .به مدارس
برويم ،در دبيرستانها وضع چطور است؟ در دانشگاه ها ،و مدارس علميه چگونه است؟ در اتوبوس و قطار و هواپيما
چطور؟ نمازخانه هاي ما چگونه است؟ و چه صحنه ي پر شکوه و جاذبي است .چرا ما اين طور ميبينيم؟ اين
مسأله ي مهمي است که من معتقدم بايد روي آن فکر بکنيم .خود نماز خواندن خيلي براي مردم مؤثر است .امسال
در حرم حضرت معصومه (س) در روز عاشورا هيأتي از قم ميآمدند ،هيأت بزرگي بود ،همين که وارد صحن

حضرت معصومه شدند ،مؤذن اذان گفت .اين را ميدانيد که سينه زنان ابا عبداللَّهالحسين چقدر عالقه دارند که در
حرم به طور مفصّل عزاداري کنند .آن هم روز عاشورا! همين که به صحن حضرت معصومه رسيدند ،مؤذن گفت:
اللَّهاکبر .وسط صحن نماز را خواندند و بعد دوباره شروع کردند .خدا ميداند اين مردم هاي هاي شروع به گريه
کردند ،حقيقت اسالم اين جور ظاهر ميشود .اگر هميشه بدين شکل عمل شود ،واقعاً تأثير خود را ميگذارد .خداي
حسين ميداند که همين عمل به اندازه ي صد سال گريه بر اباعبداللَّه و بيشتر ثواب دارد .براي اينکه عده اي را
همين عمل نمازخوان ميکند .جامعه ي ما بطور کلي بايد بازارش ،دانشگاهش ،دبيرستانش و مدرسه اش اين حالت
را به خود بگيرد .اگر اين عمل بشود ،مردمي هم که چندان عنايتي به نماز ندارند تدريجاً به نماز جذب ميشوند.
محيط مدرسه اگر محيط نماز باشد ،دانش آموزان نمازخوان ميشوند .ولي اگر محيط دستور به نماز باشد ،ولي نماز
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نباشد ،آنها هم خيلي عنايت نخواهند داشت.
راه چاره
با اين وضع رقت بار و تأسفآور که نسبت به نماز داريم چه بايد بکنيم؟ ما چه کنيم که وضعمان از اين حال بيرون
بيايد؟ براي اينکه اين کار عملي بشود به کارهاي متنوع و مختلف احتياج است .يکي از مهمترين آنها اين است که
فرهنگ ،حاکم بر جامعه نماز بشود .اين احتياج دارد به همکاري رسانه هاي گروهي ،راديو ،تلويزيون و همين طور
روزنامه ها ،مجالت و گويندگان و خطباي نماز جمعه .به هر حال يک حرکت الزم است .اين حرکت هم فقط براي
نماز خواندن نباشد .حرکت باشد براي اهميت دادن به نماز ،آن جوري که اسالم ميخواهد .آن چه در اينجا موضوع
سخن ماست ،اين است که پدر و مادر در اين مورد چه کار ميتوانند بکنند؟
وظايف والدين
پدر و مادر خوب بچه اي را پرورش ميدهند ،بزرگش ميکنند ،غذايش ميدهند و تر و خشکش ميکنند .آيا وظيفه
نمازخوان کردن هم دارند يا نه؟ تربيت اسالمي وظيفه آنها هست يا نه؟ حديثي است از امام صادق (ع) که ميفرمايد:
لَمَّانَزَلَتْ هذِهِ االْية .وقتي اين آيه نازل شد :يا اَيُّها الَّذين امَنُوا قُوااَنْفُسَکُمْ وَ اَهْليکُم ناراً وَ قُودُهَا النَّاس وَ الْحِجارَة که
در اين آيه خداوند متعال ميفرمايد :اي مؤمنين نفوس خودتان و خانواده تان را از آتش دوزخي که آتش روشن کن

آن خود مردم و سنگها هستند نجات بدهيد .مردم عرض کردند :کَيْفَ نقي اَنفُسَنا وَ اَهْلينايا رَسُولَاللَّه؟ چگونه ما
خودمان و خانواده مان را از آتش دوزخ نجات بدهيم؟
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فرمود :اِعْمَلُواالْخيرَ  -خودتان کارهاي خير انجام بدهيد تا از آتش دوزخ نجات پيدا کنيد .اعملواالخير« ،خير» ديگر
همه ي خوبيها را شامل ميشود .وَاذْکُروابِهِ اَهليکُمْ و شما خانواده ي خود را به کارهاي خوب تذکر بدهيد .خودتان
کارهاي خوب بکنيد و به خانواده ي خود هم تذکر بدهيد .وَاَدِّبُوهُمْ عَلي طاعَةِاللَّهِ .شما عادت بدهيد آنها را به
طاعت خداوند ،ثم قال ابو عبداللَّه :اَال تري اَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِنَبيّهِ وَ أمُرْ أهْلَکَ بالصّالة  -خانواده خود را امر به نماز بکن
و اصطبر عليها و خودت هم صبر کن بر آن .و آيا نشنيديد که خدا در قرآن ميفرمايد :وَ اذکُرْ اسماعيل اِنَّهُ کانَ
صادِقَ الوعد و کان رسوالً نبيّا و کان يامُر اهْلَهُ بالصّالة و الزَّکاة .اهل خود را به صالة و زکات امر ميکرد و کان عند
ربه مرضياً و نزد خداوند متعال مرضّي بود .ببينيد در اينجا تصريح آيه اين است که يا ايُّها الذّين امَنُوا قُواانفسَکم و
اهليکم ناراً وقودها النّاس .انسان عالوه بر اينکه خودش را بايد از آتش دوزخ نجات بدهد ،فرزندان و خانواده
خودش را هم بايد نجات بدهد .وظيفه است .يک پدر خانواده نميتواند بگويد که من چه کار دارم بچّه ام نمازخوان
شد يا نه؟ من خودم نمازم را ميخوانم .اگر فرزندش بينماز شد او نيز در قيامت گرفتار است .اين جور نيست که
بگويد من چه کار دارم؟ من نمازم را ميخوانم استغفراللَّه ربي و اتوب اليه .حاال دنيا بد شده است .اگر پسر يا دختر
بينماز باشد اگر عنايت به نماز نداشتند ،همين پدر و خانواده مسؤول هستند .شبيه اين حديث ،حديث ديگري هم از
امام صادق (ع) نقل شده است :قال لما نزلت هذه االيه يا ايهاالذين امنوا قواانفسکم و اهليکم ناراً وقودها الناس و
الحجاره ،جلس رجل من المسلمين لبکي .يکي از مسلمانها گوشه اي نشست و شروع کرد هاي هاي گريه کردن،
آمدند دورش را گرفتند و گفتند چرا گريه ميکني؟ خود
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پيغمبر آمد و فرمود چرا گريه ميکني؟ او گفت :من خودم را نميتوانم از آتش دوزخ نجات بدهم و کلِّفْتُ أهلي! آن
وقت مکلّف شده ام که خانواده ام را نجات بدهم .منِ عاجز چه کار ميتوانم بکنم؟ فقال رسول اللَّه حَسْبُک :پيغمبر

فرمودند براي تو کافي است که :اَنْ تَأمُرَ بِهِ نفسک .تو بايد امر بکني به آنها ،همان امري که به نفس خود ميکني .اين
امر به معروف و امر به نماز است يا غير نماز .أنْ تأمُرَهُمْ بِما تأمُرُ نفسک و تَنْهاهُمْ عَنْما تَنْهي عَنْهُ نفسک .آن چيزي
که نفس خود را از آن نهي ميکني ،آنها را از آن نهي کن .بنا بر اين وظيفه پدر و مادر و خانواده ،اصالح فرزند است.
بنا بر اين بايد پدر و مادرها براي اصالح اين وضع قدمي بردارند و آن گونه که بايد فرزندانشان را نمازخوان ،نه تنها
نمازخوان ،بلکه حافظ علي الصلوة تربيت بکنند .چگونه؟ ترديدي نيست که تربيت کودکان از خانواده و پدر و مادر
شروع ميشود .درست است که تربيت تا آخر عمر امکان پذير است ،امّا مهم ترين دوران تربيت ،دوران کودکي است
که در خانه با پدر و مادر زندگي ميکنند.
بچه در سنين ابتدايي مقلد ماست .تقليد ميکند .ميخواهد آن کاري را که پدر و مادر انجام ميدهند ،تکرار کند .اگر
پدر و مادر محيط مناسبي بوجود بياورند ،بچه تدريجاً به نماز جذب ميشود .مثالً اگر پدر و مادر هر دو اول ظهر که
ميشود يا اول مغرب که ميشود وضويشان را بگيرند و براي نماز همه چيز را رها کنند ،بچّه ياد ميگيرد و تقليد
ميکند .مخصوصاً در اسالم مستحب است که انسان يک جاي خالي را در منزل تعيين کند( .اگر در منزل نماز
ميخواند)  ،يک اطاقي را ،اطاق کوچکي را که فرش پاکي داشته باشد نمازخانه قرار دهند ،پدر و مادر وضو بگيرند،
بعد لباسهاي تميز خود را بپوشند .و مؤدب در حضور خداوند متعال نماز بخوانند .شما فکر ميکنيد که بچه هاي اين
خانه چه کار ميکنند؟
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بچه ها بدون آنکه برايشان جبري باشد ،بدون آنکه بگويند نماز بخوانيد ،به طرف نماز کشيده ميشوند .يعني همان
عظمت و ابهتي که در حال نماز خواندن پيدا ميکنند ،براي اينها جاذب است .طولي نميکشد همان بچه در پنج و
شش سالگي به نماز ميپردازد .خوب است که پدر و مادر با توجه به آن حاالت بچه و امکانات سنّي بچه يادش
بدهند ،تشويقش کنند .اگر دختر است مثالً يک چادر برايش تهيه کنند ،و بعد از اينکه امکان پيدا ميکند نماز را ياد
بگيرد ،حمد را يادش بدهند ،امّا فشار وارد نکنند .اگر يکي دو سال بچّه به نماز خو بگيرد ،ديگر سخت است که
نماز را ترک بکند .امّا اگر اين بچه در خانه اي است که افراد آن اصالً نماز نميخوانند ،پدر و مادر نماز نميخوانند،
مدرسه هر چه به اين بچه بگويد نماز بخوان ،تأثيرش کم است .چون بچه به نماز نخواندن عادت کرده است .اگر بچه
در يک خانواده دوگانه باشد ،يعني يا پدر نمازش را نميخواند يا مادر نميخواند ،باز اين بچه معلوم نيست نماز

بخواند .چون او يا از پدر تقليد ميکند يا از مادر .يا نمازخوان ميشود يا بينماز .اين بچه در حالت ترديد و دو دلي
واقع ميشود و نميداند که چکار بکند .آيا مادر را الگوي خودش انتخاب بکند يا پدر را ،آنچه مهم است اين است
که نماز در خانه مهم ترين عمل معرفي شود :اليؤثر غيرهاعليها .اصوالً محيط خانه و عادتهاي اول زندگي از هر
چيزي در تعليم و تربيت فرزند مؤثرتر است که پدر و مادر بايد به آن عنايت داشته باشند .اگر پدر و مادر
ميخواهند بچه شان خوب باشد ،محيط خوبي بوجود بياورند .اگر ميخواهند دخترشان محجوبه باشد ،بايد پايه اش
را در خانه بريزند.
مرحله دوم بچه را امر به نماز بکنيد .امام صادق (ع) ميفرمايد :ما بچه هايمان را امر به نماز ميکنيم در حالي که 1
ساله هستند .هر وقت آنها هفت
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ساله شدند امرشان بکنيد به نماز .وَ نَحنُ نَأمُرُ صِبيانَنَا بِالصَّوْم اِذا کانُوا اَبْناء سَبْع سنين  -ما بچه هايمان وقتي  1ساله
شدند دستور روزه به آنها ميدهيم .از هر مقداري که طاقت دارند .تا ظهر روزه بگيرند يا بيشتر بگيرند .وقتي که
گرسنگي و تشنگي به آنها غلبه کرد دستور افطار ميدهيم .به هر حال ما عادتشان ميدهيم .فرمود ما اين عادت را
ميدهيم تا اينکه به روزه عادت بکنند ،تا تدريجاً طاقت روزه گرفتن را پيدا بکنند .امّا وقتي بچه هاي شما  1ساله
ميشوند دستور دهيد که روزه بگيرند .خالصه حرف اين است که پدر و مادر وظيفه دارند که از  1سالگي يا الاقل 1
سالگي بچه هايشان را امر به نماز کنند .باز برايشان واجب نيست ،امّا پدر و مادر بايد امر کنند و به نماز وادارشان
کنند .براي اينکه عادت کنند .وقتي فرد عادت کرد کمتر ممکن است که ترک بکند .شما اگر مطالعه بکنيد ميبينيد که
افرادي که نمازخوان بوده اند ،معموالً از سنين قبل از تکليف نمازخوان شده اند .اين تعبير درست نيست که بگوييم
هنوز بر او واجب نيست و کارش نداشته باشيم .به هر حال وظيفه ي پدر و مادر بعد از ايجاد محيط مناسب امر
است.مرحله ي سوم تنبيه است .حتي اگر پدر و مادر ديدند که بچه ي آنها با امر هم نماز نميخواند ،الزم است که با
تنبيه او را به نماز وادار کنند .از جاهايي که تنبيه جايز است ،امر نماز است .بطور کلي وظيفه ي پدر و مادرهاست
که به هر نحو ممکن بچه هايشان را اهل نماز کنند.
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وظيفه ي خانواده ها در ارتباط با اقامه نماز
حجت االسالم والمسلمين سيد علي اکبر حسيني
بسماللَّه الرحمن الرحيم
«الحمدللَّه ربّ العالمين و الصلوة والسالم علي سيدنا و نبينا سيد االنبياء و المرسلين و خاتم النّبيين ابي القاسم
المصطفي محمّد و علي آله الطيبين الطاهرين سيما بقيةاللَّه في االرضين» .
موضوع سخن بنده وظيفه ي خانواده در ارتباط با اقامه ي نماز فرزند است .ابتدا اجازه ميخواهم آيه اي از آيات
کريمه ي قرآن را اجماالً بخوانم و توضيح کوتاهي درباره ي اين آيه ي قرآن بدهم و آن گاه وارد بحث خاصي که به
بنده محول شده است بشوم« .اِنَّماَ المؤمنون اَلَّذين آمنوا بِاللَّه وَ رَسُولِه ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَ جاهَدُوا في سبيل اللَّه بِاَمْوالِهِمْ وَ
اَنْفُسِهِمْ اولئک هم الصادقون» . ]8[.
خداي متعال در اين آيه ،مؤمنين را آن کساني که به حقيقت مؤمنند معرفي
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ميکند .اين است و جز اين نيست که مؤمنين واقعي آن کساني هستند که به خدا و رسولش ايمان آورند و ديگر شک
و ريبي را به دل راه ندهند .قلب مؤمن ،مؤمن واقعي ،لبريز از يقين به پروردگار متعال است .لبريز از يقين به رسالتها
و رسول اوست و به همين دليل انس با خدا را در صدر برنامه ها و در بهترين اوقات قرار ميدهد و با برنامه اي که
او معين کرده اين ارتباط و انس را هر چه بيشتر تقويت ميکند .چرا که شک از جهل ميرويد و دلي که از غبار
غفلت و جهل پاک شود ،جايي براي خلجان شک ندارد .به عنوان مثل اگر گوشه ي اين سالن تاريک باشد ،پرده در
تاريکي حرکت کند ،شما که آن قسمت سالن حضور داريد برايتان اين ترديد پيش ميآيد که چه بود حرکت کرد.
انساني بود گذشت ،چيز ديگري بود افتاد ،پرده اي بود باد خورد ،ترديد پيش ميآيد امّا وقتي که چراغ روشن شد و
مالحظه کرديد که چه بوده شک جاي خودش را به يقين ميدهد .انساني که گرفتار آفت شکّ است عبادات و
نمازش هم افتان و خيزان است ،گاه و بيگاه است ،چون اقامه ي نماز فرع آشنايي با خداست و بر ريشه ي آشنايي
و محبت به خدا اقامه ي نماز ميرويد که اگر اين آشنايي همراه با بيگانگي شد ،نماز هم گاه هست ،گاه نيست .ثم لم
يرتابوا ديگر شکي به دل راه نميدهند .البته خود نماز هم موجب افزايش يقين است ،موجب برطرف شدن جهل و
شک است و اين دو بال يکديگر را کمک ميکنند .ايمان موجب نماز ميشود و نماز بر ايمان ميافزايد .وقتي که

افراد چنين بودند دليل صدقشان مجاهده ي در راه خداست «و جاهَدوا باموالهم و انفسهم في سبيل اللَّه» اينهايي که
عشق به خدا در دلشان موج ميزند ،ايمان به خدا در دلشان موج ميزند ،پرده هاي غفلت و پندار را کنار زدند و در
آئينه ي صافي قلبشان جمال يار ديدند ،اينها با تمام قدرت و
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توان در راه خدا جهاد ميکنند.
«اولئک هم الصادقون»
دل به عشق خداي يکتاده
قطرهاي را رهي به دريا ده
کنده ي تن ز پاي جان واکن
مست وشوريده سربه صحرا ده
تا کي از هر هوي بتي سازي
دل به عشق خداي يکتاده
نماز يعني اين قطره ي کوچک خرد بيمقدار وجود خويش را به درياي لطف او متصل کنيم ،از فقر خويش بگذريم
و به غناي او ارتباط پيدا کنيم.
«يا ايها الناس انتم الفقراء الي اللَّه واللَّه هو الغني الحميد» [ ]0و آن کساني که با حضور در نماز ،انس و محبّت
پروردگار را درک ميکنند ،هيچ گاه نماز موجب مالل و خستگي شان نميشود ،بلکه با هر نمازي پلّه اي را باالتر
ميروند و افقي را زيباتر ميبينند که الصلوة معراج المؤمن .حقيقت نماز اين است که قطره ي کوچک جدايي خويش
را از دريا با نماز جبران ميکند و در امواج بيکران لطف او غرق ميشود تا آنجا که امام صادق (ع) آيه ي کريمه ي
«اياک نعبد و اياک نستعين» را آن قدر تکرار فرمود که «خَرِّمُغشياً عليه و قال کانّي سَمِعْتُ من قائلها» مدهوش افتاد

و فرمود :آن قدر اين آيه را تکرار کردم که گويي از گوينده اش شنيدم ،زبان من سست شد و زبان او گويا ،چشم من
بسته شد و چشم او گشوده و بينا.
بازگرديم به موضوع سخن که وظيفه ي خانواده در ارتباط با نماز فرزندان است .من سؤال ميکنم که آيا ماهي که در
دريا زاده ميشود نيازي دارد که آموزش شنا ببيند؟ فرزندي هم که در خانواده اي که لبريز از ذکر و ياد و محبّت
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خداست به دنيا ميآيد هيچ نيازي ندارد که آموزشي بويژه براي نماز ببيند ،چون از همان لحظه ي ميالد در گوشش
اذان و اقامه ميگويند و او را به صلوة و فالح و خيرالعمل دعوت ميکنند .در خانه اي که مشحون از ذکر خداست،
فرزند در اين ذکر پرورش پيدا ميکند و دلي که با ذکر جال ببيند هيچ وقت از خداي متعال نميگريزد .انس با خدا را
در ذکر با خدا پيدا ميکند ،دلش در ذکر خدا جال پيدا ميکند که اميرالمؤمنين عليه السالم ميفرمايند« :ان اللَّه جعل
الذکر جالء للقلوب» خدا ذکر و ياد خودش را جالي دلها قرار داده است .خانه اي که در آن پدر سحرگاهان اذان
ميگويد ،بچه اي که خوابيده با زمزمه ي خوش پدر بيدار ميشود ،خانه اي که در آن پدر نماز شب ميخواند .خانه
اي که در آن پدر به هنگام بين الطلوعين بيدار است و با زمزمه ي قرآن خانه را منور ميکند ،خانه اي که تمام اهل
خانه متعهد به نمازند ،متعهد به نماز جماعتند ،متعهد به آداب ديني هستند ،چگونه ممکن است فرزندي در اين خانه
پرورش پيدا کند و از نماز گريزان باشد .خود شما مشاهده کرده ايد که وقتي سجاده مياندازيد و به نماز مشغول
ميشويد ،بچه ي دو سه ساله تان ميآيد روبروي شما ،شما را قبله قرار ميدهد و همراه با رکوع شما رکوع ميکند،
همراه با سجود شما سجود ميکند و هنگامي که خسته ميشود سر به مهر ميگذارد ،صورت به مهر ميگذارد و همان
جا خوابش ميبرد و با ذکر شما الي الي ميگيرد ،آرامش ميگيرد .چنين خانه اي يقيناً فرزندان صالح و سالمي
ميپرورد ،فرزنداني اهل نماز ميپرورد ،متأسفانه بايد بگويم که وسايل ارتباط جمعي با هجوم پرقدرت و فراواني که
دارند پدر و مادرها را از فرزندان جدا کرده ،يعني فرزند شما در خانه ي شماست ،امّا انسي با شما ندارد .وقتي که
وارد منزل ميشويد يک بغل روزنامه در اختيارتان است و حتي سر سفره يک لقمه
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ميخوريد و چند جمله از آن را مطالعه ميکنيد .حتي سر سفره هم فرصت انس گرفتن نداريد ،فرصت اينکه بگوييد:
دخترم ،پسرم غذا را با نام خدا آغاز کن ،لقمه ها را کوچک بردار ،بعد از غذا حمد خدا کن .بعد از غذا پدر بايد چند
جمله دعا کند ،بچه ها آمين بگويند و از همين جا با ذکر خدا آشنا شوند .جايي دعوت داشتم ،بعد از نماز جمعه
رسيديم ،ساعت  0 / 1بود ،برنامه ي کودک تلويزيون شروع شد و بچه ها هم از نماز جمعه برگشته بودند .پدر دو تا
لقمه ي بزرگ ،لقمه ي جنگجو درست کرد و به دو تا بچه اش داد و اينها پشت به سفره پاي دراز به همه مهمانها و
رو به تلويزيون شروع کردند اين لقمه ها را گاز زدن و برنامه ي تلويزيون را ديدن .سر و صداي تلويزيون بود و
سفره بود و اين بچه ها پشت به سفره و رو به تلويزيون مشغول تماشاي برنامه هايي بودند که فرض ميکنيم صد در
صد مفيد و خوب است ،امّا انس با پدر و مادر و مهمان و بزرگترها را به کلي از ميان ميبرد و آن روز جمعه هم که
پدر در منزل است و ميتواند يک لبخند محبت آميز بزند و صميميتي با بچه اش داشته باشد ،جلوي اين انس را
ميگيرد .متأسفانه اين وسايل ارتباط جمعي با هجوم گسترده اي که انسان نميتواند جلوي اين هجوم را بگيرد ،انس
ايماني خانواده را گسسته است .شما تا پاسي از شب بيداريد ،فرزندتان بيدار است ،اين ديگر نميتواند سحر برخيزد
و اذان صبح بگويد .اگر از فشار تشنگي بيدار بشود با يک خواب آلودگي به سوي شيرآب ميرود ،يک ليوان آب
ميخورد ،به رختخوابش برميگردد و ميخوابد و شما با فشار بايد او را براي نماز صبحش بيدار کنيد و شايد
خودتان هم دير بيدار شويد ،خود بنده هم دير بيدار
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شوم« .يا ايها الذين آمنوا قواانفسکم و اهليکم ناراً» [ ]8اي کساني که ايمان آورده ايد ،خودتان را و اهل خودتان را
از آتش جهنم دور نگهداريد« .وقودها الناس و الحجارة عليها مالئکة غالظ شداد اليعصون اللَّه ما امرهم و يفعلون
ما يؤمرون»  ]1[ .چطور اگر از يک راه باريکي بگذريد که پرتگاه باشد ،بچه ي خودتان را به جان خودتان
ميچسبانيد که مبادا در اين پرتگاه بيفتد .کسي که گناه ميکند ،واجبات را ترک ميکند ،کسي که نماز نميخواند،
کسي که اعتناي به نماز ندارد ،در پرتگاه جهنم ميافتد ،پدر و مادر وظيفه دارند اين فرزندشان را نگه دارند و
نگذارند بيفتد ،نه تنها پدر و مادر ،اولياي جامعه نيز اين خطاب به الّذين آمنوا است :قوا انفسکم و اهليکم  -يعني اي
همه ي مديران جامعه ،اي کساني که عده اي تحت تربيت و اداره ي شما هستند ،نگهداريد اهل خودتان را از سقوط

در آتش« :قواانفسکم و اهليکم نارا»  .آتشي که آتش گيره اش مردمند و سنگها و مالئکه غالظ و شداد بر او موکلّند
که امر خدا را اطاعت ميکنند و هيچ تمردّ و نافرماني از امر پروردگار متعال ندارند .اين کلّيت مسأله است.
جابربن عبداللَّه انصاري از رسول خدا (ص) سؤال کرد که يا رسول اللَّه دانستيم که خود را چگونه از آتش جهنم
نگهداريم ،با انجام واجبات و پرهيز از محرّمات ،امّا ندانستيم که فرزند و خانواده ي خودمان را چگونه از آتش
جهنم نگهداريم .پيغمبر اکرم (ص) چهار دستور فرمود:
يکي اينکه «اعملوا الخير»  -خودتان عامل خير باشيد .نميشود بنده نمازم را آخرين لحظات وقت بخوانم ،امّا توقّع
از فرزندم داشته باشم که نمازش را اول
[ صفحه ]18
وقت بخواند .ميسّر نيست که من به نمازم بياعتنا باشم ،امّا توقع داشته باشم فرزندم به نماز اعتنا داشته باشد.
دوّم :و «واذکروهم باللَّه» ياد خدا را در دلهايشان زنده کنيد .دلي که انباشته از تصوير و جنجال و فرياد و عربده و
قهقهه است ،جايي براي لطافت و آرامش ذکر خداوند ندارد .همه ي اينها هم معصيت نيست ،فرض ميکنيم چيزهايي
است که معصيت هم نباشد ،امّا ذهن بايد يک خلوتي براي ياد خدا داشته باشد .شما با تلفن با رفيق خود صحبت
ميکنيد ،حواسش که پرت ميشود احساس ميکنيد ،از پشت گوشي از آن طرف ميگوييد حواست با من است؟ مثل
اينکه جاي ديگر داري کار ميکني؟ تو دهنت چيه ،لقمه داري؟ حواسش پرت ميشود ،ديگر با شما نيست .اگر
انسان ذهنش انباشته از تصاوير و حوادث و سخن ها و مناظر باشد ،منهاي ياد خدا ،ديگر ياد خدا در اين دل آرام
نميگيرد .انسان براي اينکه به ياد خدا باشد بايد به نعمتهاي خدا با چشم بصير نگاه کند ،ببيند تا بتواند بگويد
الحمدللَّه .در سفره وقتي که به لقمه ي نان مينگرد ،نعمت خدا را ببيند ،وقتي به آسمان مينگرد ،نعمت خدا را ببيند،
وقتي که به دريا مينگرد موج رحمت خدا را ببيند .اگر دل انسان مشحون از ذکر خدا بود ،آن وقت به نماز
ميايستد .دلي که غافل از ياد خداست ،اگر شما با زنجير هم بکشيد رو به قبله ،پشت به قبله ميکند .احتياج به يک
آرامش و ذکر دارد ،به يک محبت نياز دارد ،خداي متعال به حضرت موسي وحي فرمود يا موسي «حبّبني الي
خلقي» مرا پيش خلقم محبوب کن .براي اينکه بچه هايمان را اهل نماز کنيم بايد محبت خدا را در دلشان بيفشانيم
پرورش بدهيم تا از اين بوته ي محبّت ،گل خوشبوي نماز برويد .بدون ريشه و بوته اين گل نميرويد .خدايا چگونه
تو را پيش خلقت محبوب کنيم؟ يارب کيف؟ خداي متعال رهنمود ميدهد
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و ميفرمايد« :ذکرّهم آالئي و نعمائي»  -نعمتهاي مرا برايشان بشمار ،آالءمرا به چشمشان بياور ،به نگاهشان بياور.
وقتي که نعمتهاي ما را ديدند ،مرا دوست دارند .وقتي که نعمتهاي مرا ديدند ،مرا دوست خواهند داشت .وقتي که خدا
را دوست داشتند ،اهل نماز خواهند شد ،چون نماز تواضعي است در مقابل خالق مهربان ،خالقي که حاضر و ناظر
است .وقتي که اين فرزند بر اساس محبت خدا به نماز ايستاد ،آن وقت نمازش معنا پيدا ميکند ،رکوعش معنا پيدا
ميکند ،سجودش معنا پيدا ميکند ،تکبيرش معنا پيدا ميکند ،و وقتي که نماز خواند ،چون نماز بدون معنا اگر در
طريق وصول به معنا نباشد ،سودبخش نيست ،وقتي که توجه داشت ،آرام آرام به اين کار انس ميگيرد ،لطف خدا را
در نماز مييابد و پرده ي غفلت براي او کنار ميرود .جواني که وقتي آدم به ظاهرش نگاه ميکند نميفهمد که اهل
نماز است ،به من ميگفت وقتي که اللَّهاکبر ميگويم ،هيچ نيست ،حتي سخن من هم شنيده نميشود .جز يک عظمت
بيپايان از جلوه ي خدا ،هيچ خلقي را هم نميبينم .وقتي که تکبير را ميگويم ديگر هيچ کس نيست .اي کاش
ميرسيديم به آن موقعيتي که يک چنين نمازي بخوانيم که ببينيم واقعاً خداي متعال آهنگ قهار مدبرش به گوش
ميرسد که «لِمَنِ المُلک اَلْيَومللَّهِ الواحد القهار» .
«واذکروهم باللَّه»  -خانه ها بايد محيط ذکر خدا باشد تا اين بچه ها نمازخوان بشوند و خانه هايي که اين گونه
هستند ميبينيد که فرزندانشان اهل نماز شب شده اند .خودشان بر ميخيزند نماز شب ميخوانند ،بدون اينکه پدر در
اين طريق اصراري کرده باشد يا الزامي کرده باشد.
و ديگر که به توصيفش نميرسم« :وامروهم بالمعروف و انهيهم عن المنکر»  -اين طور نباشد که بچه را رها کنيم.
پدر با رفق و ماليمت ،مادر با رفق و ماليمت
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بايد امر به معروف کند ،نهي از منکر کند ،او را از بديها باز بدارد ،دستش را بگيرد مسجد ببرد ،با خانه ي خدا
آشنايش بکند و کسي ميتواند اهل نماز باشد که با يک عالم ربّاني اهل نماز انسي داشته باشد .اين رشته رشته اي
انساني است ،بايد با رشته اي به دامان مبارک اميرالمؤمنين اتصال داشته باشد ،اين رشته را بايد پيدا کنيد و به دست

فرزندانتان بسپاريد .اين طور نباشد که او در ميان اين امواج ،يک ناخدا ،يک کشتيبان ،يک راهنما ،يک عالمي که
وقتي به او بنگرد ياد خدا در دلش زنده بشود ،سخنش بر علم و منطق و فهمش بيفزايد و عملش او را به آخرت
راغب کند ،نداشته باشد ،اگر داريد راهنمايي اش کنيد و اگر نداريد جست و جو کنيد .اين طور نيست که بچه بايد از
 81سالگي که نمازش واجب شد ،از آنجا شروع کند ،نه از همان جايي که با کمترين درخششي خود را مييابد بايد
ارتباط او را با خدا تحکيم بخشم .سخن امام سجّاد (ع) اين است که وظيفه ي پدر و مادر اين است که او را داللت
به خدا کند ،که اعم از نمازخواندن است .اينکه از همان دو سه سالگي «يُوْمر فَيَسْجُد»  -امر ميشود که سجده کن،
آرام آرام کلمات الاله االاللَّه به او آموخته ميشود ،بعد طوري اين شيب حرکت ميکند ،با رفق و نرمش و ماليمت و
تشويق و جايزه ،که در سن  1سالگي بتواند نماز بخواند و در  1سالگي با وضو نماز بخواند که «نحن نأمر صبياننا
بالصلوة اذا بلغوا خمس سنين فَأمُروهم اذا بلغوا سبع سنين»  -ما بچه هايمان را در سن پنج سالگي به نماز فرا
ميخوانيم ،شما در سن هفت سالگي فرا بخوانيد.
ان شاءاللَّه اميدواريم به همّت و درايت و بصيرت شما بزرگواراني که در اين جمع نوراني حاضريد ،اين موج عشق به
نماز ،عشق به انس پروردگار از اين محفل نوراني آنچنان منتشر بشود که در آينده اي نه چندان دور وقتي که صداي
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اللَّهاکبر از حنجره هاي مؤمنين ،مأذنه ها را ميپوشاند ،همه هر کاري که در دست دارند بگذارند و به سوي نماز
بشتابند.
والسالم عليکم و رحمةاهلل وبرکاته.
[ صفحه ]11
[ ]1سوره ي حجرات ،آيه ي .11
[ ]0سوره ي فاطر ،آيه ي .81
[ ]8سوره ي تحريم ،آيه ي .6
[ ]1سوره ي تحريم ،آيه ي .6

روح تقليد و دنباله روي ،در دوران کودکي
آيتاهلل سبحاني
بسماللَّه الرحمن الرحيم
«الحمدللَّه رب العالمين بارِيِ الخالئق اجمعين و الصلوة و السالم علي خير خلقه و آله الطاهرين و لعنةاللَّه علي
اعدائهم اجمعين الي يوم الدين .قال الحکيم فيمحکم کتابه الکريم اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم ،يا بُنَي اَقِمِ الصَّلوةَ وَ
أمُرْ بِالمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ اصْبِر عَلي ما اَصابَکَ اِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْم االمُوُرِ»
موضوع سخن دو شخصيتي بودن انسان است .بخشي از شخصيت انسان را تقليد تشکيل ميدهد .کلمه ي تقليد را از
نظر روان شناسي محاکاة ميگوييم .تقليد در فارسي به معناي دنباله روي است .در دوراني از زندگي انسان خداوند
متعال در آفرينش هر کودکي روح پيروي و دنباله روي (محاکاة) و تقليد را قرار ميدهد و اگر اين نعمت از کودک
گرفته شود ،زندگي کودک تباه خواهد شد و چيزي که دست کودک را ميگيرد و از آن مرحله ي ابهام و به اصطالح
جهل مطلق به عالم علم ميکشد ،همين روح تقليد و دنباله روي و پيروي بدون چون و
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چراست .خالق متعال که تقليد را مذمّت ميکند« :اِنَا وَجَدْنا اباءَنا عَلي اُمَةٍ وَ اِنَّا علي اثارهِم مقتدون» [ ]8و در آيه ي
ديگري «مهتدون» [ ، ]0همان خدايي که تقليد را مذمت ميکند ،اين قدرت را و اين نعمت را به کودک داده و اگر در
دوران کودکي اين نعمت و اين حالت از فطرت انسان گرفته شود ،بشر کوچکترين نکته اي را نميآموزد .قرآن مجيد
ميفرمايد :ما همه ي شما را از شکمهاي مادران بيرون کشيديم «ال تَعْلَمونَ شَيْئاً» [ ]8همان «التعلمون» بتدريج
منقلب به علم و دانش و آگاهي ميشود و از طريق تقليد و محاکاة و دنباله روي هر کسي هر کاري ميکند ،کمکم
کودک اصرار دارد همان را انجام دهد و اگر اين حالت نبود کودک زبان نميآموخت ،راه نميرفت ،حرکت نميکرد.
تمام اين حرکتها و فعاليت ها از همان روح محاکاة سرچشمه ميگيرد.
امير مؤمنان که ميفرمايد« :قَلبُ الْحَدَثِ کَاالَرضِ الْخالِية»  ،همين است .يک سرزمين بکر ،چيزي که اين را در
سنين کودکي و نوجواني از بکارت بيرون ميکشد ،از حالت بکارت بيرون ميبرد ،روح محاکاة است .اين يک نعمت
است .امّا آيا اين نعمت هميشه براي بشر نعمت است؟ نه ،تا مدتي که تعقّل و تفکر پيدا نکرده بايد اين در را بکوبد،
اين در را بزند تا به کمال برسد .بعد از اينکه عقلش شکوفا شد ،توانست تفکر کند ،در آنجا ديگر مسأله تقليد نيست،

ابتکار و تفکر است و برهان و انديشيدن است .از همين مقدمه کوتاه وارد ذيالمقدمه ميشويم .نماز خواندن يک
کودک ،يک مسلمان در طول عمر مرهون دو عامل است :در
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درجه ي اول بايد عواملي در داخل خانه باشد ،روح محاکاة و تقليد را زنده کند تا اين کودک نماز را بياموزد ،همان
طوري که زبان را ميآموزد و اگر در نقطه اي زندگي ميکند که در آنجا از نيايش و عبادت خبري نيست ،اين قوّه
در آنجا به کار نخواهد افتاد .وارد کردن يک جوان به نماز ،نخستين مرحله اش در خانه است .در خانه بايد اين
حالت شکوفا بشود .روح تقليد ،اين جوان را نمازگزار کند ،بعد از اينکه نمازگزار شد نوبت مراحل تفکر ميرسد.
لقمان حکيم مربّي نمونه است ،واقعاً از نظر تربيت ،انسان کاملي است و سخنانش در کنار وحي قرار دارد .هنگامي
که جوان خود را نصيحت ميکند ،از تفکر و تعقل شروع ميکند .معلوم است هنگامي که لقمان پسري دارد ،او حالت
محاکاة را گذرانده ،يعني لقمان نمازخوان ،بچه اش نمازگزار است .او از دو نيروي محاکاة و تقليد بهره گرفته و
نمازگزار است ،امّا بايد وارد مرحله ي دوّم بشود .از تقليد وارد مرحله ي تعقل بشود .اين مربّي نمونه از آن مرحله
ي تعقل شروع ميکند ،چون مرحله ي اول مسلّم است .لقمان يا پيامبر است يا يک ولي اي است از اولياي الهي و
حتماً در کنار فرزندش ،دخترش نماز ميگزارد و آن مسأله تمام بوده است.
او تعقل را از همان خداشناسي شروع ميکند« :يا بُنَي التُشْرِکْ بِاللَّهِ انَّ الشِّرکَ لظُلمٌ عَظيمٌ»  .اگر بناست موجودي را
تعظيم کنم ،موجودي را بپرستم ،که شايسته است و آن خداي يکتاست .بعداً مسأله اي را مطرح ميکند که در انسان
ايجاد خوف ميکند و به دنبالش نماز را ميگويد .او کدام مسأله را مطرح ميکند؟ آگاهي خدا از آنچه در جهان
آفرينش است« :يا بُنَيَّ اِنّها اِن تَکُ مِثْقال حَبَّةٍ
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مِنْخَرْدَلٍ فَتَکُنْ في صَخرةٍ اَوْ فِي السَّمواتِ اَوفيِ االْرضِ يَأتِ بِها اللَّه» [ ]1فرزند عزيزم ،خدايي که مسجود و معبود
توست آنچنان علم گسترده اي دارد که هر کار کوچکي را انجام دهي البالي سنگها و البالي درياها بگذاري ،خدا
آگاه است .حضرت آيةاللَّه حائري نکته اي را فرمودند ،ايشان گفتند آني که انسان را به نماز ميکشد ،آن حالت

ترس از مرگ و ترس از ماوراي طبيعت است .اين همان نکته اي است که از آيه ي سوره ي لقمان استفاده ميشود.
امير مؤمنان ميفرمايد« :يَعْلَمُ عَجيجَ الْوحوُش في الفلوات» [ ]1خدايي که از ضجه هاي وحوش در جنگلها آگاه
است« .واخْتِالفَ النينانَ فِي البحار الغامِرات»  -از حرکت ماهيان در درياها آگاه است .اگر يک چنين خدايي را در
دل جوان وارد کنيم ،ميداند که همه ي حرکاتش عکسبرداري ميشود و قطعاً خدا را فراموش نميکند .لقمان شرک
را ميگويد ،بعداً آگاهي خدا را ميگويد ،مرحله ي سوم نماز را مطرح ميکند و به دنبال آن خوف و ترس ،نماز را
ميگويد« ،يا بُنَيَّ اَقِمِ الصَّلوة»  .مسلماً يک نوع ترتّبي هست ،اگر هم ترتّب ظاهري نباشد ،يک نوع انسجامي در
ميان اين مواعظ هست ،به دليل اينکه اول توحيد را شروع ميکند که اساس تمام شرايع است ،بعداً مسأله علم که به
دنبالش خوف است و ترس ،و سپس ميرسد به مسأله نماز« :اَقِمِ الصَّلوة» کلمه بُنَيّ را بکار ميبرد .بُنَيّ ولو به معني
کوچولوست ،امّا در لغت عرب اين کلمه در مقام محبت استعمال ميشود .هر موقع پدر بخواهد به بچه ي خود اظهار
محبّت کند ،بُنَيّ را ميگويد .بُنَيّ نشانه تحقير نيست .کلمه بُنَيّ را بکار ميبرد هم از عواطف و مهر پدر بهره ميگيرد
و هم علم خدا را مطرح ميکند ،که اين علم گسترده به دنبالش
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خضوع است .من اگر واقعاً بدانم رئيس من باالي سر من و از کارهاي من آگاه است ،نسبت به او خضوع ميکنم،
خشوع ميکنم ،دست و پاي خود را جمع ميکنم.
موضوع بحثي که به خود من واگذار شده ،نقش مسجد در اسالم است .خدا رحمت کند آن فرزند روحاني ،آقاي
شيخ ابوالقاسم رزاقي را که در آن جريان هواپيما سقوط کرد و شهيد شد .او کتابي به نام مسجد در اسالم و نقش
مسجد در احياي نماز دارد ]6[ .اولين قدمي که پيغمبر اکرم (ص) پس از ورود به مدينه برداشت ،ساختن مسجد بود
وقتي وارد شد مرکبش در مقابل خانه ابوايوب انصاري زانو زد .چشمش افتاد به نقطه اي که شترش زانو زده ،فرمود
همين جا را مسجد کنيد ،مسجدي در حدود  111متر (کمي بيشتر يا کمتر)  .رسول گرامي اين مسجد را به عنوان
اوّلين قدم ساخت و مسجد اگر واقعاً به طرز صحيح اداره بشود نماز پرور است و نمازگزارپرور .در عين حال که
رواياتي داريم در خانه هاتان نماز را ترک نکنيد ،مقصود نافله هاست ،يعني گاهي در خانه نماز بخوانيد که خانه هم
نوراني بشود ،امّا اگر مسلمين فرائض را در مسجد بخوانند ،همه ي مردم در وقت واحد در مساجد باشند ،آن کسي

که در بيرون ميگردد ،قطعاً به مسجد کشيده ميشود .چرا در شبهاي عاشورا و تاسوعا همه در مساجدند؟ چرا در
شبهاي احياء همه در مسجدند؟ چون شرايط به گونه اي است که غير از
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آن نميشود.
ساختن مسجد اول قدمي بود که پيغمبر برداشت و عجيب اين است که اين مساجد در حالي که عبادتگاه مسلمانان
بود مرکز آموزش هم بود .قدرت مالي پيامبر اکرم (ص) و مسلمانان به گونه اي نبود که مانند يهودان مدينه باشند.
آنها معبدي داشتند و دارالتعليمي که تورات را در آنجا ميآموختند ،امّا مسجد پيغمبر اکرم (ص) هم عبادتگاه و هم
آموزشگاه بود .نه تنها اين دو مسأله ،بلکه تصميمهاي سياسي هم در مسجد پيغمبر اکرم (ص) گرفته ميشد ،خطبه
هاي سياسي هم در مسجد پيغمبر اکرم (ص) ايراد ميشد و همه ي کارها در مسجد متمرکز بود .مسجدي که اين
چنين فعال باشد ،نمازگزار پرورش ميدهد.
قرآن مساجد را بر دو نوع تقسيم ميکند« :لَمَسجِدُ اُسِّسَ عَلَي التَّقْوي مِنْ اَوّلِ يوم»  ]1[ ،در کنارش «وَالذّينَ اتّخَذُوا
مَسْجِداً ضِراراً و کُفراً و تَفْريقاً بَيْنَ المؤمنين وارصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّه و رَسولَهُ مِنْ قَبل و لَيَحْلِفُنَّ انْ اَرَدْنا االّ الحُسني»
[ ]1به قدري مساجد محترم است که اگر ميخواستند فردي را تکريم کنند او را در کنار مساجد دفن ميکردند.
خيلي احترام ميکردند ،جايگاهي که او به خاک سپرده ميشد ،آنجا را براي خود معبد ميکردند .در داستان اصحاب
کهف ميبينيم« :وقال الّذين غَلَبُواعَلي اَمْرِهِمْ لَنتَّخِذّنَهم مسجداً» [ ]1آنهايي که مسلمان و موحد شده بودند گفتند
جايگاه اين اصحاب کهف را ما مسجد اتخاذ ميکنيم .کجا هستند آن انديشمندان غير صحيح که عبادت در کنار قبر
اولياء و ائمه و حتي پيامبر اکرم
[ صفحه ]61
(ص) را مانع از توحيد ميدانند؟ قرآن کريم داستاني ميگويد که براي من و شما حجّت است .انديشه اي را از
مؤمنين دوران اصحاب کهف نقل ميکند ،هنگامي که قبر اينها پيدا شد« :لنتخذنَّ عليهم مسجداً» بر روي قبر اينها،
مسجد ميسازيم و خدا را عبادت ميکنيم .اگر بعضي اراضي در جهان متبرک است ،اگر سرزمين مکه احترامي دارد،

مسجدالحرام احترامي دارد ،مسجدالنبي (ص) احترامي دارد ،به خاطر همين عبادتگاه بودنش است ،عبادت است که
اين زمينها را باال ميبرد و به آنها ارزش ميدهد و اگر حائر حسين (ع) داراي چنين فضيلت و کرامت است ،حائر
حسين هم عبادتگاه خداست .داستان امام حسين (ع) عبادت خدا را در جهان احياء کرد و عالوه بر آن امام حسين
(ع) هم در آن آخرين لحظه ها پيشاني را بر خاک نهاد و سجده کرد .بنابراين احترام مسجد ،شرايط مسجد ،شرايط
امام خيلي ميتواند به گسترش نماز کمک کند .آيه اي است که يکي از دوستان آن را تفسير کرد و من از زبان او
نقل ميکنم .البته نميدانم اين تفسير تا چه مقدار مطابق ظاهر است .در مورد پيغمبر اکرم ميفرمايد« :وانت حِلُّ بهذا
البلد» [« ]81انت حل بهذاالبلد  -يعني چه؟» اي رسول گرامي تو با مردم اختي .در مردم حلول کرده اي .رمز
موفقيت يک رهبر که بخواهد واقعاً مشکالت مردم را حل کند و آنها را هدايت کند اين است که در درجه اول بايد
تو دل مردم برود و با همه بجوشد :وانت حل بهذاالبلد.
امام جمعه و امام يک مسجد بايد حل بهذاالبلد باشد ،دسترسي بر مأموم و کوچک و بزرگ داشته باشد و آنچنان
خضوع کند که بشود حل بهذاالبلد.
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آخرين کالم من براي اينکه زياد وقت را نگيرم ،درباره ي آن شخصيت هايي است که در راه نماز کشته شده و جهان
را وداع کرده اند .خود اينها در تاريخ يک فصلي است .خوشا به حال کساني است که در حالت ذکراللَّه جهان را
وداع کنند و بگذرند .قبل از عليبن ابيطالب (ع)  ،از اصحاب رسول خدا (ص) کساني بودند که با نماز از جهان رفته
اند ،يکي در نگهبانيهايي که در بعضي از غزوات بود و عمّار ياسر نگهبان است با فردي ديگر .در حال نماز تير به
پايش خورد و جهان را وداع کرد .داستان مربوط به زيد است و خبيب ،آنها دو نفر اسيرند ،گرفتار شدند ،آنها معلم
قرآنند و رفته اند که قرآن تعليم دهند ،امّا ديگران از در حيله وارد شدند ،اينها را اسير کردند .آن دو را آوردند و به
ابوسفيان فروختند .ابوسفيان ميخواهد اينها را به داربزند ،دو رکعت نماز خواندند يا يکي دو رکعت نماز خواند و آن
به اصطالح مرگ را با نماز استقبال کرد.
باز در تاريخ شخصيتي مثل علي بن ابيطالب داريم ،در تاريخ مانند حسين بن علي (ع) داريم ،شخصيت هاي بزرگي
که در حال ذکراللَّه از دنيا رفته اند .اين امر خيلي اهميت دارد.

آخرين کالمي که عرض ميکنم اين است که گاهي سؤالهايي درباره ي نماز به قم ميآيد و به دست ما ميرسد.
سئوال از آياتي است که قرآن ميفرمايد« :ان الصلوة تنهي عن الفحشاء والمنکر»  .ميگويند آقا افرادي هستند که
نمازگزارند ،امّا گنهکار هم هستند .چگونه قرآن ميفرمايد« :ان الصلوة تنهي عن الفحشاء و المنکر»  ،ذکراللَّه چطور
اينها را از کار زشت حفظ نميکند؟ مسلماً «اقم الصلوة لذکري ولذکراللَّه اکبر»  .با اين عنايتي که در نماز است ،اين
همه ويژگي هايي که براي نماز ذکر ميکنيم ،امّا ميبينيم نمازگزاراني هستند که از گناه پرهيز نميکنند.
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مفسّرين در اينجا وجوهي را براي اين مشکل ذکر ميکنند .مرحوم عالمه ي طباطبايي رضوان اللَّه تعالي عليه در
الميزان و در يکي از نوشته هاي ديگرش گويا ميگويد هر نمازي هر چه هم کوتاه و به اصطالح کم اهميت باشد ،باز
هم به همان سهم خودش انسان را از گناه باز ميدارد .الاقل اين آدم نمازگزار در حال نماز ،دهان و لباسش نجس
نيست و ناچار است براي پاک نگهداشتن خود از نجاسات الاقل پرهيز کند و تا چه رسد که انسان آن حالت
معنويت را پيدا کند و به جايي برسد که در نماز غير خدا را متوجه نشود« .اقم الصلوة لذکري» خدا اين حالت ذکر و
توجه را اگر به انسان بدهد ،شقيترين افراد را هدايت ميکند .فضيل ابن زياد آن مرد به اصطالح مزاحم کاروانها،
يک شب بر باالي بامي است ميخواهد وارد شود و مرتکب گناه گردد ،صداي قرآني از همسايه ميشنود« :اَلَمْ يأن
للَّذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکراللَّه»  ]88[ ،عرب زبان است و آشنا به معني قرآن ،همين آيه تکانش داد.
اگر نمازگزار درست نماز بخواند ،از بخشي از گناهان او را حفظ ميکند ،صيانت ميبخشد ،الاقل ناچار است بخشي
از گناهان را انجام ندهد.
موضوع ديگر در اهميت نماز و شرايط نماز است .در آن مدتي که ما در خدمت حضرت امام بوديم ،در سالهاي
 8801تا  18که به طور مداوم در خدمت ايشان بوديم ،برجسته ترين صفتي که ايشان نسبت به عبادت داشت ،تقيّد
به نماز اوّل وقت بود .تقيد خاصي داشت .من خاطرم ميآيد حتي جلسه اي بود و دوستان عزيز ايشان را دعوت
کرده بودند ،حضرت آيةاللَّه خزعلي ،مرحوم
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آيةاللَّه سعيدي و دوستاني ديگر .ايشان قبل از ظهر آمدند ،همين که وقت نماز شد ،به ساعتش نگاه کرد ،با اينکه بنا
بود سفره را پهن کنند ،گفت :جايي بدهيد من نمازي بخوانم .تقيد به نماز اول وقت ،خودش روح نمازگزاري را در
انسان تقويت ميکند ،اما اگر بي نظم شد ،غالباً افراد بينظم نماز خود را هم فراموش ميکنند.
والسالم عليکم و رحمةاللَّه و برکاته.
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[ ]1سوره ي زخرف ،آيه ي .32
[ ]0سوره ي زخرف ،آيه ي .00
[ ]8سوره ي نحل ،آيه ي .11
[ ]1سوره ي لقمان ،آيه ي .86
[ ]1نهج البالغه ،خطبه ي .811
[ ]6البته ايشان کتاب ديگري هم نوشته است.حاال که من ياد کردم کتاب ديگري را همه ديده ام و کتاب ايشان را هم ديده ام ،اين برتري دارد اين
مطالبي دارد که آن ديگري متذکر نشده .اين دو کتاب هر دو عظمت مقسم به را بيان کرده اند ،امّا رابطه اين مقسم به ،با جواب قسم در کتاب ايشان
هست و در کتاب ابن قيم نيست« .والشمس و ضحيها و القمر اذا تليها» هر دو عظمت مقسم به را گفته اند ،اما ارتباط سوگند به شمس و قمر با
جواب قسمي که در خود اين آيات آمده که درباره چه قسم ميخورد ،غرض از اين قسم چيست «و نفس و ماسويها فالهمها فجورا و تقويها) رابطه
اين جواب با مقسم به در کتاب ايشان هست در تمام قسمتهاي قرآن در کتاب ابن قيم نيست.
[ ]1سوره ي توبه ،آيه ي .811
[ ]1سوره ي توبه ،آيه ي .811
[ ]1سوره ي کهف ،آيه ي .08
[ ]81سوره ي بلد ،آيه ي .1
[ ]88سوره ي حديد ،آيه ي .86

تربيت نسلي نمازگزار
دکتر محمود گلزاري
بسماللَّه الرحمن الرحيم
در جوار حرم مطهر امام هشتم عليه السالم در جمع برادراني صالح و عزيز ،دقايقي را درباره ي مهم ترين فريضه ي
دين ،نماز  -به سخن نشسته ايم .سخن در دو قسمت به هم پيوسته است؛ نگاهي گذرا به برکات نماز ،بخصوص با
توجه به مسائل و مشکالت کنوني جامعه ي ما و بويژه جوانان و سپس برداشتن قدمهاي عملي و کاربردي با تکيه
بر مسأله ي نماز.
بر طبق يک آمار نسبتاً رسمي 01 ،درصد افراد جامعه ي ما دچار مشکالت خفيف تا جدّي رواني هستند .در حدود
دو سال پيش در سميناري که کيهان قسمتي از آن را چاپ کرد ،معاون وقت وزارت بهداري که روان پزشک هم
بودند ،يعني هم از نظر اجرايي و هم از نظر تخصصي به اين مسائل آگاه بودند ،اعالم کردند که حدود  81ميليون نفر
از جامعه ي ما داراي اختالالت خفيف تا
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جدّي رواني هستند .مسأله اضطراب و افسردگي جزء عمده ترين ناراحتي هاي جامعه ي ماست که حدود  01درصد
از بيماران را به خود اختصاص ميدهد .در دانشگاهها و در ميان نسل جوان اين دو مشکل بسيار فراوان است.
زماني قرن بيستم را «قرن اضطراب» نام ميگذاشتند ،امّا از حدود سال  ،8110بر طبق آمار سازمان بهداشت جهاني،
افسردگي که اضطراب را هم معموالً با خودش دارد ،در اغلب نقاط جهان به عنوان شايع ترين بيماري رواني مطرح
است.
در جامعه ي ما گونه هاي مختلف از اين اختالالت ديده ميشود صرفنظر از يکي از بيماريهاي شديد رواني که به
اصطالح متخصصين به آن «شيزوفرني» ميگويند ،آنهايي که مشکالتشان مايه ي ژنتيکي کمتري دارد ،باالي 01
درصد است .در دانشگاهها اين مسايل را زياد ميبينيم .از ديگر سو متأسفانه آمار خودکشي هم در سالهاي اخير باال
رفته است .در يکي دو ماه گذشته گزارشي از يکي از مناطق شمالي به صدا و سيما رسيده بود مبني بر اينکه هفته
اي پانزده جوان در آن منطقه خودکشي ميکنند .صدا و سيماي مرکز مشهد با همراهي مرکز تحقيقات راديو و
تلويزيون ،درباره ي اين خودکشي هاي منطقه اي در شمال تحقيقاتي کرده اند .مسأله ي اضطراب ،افسردگي،

وسواس ،گونه هاي مختلف ترسهاي غير منطقي و خودکشي در جامعه ي ما اگر نگوييم روزافزون است ،دارد زياد
ميشود .در کنار اين مشکالت عمده ي رواني ،انحرافات اخالقي هم زياد است .در کميسيون تحقيقات و تأليفات
ميگفتند :مسأله ي عمده ي ما مسائل اخالقي ،مسائل بيحجابي و تهاجم فرهنگي است و بايد مستقالً فکري هم به
حال آن کرد .ما به خارج کاري نداريم ،آنجا قتل ،تجاوز به عنف ،خشونت هاي
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متعدد نسبت به اطفال در سالهاي اخير رواج يافته است .کمتر هفته اي است که در يکي از مطبوعات خودمان
گزارشهاي تکان دهنده اي از سيماي کريه و ناراحت کننده ي تمدن الحادي غرب را نبينيم .اجازه بدهيد همين دو
مشکل اساسي را در ارتباط با نماز بررسي کنيم .اين صحبت ها زياد شده ،اما من از زاويه ديگري اين بحث را پي
ميگيرم تا ببينيم که چگونه ميتوانيم برخورد کنيم .بحثي که از حدود ده سال پيش در جوامع علمي روان شناسي
مطرح ميکنند ،اصطالح انگليسي آن رشته اي به نام «کاميونيتي سايکولوژي» يعني روان شناسي در خدمت اجتماع
است و از نيروهاي اجتماعي استفاده ميشود ،نه روان شناسي اجتماعي و اين بحث را شايد در چند سال پيش
سازمان بهداشت جهاني به عنوان يک بحث جدّي مطرح کرد .حرف متخصصان اين است که به دليل روزافزون شدن
بيماران رواني ،ما ميتوانيم با تربيت نيروي متخصص ،جلوي بيماري ها را بگيريم .آنها آمار داده بودند که ما در
جامعه مان باالي  01درصد بيمار رواني داريم .بيش از پنجاه هزار نفر داراي مدرک دکتراي روان شناسي و بيش از
اين عده روان پزشک داريم ،اما به دليل اينکه شمار بيماران مرتباً زياد ميشود ،نيروهاي متخصص ما کفاف آنها را
نميدهند .هزينه ي تربيت نيروي متخصص بسيار باالست .تازه بعد از اين ،متخصصين معموالً برخوردشان با بيماران
يک برخورد تبعيض آميز است .آنها از يک بيماري که متخصصين دچار آن هستند ،نام برده بودند که اين بيمارييي
است به نام «ياغيست» .
منظور از ياغيست در انگليسي حروف اول اين کلمات را گويند :جوان و جذاب و پولدار و خوش تيپ و خوش
گفتار ،يعني متخصصين اين طور بيماران
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را ترجيح ميدهند .خود اينها دچار مشکل ياغيست هستند ،يعني اوالً عده ي متخصصين کفاف بيماران را نميدهند،
ثانياً هزينه هاي تربيت متخصصين باالست .ثالثاً متخصصين با ديدي انتخابي و گزينشي برخورد ميکنند .اصوالً
برخورد تبعيض آميز فراواني را ما در آنجا داريم .اين وضعي است که االن در کشورهايي که بيش از پنجاه هزار
متخصص روان شناسي باليني و بيش از اين عده روان پزشک دارند ،وجود دارد .ما در جامعه مان همان درصد بيمار
رواني داريم .بر طبق آمار صاحبنظران عده ي متخصصين درمانگر ما در روان شناسي باليني به زحمت به ده نفر در
کلّ ايران ميرسد .روان پزشکان ما به  011نفر نميرسند و تربيت نيروي متخصص برايمان مشکل است .وقتي آنها
با آن وضع از نظر نيروي متخصص هستند و همان درصد را اعالم ميکنند ،ما ناگزيريم اکنون دو مرحله را براي
تأمين نسبي اين نيروها طي کنيم .مرحله ي اول آموزش دادن به خانواده ها و معلمان است .زمينه ي اصلي بحث
سازمان بهداشت جوانان در سالهاي اخير اين است که بايد خانواده ها و معلمان آموزش ببينند تا در مسأله ي
پيشگيري از بيماريهاي رواني اقدام کنند و اين قسمت اصلي است و بعد آموزشهايي مثل آموزش بهياري و آموزش
پيراپزشکي مطرح ميشود ،تا فاصله ي بين مردم و متخصصين اصلي کم شود و جلوي اين همه بيماري را بگيرد.
اين وضعي است که االن دنيا به آن رسيده است .در مسأله ي انحرافات آنها واقعاً به بن بست رسيده اند .نگوييم که
آنجا اين مسائل برايشان عادي است .مسأله ي سوءاستفاده و آزار کودکان در سالهاي اخير موضوعي بسيار جدي
شده است ،سال گذشته که به دانشگاه مکگيل کانادا رفته بودم ،بيش از سي کتاب فقط در سال  8111راجع به
سوءاستفاده و آزار کودکان در آنجا منتشر شده بود.
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بيشترين سوءاستفاده کنندگان را هم که آشنايان و فاميل درجه ي اول ذکر کرده بودند .قتل و خشونت و جنايت هم
که در آنجا بسيار شايع است .مسأله ي تجاوز به عنف آنچنان زياد شده که بر طبق آماري که يکي از خانمهاي روان
شناس اجتماعي در مجله اي به نام مجله ي روان شناسي سياسي اعالم کرده است ،از دانشجويان کانادايي و
آمريکايي پرسيده اند شما در چه شرايطي حاضر به تجاوز به عنف هستيد؟  61درصد از دانشجويان گفته اند که از
چنگ پليس فرار کنيم ،حاضريم ،و آن خانم نوشته بود که شما را به خدا حاال بگوييد در چنين جامعه اي ،زنها
چقدر امنيت اجتماعي دارند ،وقتي که  61درصد جوانانشان مترصد تجاوز به عنفند.

خالصه اينکه جامعه ما بايد از اين راههاي به بنبست رسيده ي آنها عبرت بياموزد و درس بگيرد .عزيزان آگاه به
مسايل روان شناسي ميدانند که آخرين پيشرفتهاي درمان در روان شناسي ناظر بر درمان شناختي است ،يعني
درماني که در آن ميبايست ذهنيات فرد نسبت به مشکل و مسأله ي به قول خودشان به «استرس» تبديل بشود ،ديد
جديدي از زندگي و جهان پيدا بکنند .خوب معلوم است نظرياتي که ريشه در الحاد و نفي خدا دارد در درمانهاي
شناختي آن هم طبعاً مؤثر نيست .آنهايي که در اين زمينه کار کرده اند ميبينند که يک جايي فرد به بن بست ميرسد
و راهي جز بيبندوباري يا خودکشي ندارد .مناسب است به اين بحث از زاويه اسالمي نيز نگاهي بکنيم .مجله
«العالم» در حدود دو سال پيش مقاله اي را منتشر ،و طي آن با چند روان شناس و روان پزشک مسلمان پاکستاني
که در اردوگاه برادران افغاني در پيشاور کار علمي ميکردند ،مصاحبه کرده بود .آنجا ذکر شده بود که اين اردوگاه
جزء بزرگترين اردوگاههاي
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پناهندگان در دنياست و خدمات پزشکي مفصل دارد .آن برادران روان پزشک پاکستاني ذکر کرده بودند (اين مقاله
بعداً ترجمه و در مجله ي تربيت هم چاپ شد) که ما وقتي که نسخه هايي از احاديث نبوي را به بيماران افغاني
ميدهيم ميبينيم که درجه ي درمان خيلي باال ميرود و بعد خود آن متخصصين پاکستاني اشاره کرده بودند که يکي
از صاحبنظران و دانشمندان اسالمي در قرن چهارم که من االن اسمش به خاطرم نيست (اصالً اندلسي بوده است) ،
در قرن چهارم تمام خصوصيات و ويژگيهاي بيماري افسردگي را نام برده ،اما اصالً اشاره اي نکرده که آدم افسرده
خودکشي ميکند ،در حالي که اين روزها همه ميدانند که معموالً آدم افسرده در درجات شديد از افسردگي آمادگي
خودکشي اش خيلي بيشتر است .بعد آنها ذکر کرده بودند که معلوم ميشود تربيت اسالمي باعث شده که حتي اگر
فرد افسرده هم بشود ،خودکشي به ذهنش خطور نکند و ما در متون پزشکي گذشته مان اين مسأله را ميبينيم که به
عنوان عالمت يا پيامد ناراحتيها و افسردگي ،از خودکشي نام برده نميشود .اين دو نکته ي عمده اي که االن هم
جامعه ي ما و تمامي دنيا را تهديد ميکند ،جامعه ي ما هم دست به گريبانش است و اين ناراحتيهاي روحي و
انحرافات و يا به تعبيري بگوييم مشکالتي که فرد در مقابله ي با زندگي دارد يا به درون ميريزد و يا به بيرون
سرايت ميکند ،يا بيرون را اذيت ميکند و دچار انحراف ميکند يا درون را تخريب و دچار بيماري ميسازد .طبعاً با
نگاهي به آيات و روايات مربوط به نماز ميبينيم که نماز درمان همه ي اين بيماريهاست .اقم الصلوة لذکري ،نشان

دهنده ي تأثير رواني نماز است و اينکه نماز اصلش و روحش ذکر خداوند است و اين ذکر آرامش بخش که« :اال
بذکراللَّه تطمئن القلوب»  ،ذکر خدا آرامش ميآورد «و من اعرض عن ذکري فان
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له معيشة ضنکا»  ،اگر ذکر نباشد و ياد خدا نباشد زندگي سخت ميشود «و مَن يَعشُ عَن ذِکرِ الرَّحمنِ نُقَيِّضْ لَهُ
شَيطاناً فَهُوَلَهُ قَرينٌ»  ،کسي که از ذکر خدا روي بگرداند شيطان بر او مسلط ميشود و همه جا با اوست .در نهج
البالغه داريم که «اِنَّ اللَّهَ سُبْحانَهُ وَ تَعالي جَعَلَ الذکر جَالءً لِلْقُلوب»  ،اين روشني قلب ها و دل ها مال ذکر خداست.
در کتاب گرانقدر غررالحکم بيش از بيست روايت هست که به رابطه ي ذکر و نورانيت قلب به صورتهاي مختلف
اشاره ميکند .نورانيت قلب ،نورانيت عقل ،خارج کردن انسان از ظلمات شک و ترديد و نااميدي که در نورانيت
قلب است ،اينکه فرموده اند« :الذکر نورالعقل و حيات النفوس و جالء الصدور»  ،اينکه فرموده اند :ذکراللَّه دواء
االعالل بالنّفوس ،ذکر خدا داروي بيماريهاي رواني است ،دواء االعالل بالنفوس ،و اينکه قوت روح است و مفتاح
تمام شايستگيهاست ،اين در روايات زياد ميبينيم .همان گونه که گفته شد ،بيماريهاي رواني يا معلول فشارها و يا
معلول روش غلط زندگي است .روش غلط زندگي را با ياد خدا و برخورد ايماني ميتوانيم از بين ببريم .در قرآن
نيز آمده است :کساني که ايمان دارند وَلَمْ يَلْبِسُوا ايمانَهُمْ بِظُلْم اولئکَ لَهُمُ االْمْن ،امنيت واقعي مال اين مؤمنان است.
تأکيد است که اولئک لهم االمن و يا در مسأله ي استرس ها و فشارهاي زندگي ميفرمايد :ان االنسان خلق هلوعا
اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا اال المصلون ،شايد بشود گفت اين انسان هلوع اگر کنترل و تربيت نشود،
در برخورد با استرس ها و فشارها آن حالت را دارد و در برخورد با نعمت ها آن حالت را .شايد با تبيين کلي از
همه ي مشکالت زندگي بشود گفت که حتي آن مصلين که ساهون هستند ،يرائون و يمنعون الماعون هستند ،يمنعون
الماعونش همان اذا مسه الخير منوعا ميباشد و يرائونش هم نماز درست
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نخواندن ،که انسان را به دامان انحرافات و مشکالت و بيماريها مياندازد .در مسأله ي انحرافات نيز اين را بارها
شنيده ايد که ان الصلوة تنهي عن الفحشاء و المنکر يا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة و اتبعوا الشهوات.
خالصه ي رابطه نماز با کم کردن بيماريها و کم کردن انحرافات جامعه بسيار مشخص است.
من اين قسمت از صحبتم را با اين بشارتهاي الهي درباره ي نماز که در صدر دو سوره ي قرآن است پايان ميدهم و
به قسمتي ميرسم که هدي و بشري للمؤمنين الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزکوة و هم باالخره هم يوقنون و در
جاي ديگر هدي و رحمة للمحسنين ،الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزکوة وهم باالخرة يوقنون اولئک علي هدي من
ربهم و اولئک هم المفلحون .بشارت ،هدايت ،فالح و رستگاري براي اقامه کنندگان نماز است .در يک تقسيمبندي
کلّي در جامعه ي ما ،بويژه در محيط دانشگاهي ،در مورد نماز نه دسته را ميتوان يافت .عده ي بسيار کمي هستند
که با حضور قلب نماز ميخوانند و براي اقامه ي نماز هم اقدام ميکنند .عده اي هستند که با حضور قلب نماز
ميخوانند ،اما خودشان تنها! بعد از اينها عده اي هستند که نماز ميخوانند ،نماز عادتي ،ولي حضور قلب ندارند.
عده اي هستند که نماز ميخوانند ،اما مداومت ندارند .اينها نمازخوان ها بودند .اما عدّه اي از جوانان هستند که
معتقدند ،نماز هم بلدند ،اما نميخوانند ،عده اي هم داريم که معتقدند ،بلد نيستند و نميخوانند ،عده اي داريم که
نسبت به اعتقادات شک دارند و طبعاً نماز نميخوانند .عده اي هم منکرند و عده اي هم در آخر خط قراردارند و
مخالفند و براي مبارزه ي با نماز درست نقطه ي مقابل گروه اول اقدام ميکنند .اينها امام جور هستند و کوشش براي
از بين بردن نماز دارند .حال چه بايد بکنيم؟ ما در روان شناسي بحثي داريم به نام يادگيري اجتماعي .نخستين
مسأله ي
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در يادگيري اجتماعي اين است که بين يادگيري و عملکرد تفاوت است .چه بسا من چيزي را ياد دارم ،ولي عمل
نميکنم .مثل بچه اي که نماز بلد است ،اما نميخواند .ياد گرفته ،اما نميخواند .در اينجا چنين بحث ميکنند که الگو،
يعني آن کسي که رفتارش مورد مشاهده ي نسبتاً زياد قرار ميگيرد و محبوب هم هست؛ محبوب موفّقي که پيوسته
با فرد است ،يادگيري را در فرد ايجاد ميکند ،اما دليل نيست که بعداً اين يادگيري به عمل بپيوندند و اين يادگيري از
طريق مشاهده ي رفتار الگو صورت ميگيرد .سپس عوامل انگيزشي ديگري وجود دارد .اينکه در نظريه ي
يادگيري اجتماعي ميگويند انگيزش باعث يادگيري نميشود ،انگيزش يادگيري را به عمل ميرساند ،کامالً پذيرفته

است .بسيار خوب ،ما يک مرحله داريم که در آن بايد کوشش کنيم در خانواده پدر و مادر الگو باشند تا آن
يادگيري صورت بگيرد و با انگيزش هاي گوناگون مانند تشويق ،جايزه ،برخورد و مسائل ديگر انجام بشود و در
جامعه اي هم که هستيم اوالً نسبت به عزيزانمان توجه بيشتر داشته باشيم ،ثانياً براي انگيزش آنها اقدام کنيم.
در کتاب منهجالتربية النبوية للطّفل از دکتر محمد فوزي فيضاللَّه و سه نفر از دوستانش (اين کتاب در  8111در
کويت به چاپ رسيده است)  ،بسيار عالمانه و با توجه به روايات و آيات و تخصص روز به مسأله ي نماز پرداخته
اند .مؤلفان کتاب ميگويند :براي نماز خوان کردن ،هفت مرحله وجود دارد ،البته اين مراحل کامالً مورد قبول ما
نيست .مرحله ي اول :امر به نماز ،مرحله ي دوم :تعليم طفل ،مرحله ي سوم :امر به نماز و زدن او به خاطر ترک
نماز است ،مرحله ي چهارم :تمرين براي حضور او در نماز جمعه است ،مرحله ي پنجم :تشويق براي نماز شب،
مرحله ي ششم :عادت دادن به نمازهاي مستحبي است و مرحله ي هفتم :همراه بردن
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در نماز عيد است .شايد خيلي هم ضروري نباشد با اين سبک پيش برويم ،اما در چهار آيه ي قرآن آمده است که:
يأمر اَهْلُهُ بالصلوةِ و الزکوة،
واْمُرْ اَهْلَکَ بِالصَّلوةِ و اصْطَبِر عَلَيْها،
يا بَنيَّ اقم الصلوة و اْمُرْ بالمعروف،
رب اجعلني مقيم الصالة وَ مِنْ ذرّيتي.
اين آيات فرد و خانواده را به نماز دعوت ميکند .در کتاب وسايلالشيعه و مکارم االخالق رسول خدا فرموده اند:
کودک وقتي که سه ساله شد او را ياد بدهيد که هفت بار بگويد الالهاالاللَّه .سه سال و هفت ماه و بيست روزش که
شد ،هفت بار بگويد محمداً رسولاللَّه ،بعد رهايش کنيد ،چهار سالگي که کامل شد هفت بار صلاللَّه علي محمدو آل
محمد بگويد .وقتي در پنج سالگي دست چپ و راستش را شناخت ،رو به قبله اش کنيد و سجده يادش بدهيد و در
شش سالگي رکوع و سجود را بياموزد ،در هفت سالگي دست و صورت شستن و وضو را يادش بدهيد و در نه
سالگي وضو را بايد کامالً بلد باشد و اين مراحل اگر طي شد و بلد نبود توبيخش کنيد و در ده سالگي نماز بخواند و
اگر نخواند باز توبيخش کنيد فاذا تَعَلَّم الوضوء والصَّلوة غَفَراللَّه لوالده ان شاءاللَّه ،اگر اين گونه نماز ياد گرفت،
خداوند پدر و مادرش را ان شاءاللَّه ميبخشد .نکته ي بسيار مهم در مسايل تربيتي اسالمي اين است که در هفت

سال اول ،با صميميت و محبت کودک را به نماز واداريد و در ده سالگي اگر نخواند او را توبيخ کنيد .اما از روايات
ديگر معلوم ميشود که سن زير هفت ،سن سيد بودن بچه است و هنوز زمينه ي پذيرشهاي جدي را ندارد .سن تقليد
است ،تلقين و عاطفه است .خانواده بايد با صميميت،
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محبت ،الگو بودن و تشويق و فرصت دادن ،فرزند را به نماز راغب کند .ما نبايد سعي کنيم بچه تند تند در سه
سالگي يک نماز کامل ياد بگيرد .ما در روايت داريم واقبلْ صَبيّک .بر اساس تحقيقي که در مورد نوجوانان و جوانان
انجام داديم ،عزيزان معلم ما بدانند که يکي از علتهاي مهم بينمازي بچه ها احساس گناه است .نوجوانان بعد از
اينکه دچار يک خطاي جنسي و يا يک انحراف ميشوند ،که در سن نوجواني زياد به چشم ميخورد ،از خودشان
بدشان ميآيد و چون فکر ميکنند نمازخوان واقعي نيستند ،نماز را ترک ميکنند.
حسن ختام بحث را نکته اي از مرحوم مجلسي اول در شرح فارسي «مناليحضرة الفقيه» قرار ميدهم :در ذيل اين
روايت که از امام صادق (ع) ميپرسند آيا ميشود انسان براي بچه اي که مرده نماز بخواند؟ حضرت ميفرمايند :اذا
عرف الصلوة (هر گاه نماز را ميشناخت) ميشود .راوي ميپرسد« :متي عرفها؟» حضرت ميفرمايند« :سته سنين»
در شش سالگي که عرفان به نماز پيدا ميشود.
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نگرش و رفتار ديني دانش آموزان را چگونه تقويت کنيم
دکتر علي قائمي
بسماللَّه الرحمن الرحيم
«وعنت الوجوه للحي القيوم و قدخاب من حمل ظلما .نحمده و نستعينه و نومن به و نتوکل عليه وال حول وال قوة
اال باللَّه العليالعظيم».
موضوعي که براي عرض در اين گردهمايي شريف بر عهده من گذاشته شد ،تحت عنوان چگونگي تقويت و تثبيت
نگرش و رفتار ديني در دانش آموزان ،با تکيه بر مسأله ي نماز است .من اين بحث را حدود يک ماه قبل در يک
گردهمايي محدود  80 - 81نفري از معاونان محترم دانشگاه آزاد اسالمي عرضه کردم و با تجديد نظر و اصالحاتي
آن را براي اين سمينار در نظر گرفتم .قبالً عرض کنم که من براي بيان و تشريح اين موضوع دو نکته را مورد نظر
قرار ميدهم.
مقدمه ي اول اين است که چه کنيم فرزندان ما دين را آسانتر بپذيرند و به آن شوق و رغبتي داشته باشند؟ مرز سنّي
بحث را دوران کودکي و نوجواني گذاشته ام که از والدت تا پايان سنّ هيجده را در بر ميگيرد.
[ صفحه ]16
براي ورود در بحث ابتدا از ماهيت و منشاء رفتار از نظر علمي آغاز ميکنم.
رفتار را از نظر علمي عبارت ميدانيم از مجموعه ي حاالت ،حرکات و مواضع آدمي .حالت غم و شادي يک رفتار
است ،جنبش و حرکت و آمد و شد انسان يک رفتار است .موضع نيک يا بد ما در برابر يک جريان يا يک واقعه،
يک رفتار است .براي ريشه ي رفتار ،دانشمندان چند مسأله را مطرح کرده اند.
يکي از ريشه هاي رفتار ،غريزه است .غريزه را نيرويي ميدانيم مرموز و پيچيده که فعاليت موجود زنده را جهت
ميدهد و داراي بعد انفعالي ،معرفتي و حرکتي است.
عامل دوم و منشاء دوم را فطرت ميدانيم که همان نيروست با تکيه بر بعد خدا آشنايي و معنوي انسان.
عامل سّوم شرايط زيستي  -رواني است که ساخت جسمي بدن ،ساخت جسمي انسان ،متابوليسم و جو خوني -
غدّه اي انسان را در بر ميگيرد.
عامل چهارم مکتسبات ،آموخته ها و يافته هاي انسان به صورت مستقيم و غير مستقيم است.

عامل پنجم فرآيندي از همه ي اينهاست.
امّا در باره نگرش ديني و رابطه ي آن با رفتار .براي اينکه بحث منسجم تر بشود ،ابتدا ديدگاهها و برداشتهايي را که
در اين قسمت وجود دارد ،عرض ميکنم تا معلوم بشود درباره ي چه چيزي صحبت ميکنم .من دين را عبارت
ميدانم از مجموعه ي تعاليم و دستورهايي که رعايت آنها حافظ نظام بشر است و تأمين کننده ي سعادت او در دو
جهان و از جانب خدا به وسيله ي پيامبران به بشر اعالم شده است .نگرش ديني در بينش من عبارت است از داشتن
نوعي ديد
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موضع گيرانه راجع به آن تعاليم و دستورها .تربيت مذهبي کودک در واقع مجموعه اي از اقدامات ،زمينه سازيها و
تالشها براي ايجاد دگرگوني در فکر و عمل است که منطبق با آن تعاليم و دستورها باشد .بر اين اساس براي ايجاد
آن نگرش و ايجاد آن دگرگوني در رفتار و عمل بايد از طريق همه ي برنامه ها و آموزشها اقدام کنيم و قبالً عرض
ميکنم که فطري بودن خدا شناسي و دين پذيري ،خود در شکلگيري رفتار ما مؤثر است و تجلّياتش هم در کودک
مشخص است ،از جمله به صورت پرستش کودکان از مبدأ و منشأ امور ،به صورت سيري ناپذيري و بينهايت
جويي اش در همه ي زمينه هاي مادّي و معنوي ،به صورت خستگي ناپذيري کودک در راه تحقق کمال و به صورت
ميل به دفاع از حق و نشر و عموميت دادن آن .تجلّي اين دين خواهي را در سنين نوجواني به صورتهاي کاملتر
ميبينيم ،از جمله خواستاري ارزيابي عقيده و آموخته هاي گذشته ،پيدايي شور و شوق مذهبي و اوج احساسات
مذهبي که مورد تأييد همه ي روان شناسان مادّي و غير مادي است .پديد آمدن روح توحيدي در نوجوان ،شيفتگي
در برابر ارزشها و قداستها ،تالش در حد بذل جان در راه هدفي که به نظر نوجوان مقدّس آيد ،ميل به پاکي و
قداست و سير فياللَّه و فناي فياللَّه که در همه ي نوجوانان از مرز سنّي دوازده و سيزده و مخصوصاً در دختران
مالحظه ميشود .در کل براي يک نوجوان در مرحله ي اين سنين جهان رنگ خدايي ميگيرد و اين بيداري ،زمينه
را براي ايجاد يک خالء رواني فراهم ميکند که اگر اين خالء رواني توسط افراد اصيل و آگاه پر شود فَبِهَاالْمُرادُ ،در
غير اين صورت افراد آلوده و منافق اين خالء را پر ميکنند.
در زمينه ي لزوم و ضرورت تقويت مذهب ،اگر ما دين را به زباني شامل
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دستورالعمل حيات بدانيم ،ناگزير بايد به اين جنبه ها اذعان کنيم:
 -8اين تعليمات در بر گيرنده همه ي ابعاد وجودي انسان است.
 -0تعاليم دين همه ي واقعيت هاي جامعه از سياست و فرهنگ و اقتصاد و اجتماع را شامل است و درباره ي آنها
رأي و نظر دارد.
 -8دستورهاي ديني براي همه ي انسانها در همه ي مناطق است.
 -1تربيت ديني براي همه ي انسانها و همه ي گروهها از زن و مرد و پير و جوان مطرح خواهد بود .در مورد
ضرورت تربيت ديني چند نکته را عرض ميکنم که مخصوصاً به وضع امروز جامعه ي ما مربوط ميشود .به گفته ي
يکي از روان کاوان بزرگ ،دينداري و ايمانداري در عصر ما يک ضرورت است ،از آن بابت که ايمان ستوني است
که ما را در طوفان زندگي از افتادن و مغلوب شدن نگاه ميدارد .آن کس که مذهب ندارد ،همچون غريقي است که
مدام در درياي شک و ترديد و بيتکليفي دست و پا ميزند و هر روز و هر ساعت عقيده اي دارد و با خود و
طبيعت ،خود و اهل دنيا پيوسته در جدال و کشمکش است .تقويت دين مخصوصاً براي نسل نوجوان ،به دليل کنترل
اضطرابات دروني که از خصائص اين سن است ،کنترل و تعديل غريزه ي جنسي که آغاز بيداري اش باز در
نوجواني است ،کنترل افراد در برابر آلودگيها و گناهان ،توجّه به وظايف شخصي هر فرد در حيات روزمرّه ،تحت
ضابطه درآوردن روابط انساني و اجتماعي ،دادن آگاهيهاي اقناعي در جنبه ي چرايي زندگي يا فلسفه ي حيات،
آشنا کردن فرد به سير و کيفيت حيات اين جهاني و در ارتباط با حيات آن جهاني و در کل آشنا کردن و پايبند
کردن نوجوان به وجود حسابرسي دقيق در آفرينش ،ضروري است .اهميت تقويت احساس مذهبي براي نسل ما در
عصر حاضر به چند دليل است:
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 -8گسترش آلودگي در جهان امروز.
 -0توسعه ي خطر اعتياد به همه ي صورتهايش در جهان ما.
 -8توسعه تبليغات زهرآگين خصم در عرصه ي جهاني ،به ويژه در سرکوبي اسالم.

 -1سوءاستفاده از مذهب پذيري مردم و القائات وارونه به اسم مذهب.
 -1وجود دو راهي و شک و ترديدهاي ناشي از ايسم هاي موجود در جهان.
 -6وجود تمايل به بيقيدي ها و احساس رهايي از همه ي آنچه تحت عنوان قيد است و به همين ترتيب نياز به
تعديل خودپرستيها و خود مداريهاي بشر امروز و ايجاد قيد و کنترل براي هواي نفس انسان.
مقدمه ي دوم اساس ايمان است که ما بايد در ايجاد و تنفيذ آن در روان کودک و نوجوان بکوشيم .حديثي از امام
رضا عليه السالم را نقل ميکنم که فرمودند:
«عَقْدُ بِالقَلبِ وَ لَفْظُ بِاللّسانِ وَ عَمَلُ بِالجوارح»  .در حديثي ديگر امام رضا (ع) ارکان ايمان را چهار قسمت کرده
اند« :اَلَتوکُلُّ عَلَي اللَّه وِ اَلرِضا بِقَضاء اللَّه وَالتَسْليمِ الَمْرِاللَّه وَ التَّفويضِ اِلي اللَّه»  ]8[ .مراحل ايمان را علما چهار
مرحله ميدانند :مرحله ي شناخت ،مرحله ي باورو تسليم ،مرحله ي مراقبت و تقوي در عمل ،مرحله ي رسيدن به
يقين .شکل عبادات هم که ميخواهيم کودک و نوجوان را به انجام آنها ترغيب کنيم ،ممکن است داراي صورت
فردي يا جمعي باشد ،يا به صورت بدني باشد ،مثل نماز و روزه و سعي ميان صفا و مروه ،رواني باشد مثل اعتقاد و
در همه حال اين مهّم است که در عبادت بتوانيم پيوند انسان با خدا را براي نوجوانان تنظيم کنيم.
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امّا در طريق ورود به تربيت مذهبي ،اولين مسأله ي بحث از طريق کسب ايمان است .چگونه ميتوانيم ايمان را
کسب کنيم که از آن طريق نوجوان را جهت بدهيم يا کودک را به تربيت ديني سوق بدهيم .نخستين راه کسب ايمان،
عمل است .من عمل را بر آموزشهاي القايي و تقريري مقدم داشتم ،به اين خاطر که کودک از راه عمل بيشتر
ميآموزد تا از راه القائات و آموزش .به عبارت ديگر روش الگويي و عرضه و نمونه از مهم ترين روشهاي تربيت
است که در اسالم هم به آن تکيه شده .کودک از راه مشاهده ي مستقيم ،عمل والدين و مربيان و حاالت و رفتار
اينها را ميبيند و بر اساس حسّ قهرمان پرستي يا قهرمان دوستي که در نهاد هر انسان هست ،سعي ميکند خودش
را با او همانند کند و آن گاه به تقليد از رفتار و عمل بپردازد .بر اين اساس تنها دانسته ها براي کودکان ما کارساز
نيستند ،دين آموزي بايد مستلزم عمل و رعايت عمل باشد.
مسأله ي دوم در طريق کسب ايمان ،مسأله ي آموزش است ،يعني به همراه عمل ديني براي کودکان و نوجوانان،
آموزش وجود دارد .البته در هر سنّي مقتضايي براي آن قائليم .امّا در طريق آموزش ،نخستين مسأله ي دامنه ي

معرفتي است که در دين بايد به کودک و نوجوان القاء کنيم .معرفت در مورد خداي يگانه ،مسأله ي خلقش ،امرش،
علمش ،قدرتش و اراده اش ،و از اين قبيل .در مورد عدالت خدا در مورد هدايت و رهبري خداوند ،در مورد
حسابرسي و معادش ،در مورد احاطه و نظارت بيانقطاعش بر بندگان ،در مورد ذکر نعمتهاي خدا ،در مورد مفاهيم
مذهبي مثل عبادت ،قرب و تقوي ،در مورد عنايتها و امدادها ،در مورد توجه دادن به عاقبت نيکي و بدي و در مورد
تفهيم وظيفه عبادت براي افراد .راه معرفت چگونه ميتواند باشد؟ راه معرفت ،راه القاء است ،راه تذکر است ،راه
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توصيف زيباييهاي آفرينش است ،راه واداشتن به تماشاي جهان هستي و پي بردن به عظمت خداست .علي (ع)
فرمود :من هرگز درباره ي مسأله اي که با چشم ديده ام ،شک روا نداشته ام .ميخواهم بگويم تماشاي صحنه هاي
طبيعت و زيباييها و پيچيدگيهايش يکي از راههاي کسب معرفت است .حدّ معرفت چقدر ميتواند باشد؟ حد معرفت
بايد به ميزاني برسد که محو آثار تيره ي گناهان کند ،درمان بيماريهاي اخالقي کند ،عقده ها را از هم بگشايد و
مصداق اين مسأله باشد؛ آن نماز نمازي باشد که تَنْهي عَنِ الفَحْشاء وَالْمُنْکَر باشد .در کل اصل در رشد اعتقادي،
يافتن ارزش تعليم دين است ،شناخت خدا و رابطه اش با پديده هاست ،آگاهي از وظايف انسان در راه خدا و
شناخت نوع مواضع در حيات است .در تربيت مذهبي نسل چند اصل را مورد عنايت قرار ميدهيم:
 -8رعايت شرط سنّ است که هر سني مفتضايي دارد و زياني و هر فرد در هر مرحله از درک و فهمي متناسب با
آن برخوردار است.
 -0شرط جنس است که پسران و دختران در اين زمينه متفاوتند .يکي دو سال قبل سميناري درباره ي مسأله ي
پرورش مذهبي در تهران برگزار شد و من درباره ي تفاوتهاي مذهبي دختران و پسران در آنجا مطرح کردم .بعد
اقناعي و تبيين مباحث از راه منطق و استدالل ،کودک پسند و جوان پسند است .توجه به سطح فهم و ادراک افراد و
طرز برداشت آنها ،ايجاد رابطه بين مذهب و زندگي بسيار اهميت دارد تا انسان بفهمد آنچه را که فرا ميگيرد در
زندگي روزمره اش مؤثر است .حاال وارد بحثي درباره ي برگزاري مطلوب مراسم ديني در خانه ،در مدرسه و در
جامعه ميشوم و اينکه چه راه و روشهايي را در اين زمينه در پيش بگيريم تا مراسم ديني که يک بعدش نماز و بعد
ديگرش رعايت شعائر مذهبي است و از
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اين قبيل ،در جامعه عمل بشود .به عبارت ديگر ما در خانه ،در مدرسه و در جامعه براي برگزاري نماز ،براي
برگزاري مراسم قرائت قرآن ،براي برگزاري برنامه ي جشن و عزاداري مذهبي چه بکنيم که زمينه براي جلب و
جذب بيشتر فراهم بشود .در اين زمينه طرحي را که روان شناسان روز مطرح کرده اند و از پيش ،اسالم هم در اين
زمينه نظر داشته است ،من عرض ميکنم .اوّلين مسأله ي تبليغ و دعوت است .پيام را بايد به گوش ديگران برسانيم
و افراد را براي حضور دعوت کنيم .از نظر علمي ،در دنياي امروز براي تبليغ اعتبار بسياري قائلند .ضرب المثلي
است در عرب که ميگويند :حکومت در دست کسي است که راديو و تلويزيون در دستش باشد .حکومت در دست
کسي است که دستگاه تبليغات در دستش باشد .بر اين اساس تبليغ زمينه ساز تحريک است .افراد بي حال را از
جاي برميخيزاند ،دوستداران را جلب و جذب ميکند و بيتفاوتها را به حرکت مياندازد .مسأله ي دوّمي که در
برگزاري مطلوب مراسم ديني براي ما مطرح است ،علني کردن مراسم است .تالشهاي ديني را بايد علني کرد .مثالً
نماز را در ميدان بايد خواند و در حضور جمع مردم .اگر ما اذان را نوعي اعالم بدانيم ،اين اعالم بايد در مجمع
عمومي و در حضور مردم مطرح صورت بگيرد و آشکار بشود.
نکته ي سوم آرايش ظاهر است .غرض اين است که برنامه و مراسم را گيرا و جاذب کنيم .مثالً محل برگزاري
مراسم را زيبا کنيم ،حتّي آنجا را معطّر کنيم ،اعتقاد من اين است که قبل از نماز مقداري گالب در محل مسجد
بپاشيم .محل وضو ،مسجد ،نمازخانه را تميز کنيم .محل استقرارکودکان را از نظر سرما و گرما معتدل کنيم و کالً
فراموش نکنيم که ظاهر در باطن مؤثر است و باطن هم در ظاهراثر دارد.
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نکته ي چهارم براي برگزاري مطلوب مراسم ديني ،تشکيل گروه و دسته هاي مهم است .گروه سازي کنيم ،گروه
تواشيح ،گروه سرود ،گروه دکلمه و حتي بچّه ها را در هر گروه ،تشکيل سازماني بدهيم.
نکته ي پنجم تمرين زندگي اسالمي است .از پيکنيک غافل نشويم .يک صبح جمعه ،يک روز تعطيلي از اوّل صبح
بچه ها را به يک محل و منطقه اي ببريم و زندگي اسالمي را از اول صبح تا غروب تمرين کنيم.

مسأله ي ششم ايجاد حالت تهيوء است .قبل از نماز مسؤوالن نماز بايد آماده باشند .پدر در خانه بايد حالت
آمادگي پيدا کند ،مسؤول اداره کار را تعطيل کند و براي وضو و تطهير برخيزد و از اين قبيل.
نکته ي هفتم روح داري عبادت است .عبادت به هنگامي جلب ميکند که روح دار باشد .به همين نظر والدين،
مربيان ،مسؤوالن نماز و پيشنمازان در عبادت اخالص بيشتري را بايد نشان بدهند و خضوع و خشوع زيادتري
داشته باشند.
نکته ي هشتم سهلگيري و سرعت است .اصل در مذهب براي کودک و نوجوان آسان گرفتن است و دين هم همين
را خواسته« :يُرِيدُاللَّه بکُمُ اليُسر و ال يُريدُ بکُمُ العُسر» [. ]0
«بُعِثْتُ علي شريعةِ سهلة و سمحة» []8
«الُتکْرِهُوا عِباداللَّه اِلي عِبادةِاللَّه» [. ]1
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دين را آسان بگيريم .اگر بچه اي به ما اقتدا ميکند ،الزم نيست تعقيبات را طوالني کنيم که اين بچه خسته بشود،
زود او را فارغ کنيم.
نکته ي نهم حرکت جمعي است .اصوالً حضور جمع چشمگير است .شما تظاهرات را نگاه کنيد ،يک عده ممکن
است حرف حقي داشته باشند ،ولي ده نفر باشند ،کسي چشمش متوجه آنها نيست ،ولي همين عده را اگر صدنفري
کنيم ،جلب و جذب بيشتر است ،هزار نفري کنيم ،هنوز باز هم جلب و جذب زيادتر خواهد شد.
مسأله ي دهم مسامحت و تغافل در مسأله ي عادت دادن فرزندانمان به دين است .نگذاريم فرزندانمان در مجالس،
احساس خستگي کنند ،احياناً اگر کودکي در حين نماز و عبادت يا جايي که جاي خنده نبود و خنديد ،آن ساعت
متّه بر خشخاش نگذاريم ،بعداً ميتوانيم به او تذکر بدهيم که در اين مسير اشتباه کرده و بايد کار خودش را اصالح
کند.
حال وارد بحث تنفيذ مذهب و تثبيت مذهب و جلب و جذب کودک به سمت دين ميشويم.چه کنيم که مراسم
عبادي در دلها نفوذ کند؟ چه کنيم که انديشه و رغبت مذهبي در دلها تثبيت بشود؟ و باالخره چکار بکنيم که جمع
بيشتري جلب و جذب مراسم عبادي بشوند؟ باز در اين زمينه چون فرصت نيست ،نکاتي را به سرعت ميگويم.

اولين مسأله اين است که صحنه را خوشايند کنيم .با زرق و برقها ،با آراستن ظاهر صحنه ميتوانيم مراسم را به
تناسب درک و بصيرت کودک مقداري شکوه بدهيم .ميتوانيم کاري کنيم که آنها به حضور در آن مجلس رغبت
داشته باشند .چراغهاي گوناگون ،پرچمهاي رنگارنگ ،تصويرها و آراستن ها در جلب کودک
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مؤثر است.
مسأله ي دوم استفاده از لذّات کامي يا دهاني است .گاهي مراسم را با يک شربت يا يک شيريني و يا شکالت
ميتوانيد جاذب کنيد .در پذيرايي ها در اجتماعات ،کودکان را مقدم بداريم .قديم در مساجد ما درخت ميوه اي بود
و کودکان از آن بهره ميگرفتند .امروز هم اگر هست از آن بايد به بچه ها بهره اي بدهيم.
نکته ي سوم زمينه سازي براي اغناء است .مراسم اسالمي به صورتي باشد که لذّات گوناگون را اغنا کند .براي عدّه
اي لذت وصول به آرزوست ،براي عده اي لذّت عاطفي است ،براي بعضي لذّت زيبايي است ،براي بعضي لذّت
آرامش روانها است و براي بعضي لذّت محبت و پيوند با خداست .پس بچه اي که در خانه اش احساس کمبود
محبّت ميکند ،اگر نمازگزاري بيايد دستي به سر اين بچه بکشد ،نوازشش کند و بگويد :بارکاللَّه پسر ،تو پسر کي
هستي که امروز به مسجد آمدي؟ همين دست به سر کشيدن او را هل ميدهد که براي بار دوم و چندم به سمت
مسجد بيايد.
مسأله ي چهارم ذکر داستانهاست .قصه ها جلب کننده اند ،نه تنها براي کودکان ،حتي براي افراد بزرگتر .البته انتخاب
نوع داستان و گوينده ي داستان خودش مسألهاي است .ايّامي که در غرب بودم اين را ديدم که کليسا در اين زمينه
تجربه موفقي براي تربيت نوجوان و جوان دارد.
مسأله ي پنجم دادن جوايز است .شرايطي بايد فراهم کنيم که دانش آموز در مدرسه سالي اقالً يک بار مستحق
جايزه گرفتن باشد .گاهي به بهانه ي رتبه ي درسي .گاهي به بهانه ي اينکه نظم و انظباط خوب بوده ،زماني به بهانه
ي اينکه خط زيبايي
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دارد ،گاهي به اين بهانه که نظافت او خيلي خوب است ،گاهي به اين بهانه که حضور مرتب در مدرسه دارد ،گاهي
به بهانه نوشتن يک مقاله يا خواندن يک سرود بايد بچه را تشويق کنيم .محل تشويق بايد بعد از نماز و در نمازخانه
باشد که بچه مزد آن عمل خوبي را که انجام داده ،با آن محل عبادت پيوند بدهد.
نکته ي ششم استفاده از هنر است .هنر نمايش ،هنر سرود ،صوت خوب و از اين قبيل .نمايشها ،سرودها ،صوت
خوب و حتي لحن قرائت نماز بسيار جذب کننده است و جلب کننده .ميخواهم بگويم حتّي اگر دانش آموزي
پيشنماز ميشود ،نفس قرائت نماز و لحنش در جذب و جلب افراد مؤثر است .ممکن است اين فکر براي بعضي ها
پيش بيايد که خوب آن نمازي که فعالً به خاطر صداي خوب افراد ،جذب ميشوند ،چه فايده اي دارد؟ بنده عرض
ميکنم اصل اين است که گاهي او را به سمت نماز بياوريم ،بعداً عادت که ايجاد شد آن وقت نيّتها را ميشود عوض
و اصالح کرد که خود اين يک بحث علمي از نظر روان شناسي دارد که فعالً فرصت نداريم طرح کنم.
مسأله ي هفتم استفاده از ادبيات است .فنون ادبي ،متن هاي حماسي و عاطفي ،شعري سازنده و آهنگساز ،بيان
مباحثي که گيرا باشد و جاذب ،جمله هايي که در جمع نفوذ کند ،اينها در سازندگي افراد و در تربيت ديني مؤثر
است .فقط اشاره ميکنم و اسمي ميبرم از خطبه همام و امام اميرالمؤمنين (ع) « :هکذا تَصْنَعُ المَواعِظُ البالِغه بِاَهْلِها»
[. ]1
نکته ي هشتم استفاده از عواطف است .روان شناسان ميگويند عاطفه
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خميرمايه گرايش مذهبي است .هر قدر پيوند محبت و انس با کودک و نوجوان در امر دين بيشتر باشد ،دين بيشتر
در او نقوذ ميکند .شايد بشود از اين حديث هم همين استفاده را کرد هَلِ الدّينُ االَ الحُبّ؟ بويژه که سن کودکي سن
عاطفه است ،سن هيجانها ،محبت و عاطفه است و تأثيري عظيم در زندگي کودکان دارد .به گفته ژان ژاک روسو
يکي از مربيان غربي که البته مسيحي است ،اساس تربيت ديني و سوق دادن نوجوان و کودک به سوي مذهب،
محبّت است .خدا را از بعد عاطفي به کودک معرفي کنيم .در اسالم رواياتي داريم که تا سن  1سالگي از جهنم،
سوختن و عذاب کردن براي بچه بحث نکنيد .همه جا بحث از اين باشد که خدا تو را دوست دارد ،خدا به تو مهربان
است ،جلوه ي محبت خدا اين است که باباي خوبي به تو داد ،ماماني داد که تو را دوست دارد و از اين قبيل.

نکته ي نهم براي جلب و جذب و تثبيت نگرش ديني ،استفاده از جاذبه ي احسان است که انسان را عبيد احسان
معرفي کرده اند.
نکته ي دهم آراستن هاست .آراستن سر و وضع براي نماز مهمّ است« :خُذُوا زينتکم عِنْدَ کُلِّ مسجد» [ ]6حتي
سخن از لباس خاص و معطّر ساختن خود هست .ميگويند که امام سجاد (ع) از نظر پاکي لباس در حال نماز و
استفاده از عطر و گالب و وقار و آرامش چنان بود که گويي به مجلس جشن ميرود ،حتي از او پرسيدند که شما با
اين لباسي که پوشيدي مثل اينکه ميخواهي به مجلس عروسي بروي؟ فرمود چه مجلسي از اين مهم تر که من براي
مالقات با خالق زيباييها ميروم.
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از ديگر عوامل تنفيذ ،تمرين عبادت است ،افزايش آگاهي است ،ذکر و ورد و القاء است ،واداشتن به تأمل در آثار
رحمت خدا است ،تمرين خشوع و تقواست ،ارائه الگو از اولياي حق ،توجه دادن به آثار اعتقاد ،تمرين بحث و دفاع
از عقيده است که من بر اين نکته تکيه ميکنم .معتقد هستم حتي اگر بچه  1ساله و  81ساله را دين ياد ميدهيد ،به
زبان او و مستدل ياد بدهيد که بتواند از خودش دفاع کند .آن کسي که در برابر ديگري قرار گرفت و بيدفاع ماند،
ترک عقيده ميگويد و يکي از عوامل سقوط بعضي از افراد در سنين نوجواني از دين همين است که نتوانستند از
دين خودشان دفاع کنند .شبهه اي در ذهن اينها انداختند و چون بلد نبودند جواب بدهند ،سقوط کردند.
استفاده از شرايط مساعد براي تبليغ ،انس با بزرگان و پاکان ،سير دادن در طبيعت ،استفاده از تفريحات مذهبي،
استفاده از برنامه هاي ورزشي و حيات پيک نيکي ،ايجاد رابطه بين مسجد و مدرسه ،ايجاد رابطه بين دين و زندگي،
استفاده از کانونهاي سالم ،توجه دادن به تاريخ و صالحان و عالمان و عرضه خدمات مذهبي از عوامل مؤثر ديگر به
شمار ميآيد.
درباره ي نقش و شرايط اولياء در تقويت دين هم چند کلمه اي را برايتان عرض کنم ،اولياي خانه و مدرسه و جامعه
نقشي فوق العاده در تقويت و تثبيت نگرش ديني دارند .به گفته ي يکي از دانشمندان ،کودک از اولياي خودهمان
گونه تأثير ميگيرد که يک گياه از نور خورشيد .والدين و مربيان منبع رفتارند ،منبع آگاهي هستند ،منبع عملکردهاي
کودکند .هر کودکي آئينه اي است تمام نما از وجود مربياني که در طول مدت زندگي دوران کودکي اش از مقابل
چشم او رژه رفته اند .اين نکته قابل ذکر است که کودکان در جذب جنبه هاي منفي رفتار
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والدين و مربيان کوشاترند ،تا جذب جنبه هاي مثبت .با اينکه فطرت پاک است ،فطرت گرايش به نيکي ها دارد ،امّا
در جذب شيطنت ها انسان بيشتر تالش ميکند تا در جذب پاکيها ،مگر اينکه جّو را جّو پاکي کنيم.
اشاره اي هم ميکنم به شرايط مربّي :آن کس که ميخواهد مربي دين باشد ،يعني پدر ،مادر و يا معلم شود ،اولين
شرطش آگاهي و اطالع است .آگاهي و اطالع از چه چيز؟ از تعاليم مذهب ،از مسير تحولي مذهب ،از حرکت رو
به رشدش ،از فلسفه ي حيات در مذهب ،از شرايط نسل و خصائص رواني و عاطفي اش ،از راه و روش تربيت
کودک و نوجوان که هر کدام روشي دارد ،از شرايط زمان و جرياناتش ،از نوع پرسشها و مشکالت در سن کودکي و
در سن نوجواني ،از منطق کودک و نوجوان ،از روان شناسي بلوغ و نوجوان و از وظيفه ي خود در قبال آنان .اين
اولين شرط براي مربّي است .به نظر من آن کس که اين صالحيت را احراز نکرده ،حق ندارد پدر بشود ،حق ندارد
مادر بشود ،گو اينکه ازدواج براي او مجاز است ،امّا فرزند داري ،احراز صالحيت ميخواهد.
نکته ي دوم ايمان و باورداشت مربّي است ،يک ايمان واقعي و راستين همانند ايمان به سوزانندگي آتش و از اين
قبيل.
نکته ي سوم اعتقاد به امانتداري است .آن کس که اين عقيده را ندارد و باور ندارد که کودک امانت خداست ،حق
ندارد مربي بشود ،حق ندارد پدر و مادر بشود.
نکته ي چهارم جنبه ي الگويي و عمل است براي مربّي .آن کس که پدر است ،آن کس که معلم است ،آن کس که
روحاني و پيشنماز است ،بايد الگوي عدالت و انصاف باشد ،الگوي ديدگاهي باشد که از آن ديدگاه دفاع ميکند،
الگوي
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استقامت باشد ،الگوي وفاي به عهد باشد ،الگوي خيرخواهي و صفا باشد ،الگوي شجاعت و صراحت باشد ،الگوي
متانت در سخن باشد ،يعني بيادبي کودک و نوجوان را تحمل کند و در بعد حيات اسالمي يک قرآن متحرّک باشد.
در آن صورت خواهيم ديد که نفوذ در بين بچه ها چگونه است.

از خداي بزرگ آرزو ميکنم ما و فرزندان ما را از نمازگزاران قرار بدهد« .رَبّ اجْعَلْني مُقيمَ الصّلوة و من ذرّيتي»
[ ]1که اين دعا به عقيده من در عصر ما بيش از هر زماني بايد تکرار بشود .والسالم عليکم و رحمةاللَّه و برکاته.
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[ ]1تحف العقول.
[ ]0سوره ي بقره ،آيه ي  811خداوند براي شما آساني ميخواهد و خداوند نميخواهد شما در تنگنا قرار بگيريد.
[ ]8ترجمه :برديني آسان و فطري مبعوث شدم (رسول خدا (ص) ) .
[ ]1ترجمه :عبادت را بر بندگان خدا تحميل نکنيد.
[ ]1نهج البالغه ،خطبه .818
[ ]6سوره ي اعراف ،آيه ي .88
[ ]1سوره ي ابراهيم ،آيه ي .11

نماز در دوران کودکي
دکتر علي قائمي
الحول والقوة االباللَّه العلي العظيم
موضوع بحث من در اين گردهمايي عظيم و شريف« ،نماز در دوران کودکي است»  .من پايه هاي تربيت اسالمي را
بر دو اصل و دو پايه استوار ميدانم.
اصل اول :الهام از فطرت و طبيعت انساني.
اصل دوم :الهام از آفرينش و نظام جهاني آن.
بر اساس اين دو مبنا ،مجموعه ي بحثها را در  1قسمت تقسيم ميکنم و درباره ي هر قسمت نکاتي را با رعايت
اختصار طرح ميکنم .قسمت اول بحث درباره ي پيام نماز است .قسمت دوم گيرنده ي نماز يا پيام گيرنده.
سوم :فرستنده ي پيام ،که معلم ،مربي يا پدر و مادر هستند.
چهارم :در کيفيت و شرايط القاي اين پيام
پنجم :درباره ي آغاز دعوت و تمرين نماز
ششم :امکان و زمينه پذيرش
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هفتم :مراقبتها و پرهيزهايي که در اين زمينه بايد مطرح بشود.
پيام نماز
نفس پيام ،راجع به ماهيت نماز و روحش بر مبناي (اقم الصلوة لذکري) و ضرورت آن به وجوب آن (ان الصلوة
کانت علي المومنين کتاباً موقوتاً) است.
در اهميت و عظمتش همين بس که گاهي نماز به قرآن تشبيه شد و ما درباره ي هيچيک از عبادات اين تعبير را
نداريم يا من به آن دست پيدا نکرده ام که (ان قرآن الفجر کان مشهوداً) .
جنبه ي ديگر ،زندگي و بازدارندگي نماز است که (ان الصلوة تنهي عن الفحشاء و المنکر) مبين آن است .بعد ديگر
بعد ملکوتي نماز است (الصلوة معراج المؤمن)  ،ديگر بعد سياسي و قيام و آفرينش است که همه چيز (بحول اللَّه
وقوته اقوم و اقعد) مفهوم مييابد .بعد ديگر ،نماز از ديدگاه معصومين (ع) است .رسول خدا نماز را از محبوبترين

چيزهايش ميداند و از آن به قرةعيني تعبير ميکند .بعد ديگر نماز حالت آفريني نماز است که پيامبر ميفرمود:
(اَرِحْني يا بالل) يا چهره و رنگ زرد امام سجاد (ع) در هنگام شنيدن اذان و احساس ميهماني و دعوت عام و
صالي عام در پيشگاه خدا که فعالً وارد آن نميشويم.
گفتم عنوان بحث من نماز در دوران کودکي است .گيرنده ي پيام کيست؟ کودک به چه کسي ميگويند؟ به آن کس
که حيات اتکالي دارد .تحت نفوذ القاء و تلقين است .رنگ پذير و در مسير تشکيل شخصيت است .کودکي شامل
مرز سني والدت تا پايان  88سالگي است که خود شامل چهار مرحله است .اين مراحل عبارتند از:
کودکي اول :شامل والدت تا  8سالگي است که از نظر علمي دوران پرستاري
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خوانده ميشود.
کودکي دوم :شامل  1تا  1سالگي است که دوران کنجکاوي و سيل اطالعات است.
کودکي سوم :شامل  1تا  1سالگي است که دوران تفکر منطقي و رسيدن به کشف روابط علّت و معلولي است.
کودکي چهارم :شامل مرز سني  1تا  88سالگي است که دوران برهان پذيري است .از نظر علمي.
پايه هاي تربيت را در همه ي ابعاد ،چه در زمينه ي تربيت تن ،روان ،عاطفه ،و چه در تربيت ديني ،اخالقي،
انضباطي بايد بر اساس ضوابطي قرار داد که در اين مراحل از نظر رشد مطرح هستند.
در دوران پرستاري که شامل سن والدت تا پايان سه سالگي است ،چهار نکته مطرح است و از همين جا پايه ي
تربيت کودک براي نماز گذاشته ميشود.
نخستين نکته اين است که حيات کودک در بعد رواني داراي جنبه ي انفعالي است نه جنبه ي فعال.
نکته ي دوم :او شديداً تلقين پذير است.
سوم :حواس او دريچه هايي هستند به سوي جهان خارج که داخل اين جهان را به هم مربوط ميکنند .چشم کودک
نقش يک دوربين عکاسي را ايفا ميکند که همه ي صحنه ها و برنامه هايي را که ميبيند عکس برميدارد ،اين
عکسها در پس ذهن نگهداري ميشود ،هر چند که امروز براي او مفهوم نباشند .گوش کودک نقش يک دستگاه
ضبط صوت را ايفا ميکند که آنچه را ميشنود ضبط ميکند ،اگر چه اين صدا برايش مفهوم نباشد .بر اين اساس
ميشود به سخن پيامبر
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اشاره اي کرد که فرمود :اگر در حال زناشويي کودکي شيرخوار ناظر باشد و بعداً از انحراف سر در بياورد ،پدر و
مادر جز خود ،کسي را مالمت نکنند.
نکته ي چهارم :اين است که کودک در اين مرحله تقليدگر است .اداي بسياري از حاالت و رفتار و صداها را در
ميآورد و بر اين اساس اعمال عبادي والدين ،خم و راست شدن پدر و مادر در حضور کودک ،ذکر نماز و ديگر
جنبه هايش توجه بچه ها را جلب ميکند.
در مرحله ي کودکي دوم :يعني سن  1تا  1سالگي ،روان شناسان خصايصي را براي بچه ها ذکر کرده اند .اين دوران
را دوران کنجکاوي شديد گفته اند .اين مرحله ،مرحله ي گيرندگي شديد و دوران صيد اطالعات است .مرحله ي
سلوک متعادل است .مرحله ي عشق است و محبت .مرحله ي احساس اطمينان است .بچه حفظ ميکند .آموخته ها
را عمل ميکند .حيات ،صورت فعال به خود ميگيرد .بچه با تمام قوا در حرکت است .الگو و مدل در او شديداً مؤثر
است.
در اواخر اين دوره بچه به سن تميز ميرسد ،يعني دنياي متفاوت مرد و زن را تشخيص ميدهد و هم از بدي و
خوبي و بسياري از مصداقهايش ،سر در ميآورد و در صورت تخلف از يک حکم ،احساس شرمساري ميکند؛ يعني
بيداري وجدان و ميل به همانند سازي در کودک قوي است .دوست دارد مثل پدر باشد يا مادر پس اگر والدين اهل
عبادت و نماز باشند ،او هم نماز ميخواند و اگر آنها تارک الصلوة باشند او هم چنين ميشود .کمکم ميرسد به
مرحله ي تشکيل خود و کودک براي خود کسي ميشود  -صاحب فکر و رأي و نظر ميشود .ولي فراموش نکنيم
که در اين مرحله او مصداق عبارت سريعالرضاي خداست  -زود راضي ميشود ،زود تسليم ميشود و اين حاالت و
ويژگيهايي
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که برشمردم همه پلهايي هستند که از روي آن ميشود گذشت.
با کودک چگونه برخورد کنيم؟

ميل به تظاهرات مذهبي و عالقه به مذهب در اين سن در بچه ها زنده ميشود.
دنياي کودک در همين سن يعني  1تا  1سالگي ،دنياي احترام به خداست .عشق و محبت به خدا و دنياي ستايش و
نيايش ميشود .دوست دارد نماز بخواند و حتي اصرار دارد روزه بگيرد و اين خود پلي براي ورود به دنياي نماز
است ،به شرطي که والدين الگوي درستي باشند.
در کودکي سوم :يعني  1تا  1سالگي کودک در شرايطي است که چهار مرحله را از نظر علمي گذرانده است .از
مرحله ي تلقين پذيري  -مرحله ي تقليد  -مرحله ي همانند سازي و مرحله ي تشکيل خود گذشته است .فعالً
يک شخصيت شناخته شده براي خود دارد .ميتواند خودش را معرفي کند که آيا کودک خوبي هست يا نه  -دريافته
که چگونه عمل کند .چگونه والدين و مربيان را از خود راضي کند .تشويقها و تهديدها شديداً در او مؤثر است .در
اين مرحله از عمر يعني سن  1تا  1سالگي شوق مذهبي همچنان رو به تزايد است .او به مرحله ي تفکر منطقي
ميرسد و به مرحله ي درک روابط علت و معلول؛ البته در حد خود .در اواخر اين دوره برهانها او را اقناع ميکنند؛
اگر چه خود اين بچه نتواند دليل علمي بياورد .نوعي جهش معنوي را در اين سن در بچه ها ميبينيم .در سنين  6تا
 1سالگي بچه با خدايش در خلوت حرف ميزند ،از او درخواست ميکند؛ از خدا توقع بهشت ميکند ،حتي دعا
ميکند بهشتي شود .دعا ميکند پدر و مادرش بهشتي شوند.
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در اين مرحله اگر شرايط محيطي مساعد باشد بچه متدين تر ميشود .خدا را مثل يک پدر مهربان ميشناسد و اين
در حديثي از پيامبر آمده است .در عين حال نوعي ترس از خدا و ترس از نافرماني در بچه بوجود ميآيد .با
استفاده از اين زمينه ميشود از بچه ها درخواست نماز داشت .شما ميدانيد که در تربيت اسالمي تمرين وضو را بر
اساس همين پايه ها از  1سالگي به ما توصيه کرده اند .اسالم خود وضو را در سن  1و نماز را بر اساس روايات
مختلفي که در دست است از سن  1و در بعضي روايات  1و  81سالگي اجباري کرده و مبنايش روي همين خوف
است و خشيت و مسأله ي تشويق و تأييد.
در کودکي چهارم :که بين  1تا  88سال است ،حيات جنبه ي عقالني پيدا ميکند و برهان و استدالل ديگران بچه را
قانع ميسازد .قادر به کشف روابط علت و معلولي است .ميتواند نماز را باور کند و البته به طمع بهشت نماز
ميخواند .در پايان  1سالگي بر اساس شرايط رشد ،معرفتي نسبت به مذهب پديد ميآيد که جزء شرايط فطري و

بيداري فطرت است .قادر به جذب آگاهيهاي ديني است و به همين دليل به هر ميزاني که ميشود بايد دين را در اين
مرحله به بچه تزريق کرد .رفتار و عمل والدين در مذهب جداً در بچه مؤثر است .شور مذهبي در سن  1تا 88
سالگي در بچه بوجود ميآيد که گاهي ميتواند با شعور بياميزد ،به شرطي که مربي ،مربي با شعوري باشد .وضع
عبادت و نمازش به گذشته اش وصل است که والدين چگونه عمل کردند و چه عاداتي در او پديد آوردند .اگر از
اين سن ،تازه بخواهيم براي نماز خواندن تصميم بگيريم ،اندکي دير است ،ولي باز هم جاي اميدواري است .تا سنين
قبل از دوازده ميشود اقداماتي در نمازخوان کردن بچه ها داشت و نتيجه گرفت ،ولي پس از آن دشوار است و پس
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از گذشت مدت طوالني ،محال ميشود .اين نکته را به عنوان يک اصل تربيتي فراموش نکنيم که رابطه اي معکوس
بين سن و تربيت پذيري وجود دارد .هر چه سن کمتر ،تربيت پذيري بيشتر است تا ميرسيم به سنين ما که بسياري
فسيل ميشويم .علت اينکه بچه ها در خردسالي تربيت پذيرترند ،بعد انفعالي در آنهاست.
شاخ تر را هر آنچه خواهي پيچ
نشود خشک جز به آتش راست
همين مفهوم را امام موسيبن جعفر (ع) نيز فرموده اند.
فرستنده ي پيام
فرستنده پيام کيست؟ پدر است يا مادر؟ معلم و مربي است يا روحاني؟ هر که باشد بايد واجد شرايطي باشد که اين
شرايط در القاء مؤثر است .چهار شرط عمده عبارتند از:
 -8آگاهي و معرفت درباره ي مذهب و فلسفه ي آفرينش ،درباره ي کودک و شرايط رواني اش و درباره ي وظايف
نسبت به خود و خدا و به نسل ،درباره ي شرايط جامعه و محيط که هر چه چراغ در جامعه کم سو شود فتيله ي
خانه را بايد باالتر بکشيم .هر مقدار فساد را در جامعه بيشتر ميبينيم ،خانه را بايد قويتر کنيم .و مجموعه ي اين
آگاهي و معرفت يک جو رواني را بوجود ميآورد.

شرط دوم موفقيت والدين و مربيان ،ايمان و باور داشتن است؛ يک باور راستين و عميق .سخن اميرالمؤمنين علي
(ع) را فراموش نکنيم که فرمود :فَمِنَ االْيمان ما يَکُونَ ثابتاً مُستقِّراً فِي القُلُوبِ و مِنهُ ما يکونُ عَوارِيَ بين القلوب و
الصدور.
نياز به مذهب ،با ايمان به مذهب و حساب و جزا ،به معاد ،اعتماد عميقي که
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در جانش ريشه دوانده ،ايماني براي مربي الزم است که او را به تقوا بکشاند .اين ايمان بايد در جوارح و اعضا
پخش شود؛ آنگاه اين ايمان يک جوّ رواني بوجود ميآورد.
شرط سوم فرستنده ي پيام که پدر و مادر و معلم است ،عمل است که عمل خود مزدوج آگاهي و ايمان است،.
عملي که صالح باشد و صالحيتش را مکتب تأييد کند ،عملي که متقن و استوار باشد .اصوالً اسالم دين عمل است،
دين الگوست .اميرالمؤمنين فرمود :العمل العمل ثم النهايه در جايي ديگر فرموده اند :الداعي بال عمل کالرّامي بال وتر.
دعا کننده بدون عمل همچون تيرانداز بدون کمان است.
بر اين اساس مربي بايد الگوي عملي آن تزي باشد که از آن دفاع ميکند.
نکته ي چهارم شرايط مربي ،شرايط نفوذي اوست .در شرايط نفوذ کردن مربي در کودک چند نکته را بايد در نظر
داشته باشيم.
 -8سنخيت الگو با کودک
 -0محبوب و مورد احترام بودن کودک :به عنوان مثال پدري که بچه از او متنفر است ،نميتواند بچه را به
نمازخواني وادار کند .آن روحاني که بچه عالقه اي به او ندارد ،بچه از نماز او هم متنفر است .بايد خود را محبوب
کنيم (کودکان و جوانان در زمان پيامبر (ص) بيش از شيوخ به پيامبر روي آوردند) .
اين مجموعه ي چهارگانه اي که گفتم شرايطي را بوجود ميآورد که بچه تحت تأثير مربي باشد .يک نکته ي روان
شناسي را بايد بدانيم و آن اين است که :مردم گمان ميکنند اگر مربي عالم باشد ،داراي بياني قوي باشد ،مثالً
تخصص داشته باشد ،اين مربي در کارش موفق است .روان شناسي امروز اين را ناقص ميداند.
امروز اثبات شده است که تشعشعات رواني در ايجاد جذبه و نفوذ مؤثر
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است .روح و جوّ روحي يک فرد مؤثر است ،به عنوان مثال :اگر من صرفاً سخنراني کنم و بروم ،تفاوت دارد با
زماني که خود عامل باشم .اگر اهل عبادت باشم ،با وضو اينجا نشسته باشم ،آنچه ميگويم از جانم برآيد ،مؤثر
است .علم امروز حمايت کرده که اين مؤثّر است.
چرا پيامبر چهار کلمه به يک فرد ميگفت و آن فرد عوض ميشد .يا عمل امام حسين (ع) درباره ي زهيربن قين.
چه شد که امام حسين (ع) در مسير کوفه توانست او را عوض کند ،آن جو روحي معلم است ،نه قدرت علمي ،نه
تخصص.
سخن از جان بيرون بيايد ،برجان مينشيند .علم امروز ثابت کرده است وقتي يک نفر در کنار فرد ديگري قرار
ميگيرد ،هاله اي از جو رواني به همراه او افراد را جذب ميکند ،ميبلعد ،يا آنها را از خود طرد ميکند .اگر مربي
خود مؤمن نباشد ،خود عامل نباشد ،هرگز نميتواند در بچه تأثير داشته باشد.
بحث چهارم درباره ي کيفيّت و شرايط القاي پيام ،شرايط القاي پيام نماز است ،نخست بايد بدانيم که در يادگيري،
حضور چند شرط ضروري است.
شرط اول :خواست و رغبت است .چه بکنيم که در بچه رغبت براي نماز بوجود بيايد؟ جاذب کردن صحنه ي نماز
يک اصل است .خوشرويي مربي براي دعوت به نماز يک اصل ديگر است .پدري است که صبح اول وقت بيدار
ميشود و صدا ميزند :حسين و بچه ميگويد :بله ،و پدر ميگويد بله و زهرمار ،پاشو نمازت دير شد! اين بچه
المذهب آينده ماست و يکدفعه است که پدر تمام مهر و محبتش را خالصه ميکند و ميگويد :پاشو پسرم عزيزم ،که
تأثير اين نيز معلوم است .شکيبايي و تحمل کودک و کجرويها و نافرمانيهايش اصل ديگر است.
حاالت ما نيز مؤثر است اگر پدر و مادر منتظر اذان باشند و وضو را با آب و
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تاب بگيرند ،رو به قبله بايستند ،لحن قرائت ها ،صورت و جاندار بودن عبادت ها در جان کودک نفوذ ميکند .اين
شرط يادگيري است .با اين شروط قابل عمل است.

شرط دوم آمادگي و توانستن است براي کودک .آمادگي جسمي کودک را در نظر بگيريم؛ آمادگي لفظي و بياني بچه
را در نظر بگيريم .آمادگي رواني و عاطفي اش را ،بچه اي که چرت ميزند ،اين ساعت نميشود او را به نماز وادار
کرد .بچه اي که گرسنه است نميشود به او بگوييم اول نماز بخوان تا بعد به تو غذا بدهم .روايتي در اين زمينه است
که اگر ديديد غذا حاضر است و گرسنه ايد و حال عبادت نداريد ،اول غذايتان را بخوريد ،بعد نمازتان را بخوانيد.
آمادگي محيطي هم براي ما مطرح است که عامل جاذبي مثل برنامه ي کارتون تلويزيون و نمايشهاي تلويزيوني
همزمان با نماز پخش نشود .آمادگي عقيدتي به عنوان پايه هاي فکري و احساس ارزش هم يک اصل است.
نکته ي سوم براي کيفيت و شرايط القاء ،آزادي در عمل است .بچه نبايد احساس جبر بکند .حتي اگر در وسط نماز
به دنبال بازي رفت بازخواست نشود يا از عمل عبادي احساس سنگيني نکند .در خردسالي اين را يک نوع بازي،
تفريح ،يک نوع همراهي با پدر يا همگامي با مادر به حساب بياورد ،آنهايي که اصرار دارند بچه هاي خردسال را به
زور نمازخوان کنند ناخودآگاه المذهبهاي آينده جامعه را تربيت ميکنند.
نکته ي چهارم که در نفوذ مؤثر است ،مسأله ي تکرار است .طبيعت کودک ،طبيعت تکرار است .طبيعت آفرينش هم
همين است .بهار است و تابستان و پاييز و زمستان و مجدداً تکرار.
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گاهي تکرار عامل سرگرمي کودک است ،گاهي اين مسأله باعث تفريح و شادابي اوست.
بچه از مکررات خسته نميشود ،قرائت مکرر ،ذکر مکرر ،مخصوصاً اگر به صورت آواز و صدا باشد و داراي ريتم و
آهنگ ،براي بچه جاذب است.
نکته ي پنجم رعايت ضوابط است .در سن نماز ضوابط بايد آموخته شود ،تکيه بر تئوري نباشد و ذهن بچه را خسته
نکند .بعضي از افراد ميخواهند بچه شان را نمازخوان کنند از همان چهارسالگي ميپرسند مقدمات نماز چندتاست،
اين خطاي تعليم و تربيت است ،اين خطاي تربيتي است ،بچه در ضمن عمل بايد بفهمد مقدمات نماز چيست،
مقارنات چيست و مبطالت کدام است.
پيغمبر روزي که رفت به مردم نماز ياد دهد فرمود صَلّواکما رَاَيْتُمُوني ،اُصَلّي ...نمونه ي اين روايات را زياد داريم.
نکته ي ششم تأييد و تشويق است :نوع برخورد والدين با کودک ،تأييدها و تشويقها ،فرصتهاي مناسبي که براي آنها
پيش ميآيد و بچه را تأييد ميکنند .گفتن اين جمله که :آفرين بر تو پسرم که نمازخوان و بهشتي شدي ،اينها در

روحيه کودک فوق العاده مؤثر است .در واداشتن به نماز چند اصل مورد نظر است که عبارتند از :اصل اعتدال ،اصل
مراقبت رواني .اگر ميخواهي نماز شب بخواني الزم نيست که حاال بچه ات را زياد مقدس کني ،بگذار بخوابد.
خواب براي او شيرين است ،بچه خواب برايش شيرين است ،ميخواهي امشب احيا داشته باشي به بچه ات بگو
پسرم ،دخترم تو بخواب ،وقت قرآن بر سرگذاشتن تو را بيدار ميکنم .الزم نيست اين بچه تا صبح بيدار بماند .تلخي
عبادت در ذهنشان ميماند .اينها بعداً از مذهب وازده ميشوند .اصل هماهنگي والدين در
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عبادات ،اصل قبولي رواني ،اصل لذت ،بايد در نظر گرفته شود .يک نکته را براي بعضي از روحانيان بگويم ،آقا اين
مساجد بايد جاذيه پيدا کند براي بچه ها ،خدا رحمت کند گذشتگان ما را که در مساجد يک درخت توت  -پرتقالي
ميکاشتند ،بچه يک ناخنکي ميزد و همين مايه ي جذبش ميشد .گاهي در سر نماز يک شکالت يا شيريني دور
ميزدند ،اول بگيريد جلوي بچه ها ،متأسفانه اول کاري که ميکنند بچه ها را از مسجد بيرون ميکنند .ميگويند
جاي بچه که توي مسجد نيست ،يا در تکيه ها و عزاداريها سر شام که ميخواهند شام بدهند ،با اينکه سينه را بچه
ها زدند ،يا حسين رابچه ها گفتند؛ سر شام که شد بچه ها را بيرون ميکنند .بچه بايد لذتي را در مسجد احساس
کند ،چقدر زيباست وقتي يک روحاني ،در جيبش ده بيست تا شکالت باشد و هر بچه اي که به مسجد ميآيد دستي
بر سرش بکشد ،پيشاني اش را ببوسد ،بارک اللَّه بگويد و يک شکالت در دهنش بگذارد .شما فکر ميکنيد اين بچه
مسجد را ترک ميکند؟
اصل تزريق محبت خدا
ما هفت سال اول زندگي کالً از محبت و لطف خدا بحث ميکنيم ،و از عذاب خدا اصالً سخن نميگوييم .از حدود
سنين هشت ذره ذره از خوف خدا ،حسابرسي خدا و عقوبت خدا ميگوييم تا به سنين بلوغ برسيم .کُلَّما نَضَجَتْ
جُلُودَهُم بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيرَها ،مال آن وقت است ،مال سنين پنج يا شش سالگي نيست.
امکان و زمينه پذيرش :آيا بچه پذيرنده ي مذهب است يانه ،پاسخش مثبت است ،هم از نظر مذهب ،هم از نظر علم.
از نظر مذهب اگر پذيرش نبود دعوت انبيا بي اعتبار بود .اصل تکليف و ارسال رسل بيجا بود .پاسخش از نظر علم
هم
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مثبت است ،علم کودک را موجودي تلقينپذير ،مقلد ،و قابل انعطاف مثل شاختر معرفي ميکند ،به هر صورتي که
ميخواهي ميتواني آن را بپيچاني .تجربه نيز همين را اثبات ميکند و همه ي ما در خانه هايمان تجربه کرده ايم.
زمينه ي پذيرش در انسان هست و وجود نقطه اي از روح منتسب به خدا در انسان ،وجدان بيدار کودکي و نوجواني،
ميل به ستايش و نيايش که روان شناسان آن را ذاتي خوانده اند .و ما در اسالم آن را فطري ميدانيم که باز هم جلوه
اي از ذات است .قهرمان دوستي انسان که ميل طبيعي و فطري است ،بينهايت طلبي که ريشه در روح انسان دارد،
تأثير پذيري و حساسيت که از ويژگيهاي موجود زنده و مخصوصاً انسان است ،ميل به خلود و جاودانگي که فرويد
طرفدار مکتب سکس اين را به عنوان يک غريزه در انسان ذکر کرده است ،سعادت طلبي که ريشه در درون انسان
دارد .و روانکاواني مثل آدلر به آن تکيه کرده اند.
جاذبه ها و مالحظات عاطفي که براي تربيت يافته ها در دامان مادر بيشتر است ،نه آنکه بچه را به کودکستان و مهد
کودک يا پرورشگاه ميفرستد .احساس تعلق که به خاطرش انسان حاضر است تسليم رأي ها و نظرها بشود و
باالخره وجود باورهاي ماوراي طبيعي در انسان که تجلياتش را در سنين هفت و هشت ميبينيم ،همه و همه وجود
دارد و مراقبتهايي را در اين زمينه طلب ميکند.
مراقبتهايي که براي واداشتن بچه ها به نماز بايد بشود:
 -8آغاز نماز از خردسالي حتي از حدود سه و چهار سالگي
 -0ثبات در روش و تداوم در روش
 -8جالب و جاذب داشتن نماز
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 -1جنبه ي الگويي والدين
 -1همراه کردن مهر و محبت با نماز و نوازش کودک حين نماز
 -6زمينه سازي براي پذيرش رواني از طريق ذکر بهشت و نعمتهايش :ما بهشت را براي بچه بايد به زبان کودکانه
توصيف کنيم ،مثالً به بچه پنج ساله ميگوييم :تو هواپيما ديده اي؟ جواب ميدهد :آري .دلت ميخواهد يک هواپيما

کوچولو داشته باشي و در آسمان گردش کني؟ آره .بستني چند رنگ ميخواهي؟ پنج رنگ .تو بهشت هست  -تو
بهشت هر چه بخواهي به تو ميدهند .تو بهشت انگورهاي خيلي قشنگ هست!
 -1القاي مهر و عنايت خدا در دل بچه ،مثالً :خدا تو را دوست دارد ،خدا به تو غذا داد ،خدا به تو جان داد...
 -1از سنين پس از هشت سالگي ،هشدار دادن به عقوبت خدا در ترک نماز
 -1حالت دادن به عبادت ،چرا که نماز بيرمق ،نمازخوان نميسازد.
 -81حساسيت نشان دادن به وقت نماز و صداي اذان دعوت است و صالي بار عام پروردگار.
پرهيزها
 -8پرهيز از اعمال قدرت و زور در آغاز کار
 -0پرهيز از خشکي و بي روحي نماز
 -8پرهيز از خسته کردن کودک و حتي نوجوان و جوان
 -1پرهيز از سستي در عبادت و نماز که :ليس مني من استخف بالصلوة .نماز را کوچک نگيريم .بزرگداشت نماز،
مهم است.
 -1پرهيز از ذکر عذابهاي غليظ و شديد خدا ،مخصوصاً در سنين قبل از هشت
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سالگي
 -6پرهيز از سماجت و اصرار و تهديد قبل از هشت سالگي
 -1پرهيز از تفکيک نماز در خردسالي ،يعني نماز را به صورت جمع و جماعت بخوانيم...
و از خدا ميخواهم که ما را مصداق اين آيه قرآن قرار بدهد :ربّ اجْعَلْني مقيم الصلوة و مِنْ ذريتّي...

