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  شناسي نماز در مثنوي معنويهويت
   آباديمجيد صادقي حسن

  هاجر نيلي احمدآبادي 

  دهيچك
آور او به پرستش است كه در قالب فراميني از سوي حضرت حق و توسط پيام هزيباترين جلو ،نماز

 تاركان آن همين بس كه در روايات، عدل اسالم شمرده شده و اهميت آن در. بشريت ارزاني شده است
بلكه راهي است كه آدمي را  ؛نماز صرف يك عمل نيست مولوياز نظر  .ندادر زبان قرآن، سالكان دوزخ

هاي در جنبهنماز واقعي مقدماتي دارد كه نمازگزار بايد  .كند به حضرت حق و عالم قدس واصل مي
لذا نماز عوام با نماز عشاق متفاوت  ؛ي ذومراتب استتنماز حقيق .آن را رعايت نمايد ظاهري و باطني

اداي  ،قيام آن همراه با حيا ،نجواي با حضرت حق است كه شروع آن همراه با علم ،حقيقت نماز. است
و استغراق در بحر شهود معبود  اهللاو نهايت آن اعراض از ماسوي ،خروج از آن با خوف ،آن با تعظيم

وقوف نمازگزار مقابل خداوند تمثيلي از حضور انسان نزد حضرت حق در قيامت است و هريك از . است
  .اي از گفتگوي او با خداوند در قيامت كبراستنشانه ،آداب و حركات نمازگزار

   .نماز، طهارت، نماز عشاق، حضور قلب، مولوي :يديكلواژگان 
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  مقدمه
. هسـتي اسـت   أچگونگي ارتباط انسان با خداوند و مبـد  ،ترين محورهاي تعاليم انبيااز مهميكي 

در شكل و محتواي عبادت نماز صورت تحقق به خود  ،اسالمي - در معارف قرآنياوج اين پيوند 
اي كـه براسـاس   گونـه بـه  ؛هاستس همه عبادتأجايگاه نماز در تعاليم اسالمي در ر. گيردمي

با عتاب شديدي به  ،قبولي ساير اعمال در گرو قبولي آن است و در قرآن كريم ت،برخي روايا
  .انگاران و ساهيان نماز خطاب شده استسهل

خـود بـا تمـام وجـود از      ،انديشان سترگ جهان اسـالم اسـت  مولوي كه از عارفان و تجربت
مثنوي ازجمله  ،خويش سنگهاي خود را در آثار گرانصورت نماز به معناي آن راه يافته و يافته

آثار . انديش اوستتعابير او در حقيقت ترجمان روح لطيف و نازك. به ظهور رسانده است معنوي
  .توان تا حدودي به حقيقت اين عبادت دست يافتهايي است كه مياو يكي از گذرگاه

و داند و از لحـاظ بلنـدي فكـر     چيز را مظهر تجلي ذات خداوند ميوي عارفي است كه همه
وي از چنان قوه تصـور و تعمقـي برخـوردار اسـت كـه      . در مقام بسيار رفيعي است ،قدرت بيان

  . انگيز آن در آثارش كامالً مشهود استشكوه و جالل شگفت
شـاهكارهاي   در شامن قابليت و استعداد خـدادادي الدين محمد مولوي به يموالنا جالل

در اشـعار   خصـوص بـه  ؛ف الهـي پرداختـه اسـت   و جاوداني خويش به شرح حقايق و معار نظيربي
گـاه عشـق   حـق زيبـاترين جلـوه   كه به مثنوي معنويپسند آسماني و بلند و حكايات شيرين و دل

اي بديع بـر سـبيل تمثيـل، مبـاني     ترين پديده انديشه آدمي است، با سبك و شيوهخدايي و عالي
بخـش و شـرابي طهـور بـراي     ي جـان از اين هرسه مفرح ،دين و عشق و عرفان را به هم درآميخته

و آنان را از جام تجلي صفات الهـي در   ،پيروان شريعت و سالكان طريقت و طالبان حقيقت ساخته
  .ين رهنمون گرديده استيو آسمان عل رب مدام انداخته و به ملكوت اعالشُ

 از آيـات قـرآن مجيـد و احاديـث     ،هاي مثنوياين عارف رباني در ضمن تمثيالت و داستان
هاي اين كتاب ارجمند بعـد  حكمت فرو لطايف معاني و طرايازاين برده است؛نبوي بهره فراوان 

  .بهترين راهنماي سير و سلوك بوده است ،از وي براي ارباب ذوق و عرفان
و منعكس اخوبي بر جان و روح به نماز الهي يضهدهنده آن است كه آثار فراين مطلب نشان

كـه نمـاز و ركـوع و سـجود آن را     طوريبه ؛ح و روان وي داشته استو تأثير عميقي در روشده 
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راهي براي فاني شدن وجود موهوم انسان در سراي حق و رسيدن به حشمت و بزرگـي معنـوي   
  :فرمايد داند و مي مي

  بر در حق، كوفتن حلقه وجود      ست و سجوداگفت پيغمبر ركوع 
  بيرون كند هر او دولت سريب      زند حلقه آن در هر آن كو مي

  )2048- 2049بيت ،دفتر پنجم ،1925مولوي، (
  1سري برون آيد عاقبت زآن در      گفت پيغمبر كه چون كوبي دري

  )4782بيت دفتر سوم، همان،(
به عبادات نيز نگاه خاص خود  شريعت، طبيعت و ،عارفان با توجه به رويكرد باطني به انسان

  .است مشهود ادبيات گفتاري آنان كامالً در ،و بطون امورپرداختن به معنا  از ظاهر و عبور .را دارند
مالت دروني أت در ،عملي زبانزد عموم است دو جنبه نظري و عنوان عارفي كه درمولوي به

خيال  ذوق سرشار و با و ،اكرام نگريسته ديده اعظام و تعابير رازآلود خود فريضه نماز را با و
االتي از اين قرار ؤس ،آنچه اين نوشتار درپي آن است .است هپرداختبدان زيبايي خالق خود به

اسرار نهفته در آن چيست؟ تبيين مولوي از ابعاد مختلف نماز ازجمله  است كه حقيقت نماز و
ازدارنده آدمي براي بساز و موانع عوامل زمينه صورت و معناي نماز چيست؟ باطن و ظاهر و

  شوند؟مرتبه متفاوت مي درجه و چگونه درند؟ نمازگزاران اوصول به نماز واقعي كدام
. بيابيمرا االت فوق ؤس بهاسخ وي پنا، الواستفاده از اشارات م با يمسعي دار در اين مقاله

 المعارفي است كه از سرريزي احساسات يك روح پرهيجان و جاني مملو ازةداير ،مثنوي معنوي

ال ؤبا عرضه س كه ابعادش بازشناسي و شايستگي آن را دارد امواج عشق الهي فراهم آمده است و
  .افزا از او طلب نمودعقل نواز وهاي روحپاسخ ،آن بر
  
  

                                                               
فانت تقرع باب الملك و من يقرع باب  ةمادمت في صال«: فرمايد كه مي) ص(اشاره دارد به حديثي از پيامبر اكرم  .1

در به رويش  ،شاه را كوبد كوبي و هركس درِ را مي) جهان هستي(شاه  مادام كه در حال نمازي، درِ ؛»الملك يفتح له
  ).296، ص 5، ج1409الحر العاملي، ( گشوده شود
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  آمادگي براي نماز 
نيايش و راز و نياز با حضرت حق است تا جسم خاكي ضخيم و  نيازمند ،انسان براي اهل شدن

و باطن خويش را منكدر خود را صيقل داده، قلب و قالب را با ذكر حق و عمل صالح صفا بخشد 
 ،چه اينكه حضرت موالنا ؛گذاشتن دست هواي نفس آلوده ساخته، زالل و شفاف نمايد كه با باز

  : فرمايد داند و مي به هواهاي نفساني مي ده انسان از نماز حقيقي را ابتالترين عامل بازدارنمهم
  2از نمازش كرد محروم اين محيض      1ند جان را در حضيضكاهبطوا اف

  )2934بيت ،همان(
اينكه منظور آن است كه روح لطيف آدمي كه در اصل گوهري عالي و رباني است، به دليل 

  . كند در جوار ماديات و نفسانيات قرار دارد، آلوده شده و به درگه پست حيوانيت سقوط مي
در همه صور و اشكال آن نظيـر حـب جـاه و     ،يعني شهوت ،بنابراين هواهاي نفساني انسان

شـود كـه    مانع از آن مي... ، زهدفروشي، خودنمايي، خود برتربيني، شهوت جنسي و مالو  مقام
خاص رهيدگان از بند هواي نفساني  ،نماز قرب و حضور«چراكه  ؛آدمي نماز قرب و حضور گزارد

  .)749ص، 6، ج1373زماني، ( 3»الحقاين نماز عبارت است از توجه به حق و انقطاع از ماسوي. است
يز به همين سبب صيقل عقل را به آدمي عطا فرمـوده تـا لوحـه قلـب را بـه      حضرت حق ن

گـر روح و  عنوان صـيقل حضرت موالنا عقل را به ،در اين راستا. وسيله آن تابان و درخشان سازد
حلي براي آمادگي انسان به هنگـام نيـايش و راز و نيـاز بـا     جسم آدمي معرفي كرده و آن را راه

  : فرمايد و ميداند  ميتعالي حق

                                                               
تشكيل  ءافالك از پانزده جز .پستي زمين، نشيب، جاي پايين، مقابل اوج، دامن كوه در اصطالح علم نجوم قديم .1

گاهي و ) حداكثر بلندي(اين شمس مثل ساير افالك گاهي به نقطه اوج  .يكي شمس يا خورشيد است كه اندشده
  .)198، ص1375علوي، (رسد  مي )حداقل پايين(حضيض به 
 .»و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو «: فرمايد از سوره بقره اشاره دارد كه مي 36اين بيت به آيه  .2

هاي گوناگون بر مثنوي نگاشته شده كه برخي از آنها خود از آثار ارزشمند ادب از ديرباز شروح متعددي به زبان. 3
كه هنوز هم بعضي محققان البته غواصي در اين درياي پرگوهر ناپيدا كرانه، پاياني ندارد؛ چنان. رود مي شمارپارسي به

تفسير و نقد و ، شرح جامع مثنوي معنوياز شروح مقال اين . و استادان معاصر بدين امر خطير، مباهي و سرافرازند
  .نصيب نبوده استبي نوي معنوي مولويشرح كبير انقروي بر مثو  الدين محمد بلخيتحليل مثنوي جالل
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  است 1صيقلش كن، ز آنكه صيقل گيره      گر تن خاكي غليظ و تيره است
  كه بدو روشن شود دل را ورق      صيقل عقلت به آن داده است حق

  )2475و2473بيت، ، دفتر چهارم1925مولوي، (
جـاي اسـتفاده از   وي كساني را كه اهل نيايش و راز و نياز با حضرت حق نيسـتند و بـه  مول
و بـه   دادهاند، مورد خطاب قرار گر، دو دست هواي نفس خود را باز گذاشتهان صيقلعنوعقل به

گـر آنـان گشـوده    نمايد كه اگر دست هواي نفس را ببندند، دست عقـل صـيقل   آنان توصيه مي
  :شود مي

  اي دو دست بازكردهرا و آن هوا       نمازاي اي بيصيقلي را بسته
  را دست بگشاده شود صيقلي        گر هوا را بند بنهاده شود

  )2476-2477همان، (
 ؛همان طهارت باطني اسـت  ،در حقيقت مقصود از روح لطيف آراسته به گوهرهاي عالي رباني

 ،نهايـت در هردو براي آمادگي بـراي نمـاز و    كهچه اينكه طهارت بر دو نوع ظاهري و باطني است 
كه مقصود از طهارت ظاهر نيز طهارت چرا ؛تر استالبته طهارت باطن مهم. ورود به نماز الزم است

. پاك داشتن جامـه و تـن از هرگونـه شـوخ و پليـدي اسـت       ،باطن است و منظور از طهارت ظاهر
   )33ص ،4، ج1962عبدالباقي، ( »بغير طهور ةال يقبل اهللا صلو«: فرمايند مي) ص(پيامبر اكرم

  :چنين سروده استالدين نيز در اشاره به اين روايت موالنا جالل
  گفت اال بالطهور ةال صال      روي ناشسته نبيند روي حور

  )3033بيت دفتر سوم، ،1925مولوي، (
  : فرمايد وي در باب طهارت ظاهري نيز مي

  گويدت سوي طهارت رو بتاز      چون حدث كردي تو ناگه در نماز
  خود نمازت رفت پيشين اي غوي        شوي ور نرفتي، خشك جنبان مي

  )3519-3520بيت، دفتر دومهمان، (

                                                               
 .پذير استصيقل: گيرهصيقل. 1
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 ،)وضـو (سازد كه نماز خواندن انسان بدون طهـارت ظـاهري    آشكار ميمولوي بدين ترتيب 
نيـز  ) ص(پيـامبر اكـرم  . )842، ص2، ج1373زمـاني،  : ك بـه .ر( اسـت روح كاري عبث، بيهـوده و بـي  

  .)243ص ،7، ج1962 عبدالباقي،( »لمن ال وضوء له ةال صال«: فرمايند مي
  اذان، مقدمه نماز

، اسـت بخـش  و سفري روحاني و راحتـي  هللاكه نماز نوعي خلوت كردن و انقطاع از ماسوياازآنج
آنجاكـه اذان از   نيـز از . تواند در سايه اين فريضه الهي به آرامش حقيقـي دسـت يابـد    انسان مي

بـه هنگـام فرارسـيدن وقـت اذان خطـاب بـه بـالل        ) ص(باشـد، پيـامبر اكـرم    مقدمات نماز مي
؛ 277ص ،6تـا، ج الطبراني، بي ؛474ص ،2، ج1410السجستاني، ( »ارحنا بها ةاقم الصال !الليا ب«: فرمودند مي

  .)294ص ،7تا، جالهندي، بي المتقي
  :فرمايد الدين نيز در اشاره به اين مطلب ميموالنا جالل

  5و4يا بالل 3آن سفر جويد كه ارحنا      2خلق يابد اعتدال 1ز اختالط 
  )224بيت ،، دفتر پنجم1925مولوي، (

  :گويد كند و مي ياد مي» زمان گشايش«همچنين از هنگام فرا رسيدن وقت اذان به وي 
  افرحوا يا قوم قد زال الحرَج        بشروا يا قوم اذ جاء الفرجاَ

  )1097دفتر ششم، بيت همان،(
عنوان يكي از مقدمات نماز، در انسان شادماني و گشايش ايجـاد كـرده و او را بـراي    اذان به

  . سازد اقامه اين فريضه الهي آماده مي
  

                                                               
 ). 75، ص5، جهمان(ميزش، حشر و نشر كردن آ: اختالط .1

 ).همان(در اينجا منظور حالت قبض و تيرگي روحي است : اعتدال. 2

  ).همان(ما را آسوده كن : ارحنا. 3
ها نيز او هاي مداوم با ديگر انسانگردد و تماس گرفتگي مي روح انسان دراثر حشرونشر با مردمان دچار قبض و. 4

مردان الهي نيز از  .بنابراين الزم است اوقاتي را به خلوت و مراقبه اختصاص دهد ؛دارد را از توجه به درون باز مي
 ).همان. (نيستند ااين قاعده مستثن

  : فرمايد مي مولويهمچنين  .5
  .)1986دفتر اول، بيت، 1925مولوي، (رحنا يا بالل اَ: مصطفي گويا       جان، كمال است و نداي او كمال
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  در تقاضا كه اَرحنا يا بالل      هالل 1آفتابي رفت در كازه
  )1098بيت همان،(

شـيخي مريـد مبتـدي     ،كند كه در آن حضرت موالنا در بيان اهميت اذان حكايتي نقل مي
از او را جويـا  بدين صورت كه از مريد دليل كار گذاشتن پنجره در خانه نوسـ  ؛2آزمايد خود را مي

اما شيخ به او . كند شود و مريد ورود نور به درون خانه را علت كار گذاشتن پنجره معرفي مي مي
له ئله تابيدن و آمدن نور از طريق پنجره به درون خانه جنبه فرعي مسـ ئكند كه مس گوشزد مي

زماني، (بشنوي  است و آنچه بايد حاجت اصلي تو باشد آن است كه از طريق پنجره، بانگ اذان را

  .)544 ، دفتر دوم، صفحه1373
  پير آمد خانه او را بديد      ي نو ساخت روزي نو مريداخانه

  امتحان كرد آن نكوانديش را      گفت شيخ، آن نو مريد خويش را
  تا نور اندر آيد زين طريق: گفت      روزن از بهر چه كردي اي رفيق؟

  ه بشنوي بانگ نمازتا ازين ر      آن مرغ است، اين بايد نياز: گفت
  ) 2227- 2230، دفتر دوم، بيت1925 ،مولوي(

ها و عوامل مشوق براي انس با خدا زمينه وقتي .عم الهي استترين نيت از بزرگهدانعمت 
تـوجهي برخـي   خواند، بـي هستي فرا مي أفراهم است و همه شرايط آدمي را براي ارتباط با مبد

مولـوي بـر ايـن مهـم      .دناكشـ ا به سقوط و تباهي حتمي مـي ها به اين امر در واقع آنها رانسان
ذن كه انسان را به اقامه ؤاعتنايي به بانگ محكايتي به بيان آثار شوم بي و ضمننهد انگشت مي

   :دارد پردازد و آدمي را از اين كار برحذر مي مي ،كند نماز دعوت مي
  يانمن جويم كسي از مصر: گفت      همچنان كاينجا مغول حيله دان
  بايد به كف تا درآيد آنكه مي      مصريان را جمع آريد اين طرف

  خواجه ، در آن گوشه نشين هين در آ      نيست اين: آمد، بگفتا  هركه مي
  گردن ايشان بدين حيله زدند      تا بدين شيوه همه جمع آمدند

                                                               
سازند تا به وقت نزول باران در آنجا  سايباني را گويند كه كشاورزان و پاليزبانان از چوب و گياه مي »كازه« .1

 ).322، ص 6، ج1373زماني، (رود  كار ميكازه در معناي كومه، كوخ و مطلق خانه نيز به. بنشينند
 .آزمايند هاي پيران طريقت آن است كه مريدان خود را مييكي از خصلت .2



  1391پاييز و زمستان ، 28 شماره، پژوهي دينيانسانپژوهشي  –دو فصلنامه علمي 

 

124  

  2را نبردندني نياز 1داعي اهللا        آنكه سوي بانگ نماز يمشو
  الحذر از مكر شيطان اي رشيد        شيددعوت مكارشان اندر ك

  )858-863، دفتر سوم، بيتهمان(
با ايـن توضـيح كـه مغـوالن در      ؛پردازد به نقل رفتار مغوالن با مصريان ميحكايت در اين وي 

دنبال يـك  ما فقط به: سرزمين روم دست به ترفندي ناجوانمردانه زدند و خطاب به مصريان گفتند
جا جمع شويد تـا شـخص مـوردنظر را بيـابيم و ديگـران را رهـا       ر يكهمگي د ؛نفر از شما هستيم

الـدين علـت   موالنا جالل. اما پس از آنكه مردم در يك محل گرد آمدند، همه را گردن زدند؛ سازيم
  .)217ص ،3، ج1373زماني، (داند  ذن ميؤاعتنايي و عدم اظهار نياز مصريان به بانگ ماين كشتار را بي

  اي نماز رابطه صورت و معن
ه صورت و معناي آن با يكـديگر  له نماز مطرح است، رابطئترين مباحثي كه پيرامون مساز مهميكي 
چراكه از درون پاك و اعتقاد قلبي صحيح،  ؛داند موالنا اين دو جنبه را الزم و ملزوم يكديگر مي. است

   :روني آدمي استتجلي اعتقادات د ،در حقيقت اعمالي چون نماز ؛گردد اعمال صالح ظاهر مي
  هم گواهي دادنست از اعتقاد    اين نماز و روزه و حج و جهاد 

  ) 183بيت ،، دفتر پنجم1925مولوي، (
همچون ذوق و لذت روحاني و  ،نصيب بودن از آثار الهي اعمالحالت كسالت و بي ،از سوي ديگر

چراكـه   ؛و حقيقت عمـل تأثير معنوي نيز نشان آشكاري است از سياهي و تاريكي دل و فقدان معنا 
  .)512ص ،5، ج1362جعفري، (احساس ذوق و نشاط است  ،آن كهاي دارد طاعات انساني ميوه

  آنك طاعت دارد از صوم و دعا      گيرم ورا يك نشان آنك مي
  ليك يك ذره ندارد ذوق جان      وز نماز و از زكات و غير آن

  ) 3392-3393دفتر دوم، بيت ،همان(
؛ بـدين  سـازد  تـر مـي  من و منافق ملموسؤين مطلب را از مقايسه نماز مالدين اموالنا جالل

امـا نمـاز وي از روي تقليـد و    ايستد،  من واقعي به نماز ميؤاگرچه منافق نيز همچون م كه بيان

                                                               
  ).217، ص3، ج1373زماني، (سوي خدا، موذن كننده بهدعوت: داعي اهللا .1
  ).همان(عرض حاجت كردن، اظهار نياز كردن : نياز بردن .2
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چراكـه او را از   ؛نمـاز حقيقـي نيسـت    ،در واقع نماز منافق. نه از روي خلوص و نياز ،است ستيز
  :نداشته و از فساد و تباهي او جلوگيري نكرده استزشتي و غضب و شهوت باز 

  برد او را كه نبود اهل نماز      باد خشم و باد شهوت باد آز
  )3811دفتر اول، بيت ،همان(

   .»تنهي عن الفحشاء و المنكر ةان الصال«: فرمايد سوره عنكبوت مي 45 هقرآن كريم نيز در آي
باشند، عبادات خالصانه ايشـان ازجملـه نمـاز،    خلوص ميمن، باؤهاي مكه انسانالبته ازآنجا

 فقداندليل اما منافقان به ؛گردد هم در دنيا و هم در آخرت موجب كاميابي و سعادت ايشان مي
زمـاني،  ( انـد منان پيـروز و منافقـان بازنـده   ؤدر حقيقت م. اندزدهبهره و حرمانخلوص همواره بي

  .)127ص ،1، ج1373
  آيد، ني نياز 1از پي استيزه      زآن منافق با موافق در نما

  2منان در برد و ماتؤبا منافق، م      در نماز و روزه و حج و زكات
  )285-286، ، دفتر اول1925مولوي، (

 تـرين راه و بزرگ 3كند با آنكه حضرت موالنا همواره اصل و باطن نماز را روح آن معرفي مي
شـمارد   اهري و قالب نماز را نيز الزم ميداند، اما شكل ظ تعالي را نماز ميبه حضرت حق رسيدن

                                                               
  .)31، ص1375علوي، ( ستيزه، جنگ، جدال، عناد، خصومت: استيزه .1
  .)127، ص1، ج1373زماني، ( شدن شاه شطرنج است بازان، گرفتار و مقيداصطالح شطرنج در: مات .2
سپس به رسول . از ابوهريره نقل شده است كه رسول خدا به مسجدي درآمد؛ مردي به مسجد آمد و نماز گزارد. 3

خوان كه تو هنوز نماز بازگرد و نمازت را از سر ب: آن حضرت جواب سالمش را داد و به او فرمود. خدا سالم گفت
رسول خدا جواب . آمد و سالم كرد) ص(آن مرد بازگشت و نمازش را مانند بار اول گزارد؛ سپس نزد پيامبر. اينخوانده

از بيم آنكه مبادا نماز . تا سه بار اين امر تكرار شد. ايباز گرد و نماز بگزار كه تو هنوز نماز نگزارده: داد و سپس فرمود
و خلوص نيت انجام نگيرد، مقرر شد كه در هر نماز سوره فاتحه خوانده شود و الزم است كه آيه شريفه با حضور قلب 

بيان مالزمه آنكه در سوره حمد پس از حمد خداوند  ).209همان، ص(حتماً قرائت شود » اهدنا الصراط المستقيم«
  .وانهادگي است و به خود محور اصلي درخواست استعانت و هدايت به طريق مستقيم و نجات از خذالن

  لِ انّك لَم تُصلِّ يا فَتيص    گفت پيغامبر به يك صاحب ريا
  آمد اندر هر نمازي اهدنا      هااين خوف هاز براي چار

  با نماز ضالّين و اهل ريا      كين نمازم را مياميز اي خدا
 .)3390- 3392، دفتر اول، بيت1925مولوي، ( 
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به همين دليل هرگز در جهت اصالت بخشيدن بـه   ؛داند را راهي براي رسيدن به باطن مي آنو 
  : آورده است فيه ما فيهوي در . كندمعنا، صورت را قرباني نمي

. رويـد  اري، مـي اما اگر آن را با پوست بك ؛رويدتنهايي بكاري، چيزي نمياگر مغز دانه قيصي را به
پـس   .اال بحضور القلب ةال صال ؛پس دانستيم كه صورت نيز در كار است و نماز نيز در باطن است

منـد  اي نداري و بايد به صورت و ظاهر نماز نيز بپردازي و ركوع و سجود بجا آوري تـا بهـره  چاره
  . )143ص ،1360، همو( شوي و به مقصود برسي

در حقيقـت اگـر تنهـا بيـان     . دانـد  زم و ملزوم يكديگر مـي حضرت موالنا اين دو جنبه را ال
اي رسـتگاري  كرد، بدين معنا كه اگر تنها ايمان مجرد و عرفـان و اعتقـاد بـر    معنوي كفايت مي

كس در جهت طاعات و اعمـال  شدند و هيچ مردم جهان عاطل و باطل مي انسان كافي بود، تمام
داوند تنها شامل فكر و معنا بود، ديگـر نمـاز و   اگر محبت خ ،به عبارت ديگر. كوشيدحسنه نمي

  :كرد و لزومي براي توجه به عبادات ظاهري وجود نداشتساير عبادات آدمي صورتي پيدا نمي
  خلق عالم، باطل و عاطل بدي      گر بيان معنوي كافي شدي

  صورت روزه و نمازت نيستي      گر محبت فكرت و معنيستي
  )624- 625بيت، دفتر اول، 1925همو، (

در واقع ايشان دستيابي به نتيجه و مقصود نهايي نماز را از طريـق صـورت و آداب ظـاهري    
داند و معتقد است كه مقصود و منظور از آداب و رسوم ظاهري نماز، دريافتن روح بندگي  آن مي

  :نظم و ترتيب، سريع سر را پايين و باال كنداست و آدمي هرگز نبايد همچون مرغي بي
  سر مزن چون مرغ بي تعظيم و ساز      آر از بيضه نمازبچه بيرون 

  )2175دفتر سوم، بيتهمان، (
زند كه به بهانـه پـرداختن   اين عارف بزرگ با رويكرد مزبور دست رد به سينه كساني مي

عنوان يك كل عتقد است انسان بهممولوي . كشنداز آداب ظاهري شريعت دست مي ،به باطن
تكيه نمودن به ظـاهر بـدون عنايـت بـه      ؛بايد به خدا روي كندبا تمام اجزاي وجودي خويش 

نوعي شقه كردن حقيقـت وجـودي    ،پرداختن به باطن بدون توجه به ظواهر ،عكسهباطن يا ب
  .انسان است
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  اسرار نماز
پردازد و از زبان هفت مـرد  به بيان اسرار نماز مي 1حضرت موالنا در قالب حكايتي درباره دقوقي

  : فرمايد مي -كه دقوقي را مورد خطاب قرار داده بودند  -ي اله ياز اوليا
  تا مزين گردد از تو روزگار        اي يگانه، هين دوگانه برگزار
  چشم روشن بايد اندر پيشوا        اي امام چشم روشن در صال

  )2085- 2086بيت همان،(
ش آراسـته و  خواهند كه با اقامه دو ركعت نمـاز، جهـان را بـا نـور عبـادت      آنان از دقوقي مي

پردازد  الدين با پرداختن به اين حكايت، به بيان برخي از اسرار نماز ميموالنا جالل. پررونق كند
  : فرمايد و مي

  كاي خدا پيش تو ما قربان شديم        ميمعني تكبير اين ست اي ام
  همچنين در ذبح نفس كشتني          كني وقت ذبح اهللا اكبر مي

  2كرد جان، تكبير بر جسم نبيل    يلتن چو اسماعيل و جان همچون خل
  در نماز 3شد ببسم اهللا، بسمل      ها و آزگشته كشته تن ز شهوت

  )2143- 2146، بيتهمان(
زماني، (داند  را قربان شدن نمازگزار در حضور مقتدا و حضرت حق مي »اهللا اكبر«وي معناي 

گويد كه زنگار تعلقات  »اكبراهللا «تواند واقعاً تصديق  او معتقد است كسي مي )155ص ، 3، ج1373
در وجـود خـود خشـكانده     ،ينه خاطر خويش زدوده و ريشه نفس را كه از عالم ظلمات استآ از

راند، همان عبارتي است كه انسان بـه هنگـام قربـان     ار بر زبان ميزي كه نمازگ»اهللا اكبر«. باشد
) ع(بـر اسـماعيل  ) ع(ابـراهيم  گونه كههمانعبارتي به .كند كردن نفس اماره در راه خدا بيان مي

  .گويد تكبير گفت، روح نيز بر جسم محبوب و شريف تكبير مي

                                                               
ترين حكايات مثنوي است حكايت وي از مفصل. كه پيوسته در سير و سلوك بوده است عارفي بلندمرتبه و باكمال. 1

المضاد دقوقي نام وي ابوعبدالمنعم بن محمد بن محمد بن ابي. كه حدود چهارصد بيت را به خود اختصاص داده است
 ).497–499، ص3همان، ج(است كه از نظر زماني با عصر موالنا تناسب كامل دارد 

  .)597، ص1375علوي، (نجيب  دانا، هوشيار، بزرگوار، :نبيل .2
چون وقت ذبح كردن بسم اهللا  ؛شدهذبح كردن، كشتن ،حيوان ذبح ؛مخفف بسم اهللا الرحمن الرحيم: بسمل .3

 .)100، صهمان(گويند  الرحمن الرحيم مي
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وي در  .پـردازد  حضرت موالنا پس از اين، به بيان اسرار قيام و قعود و ركـوع و سـجود مـي   
  : فرمايد ركوع مي مورد سرّ

  در حساب و در مناجات آمده      ها زدهچون قيامت پيش حق صف
  بر مثال راست خيز رستخيز        ن اشك ريزايستاده پيش يزدا

  اندرين مهلت كه دادم من تو را        چه آوردي مرا؟: حق همي گويد
  ي؟اقوت و قوت در چه فاني كرده      ي؟اعمر خود را در چه پايان برده

  ي؟اپنج حس را در كجا پالوده         ي؟اگوهر ديده كجا فرسوده
  چه خريدي تو ز فرش؟ خرج كردي    چشم و گوش و هوش و گوهرهاي عرش

  من ببخشديم، ز خود آن كي شدند؟      دست و پا دادمت چون بيل و كلند
  صد هزاران آيد از حضرت چنين          هاي دردگينهمچنين پيغام

  وز خجالت شد دو تا او در ركوع        ها دارد رجوعدر قيام، اين گفت
ددر ركوع از شرم تسبيحي بخوان          ستادن از خجلت نماندقوت ا  

  )2147- 2156دفتر سوم، بيت ،1925مولوي، (
. دانـد  وي ايستادن نمازگزار در پيشگاه خداوند را هنگام حساب پـس دادن و راز و نيـاز او مـي   

 - ايسـتد   همچون خاليق كه در روز قيامت سر از قبرها برداشته و مـي  - نمازگزار با چشمي گريان 
در طـول ايـن مـدتي     !اي بنده«: فرمايد حق ميدر اين هنگام حضرت . ايستد تعالي ميدر برابر حق

اي و امكانات و توان خود را در چـه راهـي صـرف    چه ارمغاني براي من آورده ،كه به تو مهلت دادم
گانـه را در  اي؟ و اين حواس پنجاي؟ بينايي چشمان خود را در كجا و در چه كاري زايل كردهكرده

  .)557ص ،3، ج1373زماني، (» اي؟كجا و در چه كاري صرف كرده
  : فرمايند است كه مي) ع(اين مضامين يادآور كالم حضرت علي
ن مالـه   أال يزول قَدم ابن ادم حتي يس عـ ن شبابه فيم اَباله وع ن عمره فيم اَفناه ول ع

   .لمفيم اَنفَقَه و عما عمل فيما ع من اَين اكتَسبه و
مگر آنكه درباره پنج چيز از او  ،مي پيش نگذاردزاده از جاي خود گادر روز رستاخيز، آدمي

اش كـه در چـه   درباره عمرش كه در چه كاري به پايان رسانده، درباره جواني: ال شودؤس
دست آورده و در كجـا خـرج كـرده و    هراهي صرف كرده، درباره اموالش كه از چه راهي ب

  .)259ص ،20، ج1404، الحديدابيابن( درباره عملش كه چگونه بدان عمل كرده است
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اش خواهد تا به بيان و شرح دستاورد خود از دوران زندگي دنيـوي  حضرت حق از نمازگزار مي
در . بپـردازد  - و جوارح همراه بوده  كار گرفتن اعضاكه با صرف كردن چشم و گوش و هوش و به - 

ر در پيشـگاه  دهد و نـاگزي اين هنگام است كه بنده از شدت شرمندگي قدرت ايستادن از دست مي
 ،پـس از ايـن  . گويـد  مـي  »سبحان ربـي العظـيم و بحمـده   «شود و ذكر  الهي مانند حالت ركوع خم مي

تـر از قبـل   اما وي شرمنده ؛گو باشددهد تا بنده سر از ركوع بلند كرده و جواب حضرت حق ندا مي
  .گويد مي »سبحان ربي االعلي و بحمده«رود و ذكر  به سجده مي

  :فرمايد پردازد و مي ين در ابيات ذيل به بيان اين حالت ميالدموالنا جالل
  از ركوع و پاسخ حق برشمر      بردار سر: رسد  باز فرمان مي

  1كارفتد آن خام باز اندر رو    سر برآرد از ركوع آن شرمسار
  )2157- 2158بيت، ، دفتر سوم1925مولوي، (

ز سـجده بـردارد و از اعمـال و    رسد كه بنده سـر ا  بار هم از پيشگاه حضرت حق ندا مياين
دارد، اما از شدت شرمندگي همچون مـاري  بنده سر از سجده برمي. هاي خود سخن بگويدكرده

خواهد تا سر از سجده  اما حضرت حق بار ديگر از وي مي ؛رود باز به سجده مي ،افتد كه به رو مي
ه از بارگـاه الهـي رسـيده    ولي بنده دراثر خطاب پرنهيبـي كـ   ؛بردارد و اعمال خود را شرح دهد

 جـا رسد كه شرح بده و چگـونگي بـه   خطاب مي و نشيند بنابراين مي ؛است، توان ايستادن ندارد
  :هايي كه به تو دادم را بيان كنآوردن نعمت

  اندر افتد باز در رو همچو مار        سر برآرد او دگر ره شرمسار
  موموبهكه بخواهم جست از تو         سر بر آر و بازگو: باز گويد

  كه خطاب هيبتي بر جان زدش          قوت پا ايستادن نبودش
  سخن گو با بيان: حضرتش گويد      پس نشنيد، قعده زآن بار گران

  دادمت سرمايه، هين بنماي سود      نعمتت دادم، بگو شكرت چه بود؟
  )2160- 2164بيت، همان(

                                                               
  ).558، ص3، ج1373زماني، (ه بتجروقوف، بيكار ناآزموده، بي: كارخام .1
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سـوي ارواح  بـه  را ودبدين معنا كـه روي خـ   ؛نگرد بنده وامانده و بيچاره به سمت راست مي
   :خواهد كه شفاعت او كنند كند و از آنان مي و بزرگان الهي مي پاك انبيا

  سوي جان انبيا و آن كرام      رو به دست راست آرد در سالم
  سخت در گل ماندش پاي و گليم       يعني اي شاهان، شفاعت كين لئيم         

  )2165- 2166بيتهمان، (
وسيله رستگاري آدمي انجام اعمال صالح و داشتن اخالق حسنه در كه راه نجات و نجااما ازآ

جويي سپري شـده  كنند كه روز چاره دنياست، پيامبران و بزرگان الهي او را متوجه اين نكته مي
  .چراكه چاره و وسيله بزرگ فقط در دنيا بوده است ؛است

زمـاني،  (پريشـان نگردانـد   خواهند كه ايشان را رها كرده و مضطرب و  آنان در ادامه از او مي

  .)599و560ص ،3، ج1373
  افزار زفتچاره آنجا بود و دست        روز چاره رفت: انبيا گويند

  ترك ما گو، خون ما اندر مشو      اي بدبخت رو 1هنگاميمرغ بي
  )2167- 2168بيت، ، دفتر سوم1925مولوي، (

امـا   ؛گـردد  سان خويش مـي كند و متوجه اقوام و ك بنابراين بنده گناهكار رو به سمت چپ مي
  :خواهند تا دست از سر آنان بردارد خوانند و از او مي آنان نيز او را به پاسخ گفتن به درگاه حق مي

  2در تبار و خويش گويندش كه خپ      رو بگرداند به سوي دست چپ
  ايم؟ اي خواجه دست از ما بدارما كه      هين جواب خويش گو با كردگار

  )2169- 2170بيتهمان، (
ن اخيـه و  م رءماليوم يفر « :فرمايـد  كه مياشاره دارد سوره عبس  36تا  34اين ابيات به آيات 

روز رستاخير، روزي است كه انسان از بـرادر و مـادر و پـدر و همسـر و      ؛ه و صاحبته و بنيهياُمه و اَب
  . »فرزندش گريزد

                                                               
هنگام خواندن يا اذان محل، خروسي كه بيتعظيم و ساز، خروس بيمرغ بي= هنگام مرغ بي= وقت بي مرغ .1

 .)540، ص1375علوي، (دانند  كشند و او را شوم و منحوس مي د كه فوراً او را مينكگفتن ب
  .)214، صهمان(خاموش باش  :)فعل امر از چيدن(خپ  .2
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بـا   ،كنـد ينـد و كمكـي دريافـت نمـي    بوقتي بنده وامانده و بيچاره از هيچ طرفي چاره نمي
خوانـد و   كنـد و پروردگـار خـود را مـي     حالتي آكنده از يأس و نااميدي دست به دعـا بلنـد مـي   

   :دهد نااميدي خود را به او نشان مي
  دل، صد پاره شدجان آن بيچاره    ني از ين سو، ني از آن سو چاره شد

  پس بر آرد هر دو دست اندر دعا      از همه نوميد شد مسكين كيا
  اول و آخر تويي و منتها      كز همه نوميد گشتم اي خدا

  )2171- 2173بيت همان،(
ابتداي نماز  تكبيركه  بيانبدين  ؛در تعبير موالنا نماز با دو مقوله تحريم و تحليل همراه است

 به تكبير .شودحرام ميهر كالم يا فكري بر انسان  يعني ؛گويند »تحريمه«يا  »تكبيراالحرام«را 
معناي تحليل نماز به ،به عبارت ديگر. يعني حالل شدن مجدد گويند؛مي» تحليل« نيز آخر نماز

  .)139ص ،1375علوي، ( ماز و سالم دادن در آخر نماز استتمام كردن و پايان دادن ن
  : فرمايد حضرت موالنا در باب تحليل نماز و بيان اسرار آن مي

  زآن سالم آورد بايد بر ملَك        اي بانمك وقت تحليل نماز
  اين نمازم شد روان راختيا        كه از الهام و دعاي خوبتان

  )2986- 2987بيت، ، دفتر پنجم1925مولوي، (
آدمي بدين سبب بايد به فرشتگان سالم دهد كـه بـه بركـت الهامـات      ،به هنگام سالم نماز

  .)820-821ص ،5، ج1373زماني، (1خاب كندالهي و دعاي خير آنان توانسته است نماز را انت
سـازد كـه روز    وي با بيان اين رموز و اشارات لطيف ، عالوه بر اينكه بـر آدمـي آشـكار مـي    

گردد، وي را متوجه حقيقت نمـاز و اركـان مختلـف آن كـرده و او را در      يقين واقع ميقيامت به
  .دده اقامه كردن نماز حقيقي ياري مي
  تا بداني كين بخواهد شد يقين      ها ببينتدر نماز اين خوش اشار

  )2174، دفتر سوم، بيت1925مولوي، (

                                                               
آرايد و از طرفي ديگر، فرشتگان نيز برخالف ميل  اي نفساني را در نظر انسان ميههاي گوناگون مشيتشيطان به روش. 1

رسد و با  بدين ترتيب، اختيار انسان با وسوسه شيطان از قوه به فعليت مي. دهند ها را به آدمي نشان ميشيطان، نيكي
كند،  نسان در اين بين نماز را انتخاب ميبنابراين هنگامي كه ا. آيدها اختيار نيك و مثبت او به حركت درميمشاهده نيكي

  .دهد چنين انتخابي كرده است، سالم مي) بر بركت الهامات الهيعالوه(در پايان آن به فرشتگان كه با دعاي خير آنان 
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  2مدح جمله انبيا آمد عجين      و سالم الصالحين 1در تحيات
  )2122بيتهمان، (

وسـيله آن بـر   داند كـه نمـازگزار بـه    اي ميهاي نماز را وسيلهحضرت موالنا تحيات و سالم
  . پردازد الهي مي يه مدح و ستايش انبيافرستد و ب بندگان صالح خدا سالم مي

  نماز عشاق
از ديـدگاه او نمـازي كـه از سـر تكليـف ادا      . داندنمازگزاران را متفاوت ميو مقام مولوي مراتب 

وي در  .بسيار متفاوت است باشد،اي كه با سوز و گداز جان عاشق همراه با نيايش عاشقانه ،شود
  :است نماز عشاق كه همان ازهاي يوميه اشاره داردخود به نمازي غير از نم مثنوي معنوي

  3دائمون ةصالعاشقان را في       پنج وقت آمد نماز و رهنمون
  )2669بيت، همان، دفتر ششم(

در  ،نمايـد  كند و به آن سمت هدايت و راهنمايي مـي  نمازي كه آدمي را به آستان الهي دعوت مي
خود را از بار سنگين تكليف سـبك   هالهي ذم هفريض انسان نيز با انجام اين .پنج وقت تعيين شده است

اين، حكايت از اشتياق  .برند سر ميولي نماز عشاق، دائمي است و آنان دائماً در حال نماز به ؛نمايد مي
نماز عشاق و اهل دل چيزي نيسـت جـز شـهود دائمـي      ابه يك معن. ايشان به راز و نياز با حق دارد

  .)188ص ،14، ج1362جعفري،  ؛702ص ،6، ج1373زماني، (حال ديدن يعني حق را در همه  ؛حضرت حق
 ؛نـد ادر حقيقت اين عوام مردم هستند كه منتظر اوقات معـين و مشخصـي بـراي عبـادات    

نـد و بـر بنـدگي و    اهمه اوقات به طاعت و عبادت حضـرت حـق مشـغول   در كه عاشقان حاليدر
  .)46ص ،1375 كاشفي،(گمارند  فرمانبرداري او همت مي

  راست گويم نه به صد بل صدهزار    نه به پنج آرام گيرد آن خمار
  )2670دفتر ششم، بيت ،1925مولوي، (

                                                               
اما تحيت ؛ )139، ص1375علوي، (اند كرده امعموالً تحيت را سالم معن ؛جمع تحيت، مصدر باب تفعيل: تحيات .1

 .)550، ص 3، ج1373زماني، . (يعني حيات و بقا بر تو باد ؛و از ماده حيات است ،ماعم از سال
 .)382، ص1375علوي، (شده كردن، آميختن، خمير سرشته، مخلوط سرشته شدن، اسير: عجين .2
  .»الذين هم علي صالتهم دائمون«: فرمايد سوره معراج اشاره دارد كه مي 23اين بيت به آيه  .3
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مولـوي  و جان نماز حضور قلب اسـت،   بوده در واقع ازآنجاكه نماز، توجه به حق و مراتب او
  : فرمايد مي

  تم اال بالحضور ةصالال         بشنو از اخبار آن صدر صدور
  )381يتدفتر اول، ب همان،(

غزالـي،  ( »به مع بدنهلال يحضر الرجل فيها ق ةال ينظُرُ اهللا الي الصال«: فرمايد نيز مي) ص(پيامبر اكرم

  .)150ص ،1، جاتبي
نمازي هم بـا   - جان است الناس كه معموالً قالبي بيبرخالف نماز عوام - نماز عشاق را  مولوي

: چنـين نمـازي چهـار عالمـت دارد    . دانـد  مـي  حضور جوارح ظاهري و هم با حضور جوانح بـاطني 
ـ شروع با علم و قيام با حيا و اداي با تعظيم و خروج با خوف و نماز اخص« كلـي  هالخواص، اعراض ب

اال مناجات با  ،حقيقت نماز نيست«چه اينكه  ؛» و در بحر شهود مستغرق شدن استاهللاز ماسوي
نيـز  ) ص(به همين علت است كه پيامبر اكرم .)51ص، 1375 كاشفي،(» حق كه المصلي يناجي ربه

عينـي فـي    ةحبب الي من دنياكم ثالث الطيب و النسـاء و قـر  « :فرمايد باشند، مي الخواص ميكه اخص

ولي مايه روشني چشمانم در نمـاز   ؛زنان و بوي خوش: چيز محبوب است سه من نزد در ؛ةالصال
  .)283ص ،الفصاحهنهج( »است

  : فرمايد قدر اشاره كرده و ميه اين حديث گرانحضرت موالنا نيز ب
  ةعيني في الصال ةدائماً قر      1بهر اين بو گفت احمد در عظات

  )3235بيت، ، دفتر دوم1925مولوي، (
و حكايت زاهـد و پارسـايي را   ا .كشد نماز عاشقان و عارفان را به تصوير مي ،وي با بيان حكايتي

هايي داغ و سوزنده كه از حرارت و سـوزندگي  خشك و روي ريگكند كه با آنكه در بياباني  بيان مي
اي از حريـر و  آيد، به نماز ايستاده است، گويي پاهايش را بـر روي پارچـه   آن، ديگ آب به جوش مي

خشك آن بيابان نيز  اي كه بادهاي گرم وگونههب ؛خواندابريشم نهاده و در ميان سبزه و گلزار نماز مي
  : فرمايد گونه به نظم درآورده و ميايشان اين مطلب را بدين. خوشايندتر است براي وي از باد صبا

                                                               
 .)799، ص2، ج1373زماني، ( معناي اندرز و پند استبوده كه بهع عظه و در اصل وعظ جم: عظات. 1
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  باديه بودش عالج 1از سموم    جاي زاهد خشك بود، او تر مزاج
  ريگ كز تفش بجوشد آب ديگ      در نماز استاده بد بر روي ريگ

  است 3و دلدل2يا سواره بر براق    گفتيي سرمست در سبزه و گلست
  4يا سموم او را به از باد صباست    هاستير و حلهيا كه پايش بر حر

  )3790- 3793، همان، بيت(
وسـيله  الهي بـه  يعشاق و اوليا ،كهايننكته قابل توجهي كه از ديدگاه موالنا پوشيده نمانده 

طلبنـد و پاسـخ پرسـش خـود را از      حاجـات خـود را از او مـي    ،نماز و راز و نياز با حضرت حـق 
  .كنند خالقشان دريافت مي

به بيان اين نكته  ،بين دو خصم) ع(الدين با بيان حكايتي درباره داوري حضرت داودموالنا جالل
اقامه نماز، حاجـات و   كند كه در حال راز و نياز و در اين حكايت بيان مي) ع(حضرت داود .پردازد مي

هنگام دريچه روح در اين  .نور چشم اوست ،چراكه نماز ؛كند مسائل خود را از پروردگار خود طلب مي
  .كرد شد و در نتيجه براثر صفاي دل، پيغام و وحي الهي را دريافت مي وي گشوده مي

  پرسم اين احوال از داناي راز      تا روم من سوي خلوت در نماز
  عيني في الصالت ةقرمعني       خوي دارم در نماز ، آن التفات

  واسطه نامه خدارسد بيمي      ست از صفاروزن جانم گشاده
  )2400-2402بيت دفتر سوم، همان،(

كند  اي رو به خورشيد تجليات الهي باز ميالهي دريچه يدر نماز است كه باطن و حقيقت اوليا
عاشق در نماز غرق در انـوار تابـان   . گردد و به معدني براي دريافت انوار تجلي حضرت حق تبديل مي

                                                               
 .)314، ص1375علوي، (ي يباد گرم و سوزان، باد زهرآگين، باد استوا: سموم .1

 .)95، صهمان(معراج بر آن سوار شد شب )ص(كه رسول اكرم نام اسبي ؛تندرو اسب يامعنبهمعموالً  :براق. 2

ضمناً نام استر يا اسب سپيد و سياهي است كه مقوقس حاكم مصر به  ؛خارپشت بزرگ، خارپشت تيرانداز: دلدل. 3
 .)224، صهمان(بخشيد ) ع(داد و آن حضرت به علي) ص(رسول اكرم

گويند بادي است كه از  ؛ مي)مقابل باد دبور(وزد، بادي لطيف و خنك  بادي كه از مشرق يا از مشرق و شمال مي: صبا. 4
ها از آن بشكفد؛ عاشقان با آن و آن با عاشقان رازها آيد و نسيمي با خود دارد كه گل وزد و به وقت صبح مي رض ميع

 ).343همان، ص) (در مقابل فكر نفساني و حيواني كه دبور كنايه از آن است(گويد؛ كنايه از فكر روحاني و فكر الهي 
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بدين ترتيب به مقـام   .حقيقي تفاوتي قائل شودتواند ميان خود و نور كه نميطوريبه ؛گردد الهي مي
  .)610- 611ص ،3، ج1373زماني، (گردد  فناي وجود موهوم خود در وجود حضرت حق نائل مي

  1ام از معدنمفتد در خانهمي      نامه و باران و نور از روزنم
  )2403دفتر سوم، بيت، 1925مولوي، (

  برترين عمل در نماز
گريستن و حالـت تضـرع و زاري ايشـان بـه هنگـام       ،در نمازخدا  ازجمله حاالت عشاق و مردان

 ؛دليل اخالص و حضور قلب ايـن بزرگـان  مگر به ،شهود قلبي حضرت حق است كه حاصل نشده
  .نه خود اشك ،نگرد چه اينكه عاشق به سبب اشك مي

فرمايد  ين مينچوي  .پردازد الدين طي حكايتي كوتاه به بيان برترين اعمال در نماز ميموالنا جالل
پرسد كه آيا گريه در نماز موجب بطالن نماز است يـا نـه؟ مفتـي در پاسـخ      ي مياكه شخصي از مفتي

امـا   ؛شـود  برترين اعمال در نماز محسوب مي ،اگر گريه ناشي از شهود قلبي حضرت حق باشد: گويد مي
  : فرمايند نيز مي) ع(ادق امام ص. گردد موجب بطالن نماز مي ،اگر براي امور نفساني و دنيوي باشد

التُه فاسـد    ةاو نارٍ فذلك هو اَفضَلُ االعمال في الصال ةان بكي لذكر جن « فَصـ يتاً لَـهن كانَ ذكر ما ؛ةو 
آوردن بهشت يا دوزخ بگريد، اين گريه برترين اعمال در نماز است  و  يادبهخاطر اگر نمازگزار به

  .)247-248ص ،7، ج1409حر عاملي، ( »نماز او باطل است ،نش باشدآوردن مردگا خاطر ياداگر به

  گر كسي گريد به نوحه در نماز      به راز 2آن يكي پرسيد از مفتي
  يا نمازش جايز و كامل بود؟      آن نماز او عجب باطل شود

  بنگري تا كه چه ديد او و گريست    آب ديده نامش بهر چيست؟: گفت
  ن شد او ز چشمه خود روان؟اتا بد      نآب ديده، تا چه حد او از نها

  رونقي يابد به نوحه آن نماز    آن جهان گرديده است آن پر نياز
  ريسمان بسكست و، هم بشكست دوك    ور ز رنج تن بد آن گريه و ز سوك

  )1265- 1270، دفتر پنجم، بيت1925مولوي، (

                                                               
ك .ر(» داند معدن را عبارت از حقيقت وجود انسان مي«قروي ان .)559، صهمان(اصل و مركز هر چيزي : معدن .1
   .)915ص ،دوم، دفتر سوم ءانقروي، جز: به
  ).356، ص5، ج1373زماني، (افتاء  ردهنده، اسم فاعل از مصدافتو: مفتي .2
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كه ناشي از مشاهده  گريه نمازگزار ،شود كه از ديدگاه حضرت موالنا بدين ترتيب آشكار مي
از برتـرين اعمـال بـوده و      ،عبد در معبود است يگر مقام فناجهان الهي و شهود حق و حكايت

و گريه ناشي از سوگ و ناراحتي جسمي و مسـائل دنيـوي    ،گردد موجب رونق و صفاي نماز مي
اني در حقيقت گريه ناشي از مسائل مادي و دنيوي همچـون ريسـم  . شود موجب بطالن نماز مي

زمـاني،  (شـود   باعث بطالن نمـاز مـي   ،گردد ريسي ميشود و موجب شكستن دوك نخ كه پاره مي

   .)356–358ص ،5، ج1373
اش كند اندوه بيچاره و درمانده تعالي بخواهد كسي را با غم وهرگاه حق ،نكته قابل توجه آنكه

بندد و هرگاه بخواهـد   بر دلش مي و باليي بر او نازل نمايد كه قابل دفع نباشد، راه تضرع و زاري را
اي جـز  كنندهچراكه آدمي شفاعت ؛دارد كسي را از بال نجات دهد، جان او را به زاري و تضرع وا مي
بنـابراين بنـدگان خـود را روزي پـنج     . تضرع و زاري ندارد و بهترين راه آن را نماز قرار داده اسـت 

  : فرمايد لدين مياموالنا جالل. كند نوبت به تضرع و زاري دعوت مي
  بنده را كه در نماز آ و بزار        دعوت زاريست روزي پنج بار

  و آن فالح اين زاري است و اقتراح        "حيا عل فالح"نعره موذن كه 
  راه زاري بر دلش بسته كني    آن كه خواهي كز غمش خسته كني

  چون نباشد از تضرع شافعي          افعيدتا فرو آيد بال بي 
  جان او را در تضرع آوري        بالاش واخري وآنكه خواهي كز

 )1599- 1603بيت ، دفتر پنجم،1925 ،مولوي(
  نماز، ارشاد عملي

  : فرمايد كند و مي عنوان راه و رسم عملي ارشاد ياد ميحضرت موالنا در ابياتي از نماز به
  كز بفعل اعني ركوعي يا نماز      پند دادي، گه به گفت و لحن و ساز

  )484رم، بيتدفتر چهاهمان، (
 ،ديگـري  دادن با گفتار و نغمه و سـاز  و  يكي پند ؛داند ايشان طريقه ارشاد را بر دو نوع مي

داند و معتقـد   تر ميحال جالبثرتر و درعينؤوي تأثير ارشاد عملي را براي طالبان، م. پند عملي
عنـوان  ستا از نماز بهاو در اين را. گذارد است كه ارشاد عملي بر جان هر شنوا و ناشنوايي اثر مي

  : فرمايد كند و مي يك پند و ارشاد عملي ياد مي
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  كه رسد در جان هر باگوش و كر      ترپند فعلي خلق را جذاب
  )485بيتهمان، (

افراد  از چراكه در مرتبه حرف، بسياري؛ داند مرتبه پند عملي را باالتر مي ، ايشانبراينعالوه
 ،بنـابراين . گونه رفتار كنند كه در گفتار به آن مرشدندهمانند، اما در عمل معلوم نيست امصلح

هـاي برتـر   در عمل نيـز بـه ارزش   ،بر قول و حرفداند كه عالوه افراد انسان را مجذوب كسي مي
در پند عملـي تـوهم    ،وي امتياز ديگري نيز براي پند عملي قائل است و آن اينكه. معتقد باشند

ثيرش بر سايرين بيشـتر  أو خودنمايي كمتر بوده و برعكس، ت طلبيفرمانروايي و احتمال رياست
  .)158-159ص ،4، ج1373زماني، (باشد  مي

  در حشَم تأثيرِ آن، محكم بود      اندر آن وهمِ اميري كم بود
  )486بيتهمان، (

  تسبيح مخلوقات
بـه سـاير    آن را و دانـد ازجمله نماز را مخـتص انسـان نمـي    ،الدين تسبيح و عبادتموالنا جالل

نام دقوقي و وي هنگام بيان سير روحاني عارفي به .دهدحتي به درختان نيز نسبت مي ،مخلوقات
هفت شمع در كنار ساحل به بيان مثال  ،انگيز در كرانه ساحلياي بس شگفتمواجهه وي با منظره
ازد و در پـرد  به هفت مرد روحاني و سپس نمايان شدن آنان به هفت درخت مي و تبديل شدن آنها

مشغول شدن آنان به نماز همچون آدميان اشاره كـرده و   به صف كشيدن آن درختان و ،اين ميان
  : فرمايد مي

  صف كشيده، چون جماعت كرده ساز    بعد از آن ديدم درختان در نماز
  ديگران اندر پس او در قيام      امام يك درخت از پيش، مانند

  نمود ن، بس شگفتم مياز درختا    آن قيام و آن ركوع و آن سجود
  النجم و شجر را يسجدان: گفت      ياد كردم قول حق را آن زمان

  )2048 -2051دفتر سوم، بيتهمان، (
پـردازد كـه يكـي از     الدين از زبان دقوقي به توصيف نماز درختان ميبدين ترتيب موالنا جالل

سـر او  ختـان پشـت  ايستد و سـاير در  اين هفت درخت همچون امام در جلو صف ديگر درختان مي
كه دقوقي به هنگام مواجهه با اين صحنه و همچنين مشاهده قيـام و ركـوع و   طوريبه ؛ايستند مي
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زيـرا او تـا قبـل از ايـن، نمـاز را تنهـا مخـتص آدميـان          ؛گـردد  زده ميشگفت ،سجود آن درختان
» كنـي؟  ا تعجب ميتو هنوز از كارهاي م« :گويد اما در اين هنگام الهام خداوندي كه مي. دانست مي

و بـه يـاد كـالم حضـرت حـق       )465ص ،7، ج1362جعفـري،  (دهـد   وي پايان مي هزدبه حالت شگفت
دار حق را سجده ساقه و گياهان ساقهو گياهان بي ؛و النجم و الشجر يسجدان «: فرمايد افتد كه مي مي
  . )6، رحمنال( »كنند مي

اين  ،حال دقيق و عارفانهتي نغز و شيرين و درعينالدين با بيان حكايبدين ترتيب موالنا جالل
بلكه ساير موجودات نيز متناسب  ؛كشد كه نماز تنها مختص آدميان نيست حقيقت را به تصوير مي
  .پردازند و به پرستش، ستايش و راز و نياز با خالق خويش مي ارندزگ با خلقت خود نماز مي

  نتيجه
  : دآيميدست هنكات زير ب ،ي معنويمثنوپس از بررسي فريضه الهي نماز در 

كه بهتـرين   - كردن براي راز و نياز با حضرت حق انسان براي اهل شدن و آمادگي پيدا .1
هاي نفساني نيازمند آن است تا قلب و قالب خود را از آلودگي - گردد جلوه آن در نماز ظاهر مي

بـر   ،بـر طهـارت بـدني   و عـالوه  دانـد  گر روح و جسم ميحضرت موالنا عقل را صيقل. پاك سازد
  .داند عنوان مقدمه نماز، الزم ميورزد و اذان را نيز به نيز تأكيد مي) وضو(طهارت ظاهري 

و معتقد اسـت كـه سرچشـمه     ،وي صورت و معناي نماز را الزم و ملزوم يكديگر دانسته .2
  .اعمال صالح ظاهري چيزي جز درون پاك و اعتقاد راسخ نيست

  هم گواهي دادنست از اعتقاد    زه و حج و جهاداين نماز و رو
  )183بيت، ، دفتر پنجم1925مولوي، (

دهد كه نجات و رستگاري آدمي در انجام اعمال صـالح   موالنا با بيان اسرار نماز نشان مي .3
  .و داشتن اخالق حسنه در دنياست

گر اشـتياق ايشـان   الهي را نمازي دائمي و حكايت يالدين نماز عشاق و اولياجاللموالنا  .4
اهللا و مستغرق شدن اعراض از ماسوي ،چراكه تلقي او از نماز ؛داند به راز و نياز با حضرت حق مي

بر حضور جـوارح ظـاهري،   كند كه عالوه وي نماز عشاق را نمازي معرفي مي. در بحر شهود است
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را گريستن عاشـق بـه   او برترين عمل در چنين نمازي  .دنبال داردحضور جوانح باطني را نيز به
  .داند هنگام شهود قلبي حضرت حق مي

حضرت موالنا به اين نكته اشاره دارد كه ساير موجودات نيز مانند انسـان و متناسـب بـا     .5
  .پردازند ارند و به راز و نياز با خالق خويش ميزگ خلقت خود نماز مي

  فهرست منابع
  .قرآن كريم - 
  .1364سازمان انتشارات جاويدان، : جا، بي19چ، ، ترجمه ابوالقاسم پايندهنهج الفصاحه -
اهللا مرعشي نجفي، ةآيانتشارات كتابخانه : ، قم2چ، البالغهشرح نهجالحديد معتزلي، ابيابن -

  .ق1404
: جا، بي2چ، ترجمه عصمت ستارزاده، شرح كبير انقروي بر مثنوي معنويانقروي، اسماعيل،  -

   .1374زرين، 
، 9، چ14و7و5ج، الدين محمد بلخينقد و تحليل مثنوي جاللتفسير و جعفري، محمدتقي،  -

  .1362 انتشارات اسالمي،: جابي
   .ق1409البيت الحياء التراث، مؤسسه آل: قم، 7و5ج، وسائل الشيعهبن حسن،  حر عاملي، محمد - 
  . 1373 اطالعات،: تهران، شرح جامع مثنوي معنويزماني، كريم،  -
  .ق1410دارالفكر، : بيروت، 2ج ،داودن ابينسالسجستاني، سليمان بن االشعت،  -
قيميه، ابن ةمكتب: القاهره، 2، چ6ج ،الكبير المعجمالطبراني، سليمان بن احمد بن ايوب اللخمي،  - 

  .تابي
 .م1962ا، نبي: ، برلين7و4، جمعجم المفهرس اللفاظ الحديث النبويعبدالباقي، محمد فؤاد،  -

  .1375انتشارات ما، : اجبي، فرهنگ مثنويعلوي، عبدالرضا،  -
  .تااحياء التراث العربي، بي دار: بيروت، 2و1ج ،احياء علوم الدينبن محمد،  غزالي، محمد -
  .1375اساطير، : جا، بي1چ، لب لباب مثنويكاشفي، حسين،  -
 ةمؤسس: بيروت، 7ج، كنز العمال في سنن االقوال و االفعالالمتقي الهندي، علي بن حسام،  -

  .تا، بيةالرسال



  1391پاييز و زمستان ، 28 شماره، پژوهي دينيانسانپژوهشي  –دو فصلنامه علمي 

 

140  

اميركبير، : تهران، 4چالزمان فروزانفر، ، تصحيح بديعفيه ما فيهالدين محمد، مولوي، جالل -
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