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اش��اره: در ش��مارة پیش��ین از دو دس��تورالعمل مه��م ب��رای رس��یدن ب��ه مه��ارت ارتب��اط ب��ا حض��رت 
درک  ب��رای  پیش��ینی  تفک��ر  دس��تورالعمل  دو  ای��ن  گفتی��م.  س��خن  نم��از  درب��اره  وی��ژه  ب��ه  ح��ق 
موقعی��ت، طمأنین��ه در ح��رکات و آرام��ش در کلم��ات ب��ود. دس��تاورد مه��م پیگی��ری دقی��ق دس��تور 
العمل ه��ای ی��اد ش��ده، ورود ب��ه ح��وزۀ غی��ب، درک حض��ور حض��رت ح��ق و دی��دار ب��ا او اس��ت. 
ب��ا ای��ن ح��ال، اف��زون ب��ر مهارت ه��ای پی��ش از عم��ل و حین عم��ل، که ب��ه برخی از آنها اش��اره ش��د، 
انس��ان ب��ه مهارت ه��ای پ��س از عم��ل نیز نیازمن��د اس��ت. مهارتی که ن��ه تنها ارتقا و رش��د نم��از، بلکه 
رش��د تمام��ی ابع��اد انس��ان وابس��ته ب��ه آن اس��ت. از ای��ن مه��ارت به »س��نجش نم��از« ی��اد می کنیم.

  بایسته های تبدیل آگاهی به عمل در تربیت )3(



شبیه سازی آزمون نهایی
در جهان بینی اسامی، دنیا همانند دانشگاهی 
اس��ت که پایان آن همراه با آزمونی نهایی اس��ت. 
آزمونی بسیار دقیق و دشوار؛ این سنجش چنان 
حس��اس اس��ت که تنه��ا اف��رادی در آن س��رافراز 
خواهند ش��د که پیش از رسیدن به آزمون اصلی، 

خود را در آزمون های شبیه سازی شده بیازمایند.
آزمون های شبیه س��ازی ش��ده انس��ان را با نقاط 
ضعف و قوت رفتارهای خود آشنا می کند و او را از 
تکیه بر اعمالی به ظاهر زیبا و در باطن 

پوک و بی محتوا، دور می سازد. 
ب��اره  ای��ن  در  اس��ام6  پیامب��ر 
م��ورد  آنک��ه  از  پی��ش  می فرماین��د: 
حسابرسی قرار گیرید، خود به حساب 
نفستان برسید و پیش از آنکه سنجیده 
ت��رازوی  در  را  نفس��تان  ش��وید، خ��ود 
س��نجش بگذاری��د و برای حسابرس��ی 
ب��زرگ آماده ش��وید.1 این خودس��نجی 
و وارس��ی عمل، چنان در نگاه ش��یعی 
پررنگ و س��ازنده اس��ت که پدران حقیقی شیعه، 
فرزندان حقیقی خود را با ماک آن می س��نجند؛ 
همان گونه که ام��ام کاظم7 می فرمایند: »از ما 
نیس��ت کسی که هر روز به حساب خود رسیدگی 
نکن��د و ببیند اگ��ر کار نیکی انجام داده اس��ت از 
خداوند توفیق انجام بیشتر آن را بخواهد و خدا را 
بر آن سپاس گوید و اگر کار بدی انجام داده است 

از خدا آمرزش بخواهد و توبه کند«.2 
بنابراین، توجه به شبیه سازی آزمون نهایی و رسیدگی 

به عم��ل، موجب یافتن نقاط قوت و پرورش و رش��د 
بیشتر آنها و تش��خیص نقاط ضعف و برطرف کردن 
آنها اس��ت. اما به راس��تی کدام عمل اولویتی بیشتر 

دارد و نیازمند سنجش و وارسی دقیق تر است؟

پرسش نخستین
در میان رفتارهایی که باید به وارس��ی و س��نجش 
آن پرداخ��ت، نم��از از اولولی��ت و جایگاه خاصی 
برخوردار اس��ت؛ زیرا از نخستین پرسش های روز 
آزمون، پرس��ش از نماز اس��ت؛ پرسشی که پاسخ 
نادرس��ت به معنای مردود ش��دن در آزمون نهایی 
است. نبی مکرم اس��ام در این باره می فرمایند: 
»نخستین چیزی که بنده را برای آن مورد حساب 
قرار می دهند، نماز اس��ت؛ اگر پذیرفته شد دیگر 
اعمال نیز پذیرفته می ش��ود و اگر پذیرفته نش��د، 

دیگر اعمال نیز پذیرفته نمی شود«.3
ب��ا ای��ن حال، حت��ی اف��رادی که به خود س��نجی 
نهای��ی  آزم��ون  شبیه س��ازی  ب��ا  و  می پردازن��د 
خ��ود را مح��ک می زنند، گاه مس��یری نادرس��ت 
را می پیماین��د. بیش��تر ای��ن اف��راد ب��ا دقت ه��ا و 
وارسی های عمیق آزمون نهایی آشنا نیستند، پس 
با طرح پرسش هایی سطحی و ساده به خود نمرۀ 

بیست می دهند.
آیا تا کنون دربارۀ موضوع هایی که در آن تخصص 
ندارید نظر داده اید؟ برای نمونه آیا کسی که خود 
خطاط نیس��ت می توان��د نارس��ایی های دقیق و 
ظریف یک خطاط را شناس��ایی کند؟ پاس��خ این 
پرس��ش منفی اس��ت. بنابراین، باید با ش��ناخت 

نخستین چیزی که بنده 
م��ورد  آن  ب��رای  را 
می دهند،  قرار  حساب 
نماز است؛ اگر پذیرفته 
نیز  اعم��ال  دیگر  ش��د 
اگر  و  پذیرفته می شود 
پذیرفت��ه نش��د، دیگ��ر 
پذیرفت��ه  نی��ز  اعم��ال 

نمی شود.
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ظرافت ه��ای آزمون نهایی با کم��ك متخصصان و آموزگاران دانش��گاه 
هس��تی، به خودس��نجی پرداخت4 و نه با پرسشی س��اده خود را قبول 
قلمداد کرد. آموزگار نمونۀ هستی حضرت رسول اکرم6 در این باره 
می فرمایند: »بنده، مؤمن نباش��د مگر آنگاه که سخت تر از حسابرسی 
شریك از شریکش و خواجه از غامش، از نْفس خود حساب بکشد«.5 
از این رو، باید با مهارت سنجش نماز به خوبی آشنا شد. مراد از مهارت 
س��نجش نماز، آش��نایی با معیارها و ماک هایی است که روشن کنندۀ 

کیفیت نماز و عیار آن است.

میزان های سنجش

1. خلوت نشینی
از مهم ترین ماک های سنجش عیار نماز، میزان خلوت کردن با حضرت 
حق است. خلوت یعنی تنها او را دیدن و غیر او را ندیدن. خلوت، دیدار 
چهره به چهره با مبدأ هس��تی است. خلوت، حاضر بودن ذهن و قلب 
انسان در پیش��گاه حضرت پروردگار است. خلوتی که آغاز آن با خلوت 

کردن محل نماز است و نقطۀ اوج آن درک محضر حق تعالی است.
کسی که سال ها نماز خوانده اما هیچ گاه با معبود خود خلوت ننشسته 
اس��ت، چگونه خود را اهل نم��از می داند. پیامبر گرامی اس��ام6 
می فرماین��د: »خداوند نماز بنده ای را که دل��ش در کنار بدنش حضور 

ندارد، نمی پذیرد«.6
آی��ا ذهنی که هن��گام نماز به ه��زاران س��فر دور و نزدیک م��ی رود و هر 
گمشده ای را می یابد - وگمشدۀ حقیقی اش را نمی یابد - به خلوتکدۀ 

حضرت دوست راه یافته است؟
نگارن��ده، خاط��ره ای ش��یرین و به ی��اد ماندنی از دوس��تی ن��ه چندان 
دور ب��ه ی��اد دارد که بیان آن قاب��ل تأمل و درس  آموز اس��ت. روزی یکی 
از دوس��تان م��را را به میهمانی در منزلش دعوت کرد و من نیز به رس��م 
ادب اجابت کردم. پس از ورود به منزل، گوش��ه  ای از اتاق نظرم را جلب 
25کرد. در زاویه ای از اتاق چهارگوش��ه ای کوچک با پرده درس��ت شده بود 

از مهم ترین مالک های س��نجش 
عیار نم��از، میزان خل��وت کردن با 
حضرت حق اس��ت. خل��وت یعنی 
تنها او را دیدن و غیر او را ندیدن. 
خلوت، دیدار چهره به چهره با مبدأ 

هستی است.



که کنج��کاوی هر بینن��ده ای را تحریک می کرد. 
وقتی از صاحب خانه دربارۀ چهار گوشه پرسیدم، 
گفتن��د: ای��ن مکان مس��جد منزل ما اس��ت. این 
جمله به قدری تکان دهنده بود که تا پایان عمر از 
ذه��ن من بیرون نخواهد رفت. با کنار زدن ورودی 
مسجد، جایگاهی دلربا و خلوت گاهی زیبا دیدم 
که وصف ناش��دنی است. عبایی به دیوار آویخته و 
رحل و قرآنی چشم نواز بر روی جانمازی به وسعت 
دل ی��ک مؤمن، چن��ان صحنه ای آفری��ده بود که 
ذائقۀ هر اهل ایمان را برای نشس��تن 
در این بزم زیبا تحریک می کرد. آری،  
خلوت نشینی آدابی دارد که بدون آن، 

رسیدن به دیدار دوست دشوار است.

2. خشوعی شایسته
آی��ا تا کنون به چش��مان خ��ود هنگام 
حاضر شدن در کنار شخصیتی بزرگ 
ن��گاه کرده اید؟ ش��اید اندکی دش��وار باش��د اما با 
نگاه به قلب خود، اندکی خضوع و خش��وع در آن 
خواهیم یافت؛ خشوعی که از قلب عبور می کند 
و خود را به اندام ها، چش��م ها و حتی شیوۀ سخن 
گفت��ن انس��ان می رس��اند. چگونه ممکن اس��ت 
انس��ان خود را در محضر یگانه هستی بخش عالم 
و مب��دأ همۀ خوبی ها و رحمت ها بیابد و خش��وع 
در قلبش نجوشد. جوششی که چشمان انسان را 
نمناک کند و در سرتاسر وجود انسان راه یابد. آیا 
نماز بدون خشوع در خود حضوری دارد؟ آموزگار 
نمونۀ هس��تی در این باره می فرمایند: »کسی که 
در نماز خود خشوع ندارد، نمازش نماز نیست«.7

بنابراین، نمازگزاری که انگش��تان خود را به بازی 
گرفته، گاه دس��ت بر سر می کش��د و گاه دهان به 
خمیازه باز می کند چگونه دم از دیدار با رب االرباب 
می زند و به نمازش می نازد که امیرمؤمنان علی7 
می فرمایند: »انسان باید در نمازش خشوع داشته 
باش��د، کس��ی که دلش در برابر خداوند عّز وجّل 
خاشع باشد، جوارح او نیز خشوع خواهد داشت 

و با چیزی بازی نمی کند«.8
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اس��ت  ممک��ن  چگون��ه 
انسان خود را در محضر 
یگانه هستی بخش عالم 
و مب��دأ هم��ۀ خوبی ها و 
رحمت ها بیابد و خشوع 

در قلبش نجوشد. 
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