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  حکمت و معناي نماز

  ـ قسمت اول  زاده کاك احمد مفتی
متن حاضر از روي نوار پیـاده شـده سـپس بـه             «

  ».فارسی ترجمه شده است
ها با نگاهی سـاده بـه پیرامـون خـود بـه راحتـی                 انسان

ــی ــه م ــوداتِ    متوج ــایر موج ــسان، س ــر از ان ــه غی ــوند ک ش
م، یـک نـوع زنـدگی مخـصوص بـه           ي  زمین هر کـدا       کُره

هـا، تقریبـاً از هـر     هـا و قـرن   خود دارند کـه در طـول سـال     
ــرم     ــکل و ف ــوده و ش ــه دور ب ــونی ب ــوع و دگرگ ــه تن گون

  .اند خاصِ خود را حفظ کرده
ــی      ــه فرق ــت ک ــسان اس ــا ان ــداران تنه ــان جان در می

ــه طــوري  ــا ســایرین دارد ب ــزاران شــکل   اساســی ب ــه ه ک
ــف از  ــدگیمختل ــالیقِزن ــامل س ــشاغل   ش ــف، م  مختل

اش مـــشاهده  گـــون و عقایـــد متنـــوع در زنـــدگی گونـــه
  .شود می

ــوع،   صــرف ــر از اصــل تن نظ
تواننـد،    هـا مـی     هر کدام از انسان   

باشـند؛ کـه البتـه       بـد  یا     خوب
ــم درجــات مختلفــی دارد   آن . ه

ــی   ــان م ــن می ــس در ای ــوان  پ ت
هـایی بـا انـواع ســالیق و     انـسان 

ــه  ــد گون ــشاغل و عقای ــون و  م گ
لفــی از خــوبی و بــا درجــات مخت

ــع   ــرد و در واق ــشاهده ک ــدي م ب
ایــــن تنــــوع از خــــصوصیات 

  .هاست زندگی انسان
هــاي  کـه در راه  بـراي ایـن  ) انــسان(حـال ایـن موجـود    

ــه    ــده و روي ب ــدي دوري گزی ــر و ب ــدگی از ش ــف زن مختل
  ؟ خیر و نیکی بیاورد، به چه چیزي نیاز دارد

ــاس  ــد لب ــا بای ــران  آی ــا وگ ــاي زیب ــد؟   ه ــت بپوش قیم
هـاي لذیــذ و رنگارنـگ اسـتفاده کنــد؟ آیـا نیــروي      ازطعـام 
کـه از آخــرین مــدهاي   اش را تقویــت کنـد و یــا ایــن  بـدنی 

ــه راســتی از چــه طریقــی مــی  ــد؟ ب ــوان  روز تبعیــت نمای ت
ــه در راه و روش   ــشید ک ــسان بخ ــه ان ــصیتی ب ــاي  شخ ه

مختلف زندگی، خـوبی را بـه جـاي بـدي انتحـاب کـرده و              
  آن برسد؟ در مسیر خوبی هم به مراحل باالتر 

ــوالً     ــدي و اص ــوبی و ب ــه خ ــت ک ــدیهی اس ــح و ب واض
کـه بـه روان    ها نه بـه جـسم وهیکـل، بـل      تنوعِ زندگی انسان  
ــوط اســت ــه همــه. آنهــا مرب ــرا ک ــسان زی ــا، ان ــایی را  ي م ه

ــی خــوش لبــاس وخــوش خــوراك و   مــی شناســیم کــه خیل
ــده   ــا انــدامی قــوي و ورزی داراي منــازل و رفــاه اشــرافی و ی

نه هــیچ فرقــی بــا حیوانــات نداشــته و چــه بــوده امــا متأســفا
  .بسا که از آنها کمتر هم هستند

پــس معلــوم اســت کــه هــیچ کــدام از عوامــل مــادي و  
تواننــد او را در   نبــوده و نمــی انــسان ســاز جــسمی، 

اي  مسیري قرار دهند کـه در هـر کـار و وظیفـه و یـا مـشغله                
کـــه دارد کـــارش را درســـت انجـــام داده و در آن خیانـــت 

ــد ــه.  نکن ــسان چ ــسا ان ــی   ب ــم م ــایی را ه ــه   ه ــیم ک شناس
ــر ــته ب ــالف دس ــی   خ ــسمی خیل ــالی و ج ــاظ م ي اول، از لح

بینــیم کــه  ي اول مــی انــد، امــا در مقایــسه بــا دســته ضــعیف
  .تر و اهل فعالیت وکار بیشترند خیلی مثبت

ــه  ــراد طبق ــر اف ــک اکث ــا کوچ ــد و  ي اول،  ب ــرین تهدی ت
فــشاري میــدان را خــالی کــرده و 

ــان شــوند تــسلیم مــی ــا در می ، ام
ــه  ــراد طبقـ ــسانی  افـ ي دوم، کـ

هــستند کــه بــا هــزاران تهدیــد و 
شکنجه و اذیـت یـک قـدم پـس          

  .گذارند نمی
هـا از جهــت   البتـه ایـن مثـال   

هـاي   مقایـسه اسـت؛ زیـرا انـسان    
بنیـه و اشـخاص ثروتمنـدي         قوي

ــاظ   ــه از لح ــد ک ــود دارن هــم وج
هـاي انـسانی، افـرادي بـسیار شـجاع و اهـل خـدمت                 مالك
هـاي   بهـره از توانـایی    و بـالعکس در میـان افـراد کـم       .هستند

ت                  جسمی و مـالی هـم، زیادنـد افـرادي کـه بـویی از انـسانی
ــرده ــد نب ــصوصیات    . ان ــه خ ــت ک ــن اس ــور ای ــع منظ در واق

ــی  ــاطی اخالق ــیچ ارتب ــاهري   ه ــسمی و ظ ــل ج ــه عوام  ب
ــد؛ و تنهــا راه خــوب بــودن انــسان هــا ایــن اســت کــه  ندارن

 در درون آنهـا بـه درسـتی    ي قـواي معنـويِ موجـود      مجموعه
  .تنظیم و پرورش یابند

ــی   ــسیم م ــه دو بخــش تق ــسان ب ــل روان ان ــود در ک . ش
ــات     ــات و معلوم ــناخت و اطالع ــه ش ــوط ب ــش اول مرب بخ

گوینـد و بخـش دوم خـو          انسان است که بـه آن اگـاهی مـی         
ــفات       ــه آن ص ــه ب ــت ک ــسانی اس ــفات ان ــصلت و ص و خ

در کل روان انـسان بـه دو بخـش تقـسیم         
بخـش اول مربـوط بـه شـناخت و          . شود  می

نسان است کـه بـه آن       اطالعات و معلومات ا   
گویند و بخش دوم خو و خصلت         اگاهی می 

و صــفات انــسانی اســت کــه بــه آن صــفات 
و وجـه تمـایز انـسان از        گوینـد     اخالقی می 

 مربـوط بـه همـین دو بخـش          حیوانات هم، 
  .است
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ـ        گوینـد و      اخالقی می   هـم ،     اتوجـه تمـایز انـسان از حیوان
  .مربوط به همین دو بخش است

  حال مطلوب چیست؟
ــی    ــشاهده م ــیم،  م ــت کن ــوب دق ــر خ ــه   اگ ــیم ک کن

هــا در طــول شــبانه روز مرتبــاً در حــال خــدمتِ بــه  انــسان
ــوردن،. جــسم خــود هــستند ــل خ ــوري ازقبی ــدن، ام  خوابی
ــه .... ، نظافــت وغیــره تفــریح، ورزش، گــردش ــا توجــه ب ب

وحـی اسـت نـه جـسم،     که، اصـل و اسـاس بـه جنبـه ر       این
ــسان ــا روح و روان ان ــرورش   آی ــه خــدمت و پ ــاج ب هــا احتی

نـدارد؟ البتــه  دیـن بــه نیازهـاي  انــسان در هـر دو زمینــه      
ــا  را     ــر دويِ آنه ــرورش  ه ــوده  و راه و روشِ پ ــه نم توج

  .تنظیم نموده است) باالخص روان(
ــ  1یابـد؟   اما روان به وسیله چـه عـواملی پـرورش مـی        

ــاي م ــستن چیزه ــی دان ــم و اساس ــالق و  2ه ــو و اخ ــ خ ـ
  صفات نیک

دانستن چیزهـاي مهـم واساسـی بـه چـه معنـا سـت؟               
ــی،       ــل ریاض ــف از قبی ــوم مختل ــستنِ عل ــور دان ــا منظ آی
هندسـه، شــیمی، فیزیـک، طبابــت وغیــره اسـت؟ آیــا اگــر    
کسی بـه ایـن علـوم احاطـه داشـت انـسان خـوبی اسـت؟               

ــان   بــه ســادگی متوجــه مــی ــرا در می ــر، زی شــویم کــه خی
هـایی بـا درجـات مختلفـی          شمندان علـومِ فـوق، انـسان      دان

ــد  ــدي وجــود دارن ــل. از خــوبی و ب ــوع  ب کــه منظــور، آن ن
   دانـش و آگــاهی اســت کـه تــأثیري در راه و روشِ درســت

آگــاهی و دانــشی . هــا داشــته باشــد زنــدگی کــردنِ انــسان
که بتوانند بـه پایـه و اساسـی جهـتِ ایمـان قـوي و ثابـت               

ت انتخـاب راه صـحیح و مثبـت     قابـل تزلـزل در جهـ        و غیر 
ــم در زنــدگی تبــدیل شــوند    و آن عبارتــست از . و محک

اي تـصادفی و بـدون    کـه بـدانیم اوالً، ایـن دنیـا پدیـده           این
ــسان  ــست و ان ــالق نی ــه  خ ــا هم ــا ب ــب  ه ــا و عجای ي رازه

شـان و بـا ایـن نظـم بـسیار دقیـق،               درون و بیرون زنـدگی    
 ایـن   .انـد   به صـورت سرسـري و اتفـاقی بـه وجـود نیامـده             

ــه در   ــی کـ نظمـ
ــه ــاي  منظومـ هـ

ــا  ــزرگ ت ــسیار ب ب
ــک ــرین  کوچـ تـ

برقـرار  ) اتـم (آنها  
اســــت و ایــــن 
ــی   ــود عجیب موج
کــه دســت بــه   
کارهــاي بـــسیار  

بزرگــــی از قبیــــل اختراعــــات و ســــفرهاي فــــضایی و 
هـــاي پیچیـــده کـــه تنهـــا قـــسمت کـــوچکی از  طراحـــی
زنـد، بـه صـورت ناگهـانی و      هاسـت مـی    هـاي انـسان     فعالیت

ــود  ــه وج ــاقی ب ــت اتف ــده اس ــسان،  .  نیام ــقِ ان ــوالً منط اص
هـاي عجیـب و عظـیم، بـا      ي اتفاق به این همـه پدیـده        اجازه

تــرین جــواب  احمقانــه.  آن همــه دقــت و نظــم را نمــی دهــد
  .ي پیدایش،  تصادف و اتفاق است براي مسئله

ــی   ــر م ــه فک ــشمند ریاضــی ک ــک دان ــاکس  از ی ــنم م ک
هـستی  شـود تـصور کـرد کـه           پرسند آیا مـی     پالنک باشد می  

بــه صــورت تــصادفی شــکل گرفتــه باشــد؟ در جــواب       
ي بزرگـی بـه وسـیله بمبـی منفجــر      گویـد اگـر چاپخانـه    مـی 

شود و در اثـر ایـن انفجـار بـه وسـیله حـروف چـاپی، کاغـذ،             
ــا    ــور و معن ــابی قط ــاپ، کت ــایل چ ــایر وس ــب و س دار و  مرک

چنـین    علمی، در صفحات مرتـب درسـت شـود،  تـصور ایـن             
 بـه  هـستی کـه بگوینـد،    اسـت از ایـن  تـر     کتابی،  برایم آسان   

ي تــصادف پدیــد آمــده اســت؛ زیــرا کــه،  نظــمِ هــر   وســیله
  .تر است ي هستی، از نظمِ آن کتاب مهم ذره

ــاهی  ــان آگ ــس در می ــینِ    پ ــم،  اول ــحیح و مه ــاي ص ه
   .پی بردن به وجود خالق و آفریننده استآنها، 

دومین آگـاهی مهـم و صـحیح ، ایـن اسـت کـه بـدانیم                 
ــالق و  ــن خ ــه  ای ــار و شــعور و اراده ب ــل و اختی ــده، عق آفرینن

ــه  ــم، برنامـ ــین نظـ ــسان داده و از روي همـ ــدگی  انـ ي زنـ
ــت  ــتاده اس ــرایش فرس ــی . ب ــودش نم ــسان خ ــرا ان ــد  زی توان

و هـر چـه انـسان      . اي کامل، بـراي خـود داشـته باشـد           برنامه
اش  تـر باشـد بـه همـان نـسبت، زنـدگی          تـر و عاقـل      پیشرفته
 بـه همـان نـسبتِ پیچیـدگی     تـر اسـت و     تر و مـشکل     پیچیده

اي کلـی   البتـه برنامـه  (ي برنامـه اسـت    تـر از ارائـه    هم، ناتوان 
هـاي جزئـیِ زنـدگی و حواشـی، چـون       و اساسـی، نـه برنامـه   

ات است در برنامه ي الهی، مهم کلی .(  

ریزي براي هر چیز، مستلزم شـناخت      برنامه
و از لحاظ علمـی، محـال       . دقیق آن است  
اختِ دقیقـی از    هـا، بـه شـن       است که انسان  

ها عـاجز از تـدوین    پس انسان . خود برسند 
برنامه براي خود بوده و نیازمند اخذِ برنامه        

 .از طرف خدا هستند
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ــه ــدگی      قبیل ــدایی زن ــورت ابت ــه ص ــه ب ــدوي ک اي ب
کنند، مشکالت کمتـري بـه نـسبت جوامـع پیـشرفته و               می

هــر چــه زنــدگی   . امــروزي متمــدن دارنــد  بــه قــول  
ــه همــان   پیــشرفته ــسان بیــشتر باشــد، ب ــر و معلومــات ان ت

تـر و تنظـیم برنامـه بـراي زنـدگی             نسبت، زنـدگی پیچیـده    
  .تر است ها مشکل انسان

ــز،  کــه، برنامــه دلیــل دیگــر ایــن ریــزي بــراي هــر چی
ــت   ــق آن اس ــناخت دقی ــستلزم ش ــی،  . م ــاظ علم و از لح

بــه شــناختِ دقیقــی از خــود هــا،  محــال اســت کــه انــسان
هـا عـاجز از تـدوین برنامـه بـراي خـود             پس انـسان  . برسند

  . هستندنیازمند اخذِ برنامه از طرف خدابوده و 
ــن   ــوم ای ــاهی س ــط     آگ ــد توس ــه بای ــن برنام ــه، ای ک

ــسان  ــأمورانی از جــنس خــود ان ــامبران(هــا  م ــه آنهــا )پی ، ب
  .ابالغ شود

ل ایــن کــه، انــسان بدانــد در مقابــ آگــاهی چهــارم ایــن
ــم  ــوده و ه ــسئول ب ــه م ــدر   برنام ــه ه ــاتش ب ــین زحم چن

ــثالً نمــی نمــی ــه در   رود؛ م ــسانی ک ــرد، ان ــرض ک ــوان ف ت
طـول عمــرش، مرتبـاً در حــال جنایـت و دروغ و خیانــت و    

هــا نفــر بــه  اذیــت و آزار مــردم باشــد و هــزاران و میلیــون
ــه  ــت، دروغ و حیل ــساد، خیان ــم، ف ــت  خــاطر ظل ي او در اذی

 بمیـرد و دیگـر مـورد هـیچ محاسـبه      باشند، پـس از مـدتی    
و در مقابـل، انـسان دیگـري کـه     . اي قـرار نگیـرد    و مؤاخذه 

تمــامی طــول عمــرش در زحمــت و تــالش بــراي نجــات 
مـردم بـوده و همـه نـوع مـشقت را بـراي نجـات مـردم از         
دست ظالمین تحمـل کنـد و پـس از مـدتی او هـم بمیـرد            

  .و دیگر به هیچ پاداشی نرسد
ــحیح و را ــات ص ــن همعلوم ــشا ای ــستند گ ــا ه ــه . ه البت

ــا ارزش هــستند؛ مــثالً   همــه ي معلومــات در جــاي خــود ب
ــسم انــسان، و      ــداواي ج ــت م ــاز در جه ــخص داروس ش

ــزار  فیزیکــدان در جهــت دســتیابی راحــت تــر انــسان بــه اب
ــین ــار و ماش ــی ک ــالش م ــا آن آالت، ت ــد، ام ــه  کنن ــه ک چ
ــه  ــسانانــسان را ب ــدیل مــیان ــد و روان او را قــوي   تب کن

بخـشد، کـه شـجاعت        ده و قـدرت واقعـی بـه او مـی          گردان
ــده و تــن   ــستی دوري گزی داشــته و از ذلــت و حقــارت و پ

شرفی و خیانت ندهـد؛ ایـن نـوع ازآگـاهی اسـت کـه        به بی 
ــر شــمردیم ــدن  . ب ــراي دی ــایق راه را ب ــن حق ــع ای و در واق

  .کنند ترند روشن می ي حقایق که جزئی بقیه

ــسمت د  ــسمت روان درســت شــد، ق ــن ق ــی ای ــر وقت یگ
روان  که عبارت از خـو  و صـفات انـسانی اسـت بـه راحتـی                 

ــی ــود درســت م ــاهی و   . ش ــوع از آگ ــن ن ــه ای ــسان ب ــر ان اگ
توانـد علـوم دیگـر        گاه بنا به میـل خـود مـی          اخالق برسد، آن  

اي را کـه دوسـت    را هم یـاد گرفتـه و هـر نـوع کـار و پیـشه         
ــا    ــه ســاختمان فکــریش از اول، ب دارد انجــام دهــد چــون ک

  .ریزي شده است اي انسانی و مثبت پایه شهطرح و نق
  )پایان قسمت اول (
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