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با نماز خودت را مدیریت کن!

نیازهای اساسی ما برای رسیدن به هدف های  از  یکی 
مهمی که در آینده طراحی کرده ایم، توانایی مدیریت خود 
و سرمایه هایی است که خداوند در اختیار قرار داده است. 
شما افراد زیادی را می شناسید که با وجود برخورداری از 
هوش باال و قدرت یادگیری شگفت انگیز، حتی موفق به 
گرفتن دیپلم هم نمی شوند و مسیر زندگی شان به سمت 
شکست پیش می رود. اشکال اساسی این افراد، کم آوردن 
در برابر مشکالت و ناتوانی در پرش از موانعی است که 

سر راه آنها قرار می گیرد.

نقشه بهشت 
در دنیای واقعی، به ازای کاری که آدم ها انجام می دهند، 
مزد داده می شود. در دنیای معنوی هم وضعیت مشابه 
وجود دارد. این جمله را زیاد شنیده اید که : »بهشت را به 
بها می دهند نه بهانه«. زندگی خوب، مدیون تالش ها و 
رفتارهایی است که امروز انجام می دهیم. تصور کنید شما 
اراده می کنید از دبیرستان به مدت حدود ده سال خوب 
درس بخوانید و در مقابل یک عمر از این تالش خود 
بهره مند شوید. خالصه اینکه ما به ازای کارهای خوب یا 
ناپسند، نقشه موفقیت یا شکست را طراحی و طی می کنیم.

پیشنهاد روزانه
پیشنهادهای خداوند از نظر زمانی با هم تفاوت دارند. برخی 
از کارهایی که از ما می خواهد ممکن است در طول عمر ما 
یک دفعه اتفاق بیافتد مثل رفتن به حج آن هم اگر از نظر 
مالی وضعیت خوبی داشتیم. بعضی دیگر، سالی یک بار 
است مثل روزه و بعضی دیگر به صورت ماهانه و هفتگی 
است مثل نگهداشتن حرمت ماه  های خاص و نیز رغبت 
به شرکت در نماز هفتگی جمعه. اما بعضی از پیشنهادهای 
خداوند برای ما یک داروی روزانه است. حتی برخی از 
آنها را روزی چند بار باید مصرف کنیم؛ همانطور که سه 

وعده غذا در شبانه روز در برنامه ما گنجانده شده است.

نماز، پیشنهادی ویژه
نماز در بین دستورهای خداوند یک پیشنهاد ویژه است. 
با  همه حواشی آن هم حساب شده و دقیفا هماهنگ 
نیازهای جسمی و روحی ماست؛ مثل اینکه روز خود 
را با این رفتار شروع کنیم، به تمیزی پوشاک خود توجه 
داشته باشیم، تمرین کنیم که کارهای جمعی انجام بدهیم، 
یاد بگیریم که زبان و جهت اشتراکی در زندگی با آدم هایی 
از دین خود داشته باشیم. نماز، با جمله ها و کلمه هایی 
تنظیم شده که دقت در آنها ما را از بن بست های فکری و 
روانی خارج می کند و ارتباط ما با یک اسپانسر و حامی 

بزرگ ایجاد می کند.

پس اندازی به نام نماز
نماز عالوه بر تهیه نیازهای روحی روزانه ما، قابلیت ذخیره 
شدن و پس انداز برای یک برنامه ابدی را هم دارد. نمازی 
که امروز خوانده می شود، عالوه بر تاثیر آن در زندگی 
روزمره، به نام ما ثبت و برای همیشه می ماند. این وعده  ای 
است که در آیه 110 سوره بقره آمده است: »و نماز را به پا 
دارید و زکات را بدهید و هر گونه نیکی که برای خویش 
از پیش فرستید، آن را نزد خدا باز خواهید یافت آری، 

خدا به آنچه می کنید بیناست«.

نماز و مدیریت رفتار
زمانی که رفتار نماز را انتخاب می کنیم، همزمان خود را با 
مدیریت چندگانه روبرو کرده ایم: مدیریت زمان، مدیریت 
مکان، مدیرت رفتار و مانند آن. اگر یادتان باشد در ابتدا گفتیم 
که برای موفقیت نیازمند مدیریت خود هستیم. مجموعه این 
مدیریت ها در نماز دیده می شود که مهم ترین آنها مدیریت 
رفتار است. وقتی نماز در زندگی ما باشد، رفتارهای ناپسند 
از زندگی حذف می شوند؛ همان رفتارهایی که مانند قارچ 
سمی در مسیر موفقیت رشد می کنند. رفتارهای خالفی که 
به شکل های گوناگون قابل اجرا هستند. خداوند در یک 
آیه بسیار زیبا، انس با نماز را وسیله ای برای دور شدن از 
مزاحم های واقعی موفقیت می داند و می فرماید: »آنچه از 
کتاب به سوی تو وحی شده است بخوان، و نماز را برپا 
دار، که نماز از کار زشت و ناپسند بازمی دارد، و قطعاً یاد 

خدا باالتر است، و خدا می داند چه می کنید«. 

نماز و امنیت روانی
آرامش خاطر و داشتن زندگی مطمئن با کمترین استرس، 
از دستاوردهای انس با نماز است. در آیه ای می خوانیم: » 
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و نماز بر پا 
داشته و زکات داده اند، پاداش آنان نزد پروردگارشان برای 
آنان خواهد بود و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین 
می شوند«.  نکته مهمی که در این پیشنهاد خداوند دیده 
می شود این است که از ما می خواهد: هم نماز بخوانیم و 

هم دیگران را به نماز دعوت کنیم!

اشاره: سال هاست که در محافل امام حسین)ع( 
فرصت  شب  یک  دشمن  از  حضرت  می شنویم 
خواست تا در آن به عبادت بپردازد و این جمله 
زیبا را ماندگار کرد: من نماز را دوست دارم. با 
تاملی کوتاه در این جمله زیبا، به نکته های نابی 
می رسیم که می تواند راهگشای ما در خودسازی و 
فرزندپروری باشد. اینکه خودمان اهل نماز باشیم، 
یک افتخار در دنیای بندگی است ولی باالتر از 
آن دعوت دیگران به چنین رفتار ارزشمند است. 
تاکید  نماز  خواندن  بر  هم  دینی  آموزه های  در 
شده و هم به برپاداشتن نماز سفارش شده است. 

حساب شده حرکت کنیم  1
برای دعوت به نماز باید هوشمندانه برخورد کرد 
و از فرصت ها به خوبی بهره مند شد. عصری که 
انتخاب  دشواری  عصر  می کنیم،  زندگی  آن  در 
است. به دلیل دسترسی جامعه به اطالعات فراوان 
و کم توانی در تحلیل صحیح آنها، سردرگمی در 
مشاهده  قابل  فزاینده ای  شکل  به  گزینش گری 
خود  گوناگون  ابعاد  در  سردرگمی  این  است. 

را نشان داده است. 
نیز  دینی  رفتارهای  گزینش  و  دینداری  ساحت 
باورهای  سویی،  از  نیست.  جدا  قانون  این  از 
فطری انسان ها را به سمت خدا می کشاند و از 
مانع  شیطانی  نقشه های  رنگارنگی  سوی،  دیگر 

است.  مهم  این  تبلور  برای  بزرگی 
و  راحت طلبی  عنصر  شاید  دقیق تر،  نگاهی  در 
تن پروری را بتوان به اهالی عصر رسانه ها افزود. 
انسان  رسانه ای  فریبای  هجمه های  که  زمانی 
زمان  به  نسبت  بی تفاوتی  سوی  به  را  امروزی 
و توان خویش و در نتیجه خودفراموشی سوق 
می دهد، موجی از کسالت و بی حالی در نمایش 
توانایی های واال جلوه گر می شود. در چنین فضای 
روانی حاکمی، انتخاب رفتارهای دینی و انجام 
مناسکی که سبک زندگی متعالی ایمانی را رقم 
دیگر،  قدمی  در  نیست.  ساده ای  کار  می زند، 
جامعه  نوعابدان  در  را  موانع  این  بخواهیم  اگر 
ایمان  ناب  یعنی نسل جدیدی که هنوز طعم  ـ 
و رفتارهای معنوی را نچشیده، دچار لذت های 
ظرافت  با  آنگاه  کنیم،  بررسی  ـ  شده اند  دیگر 
کار و پیچیدگی دعوت به رفتار نماز به شکلی 

شد. خواهیم  آشنا  بایسته تر  و  دقیق تر 

ایجاد کنیم را  نماز  پایه های   2
نماز یک رفتار است و هر رفتاری برای پدید آیی 
نیازمند عبور سالم از صافی شناخت و احساس 
که  می گیرند  شکل  زمانی  ما  رفتارهای  دارد. 
خوشایندی  احساس  و  پذیرفته  را  آن  فکرمان 
اگر  باشند.  بسته  نقش  ما  روان  در  آن  انجام  از 
قرار باشد رفتاری بدون پذیرش منطق آن شکل 

داشت.  نخواهد  دوامی  بگیرد، 
همچنین زمانی که احساس مطلوبی از یک کار 
اثربخشی  باز  باشد،   نیامده  پدید  انسان  در جان 
نمی توان تضمین کرد. در  را  رفتار  تداوم آن  و 
جامعه با افراد مختلفی روبرو هستیم که سرنوشت 
تجربه های  و  زمینه ها  و  داشته  متفاوتی  مذهبی 
تلخ و شیرینی دارند که محصول فرایندی است 

پیموده اند.  مسیر  این  در  که 
انتقال فرهنگ نماز، نیازمند تخصص و هوشمندی 
است. والدین و همه کسانی که عهده دار انتقال 
با  است  الزم  هستند،  نو  نسل  به  نماز  فرهنگ 
مخاطبان  رفتاری  و  عاطفی  فکری،  ظرافت های 
خود آشنا بوده و بر اساس نیازها و ویژگی های 

اقدام کنند.  هر دوره سنی، 

شرایط واقعی را درک کنیم  3
در  غرفه داری  همانند  مانند  کنونی،  دنیای  در 
یک نمایشگاه بزرگیم که تنها در صورت داشتن 
مهارت جذب و قدرت انتقال مطلوب محصوالت 
بیاندیشیم،  بهینه  دعوت  به  می توانیم  خویش، 

بود.  بازنده خواهیم  این رقابت  وگرنه در 
هدف در دعوت به نماز این است که با توسعه 
برای  تالش  و  نماز  به  نسبت  افراد  شناختی 
شبهه زدایی از این ساحت به همراه فراهم سازی 
زمینه های عاطفی مناسب جهت رغبت به نماز، 

گیرد. شکل  زیبایی  رفتار  چنین 

قدرت انتخاب خوب فرزندان را   4
ارتقادهیم

می آید،  میان  به  دعوت  از  سخن  که  زمانی 
انتخاب آدم ها را فعال کنیم و  می خواهیم حس 
از آنها بخواهیم به مسیری که مناسب می دانیم، 

وارد شوند و همراه ما گردند. 
اضطراب،  دام  به  آدمیان  گرفتار  دالیل  از  یکی 
فردی  اگر  است.  زندگی  چرخه  شدن  خودکار 

زمان،  روی  را  خود  کنترل  که  کند  احساس 
دست  از  آن  مانند  و  پیرامونی  شرایط  زندگی، 
در  آمد.  اضطرابی شدید سراغش خواهد  داده، 
مقابل، فردی که احساس انتخاب گری می نماید، 
و  برمی گزیند  اوست،  اطراف  در  آنچه  میان  از 
مواد الزم برای رسیدن به اهداف را در اختیار 
می گیرد، احساسی خوشایند و آرامشی ژرف را 
نیازمند  مرحله،  این  به  رسیدن  می  کند.  تجربه 

است.  تجربه  و  تمرین 
بزرگان  سفارش های  و  سخنان  در  رو،  این  از 
در  می تواند  آنچه  به  کوتاه  اشاره هایی  با  دین، 
رسیدن  مقدمات  گیرد،  قرار  آدمی  اراده  اختیار 

معرفی شده اند.  آرامش  به 

بپذیریم را  تفاوت ها   5
افراد  پیشینه  توان و  به روحیه،  با توجه  دعوت 
بگیرد.  خود  به  متفاوتی  شکل های  می تواند 
پیشنهادی  رفتار  شیوه ها  راحت ترین  به  عده ای 
ما را می پذیرند و گروهی دیگر هم برای عبور 
و  زمان  به  نیاز  پیشین،  شده  ایجاد  گره های  از 

دارند.  جدی تری  تغییرات 
کافی  ابزار  است  الزم  دعوت،  برای  همچنین 
روان شناختی  فضای  با  متناسب  و  باشیم  داشته 
می کنیم،  زندگی  که  زمانه ای  در  هدف  گروه 

بزنیم.  به دعوت  دست 
با  آنها  ذائقه  که  می کنید  دعوت  نسلی  از  شما 
دیگران  دعوت  و  گرفته  شکل  متعددی  مسائل 
از آنها برای ورود به دنیای مدرن، آب و رنگ 

است.  داشته  بهتری 
نسلی که ما با آنها روبرو هستیم، خیلی پرحوصله 
و شکیبا نیستند و در شرایطی به سر می برند که 
با راحت ترین و جذاب ترین  را  پیام ها  بیشترین 

می آورند.  به دست  شیوه ها 
گردادگرد  بر  که  لذت،  و  شتاب  دوره  این  در 
مخاطبان ما احاطه یافته، دعوت به رفتار معنوی 
و  است  حساب شده ای  و  پیچیده  ظریف،  کار 

است.  آگاهانه  تالش های  و  تدبیر  نیازمند 

6 خانواده را دریابیم و برای آن وقت بگذاریم! 
است.  خانواده  بحران  معاصر،  جهان  بحران 
صنعتی  جوامع  در  ازدواج  آمار  کاهش  امروزه 
بومی  جامعه  در  طالق  افزایش  و  سو  یک  از 
بنیاد  شدن  سست  از  حکایت  سو،  دیگر  از 

دارد.  خانواده 
علل گوناگونی را برای این مهم می توان برشمرد 
که تغییر اولویت ها از یک زندگی متعادل و سالم 
به زندگی های مصرف گرا، متنوع و اولویت بخشی 
به رفاه و آسایش شخصی به جای توجه به دیگران 

و پرورش نسلی دیگر، از شمار دالیل است. 
رویکرد دین در این باره، نسخه ای درمان بخش 
برای جامعه جهانی و بومی است. در این نسخه، 
تشکیل خانواده و مدیریت صحیح آن، خود یک 
عبادت شمرده شده و هر زمانی که برای آن هزینه 
می شود، اندوخته ای معنوی و ماندگار برای فرد 
می گردد. معنای دیگر این رویکرد این است که 
در  و  است  معنوی  اولویت  یک  خود  خانواده 
اوج سالمت معنوی  پرتو زندگی سالم می توان 

را تجربه کرد.  تعالی  و 
تعالی همه  برای  به خانواده و تالش  بردن  پناه 
می بخشد  تعالی  را  زندگی  مدیر  هم  آن،  افراد 
را  آنها  زیرمجموعه ای که وی مسوولیت  و هم 

است.  پذیرفته 

7 رویکرد تربیتی مناسبی در پیش بگیریم
هر کدام از نظریه های فرزندپروری و تربیتی، بر 
انسان ها  پرورش  به  مشخص  رویکردی  اساس 

می پردازند. 
برخی تنها اجتماعی شدن و رعایت آداب جمعی 
رویکرد  با  دیگر  گروهی  می دهند،  اصالت  را 
منفعت و استقالل پیش رفته و از کودکان امروز، 
بتوانند  که  می دهند  پرورش  مستقلی  انسان های 
در آینده خوب کار کنند و درآمد خوبی داشته 
را  ماندگارتر  اهدافی  دیگر،  عده ای  و  باشند 
پیش گرفته که هم آثار پیش گفته را در بر دارد 
برای  را  سعادت بخش  ابدیتی  می تواند  هم  و 

وی رقم زند. 
مزایای  که  روش هایی  و  اصول  است  بدیهی 
اولویت  از  باشند،  داشته  ماندگارتری  و  بیشتر 

برخوردارند.  عقلی 

بزنیم  با مالک ها پیوند  دین خود را   8
نه آدم ها

یکی از نیازهای جدی در دعوت به نماز و دیگر 
برنامه های دینی، ضرورت پیوند زدن رفتارها به 
ممکن  که  انسان هایی  نه  مالک هاست  و  دالیل 
نوعی  ناپسندشان،  رفتار  و  سخنان خوب  است 
تناقض را در ما ایجاد کند. پیروی از اندیشه ها، 
مقدمه تحقق رفتارهاست. زمانی که اندیشمندان 
جامعه از سالمت اخالقی برخوردار باشند، پیروان 
سالمت  به  را  خویش  روزگار  نیز  آنان  فکری 
می گذرانند و آنگاه که کشتی دانشمندان بشکند، 
تمام ساکنان آنها غرق خواهند شد. از این رو، 
در نگاه دین به همان اندازه که به دانش اندوزی 
بلکه  و  نسبت  همان  به  شده،  ورزیده  اهتمام 
بیشتر به عمل گرایی و زندگی هماهنگ با دانش 
فرهیختگان جامعه به ویژه عالمان دین سفارش 

پیشگیری شود.  بعدی  از ریزش های  تا  شده 

رفتارهای خوب  فرزندان  بگذاریم   9
کنند تجربه  را 

روش های  و  اصول  از  فرزندان،  دینی  تربیت 
مختص خود برخوردار است. در سخنان پیشوایان 
دین، در هر دو حیطه، راهبردها و راهکارهایی 

می شود.  مشاهده 
یکی  معنوی،  رفتارهای  تمرین  و  دینی  تجربه 
از این پیشنهاد ها می باشد که در سخنی از امام 

رضا)ع( چنین بیان شده است: »به کودک دستور 
ده که با دست خودش صدقه بدهد، اگر چه به 
باشد؛  اندک  یا یک مشت چیز  نانی  تکه  اندازه 
شود،  می  داده  خدا  راه  در  که  چیزی  هر  زیرا 
هر چند کم، اگر با نیّت پاک باشد زیاد است«.

10 نماز با چاشنی فضائل را اجرایی کنیم
شکل  فناوری،  رشد  با  همسو  گناه  ابزارهای 
تمام  با  و  گرفته  خود  به  متفاوتی  شمایل  و 
سودمندی هایی که عرصه فناوری برای بشریت 
دارد، نداشتن برنامه برای استفاده بهینه و مناسب 
در  جدید  گناهان  بروز  زمینه  می تواند  آن،  از 

گردد.  دینی  جامعه 
همگام  ارتباطی  گناهان  رشد  در  را  آن  نمونه 
همراه،  تلفن  چون  ارتباطی  ابزارهای  رشد  با 
اینترنت و مانند آن شاهدیم. در چنین شرایطی، 
با نگاهی درون دینی از اصطالح چیرگی شیطان 
بر انسان سخن به میان می آید که هشداری است 
پیشگیرانه برای همه کسانی که مالک های دینی 
متعالی  زندگی  بر  حاکم  قوانین  عنوان  به  را 

برگزیده اند.  خویش 

با کودکان درست رفتار  نخست   11
بخواهیم آنها  از  رفتار درست  بعد  کنیم؛ 

زندگی  امروز  برای  و  حال  زمان  در  کودکان 
معنایی  فردا و شاید  دنیای کودک،  در  می کنند. 
ندارد. با توجه به این فضای روان شناختی، یکی 
از مسائلی که برای کودکان امنیت روانی ایجاد 
می کند، اطمینان به تحقق وعده های والدین است. 
چنانچه کودکی از عملی شدن وعده پدر و مادر 
تحمل  دوره  بیشتری  آرامش  با  باشد،  مطمئن 
برای رسیدن به خواسته خود را سپری خواهد 
توانا  و  کارآمد  افرادی  هم  را  والدین  و  کرد 

می کند.  تصور 
نیز  ایمان  مفهوم  چنین تصوری، در شکل گیری 
نقش دارد. بر اساس یافته های روان شناسان، اولین 
کودکان  زندگی  در  خداوند  مفهوم  از  برداشت 
می گیرد؛  والدین شان شکل  با  آنان  ارتباط  از  و 
چنانچه والدین اطمینان بخش، اهل وفای به عهد 
و نیز مراقبان مهربانی باشند، چنین خصوصیاتی 
درباره خداوند نیز در ذهن کودک نقش می بندد.
در آموزه های دینی هم، به این نکته چنین اشاره 
خود  دهنده  روزی  را  شما  کودکان  که  شده 
می دانند. اگر والدین در روزی رسانی به کودکان 
بودن  رازق  مفهوم  می توانند  کنند،  عمل  موفق 

کنند. تفهیم  آنها  به  بهتر  را  خداوند 

باشیم آسیب زا  رفتارهای  مراقب   12
و  ظرافت  از  پر  دنیایی  کودکان،  خداشناسی 
که  کودکان  شناخت  مسیر  در  است.  حساسیت 
نخست از طریق خانواده محقق می شود، گاهی 
ظرافت ها  این  با  که  می شویم  روبرو  مسائلی  با 

ندارد.  همخوانی 
به  خداوند  معرفی  مسیر  در  والدین  از  برخی 
کودکان، دچار اشتباهاتی می شوند که می تواند در 
آینده دینی آنها نقش تخریبی باالیی داشته باشد، 
از این رو شناخت این موارد برای پیشگیری از 

است. مهم  بسیار  آنها 

شماره هفتصدوشصت وسه   پانزده شهریور نودونه10

در سخنی از امام رضا)ع( چنین بیان شده 
است: »به کودك دستور ده که با دست 

خودش صدقه بدهد، اگر چه به اندازه تكه 
نانی یا یك مشت چیز اندك باشد؛ زیرا هر 

چیزی که در راه خدا داده می شود، هر چند 
کم، اگر با نیّت پاك باشد زیاد است«

 در آموزه های دینی هم بر خواندن نماز تاکید شده و هم به برپاداشتن نماز سفارش شده است

من نماز را دوست دارم...
 ابراهیم اخوی

روان شناس و مدیر مرکز مشاوره ماوأ


