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  هايي عرفاني از نماز جلوه
  1تيكآيت شو

  ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خويئعضو هي
  حسين آريان
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان

  : مقالهچكيده
. بهترين جلوه نيايش در نماز بروز نموده كه ارتباط مستقيم و بي واسطه با خداوند است

باشد كه سرشتي عرفاني دارد و شاعران و نويسندگان ديروز  ك مينماز پيوندي بين خاك با افال
در اين مقاله . اند هاي آن نوعي از تجربه عرفاني را به نمايش نهاده و امروزدر بيان حكمت

هايي از وصال  هايي از اين تجربه قدسي را در گفته مختلف آورده و در ضمن آن جلوه نمونه
ترين متون عرفاني چون  آنچه در كهن. نشان داده استهاي واحد  مشترك معنوي را با مايه

المحجوب، مرصاد العباد و مصباح الهدايه آمده و در زبان ابن عربي و غزالي جاري  كشف
  .گردد هاي آن تقديم مي گرديده در فحواي اشعار شاعران معاصر نيز آمده كه نمونه

  : ها كليد واژه
  .يت، گريه، معراجنماز، اذان، وضو، اقامه، اهل اخالص، عبود
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  پيشگفتار
كتاب امام خميني  آنها اند كه يكي از  نوشتهةهايي با عنوان اسرارالصلو عارفان بزرگ كتاب

از براي نماز مقامات و مراتبي «: است كه براي نماز مراتب و مراحلي را اقائل شده است و گفته
گر بسيار فرق دارد؛ چنان چه اي كه مصلي است نمازش با مرتبه دي است كه در هر مرتبه

پس مادامي كه انسان صورت انسان و انسان صوري . مقامش با مقامات ديگر خيلي فرق دارد
است، نماز او نيز نماز صوري و صورت نماز است و فائده آن نماز فقط صحت و اجزاء 
صوري فقهي است در صورتي كه قيام به جميع اجزا و شرايط صحت آن كند، ولي مقبول 

رگاه و پسند خاطر نيست و اگر از مرتبه ظاهر به باطن و از صورت به معني پي برد، تا هر د
  1».كند مرتبه كه متحقق شد نماز او نيز حقيقت پيدا مي

يعني در عرفان هر چيزي ظاهري دارد و باطني و عرفان سير از ظاهر امور به سوي باطن 
نيز به همان اندازه كه در مراتب باطني و بر اساس اين اصل در نيايش، عبادات و نماز . است

هايي پيشنهاد  به همين دليل در آثار عرفاني راه. تر خواهد بود معنوي رسوخ نمايد، با ارزش
تر بكشاند و نمازگزار را به مرتبه قرب الي  گرديده تا نماز را از صورت ظاهري به مراتب عميق

  .اهللا برسانند
دعا، روح و مغز عبادت » ةمخّ العباد فاِنَّ الدعا«: در حديثي فرمودند) ص(رسول اكرم

  2».است

                                                            

  . 6العارفين، صة ، معراج السالكين و صلوةالصلو  سر-1
 .4131، ص 9 بحاراالنوار، ج -2
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نيايش خواستن است، خواستن انساني است كه از آنچه دارد خشنود نيست و در آنچه 
هاي متعالي و برتر از  آل ها و ايده به عبارت ديگر نيايش، طرح خواست. برد هست رنج مي

اين است كه .  و به شدن گرايش داردبرد انساني است كه از بودن رنج مي» آنچه كه هست«
خواند و نيايشگر را شورشي زمان، زيرا هر » شكايت و خواستن حقيقت«توان نياش را  مي

  .خواهد كه ندارد و در عين حال به وضع موجوديش قانع نيست كسي چيزهايي را مي
ساس تنگي اح» در آنچه هست«، هر كه بيشتر از آنچه دارد، بخواهد و بيشتر نگارندهبه نظر 

 تر؛ چه، كسي كه در روزمرگي و زندگي عفن  و رنج بكند پوياتر است و به همين نسبت انسان
كند و كسي كه پايگاه انساني عميق خود را در  مصرفي ول ذت بودن خويش افتخار مي

يعني او ديگر انسان . داند، به ركود خو كرده است و از وضع خويش آگاه نيست نمي» كاينات«
  .لش مرده استنيست يك 

آدمي، به ميزاني كه داراي توقعات بزرگ و متعالي است انسان است، افراد كم مايه و 
هايشان اندك و مبتذل است، تنها با توجه به سرگذشت حقير و  سطحي هستند كه خواست

اشكال رسمي نيايش ... توان اهميت و نقش سازندگي و انقالبي ننگين چنان كساني است كه مي
 جنبةهاي كور و ناآگاه دريافت، زيرا  هب، به ويژه مذاهب ابراهيمي در تغيير وجدانرا در مذا

  ... .رسمي و عبادي يافتن نيايش، دعوتي است آگاهانه براي انديشيدن و طرح نيازهاي آدمي
خود را فراموش «شود در فكر اين بود كه  در چنين روشي از نيايش است كه پيوسته مي

هاي كودكانه درآمد و سپس به خود آمد و سپس  هاي حقير و دلبستگي شود از گرايش مي» نكرد
  .انديشيد» آنچه كه بايد«به 

بنابراين تنها در صورتي كه از غرور غيرانساني به درآييم و اتكاي دروغين به خود را 
اندركار  آوري دست هاي كاذب و جنون  كه چه عشق-فراموش كنيم و به اين دنيا بينديشيم

توانيم به   مي-ند تا او را از ويش به درآورند و به دنياهاي غيرانساني كشانندفريب انسان
ضرورت حياتي نيايش كه ظرفي براي انديشه در خود و در جهان و در جامعه است پي ببريم 

 واجب -و تنها با اين نگاه آگاهانه است كه نماز كه شكل قراردادي خاصي از نيايش است
چه، ايمان را كه جامعه و انسان و هم تاريخ  . ريختن پايه ايمانشود و ترك آن موجب فرو مي

سازد فقط با نيايش كه انديشيدني آگاهانه به رسالت خود و اصوالً به نقش انسان در  را مي
شود از ياد نبرد و همواره در خويش زنده داشت و هم خود را با آن زنده نگه  تاريخ است، مي
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داند و   را همچون غذا خوردن و تنفس كردن ضروري مينيايش» كارل«اين است كه . داشت
  .مايه حيات و زنده ماندن

اند چرا كه هر دو ريشه در شناخت دارند و هر  نيايش و عرفان به نوعي در هم تنيده شده
هاي ناب عرفاني به پرواز  تواند در وادي انديشه چه ميزان شناخت انسان فراتر رود بهتر مي

  .ابل وجود بيكران و اليتناهي حق ببينددرآيد و خود را در مق
بدون نگريستن فعال و جدي به سرنوشت خويش و سرگذشت جهان و آدمي، سرشت 

ريزد؛ به عبارت ديگر، خود را فراموش  شود و اندك اندك در خويشتن فرو مي انسان پوك مي
  .كند، خودي كه ريشه در اعماق زمين دارد و شاخه سوي آسمان مي

بنابراين . دا او را به گونه خويش ساخت و جانشين خود در زمينش نمودخودي كه خ.... 
است و » خود«نيايش تأمين ذلّت و ضعف در خود نيست بلكه نگاهي مكرر به واقعيت و به 

  .است براي اتكا به خداوند، اين ناموش خلقت» خود«انديشه براي تغيير آن، تقويت 
هايي است كه در قبال خداوند،  مسئوليتباالخص نيايش در اسالم، تفكر و توجه روي 

يك پيمان ) نماز(اش  هاي جهان داريم و نيايش در شكل رسمي يعني در حقيقت در برابر توده
مكرر با خدا بستن است، تجدد عهد دايمي و همه روزه است براي بهتر انسان بودن و بهتر 

پيماني است . ايم تعهد كردهمسلمان بودن و براي به دوش كشيدن بارهاي گراني كه با خداوند 
آگاهانه با خود و با خداوند كه همواره در مسير شرافت انساني و ناموس كاينات و قوانين 

  .داريم خداوند قدم برمي
) دادن(انديشيم كه در انجام   به اين مي- شروع روز-در ايستادن به نيايش صبحگاهان

ايم  بندي كارهايي كه كرده وز به جمع و در پايان ر-رسالت خويش در آن روز چه طرحي داريم
هاي ستمگران و  كنيم كه در سست كردن بنياد كاخ انديشيم خود را با اين پرسش مواجه مي مي

توان  براي نيايش سه بعد اساسي مي. ايم عوامل خيانتگر در جامعه چه اقدامي و چه عدلي، كرده
  :در نظر گرفت

يش و آرزوهاي خويش و انديشه به سرنوشت اي براي نگاه و تجديد نظر در خو وسيله -1
  .جامعه و انسان

  .هاي مكرر به مثاله پيمان با خداوند و تجديد پيمان -2
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  1.هايش و اتكا به استعدادهاي نهفته در انسان اتكا به خدا و ياوري -3
  معني لغوي و اصطالحي نماز

» ةصال« عربي آن  در فارسي به معني قداست، كرنش، تعظيم و تقديس است چنان كه:نماز
به معني توجه، روي آوردن و اهتمان به چيزي يا به كسي است و در اصطالح شرع عبارت 
است از عملي مخصوص، مركب از ركوع و سجود و قرائت و ذكر، توام با نيت و شرايط 

حقيقت نماز توجه بنده به خداوندگار . گردد خاصي كه به تكبير آغاز و به سالم ختم مي
  2.يد عهد بندگي و اظهار تسليم و سرسپردگي در برابر قادر متعال استخويش و تجد

  معاني نماز در قرآن
  . بار و به هفت معني و مفهوم به كار رفته است102 واژه عربي نماز در قرآن ،ةصال

) 3(داوند در سوره بقرهچنان كه خ. كه صالة به معني نماز است وجه نخستين اين -1
  .» طرفي النهار و زلفاً من الليلةام الصلو«: فرمايد مي) 114(د و در سوره هوفرمايد  مي

وصل : آمده است) 103(چنان كه در سوره توبه .  در قرآن دعاستةمعني دوم صال -2
  »عليهم ان صلواتك سكن لهم

: خوانيم مي) 56(كه در سوره احزاب   درود و آفرين است، چنانة وجه سوم معني صال-3
  .»النبي ون علياهللا مالئكته يصل ان«

: آمده است) 157(در سوره بقره .  آمرزش و رحمت استةوجه چهارم معني صال -4
  .»اولئك عليهم صلواه من ربهم و رحمع«

قالوا يا شعيب «: فرمايد مي) 87(در سوره هود .  به معني دين استة معني پنجم صال-5
  .»اصلوتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباءنا

لهدمت «: آمده است) 40(چنان كه در سوره حج . كنشت است وجه ششم به معني -6
  .»صوامع و بيع و صلوات

                                                            

  .1383، 24-26 موسوي، صص - 1
  .1385، 810 حسيني، دشتي، ص -2
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: آمده است) 110(در صوره بني اسرائيل . ، قرآن خواندن است در نمازةمعني هفتم صال -7
   1.»و ال تجهر بصلواتك«

  نماز در متون عرفاني
رف اسالمي تجلي و هاي فرهنگ و معا ترين جلوه در گسترة زالل ادب ايران زمين، عالي

 معارف اسالمي و از اهم اركان دين مبين اسالم، نماز امهاتشك يكي از  اند و بي نمود يافته
است كه در كالم ناب خداوند بارها و بارها بر آن تأكيد و سفارش شده است تا فرجامي نيك 

 132به آيه شريفه نمونه را . براي بنده به ارمغان داشته باشد و او را در زمره متقين قرار دهد
  :فرمايد كنيم كه مي سوره طه بسنده مي

و اهل » « لِلتّقويقبُةك رزقاً نَحن نرزقك و العالُطَبِر عليها النسئوه و اصلوأمر اهلك بالص«
بيت خود را با تمامي خويشاوندانت به نماز امر كن و خود نيز بر نماز صبور باش، ما از تو 

دهيم و عاقبت به خيري مخصوص پرهيزگاري و  و روزي ميطلبيم بلكه ما به ت روزي نمي
دستور به نماز به منظور كسب نفعي از بندگان «نويسند  در تحليل آيه شريفه مي» .تقواست

  2».نيست بلكه نماز موجب تقواي بنده است و عاقبت به خيري مخصوص متقين است
ور ثي، در بيشتر متون منظوم و منساز لذا با توجه به اين اهميت واال و جايگاه نماز در انسان

 جلوه و نمود خاصي دارد و نماز همواره يكي از مضامين - به ويژه در متون عرفاني-فارسي
پردازند چرا كه در سير و  اصلي بوده و هست كه شاعران و نويسندگان بدان پرداخته و مي

 جهت پرهيز از .آيد  نماز يكي از اركان اصلي به حساب مي،هاي طريقت سلوك و طي وادي
اطناب كالم به عنوان نمونه به چند مورد از اين توجه و كاربرد در متون اصلي عرفاني بسنده 

  :كنيم مي
  نماز در مرصادالعباد

 الاله االهللا او را خبر دهد از آن عالم كه ميان او و حضرت حق هيچ واسطه كه كلمة چنان«
آرزوي مراجعت كند، دل از اين عالم . يدشوق آن عالم و ذوق آن حالت در دلش پديد آ. نبود

                                                            

  .1371 تفليسي، -1
 .344 فرهنگ آيات فقهي قرآن كريم، ص - 2
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اينك يك . بر كند، لذت بهيمي بر كام جانش تلخ شود و متوجه حضرت خداوندي گردد
  1.»دندانه كليد شريعت بر بند طلسم، راست بنشست و يك بند گشوده شد

  نماز در كشف المحجوب
 است و آن از در جريان عبادات فقها را عبارتي مخصوص است بر اين احكام كه معتاد«

چون پيغمبر نماز كردي اندر .... حق تعالي فرمان است كه پنج نماز اندر پنج وقت بگزاريد
  2.»...دلش جوشي بودي چون جوش ديگ رويين كه اندر زير آن آتش افروخته باشد و

  ايةباح الهدنماز در مص
بيرةاالحرام يكي مدخل و آن باب تك. هاي الهي كه دو باب دارد نماز حرمي است از حرم«

در آن حرك پادشاه عالم را چندين بارگاه و مواقف . است و دوم مخرج و آن باب تسليم است
اي ديگر كرده و در هر موقفي نزلي نهاده تا دوستان و آشنايان چون  در هر بارگاهي جلوه. است

ل مكالمت از باب تكبير درآيند، اول در بارگاه قيام از جلوه كبراي پادشاه، محظوظ شوند و نز
و مشاهدت بردارند و آنگاه به بارگاه ركوع آيند و جلوه عظمت بيابند و نزل تواضع و خضوع 

پس غبني عظيم بود . بردارند علي هذا در جميع هيĤت، تا آنگاه كه از باب تسليم بيرون شوند
 كه كسي به چنين حرمي درآيد، مست غفلت و بيرون رود و از مشاهده پادشاه و مكالمه او و

  3».مطالعه بارگاه و نزلش محروم ماند

  نماز از ديدگاه ابن عربي
نماز كمال فرديت انسان و شهود روحي و رويت عينيه در موارد اعيان موجوده روحانيه و 

حبب الي من : جسمانيه و مناجات با پروردگار است و نيز در حديث است كه پيامبر گويد
 عيني ة فقال جعلت قرة عيني في الصلوة جعلت قر دوةديناكم ثالث النساء و الطيب و الصال

» فاذكروني اذكركم«:  بين اهللا و بين عبده كما قالةو ذلك النها مناجا:  النها مشاهدهةفي الصلو
كه سبب مشاهده است و مشاهده  پس فرمود كه روشني چشم من در نماز است از براي آن

                                                            

  .1374 مرصاد العباد، -1
  .386ص  كشف المحجوب، -2
  .1372، ية مصباح الهدا-3
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بدان گونه كه .  نماز، مناجات استمحبوب، نور چشم محبوب است و اين بدان معني است كه
الجرم مادام كه در صالة باشد در مناجات است » المصلي يناجي ربه«: فرمايند) ص(رسول اكرم

  »فاذكروني اذكركم«كما قال تعالي : و اين مستلزم ذكر است از طرفين
  

 ذكر ما حسب فكرت و گفتار
  

 ذكر او بذل ديده و ديدار  
  

ومه ميان حق و بنده كه نصفش خداي راست و نصفش بنده و اين نماز عبادتي است مقس
مقسوم گشت صالة ميان ما و : چنان كه در جز صحيح آمده است كه حضرت الهي فرمايد. را

. نمايد بنده به دو نصف، كه نصفي مراست و نصفي او را و بنده مراست آنچه از من مسألت مي
: ذكر كرد مرا بنده من و بنده چو نگويد: دگويد، حق گوي» اهللا الرحمن الرحيم بسم«بنده چون 

الرحمن «الحمداهللا رب العالمين، حق گويد حمد و ثنا گفت مرا بنده من و چون بنده گويد 
حق تعالي » مالك يوم الدين«: ثنا گفت مرا بنده من و چون بنده گويد: حق سمانه گويد» الرحيم
  .ي منبزرگ داشت مرا بنده من و تفويض امر كرد به سو: گويد

حق » اياك نعبد و اياك نستعين«: اين لطف خداي راست خالص، بعد از آن بنده گويد
پس ايقاع .  همه بنده مرا است و بنده مراست آنچه از من مسألت نمايد فرمايد كه اين تعالي مي

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم «: اشتراك كرد در اين آيت و چون بنده گويد
اين همه بنده مراتب مر است و بنده   :فرمايد خداي بزرگ مي» لمغضوب عليهم و الالضالينغيرا

. كه اول خاصل خدا را بود پس اين همه از آن بنده است، چنان. مراست آنچه او مسألت نمايد
شود وجوب قرائت فاتحه، الجرم هر كه اين را نخواند صاله  پس از اين حديث معلوم مي

ابن عربي در نوشته »  االبفاتحه الكتابةالصال«السالم  ده باشد كما قال عليهرمقسومه را نگزا
  : كند عريگرش ارزش و اهميت نماز را در قالب اشعاري بيان مي

  
  مالك تدعوةيا مقيم الصال

  
  من حماه العيانةللمناجا  

  
  مالك تدعوةوهي عندي الصال

  
 قررته عند الحكيم الكيان  

  
  باللودليلي من قال قم با

  
 فارحنابها فسرّ الزمان  

  
  فارتاح قلبةفاقام الصال

  
  واالمانةجاءه الخوف تار  
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آن . كند خواني كه عالم آشكار او را حمايت مي اي نمازگزار چيست ترا، كسي را مي: يعني
  .هايي است كه هستي نزد حكيم برافراشته است نماز نزد من برطرف كننده پرده

ت كه فرمود اي بالل، برخيز ما را آسوده ساز پس روزگار شاد دليل من آن پيامبري اس
  1.گشت و نماز گذاشت و دلش كه گاهي دچار بيم و گاهي با امن همراه بود، آسايش يافت

  نماز از ديدگاه امام محمد غزالي
بدان كه ظاهر نماز چون كالبد است و وي را حقيقتي است و سري است كه آن روح نماز 

ملي را از اعمال نماز و هر ذكري را اذكار روحي ديگر است خاص، كه اگر گاه هر ع است آن
جان و اگر اصل باشد وليكن آداب و  كالبدي بي: اصل روح نباشد نماز همچون آدمي مرده باشد

اعمال تمام نباشد همچون آدمي چشم كنده و گوش و بيني بريده باشد و اگر اعمال باشد و 
ه هم نباشد همچنان بود كه شم دارد و بينايي ندارد و گوش ليكن روح و حقيقت آن با وي ب

  2.دارد و شنوايي ندارد

  ريا نماز بي
  

 ريا نماز كنيم بي! بيا تو را به خدا
  

 3نگاه پنجره را رو به قبله باز كنيم  
  

و اصل روح نماز خشوع است و حاضر بودن دل در جمله نماز، كه مقصود نماز راست 
 و رسول ...الي و تازه كردن ذكر حق تعالي بر سبيل هيبت و تعظيمداشتن دل است با حق تع

بسا كسا كه نصيب وي از نماز جز رنج و ماندگي نيست و اين آن بود :  كه-السالم  عليه-گفت
كه به كالبد نماز كند و به دل غافل و گفت كه بسيار بنده بود كه نماز كند و از نماز وي بيش 

و آن مقدار نويسند از نماز هر كسي كه به دل در آن حاضر از ده يك يا شش يك ننويسند 
باشد و گفت نماز چنان كن كه كسي را وداع خواهي كرد يعني خود را و هواي خود را وداع 
كن بلكه هر چه جز حق است آن را وداع كن و همگي خود به نمازده و براي اين بود كه 

                                                            

  .451-449 صص - ابن عربي-1
  .141-137 كيمياي سعادت، ص-2
  .اميد/ اهللا طباطبايي ندوشن  سيدفضل-3
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نيز با وي، چون وقت نماز درآمدي گفتي كردي و ما  گويد كه رسول با ما حديث مي عايشه مي
  1.كه هرگز ما را نشناخته است از مشغولي كه بودي به عظمت حق تعالي

 يكي از ظاهر بود و يكي از باطن ما آنچه ظاهر  : دل در نماز او دو سبب بودبدان كه غفلت
و دل : باشد يشنود كه دل بدان مشغول م بيند يا مي بود آن باشد كه نماز جايي كند كه چيزي مي

عالج وي آن بود كه نماز جايي كند كه هيچ آواز نشنود و اگر جايي . تبع چشم و گوش بود
اي ساخته باشند خرد و  تاريك بود بهتر باشد تا چشم بر هم نهد و بيشتر عابدان عبادت را خانه

 خواطر و سبب دوم از باطن بود و آن انديشه وتر باشد   در جاي فراخ دل پراكندهكه: تاريك
  : تر است و اين از دو گونه بود پراكنده بود و اين دشوارتر و صعب

يكي از كاري بود كه وقتي دل بدان مشغول شود و تدبير آن بود كه نخست آن كار تمام 
اذا حضرالعشاء و العشاء فابدوا «كند و دل فارغ گرداند آنگاه نماز كند و براي اين گفت رسول 

و همچنين اگر با كسي سخني دارد » د و نماز نخست طعام بخوريدبالعشاء چون طعام پيش آي
ديگر نوع انديشه كاري باشد كه به  .ن انديشه فارغ كند آبايد كه نخست سخن بگويد و دل از

  2.يك ساعت تمام نشود يا خود انديشه پراكنده باشد كه بر دل غالب شده باشد به عادت
 بر دل غالب نبود در نماز حاضر نيايد و و در جمله چون پيش از نماز ذكر حق تعالي

انديشه كه راه يافت بدان كه در نماز شود دل خالي نشود هر كه نماز خواهد با حضور دل بايد 
هاي دنيا از خود  كه بيرون نماز دل را عالج كرده باشد و خالي كرده و اين بدان بود كه مشغله

 باشد و مقصود وي نيز از آن قدر فراغت دور كرده باشد و به قدر حاجت از دنيا قناعت كرده
  3.عبادت بود

گردد آنچه به   چيزي است كه به علم ملكوت و برتر از آن برمي- همچون نماز-راز عبادت
اي است كه بر آن  اما حكمت عبادت همان هدف و نتيجه. شود درون باطن عبادت مربوط مي

 مسائلي - مانند نماز- اما ادب عبادت...گردد از قبيل عروج، نجات از ناشكيبايي و مترتب مي

                                                            

  .141 كيمياي سعادت، ص -1
  .146 همان، ص - 2
  .147همان، ص -3
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كند كه بايد حضور قلب و خشوع قالب  است كه به اوصاف و احوال نمازگزار بازگشت مي
  1.داشته باشد، پيوسته در ذكر باشد و از توجه به غير معبود خود را حفظ كند

  :به قول موالنا
  

 اگر نه روي دل اندز برابرت دارم
  

 مارممن اين نماز، حساب نماز نش  
  

 يك ساعت بودكه زنمازآن مراغرض
  

 غم فراق تو را با تو راز بگذارم  
  

 تو من بي بودكه نمازي چه اين نه وگر
  

 دل به بازارم و محراب به روي نشسته  
  

دارد، روايتي است كه درباره حق نماز بر نمازگزار  از چيزهايي كه از اهميت نماز پرده برمي
كند، چنان با اخالص و حضور نماز گزارد كه گويا  زگزار الزم مياي كه بر نما رسيده، به گونه

  2.در حال وداع و ديدار آخر با نماز است؛ زيرا اقتضاي وداع اخالص است

  نماز واقعي از نگاه قرآن
 موكداً بر اين تأكيد شده است كه نماز واقعي بايد صاحبش را از فحشا و در قرآن كريم

 لذا نماز نمازگزار 3» تَنهي عن الفحشاء و المنكرةانّ الصو«: يدفرما منكر بازدارد آنجا كه مي
در حديثي ) ع(جعفر صادقامام . ها و فسادها دور نگه دارد زماني درست است كه او را از بدي

ه من اَحب اَن يعلِم اَقُبِلَت صالتُه اَم لم تُقْبل فَلينظُر هل منَعت«: فرمايند گرانقدر در همين زمينه مي
  4»فبقدر ماضَعتْه قَبِلَت منهصالتُه عن الفحشاء والمنكر؟ 

هر كس دوست دارد بداند نمازش قبول شده يا نه، ببيند كه آيا نمازش او را از گناه و 
 او را از گناه باز داشته به همان اندازه زشتي باز داشته است يا نه؟ پس به هر قدر كه نمازش

است افراد زيادي در نماز باشند اما اينكه نماز كدامشان لذا ممكن . »نمازش قبول شده است
از امام حسن . مقبول است يا نه، به تأثير آن نماز در روح و كردار نمازگزار بستگي دارد

 و بينهما مثل ما بين ة واحدةونان في صالكاِنّ الرّجلين ي: قال«: نقل است كه فرمودند) ع(مجتبي
                                                            

  .28-29رازهاي نماز، صص  - 1
  .183-184 همان، صص -2
 .45 سوره عنكبوت، آيه - 3
 .198، ص 82 بحاراالنوار، ج -4
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چه بسا دو نفر در يك نماز هستند در حالي كه ميان : فرمود «»سماء و االرض من فضل الثوابا
  1».ايشان در فضيلت ثواب، همچون فاصله آسمان و زمين است

  وضو
  

 عشق  ازچشمه   موضوساخت  كه  دم  همان  من
  

 برهر چه كه هست يكسره زدمرچارتكبي  
  

  )108ديوان حافظ، ص (    
كي غالف است و روح اين و سر طهارت آن است كه بداني كه پاكي جامه و پوست پا

طهارت پاكي دل است به توبه و پشيماني و دوري از اخالق ناپسنديده كه نظرگاه حق است و 
  2.جاي حقيقت نماز دل است و تن جاي صورت نماز است

كه به چه علت وضو مختص به اين چهار ) ص(يهودان سوال كردند از حضرت رسول
چون شيطان وسوسه كرد : فرمود. ترند ي بدن نظيف اعضاهمةها از  موضع شده، با اين كه اين

پس از آن . آدم را و او نزديك آن درت روان شد و آن قدم اولي بود كه براي گناه برداشته شد
با دست خويش آنچه در آن درخت بود چيد و خورد پس زينت و زيور از چشمش پرواز 

ن خداوند توبه او را قبول نمود و آدم دست خود را باالي سرش گذاشت و گريه نمود پس چو
اش پاكيزه نمودن اين چهار عضو را؛ پس امر فرمود خداي  فرمود، واجب نمود بر او و ذريه
 ها چون با كه نظر نمود به شجره و امر فرمود به شستن دست عزوجل به شستن روي براي اين

ر نمود به مسح تناول نمود و امر فرمود به مسح سر چون دست خود را به سر گذاشت و امآنها 
  3.به سوي گناه رفته بود آنها ها چون با قدم

 خدايا روزي كه پاها بر صراط :فرمودند  مي،امام صادق نيز موقع كشيدن مسح به پاها
  4.لغزند مرا ثابت قدم بدار، سعي و تالش مرا در چيزي قرار بده كه تو را خرسند سازد مي

  
 آب پاك و پاك وجامه روح پاك و جسم

  
  پا يعني كه پا تا سر نماز ربامسحس مسح  

  )حسان                                   (
                                                            

 .492، ص )ع( فرهنگ جامع سخنان امام حسن-1
  .143 كيمياي سعادت، ص -2
  .70-71 آداب نماز، صص -3
  .32 رازهاي نماز، ص-4
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  چادر نماز
هاي نقش بسته بر چادرش را كه صندوق گوهر وجود او  اگر خوب دقت كني بوي شكوفه

اما اگر احساس كردي يك بوي . مأمن عفاف و پاكي اوست، به مشام دل احساس خواهي كرد
هاي چادر او نيست؛ بوي شكوفه وجود  كني، بدان اين بوي شكوفه ناي زيبا را حس ميناآش

هايت را پاك كن،  پس چشم. پاك آن دختر معصومي است كه از بهشت به عاريت گرفته
  .هايت را از آلودگي مبرا ساز سپس او را نگاه كن تا تو نيز در عبادت او سهيم باشي دست
  

 تر تو چون گلشن اساچادر گلد
  

 روي تو مثل ستاره روشن است  
  )سيداحمد                          (

 
 چادر سبز رنگ گلدارش

  
 باغ بازي و شادي ما بود  

  
 هاي سرخ چادر او روي گل

  
 طرح و نقش بهشت پيدا بود  

  )وروش نوابيك                    (

  شكل مهر
شايد دل . شكل خانه و دلمهرها اشكال مختلفي دارند از اشكال هندسي گرفته تا 

وسيله با ديدن آن به خود گوشزد كنيم كه نه تنها  ترين شكل براي يك مهر باشد تا بدين جالب
رو به سوي قبله بلكه دل به سوي حق كنيم و آينه كاري روي آن ما را برآن دارد كه باطن خود 

  .به گفتگو برخيزيماي صاف و صيقلي با خدا  ها پاك كرده چون آئينه را از زنگار آلودگي
  

 رباليـــــي مهــــرمكـــ
  

 ك اســت و خوشـــبـــوـكوچ  
  )زاده ناهپنادر                        (

 
 مهر عطر آگين او شكل دل است

  
 با صفاست هاي چوغنچه چه؟دل دل  

  
 اند اين سويش آيينه كاري كرده

  
 سويش،تصوير قدس كربالست آن  

 ) بزرگي  دهدمحا                    (

  هاست ترين نغمه اذان خوش آهنگ
در وقت كه بشنوي بايد كه معلق گردي . كه اول چيزي كه به تو رسد بانگ نماز است بدان
اند كه چون بانگ نماز شنيدندي  و در هر كار كه باشي دست بداري كه سلف چنين بوده: به دل
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كفشگر اگر درفش فرو برده بودي كه آهنگر بودي اگر پتك در هوا داشتي فرو نگذاشتي و  آن
كه ازين منادي نداي روز قيامت جز نداي بشارت به وي  بر نياوردي واز جاي بجستي براي آن

اگر دل خويشتن به شادي و رغبت آگنده بيني بدين منادي، بدان كه در آن منادي . نرسد
  1.همچنين باشي

د، وقتي ماه از شنيدن صوت پيچ ها مي وقتي صداي دلنشين اذان صبح در ميان باغ ستاره
انتهاي  يابي چه سري در عبارت بي آيد، آنگاه است كه در مي خوش آهنگ موذن به سماع درمي

اي بر فراز مناره مسجد  وقتي پردة خواب سنگين به لحن عاشقانه. اهللا نهفته است الاله اال
  .فراز بمانييابي چرا بايد سجده كني تا سربلند و سرا شكند آنگاه است كه در مي مي

  
 اين نغمه شاد گلبانگ دين است

  
 آهنگ توحيد شورآفرين است  

  
 )سيداحمد زرهاني(    

  
 شنوي بانگ اذان گوش كن مي

  
 انعكاس خوش آهنگ اذان  

  
 آب، پيغامبر تطهير است

  
 ها تكبير است ترين زمزمه خوش  

  
 )راد عبدالرحيم سعيدي(    

  
 با بانگ زيباي اذان

  
 و راكنم بوي ت حس مي  

  
 )مژگان دستوري(    

  ذكرهاي اذان و اقامه
كه هر كلمتي را كه در نماز ببايد گفتن حقيقتي است كه بايد معلوم بود و بايد كه  بدان

  2.گوينده بدان صفت باشد تا صادق بود
  اهللا اكبر -1

                                                            

  .143- 142 كيمياي سعادت، صص -1
  .145كيمياي سعادت، ص -2
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به تواني مرا  اهللا اكبر آغاز است، آغاز پرواز، شروع شرح نياز، آغاز با نام توست و تو مي
انگيز عشق؛ به خور خيره كننده و درخشان آن؛ به پرواز و  هاي طرب عشق برساني و طراوت

  .انتهاي آن هاي بي بلندي
تواني مرا از  ام كه تويي برساني؛ تو مي خواهم به باالترين خواسته تواني مرا كه مي تو مي

ي؛ پيوند مرا با لوليدن در گنداب فساد برهاني؛ هر چه ظرافت و لطافت است به روحم بدم
  1.خاك به بركت بردن نامت ببري

اهللا اكبر بيشترين ذكري است كه هم در مقدمات نماز هم در خود نماز و هم در تعقيبات آن 
گانه واجب حدود  شود به طوري كه يك مسلمان در طول يك روز فقط در نمازها پنج گفته مي

  2.كند  مرتبه آن را تكرار مي360
  . موجودات حسي، عقلي، ملكي و ملكوتي استهمة برتر از اهللا اكبر يعني خدا
  .تر از آن است كه كسي بتواند اورا توصيف كندراهللا اكبر يعني خدا ب

.  شود جز اوكگوييد بايد همه چيز نزد تو كوچ همين كه تكبير مي: فرمايد اما صادق مي
  .)85تفسير نماز، ص (

  االهللا الاله- 2
  . انبياستمةهاولين شعار » االهللا الاله«
شنود و به هنگام  اي است كه هر مسلماني به هنگام تولد در گوش خود مي كلمه» االهللا الاله«

  .شود مرگ با آن تشييع و در قبر به او تلقين مي
  .ترين عمل در ميزان است ترين كلمات در نزد خداوند و سنگين محبوب» االهللا الاله«
  .در آن داخل شود از عذاب در امان استدژ محكمي است كه هر كس » االهللا الاله«
  »االهللاُ حِصني فَمنْ دخَلَ حِصني اَمِنَ مِنْ عذابي كَلِمةُ الاله«
  3.آيد مرز ميان كفر و اسالم است و هر كافري با گفتن آن در امان اسالم در مي» االهللا الاله«
   الحمد- 3

                                                            

  .16 سجدة دل، ص -1
  .78 نماز، ص -2
  .155-156 همان، صص -3
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 دل وي به همةتازه گرداند و هاي حق تعالي بر دل  چون الحمداهللا گويد بايد كه نعمت
  1.كه اين كلمه شكر است و شكر به دل بود: صفت شكر گردد

كلمات حمد، مدح و شكر گر چه در ظاهر يك معني دارند اما هر كدام در جاي خاصي به 
روند مثالً كلمه مدح به معني ستايش است چه ستايش به حق باشد و چه از روي  كار مي

ظر كلمات فرد باشد و چه از ترس و طمع و يا اغفال و خود چاپلوسي و ناحق، چه به خا
  .شيريني

اما در . كلمه شكر، سپاس در برابر خير و نعمتي است كه از ديگران به انسان رسيده است
. كلمه حمد عالوه بر ستايش و سپاس يك معناي ديگري نيز نهفته است و آن پرسش است

باشد لذا مدح و شكر ديگران جايز است اما يعني سپاس و ستايشي كه به حد پرستش رسيده 
  2.حمد محصوص خداست زيرا پرسش مخصوص اوست

  قل هواهللا -4
ها، انبيا و ابحار و اشجار و طيور چه  ها، فرشته ها، انسان ها، كوه يعني گل» قل هواهللا احد«

در . بيشمارند اما خداي من يكي است و از اين جاست كه پرستش او لذتي پاك و عظيم دارد
  3.احد است... زيبايي و مهر و كمال و قدرت و عظمت و متانت و صبر و بخشايش و

   يعني بشتابيد به نمازحي علي الصالة -5
يعني بشتابيد به بهترين كار و چه كاري بهتر از نماز كه قرب و  حي علي خيرالعمل - 6

  4.شهود حضرت حق است
  

 علي خيرالعمل گوش جان بسپار بر حي
  

 ان نيكو از همه بهتر نمازدر افغ هست  
  

 اكبر خوش سرودي مذهبي است اهللا نغمة
  

  باش ماست قبل از هر نماز آماده لحظه  
  

  )حسان(    
  

                                                            

  .145 كيمياي سعادت، ص -1
  .93-94 نماز، صص -2
  .172 سجدة دل، ص -3
  .52، ص ة اسرارالصال-4
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  اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ ِ شرح عرفاني بِسم - 7
 او؛ به نام او ها نام ها و يادگار جان به نام او كه زبان. »اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ ِ بِسم« : قول تعالي
ها نام او؛ به نام  ها و مفتاح فتوح ها و آرامش كارها به نام او؛ نام او كه روح روح كه آسايش دل

  ... .ها بر نظام از نام او ها و حال او كه فرمان روان
ها  هاي محبت كه به اين نام در سينه ها برداشته؛ بس رقم ها كه به اين نام ازد ل بس قفل

انگان كه به روي آشنا گشته؛ بس غافالن كه به وي هشيار شده؛ بس مشتاقان نگاشته؛ بس بيگ
 .دار تا وقت ديدار هم ياد است و هم يادگار، با نازش مي. كه به اين نام دوست را يافته

  
 گل را اثر روي تو گلپوش كند

  
 را سخن خوب تو مدهوش كند جان  

  
 آتش كه شراب وصل تو نوش كند

  
 راموش كنداز لطف تو سوختن ف  

  
  )موسوي(    

  
 بالل» ةحي علَي الصلو«بانگ

  
 آيد گوئيا از حجاز مي  

  
 )حسان(     

  
 »اهللا اكبر«ها گل  روي گلدسته

  
 شكوفد سحر به بانگ اذان مي  

  
 پر گشايد به عالم ملكوت

  
 مرغ جان با تالوت قرآن  

  
 گريزد چو بيند اهريمن مي
  

 »اهللا بسم«پرچم باشكوه   
  

 ها يد ز دل سياهيزدا مي
  

 »الاله االهللا«نغمه   
  

 رود با طلوع اختر صبح مي
  

 نور سرمد در آسمان اميد  
  

 كند عاشقانه حق مدهوش مي
  

 عطر جانبخش گلشن توحيد  
  

 معبد سبنه را كند روشن
  

 آفتاب طاليي ايمان  
  

 ها بشكفد در كوير خاطره
  

 غنچه سبحان» قل هواهللا«  
  

 نمازسوي مسجد فرشتگان به 
  

 از فراز ستارگان آيند  
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 »الحمد«هايش گل  روي لب

  
 سر به درگاه كبريا سايند  

  
  )نصراهللا مرداني(    

  »نشان خاص اهل اخالص«
گفت . »بِسم«را پرسيدند از معني ) ع(جعفر صادق. »اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ ِ بِسم« : قوله تعالي

، معني آن است كه داغ بندگي »اهللا بِسم«: ن بنده گويدچو. داغ بود» سمه«است و » سمه«اسم از 
  .كشم تا از كسان او باشم حق بر خود مي

هر سلطاني كه بود، مركب خاص خويش به سمت خويش دارد، آن را داغي مشهور بر نهد 
هر مركبي كه داغ سلطان دارد از دست نشست ديگران . تا طمع ديگران از وي بريده گردد

باز هر مركبي كه داغ سلطان ندارد پيوسته ذلول .  و مصون، مكرم و محترم بودآسوده بود، عزيز
 همين - جلّ جالله-مثال بندگان خداوند. و ذليل بود، در آسيب كوفت و كوب ديگران بود

هر كه اين داغ دارد در . است» اهللا بِسم«داغي الهي بر خواص اهل  اخالص، گفتار . است
 جمال و در خلعت قبول و اقبال، و هر كه اين داغ ندارد اسير حمايت جالل است و در رعايت
ظاهر او سخره دست سالطين و باطن او پاي سِپرده مرَده . كسير است و رنجور مهجور

پس جهد كن اي جوانمرد تا داغ عبوديت حق بر سر خود كشي تا سعيد هر دو سراي . شياطين
 كسي از كسان او بندي تا عزيز هر دو گردي، و چندان كه تواني بكوش تا خويشتن را در

  .جهان گردي
  

 ملك باش كه با داغ ملك بنده خاص
  

  ها زعسس از شِحنه و شب روزهاايمني  

 درگه يافت ازاين يافت كسي اونام هركه
  

 برادركس او باش و مينديش ز كس اي  
  

  )موسوي(    

  مشق عبوديت
هر روزت با ياد خدا و براي خدا نماز برنامه هر صبح و شام است؛ پس آغاز و انجام 

تحرك در ركوع و سجود و .  در نماز هر چه هست تحرك در هر صبح و شام است1.است

                                                            

  .32 نماز، ص -1
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براي شناخت وقت نمازها خصوصاً صبح و ظهر بايد .  نماز پيوند انسان با طبيعت است1قيام،
  2.به خورشيد نظر كني
. است» همگاني مشترك نمازشكل «كند  اي كه در اين مورد جلب توجه مي نخستين مرحله

  :باالخص در شعارهاي اساسي مطرح در نماز
شود كه اسالم به وحدت بشري توجه خاصي دارد و در اين راه از  اين از آنجا ناشي مي.... 

هاي تحت ستم  همچنان كه تشكل توده. كند  امكانات حتي پيوندهاي خانوادگي استفاده ميهمة
شود و به ميزاني كه به يكرنگي  منان خدا، تقديس ميدر صفي واحد، عليه ستمگران و دش

شود و تفرقه طبقاتي و نژادي و تبعيضات دروغين ديگر طرد  ها در زمين تكيه مي انسان
گردد براي تحقق راستين و عملي اين آرزوها در همه جا حتي مسايل عبادي، به اتحاد و  مي

  3.خواند يشود و ايدئولوژي بر حق را اسالمي م يكرنگي متوسل مي
هر كه نماز : يك نماز به جماعت چون بيست و هفت است تنها و گفت: رسول گفت

خفتن به جماعت كند چنان بود كه يك نيمه شب احيا كرده بود و هر كه نماز بامداد به 
  4.جماعت كند چنان بود كه جمله شب احيا كرده باشد

  
 و ساكت مهمه بايكديگرآرا

  
 نماز صبح را آغاز كرديم  

  
 )علي اصغر نصرتي(    

  نماز توام با گريه
: گريه از خوف خدا يك ارزش است و قرآن سجدة همراه با گريه را ستايش كرده است

  5سجداً و بكياً
  

 گاهي از باده خدا مدهوش
  

 عاشق و بيقرار و دلداده  
  

                                                            

  .48 همان، ص -1
  .49 همان، ص -2
  .26 فارسي عمومي، ص -3
  .148 كيمياي سعادت، ص -4
  .49، ص  نماز-5
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 هاي شفافش چكيد اشك مي
  

 روي متن سپيد سجاده  
  

 )وروش نوابيك(    

  ازصلوات در نم
صلوات، نشانه محبت، مودت و وفاداري به خاندان پيامبر گرامي اسالم است كه قرآن آن را 

  .اجرا رسالت پيامبر دانسته است
صلوات . برد صلوات، صيقل دهنده روح زنگار گرفته انسان است و نفاق را از بين مي

 و دعاي اي براي گشايش درهاي آسمان، سبب استغفار عاملي براي محو گناهان، وسيله
  .اي براي تقرب به پيامبر در قيامت و دريافت شفاعت اوست فرشتگان در حق انسان، وسيله

اِنَّ اهللاَ و مالئكتَّه  « :دهد فرستد و به ما دستور صلوات مي خدا ابتدا خود بر پيامبر صلوات مي
يعني همانا خداوند و » يماًيصلّونَ علي النبيِ يا ايها الذينَ آمنُوا صلوا علَيه و سلِّموا تسل

فرستند، اي كساني كه ايمن آورديد شما نيز بر او صلوات و  فرشتگان بر محمد صلوات مي
  .سالم بفرستيد و تسليم محض او باشيد

  :آيد از اين آيه نكاتي در مورد صلوات به دست مي
لِّموا س«تر از آن اطاعت عملي است كه جمله  صلوات احترام زباني است ولي مهم) الف
  .به آن اشاره دارد» تسليماً
  .»يصلّونَ«صلوات خدا و فرشتگان دائمي است ) ب
  1.صلوات خداوند كرامت و صلوات فرشتگان رحمت و صلوات مردم دعاست) ج
  

 فرستد تا درود بر محمد مي
  

 كند بوي گل در خانه غوغا مي  
  

 )بزرگي د دهماح(    

  همه چيز در حال نمازند
هاست تسبيح گوي اويند چه  هاي هفتگانه و زمين و آنچه بين آن آسمانهمه هستي از 

 و برق آن هم تسبيحي آگاهانه و از روي 2 و رعد1جان چون كوه جاندار چون پرنده و چه بي
  .شعور

                                                            

  .1385، 160-162 نماز، صص-1

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 /هايي عرفاني از نماز جلوه 

 

241

  .و اِنْ مِنْ شيءٍ اِلّا يسبّح بِحمدِهِ و لكنْ ال تَفْتَهونَ تَسبيحهم: فرمايد قرآن مي
را  آنها كه ستايش كنان تسبيح خدا كنند و لكن شما تسبيح زي نيست جر آندر هستي چي

اي كه هر كه و هر چه  آيا ندانسته :فرمايد  همچنين خداوند مي3.يابيد كنيد و در نمي درك نمي
گويند و پرندگان نيز در حالي كه در آسمان پر  ها و زمين است براي خدا تسبيح مي در آسمان

كنند  چه مي دانند و خدا به آن  نماز و نيايش خود را ميهمةگويند؟  و مياند، تسبيح ا گشوده
 در حقيقت اين جهان مانند مصاليي است كه برگ درختان مهر و كبك موذن آن 4.داناست

است بيد از اين كه در ركوع است به شكل معلق درآمده و پرندگان با آواز خود گرم راز و 
  .گويند؛ بلبل به غزلخواني و قمري به ترانه  خدا را تسبيح ميهمةپس . نيازند

 ممكنات از نقص خود در حال فرارند و طالب كمال همة«و علت اين تسبيح آن است كه 
و به طرف كماالتشان در حركتند و اين فرار و طلب از شوون حق و تجليات اوست و همين 

  5.يه اسماء اهللا استفرار از نقص امكاني به طلب كمال مطلوب از خلقت، تسبيح فطري و تنز
  

 خاك،ابرسربر آسمان به پيشاني سنگ
  

 شده قامت رنگين كمان گنبدخم مثل  
  

 سفر، آسمان غرق سكوت ابردرحال
  

 ها،بال مرغان در قنوت برسرگلدسته  
  

 گيرد وضو مي هدست،الل به شبنم كاسه
  

 نماز،بادها در هاي و هوي گرم بيدها  
  

 كند وامي لب كند،غنچه مي خمسروسر
  

 كند ها باد غوغا مي در ميان شاخه  
  

 كند لحظه سبز دعا ها گل مي شاخه
  

 ها و خدا زنند،بين دل مي هاپل دست  
  

 )پور قيصر امين(    
  

 اي قمريان بر لب هر پنجره
  

 نغمه گرم اذان سر دادند  
  

                                                                                                                                                       

  .79سوره انبياء آيه -1
  .13 آيه ، سوره رعد-2
  .149-150 نماز، صص -3
  .41 آيه ، سوره نور-4
  .113، ص ة اسرارالصال-5
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 الله خم شد سر سجاده صبح

  
 شبنم اشك به چشمش آويخت  

  
 )مهري ماهوتي(    

  
 نماز از سپيدهبه روي جا 

  
 خواند پرستو نماز صبح مي  

  
 خواند آرام پرستو زير لب مي

  
 هاي كوچكش را دوباره سوره  

  
 )مهري ماهوتي(    

  نماز دعوت انسان از طرف خدا
  

 ظهر است، اذان و بانگ تكبير
  

 !دعوت ز خداي توست، بپذير  
  

 )محمدجواد محبت(    

  نماز گفتگو با خدا
دانست  اگر نمازگزار مي: پيامبر فرمود. از گفتن با خداي خويش استنماز مقام مناجات و ر

  1.گرداند كند چنان محو بود كه رو نمي با كه مناجات مي
  

 گفتگو كردن با يار خوش است
  

 ديدن جلوه دلدار خوش است  
  

 باز هنگام نماز آمده است
  

 موقع راز و نياز آمده است  
  

 )راد عبدالرحيم سعيدي(    

                                                            

  .32، ص ة اسرارالصال-1
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 ري با خدا صحبت كني؟دوست دا

  
 اي دعوت كني؟ نور را در خانه  

  
 )شهرام محمدي(    
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