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 چکیده
نماز یکی از مظاهر عبادت در ادیان مختلف و بارزترین عمل عبادي در ادیان الهی اسـت.   

سو جایگاه رفیعی است که ایـن عبـادت    آنچه از نظر اسالم حائز اهمیت بسیار است، از یک
هاي معنایی و رازهاي درونی و عرفانی آن اسـت. در   سوي دیگر، الیه در این دین دارد و از 

آیـه در قـرآن    100سـوره و بـیش از    40ظاهر قرآن، خداوند در بیش از یک نگاه کلی به 
دربارة نماز سخن گفته است و عرفاي مسلمان نیز بر سر این سفرة گسـترده، از اسـرار آن   

 اند.  پرده برداشته
بـدیل از   هـاي بـاطنی ایـن فریضـۀ بـی      رو به روش تحلیلی به ابعاد و الیه در پژوهش پیش

تأکید و از این میان به اسرار طهارت، تالوت، قیام  و دیگـر ارکـان و    خوان اولیاي الهی افق
اي از حقیقت نمـاز و قـرآن در    اجزاي نماز، از رهگذر آیات قرآن اهتمام شده است تا مرتبه
هاي صالة، خداي متعال را سرّ  دسترس قرار گیرد. از نظر عرفا در تحت هر هیئتی از هیئت

توان یافـت. نمـاز عقـدي اسـت کـه در آن، جوهرهـاي        و حکمتی است که در غیر آن نمی
و لذا اقامۀ دو رکعـت نمـاز بـا حضـور، قـرب بـه         رنگارنگ است، هر رنگی از حال پیامبري

(ع) است. از نظر عرفا بنده مادام که در نماز است، بـه صـفات    مراتب کمالی بسیاري از انبیا
نـد، یـا تسـبیح، یـا تحمیـد یـا       ا همۀ فرشتگان متّصف است؛ چراکه فرشتگان یا به تـالوت 

 استغفار، یا دعا و یا درود بر پیامبر(ص). بنده  نیز در هیئت نماز از این شش صفت خـارج 
بـه   ﴾واسـتَعینُوا بِالصـبرِ و الصـالةِ   ﴿نیست. آنان در سخن از اسرار نماز  در ذیل آیۀ شـریفۀ  
إِیاك نَعبد و إِیاك ﴿به آیۀ شریفۀ چگونگی یاري نماز براي نمازگزار اشاره کرده، با استناد 

منزلۀ نماز براي یـاري و شـکرگزاري بنـده فـرود      معتقدند: خداوند خودش را به ﴾نَستَعینُ
 .آورده است

 

 نماز، اسرار نماز، عرفان اسالمی، تأویل نماز، عبادات. واژگان کلیدي:
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 مقدمه
بلکه بارزترین عمل عبادي در ادیـان ابراهیمـی   نماز یکی از مظاهر عبادت در تمام ادیان الهی، 

است و این عمل مشـترك گرچـه در مـواردي از نظـر منسـک و شـکل عمل،کمیـت و تعـداد         
شدة همـۀ ادیـان الهـی و     توجهی دارد، اما کلیت آن مورد قبول و تشریع هاي قابل رکعات، فرق

؛  73و  72؛ انبیـا /  55/؛ مـریم  37و  36ر.ك؛ ابـراهیم /  مورد سفارش همۀ پیـامبران اسـت. (  
سو جایگاه رفیعی  ). آنچه حائز اهمیت بسیار است، از یک39عمران/  ؛ آل17؛ لقمان /87یونس/

هاي معنایی و رمز و رازهـاي درونـی و    سوي دیگر، الیه است که این عبادت در اسالم دارد و از 
تحلیلی در این مـورد   عرفانی آن در اسالم است. لذا این مقاله درصدد است با روش توصیفی ـ 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
 ماهیت و حقیقت نماز در رهیافت قرآنی چیست ؟ .1
 اند؟ هاي باطنی مقدمات و اجزاي نماز کدام الیه .2
 اند؟ هاي باطنی اعمال و اذکار نماز کدام الیحه .3

 
 پیشینۀ پژوهش

ست، اما مقـاالتی کـه   عنوان کتاب یا مقاله منتشر نشده ا هر چند با عنوان فوق، پژوهشی نه به
تـوان   ها منتشر شده است که می نوعی در پیوند با این موضوع است در مجالت و نیز همایش به

ادیـان و  از احمدرضا یلمه هـا در مجلـۀ   » نماز از دیدگاه عرفان«مقالۀ به موارد زیر اشاره کرد. 
هیم، مضـامین و  منتشر شده است. در این مقاله، سعی شده است بازتاب مفـا  17شمارة  عرفان

مصـباح «، »المحجـوب کشـف «، »مرصـادالعباد «اسرار عرفانی نماز در پنج اثـر عرفـانی یعنـی    
 مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد »مثنوي معنوي«و  »حدیقۀ الحقیقه«، »الهدایه

بـه کوشـش حمیدرضـا    »  ادبیات فارسـی  ةهاي عرفانی در گستربررسی نماز در قرائت«مقالۀ  
منتشر شده است که عمدتاً بر دیدگاه موالنا، سنایی و عطـار تکیـه    ادبیاتسلیمانیان در مجلۀ 

هـاي  پیوند و همگرایـیِ آمـوزه  «دارد و ناخواسته جنبۀ نقد فقه در آن پررنگ شده است. مقالۀ 
دانشـکدة  ب و زبـان  اد، از همـین نویسـنده در نشـریۀ    »اسالمی با تعالیمِ عرفانی در حوزة نماز

که کوشیده اسـت اشـکال     91ادبیات و علوم انسانی دانشگـــــاه شهیـــد باهنر کرمان سال 
بـه قلـم آیـت شـوکتی و حسـین      » هایی عرفانی از نمـاز جلوه«مقالۀ قبل را جبران کند. مقالۀ 

ن در نماز عرفا«منتشر شده است.مقالۀ  26دانشگاه آزاد شمارة  عرفان اسالمیآریان در نشریۀ 
بـه قلـم آقـاي    (ره)هاي اخالقی ـ عرفانی امـام خمینـی    درکنگرة اندیشه»  از منظر امام خمینی

 هاي حضرت امام پرداخته است.به برخی از دیدگاه 82مرتضی رستگار در سال 
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نویسـد در  از آقاي قادر فاضلی است  که نویسندة محترم خـود مـی  » عرفان نماز«و نیز کتاب  
هاي کتاب  به اسرار نماز در حـد عمـومی پرداختـه اسـت. دو مقالـه از      ه سؤالراستاي پاسخ ب

کـه در  »االحکـام رهیافت عرفانی به قرآن و مبانی آن با تأکیـد بـر آیـات   «نگارنده تحت عنوان 
فقه و عرفان ضرورت رهیافت عرفانی به فقه «و مقالۀ  59هاي فلسفی ـ کالمی  شمارة  پژوهش
منتشر شـده اسـت. و ایـن دو مقالـه نیـز        6نامۀ عرفان شمارة  پژوهشکه در » االحکامو آیات

هرچند بدون ارتباط با موضوع این مقاله نیستند، اما ماهیتاً فرق دارند و چنـان کـه از عنـاوین    
رسد در چنین مقاله و موضوعی الزم باشد، به جاي پـرداختن  نظر میپیداست متمایزند،  اما به

 ، به پیشینۀ نماز در دیگر ادیان پرداخته شود.به پیشینۀ پژوهش و موضوع
 قبل از پرداختن به لطایف معنوي نماز، یادآوري دو نکته مناسب است:  رسدنظر میبه
توجهی، تا چـه رسـد    توان کم رو به عرفا نمی هیچکه در جاي خود اثبات شده است، به. چنان1

این میان توجه آنان بـه نمـاز از اهمیـت    اعتنایی به احکام و فروعات فقهی را نسبت داد، در  بی
، اجزا  تنها به نمازي که در فقه و شرع مقدس تعریف شده که نهطوري خاصی برخوردار است، به

و ارکــان آن توجــه دارنــد، بلکــه وصــول بــه بــاطن نمــاز را بــدون آوردن و آداب ظــاهري آن، 
 ).207: 1367  ر.ك؛ کاشانی،دانند ( غیرممکن می

حکمت و آداب عبادات و از آن جمله نماز   توان یا باید میان راز، اینکه هرچند مینکتۀ دیگر   .2
)، اما چون بسیاري از بزرگان همچون غزّالی، فیض 30: 1382ر.ك؛ جوادي آملی، تمایز  نهاد (

اند، در این پژوهش نیـز چنـین    کاشانی، شهید ثانی و... تمایزي میان این سه مقوله قائل نشده
آیـد، ترکیبـی از رازهـا،     م نشده است. پس، آنچه از اسرار نماز و سایر عبادات مـی تفکیکی انجا

 هاي نماز و عبادات است. آداب و حکمت
فیه اشارة جملیۀ الـی اسـرار الشـریعۀ و حکمـۀ     «فصلی با عنوان » المبدأ و المعاد«مالصدرا در 

ر.ك؛ مالصـدرا،  سـت ( هـاي عبـادات نگذاشـته ا    ، آورده و فرقی میان اسرار و حکمت»التکالیف
 ).494ـ  496: 1381

، ابونصر خاقانی،  ، رشیدالدین میبديالقضاةعینبسیاري از آنچه سراج طوسی، هجویري، غزّالی، 
ر.ك؛ الدین رازي، مولوي، کاشانی، سمنانی،کاشـفی، شـهید ثـانی، سـبزواري (     سهروردي، نجم
ـ 159: 1، ج 1374زّالی، ؛ غ445ـ 438: 1358؛ هجویري، 199ـ 190م.: 1960سراج طوسی، 

ــ  38: 1347؛ خاقـانی،  656ــ  651: 1، ج 1357؛  میبـدي، 88ـ 78: 1341، القضاة عین؛ 175
ــهروردي،48 ــ 129: 1364؛ س ــوي، 167: 1387؛ رازي، 322و  138ـ ــ 11: 1384؛ مول ؛ 32ـ

دیگر عرفا در ذیل آیات فقهـی از لطـایف و   )  و 45و  19: 1369؛ سمنانی،  84: 1371همان، 
 ها و آداب نماز است. اند نیز ترکیبی از اسرار، حکمت ار بیان کردهاسر
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 ماهیت و حقیقت نماز در رهیافت عرفانی. 1
و ابوابی چنـد از   که گستره و شمار آیات قرآن دربارة نماز از تنوع فراوانی برخوردار است،  چنان

مربوط، به بحث و بررسـی  فقه، ناظر به همین پراکندگی و تنوع شکل گرفته و فقها در مباحث 
نظرهـایی در چنـد    پردازند، در عرفان نیز، ارباب سیر و سلوك، اسرار نماز را با اخـتالف  آنها می

 اند. محور بررسی کرده
آیـه در قـرآن    100سـوره و بـیش از    40در یک نگاه کلی به ظاهر قرآن، خداوند در بـیش از   

از، ستر و پوشش نماز، آهسته یا بلند خواندن دربارة نماز سخن گفته است. اذان نماز، تکبیر نم
مداومت بـر   نماز، رکوع و سجود نماز، قبله نماز، اوقات نماز، وجوب نماز، تعقیبات و اذکار نماز، 

نماز، قیام و نیت نماز، اقسام نماز مانند نماز خوف، نماز مسافر، نماز جمعه، و .... سـخن گفتـه   
اسـرار   ه، از اسرار نماز، اسرار طهارت نماز، اسرار تـالوت،  است. عرفا نیز بر سر این سفرة گسترد

 اند.  اسرار قنوت، تشهد و سالم نماز پرده برداشته  رکوع و سجده نماز، قیام، 
) را به جان نماز ـ که باقی  23(معارج/ ﴾الَّذینَ هم علَى صالتهِم دائمونَ﴿مولوي آیۀ شریفۀ 

مند است، ولیکن جـان نمـاز از    است: اگرچه نماز عمل فضلاست ـ حمل کرده است. او آورده  
که جان آدمی از صورت او. جان و معناي نماز است که بمانـد.   تر است، چنان صورت نماز فاضل

کنـد.   پس صورت نماز را فقیه بیان می  ﴾الَّذینَ هم علَى صالتهِم دائمونَ﴿که فرمود: چنان
اتصال باهللا من حیـث   الصلوة«کند که:  ن نماز را فقیر بیان میاولش تکبیر، آخرش سالم. و جا

به نظر او شرط صورت نماز، طهارت است با نیم من آب و شـرط جـان نمـاز،    ». ال یعلمه الّا اهللا
چهل سال به مجاهدة جهاد اکبر، دیده و دل خون کردن و از هفتصـد حجـاب ظلمـانی بـرون     

 ). 67: 1371ك؛ مولوي، ر.رفتن و از حیات و هستی حق زنده شدن (
گذاشـتن از آداب فقهـی  و ارکـان شـرعی و     توجهی در اداي نماز و حتـی کـم   از نظر عرفا، بی

ذکـر سـرقت    (ص)ظاهري آن بدترین دزدي است. کاشانی آورده است: وقتی به حضرت رسـالت 
، تـر اسـت   دانید که کـدام دزدي زشـت   شما می»: اقبح السرقۀاتدرون اي «رفت، پرسید که:  می

، گفتند که: چگونه باشـد آن، گفـت:   »سرقۀ الرجل فی الصلوة«فرمود:   گفتند اهللا و رسوله اعلم،
ال یـتم رکوعهـا و ال سـجودها و ال    «کم گذاشتن از رکوع یا سجده یـا خضـوع یـا قرائـت آن:     

 ).همان» ( خضوعها و ال القراءة فیها
ــ  80: 1341، القضـاة  عینر.ك؛ اند ( تک اذکار نماز سري بیان کرده بر این اساس عرفا براي تک

ــ  677: 2ج  1357بـه بعـد، میبـدي،     135: 1364به بعد؛ سهروردي، 167: 1387؛ رازي، 88
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بـه   صـلوة کاشانی معتقد اسـت سـالک بایـد در اذکـار     ). 176ـ 160: 1، ج 1374؛ غزّالی،679
که معناي آن ذکر، صـورت حـال او باشـد، مـثالً در رکـوع چـون        معانی آن متصف شود، چنان

، باید که دل او غرق تجلی عظمت الهی بـود. در تـالوت بایـد بـه     »سبحان ربی العظیم«گوید: 
حسن استماع یا اسماع موصوف باشد. به این معنا که بود یا به حق از حق شنود یا به حـق بـر   

الّـا   صـالة کـه: ال   صـالة ه نظر کاشانی، اختصاص فاتحه و تعیین آن به تـالوت در  حق خواند. ب
دعایی است بـه لسـان عبودیـت در حضـرت      صالةالکتاب، از آن جهت است که معناي بفاتحۀ 

چه؛ طلب هـدایت    ربوبیت بر نعت اخالص و ادب. و مضمون فاتحه بر این معانی مشتمل است،
به ثناي الوهیت و اخالص عبودیت و تصدیر دعـا بـه ثنـا، و     صراط مستقیم دعایی است مصدر

از  را حرمی معظم بیننـد،   صلوةعبودیت از سر اخالص، کمال ادب است. و ارباب ذوق حضرت 
هاي الهی که دو باب دارد، یکی: مدخل، و آن باب تکبیر احرام است، و دوم: مخـرج، و آن   حرم

چندین بارگـاه و موافقـت اسـت، در هـر بارگـاهی       باب تسلیم است. در آن حرم پادشاه عالم را
اي دیگر کرده، و در هر موقفی نزلی دیگر نهاده تا دوستان و آشنایان چون از بـاب تکبیـر    جلوه

کبریاي پادشاه محفوظ شوند، و نـزل مکالمـت و مشـاهدت     درآیند. اول در بارگاه قیام از جلوة 
عظمت بیابند و نزل تواضـع و خضـوع بردارنـد. و     گاه به بارگاه رکوع آیند و جلوةبردارند، و آن

گاه که از باب تسلیم بیرون شوند، پـس غبنـی عظـیم بـود کـه      هذا در جمیع هیئت تا آن علی
کسی به چنین حرمی درآید مسـت غفلـت و بیـرون رود و از مشـاهدة پادشـاه و مکالمـۀ او و       

 ).299: 1358فیض کاشانی، مطالعه بارگاه و نزلش محروم ماند (
یکی آن است، که پـیش از شـروع    صلوةدر رهیافت عرفانی به نماز، از مهام محافظت سالک بر 

در آن دل خود را از استعمال به امور دنیوي و هرچه سبب تشتّت خاطر و توزع باطن و تفـرق  
خوانـد و   کنـد و چـه مـی    حاضر بود که چـه مـی   صلوةهموم بود، فارغ و مجموع گرداند، تا در 

 ﴾و أَنْتُم سکَارى حتَّى تَعلَموا مـا تَقُولُـونَ   الصالةَال تَقْرَبوا ﴿اشد تا خطاب مست غفلت نب
 ) در حقّ او متوجه نبود.43(نساء/ 

آن را زایـل   الصـلوة باید که قبـل   صلوةو هرچه مغیر مزاج باطن بود از هیئت اعتدال جمعیت 
کـدام پادشــاه خواهـد رفــت   گردانـد و دانـد کــه حاضـرِ کـدام حضــرت خواهـد شــد و پـیش       

 ).136: 1364سهروردي،(
خواسـتی رفـت    صـلوة هر گـاه کـه در    (ع) بن الحسینالعابدین علی کند که زین کاشانی نقل می

کـه او را بـاز نشـناختندي، سـبب آن از وي پرسـیدند جـواب داد:        رنگش متغیر گشتی، چنان
 ).378: 1358فیض کاشانی، اتدرون بین یدي من ارید اقف (
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هـاي آن،   الدوله سمنانی پس از بیان مشروح نمـاز ظـاهري، شـرایط ارکـان و بیـان سـنت      عالء
آید. به نظر او نمـازي معـراج    درصدد بیان نماز باطنی و حقیقی ـ که معراج مؤمن است ـ برمی  

تعالی، و در خاطر او غیرحق را مـدخل نمانـد و    است که در آن جمیع ارکان حاضر باشد با حق
نفحات الطاف الهی به مشام جان استشمام کند، یا اثر آن از راه تعرّض به وجـود او   او نیز نسیم

و آخرین حظّـی    را مشاهده کند آن دولت را کجا بود اندازه، العین قرةتر شود و  رسد. و اگر عالی
باشد. وي سپس با اسـتناد   العین قرةکه مصلی را در معراج در عالم شهادت حاصل آید مشاهدة 

بایـد در    نویسد: اگر سالک از این عالمات هیچ نشانی در خـود نیابـد،   سورة اسراء می 72 به آیۀ
ثمره افتاده و خود عشوه ندهد، کـه   تصحیح نماز سعی نماید که آن نماز، ناقص بوده است و بی

من کان فی هذه اعمی فهـو  ﴿فرماید:  که حق تعالی میاز آن ثمرة آن در آخرت خواهد بود، 
دنیا انموذج آخرت است، اینجا نیز از آنچه در آخرت طمـع   ﴾اعمی و اضل سبیال اآلخرةفی 
 ).20و  19: 1369سمنانی، داري نشانی بایستی ( می

وي در ادامه ضمن اشاره به کثرت عالماتی که بدان معلوم شود که نماز سالک به زیـور کمـال   
ربوبیت، انشراح صدر، لـین جلـد،   ، استشمام نفحات الطاف العین قرةمتحلّی بوده است: مشاهدة 

اطمینان دل، سرور سر، راحت روح، وجد، مناجات، استماع سالم حـق عـزّ اسـمه، را از عالئـم     
ها یکی در نماز خود نیابد،  نویسد: اگر از این نشان شمارد و می تشخیص نماز کامل از ناقص می

 ).122 آن نماز را نعوذ باهللا استدراج داند نه معراج (سمنانی،  همان:
کـه انسـان مرتـب     کند و معتقد است چنـان  میر سید علی همدانی، نماز را با آدمی مقایسه می

است از اعضاي باطن و جوارح ظاهر. روح و جسم آدمی را کامل نگوینـد االّ بـه سـالمتی ایـن     
جمله؛ همچنین نماز را هیئتی معنوي اسـت کـه بـدون آن کامـل نگـردد. وي سـپس ضـمن        

بـه اشـارات نمـاز اشـاره      (ص)ماز و ارکان آن با تکیه بر روایات پیامبر اکـرم هاي ن شمارش سنّت
نویسد: طالب سعادت اخروي چـون آواز اذان مـؤذن شـنود، از منـادي عـرض در       کند و می می

مجمع قیامت یاد کند و یقین داند که هر که در دنیا در اجابت این ندا مسارعت نمایـد، در آن  
 د و از هول فزع اکبر ایمن گردد.روز به نداي لطف خوانده شو

آوردن به جهت کعبه، آینۀ دل  و در استقبال قبله، که آن اعراض است از جهات مختلفه و روي
را از غبار ماسوي اهللا پاك گرداند و جناب حضرت صمدیت را قبلۀ دل سـازد و در آن حضـرت   

به سطوت شهود کبریاي  نیاز و مسکنت را شعار خود سازد. و در تکبیر، اصنام هواهاي نفس را
، اشـراق سـبحات تنزیـه و پـاکی حضـرت      »سبحانک اللهـم و بحمـدك  «احدیت بشکند. و در 

از شرور مکاید و اظالل اعالي نفس و هـوا بـه حصـن      ،»اعوذ باهللا«قدوسی مشاهده کند. و در 
 عصمت فاطر کاینات پناه گیرد.
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اینـات اسـت متجلـی دانـد. جمیـع      ، ذات مقدس مسما که قیوم ک»بسم اهللا«و در قرائت اسم 
عمـوم امطـار   » الرحمن الرحیم«اشخاص و افراد و خود را به قوت فیض قیومی قائم بیند، و در 

الطاف جمالی و خصوص آثار انوار کمالی بر خواطر مظاهر و سـرایر مفـاخر متـوالی یابـد، و در     
اول اعیان وجد جاري فیضان انعام و افضال و سریان جود و نوال آن حضرت در جد» الحمدهللا«

مشاهدة تجدد امـواج بحـار رحمـت بـر حقـایق علویـات و       » الرحمن الرحیم«بیند، و در تکرار 
سفلیات او را در دریاي توحید غرقه گرداند و بدایت دایرة ازل با نهایـت نقطـۀ ابـد بپیونـدد. و     

دوث گـري کنـد، پـس حقـارت حـ      از منظر عرفان جلوه» مالک یوم الدین«اینجا جمال طلعت 
خلعت » ایاك نعبد«طالب را در آستانۀ نیاز اندازد و مالزمت آداب عبودیت بر خود واجب داند، 

پس چون صولت خواطف عزت، سایۀ هستی عابد را در اشـعۀ انـوار معبـود محـو       وقت او شود،
 غیر جناب احدیت را حولی و قوتی نبیند و جـز   الحیات بقا رساند،گرداند و از مفازة فنا به عین

از صـفحۀ صـدق و یقـین    » ایاك نستعین«حضرت صمدیت را ناصري و معینی نداند، حقیقت 
، اخطـار دواعـی اوهـام فاسـده و آفـات بواعـث       ﴾فاستقم کما امرت ﴿برخواند. پس در آینـه:  

انـد، مشـاهده افتـد، زبـان اخـالص       تصورات باطله که مزاحم منهج صواب و موقد نیران حجاب
گویـا گـردد. پـس افتقـار مبـارزان صـوف        ﴾انا الصراط المستقیماهد﴿تأیید ربانی به دعاي 

اند ـ تمنّـا    استقامت و سابقان منازل کرامت را ـ که مهتران بارگاه نبوت و سروران عرصۀ والیت 
که  بگویم. پس رقاب همم مردودان بساط قرب را بیند،  ﴾صراط الذین انعمت علیهم﴿کند، 

عواصف غیرت اقدام سعی مطرودان عرصه کرامت را بـه  با غالل دواعی هوا قید کرده و صدمات 
به بـرق مشـیت    بند شهوات بسته و سطوات خواطف عزت، جناح سیر مخذوالن تیۀ حرمان را، 

، 1387باقریان موحد، به ضرورت گفته آید ( ﴾غیر المعضوب علیهم و ال الضّالین﴿سوخته 
 ).214ـ 208: 3ج 

 
 

 عرفان و جامعیت نماز نسبت به  همۀ عبادات  و مراتب کمالی  جمیع انبیا  
اند که نماز عقدي است که در  دانند و گفته عرفا از میان عبادات، نماز را جامع همۀ عبادات می

. و لذا اقامۀ دو رکعـت  آن، جوهرهاي رنگارنگ است، هر رنگی از تحفۀ عزیزي، و حال پیامبري
است. میبدي به استناد به آیات مربـوط   (ع) ب به مراتب کمالی بسیاري از انبیانماز با حضور، قر

اسـت. تکبیـر، ذکـر     (ع) به سرگذشت هریک از انبیا معتقد اسـت: طهـارت، فعـل ایـوب پیـامبر     
و هـو قـائم یصـلی فـی     «. قیـام، خـدمت زکریـا:    ﴾و فدیناه بذبح عظـیم ﴿اسـت:   (ع)ابراهیم

و تلـه  «. سـجود، حـال اسـماعیل اسـت:     ﴾و أنـاب   راکعاً و خر﴿رکوع، فعل داود: ». المحراب
. تسبیح، فعـل فرشـتگان   ﴾اذا ابق الی الفلک المشحون﴿تشهد، فعل یونس است: ». للجین
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گیرد و آن هنگام که بنـدة مـومن دو رکعـت     میبدي نتیجه می». یسبحون بحمد ربهم«است: 
ایـن پیـامبران عطـا کـرده و بـه       کند، رب العـزّه او را کرامـت   نماز با خضوع و خشوع اقامه می

 ).677: 2، ج 1357ر.ك؛ میبدي، رساند ( درجات و کماالت ایشان می
اي باالتر عرفا معتقدند: عبادت همۀ بندگان و ذکر دائمی همـۀ فرشـتگان در    که در مرتبه چنان

عربـی،   ر.ك؛ ابـن دو رکعت نماز جمع است: هم جهاد، و هم حـج، و هـم زکـات، و هـم روزه. (    
کـه غازیـان    اما جهاد آن است که همچنان آمده است: » االسرارکشف«). در 387: 1.، جم1970

به حرب کفار شوند، اول صف برکشند و حرب بسازند، و به مبارزت مبادرت کنند، مـرد دلیـر،   
و با وي جوالن کند، آن مـرد   جوشن درپوشد، در پیش صف شود، و خصم را در میدان خواند، 

هـا بـه تکبیـر     گران بر قفایش ایسـتاده، و حشـم در وي گماشـته، و زبـان    دالور در پیش، و دی
گشاده، و با دشمن به کارزار درآمده، در نماز جمله این معانی، تعبیه شـده اسـت: مـرد مـؤمن     

دربندد، آنگـه   پوشد، چون وضو کند جوشن است که می در آن زره است که می  اول غسل کند،
، امام چون مبـارزان در پـیش شـود، و در محـراب کـه      در صف عبادت و طایفه حرمت بایستد

حربگاه شیطان است با شیطان و با نفس خویش حرب کند، دیگران چشم در وي نهـاده و دل  
تر است. در نماز معناي زکـات اسـت؛    تر و بزرگ در ظفر وي بسته، این جهاد از آن جهاد عظیم

ان ». «تطهـرهم و تـزکیهم بهـا    دقۀصخذ من اموالهم «زکات پاکی مال است، و نماز پاکی تن: 
تـر.   تر و شریف این پاکی جان است و آن پاکی مال، این از آن تمام». الحسنات یذهبن السیئات

در نماز معناي حج است. حج احرام و احالل است، و نماز را نیز تحریم و تحلیل است. در نمـاز  
 ).با تصرف و تلخیص 678: 2، ج 1357میبدي، ، تر ( تر، و شرف وي شامل معناي حج تمام

از نظر سهروردي نمازگزار در هیئت و حالت نماز مشابهت دارد با جمیع مالئکه؛ چراکه مالئکه 
اند و بعضی در سجودند و بعضی در قعود. و هیئـت   اند و بعضی در رکوع بعضی آنند که در قیام

سـت، بـه صـفات همـۀ     که به نظر او بنده مادام که در نمـاز ا  نماز همین چهار چیز است. چنان
اند، یا تسبیح، یا تحمید یا استغفار، یـا   فرشتگان نیز متّصف است؛ چراکه فرشتگان یا به تالوت

ر.ك؛ . بنده هم در هیئت نماز از ایـن شـش صـفت خـارج نیسـت (     (ص)دعا و یا درود بر پیامبر
 ).131و  130: 1364سهروردي،

فَاذْکُرُوا اللَّه قیاما و قُعودا و علَـى جنُـوبِکُم    ةَالصالفَإِذَا قَضَیتُم ﴿میبدي ذیل آیۀ شریفۀ 
) 103(نسـاء /  ﴾کَانَت علَى الْمؤْمنینَ کتَابا موقُوتًا الصـالةَ إِنَّ  الصالةَفَإِذَا اطْمأْنَنْتُم فَأَقیموا 

امروز نیـاز    و هم ناز، آورده است: نماز رازي است میان بنده و خدا، که در این راز هم نیاز است
است و فردا ناز، امروز رنج است و فردا گنج، امروز باري گران، فردا روح و ریحان، امـروز کـد و   
کار و فردا کام و بازار، امروز رکوع و سجود و فردا وجود و شهود. به نظر او از شرف نمـاز اسـت   
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، صـالة ا سـیزده نـام نهـاده:    که رب العالمین صد و دو جایگاه در قرآن ذکـر آن کـرده، و آن ر  
قنوت، قرآن، تسبیح، کتاب، ذکر، رکوع، سـجود، حمـد، اسـتغفار، تکبیـر، حسـنات و باقیـات.       

مأدبـه اهللا فـی االرض    الصلوة«و » معراج المؤمن الصلوة« (ص)میبدي با استناد به حدیث پیامبر
ین، و وسیلۀ المـذنبین،  الصلوة عرس المریدین و نزهۀ العارف«اند:  و کالم علماي سلف که گفته» 

معتقد است براي نمازگزار هفت کرامـت اسـت: هـدایت، کفایـت، کفـارت،      » و بستان الزاهدین
 ).676: 2میبدي، پیشین، ج ( رحمت، قربت، درجت و مغفرت

ایمـانی و اولـین قـدم در شـرك و کفـر       نمازي مساوي با بی از نظر عرفا نماز برابر با ایمان و بی
که نماز موجب رزق و افزایش روزي اسـت. میبـدي آورده    ). چنان84: 1341، القضاةعیناست (

ما سلککم فی سقر؟ قالوا لـم  ﴿گفت:  العزة ربنمازي است، که  است: اول قدم از شرك، بی
و مـا کـان اهللا   ﴿نهاد آنجا کـه گفـت:    صالة) و اسم ایمان در  .42مدثر/(﴾نک من المصلّین

و أمـر  ﴿) اي صالتکم، و وعدة روزي به نماز داد آنجا که گفت: .143بقره/ ( ﴾لیضیع ایمانکم
 ).677:  2؛ ر.ك؛ میبدي، پیشین، ج 132طه /( ﴾اهلک بالصلوة الی قوله... نحن نرزقک

 (ص)از نظر عرفان اینکه عدد نمازهاي فرایض، پنج آمده است بـر وفـق اصـول شـرایع مصـطفی     
نده این پنج نماز به شرط و وقت خـویش  ، و چون ب»بنی االسالم علی خمس«است که فرمود: 

العزه وي را ثوابِ جملـه اصـول شـرایع بدهـد. عرفـا در تأویـل عـدد رکعـات نمـاز           بگزارد، رب
معتقدند: نماز دو رکعتی از آن است که بنده دو قسم است: یکی روح، دیگـر تـن؛ یکـی شـکر     

ایمـان؛ نمـاز سـه   روح است و دیگري شکر تن. و در باطن آدمی سه گوهر اسـت: دل، عقـل و   
رکعتی شکر این سه خلعت است. و باز ترکیب آدمی از چهار طبع است: نماز چهاررکعتی شکر 

اش از روي اشـارت گویـد:    آن چهار طبع است. گو اینکه خداي تعالی به تعبیر میبدي به بنـده 
، و بـه  گانی شکر ایمان، دل و عقـل  بندة من به نماز دوگانی شکر تن و جان گذار، و به نماز سه

  تر اسـت،  قدر وسع و امکان تا پیدا گردد که مؤمن از همه مطیع چهارگانی، شکر چهار ارکان به
؛ و نیـز ر.ك؛  976: 2میبدي، پیشـین، ج  تر ( تر، و درجۀ وي نزدیک حق رفیع و کار وي شریف

 ).141: 1384سبزواري،
واستَعینُوا ﴿ث از آیـۀ  گوید، در ضمن بح وقتی سخن از اسرار نماز می »فتوحات« عربی در ابن

 رِ وبالةِبِالصا  الصإِنَّه لَى لَکَبِیرَةٌوینَ إِال ععبه چگونگی یـاري نمـاز بـراي    45(بقره /  ﴾الْخَاش (
) 5فاتحـه / (﴾إِیاك نَعبـد و إِیـاك نَسـتَعینُ   ﴿نمازگزار اشاره کرده، با استناد به آیۀ شریفۀ 

منزلۀ نماز فرود آورده است چون او جلّ جالله خود فرمود که  معتقد است خداوند خودش را به
فقط از پروردگارش یاري بخواهند. اینکه دستور داده در ذکر و شکرش از نمـاز یـاري گیرنـد،    
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ر.ك؛ منزلۀ نفس خودش و در یاري بنـده بـر ذکـر و شـکر او قـرار داده اسـت (      پس نماز را به
اي باالتر معتقد است هرکس داخل در  ). وي در مرتبه822؛ همان: 386: 1، ج 1970عربی، ابن

 ).387همان: نماز شد، درواقع، به حق تعالی تلبس و تشبه پیدا کرده است (
بـه   (ع) شد، علـی  کند که چون وقت نماز می نقل می (ص)فیض کاشانی از یکی از همسران پیامبر

فرمود: وقت اداي  گفتند: اي امیرمؤمنان تو را چه شده؟ می د. به او میلرزی پیچید و می خود می
ها عرضه کرد، آنها از تحمل آن  ها و کوه رسیده است که خداوند آن را بر زمین و آسمان امانتی

 ).378: 1ق، ج 1428ر.ك؛ فیض کاشانی، زدند ( باز سر
با عنایت به دو بعـد  » تلعنه الصلوةو رب مصلّ «با استناد به حدیث  »بیان السعادة«گنابادي در 

قالبی و روحی انسان، نماز را به نماز قالبی و روحی تقسیم کرده، معتقد است براي نماز قـالبی  
که در فقه الرضاست. احکام باطنی نماز از حد بیرون اسـت، چـون   هزار حکم است؛ چنان چهار

منتهـاي   به اینکه غایت روح، عالَم بـی  روح انسان داراي حد و اندازه نیست. به نظر وي با توجه
تعالی است، هرچه قرب مصلِّی به حق تعالی بیشتر و تشـبه او بـه مالئکـه مقـربین زیـادتر       حق

 ).401: 2، ج 1408ر.ك؛ گنابادي، شود، حدود باطنی نماز زیادتر است (
 نماز، راز و نیاز

که بنده را با خدا نیـاز باشـد و    از نظر عرفان اسالمی  نماز هم نیاز بنده است به خداي عزوجل
دوست است با دوست که دوست را با دوست راز باشد. هر که نماز نکند نه نیاز بندگان  هم راز

 ). 39: 1347خاقانی، دوستان ( دارد و نه راز
و أَنـتُم   الصالَةَیا أَیها الَّذینَ آمنُواْ الَ تَقْرَبواْ ﴿، ذیل آیۀ شریفۀ عوارف المعارفسهروردي در 

(نساء/) آورده است: سرّ  این کالم الهی این است کـه هـر    ﴾سکَارى حتَّى تَعلَمواْ ما تَقُولُونَ
گوید، مست است و نهی کرده است که مست نزدیک نماز  آن کس نماز کند و نداند که چه می

 رود.  

 مقدمات و اجزاي نماز در رهیافت عرفانی. 1
 طهارت در نماز

در فقه آمده است، یکی از مقدمات نماز، طهارت و وضـو یکـی از مصـادیق آن اسـت.      که چنان
دربـارة کیفیـت وضـو و ادعیـۀ مربـوط بـه        (ع)لحاظ عرفانی و مطابق حدیثی که از امام علـی  به

خداي متعال براي هـر قطـره     )70: 3ق، ج 1401ر.ك؛ کلینی، وضوي سالک وارد شده است، (
و دعاي در حین وضوي او  (ع)طالب بن ابیاز آب وضوي سالک ـ که وضوي او مانند وضوي علی 

آفرینـد کـه تقـدیس و تسـبیح خـداي       اي مـی  همچون دعاي او با حال و حضور باشد ـ فرشته 
 نویسد. گوید و تا قیامت ثواب آن را براي وضوگیرنده می سبحان را می
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شود، بر آن مهـر   هایی نوشته می ی وارد شده است که عمل وضوي اهل ایمان در برگهدر روایات
کنندة زنگـار   ). وضو، پاك40: 8م.، ج 2005ر.؛ ،گیرد. ( شود و زیر عرش الهی قرار می نهاده می

هـایی چـون سـتم، دروغ و     گناه و ازبین برندة هر پلیدي معرفی شده است و در نتیجه، پلیدي
جمع نیست، بلکه هریک از اینها ناقض وضوست، چناناه با وضوي حقیقی قابلگ امثال آن هیچ

کند  که از نظر فقه، حدث و خواب ناقض وضوست. اینکه دروغ یا ستم وضو را نقض یا نقص می
که تحصیل طهارت  مربوط به سرّ و رازهاي مربوط به وضوست نه وضوي ظاهري و فقهی. چنان

کـس در   چیـز و هـیچ   ي خداي تعالی و شـرکت نـدادن هـیچ   کبرا یعنی شریک قائل نشدن برا
ارتباط با او نیز از اسرار وضو و طهارت است. اینکه در سورة یوسف بیشتر اهل ایمان را مشرك 

(یوسـف/   ﴾و ما یؤْمنُ أَکْثَرُهم بِاللّه إِالَّ و هم مشْرِکُونَ﴿کنـد:   و آلوده به نجاست معرفی می
الَّذینَ آمنُواْ إِنَّما الْمشْرِکُونَ نَجس فَـالَ یقْرَبـواْ الْمسـجِد الْحـرَام بعـد       َا أَیها﴿)، یا106

 فْتُمإِنْ خ ذَا وه هِماملَۀًعیع        ـیملع إِن شَـاء إِنَّ اللّـه هـن فَضْـلم اللّـه یکُمغْنی فوفَس
یمکر.ك؛ طهارت و راز وضو و حقیقـت نمـاز اسـت (   ) از نظر عرفا مربوط به سرّ 28(توبه/ ﴾ح

عربی طهارت را به طهارت حسی و معنوي و نیز طهارت معنوي  ). ابن36:  1382جوادي آملی،
الـنفس    طهـارة «نویسـد:   کند. او می را به طهارت نفس و طهارت عقل و طهارت سرّ تقسیم می

السـرّ مـن    طهـارة و الشـبه و  العقل من دنس االفکـار   طهارةمن سفساف االخالق و مذمومها و 
 ).330: 1،  ج 1970عربی، ابن» (النظر الی االغیار

اصوالً در عرفان ضمن تأکید بر لزوم رعایت آنچه در فقه آمده است از اعمال ظـاهري، همـواره   
شود. در رهیافت عرفانی بـه   هاي درونی عبادات تأکید می بر لزوم راهیابی به ابعاد باطنی و الیه

اي منظور طهارت و پاکیزه کردن نفس و  ه وضو پس از وضوي ظاهري، در مرتبهطهارت ازجمل
اي باالتر، طهارت سرّ است. در طهارت نفس مکلِّف موظـف بـه پیراسـتن     عقل است و در مرتبه

که در طهارت عقل، موظف به پرهیز از افکار  ها و رذایل اخالقی است. چنان نفس از تمام زشتی
تر یعنی طهارت سرّ  اي عالی ده و شبهات رهزن سلوك است و در مرتبهکنن هاي گمراه و اندیشه

 ـ که مرتبۀ حقیقت طهارت است ـ سالک موظف به روگردانی روح از مشاهدة غیر است.
) 222(بقـره /  ﴾إنَّ اللَّه یحب التَّوابِینَ و یحب الْمتَطَهِّرِینَ﴿کاشانی با استناد به آیۀ شریفۀ 

) اهـل طهـارت را سـه طایفـه     23(معارج / ﴾الَّذینَ هم علَى صالتهِم دائمونَ﴿ و آیۀ شریفۀ
طایفۀ عوام مؤمنان که طهارتشان بر ظواهر و تنظیـف بـدن و لبـاس و مکـان      .1دانسته است: 

بـر طهـارت بـر وفـق طایفـۀ اول،      . طایفۀ عوام صوفیان و خـواص مؤمنـان کـه افـزون    2است. 
. 3از تزکیۀ نفس از اخالق ذمیمه و تصفیۀ قلب از لـوث محبـت دنیـا.    طهارتشان عبارت است 

بـر مشـارکت بـا طایفـۀ اول و دوم در     طایفۀ خواص صوفیان و اخص خواص مؤمنان که افـزون 
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کاشـانی،  طهارت ظاهر و باطن، طهارت آنها بر پاکیزگی سرّ از لوث مالحظۀ اغیار متفرد است (
1367 :290.( 

، نـاظر بـه طهـارت ظـاهري و     »بالحنفیۀ السهلۀ السـمحۀ « یف بعثـت به نظر کاشانی، حدیث شر
دائمـه،   صـالة مقتضاي عزیمت در درنتیجه رخصت براي نماز عموم است، ولی اهل خصوص به

 ).291اند (همان:  ، موظف و مأمور به باطن طهارت﴾همعلی صلواتهم دائمون﴿
وجه عملی که مخـالف رضـایت   چهیبندد که به اش پیمان می در نیت وضو، سالک با قلب و روح

اي  حق تعالی است، انجام ندهد و جمیع عباداتش را خالص بـراي خداونـد گردانـد و در مرتبـه    
تنها غیر حق تعالی را نبیند، بلکه به غیرحق توجهی هم نکنـد.   باالتر در درونش نیت کند تا نه

عمیـت عـین ال   «رمـود:  که در دعاي عرفه ف (ع)درواقع، از نظر عارف، حقیقت کالم امام حسین
 ) همین است.: دعاي عرفه1350قمی،، (»تراك

اما در شستن صورت که از نظر عرفان، اصل شستن باید با آب ریاضت از اقیانوس نـور و مقـام   
هاي تعلق بـه دنیـا و    شوي قلب است از ناپاکی و قدس الهی انجام شود، سالک موظف به شست

گردان باشد. درواقع، از  مافیها، و درواقع، باید تا جایی که ممکن است، از دنیا و تعلقات آن روي
عرفان اسالمی طهارت واقعی مربوط به سرّ و روح است که باید از دنس توجه به غیر پـاك   نظر

 ).88: 1384سبزواري،)( 115(بقره /  ﴾فَأَینَما تُولُّوا فَثَم وجه اللَّه﴿شود؛ یعنی عینیت 
 ها، از تمام آنچه در دست دارد از نقد و جنس و دنیا و آخـرت دسـت   که در شستن دست چنان 

معنی ترك هر چیزي است که در تحـت  شوید و به تعبیري، از نظر عرفان، دست شستن به می
تر عارف از علم و زهد و طاعت و همۀ آنچه از ایـن   که در مرتبۀ عالی تصرف سالک است. چنان

شوید. و لذا از رابعـه عدویـه    آید، مانند ثواب و جنت و حور و قصور، دست می دست میامور به
پرستم، در دوزخم بسوز، و اگر بـه امیـد بهشـت     خداوندا اگر تو را از خوف دوزخ مینقل است: 

پرستم، جمال باقی از من دریـغ مـدار    پرستم، بر من حرام گردان. و اگر از براي تو تو را می می
 ).  87: 1398نیشابوري، (

سـالک بـه    معناي مسح عقل است. درواقع، با مسح سر،که مسح سر در رهیافت عرفان به چنان
کند تا ببیند آیا از محبت دنیا و آنچه متعلّق به آن است از مال و جـاه و   نفس و عقل توجه می

خانـۀ دلـش مراجعـه     اي بـاالتر، بـه بـاطن و نهـان     ... چیزي باقی مانده است یا خیر و در مرتبه
بـاقی  کند تا ببیند از دنس انانیت و حدث غیریت که حاجب و مانع بین او و محبوب اسـت   می

بینی و بینک انّی یناز «) و لذا از حالج نقل است که گفته است: 89مانده است یا خیر (همان: 
 ).12: 1394ماسینیون،» (عنی ـ فارفع بفضلک انی من البین
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شود، در اصطالح عرفان یا قوة نظریه و عملیـه   منظور از رجلین ـ دو پا ـ که مسح یا شسته می  
منظور از مسح رجلین عبارت اسـت از جلـوگیري از انحـراف و     است و یا قوة شهویه و غضبیه.

اي دیگر، تنزیه هر دو قوة علمیـه و عملیـه از سـیر الّـا      روي. هریک از این دو قوه. در مرتبه کج
فَاخْلَع نَعلَیک إِنَّک بِـالْواد الْمقَـدسِ   ﴿در  (ع) باهللا و فی اهللا. و لذا خلع نعلین حضرت موسی

 ).24: 4، ج 1414سید حیدر آملی، اند ( ) را اشاره بدان دانسته12(طه /  ﴾طُوى
فـیض   » (الوضوء علی الوضـوء، نـور علـی نـور    «: (ص)بر همین اساس عرفا حدیث شریف پیامبر

اند و معتقدند اگر وضوي  را به وضوي ظاهري و باطنی معنا کرده ؛ )302: 1، ج 1428کاشانی، 
رح مختصر افعال آن گذشت ـ انجام پذیرد، نور بر نـور خواهـد    ظاهري با وضوي باطنی ـ که ش 

 کند. بود و قلب و دل سالک را نورانی و براي ارتباط و اتصال با مبدأ هستی آماده می
طهارت علم   کند که گفت طهارت هفت است: بن عبداهللا تستري نقل میابونصر خاقانی از سهل

اعت از معصیت، طهارت یقین از شک، طهـارت  از جهل، طهارت یادکرد از فراموشی، طهارت ط
). فـیض  3: 1347خاقـانی، عقل از حمق، طهـارت گمـان از تهمـت، و طهـارت دل از غیـر او (     

فـیض کاشـانی،   کاشانی براي طهارت چهار مرتبه قائل است: طهارت ظاهر، جوارح، قلب و سرّ (
1358  :212.( 

ظـاهر جـاي نگریسـتن خلـق، جـاي      به نظر عرفا از آنجا که باطن جاي نگریستن حق است و 
). از حـارث  4:  1347خاقـانی،  نگریستن حق به پاکی سزاوارتر از جاي نگریستن خلق اسـت ( 

علـی اعمـال    موقوفـۀ ان القلوب اول محل التکلیف، و ان االعمال االبدان «محاسبی نقل است: 
 ).104م:  1994مکّی، » ( القلوب

حقیقت آن به چهار چیز حاصل آید؛ یعنی شسـتن  در تعابیر دیگري از عرفا، طهارت معنوي و 
 : چهار چیز به چهار چیز

و أَما الَّذینَ ابیضَّـت  ﴿. شستن نامۀ گناه به آب توبه تا سفیدنامه و سفیدروي باشی؛ چراکه 1
 )107عمران/ (آل ﴾اللَّه هم فیها خَالدونَ رحمۀِوجوههم فَفی 

سـیماهم فـی   ﴿تا سیماي صالح در سـالک پدیـد آیـد؛ چراکـه     . شستن روي با آب دیده 2
هِموهج29(فتح / ﴾و( 

نعـم  ﴿. پاك کردن و شستن زبان به استغفار تـا از لـوث لغـو و حشـو پـاك گـردد؛ چراکـه        3
 ﴾االستغفار االستظهار

رضـا  . شستن دل به تفکر، که فکر پروبال مرغ، دل است، که او را از ذکر مکر دنیا به ریـاض  4
 کشد.
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ر لونـه فقـالوا لـه:        بن ابیکند: و کان علی خرگوشی نقل می طالب ـ علیه السالم ـ اذا توضّأ تغیـ
نراك یا امیرالمؤمنین اذا توضّأت اصفر لونک و تغیر، فقال: اتدرون بین یـدي مـن اقـف و مـن     

 ).233: 1378خرگوشی، اُناجی؟(
 

 هاي باطنی دیگر اعمال و اذکار نمازالیه. 2
پس از بیان کیفیت اعمـال ظـاهر نمـاز، سـالک نمـازگزار را توصـیه        السیفیهمناهجنی در جوی
کند که از لب و روح نماز غافل نشود و به قشر و صورت آن قانع نگـردد، بـه نظـر او فایـدة      می

قدر بود که شمشیر از گردن بازدارد، اما آن نماز که کلید بهشـت را بشـاید کـه     صورت نماز آن
، وراي این ارکان و هیئت مخصوص است. به نظر جوینی هریک از اعمـال و  الصالة الجنۀمفتاح 

اذکار نماز تبیینی باطنی دارد، او آورده است: چون سالک آواز مؤذن بشنود، نفخ صور و نـداي  
قیامت بر خاطر بگذارند، و در هر کار که باشد فروگـذارد، و از بسـط برخیـزد، و کمـر بنـدگی      

اي بشنوند، که در دنیا این  داند که در روز عرض، نداي رحمت و بشارت طایفهدربندد، و یقین 
 ). 62: 1363ر.ك؛ جوینی،ندا را به بسط و استبشار تلقی کرده باشند (

به نظر او به لحاظ اینکه طهارت ظاهر چون پوست و غالف است، نسبت بـه طهـارت بـاطن، و    
ست ـ به خاك و آب برداشت، بایـد کـه    چون سالک حدث و خبث ظاهر را ـ که نظرگاه خلق ا 

باطن را ـ که محلّ نظر ربوبیت است ـ به آب توبه و استغفار از کـدورات و ظلمـات معاصـی و      
اخالق دري پاك گرداند. به نظر جوینی، معناي پوشانیدن عورت ظاهري آن است که آنچـه از  

ایـن معنـا آن اسـت کـه       که روح و سـرّ وي قبیح و مذموم بود از نظر مردم فراپوشاند. درحالی
و هـو  ﴿قبایح و فضایح باطن خود را از نظر حق بپوشاند. و از او چون توان چیزي پوشـانیدن:  

) پس طریق آن بود که توبه و خـوف خجالـت و حیـا پـرده      .6حدید /( ﴾علیم بذات الصدور
د خجـل  که بندة آبق که در حضرت خداوندگار خو سازد، و به فضایح خود فروگذارد. و همچنان

یـا أَیهـا الَّـذینَ    ﴿) 64و  63جوینی، همـان:  و شرمسار ایستاده بود، در آن حضرت بایستد (
 وا إِلَى اللَّهنُوا تُوبۀًآمبتَو کُمئَاتیس نکُمکَفِّرَ عأَن ی کُمبى رسا عوح8تحریم / ( ﴾نَّص.( 

گـر جهـات اسـت، در رهیافـت عرفـانی بـه       گردانی از دی  روي به قبله آوردن، که در ظاهر روي
نویسد نفس خود را و هواي خود را، ال، بـل،   گردانی از هر دو عالم است. جوینی میمعنی، روي

فَمنْ یکْفُرْ بِالطَّـاغُوت  ﴿و در جمال این آیه نگرد که: ». مودع صلوةصل «کلّ کون را وداع کند: 
بگوید، و معناي اهللا » اهللا اکبر«) پس .256بقره / (  ﴾عرْوةِ الْوثْقَىو یؤْمن بِاللّه فَقَد استَمسک بِالْ

اکبر آن است، که حق تعالی از هرچه در وهم و خیال آید و اندر عقل مخلوقات گنجـد، بـزرگ   
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است: سبحان من ال یعلم عظمته اال هو. و اینجا در باطن باز جوید: کفی بنفسک الیـوم علیـک   
تـر از   یابد، اگر در نظر او حق ـ جل جالله ـ بـزرگ    تر از حق میچیز بزرگ حسیباً. تا خود هیچ

تر بود، پس اگر هواي را مطیع بـود ـ والعیـاذ     همه بود، این را عالمت آن باشد که حق را مطیع
أفرأیت من اتخذ الهه ﴿دروغ گفته باشد: » اهللا اکبر«تر باشد، پس باهللا ـ هوا در نظر او بزرگ 

 ).23جاثیه/ (﴾هواه
إِنِّی وجهت وجهِی للَّذي فَطَرَ السماوات و األَرض حنیفًا و ما أَنَاْ ﴿اینجا خطري عظیم بود: 

و این همان معناست که در استقبال قبله گفته شد. جهـد کنـد تـا در ایـن      ﴾منَ الْمشْرِکینَ
دروغ گفته باشـد و نمـازي را   وقت روي دلش جز مواجهۀ جناب قدس الوهیت نبود، که اگر نه 

) 66و  65جوینی، همـان:  که افتتاح به دروغ کند در عرصۀ عرصـات اعتبـاري و وزنـی نباشـد(    
﴿ موی ملَه یمۀِفَلَا نُقامینًا الْقز105(کهف/  ﴾و ( 

بیند  در رهیافت عرفانی سالک در استعاذة آغاز نماز خودش را در درگاه صمدیت حق تعالی می
 کند. ، مسما و حقیقت را که همه چیز از اوست قصد می»بسم اهللا«اسم در و از 
همۀ مخلوقات را بیند کـه دم » رب العالمین«کرانۀ او، و در  هاي بی شکر نعمت» الحمدهللا«در 
به مشاهدة انواع الطاف و رحمت حق » الرحمن الرحیم«اند، در  دم، در وجود و بقا بدو محتاجبه

 مت کند تا در دلش داعیۀ رجا پیدا شود.تعالی با بندگان ه
نیازي حق را مستحضر شود تـا داعیـۀ خـوف سـر      کبریا و عزت و بی ﴾مالک یوم الدین﴿در 

برزند و بدین خوف و رجا در روز حساب و جـزا از سـطوت قهـر بـار خـداي خـالص یابـد. در        
د و این ندا کـه:  تبرّي جوی) 23جاثیه/ (﴾الهه هواه﴿و از  تجدید اخالص کند،  ﴾ایاك نعبد﴿
عبـادت و اخـالص    ﴾ایاك نسـتعین ﴿) و در 78( انعام/ ﴾یا قوم انی بريء مما تشرکون﴿

ال حول عن معصیۀ اهللا اال بعصمۀ اهللا و ال قوة خود را مدد و معاونت از او جوید، و یقین داند که: 
قدیس و تجدیـد  . به نظر جوینی سالک چون از توحید و تحمید و تعلی طاعۀ اهللا اال بتوفیق اهللا

پـس   ).75ــ  65جوینی، همـان:  االکرمین است ( اخالص و استعانت بپرداخت در حضرت اکرم
او » وصـول «سـؤال کنـد از راهـی کـه بـه       ﴾اهدنا الصراط المستقیم﴿وقت سؤال است و با 

صراط الذین انعمت ﴿انـد.   مفضی شود به نعمت و کرامتی که انبیا و اولیا بدان مخصوص بوده
اند، چون جهودان و ترسـایان و   از مراقبت بیگانگان که از این نعمت محروم بوده پس ﴾علیهم

 ).77جوینی، همان: (﴾ غیر المغضوب علیهم والضالین﴿دیگر کافران استعادت جوید: 
داند به نظـر وي مصـلِّی در    همدانی با استناد به روایات، ترك نماز را موجب کفر می القضاةعین

را دارد . بـه نظـر ایشـان اینکـه نمـاز       ﴾إِنّی ذَاهب إِلَـى ربِّ ﴿آماده شدن براي نماز زمزمۀ 
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خـاطر ایـن اسـت کـه بـا سـورة فاتحـه        ، به»ال صلوة اال بفاتحۀ الکتاب«فاتحه نماز نیست:  بی
شـود. و   ، براي سالک ممکن و میسر مـی ﴾سقاهم ربهم شرابا طهورا﴿شراب طهور نوشیدن 

 ).88: 1341، القضاةعیناگر این نباشد، عمر به باد بیگانگی رفته نه آشنایی (
بـه متخاصـمان    (ع)دهد. موالنا از زبان داود اصوالً، از نظرعرفان مکاشفات ربانی در نماز روي می

 تا حقیقت امر بر من مکشوف آید.  گوید باید به نماز شوم  می
 تا روم من سـوي خلـوت در نمـاز   

 
ــاي راز   ــن احــوال از دان  پرســم ای
 

ــات   ــاز آن التف ــوي دارم در نم  خ
 

ــالت قــرَّةُمعنــی   عینــی فــی الص 
 ســت از صــفا روزن جــانم گشــاده 

 
 واســطه نامــه خــدا رســد بــی مــی 
 

 نامـــه و بـــاران و نـــور از روزنـــم
 

ــی  ــه  م ــد در خان ــدنم  فت  ام، از مع
 

رو در نظر عارف گاه درد و حسـرت بـر    از همین). 2403ـ 2400: ابیات 3، دفتر 1363موالنا، (
: 2همان، دفتر شده بدون التفات (ر.ك؛ موالنا، شده، نزد خدا بهتر است از نماز گزاردهنماز فوت

 ).2779ـ 2771ابیات 
عرفانی، از نظر عرفا اصوالً نماز دائمی است و آغاز و انجام نـدارد  که اشاره شد در رهیافت  چنان

و پنج وعدة نماز نماد است. و اال اگر اهل ایمان از نماز و راز و نیاز با حضرت حق جـدا شـدند،   
 : ابیات   6همان، دفتر آب را دارند ( موالنا،ازافتادهسرنوشت ماهی بیرون

 ).26722ـ2669
از جمله نماز، کالبدي دارد و جانی؛ صـورتی دارد و معنـایی؛ کالبـد     حاصل آنکه جمیع عبادات

نماز همان آداب و حرکات و سکنات و اوراد و اذکار نماز است، اما جـان نمـاز، حضـور قلـب و     
یک از عبادات به  خلوص نیت و صفاي دل و آراستگی به اخالق فاضله است. و از نظر عرفا هیچ

تر به خدا راهی است؟ پاسخ داد:  نا پرسید آیا از نماز نزدیکاهمیت نماز نیست. شخصی از موال
هم نماز! اما نماز، این صورت تنها نیست. این قالب نماز است؛ زیرا که این نماز را اولی اسـت و  
آخري است. و هر چیز را که اولی و آخري باشد، آن قالب باشد؛ زیرا تکبیـر، اول نمـاز اسـت و    

نستیم که جان این نماز، این صورت تنها نیست، بلکه استغراق اسـت  سالم، آخر نماز ... پس دا
گنجد. جبرئیل نیـز کـه معنـی     ماند و آنجا نمی ها برون می همه صورت و بیهوشی است که این

 ترین سفري معنوي است. ). حاصل آنکه نماز عالی12: 1384موالنا، گنجد ( محض است نمی
) با استناد به حـدیث شـریف   19(علق/ ﴾ِب و اقْتَر واسجد﴿سید حیدر آملی ذیل آیۀ شریفۀ 

ان الصـالة خدمـۀ و   «، و نیز حدیث شریف »قربان کلّ مؤمن الصالة«که فرمود:  (ص)پیامبر اکرم
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) نماز را به نمـاز اهـل   153: 4؛ ر.ك؛ آملی، همان، ج 19: 3ق، ج 1414آملی، ، (»قربۀ و وصلۀ
الصالة خدمۀ و قربۀ و «نویسـد:   تقسیم کرده، میشریعت، نماز اهل طریقت و نماز اهل حقیقت 

به نظر سید حیدر، نماز ». هی الحقیقۀ  فالخدمۀ هی الشریعۀ، والقربۀ هی الطریقۀ، والوصلۀ  وصلۀ،
فقهی و شریعتی آن است که خداوند را عبادت کنی، و نماز طریقتی آن اسـت کـه خداونـد را    

را در مقام احدیت الفرق بعد الجمع مشـاهده  حاضر بدانی و نماز اهل حقیقت آن است که خدا 
کنی. تقسیم دیگر سید حیدر براي اقسام نماز و نمازگزاران، تعبیر عبادت عامه، عبادت خاصـه  

عنوان عبودیت و عنوان تذلل و از قسم دوم بهاست. وي از قسم اول به خاصۀالخواصو عبادت 
). ایشـان بـا اسـتناد    187و  181: 1363ر.ك؛ آملی، کند ( عنوان عبودت یاد میاز قسم سوم به

ی «که فرمود:  (ص)به حدیث پیامبر اکرم ی بربـی، و عرفت ربی بعین ربو نیـز حـدیث   » رأیت رب
نتیجـه  » الطیب و النساء و جعلت قرة عینی فی الصـالة   حبب الی من دنیاکم ثالث،«آن حضرت: 

ري است؛ چراکه اهـل عبـودت ـ     گیرد که بین نماز اهل عبودیت و اهل عبودت فاصلۀ بسیا می
ایسـتند و نمـاز    اند که با چشم محبوب به مشاهده و نظارة محبوب می الخواص ـ کسانی  خاصۀ

 ).166: 4ق.، ج 1414آملی، المحبوب است و الغیر (آنها مشاهدة محبوب به عین
 گیري نتیجه

ي در ادیان ابراهیمـی  نماز  یکی از مظاهر عبادت در تمام ادیان الهی، بلکه بارزترین عمل عباد
هـایی دارد، امـا    است و این عمل مشترك گرچه در مواردي از نظر منسک و شکل عمل، فـرق 

شدة همۀ ادیان الهی و مورد سفارش همـۀ پیـامبران اسـت، امـا      کلیت آن مورد قبول و تشریع
آن چیـز  هاي معنایی و رمز و رازهاي درونی و عرفـانی   جایگاه رفیع این عبادت در اسالم و الیه

دیگري است. عرفان اسالمی ضمن تأکید بر اعمال ظاهري نماز و لزوم تحفظ بـر آنهـا، نمـاز را    
.  داندکه در آن، جوهرهاي رنگارنگ است، هر رنگی از تحفۀ عزیزي، و حال پیـامبري عقدي می

 است (ع) و لذا اقامۀ دو رکعت نماز با حضور، قرب به مراتب کمالی بسیاري از انبیا
از نظر عرفا نمازگزار در هیئت و حالت نماز مشابهت دارد بـا جمیـع مالئکـه؛ چراکـه      کهچنان

اند یا  در رکوع یا در سجود و یا در قعود. و  هیئـت نمـاز همـین چهـار چیـز       مالئکه یا در قیام
 است.

در سخن از رکعات نماز، عرفـا معتقدنـد بـراي هـر دسـته از نمازهـا، دو، سـه و چهـاررکعتی،         
ت: نماز دورکعتی از آن است که بنده دو قسم است: یکـی روح، دیگـر تـن؛ یکـی     کارکردي اس

شکر روح است و دیگري شکر تن. و در باطن آدمی سه گوهر اسـت: دل، عقـل و ایمـان؛ نمـاز     
رکعتی شکر این سه خلعت است. و باز ترکیب آدمی از چهار طبع است: نمـاز چهـاررکعتی   سه

 شکر آن چهار طبع است.
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طهارت نماز معتقدند: آنجاکه بـاطن جـاي نگریسـتن حـق اسـت و ظـاهر جـاي         در سخن از 
به پاکی سزاوارتر از جـاي نگریسـتن خلـق اسـت.      -باطن-نگریستن خلق، جاي نگریستن حق

دانند: شستن نامۀ گناه به آب توبـه تـا   حصول میکه حقیقت طهارت را با چهار چیز قابلچنان
با آب دیده تا سیماي صـالح در سـالک پدیـد آیـد؛     سفیدنامه و سفیدروي باشی؛ شستن روي 

پاك کردن و شستن زبان به استغفار تا از لوث لغو و حشو پاك گردد و شسـتن دل بـه تفکـر،    
که فکر پروبال مرغ دل است و او را از ذکر مکر دنیا به ریاض رضا کشد. بر همین قیـاس عرفـا   

ار و آثـاري را برشـمرده انـد. الحمـد هللا رب     تک اذکار نماز، استقال قبلۀ نماز و...  اسر براي تک
 العالمین.
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 منابع و مآخذ
 قرآن
 البالغه نهج

 کتاب مقدس
ـه    ). 1363آملی، سید حیـدر. (  رالحقیق وا ـه و ان ر الطریق ـوا ـریعه و اط ش ر ال سرا و  مقدمـه .ا
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سان العربم.).1990منظور. ( ابن  دار صادر.. بیروت: 2ج  .ل
دگار نمازیه).  1387باقریان موحد، رضا. (  پژوهی بشرا. . قم: مؤسسۀ فرهنگی دینهاي مان
 تهران:  مرکز. .دو مجدد). 1381پورجوادي، نصراهللا. (

خ العرب  قبل االسالم). 1355لی. (جواد ع  . بیروت: دارالعلم للمالیین. المفصل فی تاری
 . قم: اسراء.رازهاي نماز). 1382جوادي آملی، عبداهللا. (

سیفیه). 1363جوینی، محمدبن احمد. (  به اهتمام نجیب مایل هروي. تهران: مولی.   .مناهجال
 بیروت: دار احیاء التراث العربی. .الشیعۀوسائل ق.). 1403حر عاملی، محمدحسن. (

: شـرح چهـل حـدیث    الرسالۀ العلیۀ فی االحادیث النبویۀ). 1344الدین. ( حسینی کاشفی، کمال
الدین حسنی ارموي (محدث). تهران: بنگاه ترجمه و نشـر   ، به تصحیح و تعلیق جاللنبوي

 کتاب.
کوشـش ایـرج افشـار.     بـه  .گزیده در اخالق و تصوف).1347خاقانی، ابونصر طاهربن محمد. (

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 . ابوظبی: المجمع الثقافی.تهذیب االسرار). 1378خرگوشی، عبدالملک. (

 .مصحح عزیزاهللا علیزاده. تهران: فردوسمرصاد  العباد.). 1387الدین ابوبکر. ( رازي، نجم
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 آثار و مفاخر فرهنگی.. تهران: انجمن شرح نبراس الهدي). 1384سبزواري، مالهادي. (
. به اهتمام نجیب مایل هروي. تهران: شـرکت  مصنفات فارسی). 1369سمنانی، عالءالدوله. ( 

 انتشارات علمی و فرهنگی.
. ترجمۀ ابومنصوربن عبدالمؤمن اصـفهانی.  عوارف المعارف). 1364الدین. ( سهروردي، شهاب

 فرهنگی. به اهتمام قاسم انصاري. تهران: شرکت انتشارات علمی و
. التنبیهات العلیۀ علـی وظـائف الصـلواةالقلبیۀ   ). 1371بن احمد. (بن علیالدینشهید ثانی، زین

 مشهد: معروف به اسرار الصلوات آستان قدس رضوي.
ـرهالفقیه م.). 2005جعفر محمدبن علی. (صدوق، ابی االعلمـی   مؤسسـۀ بیـروت:   .من الیحض

 للمطبوعات.
مکتبـۀ  دار الکتب الحدیثه بمصر. بغداد: . اللمع فیالتصوفم.).  1960نصر السراج. ( طوسی، ابی
 المثنی.

و تصحیح و تحشیه و تعلیـق عفیـف    مقدمه. تمهیدات). 1341بن محمد. (، عبداللّهالقضاةعین
 عسیران، تهران: اساطیر.

دین). 1363غزّالی، محمد. (  علوم ال کوشـش   ترجمۀ مؤیدالدین محمـد خـوارزمی. بـه    .احیاء 
 .حسین خدیوجم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

به کوشش حسـین خـدیو جـم. تهـران: انتشـارات      . کیمیاي سعادت). 1374ـــــــــــــ . (
 علمی و فرهنگی.

گاه نماز در ادیان الهی). 1377غمخوار، سید محمدجواد. (  تهران: دفتر نشر الف.. جای
ر العبادات وحقیقۀ). 1387قاضی سعید قمـی. (  سرا ، ترجمـۀ  الصـالة ترجمه و شرح کتاب ا

 اي. تهران: آیت اشراق. زمان قمشه علی
ح الجنان).  1350قمی، شیخ عباس. (  . تهران: کتابفروشی محمدحسن علمی.مفاتی
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. جماعـۀ المدرسـین فـی الحـوزة     البیضاء المحجۀ تا).  (بیفیض کاشانی، محمدبن شاه مرتضی. 
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ـالق ).  1358ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ( ق فی محاسن االخ . بیـروت: دار  الحقای
 بی.الکتاب العر

کافیق.). 1401کلینی، محمدبن یعقوب. ( اکبـر غفـاري.   . صححه و قابله و علـق علیـه علـی   ال
 بیروت: دارالتعارف.
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 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.مکتوبات). 1371مولوي، محمد. (
تحقیق بدیع الزمان فروزانفر. تهـران: مؤسسـۀ انتشـارات     .فیه فیه ما). 1384ـــــــــــــ . (

 نگاه.
. بـه تصـحیح رینولـد نیکلسـون. بـه اهتمـام نصـراهللا        مثنوي معنوي). 1363ـــــــــــــ . (

 پورجوادي. تهران: امیرکبیر.

به سـعی و اهتمـام علـی    .کشف االسرار و عدة االبرار). 1357میبدي، ابوالفضل رشیدالدین. (
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 انتشارات علمی و فرهنگی.

 


