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  های اسالمی با تعالیمِ عرفانی در حوز  نمازپیوند و همگراییِ آموزه

 * پژوهشی( –)علمی  

                                               
 1سُلیمانیان رضا حمید دکتر

                                                                                                                                                                                                                    

 چکیده
 

های ژرف نگرانه به متون مقدّس و اركان عبادی، از های باطنی و شیوهرويکرد
های تفکّر عرفانی اس  كه البته هرگز به معنای غفل  از ظواهر دين و شريع  و شاخصه

 تخطّی از احکام شرعی  نیس . 
ات و تعالیم عارفان در حوزة يکی از اركان اعتقادی اس م يّاين ادعّا در بررسی نیر

يعنی نماز، قابل بررسی اس . در تعالیم عرفانی در كنارِ تبیین طريق ، حف  ظواهر 
های اس میِ مندرج درمنابعِ كتاب و سنّ  شريع  و مطابق  اين تعالیم را با  موزه

 خنان، تر مانِ منابع فوق هستند. كنیم به گونه ای كه گويا برخی از اين سم حیه می
در مقالة حاضر،  ايگاه و منزل  نماز،  ثار و بركات نماز، عواقب تقصیر و تقاعد 
در نماز، سه محورِ اصلی بحث هستند كه نخس  به بررسی ديدگاه شريع  )از روی 
ر منابع كتاب و سنّ ( به  ن پرداخته شده اس   نگاه با تو ه به ادبیّات منیوم و منثو

ايم و سپس میزان انطباق پذيری عرفانی سخنان عارفان را در اين زمینه نقل كرده
 های اس می را با تعالیم عرفانی در اين باب مورد سنجش و داوری قرار داده ايم. موزه
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 .كتاب و سنّ  ع ،ينماز، عرفان، شر: های کلیدیواژه
 

 مهمقدّ -1

 ن  م از سنخ علم حضوری اس  كـه طـیّ  بُعد معرفتی عرفان، شناخ  ب واسطه و مستقی

عارف به موا هة مستقیم با نفس حقیق  دس  می يابـد، امّـا بُعـد ديگـر  ن، نـوعی قرائـ ِ       

گیـرد  هـای فقهـی، ك مـی و... قـرار مـی     باطنی مبتنـی بـر تأويـل اسـ  و در عـرض قرائـ       

طـول تـاريخ   (. اين  نبه از عرفان، از بطن و متن مجـادالت عقیـدتی در   1: 9999)رحیمیان، 

های عرفانی، همواره مـورد مداقّـه و   به بیان ديگر موقعیّ  و  ايگاهِ انديشه پديد  مده اس .

به اين  ؛های پرگیر و دار را به خود اختصا  داده اس تشکیو بوده اس  و يکی از میدان

هـای بـاطنی ديـن و    صورت كه شريعتمداران، اعتبار بخشیِ بـیش از حـدِّ عارفـان را بـه اليـه     

داننـد و عارفـان   دينداری )طريق  و حقیق (، به معنای سهل انگاری و وانهادن شريع  مـی 

 خوانند.  را اهل تساهل و تسامح می

امّا از سوی ديگـر برخـی منتقـدان، خاسـتگاه عرفـان را حکمتـی كـام ً دينـی و قر نـی          

عمیقـی كـه در    گروهی از متفکّران ايرانی، بـه دنبـالِ تجربـة ذوقـیِ    دانند؛ به گونه ای كه می

و در  معصـومین )ع(  و) (  پیـامبر  ةسخنان وسیر پرتو ادرا  ويژة خود از ك م اهلل مجید،

هـا بـه يـو    بعـد  كـه پديـد  وردنـد    ن را حاصل كرده بودنـد،  های اس می مجموع  موزه

و  9:  9930)ماسـینیون ،   مبدّل شد« اس میو تصوّف عرفان » ريان نیرومند فکری با عنوان 

 (.34و مطهری ، بی تا ،  94:  9939و نويا ،  191:  9911و كُربن ،  11:  9999سون ، نیکل

 

 له ئبیان مس -1-1

های اس می ـ چه در حوزة مبانی تعلیمی و چـه   میزان پايبندی به اصول شريع  يا  موزه

هـای عرفـانی و از  ملـه    در عرصة عمل ـ از  مله سؤاالت قابل پیگیری در حـوزة پـژوهش  

ة حاضـر اسـ : نسـب  عرفـان بـا شـريع  و میـزان ربـط  ن، پیونـد تعـالیم عرفـانی بـا             نوشت

هـای  هـا و توصـیه  های اس می يا عدم همگرايی و همسويی  ن، میزان انطباق سفارش موزه

هـای ويـژة عرفـانی از اركـان     دينی ـ كه از منابع كتاب و سنّ  بر مدنی اس  ـ بـا خـوانش     
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مقام و منزل  فريضة نماز در نگاه عرفا و بررسـی تشـابه يـا    عبادی و فرائض شرعی، چیستیِ 

های  ن با نیرات شريعتمداران از  مله مسائلی اس  كه مقالة حاضر،  ويـای در   تفاوت

 تری از  ن اس .كامل

های فوق، مطالعة گستردة منابع عرفانی در شـاخة نیـم   روش پژوهش درپاسخ به پرسش

هـا و دسـته بنـدی و    در حوزة نماز، تجزيه و تحلیل اين دادههای عرفا و نثر، استخراج انديشه

چینش  نها در سه محورِ:  ايگاه و منزل  نماز،  ثار و بركات نماز، عواقبِ تقصیر و تقاعـد  

 های اس می و در پايان، نتیجه گیری اس .در نماز، و در نهاي  بررسی انطباق  نها با  موزه

 

 پیشینة تحقیق   -1-2

انـد  های عرفانی كتب و مقاالتی بـه نگـارش در مـده   نماز از منیر انديشه دربارة موضوع

 توان به موارد زير اشاره نمود: كه از  ن  مله می

، چاپ اوّل، تهـران: سـتاد   واگويی راز در  ينة عرفان نماز(. 9933ـ  ل اسحاق، محمّد. )

 اقامه نماز 

، چـاپ  ثار موالنا   ل الـدّين بلخـی  تفسیر عرفانی نماز در  (. 9999ـ عبّاسی، فتح اهلل. )

 اوّل، قم: انتشارات سلسله

، چـاپ اوّل ، تهـران: انتشـارات    نمـاز در چشـم ابوسـعید   (. 9991ـ علی پـور، منـوچهر. )  

 تیرگان

فصلنامة اديان و عرفان، سال چهارم، شـمارة  ، «نماز از ديدگاه عرفا» ها، احمدرضا.ـ يلمه

93 ،9993. 

 ،«هـای عرفـانی نمـاز در گسـترة ادبیّـات فارسـی      ررسـی قرائـ   ب.»ـ سلیمانیان، حمیدرضا

 . 9991فصلنامة ادبیّات و هنر دينی، سازمان تبلیغات اس می، سال اوّل، شماره اوّل، 

ها بـا انگیـزة نشـان دادن     نگونه كه از عناوين  ثار پديد  مده بر مدنی اس ، اين نوشته

هـای بـاطنیِ   انـد و نويسـندگان بـه بیـان  نبـه     های عرفانیِ نماز به رشتة تحرير در مدهقرائ 

های عرفانی در اين باب بسـنده كـرده انـد، حـال  نکـه در مقالـة حاضـر موضـوع از         انديشه
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های عرفانی با ظواهر شـريع  كـه از   منیری ديگر و به قصد نشان دادن میزان انطباق انديشه

 منابع كتاب و سنّ  بر مدنی اس ، ارائه گرديده اس . 

 

 ضرورت و اهمیّت تحقیق  -1-3

هـایِ بیرونـیِ   های شناخ ِ بهتر عرفان و خاستگاه  ن، بررسی و سـنجشِ نقـد  يکی از راه

ويژه در بـاب تقابـل يـا همسـويی تعـالیم عرفـانی بـا        هساير مکاتب فکری بر انديشة عرفانی ب

و شبهات ها هايی اس  كه از  انب عرفا و يا محققان امروزی به اين نقدشريع  و نیز پاسخ

 داده شده اس .

تـوان در  ن تشـابه يـا تفـاوت تعـالیمِ عرفـانی بـا        هـايی كـه مـی   ترين حـوزه از  مله مهم

های اس می را به قضاوت نشس  و در نهاي   ايگاه  ن را در منیومـة فکـری عرفـا     موزه

مشخّص كرد، فريضة نماز اس . تحقیق و پژوهش در باب گفتار عارفان در حوزة نیـر و يـا   

ردار  نـان در حـوزة عمـل، در بـاب ايـن فريضـة الهـی و ديگـر فـرائض دينـی، تمـاي ت            ك

شريعتمدارانة عارفان و حف  مقرّرات و ظـواهر شـرع و يـا خـ ف  ن را بـا تعیـین مصـداق        

 نمايد.مشخّص می

 

 بحث -2

ترين  موزه های اس می در باب  ايگاه و عیم  نماز، با اين مقدّمات، نخس  بر سته

و بركات نماز، عواقـب تقصـیر و تقاعـد در نمـاز را ـ كـه در  يـات قـر ن و سـخنان           فوائد 

شـماريم و  نگـاه بـا نگـاهی بـه  ثـار بزرگـان طريقـ          میمعصومین )ع( بیان شده اس  ـ بر

هـای اسـ می مـورد سـنجش قـرار      عرفانی، میزان همسانی مبانی نیـری عرفـان را بـا  مـوزه    

 دهیم.  می

 

 منزلت نماز  -2-1

نماز سـخن بـه میـان  ورده و     ةفريضهای مختلف، از د و به مناسب ن در موارد متعدّقر 

از زبان ائمـة معصـومین )ع(   نیز مؤمنان را به اين عبادت سازنده تو ه داده اس . تعابیری كه 
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در مورد نماز بیان شده اس ، هر كدام حکاي  از عیم  ايـن عبـادت دارد. برخـی از ايـن     

 كنیم:  نمونه بیان میتعابیر را به عنوان 

 

 نماز، رأس اسال  یا ستون دین  -2-1-1

در سال دهم هجرت، پیامبر اكرم ) ( ، معاذ بن  بل را به نمايندگی، به يمـن فرسـتاد.   

هـایِ  در  ستانه اعزام، پیامبر اكرم ) (، برنامه تبلیغاتی او را مشخص فرمود كه يکی از فراز

فَاِنَّها رأسُ االِس مِ بَعدَ  الصَّالةُوَلیَکُن اَكثَرَ هَمِوَ »اس :   ن فرمان، در مورد نماز و اقامه  ن

(؛ و بايـد بیشـترين همّـ  خـود را در تـرويج و      91:  9931)ابن شعبه حرّانی، « االِقرارِ بالدّينِ

 اقامه نماز به كار گیری چون پس از اقرار و اعتقاد به اصل دين، به منزلة سر  ن اس  

در مورد نماز در زبان پیشوايان دينی و ود دارد، نسب   ن را بـه ديـن   تعبیر ديگری كه 

)نهـج  « يـنِکُم فَاِنَّهـا عَمُـودُ دِ   الصَّعالة  قـالَ عَلـیُّ )ع(: اهلل اهلل فـی    »دانـد:  چون ستون و عماد می

؛ علی )ع( فرمود: از خداوند، در مورد نماز بترسید، زيـرا نمـاز سـتون ديـن     (03الب غه: نامه 

 شماس .  

 

 برترین عمل  -2-1-2

قالَ عَلـی  )ع(: اُوصـیکُم   »شود: در روايات ديگری نماز به عنوان برترين عمل معرفی می

(؛ شما را بـه نمـاز و مراقبـ     141/  31ق:  9049)مجلسی، « وَ حِفیِها فَاِنَّها خیرُالعَمَلِ ب الصَّالة 

معاويه بن وهب گويـد  س . كنم، زيرا نماز برترين عمل ااز احکام و شرايط  ن سفارش می

شـود بنـدگان بـه    تـريـن چـیـزی كـه سبب مـی ترين و محبوباز امام صادق)ع( پرسیدم باال

أَفْضَـل   الْمَعْر فَة مَا أَعْلَمُ شَیْئاً بَعْدَ »شـونـد چـیـس ؟ حضرت فرمود:   ن به خدا نزديو ةوسیل

:  9919)ری شهری،  دانماين نماز برتر نمیبعد از شناخ  خدا چیزی را از ؛ «الصَّلَاة مِنْ هَذِهِ 

1  /311 .) 
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 معیارِ پذیرش سایر اعمال  -2-1-3

گونـه  ه  يـد، بـ  در تعالیم اس می، در حوزة عملِ انسان، نماز محور اعمال به حساب مـی 

قال الصّادق )ع(: اَوِلُ مـا  »ای كه اگر نماز پذيرفته شود، ساير اعمال نیز پذيرفته خواهند شد: 

حـرّ  «) ، فَِان قُِبَلـ  قُِبـَل سـائُر َعَمِلـه َو اِذا رُدِت، رُِد َعلَیـِه سـائُر َعَمِلـه       الصَّالةُحاسَبُ بِه العَبدُ يُ

شـود نمـاز   (؛ نخستین چیزی كه در روز قیام  از بنـده حسابرسـی مـی   11/  9: 9090عاملی، 

نمـاز او پذيرفتـه    شـود و چنانچـه  اس  پس اگر پذيرفته شد ساير اعمـال او نیـز پذيرفتـه مـی    

 نشود، ساير اعمال او هم قبول نخواهد شد. 

هایِ طريق  عرفانی در حوزة نماز، به منزله تأيیـد و تصـديق شـريع  و در ادامـة      موزه

 ن اس .  ن گونه كه گذش  عرفا با استناد به منابعِ كتاب و سنّ  هر كدام به نماز، با ديدة 

هـايی  يـابیم كـه بـه نمونـه    ر راستای قر ن و حديث میاعیام نگريسته اند و سخنان  نان را د

 كنیم:  اشاره می

 

 نماز، عین اسال ، رکن اسال ، عماد مسلمانی -2-1-0

گونـه ای مبسـوط يـا در فصـولی مسـتقل بخـوبی       ه در ادبیّات عرفانی، بیان فضايل نماز ب

مراقبـ  ـ    ( ـ انـدر    9930هويداس . در باب بیس  و چهارم كتاب رساله قشیريه )قشـیری،  

  مده اس : 

 برئیل علیه الس م نزديو پیغامبر صلی اهلل علیه و سـلّم  مـد بـر     : رير بن عبداهلل گويد

صورت مردی ... پیغامبر را علیه الصلوة و الس م گف  خبر گوی مرا از اس م گف  نماز بـه  

 (. 199پای داشتن و زكوه بدادن و حج كردن و روزة ماه رمضان داشتن )  

 ( در اين باب می گويد: 9939لی در كتاب كیمیای سعادت )غزّالی، غزّا

هـا  بدان كه نماز ستون مسلمانی اس  و بنیاد ديـن اسـ ، و پیشـرو و سـیّد همـه عبـادت      

اس . هر كه اين پنج فريضه ـ به شرط خويش و بـه وقـ  خـويش ـ بـه  ـای  رد، عهـدی         

وی باشـد. و چـون كبـائر را دسـ       بسته  يد وی را با حق ـ تعالی ـ كـه در امـان و حمايـ      

بداش ، هر گناه ديگر كه بر وی رود اين پنج نماز كفارت  ن همه باشـد ... و رسـول ) (   
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(. در  ـای  911/  9گف  نماز ستون دين اس  هر كه دس  بداش ، دين خود ويران كرد )

كردِ هـا يـاد  بدان كه مقصود و لباب همـه عبـادت  » دهد كه ديگر از همان كتاب  گاهی می

خدای ـ تعالی ـ اس ، كه عماد مسلمانی نماز اس ، و مقصـود از وی ذكـر حـق ـ تعـالی ـ           

( 9919(.شیخ احمد  ام نامقی نیز در كتاب سراج السّـائرين ) ـام نـامقی،    111اس )همان: 

 داند:پايداری خانة ايمان را در برپايی نماز می

عمادُ الدّين؛ چنان كه خانه بـی   الصلوةُفرمايد و اين نماز چیزی اس  كه رسول ) ( می

ستون بنماند، ايمان بی نماز بنماند. و چون نماز رنگ اخ   نـدارد مَجـاز باشـد و هـیچ را     

نشايد، و چون رنگ اخ   دارد و از سر غفل  نکند نمـاز از گـردن وی بیوفتـد، و چـون     

ان يـار گـردد   خشوع با زان يار گردد نماز نماز گردد، و فـ ح پیـدا  يـد و چـون زهـد بـا ز      

ظريـف از  هـای  دريافـ  بـه  همدانی در  ثار خـود  عین القضات (. 39اضعاف پیدا  يد )  

:  . وی درنامه هفتادم، اشاره كرده اسـ  كـه  اس دس  يازيدهو احاديث نبوی دريای قر ن 

و  صعالة  الو انَّ محمـداً رسـولُ اهلل، و اقــامُ     ان ال الـه اال اهلل،  شهادةَبُنِیَ االس مُ علی خمسٍ، »

علم بديــن پـنج ركـن حاصـل كردن،فـرض عیــن       . و صومُ رمضانَ و حجُ البی ِ الزکاة ايتاءُ 

 (. 31: / 9933عین القضات همدانی، )«اس 

بـه  شاهرگ حیـات طیّ  ةدين ياد شده، به منزل عنوان عمودِ اباز نماز  نچه در منابع روايی 

تا بر  ن تکیه زده و كمر راسـ    ازدافربر میبنايی محکم ، اس  كه نمازگزار به دس  خود

 گويد .  امی میبهره وری افزون خواهد بود، تر بنا شودهرچه اين ستون محکم كند، لذا

 دين تو را نیس  ستون  ز نماز

 دوتاس   پش  تو  ندم كه ز طاع 

 

 بهر قیامش چو ستون قد فراز 

 از پی اين خیمه ستونیس  راس 

 (. 041: 9991امی، )                            

 نماز، برترین عمل -2-1-9

 :ی به سخن پیامبر ) ( در فضیل  نماز، عقیدة خـود را بیـان نمـوده اسـ     قشیری با تأسّ

ثوبان گويد مولی پیغامبر صلی اهلل علیه و سلّم كه پیغامبر گف  صلی اهلل علیه و سلّم راسـ   »

(. در نیـر شـیخ  ـام    993: 9930یری، )قشـ « باشید و بدانید كه بهترين دين شما نماز اس ...
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ترين احکام عبادی اسـ م اسـ  و بسـیاری از مراتـب     ( نماز يکی ازشامل 9919) ام نامقی،

 سلو  و مقامات عرفانی در نماز متمركزشده اس  :

تـر اسـ  و   های خدای تعالی همه نیکو اس  و فاضل اس ؛ اما نمـاز از همـه فاضـل   كار

ها در نماز بـازِ  ـای  يـد هـم ذكـر، هـم فکـر، و هـم حفـ           بهتر اس ؛ زيرا كه همه طاع 

حواس، و هم ركوع، و هم سجود و هم تکبیر و هم تهلیل، و هم تسبیح، و هم قرائ ، و هـم  

استقبال قبله، و هم طهارت، و هم پاكی  امه، و هم پاكی  ای، و هم خاموشی، و هم طعـام  

داشـتن، و دسـ  نگـه داشـتن از      ناخوردن، و هم شراب ناخوردن، و هم چشـم و زفـان نگـه   

گرفتن، و پای نگه داشتن از رفتن ناصواب، و هم راز كردن، و نیاز نمودن، و دعـا كـردن، و   

هم حا   خواستن، و هم سنّ  رسـول ) ( بـازِ  ـای  وردن، و هـم فرمـان خـدای نگـه        

 (. 39و  31داشتن ) 

یـامبر اسـ م ) ( بـه    (، در مورد پاسـخ پ 9939غزّالی در كتاب كیمیای سعادت)غزّالی، 

تـرين  شود و  ن را پس از توحید محبـوب  صحابه و به استناد  ن، فضیل  نماز را ياد ور می

 داند: فريضه می

تر؟ گف  نماز به وق  خويش بـه پـای داشـتن و گفـ      ها چه فاضلپرسیدند كه از كار

گردانیـد ـ    كلید بهش  نماز اس  و گف  خدای تعالی بر بندگان خويش هیچ چیز فريضـه ن 

تـر از ايـن داشـتی    تـر نزديـو وی از نمـاز و اگـر چیـزی دوسـ       پس از توحیـد ـ دوسـ     

فريشتگان خود را بدان مشغول داشتی كه ايشان همه اندر نماز باشند ـ گروهی اندر ركوع و  

 (. 914و  911/  9گروهی اندر سجود و گروهی بر پای و گروهی نشسته ... )

رسـول ) ( از  »كنـد:  ن مضمون را با همین استناد بیان میشیخ احمد  ام نامقی نیز همی

اين  ا گف : دو ركع  نماز از  ن كس كه دنیا در دل وی سرد بود، بهتـر از عبـادت همـه    

متعّبدان مجتهد باشد تا بـه روز قیامـ . نمـاز كننـده  نگـه راز كننـده گـردد كـه دل وی از         

پـس چـون بـه حقیقـ  بنگـری همـه       »(. 31:  9919) ـام نـامقی،   « دوستی دنیا فـارغ گـردد  

هـا  هـا و نجـات  ها نماز اس ، و همة ف حها در نماز بازِ  ای  يد پس سرِ همه طاع عبادت
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لِوَقتِهـا. پرسـید كـه از     الصَّعلوةُ در نماز اس .سُئِلَ رسول اهلل ) ( أیُّ األعمالٍ أفضَـل؟ قـال:   

 (. 39)همان : « تر؟ مهتر ) (  واب داد كه نماز در وق   نها چه فاضلكار

 

 معیارِ پذیرش سایر اعمال  -2-1-6

( بـه پیـروی از منـابعِ كتـاب و سـنّ  بـه       9939اين موضوع نیز در  ثار عرفـانی )غزّالـی،   

 وضوح بیان شده اس : 

شـرط بـود،   ه گف  اول چیزی كه نگاه كنند روز قیام ، نماز بود، اگـر تمـام باشـد و بـ    

چنانکه باشد بپذيرند، و اگر ناقص بود بر روی وی بـاز   ها به تبعیّ  ویبپذيرند و ديگر عمل

زنند، با همه اعمال ديگرش. و رسول ) ( گف  هـر كـه طهـارت نیکـو كنـد و نمـازی بـه        

وق  خويش بگزارد، و ركوع و سجود وی نیکو بـه  ـای  رد، و بـه دل خاشـع و متواضـع      

كه خدای ـ تعالی ـ تـرا    گويد باشد، نماز وی همی شود تا به عرش ـ سپید و روشن ـ و همی  

نگاه دارد، چنانکه تو مرا نگاه داشتی، و هر كه نماز نه به وق  كند و طهارت نیکو نکنـد، و  

شـود  ركوع و سجود نیکو نکند، و خضوع و خشوع تمام در  ن به  ای نیارد،  ن نماز همی

د، چنانکـه تـو   گويد: خدای ـ تعالی ـ ترا ضـايع گردانـا  تا به  سمان ـ سیاه و تاريو ـ و همی 

مرا ضايع گذاشتی، تا  نگه كه حق ـ تعالی ـ خواهد كه نماز وی چون  امة خلـق انـدر هـم      

 (. 914/  9بپیچند و بر روی وی باز زنند )

هـا بـر وی گشـاده شـد. و درِ همـه      ... هر كه در مقام نماز درس   مد، درِ همه نیکـويی »

فرشته قـرين وی گشـ ، و كـار وی بـاال     ها بر وی بسته شد، و ديو از وی رمیده شد، و بدی

گرف ، و راي  دول  او در ملکوت اعلی برافراشتند و او از  ن قوم گرديد كه حـق تعـالی   

) ـام  فِـی  َنَّـاتِ النَّعِـیمِ    قَرَّبُـونَ ئِـوَ الْمُ أُول السِابِقُونَ السِابِقُونَ وَگويد در مصحف مجید می

 ( .  39:  9919نامقی، 
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 اوصاف در بیان عظمت نماز  سایر -2-1-7

های زيبای ديگری در  ه  تبیین بیشتر و بهتـر  در زبان بزرگان عرفان، تعابیر و برداش 

، «نـورِ اهلل »، «نماز، معراج مومن» ايگاه و مرتب  نماز و ود دارد. گرچه ذكر اوصافی چون 

سـنّ  اسـ ، امّـا     تکرار همان تعابیر قـر ن و « كلید بهش »و (« روشنايیِ چشم پیامبر )   »

 های خود را بدان افزوده اند. ها و استنباطعرفا ضمن بازخوانی اين منابع، برداش 

 

 معراج مؤمن  -2-1-8

( و نیز احاديثی 11)حجر: « وَاعبُد رَبِوَ حَتی ياتِیَوَ الیَقینَ»عارفان بر اساس  ياتی چون 

ماز را به منزلة دعوت به مشـاركتی هـر چنـد    ويژه نه، عبادات، ب«مِعراجُ المُؤمِنِ الصَّلوةُ»چون 

( نمـاز را معرا ـی   9930ی كـرده انـد. هجـويری )هجـويری،     ات پیامبر تلقّضعیف در تجربیّ

اَرِحنـا بِهـا    الصَّعالة داند و در باب ايـن حـديث كـه يـا بَـ لُ اَقِـمِ       برای رسول اكرم ) ( می

(، 110/  3:  9041قــی هنــدی، و مت 133/  1و طبرانــی، بــی تــا:  030/  1: 9094)سجســتانی، 

 :دهد كه توضیح می

چون رسول را صلعم به معراج بردند و به محل قرب رسـانیدند نفسـش از كـون گسسـته     

شد بدان در ه رسید كی دلش بود نفس به در ة دل رسید و دل به در ـة  ـان و  ـان بـه     

بـی نشـان مانـد و    هـا  محل سِر و سِر از در ات فانی كش  و از مقامات محو شد و از نشانی

اندر مشاهدت از مشاهدت غايب شد و از مغايبـه برمیـد شـرب انسـانی مت شـی شـد مـادّت        

نفسانی بسوخ  قوّت طبیعی نیس  گش  شواهد ربانی اندر والي  خـود از خـود بـه خـود     

نماند معنی به معنی رسید و اندر كشف لم يزل محو شد بی اختیـار خـود بـه تشـوقی اختیـار      

دايا مرا بدان سرای ب  باز مبر و اندر بند طبع و هوا مفکـن فرمـان  مـد كـه     كرد گف  بار خ

حکم ما چنین اس  كی باز گردی با دنیا مر اقام  شرع را تا ترا اينجا  نچ بـداده ايـم  نجـا    

هم بدهیم چون به دنیا باز مد هر گاه كه دلش مشتاق  ن مقام معـ  و معـالی گشـتی گفتـی     

س هر نمازی وی را معرا ی بودی و قربتی خلق ورا اندر نماز ديدی أرحنا يا ب ل بالصلوة پ

 ان وی اندر نماز بودی و دلش اندر نیاز و سرش اندر پـرواز و نفسـش انـدر گـداز تـا قـره       
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العین وی نماز شدی تنش اندر ملو بودی  ان اندر ملکوت. تنش انسی بود و  انش انـدر  

 (. 991: 9930هجويری،محل اُنس )

ق نبی مکرّم اس م ) ( به مقامِ معراج از شاهراه نماز، موضوعی اسـ  كـه در   بیان اشتیا

سیّد را ـ صلوات اهلل و س مه علیه ـ هـر لحیـه و      »بیان عین القضات همدانی هم  مده اس : 

هر لمحه خود هر دو حال  كه گفته شد بودی. وَ ما يَنطِقُ عَنِ الهَوی اِن هُوَ اِلّا وَحـی  يُـوحی   

ن معنیس . چون خواستی كه زبـانش از دل شـنود. گفتـی أَرِحنـا يـا بـ ل مـا را از        خبر دهِ اي

 (. 91: 9933)عین القضات، « خودی خود ساعتی با حقیق  ده

 

 روشنی چشم پیامبر )ص(  -2-1-5

حُبّـبَ الـىِ   »فرماينـد كـه:   پیامبر اكرم ) ( عشق و محبّ  خود را به نماز، چنین بیان می

/  31ق:  9049)مجلسـی،  « الصعالة  عینـى فـى    قرّةُو  ُعل   النساءُ و الطّیبُمِن دنیاكم ث ث : 

روشـنی چشـمانم در نمـاز     ة(؛ نزد من سه چیز محبوب اس : زنان و بـوی خـوش و مايـ   199

 اس .  

( برداش  عرفانی خود را از حديث پیـامبر در بـارة  ايگـاه نمـاز     9991میبدی ) میبدی، 

 كند :بدين صورت بیان می

ل عم گف   عل  قرّةُ عینی فی الصلوةِ روشنائی چشم مـن انـدر نمـاز نهـاده انـد      و رسو

يعنی همه راح  من اندر نمازس  از  نچ مشرب اهل استقام  اندر نماز بود ... مصـطفی از  

هیچ مقـام  ن نشـان نـداد كـه از نمـاز داد، بـه  ن چـه گفـ : روشـنايی چشـم مـن از میـان             

 وی اس  و راز داری با وی.  ها مشغولی بهها و نیکويینواخ 

 اينو دل من، تو در میانش بنگر

 

 « تا هس  به  ز تو هیچ مقصود دگر؟ 

                (9/914: 9991)میبدی،                      

ه ای از (، پیامبر اس م ) ( كـه ذرّ 9991از ديدگاه عین القضات)عین القضات همدانی،

هـای سـه گانـه، قالـب او را در بنـد كـرده بـود تـا         محبـوب مهر دنیا را بر دل نداش ، همـین  

 زحم  هداي  خلق اختیار كند: 
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، همین معنی دارد كه اگـر نمـاز و طِیـب و نسـا را محبـوب او      ثالثةٌحُبِّبَ الیِ مِن دنیاكُم 

ای در دنیا قرار نگرفتی. اين محبّ  سه گانه را بند قالب او كردند تا شص  و نکردندی، ذرّه

زحم  خلق اختیار كرد؛ و اگر نه دنیا از كجا و او از كجا؟ و خلق از كجا و همّـ    اند سال

 (.949و  943: 9991،یالقضات همدان نی)عمحمّد از كجا؟ 

 

 کلیدِ بهشت   -2-1-14

از ديگر اوصاف و تعبیرات نماز كه از زبان پارسايان طريق  عرفـانی بیـان شـده اسـ ،     

ة ، وَ الْوُضعوءُ مِفْتعاُُ   مع اَلدُّعاءُ مِفْتعاُُ الرح ْ »اس  كـه  شرح و تفسیر اين حديث پیامبر ) ( 

دعـا كلیـد رحمـ ،    (؛ 199،   9133نهج الفصاحه، حديث «)الصَّالة ، وَ الصَّالةُ مِفْتاُُ الْجَنحة 

مفتعاُ   »هـای عـین القضـات  مـده اسـ :      اس . در نامـه وضو كلید نماز و نماز كلید بهش  

گويد ال رم چون بـه نمـاز رسـیدند، بـه     . مصطفا )ع( میالجَنةُ الصَّالة الصالةُ الطهور  و مفتاُ  

(. در اشــعار 904/  9: 9933بهشــ  رســیدند. راه مــردان ايــن بــود )عــین القضــات همــدانی، 

 باباطاهر همدانی توفیقِ نماز و يادكردِ حق تعالی، نوعی بهش   اودان قلمداد شده اس .

 خوشا  نان كه اهلل يارشان بی 

  نان كه دائم در نمازند خوشا

 

 كه حمد و قل هواهلل كارشان بی 

 بهش   اودان بازارشان بی 

 (  111:  9931)به نقل از اذكايی،          

 

 آثار و برکات نماز -2-2

 ها، ایجاد مصونیّت  بازدارنده از زشتی -2-2-1

مسـتقیم  ماهیّ  نماز سخن گفتن با خدا و استعان  از وی در  هـ  هـداي  در صـراط    

ها و انحرافات اسـ . از ايـن رو خداونـد در    اس  و بنابراين دارای اثر بازدارندگی از زشتی

عَـنِ الْفَحْشَـ ءِ    تَنْهَـى  الصَّالةَإِنَّ  الصَّالةَاُتْلُ مَ  أُوْحِىَ إِلَیْوَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ »فرمايد:قر ن می

تـ وت قـر ن و    ،(. در اين  يه01عنکبوت: «)اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَوَالْمُنکَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَ

 نماز ـ به عنوان دو عامل بازدارنده از منکر ـ به پیامبر ) ( دستور داده شده اس .   ةاقام
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 فالح و رستگاری ةوسیل -2-2-2

و گرچه از سويی نماز خاصـیّ  بازدارنـدگی از منکـر را داراسـ ، از ديگـر سـو فـ ح        

،  معـه:  33، حج: 1و  9كمال  دمی بدان وابسته اس . قر ن كريم در  يات خود )مومنون: 

(، عوامل دستیابی به ف ح و رستگاری را بیان كرده اس  كـه از  934، اعراف: 11، فاطر: 94

  نها ذكر و نماز اس .  ة مل

 

 یادِ خداوند  -2-2-3

ا را در پی دارد. با تو ه به م زمـ   ياد خدا و ذكر او از روی خلو  نیّ ، تو ه به خد

، 19، مائـده:  949يادكرد خدا )ذكر( و فريضة نماز )صلوات(، در  يات متعدّد قر ن) نسـاء:  

ـ    توان گف ، می ،(01، عنکبوت: 90، طه: 990هود:  را بنـده    نماز از هـر عملـى كـه عبوديّ

 اس .   تردر زبان او  لوه گر سازد، ارزشمندل كند و ذكر خداى را مثّمُ

 

 وسیلة تقرّب به خداوند  -2-2-0

دهد، نردبانی بـه نـام نمـاز اسـ . انسـان بـه        نچه انسان را از مُلو به ملکوت عروج می

های عـالم سـفلی   زند، موانع و  اذبههای ظلمانیِ  هان مادّی را كنار میهنگام نماز، حجاب

با  ـانِ  هـان سـخن گويـد و بـه      واسطه نهد تا به عالم علوی راه يابد تا بیرا به يو سو می

قربـانُ كـلِّ    الصَّعلوةُ »فرماينـد  مقام قرب الهی نايل گردد و از اينجاس  كه امام علی )ع( مـی 

های دينی و عرفـانی،  (. قدر مشتر  تمام نیام991)نهج الب غه، كلمات قصار، شماره « تَقیٍ

)بقـره:  « يُومِنُونَ بالغَیب»يح ِايمان به عالم باطن يا عالَم غیب اس  به طوری كه در قر ن تصر

ن ذكر شده اس . عرفا راه مشاهدة عالمِ غیـب )مکاشـفه( را بنـدگی و    (  زءِ اوصافِ متقی9ّ

دانند. از اين  اس  كه بُعد ديگر عرفان )عرفان به مثابـة روش(  سیر و سلو  )مجاهده( می

ی )عرفـان بـه مثابـة بیـنش(،      يد. به اين معنا كه، در پیِ يافتن  ن بینشِ قلبـی و بـاطن  پیش می

شـود.  شـود و بـه نـوعی سـلو  و  داب طريقتـی تبـديل مـی       عرفان مقیّد به قیدِ عملـی مـی  

گردد. شاكلة عرفان عبارت (. نقش كلیدی عبادات از اينجا هويدا می909: 9990)برنجکار، 

لـذا   اس  از اقبال به حق و انقطـاع از ماسـواِی حـق و نمـاز  ينـة تمـام نمـای ايـن معناسـ .         
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هـای عرفـانی   های اس می در بارة نماز را كـم و بـیش همسـان و همسـنگ بـا توصـیه       موزه

 يابیم كه اهمّ  نان، از اين قرار اس :  می

 

 ها ، ایجاد مصونیّت  بازدارنده از زشتی-2-2-9

هـای روح و بازدارنـده از فحشـاء و    هـا و تـاريکی  سرّ ايـن كـه نمـاز، پاالينـدة  لـودگی     

ن اس  كه اين فريضة الهی  داب، شرايط و مقدّماتی دارد. از نجا كه بنده منکرات اس ،  

  ل الهی و بر ستان حضرت حق  لّ و عـ  قـرار دارد و  ن سـاحتی     هدر حال نماز متو ّ

ه از  میع شوائب نقص، وا ب اس  كه نمـازگزار پـا  باشـد تـا     اس  طیّب و طاهر و منزّ

ند. شیخ احمد  ام نامقی اين پاكی و طهارت را فقط لیاق  هم صحبتی با كردگار را پیدا ك

 داند بلکه طهارت به  ب توبه و مصفا كردن روح و  ان:در معنای ظاهری  ن نمی

خواهی كه مقام نماز كنندگان يابی و از نمـاز فـرا راز  يـی، اوّل بـاری طهـارتی      اگر می

نماز كـردن توبـه كـن كـه در      گويم! طهارتی بیار از توبه، و از چنینپا  بیار. نه از  ب می

شـنوی رسـول   روزی چند بار بگويی كه: يارب توبـه كـردم ايـن توبـه بـه از ايـن كـن. نمـی        

. تا كی از اين توبه به رسم، و از نمار به عـادت، و از  مَن دَعانی ب الغَفلَة  اج بتَهُ بالحعنَة فرمايد می

پـس  نگـه بـه لـب  ب رو و      ذكر به غفل ؟! توبه ای به حقیق  بکـن، و كـار از سـر گیـر.    

غسلی بکن با ندام  و حسرت، و در مسجد  ی با تشوير و خجال  تمام، و بـه حضـرت او   

فرس ، و از سـر شـرم و تشـوير و خجالـ  و ضـعف و درد دل و سـوز معرفـ  و صـدق و         

اخ   دس  بردار، و  ملة مخلوقات را با پس پش  كن، و كـل دنیـا و عقبـی را در زيـر     

 (.34و  11: 9919) ام نامقی، « سر اين كوی زفان صدق بگشای و تکبیر بکنقدم  ر، و از 

نماز مطهّر و پا  اس . سنايی اصل و فرع نماز را تطهیر و پاكی )انجام غسـل و وضـو(   

های وصـال بـه حـق    داند و معتقد اس  نماز چون دارو برای رفع امراض اس  كه ناپاكیمی

  :زدايدرا می

 وضوس   اصل و فرع نماز غسل و

 تا به  اروب ال نروبی راه 

   داء معضل از داروس  صحّ 

 نرسی در سرای اال اهلل 
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 چون تو را از تو دل برانگیزد 

 

 پس نماز از نیاز برخیزد 

 (.991: 9993)سنايی،                              

می از نیر شبستری، نماز حقیقی كه كمال وصل اس  موقـوف اسـ  بـه محـو و پـاكی تمـا      

 :رذايل نفسانی

 ی در نبازیكلّه تو تا خود را ب

 چو ذات  پا  گردد از همه شین

 

 نمازت كی شود هرگز نمازی 

 العین  ةقرّنمازت گردد  نگه 

 (. 00:  9939)شبستری،                         

 وسیلة فالح و رستگاری  -2-2-6

یله نمـاز را از اركـان ايمـان و    رشیدالدّين میبدی، تزكیه و شهادت به زبان و عمل به وسـ 

 داند:وسیلة نجات و نجاح می

، به پیروزی و نجات و نجاح پیوسـ  بنـده ای كـه سـه چیـز بـه  ـای        قَد اَفلَحَ مَن تَزَّكی

« و ذكر اسم ربِـه »تصديق اس  از میان  ان، « تزكی» ورد و  ن سه چیز اركان ايمان اس : 

ركان و از اعمال نماز به ذكر مخصو  كـرد،  عمل اس  به ا« فصلی»شهادت اس  بر زبان، 

فَـاِذا  (....9911/  1 :9991)میبـدی، « زيرا كه نماز، معیـم اعمـال اسـ  و بهینـه احـوال اسـ       

، بدان كه اين  نماز، رازی اس  میان بنده و خدا كه در اين راز هم نیـاز اسـ    الصَّلوةقَضَیتُم 

اس  و فردا گنج. امروز بـاری گـران، فـردا    و هم ناز، امروز نیاز اس  و فردا ناز. امروز رنج 

روح و ريحان. امروز كدّ و كار و فردا كام و بازار. امروز ركـوع و سـجود و فـردا و ـود و     

شهود. از شرف نماز اس  كه رب العالمین صد و دو  ايگه در قـر ن ذكـر  ن كـرده و  ن    

سـجود و حمـد و    را سیزده نام نهاد: صلوات و قنـوت و تسـبیح و كتـاب و ذكـر و ركـوع و     

 (. 191 همان:« )استغفار و تکبیر و حسنات و باقیات

در رسالة قشیريه  مده اس  كه نمازگزاران از  مله عابدانی هستند كه در ساية خدايند: 

رواي  كند از پیغامبر صلی اهلل علیه و سلّم گف  هف  گروه اندر سـاية خـدای ـ تعـالی ـ        »

مده باشد و مردی كه از مسـجد بیـرون  يـد دل وی بـاز     باشند ...  وانی كه اندر عبادت بر 

 ،(. از  مله  ثار و بركاتی كه در قر ن برای نماز ذكـر شـده  941: 9930)قشیری، «  نجا بود
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اَقیمُوا الصَّعالةَ وَ اُُعوا الزحکعاةَ وَ    »اين اس  كه نماز وسیلة نزول رحم  و مغفرت الهی اس . 

ـ  االولیاءُذکرة(. در 11)نور:  يه « مُونَاَطیعُوا الرحسولَ لَعَلحکُم ُُر َ ار در احـوال  نیـد   شیخ عطّ

 ريری گف   نید را به خواب ديدم، گفتم خدای عزّو لّ با تو چـه كـرد؟   »خوانیم كه می

گف  رحم  كرد و  ن همه اشارات و عبادات باد بُرد مگر  ن دو ركع  نماز كه در نیمـه  

 (. 099: 9993)عطار، « كردمشب می

 

 یاد خدا  -2-2-7

تر  دمی به هر چیز بیشتر اقبال و تو ه داشته باشد، همان نیز در ذهن و ضمیرش پر رنگ

وَاذْكُـرُوا اللَّـهَ كَثِیـراً لَعَلَّکُـمْ     »بندد. بدين ترتیب،شـايد يکـی از ثمـرات  يـة شـريفة      نقش می

کی از  داب سـلو   (، نقشِ ياد خدا در رستگاری انسان اس . ذكر، ي01)انفال : « تُفْلِحُونَ

عرفانی و اركان مهمِ تربی  و ارشاد اس  و اهمیّ   ن بدان  ه  اسـ  كـه ذكـر، روح و    

های ناشی از پرداختن به امـور مـادّی را    ان را از بی خبری و غفل  به خود  ورده و زنگار

خصــو  ]نــه عمــوم[ و رزق دل  رزقزدايــد. بــه همــین ســبب عــین القضــات ذكــر را  مــی

رزقـی كـه   »شـود  ری كه نقطة مقابل غفل  اس  و باعث بصیرت و بینايی میشمارد. ذكمی

عموم را بود ديگر اس ، و رزقی كه خصو  را بود ديگر اس . رزق عموم رزق معده بود 

و رزق خصو  رزق دل بود... و ذكر  ز قوت دل نیس . لَذِكری لِمَن كان لَـهُ قلـب ، ايـن    

 (.99 -14/  1: 9933)عین القضات، « بود

كننـد كـه   اصحاب معرف  و اولیاء طريق  در قیام و قعود خـود بـه گونـه ای رفتـار مـی     

تـر  لحیه ای از تو ه به حق بازنمانند به عبارت ديگر مداوم  در ياد خدا را از هر چیـز فـرا  

 گويد: بینند كه ف ح بدان وابسته اس . غزّالی  میمی

بايـد كـه فـ ح در    ود، در بیشتر احوال مـی بايد و اگر بر دوام نبو اين يادكرد بر دوام می

گويـد اگـر امیـد فـ ح     وی بسته اس  و برای اين گف  وَاذكُر اهلل كَثیراً لَعَلَّکُم تُفلِحونَ، می

 9 :9939)غزّالـی،  «داريد كلید وی ذكر بسیار اس  نه اند ، و در بیشتر احوال نه كمتر می

 /119 .) 
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 وسیلة تقرّب به خدا  -2-2-8

احـديّ  اسـ .   ب بـه ذات  تـرين  ن تقـرّ  ترين ثمرات عبادت، بلکه اساسـی مهميکی از 

و ـودی و   ةب به خداوند به معنای پیمودن مدارج كمـال و مراتـب هسـتی و از نیـر رتبـ     قرّ

ی هستی نزديو شدن اس . انسان در اثر اطاع  و بندگی و عبادت كمالی به كانون اليتناه

تـر رود و يـا الاقـل در    ود كند و از مقام فرشـته بـاال  پروردگار می تواند در مراتب كمال صع

. موالنا در حکاي ِ كلوخ انـداختن تشـنه از سـر    فرشته از كماالت هستی بهره مند گردد حدّ

( در ابیـات  91)علـق:  « وَ اسْـجُدْ وَ اقْتَـرِبْ  »... ديوار در  وی  ب و ضمن تضمین  ية شريفة

نِ حقیقـ  را از طريـق كوتـاه كـردن و ويرانـی      خويش، قُرب حق يا همان وصال به ماءِ مَعـی 

دانـد و  ن را  ـز از طريـق عبـادات     ها )= خواسته ها و مشتهیات نفسـانی( مـی  ديوار حجاب

 داند. ممکن نمی
 بر لب  و بود ديواری بلند

 مانعش از  ب  ن ديوار بود

 ناگهان انداخ  او خشتی در  ب

 چون خطاب يار شیرين لذيذ

 ممتحناز صفای بانگ  ب، ن 

 زد بانگ، يعنی: هی تو را ب می

 تشنه گف :  با مرا دو فايده س 

 فايدة اوّل سماع بانگ  ب 

 فايدة ديگر، كه هر خشتی گزين

 شودپستی ديوار ، قربی می

 سجده  مد كندن خش  لزب 

 

 بر سر ديوار، تشنه دردمند 

 از پی  ب، او چو ماهی زار بود

 بانگ  ب  مد به گوشش چون خطاب

 كرد  ن بانگ  بش چون نبیذمس  

 گش  خش  انداز،از  نجا خش  كن

 فايده چه زين زدن خشتی مرا؟

 من ازين صنع  ندارم هیچ دس 

 كو بود مر تشنگان را چون رَباب

 بركنم،  يم سوی م ء معین

 بودفصل او درمان وصلی می

 مو ب قربی كه واسجد واقترب

 به بعد(  9911)دفتر دوّم، ب                          

قـرب  »صاحب رسالة قشیريه هم در نسب  تقـرّب بـه خـدا و طاعـات و عبـادات گويـد:       

 (. 910:  9930قشیری، « ) صف شدن اندر دوام اوقات به عبادت اس نزديکی به طاع  و مُتّ
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 نکوهشِ تقصیر و تقاعد در نماز  -2-3

ت معنوی انسـان را  غفل  از معنويّ  و احساس حضور خدا و دور شدن از او، رشتة حیا

، زخـرف:  910شود. قر ن كريم در  ياتی)طه: گسسته و مو ب نا رامی و سرگردانی او می

يادِ خداسـ  و بـی اعتنـايی بـه      ةكند.  نگونه كه گفتیم نماز از مقول( به اين امر اشاره می91

 ل و اين امر، مصداق غفل  از وی و لذا به همان میزان كه در منابع فرهنگ اس می در ا ـ 

اعیامِ نماز سخن رفته، بی تو هی به نماز را نکوهش كرده اس  كه اهمّ  نها را نخسـ  در  

 كنیم:  قر ن و سپس در احاديث معصومین )ع( بررسی می

افرادی كـه نمـاز را   گرفته اند: در قر ن، چند گروه درارتباط با نماز، مورد سرزنش قرار 

انی كه از روی كسال  و بدون نشاط، نماز را به كس(،19)مائده: گیرند به بازی و تمسخر می

افرادی كه با انگیزه ريا و تیاهر به نماز مـی ايسـتند و نمـازگزارانی    ( 10)توبه:  ورند  ا می

هـا، نمـاز را تبـاه    (،كسانی كه به پیروی از هـوس 901)نساء:  شمرندكه نمازشان را سبو می

پیامبر ) ( و امامان معصومین )ع(، تبعـات  (.نیز روايات بسیاری از ك م 11ساختند )مريم: 

 ها متو ّه ساخته اند: تر  نماز و بی اعتنايی به  ن را گوشزد كرده و به اين هشدار

 

مَـا  »فرماينـد:  پیامبر گرامی اس م ) ( می نماز، فاصله بین اسال  و کفر: -2-3-1

« مُتَعَمِّـداً أَوْ يَتَهَـاوَنَ بِهَـا فَلَـا يُصَـلِّیَهَا      الصَّعلَاةَ الْفَر ضََعةَ  بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَیْنَ الْکَافِرِ إِلَّـا أَنْ يَتْـرُ َ   

اى نیس ، مگر اين كه مسلمان نمـاز  بین مسلمان و كافر فاصله(؛ 911/  31: 9049)مجلسی، 

ـ تـر  كنـد يـا  ن را بـى      وا ب را عمـداً  . همچنـین امـام بـاقر )ع(      بدانـد و نخوانـد  اهمیّ

قـاَل عِْنـَد مَوِْتـِه َلـیَْس مِّنـى َمـِن اْسـتََخفَّ          (تَتَهاوَنْ بَصَ تِوَ، فَـننَّ النَّبـیَّ )  ال »فرمايند: می

نسب  به نماز بى اعتنا مباش و  ن را سبو و نـاچیز  (؛ 913/  3: 9041متّقی هندی، ) بِصَ تِهِ،

سبو  از من نیس  كسی كه نمازش را مشمار، همانا كه پیامبر خدا هنگام وفات خود فرمود

 بشمارد. 
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فرماينـد:  نبـی مکـرّم اسـ م ) ( مـی     ها:ترین دزدیدزدی از نماز بد -2-3-2

اَسرَُق الناِس فَالذى َيسرُُق مِن صَ تِِه فََصـ تُُه ُتَلـفُّ كمـا ُيَلـفُّ الَثـوبُ الَخِلـق فَیُضـرَبُ بهـا         »

شـتاب زدگـى از   ترين دزد، كسى اس  كه به خاطر (. بد113/  90:  9049، )مجلسی، وَ هَهُ

مندرسى در هم پیچیده شده به صـورت   ةدزدد. نماز چنین كسی، همچون  امنماز خود مى

 گردد. او پرتاب مى

عرفان يا خداشناسی ، شیوة غیر استداللی معرف  خداس . به اين معنا كه حقیقتی را كه 

د. بـه عبـارت   كنـ انسان با تمامِ و ود، نسب  به  ن  گاه بلکه  ان  گاه اس ، ياد وری مـی 

هـا نهـاده شـده اسـ ، از شـاهراهِ بنـدگی و       ديگر روشنايی و شعور و نوری كه در دل انسان

هـا و  كند. تسلیم و بندگی كه اسـاس عرفـان عملـی اسـ ، رهـايی از حجـاب      تسلیم احیا می

ها و تعـالیم عرفـان، حضـور دل در     موزه ة موزد. لذا از  ملهای غفل  را به انسان میپرده

ه حق و پرهیز از غفل  اس . سنايی غزنوی در بیان گفتگـوی سـفیان ثـوری و بايزيـد     پیشگا

 داند: بسطامی، غفل  و فراموشی ياد خدا را از زبان بايزيد نوعی ظلم می
ــطامی ــد بســــــــ  ثــــــــــوری از بايزيــــــــ

 كــــــرد نیکــــــو ســــــئوالی و بگريســــــ 

 گفـــــ  ظـــــالم كسیســـــ  بـــــد روزی   

ــش  ــافلی فراموشــــــــ ــد ازغــــــــ  كنــــــــ

ــر فرامــــــوش كــــــرديش نفســــــی     گــــ

ــ ــان   نچنــ ــه از دل و ــ ــن كــ ــاد كــ  ان يــ

 

ــامی   ــ  و نکونـــــــ ــی طاعـــــــ  ازپـــــــ

ــ      ــالم كیسـ ــه ظـ ــو كـ ــرا بگـ ــ  پیـ  گفـ

 كـــــه يکــــــی لحیــــــه درشــــــبانروزی 

ــش   ــه درگوشــــ ــده حلقــــ ــود بنــــ  نبــــ

 ظـــالمی هـــرزه نیســـ  چـــون تـــو كســـی 

ــین و زمـــــان    ــوی غايـــــب از زمـــ  نشـــ

 .(11 :9993سنايی، )                                

 نماز، فاصلة بین کفر و ایمان  -2-3-3

ه به حـديث پیـامبر) ( در ايـن مـورد بـی      غزّالی در كتاب كیمیای سعادت  ضمن تو ّ

داند كه گرفتار بی  بی شده اس : و گفـ :  نمازی را چون ه ك  فردی تشنه در بیابان می

هر كه يو نماز به عمد دس  بداش ؛ كافر گش . يعنـی نزديـو گشـ  بـدان كـه اصـل       

هر كه را اندر باديه  ب ضايع شد ه   شـد، يعنـی   خلل شود، چنانکه گويند ه ايمان وی ب

 (. 914/  9 :9939)غزّالی،« نزديو رسید به ه ك  و اندر خطر افتاد
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 ها ترین دزدیدزدی از نماز، بد -2-3-0

شیخ احمد  ام نامقی  در اين باب اشارة صريح به حديث پیامبر دارد و در كتاب سـراج  

 نويسد: السّائرين می

أسوةُ الناس سَرَقَهً مَن سَرَقَ مِن الصَّلوة ! قیل: ضا رسعولَ ا!!   فرمايد( میو هم رسول ) 

. پارسـی خبـر چنـین باشـد كـه      هعا ها و سعجودَ و کیف ضَسرُقُ مِن صلوُه؟! قال: ال ضُتِمُّ رکوعَ

ترين دزدان از مردمان  ن اس  كه نماز بـدزدد گفتنـد يـا رسـول     فرمايد بدرسول ) (! می

 :9919) ـام نـامقی،  چون دزدد؟! گف : ركوع و سجود  ن تمام به  ـای نیارنـد    اهلل از نماز

11 .) 

، تقصیر در نماز )خواندن ة دضقة الحقیقه و شرضعة الطرضقحکیم سنايی غزنوی در كتاب 

شـود  داند كه ا ر و مزدی شامل  ن نمـی نماز به صورت نشسته( را نوعی دزدی در نماز می

 كند كه  یان میو در قالب داستانی منیوم ب
ــام شـــــب يـــــو روز   بوشـــــعیب از قیـــ

  ن شـــب از ضـــعف حـــال  ن ســـره مـــرد

ــاد   ــیخ نهــ ــیش شــ ــر  پــ ــی قــ  زن يکــ

ــن     ــه مـ ــن وظیفـ ــ  ای زن ايـ ــیخ گفـ  شـ

ــد را  ــاز قاعـــــ ــرا نمـــــ ــ  زيـــــ  گفـــــ

 چــــون تــــو نیمــــی عبــــاده بگــــزاری    

 

 گشــــــ  رنجــــــور و بــــــود وی معــــــذور   

ــرد     ــد كـــ ــاز قاعـــ ــنّ  نمـــ ــرض و ســـ  فـــ

ــداد   ــیش نــــ ــركه داد وبــــ ــره ای ســــ  قطــــ

ــن  ــیش از ايـ ــد زن ؟   پـ ــرا شـ ــم چـ ــ  كـ  اسـ

ــه اســــــ  عابــــــد را   مــــــزد يــــــو نیمــــ

ــون داری    ــم چــــ ــزد چشــــ ــه را مــــ   ملــــ

 (.900: 9993)سنايی،                                     

 

 

 نتیجه گیری  -3

بازنگری تعالیم عرفانی در خ ل ادبیّات منیوم و منثور، نشان از توصیه به رعاي  ظواهر 

عنی قر ن كريم و سیره و سنّ  نبـوی دارد. ايـن التـزام و    شريع  و تو ه به منبع عییم  ن ي

مبانی نیـری و چـه از  انـب اعمـال و انجـام تکـالیف شـرعی، از         ةشريعتمداری چه از ناحی

ترين اركان عبادی اسـ م، نمـاز   د و كیفیّ  سلو   نان هويداس . از  مله مهماقوال متعدّ
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عناي  ويژه عارفـان را در ضـمن تعـالیم    اس  كه در اين حوزه نیز چون ساير اعمال عبادی، 

هـای اسـ می از روی   حجم اعیم  موزهيابیم. عرفانی، در راستای كلّی فرهنگ اس می می

منابع كتاب و سنّ  در باب عیم  و منزل  نماز،  ثار و بركات نمـاز و نکـوهش تقصـیر و    

پیوند و همگرايـی   تقاعد اين فريضه بزرگ الهی اس . با دقّ  نیر در كتب تعلیمی عارفان،

بینیم به صورتی كه گويا الگوپذيری و تأسّی  نـان  های عرفانی را با تعالیم وحیانی میانديشه

 يابیم.  به كتاب و سنّ ، از روی اين  ثار هويداس  و تعالیم عرفانی را تر مة  ثار فوق می

 

 

 فهرست منابع 

 هاالف(کتاب
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