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  هما ايراني
پاكيزگي نش�انه ايمان است. اين آموزه 
صريح دين ماس�ت. من نيز از نوجواني 
تا بزرگس�الي بارها اين آموزه را شنيده 
يا خوانده بودم، ول�ي معني حقيقي آن 
را درك نمي ك�ردم ت�ا اينك�ه آن اتفاق 
افت�اد. اتفاقي كه موجب ش�د به معناي 
عميق تري درباره نش�انه ايم�ان بودن 

پاكيزگي برسم. 
      

با ش��نيدن اين جمله بيش��تر شست وشو به 
خاطرم مي رس��يد و انجام كارهايي كه منجر 
به پاكيزگي شود. دلم مي خواست اين جمله 
در زندگي ام مصداق داشته باشد، براي همين 
تالشم بر اين بود تا تميز باشم و جايي از خانه 
و زندگي ام آلودگي نداشته باشد. زباله ها را هر 
شب بيرون از خانه مي بردم و درون سطل زباله 
شهري مي ريختم. در كوچه و خيابان و... هم 
زباله نمي ريختم. لباس و وس��ايل شخصي ام 
هم كه ديگر ردخور نداش��ت، امكان نداشت 
يكي از آنها كثيف بمان��د. حتي براي نظافت 
و تميزي به خانه دوستان و آشنايان نزديكم 
هم مي رفتم تا در اين باره كمكشان باشم. مثاًل 
براي خانه تكاني پاييزي يا ن��وروزي به خانه 
مادر و خواهرم مي رفتم تا كمكش��ان كنم تا 
بهتر و دقيق تر خانه هايش��ان را تميز كنند. 
براي نظافت آپارتمان خودم به فروشگاه محل 
مي رفتم تا بهترين مواد شوينده را بخرم تا همه 
جا حسابي برق بيفتد. امكان نداشت گردي بر 
وسايل خانه ام بنشيند و بيشتر از چند ساعت 
فرصت اقامت در خانه ام را پي��دا كند؛ چون 
خيلي زود به س��راغش مي رفت��م، پيدايش 
مي كردم و با دس��تمالي آن را برمي داشتم و 
زير ش��ير آب روانه چاه فاضالبش مي كردم. 
خالصه تميزي در زندگي من حرف نخست را 
مي زد. اين را ديگر تمام دوستان و فاميلم هم 
مي دانستند و به من لقب خانم تميزه را داده 
بودند. با اين كارها خوشحال بودم كه دست كم 

نشانه ايمان در من وجود دارد. 
االن كه فكرش را مي كنم، از آنها پشيمان كه 
نيستم هيچ، خوشحال هم هس��تم، چون با 
آن كارها به پاكيزگي كه براي سالمت روح و 
جسم آدم الزم است، كمك بزرگي مي كرده ام. 
ولي خب ديدگاه من در آن باره بايد تغييراتي 
پيدا مي كرد تا عميق تر به مس��ئله نگاه كنم. 
اين تغيير چيزي بود كه در زندگي من كم بود؛ 
توجه به عمق مفهوم پاكيزگي كه نشانه اي از 
ايمان داشتن اس��ت. آن تميزي ها و بشور و 
بساب ها به خودي خود زمينه ساز راهي شد 

كه اكنون به آن رسيده ام. 
نگاه من به پاكيزگي واقعي وقتي تغيير كرد 
كه خود به خود به اينجور چيزها بيشتر فكر 
كردم. مي دانستم كه ديگر تميزي كه نشانه 
ايمان اس��ت در زندگي من موج مي زند، ولي 
هنوز با ترديد از خودم مي پرس��يدم كه پس 
ديگر مي شود به من گفت باايمان يا نه؟ اين 
پرسش همراهم ش��ده بود و رهايم نمي كرد، 
تا اينكه روزي ب��ه دعوت يكي از دوس��تانم 
به مجلس��ي رفتم. مجلس به منظ��ور دعا و 
نيايش برگزار مي شد. نخس��تين چيزي كه 
با ورودم به آنجا نظرم را ب��ه خود جلب كرد، 
سادگي و بي پيرايگي بود. برخالف بسياري از 
خانه هايي كه رفته بودم و تزئين يا تجمالت 
در آنها به چشم مي آمد، در آنجا سادگي برايم 
تزئين غالب بود. آن روز مراس��م برگزار شد و 
من در تمام مدت احساس سبكي، راحتي و 
آسودگي خيال و ذهن داش��تم. آرامشي كه 
در آن محيط به من دس��ت داد بي نظير بود. 
با خودم گفتم اين آرامش مگ��ر مي تواند به 

جز اينكه منشأ ايماني داشته باشد از جنس 
ديگري باش��د؟ من آرام��ش را در بين ذرات 
اين خانه احساس مي كردم و به پرسشي كه 
مدتي همراهم ش��ده بود فكر مي كردم. دلم 
مي خواست بدانم ايمان زندگي من را پر كرده 
اس��ت يا نه؟ دوست داش��تم بدانم كه ايمان 

دارم؟ باايمان هستم؟ و... 
ديگر اين هم برايم دغدغه شده بود كه بدانم 
ايمان صاحب اين خانه از كجاست؟ چه چيزي 
در زندگي اش جاري اس��ت كه با وجود اينكه 
خيلي معمولي به نظافت خانه پرداخته است، 
ولي آرامش درونش خيلي بيشتر از خانه من 
بود، با آنكه آن همه مي شستم و مي ساييدمش. 
توجهم به رفتار ميزبان جلب شد تا بدانم اين 
آرامش از كجا آب مي خورد. مراس��م كه تمام 
ش��د ميزبان رفت و با س��يني چاي وارد شد. 
اس��تكان هاي چاي در كنار بيسكوئيت هاي 
درست شده از گندم س��ادگي فضا را بيشتر 
مي كرد. چاي را كه مي نوش��يديم، هركسي 
درباره چيزي حرفي م��ي زد. يكي از مهمانان 
درباره دوس��تي كه ديگر به مجلس نمي آمد 
و به ج��اي آن ب��ه مجلس ش��خص ديگري 
مي رفت، چيزي گفت. حواس��م ب��ه ميزبان 
بود كه خانه اش آرام��ش را به من هديه كرده 
بود. او سكوت كرده و چاي مي نوشيد. بيشتر 
مهمانان چيزي درباره آن شخص گفتند، ولي 
ميزبان باز هم در سكوت نگاهش به جايي بود 
كه معلوم نبود كجاس��ت. انگار مي خواس��ت 
نگاهش هرجايي باشد جز آنجايي كه غيبت 
برپا ب��ود. اين را مي ش��د در لبخند و نگاهش 
ديد. ناخواسته توجهم به ظاهر او جلب شد و 
باز هم جز سادگي چيزي دستگيرم نشد. اثري 
از زرق و برق هاي تجمل گرايانه كه توجه آدم 
را به خودش جلب مي كن��د در ظاهر او ديده 
نمي ش��د. در برخوردش احساس رقابت پيدا 
نمي كردم. اين احس��اس معموالً در برخورد 
با خيلي ها از وجود آدم سربلند مي كند. دلم 
مي خواست ميزبان را بيشتر بشناسم و بيشتر 
راه و روش زندگي اش را درك كنم. براي همين 
چند جلسه ديگر هم ش��ركت كردم. كم كم 
دستم آمد كه ميزبان هرگز دروغ نمي گويد. 
پشت سر كسي حرف نمي زند و بيش از همه 
كتاب مي خوان��د. همه جا را پ��اك مي كند، 
ولي نه به طور افراط��ي، بلكه خيلي معمولي 
و در حد الزم. با كس��ي يا موجودي نامهربان 
نيس��ت، اس��راف هم نمي كند. خوراكي كه 
مي پزد بيشتر با مواد تازه طبيعي است. رابطه 
خوبي با فرزندانش دارد و براي همسايه ها هم 
همسايه خوبي است. تمام تالشش اين بود كه 
براي برگزاري جلسات غني تر و انتقال دانش 
به روزتر، هر بار مطالعه سازنده اي داشته باشد. 
در زندگي و آگاهي او ركود جايي نداش��ت و 
تازگي پيدا بود. شايد هم همين نكته از همه 
بيشتر ايمان را در دل، خانه و زندگي او جاري 

كرده بود؛ آگاهي و تازگي. 
در حض��ورم در آن خان��ه چيزه��اي زيادي 
دستگيرم ش��د كه برايم راهگش��ا شد. ديگر 
اين پرس��ش دغدغه ذهنم نيست كه ايمان 
دارم يا نه، چون تالشم بر اين است كه در عمل 
ايمان داشته باش��م. ديگر بشور و بساب هاي 
هميشگي برايم دغدغه باايمان شدن نيست، 
چون آن را تمام ايمان نمي دانم. خيلي خوب 
اس��ت كه من به پاكيزگي و بهداش��ت تا آن 
اندازه اهميت مي دادم، ولي تمام چيزي نبود 
كه ايمان من به آن نياز داش��ت. پاك كردن 
واقعي از درون و قلب م��ن بايد پيش مي آمد 
تا ايمان را در زندگي من جاري كند. درست 
مانند آن ميزبان كه در عمل، نه س��خني به 
غيبت مي گفت و نه دروغي. من آموختم كه 
پاكيزگي واقعي، انجام كارهايي است كه باعث 
مي ش��ود آرامش به قلب وارد شود، تا جايي 
كه ديگ��ران در كنارم و در خانه ام احس��اس 
آرامش و راحتي كنند. هر آدمي اشتباهاتي 
دارد، بنابراين آن ميزبان هم حتماً در زندگي 
اشتباهاتي داشته است، ولي دست كم تالشش 
در درستكاري بوده است. شايد او با تالش در 
درستكاري  توانسته است براي خانه، زندگي و 
محيطش و به ويژه خانه وجودش پاك كننده 
و به نوعي حتي س��احل نجاتي براي ديگران 

نيز باشد.

آنان كه با درستكاري، خود و پيرامون را پاكسازي مي كنند

غبارزدايي از من و ما

نگاه

در زندگي و آگاهي او ركود جايي 
نداش�ت و تازگي پيدا بود. شايد 
ه�م همين نكت�ه از همه بيش�تر 
ايمان را در دل، خان�ه و زندگي او 
جاري كرده ب�ود؛ آگاهي و تازگي

سبك رفتار

نگذاريم ناپاكي ها در زندگي مان انباشته شود

رفتگر بيرون و درون خود باشيم
   ليال جعفري

انگار تميز كردن در ذات ماس�ت. اگر چيزي كه 
متعلق به ماست تميز نباشد خجالت مي كشيم. 
هر انس�اني ك�ه روح و روان س�المي دارد دلش 
نمي خواه�د در براب�ر ديگران ب�ا ظاهري كثيف 
و آل�وده ظاه�ر ش�ود. اگ�ر جاي�ي از پوش�اك 
يا اش�يايي كه متعلق به ماس�ت لكه اي داش�ته 
باشد، مي خواهيم آن را پنهان كنيم. اگر جايي از 
خانه  مان تميز نيست ممكن است به محض اينكه 
مهماني مي خواهد به خانه م�ان بيايد آن را تميز 
كنيم تا مبادا مهم�ان آن آلودگي را ببيند. چون 
دلمان نمي خواهد مهمان ما را فردي كثيف بداند و 
درواقع درباره ما احساس بدي پيدا كند. بسياري 
از اوقات ممكن اس�ت يادمان برود يا فرصت اين 
را نداش�ته باش�يم كه اش�يا را گردگيري كنيم، 
ولي به محض اينكه كس�ي مي خواهد به خانه ما 
بيايد و ممكن است آنها ديده شوند،  دستمال را 
برمي داريم و شروع مي كنيم به گردگيري، آن هم 
با دقت تا هيچ ردي از گ�رد روي آنها باقي نماند. 
اينها يعني اينكه تميزي را ناخودآگاه بخشي از 
ش�خصيت خود مي دانيم و با تميزي مي خواهيم 
آن را خ�وب و مثبت نش�ان بدهيم. پ�س اينجا 
مي شود اين پرسش را مطرح كرد كه آيا ما حقيقتًا 
نياز دروني مان را درباره پاكي برآورده مي كنيم؟ 
آيا ما به طور واقعي پاك هستيم و به پاكي واقعي، 

اهميت مي دهيم؟ 
         

    آيا هر يك از ما مي توانيم رفتگر باشيم؟
چند سال پيش فيلمي روي پرده هاي سينمايي در ايران 
و برخي كشورهاي ديگر به نمايش درآمد كه تا مدت ها 
مورد بررسي قرار گرفت. اين فيلم كه نامش نارنجي پوش 
بود مربوط مي شد به خبرنگاري كه تصميم گرفت شغل 
خودش را رها كرده و مانند رفتگران لباس بپوشد و شهر 
را تميز كند. پسر دبستاني او هم با ديدن اين شغل پدر 
مانند او لباس نارنجي رفتگران را مي پوش��يد و كنار او 
خيابان ها را جارو مي كشيد. همسر او كه يكي از استادان 
سرشناس و مدرس يكي از دانشگاه هاي خارج از كشور 
بود، از اين وضعيت ناراحت شد و تصميم به جدايي از 
او گرفت. از داستان اين فيلم اينطور برمي آمد كه يك 
مدرس دانشگاه نمي توانس��ت لباس رفتگري را بر تن 
فرزند يا ش��وهرش ببيند. به عبارتي دانش كه هميشه 
داد پاكيزگي بر زبان دارد، در برابر پاكيزگي ايس��تاده 
بود و به نظر مي رس��يد پيام فيلم هم همين بود. اينكه 
اين همه دانش كسب مي كنيم و ممكن است مانند آن 
بانو، دانشمند هم بشويم ولي به راستي معناي درست 
زندگي كه يكي از آنها پاك بودن و پاك زندگي كردن 
است را درك نكنيم. تا آنجا كه وقتي كسي مي خواهد 
شغلي داشته باشد كه به تميز شدن محيط منجر شود، 
به صرف اينكه از شغل هاي رده پايين جامعه است مورد 
نكوهش قرار مي گيرد. يعني دان��ش در برابر ذهنياتي 
كه در جامعه تعريف شده است مي ايستد و به نفس آن 

كه پاك كردن و تميز شدن است بهايي نمي دهد. اين 
همان دردي است كه گريبان بس��ياري از ما را گرفته 
است. اينكه پاكيزگي را فداي ظاهر مي كنيم. اينكه به 
ذهنياتي كه از تعريف هاي قراردادي خود ما برخاسته اند 
توجه نشان مي دهيم و ماهيت بس��ياري از آنان را كه 
ممكن است باطل باشند در نظر نمي گيريم. به ذهنياتي 
كه براي خود مقرر كرده ايم بيشتر اهميت مي دهيم، تا 
پاكي واقعي. اين دردي است كه امروزه كمتر به درمان 
آن فكر مي كنيم و آن وق��ت از ناراحتي هايي كه پيرو 
آن در خان��واده و جامعه برايمان پي��ش مي آيد رنجور 
مي شويم. اهميت اين پرس��ش كه آيا ما به طور واقعي 
پاك هس��تيم و به پاكي واقعي، اهمي��ت مي دهيم در 
اينجا بيشتر خودش را نشان مي دهد. و خالصه اينكه 
آيا توان اين را داريم كه هنگام ضرورت، لباس نارنجي را 
بر تن كنيم و از نگاه سنگين اطرافيان نيز نترسيم؟ و در 
واقع آيا شهامت و توانايي اين را داريم كه رفتگر بيرون 

و درون خود باشيم؟
    حواسمان به انباش�تگي هاي ناشي از ناپاكي 

باشد
داستان اين است كه ما بايد به پاكي واقعي فكر كنيم، نه 
تنها كثيف نكنيم كه پاك كننده هم باشيم و در اين راه 
تمام تالش خود را انجام دهيم، حتي اگر منجر به مالمت 
ديگران شود، چون پاكي ضرورت اين هستي است. در 
آن فيلم خبرنگار آنقدر دلش مي خواست همه جا تميز 
باشد كه جارو به دست گرفت و پذيرفت تا لباسي را كه 
مردم لقب سطح پايين به آن مي دادند بپوشد. غافل از 
اينكه اين شخص كه جامعه نسبت پايين را به آن داده 
بود، باعث مي شد تا آلودگي ها از بين برود. نگاهي درست 
به نظافت و پاكيزگي يكي از چيزهايي  است كه امروزه 
دنيا به آن نياز دارد. اين پاكيزگي شايد در ظاهر مربوط 
به اشيا و لباس ها و چيزهاي مختلف پيرامون ما باشد، 
ولي در سطحي عميق تر و متعالي تر مربوط به نيروهايي 
اس��ت كه براي ما به ارمغان مي آورد. پليدي، پليدي را 
جذب مي كند. نمي ش��ود پليدي را همراه خود كرد و 
در عين حال پروانه هاي زيب��ا را دور خود جمع نمود. 
وقتي به پاكيزگي در ابعاد مختلف آن بهايي نمي دهيم 
نمي توانيم انتظار داش��ته باش��يم كه زيبايي ها گرد ما 
باشند. احساس خوبي كه در پي نيروهاي مثبت ناشي 
از پاكي ها به دست مي آوريم شايد يكي از پاداش هاي 

هستي به ما باشد؛ پاداشي در ازاي تميز بودن. 
انباش��تگي هايي كه در پي اهميت ن��دادن به پاكي و 
پاكيزگ��ي در خانه، زندگي يا ش��هر براي م��ا به وجود 
مي آيد، يكي از همان چيزهايي است كه گريبان ما را در 
زندگي مي گيرد. نيروهاي منفي يكي پس از ديگري در 
وجود ما يا زندگي ما انباشته مي شود بي آنكه حواسمان 
به آنها باشد. در پي وجود آنها حالمان روز به روز و لحظه 
به لحظه بدتر مي ش��ود. دلمان مي خواهد از خلق بدي 
كه ما را در چنگ خود گرفته اس��ت رها ش��ويم، ولي 
نمي دانيم اين حال بد از كجاس��ت. ممكن است برخي 
ناپاكي هاي ظاهري يا دروني آنها را به زندگي ما آورده 
باش��د ولي غافل از آنها بوده و باز هم روند زندگي خود 

را تغيير نمي دهيم. به كهنه ها مي چسبيم و فرسوده ها 
را از زندگي خود خارج نمي كنيم. برخي كهنه ها بسيار 
خوب و قابل استفاده هس��تند ولي هميشه هم اينطور 
نيست. چون ممكن اس��ت به آنها وابسته شده باشيم 
و بدون درنظر گرفتن اين نكته كه آنه��ا ديگر براي ما 
قابل استفاده نيستند و كارايي خود را از دست داده اند 
تنها يك گوش��ه نگهش��ان داريم و از اينك��ه بخواهيم 
بيندازيمشان دور يا به كس��ي ببخشيمشان، بترسيم. 
و اين ترس از دست دادن، همچنان در وجود ما بزرگ 
و بزرگ تر شود تا جايي كه انباشتگي هاي دروني مان را 
بيشتر و بيشتر كند. و مي شود گفت بسياري از مردم به 

اين نكته مهم توجه ندارند. 
   از پاكس�ازي با مواد پاك كننده تا پاكس�ازي 

درون
معني پاكس��ازي را ممكن اس��ت به طور واقعي درك 
نكرده باشيم و به محض شنيدن جمالتي از اين دست 
به ياد مواد پا ك كننده و ضدعفوني كننده يا چيزهايي از 
اين قبيل بيفتيم كه تنها كارشان اين است كه چيزهاي 
ما را ب��راق  كنند. ولي باز هم ب��ه ماهيت پاك كنندگي 
ناش��ي از آن توجهي نكنيم. باز بساييم و بشوييم، ولي 
حال خوبي را كه به آن نياز داريم به دست نياوريم. چون 
حواسمان به آن چيزي كه به راستي در پي اش هستيم 
نيست. درك نكنيم كه نيروي خوبي كه از پي تميزي به 
دست مي آيد آن چيزي است كه به آن نياز داريم و صرفاً 
به صورت ظاهري آن توجه كنيم. وس��ايل خانه مان را 
برق مي اندازيم و مرتب تميز مي كنيم ولي باز هم راضي 
نمي شويم. هر روز به تبليغاتي كه درباره مواد شوينده 
و پاك كننده است بيش��تر دقت مي كنيم. مواد تازه را 
امتحان مي كنيم و باز راضي نمي شويم. غافل از اينكه به 
نوعي از پاكي نياز داريم كه نياز وجودي ماست. يك نوع 
پاكي كه باعث دوري عوامل منفي پيرامون ما مي شود. 
دلمان مي خواهد به آن خواس��ته فطري و دروني خود 
برسيم، ولي هر چه بيش��تر پاك مي كنيم ممكن است 
كمتر به آن برسيم. شايد احساس خوب ناشي از تميزي 
احساس طراوت و خوبي را به ما بدهد ولي آن چيزي را 

به ما نمي دهد كه ما را وادار به پاك كردن كرده است. 
براي روش��ن تر ش��دن موضوع مثال هايي مي آورم. در 

اماكن مذهبي و مس��اجد مصداق اين كالم را مي شود 
دي��د. مكان هايي كه مردم به ص��ورت پرجنب و جوش 
در آنجا رفت وآمد دارند و ني��روي خوب نيايش در آنها 
جاري است. در گذش��ته بارها به مكاني كه در محله ما 
وجود داشت و نامش زينبيه بود، رفته بودم. اين حس 
و حال در آنجا به خوبي جاري ب��ود. گرد و غباري روي 
كتاب ها و وسايل آنجا نبود، احساس ركود و فرسودگي 
هم در آن به من دس��ت نمي داد، با آنكه وسايلي كهنه 
و قديمي درونش قرار داشت. اين فرسودگي و كهنگي 
رنگ بي روحي و بي حالي ب��ه آنجا نمي داد چون مرتب 
مورد اس��تفاده قرار مي گرفت. هنوز ه��م حس و حال 
ناشي از فعاليت و جنب وجوش را در ميان جوانان حاضر 
در آنجا به ياد دارم. نيرويي كه پس از سال ها مي توانم 
دركش كنم. چند وقت پيش به خانه استادي معنوي و 
متدين در دل پايتخت رفتم. اين استاد سال ها پيش در 
اين مكان عبادت مي كرد. آن روزها با رفتن به آنجا حس 
و حالي را در خودم پيدا مي كردم كه شايد با برهم زدن 
انباشتگي ها به دست مي آمد. آن استاد چند سال پيش 
محل سكونتش را از آن مكان تغيير داد. پس از سال ها 
براي كاري به آن خانه پا گذاشتم و حس و حالي كه در 
آنجا برايم پيش آمد عجيب بود. احساس تازگي و جاري 
بودن زندگي از نيروهاي مثبتي بود كه در آنجا توجهم را 
به خود جلب كرد. اين احساس تازگي به راحتي و تنها با 
استفاده از مواد شوينده در آنجا برقرار نشده بود. بلكه با 
نيروي خوب پاك كننده اي كه استاد بر زندگي و خانه و 
محيطش جاري مي كرد برقرار شده بود، با اينكه خودش 
س��ال ها در آنجا زندگي نمي ك��رد. رنگ موكت هايش 
مثل گذشته بود و با آنكه نقاش��ي و رنگ روي ديوارها 
تغييري نكرده بود ولي انگار مثل گذشته پر رفت وآمد 
بود و تازه. اثري از ركود و ماندگي در آنجا ديده نمي شد. 
اين نيروهاي خوب در آن خانه تنه��ا با عبادتي كه آن 
استاد براي مثبت شدن و معنوي شدن فضاي آن خانه 
طلب مي كرد پيش مي آمد. نيرويي كه برگرفته از طلب 
پاكي از ذات پاك پروردگار بوده است. تا جايي كه من 
مي دانم در آنجا توجه به استفاده از انواع متنوع و خاص 
مواد شوينده نبوده است، هرچند نظافت هميشه مورد 
توجه بوده اس��ت، بلكه بهره گيري از نيروهاي حياتي 

پاك كننده و خدايي مدنظر بوده است. 
اين احساس خوب و نيروهاي پاك و مثبت را شايد شما 
هم در مكان هاي خاصي تجربه كرده باشيد. مثاًل خانه 
مادربزرگتان كه هميش��ه با نيايش واقعي و دود كردن 
اسپند و كندر، فضاي آنجا را پاك كرده است. خانه تكاني 
و پاك كردن تمامي خانه يكي از نشانه هاي اهميت دادن 
ما به پاكي است كه خوشبختانه براي ما نيز به صورت 
سنتي ديرينه به جا مانده است. ما در خانه تكاني هايمان 
دست كم سالي يك بار تمام زندگي را پاك مي كنيم تا 

پاك كردن به ياد همه بماند. 
ش��ايد بهتر باش��د هم اكنون به آنچ��ه در زندگي ما به 
پاكس��ازي واقعي نياز دارد بيش��تر فكر كنيم و با اين 
انديش��ه خدا هم ياري مان كند تا پاكي را براي زندگي 

خود و ديگران به ارمغان آوريم.

    سيمين جم
بي تردي��د در هيچ دين و كي��ش و آييني به اندازه اس��الم روي پاكي و 
پاكيزگي تأكيد نش��ده اس��ت. پيامبر)ص( مي فرماين��د: »النظافه من 
االيمان«؛ »نظافت و پاكيزگى از ايمان است.« معناي اين حديث مبارك 
اين اس��ت كه ش��خص باايمان، چون مؤمن اس��ت پاكيزه هم هست و 
سرمنشأ پاكيزگى ايمان است يا اينكه بخشى از ايمان را پاكيزگى تشكيل 
مى دهد و نمى شود كسى در ادعاى ايمان خود صادق باشد و در عين حال 

توجهى به پاكيزگى نداشته باشد. 
پاكيزگي از منظر اسالم مفهومي فراگير شامل پاكي درون و بيرون، حفظ 
بهداشت فردي و رواني، پاكي رفتار و كردار و حتي پاكي و حفظ محيط زيست 
را دربرمي گيرد.  محيط زيست طبيعي تأثير شگرفي بر روح و روان آدمي دارد 

و محيط پاك و آراسته و خرم، زندگي را شاداب و معطر مي سازد. 
روايات و احاديث متعددي در مورد نظاف��ت و پاكيزگي وجود دارد كه 

برخي از آنها در ادامه مي آيد. 
رس��ول اكرم)ص( مي فرمايند: »خداوند زيباس��ت و زيبايى را دوست 
دارد، بخشنده است و بخشش را دوس��ت دارد، پاكيزه است و پاكيزگى 

را دوست دارد.« 
از امام على)ع( نيز روايت اس��ت: »لباس پاكيزه غم و اندوه را مى برد و 

موجب پاكيزگى نماز است.« 
حديث ديگري از رس��ول اكرم)ص( بي��ان مي دارد: »زباله را ش��ب در 
خانه هاى خود نگه نداريد و آن را در روز به بيرون از خانه منتقل كنيد، 

زيرا زباله نشيمنگاه شيطان است.«
درب��اره اهميت طبيعت و محيط يس��ت ني��ز قرآن كري��م مي فرمايد: 
»سرزمين پاكيزه، گياهش به فرمان پروردگار مي رويد؛ اما سرزمين هاي 

بدطينت ]و شوره زار[، جز گياه ناچيز و بي ارزش، از آن نمي رويد.«
از اين آيه مبارك استفاده مي شود همانطور كه طبيعت و سرزمين پاك در 
رشد و پرورش بهينه گياهان مؤثر اس��ت، در رشد و تكامل انسان نيز مؤثر 
مي باشد، و همانگونه كه از زمين هاي شوره زار جز گياهان بي ارزش نمي رويد، 

محيط آلوده نيز تأثير منفي و اثرات زيانباري بر تربيت انسان دارد. 
توجه به آيات و احاديث فوق همگي تأكيد بر ارتباط مؤثر و نزديك پاكي 
بيرون و درون انسان دارد و از اين منظر است كه اسالم پاكي و نظافت را 

از ايمان و نشانه آن مي داند.

نظافت و پاكيزگي از منظر آيات و احاديث

لباس پاكيزگي و ايمان به تن كن 

آيا توان اين را داريم كه هنگام ضرورت، 
لباس نارنج�ي را بر ت�ن كني�م و از نگاه 
س�نگين اطرافيان ني�ز نترس�يم؟ و در 
واقع آيا ش�هامت و توانايي اين را داريم 
كه رفتگر بي�رون و درون خود باش�يم؟
داس�تان اين اس�ت كه ما بايد ب�ه پاكي 
واقعي فك�ر كنيم، نه تنه�ا كثيف نكنيم 
ك�ه پاك كننده ه�م باش�يم و در اين راه 
تم�ام تالش خ�ود را انجام دهي�م، حتي 
اگ�ر منج�ر ب�ه مالم�ت ديگران ش�ود، 
چون پاكي ضرورت اين هس�تي اس�ت

معني پاكس�ازي را ممكن اس�ت به طور 
واقع�ي درك نك�رده باش�يم و ب�ه ي�اد 
م�واد پا ك كنن�ده و ضدعفوني كننده يا 
چيزهايي از اي�ن قبيل بيفتي�م كه تنها 
كارش�ان اي�ن اس�ت ك�ه چيزه�اي ما 
را ب�راق  كنن�د. ولي ب�از هم ب�ه ماهيت 
پاك كنندگي ناشي از آن توجهي نكنيم. 
باز بس�اييم و بش�وييم، ولي حال خوبي 
را كه ب�ه آن نياز داريم به دس�ت نياوريم

سبك پاكيزگي


