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  اسالم پژوهي 
  101ـ 118، صص 1385شماره دوم، بهار و تابستان   

   
  نماز در نگاه مولوي ؛درك حضور

  
 ∗بخشعلي قنبري

  
  چكيده

است و عارفان شده توجه و تأكيد به آن ترين عبادتي است كه در اسالم  نماز عالي
. اند كرده عرضهتفسيرهاي گوناگوني درباره آن ضمن تأكيد فراوان بر آن مسلمان 

مولوي از . استعرفاني آن تأكيد بيشتري شده  ةدر برخي از اين تفاسير بر صبغ
توجه در خوري كرده و زواياي  موضوعجمله عارفاني است كه در آثار خود به اين 

است به عالم ماوراء كه سالك    اي هان روز از نظر او نماز روزن. آن را كاويده است
از از عالم ناسوت فراتر رفته، وصال با خدا يا تواند در طي برگزاري و اقامه نم مي

كه در اسالم به عنوان  نماز همچنانبه  ،از اين نظر. اصل يگانگي را تجربه كند
ترين راه براي رسيدن  در عرفان اسالمي نيز به عنوان مهمشده، تأكيد دين پايه 

مقاله حاضر درصدد است كه . وحدت در نظر گرفته شده است /وصالبه هدف 
باره نماز را بازخواني نمايد و به پديدارشناسي نظر وي در اين باره مولوي در   ديشهان

  .بپردازد
 

  .مولوي، نماز، وصال تجربه عرفاني، :واژگان كليدي
 

                                                 
                          ghanbari768@yahoo.com  پژوهشگر پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاددانشگاهي∗ 
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  مقدمه
. مولوي بخش قابل توجهي از آثار خود را به توضيح و تبيين نماز اختصاص داده است

كالبـد   ؛داند مي) معنا(و جان ) صورت(اي كالبد وي نماز را همانند ساير اعمال ديني دار
نماز همان آداب و حركات و سكنات و اذكار، و جان نماز همـان حضـور قلـب و خلـوص     

دانـد كـه از    هوش عارف مي لوي نماز را استغراق بيواز اين رو، م. نيت و صفاي دل است
از همـين منظـر،   ). 11 فيه ما فيه،مولوي، (گنجد  در آنها نمي ،ها فراتر رفته همه صورت

جـان،   نماز عوام قالبي باشـد بـي  «گويد  گذارد و مي وي ميان نماز عوام و خواص فرق مي
  ).143همان، (» اال بحضور القلب ةالصلو: اند چه جان نماز حضور دل است كه گفته

  
  نماز و نياز

عارف در نطام وحدت شهودي نيازمند وصـال، و در نظـام وحـدت وجـودي نيازمنـد      
ست و نماز از اين جهت كه موجب چنين وصال و وحدتي اسـت همـواره مـورد    وحدت ا

دانـد   ساز دستيابي به وصال و وحدت مـي  مولوي البته نمازي را  زمينه. توجه عارفان بوده است
  ).2731، 285ـ287، دفتر اول، ابيات، مولوي، مثنوي .ك.ر(كه مؤمنانه و از سر نياز باشد 

قامات عرفاني اسـت كـه مولـوي آن را متـرادف فنـا و راه      مقام چهارم از م) نياز(فقر 
انسان نسبت به خداونـد ذاتـاً فقيـر    ). 2373 همان،(داند  هاي نهاني مي دستيابي به گنج

  .رساند و نمازي كه از سر نياز باشد انسان نمازگزار را به مقام فقر مي) 15: فاطر(است 
  

  نماز و كشف و تجربه عرفاني
شـود   است، لذا نماز زماني موجب كشف و تجربه عرفـاني مـي  قلب محل بروز تجارب 

تـوان بـروز    در نمازي كه با حضور قلب ادا شود، مـي . كه قلب آمادگي آن را داشته باشد
  :تجارب عرفاني را انتظار داشت

   نتا بداني كين بخواهد شريعتي  ها ببين در نماز اين خوش اشارت
)2174، دفتر سوم، بيت مثنوي  مولوي،(  
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 .ك.ر(نظر مولوي نمـاز ايسـتادن آدمـي در روز رسـتاخيز در حضـور حـق اسـت        در 
هـا آشـكار    رود و غيـب  هـا كنـار مـي    گونه كه در روز رستاخيز پـرده  همان). 18كاشفي، 

مولوي همچنـين نمـاز را   . دهد شود، نماز راستين هم همين تجربه را به نمازگزار مي مي
توانـد نقبـي بـه عـالم غيـب       در طي آن مي داند كه نمازگزار سفري روحاني ـ معنوي مي 

  :بزند
  لــل رحيـزن طبـر رو بــه بـذنـمئ  اي بالل خوش نواي خوش صهيل 

  د سالمـوقت رجعت زين سبب گوي  ام ـدر قيـدن انـجان، سفر رفت و ب
. داند حاصل سخن آنكه مولوي نماز عرفاني را روزني به سوي مخزن انوار الهي مي

اه راز است كه نمازگزار دم به دم با داناي راز يعنـي خداونـد   از نظر او نماز خلوتگ
  :گو داردو  گفت

  پرسم اين احوال از داناي راز  تا روم من سوي خلوت در نماز 
  داـواسطه نامه خ رسد بي مي  ا ـروزي جانم گشا دست از صف

  مـام از معدن هـفتد در خان مي  مـور از روزنــاران و نـامه و بـن
)2403، 2400  ، دفتر سوم، ابيات،مولوي، مثنوي(  

  
  فلسفه عرفاني اركان و اجزاء نماز

به طهارت ) وضو و غسل(در عرفان مولوي، نمازگزار بايد از طهارت ظاهري  .طهارت. 1
  :باطني برسد

  از معاصي دست و دل هم رو بشو   چون شدي آماده غسل و وضو
و سپس خود را بـا تكبيـر   » خليهت«ها  به نظر مولوي نمازگزار اول بايد خود را از بدي

  :نمايد» تخليه«نماز 
  نـر كـتكبي ةد آوازـبلنپس   خويش را خالي از تزوير كن

ها در  قبله ظاهري براي همه مسلمانان كعبه است، اما قبله حقيقي انسان. قبله نماز. 2
حقيقي آن مقصدي است كـه  نمـازگزار    ةچه، قبل. مقايسه با يكديگر كامالً متفاوت است

هـا   انـواع كعبـه  . هر چند در ظـاهر بـه سـمت كعبـه ايسـتاده باشـد       ،در نيت خود دارد
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 .2 ؛المنتهيةكعبه جبرئيل، سدر. 1: كند بدين قرارند ي كاذب كه مولوي ياد مي)ها قبله(

كعبه  .5 ؛قبله فيلسوف، خيال .4 ؛كعبه عارفان، نور وصال .3 ؛كعبه اهل شكم، سفره غذا
 .8 ؛ درنـگ  ، صـبر و  قبله اهل معنـي  .7 ؛قبله طمعكار، كيسه زر .6 ؛كار زاهد، خداي نيكو

قبلـه   .10 ؛ ، خداي صـاحب نعمـت   قبله باطن نشين .9 ؛ قبله صورت پرست، نقش سنگ
  ). به بعد 1896مولوي، مثنوي، دفتر ششم، ابيات، (ظاهرپرست، صورت زن 

اگـر نمـازگزار در    البته خود قبله نيز از نظر مولوي حالت نسبي دارد به اين معنا كـه 
خداوند فاني شود او نه تنها به قبله نياز نخواهد داشت بلكه خود قبله نمازگزاران خواهد 

شـيخ  «: مولوي ضمن نقل داستاني از پدرش به چنين استغراقي اشاره كـرده اسـت  . شد
اكنـون  ... من بگذشت و اويي او فنا شد و نماند و در نور حق مستهلك شـد   چون از ما و

پشـت    آورده، قطعـاً  حق شده است و هر كه پشت به نور حق كند و روي به ديوار او نور
  ). 12مولوي، فيه ما فيه، (» جان قبله بوده است به قبله كرده باشد زيرا كه او

االحرام پشت پا زدن به اغيار و رانـدن آنهـا از   ةمفهوم عرفاني تكبير .االحرام ةتكيبر. 3
زيـرا تكبيـر در   . شـود  غيار فضا براي حضور يار فراهم ميبا رانده شدن ا. حريم نماز است

ظاهر اعتراف به بزرگي خداوند است و در باطن، اعتـراف بـه نـاتواني از درك و توصـيف     
اغيار محسوب  ءاند و جز شايسته حق تعالي و اعالم اين كه همه موجودات جز خدا ناتوان

گويد تا در مسـلخ دوسـت    رام مياالحةنمازگزار با آگاهي از چنين وضعي تكبير. شوند مي
  .قرباني شود

 قوم همچون اطلـس آمـد او طـراز     پيش در شد آن دقوقي در نمـاز 
 در پــــي آن مقتــــداي نامــــدار  اقتــدا كردنــد آن شــاهان  قطــار
 ندهمچو قربان از جهان بيرون شد  چونك باتكبيرها مقـرون شـدند

)2142 – 2140مولوي، مثنوي، دفتر سوم، ابيات (  
از نظر مولوي محل نماز قربانگاهي است كه در آن نمازگزار نفس خود را به پاي خدا 

پاداش اين قرباني، وصال با خدا يا وحدت با اوست و معنـاي تكبيـر هـم    . كند قرباني مي
  .است اي  گزار براي ورود به چنين معركه اعالم آمادگي نماز
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ــام ــت اي ام ــن اس ــر اي ــي تكبي  پيش تو ما قربان شديمكاي خداي ما    معن
ــح ــي اهللا  وقـــت ذبـ ــر مـ ــي اكبـ ــتني    كنـ ــس كش ــح نف ــين در ذب  همچن

)2144 – 2143ان، ابيات هم(  
دهنده اهميت مبارزه با نفس است و هم قـوت قلـب    االحرام هم نشانةبنابراين تكبير

  .  نمازگزار است تا  بتواند در اين نبرد بر نفس و شيطان فائق آيد
. مي نياز داردئدا ةرين دشمنان آدميان است كه كشتن آن به مبارزت بت نفس دشمن

  .  توان با نفس مبارزه كرد و محراب نماز بهترين جايگاهي است كه در آن مي
 كــرده جــان تكبيــر بــر جســم نبيــل  تن چو اسماعيل و جان همچون خليل

)2145همان، بيت (  
االحرام و در طي  ةو جانان  در تكبيربايست آن را به پاي خليل روح  اسماعيلي كه مي

به  لذا اگر كسي به اين توفيق دست يابد مسلماً. هاست نماز قرباني كرد اسماعيل خواسته
مولوي در ايـن بيـت بـه    . عيد قربان وارد شده است و آن روز جشن عظيم او خواهد بود

داند و حتي  ن ميموفق را نيز از مصادق عيد قربا  اهميت عيد قربان پرداخته است و نماز
داند زيرا عيدي نزد خداوند مقبول است كه آدمـي خـود و    عيد فطر را نيز عيد قربان مي

  .الجمع همه اعياد مؤمن است خواهي مذموم خود را پاي او قرباني كند و نماز، مجمع خود
از نظر . يابد در نظر مسلمانان نماز بدون خواندن سوره حمد تحقق نمي .سوره حمد. 4
گشايد، زيرا وقتي آدمـي عبـارت    گزار مي نماز فاتحه در حقيقت ملكوت معنا را بر مولوي

 « بهشـت  «گيرد و تا نعـيم   خواند، خداوند دست او را مي را مي »اهدنا الصراط المستقيم«
مولوي كلمات سـوره حمـد را حتـي در حالـت در ختـان      ). 493:1382مل، يش(برد  مي

  :بيند نمايان مي
ــتعين    سـتان دعـاي بـاغ   اياك نعبد اسـت زم  ــاك نس ــد اي ــار گوي ــو به  در ن

)2046، غزل كليات شمس مولوي،(  
خواهد صـراحتاً   برد مي را به كار مي « اياك نعبد «گزار وقتي عبارت  از نظر مولوي نماز

گزار سـالك   اي كه نماز ام منتها در يوزه آمده اعالم كند كه خدايا براي گدايي به درگاه تو
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خواهد كه از  او از خدا طربناكي را مي.  كند هاي معمولي فرق مي انسان  يوزة دركند با  مي
  : ها رهايي يابد ها و رنج شود تا در سايه آن از تمام حزن طريق وصال حاصل مي

 )همـان (بگشا در طرب، مگذارم دگر حزين    اياك نعبد، آنكه به در يوزه آمـدم 

دانـد   را مستغني از خدا ودستگيري او نمـي گزار از طرب پرشد خود  وقتي سالك نماز
خواهد همچنان مدد كارش باشد تا اين بار نه از فرط درد ورنج كه از فـرط   بلكه از او مي
  . هاي شادي نشكند پري از ميوه

 )همـان (شوم، نگهم دار اي معين  اشكسته مي  هـا  اياك نستعين، كه زپـري ميـوه  

به صورت مستقيم در برابر پروردگار است و بـاطن  ظاهر قيام برپاداشتن بدن  .قيام. 5
آن، بر پاداشتن قلب خويش در مقام عبوديت و پرهيـز از افـراط و تفـريط اسـت يعنـي      

هاي خوف ورجا و نغلتيـدن بـه يكـي از آنهـا و غفلـت نكـردن از        برخوردارشدن از حالت
شانة تضرع بايد سـر  نمازگزار به ن. اي كه نه خوف بر او غلبه كند و نه رجا ديگري به گونه

گاه خويش بنگرد تا به اوج عزت خدا و خودي خود پي   خود را پايين انداخته و به سجده
گاه قلب خود را از طبيعت فراتر برده قيامت به پـا شـده را    آن. ببرد و در آن انديشه كند

  :مشاهده كند و خود را در عرصات بيابد
  بسـمل در نمـاز  شد به بسـم اهللا    شـته تـن ز شـهوتها و آزكگشت

ــده   چون قيامت پيش حق صـفها زده  در حســاب و در مناجــات آم
)2147 - 2146 مولوي، مثنوي، دفتر سوم، ابيات(  

قيامت است و خدا  ةني، نماز آي ونحضور در نماز به معناي آغاز مناجات با خداست چ
قيامت حقيقـي شـده    از اين رو نمازگزار با قيام خود شاهد. در قيامت حاضر و ناظر است

داند و نمازگزار حاضر در آن را به كسي تشـبيه   مولوي نماز را نمادي از قيامت مي. است
چنين فردي با تمام وجود حضور و سـلطنت و  . كند كه شاهد ظهور قيامت بوده است مي

اشك و شوق سـالك همـه در ايـن    . كند قدرت و لطف و رحمت خدا را درك و لمس مي
  . و تفسير استقابل توجيه  هربا

ــز رســتخيز   ايســتاده پــيش يــزدان اشــك ريــز ــال راســت خي ــر مث ب
)2148همان، بيت (  
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كند و  ها در قيامت كامل مي هايي از محاكمه انسان مولوي تمثيل خود را با ذكر نمونه
  : گويد از زبان خدا خطاب به بنده مي

 رااندرين مهلـت كـه  دادم  مـن تـو        حق همـي گويـد چـه آوردي مـرا
ّقُ  ايعمرخود را در چـه پايـان بـرده  اي ت در چـه فـاني كـرده   وت و قـو

)2150 - 2149/ 3 دفتر سوم، ابيات همان،(  
هـا بلكـه از وجـود     ركوع نشانه شرمساري نمازگزار از كـرده : ركوع و سجده و قنوت. 6

اگـر  . برسـد  خود است، زيرا در عرفان بهترين حالت عارف آن است كه به مقام فقر و فنا
افزون بر . كسي هنوز به اين مقام نرسيده باشد بايد از شرمندگي در برابر خدا ركوع كند

بنـابر ايـن از نظـر مولـوي تمـام      . اي بدون ياد خدا عين خسران است گذراندن لحظهآن 
  :حواس آدمي بايد مصروف ديدار حق شود نه چيز ديگر

شــد دوتــا او در  ركــوعو زخجالــت   ها دارد رجـوع  در قيام اين  گفت
)2155همان، بيت (  

سـجده نيـز   .  كند تا بتواند با شكستن خودش به وصال حق نايل آيد سالك ركوع مي
هـاي نـا    وقتي نمـاز گـزار بـه يـاد كـرده     . خود شكستگي عارف است  همانند ركوع نشانه

  : افتد مي دهد و به سجده افتد از فرط خجالت توان ركوع را نيز از دست مي شايست خود مي
 در ركوع از شرم تسبيحي بخوانـد   قوت استادن از خجلـت نمانـد  

  )2156همان، بيت (
. گوي انسـان و خـدا بـه اشـكال مختلـف مطـرح شـده اسـت        و  عارفان گفت در آثار

كند مبين آن است كه نماز گـزار توانـايي آن را دارد كـه     وضعيتي كه مولوي ترسيم مي
گو گاه و  گر اين گفت آغاز. سخن بگويد و هم از او سخن بشنودبتواند در نماز هم با خدا 

گـو  و  ال بـاقي اسـت كـه كيفيـت ايـن گفـت      ؤالبته جاي اين س.  گاهي بنده خداست و
وگو امري واقعي است يا امري شناختي و يا احساسي و يا محصول  ؟ آيا اين گفت چيست

ي به طور واقعي در نمـاز  تخيل نمازگزار است؟ مفروض نگارنده آن است كه چنين حوادث
روشن اسـت كـه ابـزار    .  نشيند مي گوو  االمر به گفت دهد و عارف با خدا در نفس رخ مي

يـي   حال آيا چنين ادعـا . لزوماً حسي نيست بلكه دريافتي و شهودي است گوو  اين گفت
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امـا بايـد   . به لحاظ معرفتي صادق است يا كاذب؟ جز عارف از حاق و حق امر خبر ندارد
اند يعنـي آنچـه را    كنند صادق در ادعايي كه ميبه لحاظ اخالقي عان كنيم كه عارفان اذ

به تعبيـر ديگـر   . افزايند كنند و چيزي بر آن نمي اند گزارش مي باور دارند و دريافت كرده
گويد عين باور قلبي  بلكه آنچه مي ،گويند كه بدان باور نداشته باشند از چيزي سخن نمي

  . ايشان است
رسـد تـا از مـاوقع     آيد كه سرش را بلند كند و فرمان مي از غيبت به او فرمان مي باز

  .گزارش دهد و خود به زبان حال و قال اعترا ف كند كه سود كرده است يا زيان
 اندر افتد بـاز دررو همچـو مـار       سر بر آرد او دگـر ره شرمسـار  

)2160همان،  بيت(  
 ي خبـر  از سجود وواده ازكـرده   بــاز فرمــان آيــدش بــردار ســر

)2159همان، بيت (  
يابد و عارف با تمام وجود بـه   يابد و نماز عرفاني عينيت مي وضع همين طور ادامه مي

  : دهد هاي خداوند گوش فرا مي ها و جواب الؤس
 دادمت سرمايه هـين بنمـاي سـود     نعمتت دادم بگو شكرت چه بـود

)2164همان، بيت (  
  :رسد كه كه به اين نقطه ميتا اين

 دو دسـت انـدردعا   هـر پس برآرد  از همه نوميد شد مسكين كيـا
)2172بيت  ،همان(  

در شـريعت  . كنـد  مولوي در بيت مذكور به قنوت اشاره كرده، فلسفه آن را بيان مـي 
هم خواسته طرح گردد و هم نمازگزار بـا   ،فرض است كه در قنوت هم  دعا خوانده شود

اي دارد و مولـوي از آن بـه عنـوان     مناجات كند كه قنوت و دعا در نماز جايگاه ويژهخدا 
  .  كند پناهگاه سالك و عارف ياد مي

اول و آخر تـوئي و منتهـا     كز همه نوميد گشـتم اي خـدا
)2173ان، بيت مه(  
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مولوي سالم نماز را هم نشـانه شـكرگزاري و هـم مـدح و ثنـاي پيـامبر در        .سالم. 7
ي اتمام نمـاز بـه    به عالوه از نظر او سالم نماز نشان دهنده. داند اپسين مراحل نماز ميو

  .عنايت خداوند است
 انبيا آمد عجينمدح جمله  در تحيات و سالم الصـالحين

)2122همان، دفتر سوم، بيت (  
 زان سالم آورد بايد بر ملـك   وقت تحليل نياز اي بـا نمـك  

 اختيار اين نمـازم شـد روان    و دعــاي خوبتــانكــه زالهــام 
)2987ـ2986همان، دفتر پنجم، ابيات (  

درود بر زنـدگان و  : كند كه سالم نمازگزار در بردارنده دو درود است مولوي اشاره مي
روشن است كه تنها نمازي كه از روي اخـالص  . ارواح مردگان، و درود بر بازگشتگاه روح

نمازي كه به ريـا و   ؛مركب روح شدن است  اوصافي و شايسته شود واجد چنين برگزارمي
  ).3390-3392همان، دفتر اول، ابيات (گمراهي آغشته نيست 

  
  انواع نماز و قواي نفساني

در اين قسمت انواع نماز از ديدگاه مولوي را با در نظر گرفتن وضعيت قواي نفسـاني  
بينيم كه در هنگام انجام نماز اين قوا كنيم تا ب نمازگزار در حين برگزاري نماز بررسي مي

دهنـد يـا    كنند؟ آيا همانند وضعيت عادي به فعاليت خود ادامـه مـي   چه حالتي پيدا مي
گيـرد؟ گفتنـي اسـت كـه در ميـان       همه قوا يا بخشي از آنها حالت تعطيل به خود مـي 

ـ  . نشده اسـت  عرضهبندي از نماز  عارفان مسلمان عموماً چنين تقسيم ده در الگـوي نگارن
) هـا  نيـايش (بندي ترزا آوياليي عارف معروف اسپانيا است كـه نمازهـا    له تقسيمئاين مس

(Teresa: 127-133) 2؛ )مراقبـه (نمـاز ذهنـي    .1: را به چهار قسم تقسيم كرده است. 
  .نماز وصال نهايي .4نماز سكوت و  .3نماز ذكر؛ 

دارد كـه بـه بررسـي آن    در آثار مولوي دو نمـاز از نمازهـاي چهارگانـه تـرزا وجـود      
  .پردازيم مي
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هـاي خـود اهتمـام     بندي منطقي نيايش گفتني است كه مولوي همانند ترزا به طبقه
مرتبـه يـا    كهپرداخته بدون آن) نماز(= بلكه به طور كلي به انواع و درجات نيايش  ،نكرده

تقسـيم بنـدي    با وجود اين اگر. بطه آنها با يكديگر  را مشخص كرده باشد  را جايگاه و يا 
  . بندي كنيم مولوي را نيز طبقه توانيم نمازهاي  ترزا را در نظر داشته باشيم مي

توجه به  جهتها در  منظور از نيايش ذهني نظم دادن به افكار و انديشه .نماز ذهني. 1
تـوان   اين كار را به اشكال و طرق مختلف مي. نام ديگر اين نيايش مراقبه است. خداست
توان تصوير دوست را تخيل كرد تا ذهن به نظم عادت كنـد و بتوانـد    مي مثالً ؛انجام داد

البته در اين زمينه كـار عارفـان مسـيحي    .  به مراقبه بر روي همان تصوير ذهني بپردازد
به نـام عيسـي وجـود     يتر است براي اينكه در مسيحيت خداي متجسم و متجسد آسان

امـا در اسـالم چنـين     ؛ر ذهن مجسـم سـاخت  توان تصوير او را د دارد كه به سهولت مي
از ايـن جهـت عـارف    . كاري دست كم در باب ايجاد رابطه با خـدا امكـان پـذير نيسـت    

بهره گيرد تا بـه وسـاطت او بتوانـد بـه      ـ  غير از خداـ مسلمان ناچار است از موجوداتي  
ـ جز  موالنا در ايـن زمينـه راهكارهـاي   .  مراقبه درباره خدا بپردازد  عرضـه ي و مشخصـي  ئ

تر فكر و در باره عمل مالزم با آن يعني ذكر، به مراقبه  بلكه تنها تحت واژه كلي ،كند نمي
مولوي به دنبال آن است كه بتوانـد  ). 173چيتيك،  (پردازد  مي)  يا نيايش ذهني (ذهني 

  . فكر را به ذكر و ذكر را به ياد مذكور تبديل كند
است كه شخص بتواند تصاوير ذهنـي پيشـين را از    ذهني آن) نماز(=مهم در نيايش 

تنهـا راه ممكـن بـراي ايـن كـار      . آنها سازد نشينذهن خالي كرده، تصوير معشوق را جا
عشق به موجودي باعث پر شدن دل و ذهـن بـا تصـوير     ؛ زيراايجاد عشق در درون است

عشـق از   يرا؛ زدر نتيجه جا براي تصويرها و تصورات ديگر تنگ خواهد شد. اوخواهد شد
بنابراين تا انسان همه توجـه ذهنـي خـود را بـه معشـوق      .  كند تصوير معشوق تغذيه مي

معطوف نكند و تا خيال خود را فقط از انديشه معشـوق آكنـده نكنـد، عشـقش     )  جانان (
زيرا هـدف ايـن   . رشد نخواهد كرد و قادر به رهايي از دست خياالت نامربوط نخواهد شد

ست كه نمازگزار انديشه خود را كامالً به سـوي خـدا متوجـه كنـد و     آن ا) نماز(=نيايش 
اين هدف جـز از طريـق عشـقي سـوزان تحقـق       .  چيزي جز خدا را در نظر نداشته باشد
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اي خواهد رسـيد كـه تنهـا     رشد مداوم عشق سالك، او به نقطه  در نتيجه «.  نخواهد يافت
رود، تـا   حاالت قبض و بسط بـاال مـي   پله پله از.  تشنگي خيال عشق براي او خواهد ماند

خره خيال او از واقعيتـي كـه بيـرون از او و در وراي او وجـود دارد، قابـل تميـز       ألآنكه با
شود،  خيال به عنوان يك حالت نسبتاً ذهني به تصوير ذهني معشوق دگرگون مي.  نباشد

  ).278همان،  (  « كشد باالتر مي و اين خود، عاشق را باال و
كند ولي سـالك   جهت است كه عنصر خيال در نيايش ذهني اهميت پيدا مياز اين  

در مراحل بعدي نيايش از اين عنصر هم  فراتر رفته بلكه بـه راكـد سـاختن آن خواهـد     
پدر در  ي بنابراين در نماز ذهني از نظر مولوي داشتن تصوير ذهني معشوق نقش خدا.  انديشيد

  . يق در نيايش ذهني حفظ خيال محبوب است و بسشرط توف. كند عرفان ترزا را ايفا مي
 تا  بدان  پر  بـر  حقيقـت  بـر  شـود       با خيالي ميـل تـو چـون پـر بـود

 لنگ گشتي و آن خيال از تو گريخت  پرت بريخـت  چون براندي شهوتي
)2136-2135مولوي، مثنوي، دفتر سوم، ابيات (  

يار خوش  «: اي اشاره كرده است تصويرسازيآثار خود به اثر گذاري چنين  مولوي در
چـه عجـب   .  گيـرد  بالد وحيـات مـي   گيرد و مي از خيال يار قوت ميكه چيزي است زيرا 

داد و غذا شد جايي كه خيـال معشـوق مجـازي را     آيد مجنون را خيال ليلي قوت مي مي
ري كـه  دا اين قوت و تأثير باشد كه يار او را قوت بخشد، يار حقيقـي را چـه عجـب مـي    

چــه جــاي خيــال اســت؟ آن خــود جــان . قــوتش بخشــد خيــال او درصــورت و غيبــت
  ). 119 فيه مافيه، مولوي( »هاست، آن را خيال نگويند حقيقت

كند كه به خيال موجودي بودن، چيزي را از انسـان   مولوي به اين نكته هم اشاره مي
نـد باشـد آدمـي را بـه     اما اگر مورد خيال خداو. خواهد ستاند و به سوي خود خواهد برد

  .  سوي خود خواهد برد و از آن خود خواهد ساخت
 از توچيزي در نهان خواهنـد بـرد     چون به هر فكري كه دل خواهي سـپرد 
 مي درآيد  دزد از آن سو كايمني   هر    چه    انديشي   و  تحصيلي   كني
 تـر اسـت  تازتوچيزي برد كان كم  پس  بدان  مشغول  شوكان  بهتر  است

)1507 -1505، مثنوي، دفتر دوم، ابيات، مولوي(  
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پس بر سالك فرض است كه اگر قرار است خيال موجودي را در ذهـن و دل داشـته   
باشد شايسته آن است كه موجود بهتري را انتخاب كند تا بـراي هميشـه بـرايش بـاقي     

و در دل حاضـر  دل و ذهن سالك ديار دياري است چون خيال خدا؛ و اگـر خـود ا  . بماند
كند، اما اگر چنين تـوفيقي دسـت    رسد و از او تغذيه مي شود كه سالك به حضورش مي

  : آنگاه با خيال او معاشقه خواهد كرد ،نداد
ــه  آمــــد آن رخ چــــون گلســــتان تــــو ــو   وآورد قص ــان ت ــكر از لب ــاي ش  ه
 خبرند از جهان تـو  جان و جهان چه بي  گفتم بدو چه با خبـري از ضـمير جـان

 آخر چه گوهري و چه بوده است كان تـو   اي و چه بوده است اصل تو آخر چه بوده
)2235، غزل كليات شمس، مولوي(  

چرا كـه از   ؛هدف اصلي نماز ذهني مقدمه سازي براي دستيابي به وصال نهايي است
  :  دهد تا خيال او را به وصال برساند ديدگاه مولوي سالك به خيال اهميت مي

 و آن خيــالش هســت دالل وصــال     خيالاستو زنام چه زايداز صفت
)3454مثنوي، دفتر اول، بيت مولوي، (  

 
 چند خيال عدم آمد در هسـت، دوش   هر چه بود آن خيال گردد روزي وصـال 

  )1277غزل  كليات شمس،  مولوي،(
دن به كمال مولوي سپري كردن مراحل تصوير، حال، خيال، وصال و نگار براي رسي 

دهـد   پس از طي اين مراحل كه عمدتاً در قـوه خيـال رخ مـي    زيرا ؛داند مطلوب الزم مي
  .كمال مطلوب حاصل خواهد شد

 گردد آخر وصال چونك در آيد نگـار   هر چه بر اصحاب حال باشد اول خيال
)1130، غزلانهم(  

ران تصـاوير قـواي   تفاوت اصلي عارفان و ديگران در حوزه خيال درآن است كـه ديگـ  
انديشـند، امـا عارفـان بـه جـاي درك چنـين        كنند و به آنها مي دماغي خود را درك مي

مستقل از خـود دريافـت و تصـوير      تصاويري، تصويرهايي را از يك سطح وجود شناسانه
  ). 282چيتيك،  (  كنند معشوق را جانشين تمام تصاوير ديگر مي

 ب، خيـز، بنشـين  يعني كه مخسـ    شب خـواب مسـافري ببنـدي
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ــ   ــال خان ــه خي ــين ب  بـين  كنـيم مـي   هر  نقش كه مـي    دلةبنش
ــتم   ــي فرس ــري هم ــش دگ ــا لقمـــ    نق ــتن  ةتـ ــود نخسـ  او شـ

 از اســب فــرو مگيــر تــو زيــن       هـا شـكارند   امشب همـه نقـش  
)1932، غزل مولوي، كليات شمس(  

معشـوق  نكته قابل توجه اينكه خيال معشوق بر خالف ساير خيـاالت، جـز واقعيـت     
ديگر، عاشق از تمام باز نمودهاي صـوري در   متفكريبا وجود اين از . چيز ديگري نيست

ر هـ ايـن   بنـابر . كند گذرد ومعشوق را كه در وراي خيالش قرار گرفته است، تماشا مي مي
خـود معشـوق     هم به اندازه تر از اين جهان است، باز نهايت واقعي خيال معشوق بي ندچ

اولين مرحلـه از  ) نماز(=از اين جهت است كه اين نيايش ). 288، چيتيك(واقعي نيست 
ت پايين طريقت است  وصلت با تصوير، از مقاما ؛ زيرااست) نماز(=مراحل مختلف نيايش 

  ). همان(رود  و وصال معشوق بسيار فراتر از آن مي
 ني خيالي، ني پري، ني بشري   گذرياي خيالي كه به دل مي

ــ   ــو  را م ــاي ت ــر پ ــويمياث  سـپري  نه زمين و نه  فلك مي   ج
)2929، غزل كليات شمس مولوي،(  

  :كند تر بيان مي و در جاي ديگر نظر خود را صريح
 ي تـو دارد  و سـيما  ت فرنكه خيال شكري   ز تو هر هديه كه بردم به خيال تو سـپردم 
 اردهمه خوبي و مالحت زعطاهـاي تـو د    غلطم گر چه خيالت به خيـاالت نمانـد  

)759همان، غزل (  
 مراد از نماز وصال نمـازي اسـت كـه در طـي آن قـواي درونـي و       .نماز وصال يا فنا. 2

خبر اسـت و نسـبت بـه خـدا      افتد و او نسبت به دنيا كامالً بي بيروني نماز گزار از كار مي
ود هـم مولـوي خـ   . چنين نمازي در آثار موالنا مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  .  كامالً زنده

نقـل  . چنين نمازهايي اقامه كرده است و هم درباره چنين نمازهايي سـخن گفتـه اسـت   
گفتند كه وقـت نمـاز شـام     شد به وي مي است كه وقتي مولوي در احوال سماع غرق مي

رسيد و دست كم برخي از قوايش فعال بود سماع  اگر در سماع به اوج نمي ،رسيده است
اش  خـودي  شـد حالـت بـي    داخت و چون وارد نماز مـي پر كرد و به نماز مي را متوقف مي
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همه يك صدا با او به نمـاز در  ...  چراغ و قبله و چنان كه گويي مجلس و ؛شد مضاعف مي
ريخـت   كرد و اركان آن به هم مي آمدند و او خود نيز رعايت وضع نماز را فراموش مي مي

ن پاك از درك امور اطراف حواس بيرو  . )182 -183زرين كوب، پله پله تا مالقات خدا (
كه استغراق وي در نماز باعث شد كه مولوي به اطـراف تـوجهي    چنان ؛شدند محروم مي

ليچه زيـر پـاي    اي كه در يكي از اين نمازها دزدي از راه رسيد و قا به گونه ؛نداشته باشد
  ) 298همان، (وي را بر كشيد و رفت و مولوي هم چنان مستغرق نماز بود 

چهل سال مجاهده با نفس  ،ابي به چنين نمازي را بسيار مشكل دانستهمولوي دستي
و گذشتن از هفت صد حجاب ظلماني و فرا رفتن از زندگي طبيعي و زنده شدن به حـق  

ها در  البته اين حالت). 84ص  19 اتمولوي، مكتوب(را از شرايط تحقق آن شمرده است 
ها به ايمان مشروط است  ام اين حالتاما روشن است كه تم. داد هاي خاصي رخ  مي نماز

  .مي استئكه امري دا
ي دروني و بيروني نماز متفاوت است و به چگـونگي اداي   بنابر اين تأثير نماز بر اعضا

شود او حواس خود را از توجـه بـه    گاه نماز باعث مي. نماز و حالت نماز گزار بستگي دارد
ماز چنان است كه نفس را از توجه به امور گذاري ن امور بيرون منصرف سازد و گاه نيز اثر

شديدترين اثر گذاري نماز بر قواي نفس آن است كـه تمـام قـواي    . دارد درون نيز باز مي
به تعبيـر ديگـر شـخص نمـازگزار     . بدن را به تعطيلي كشاند و آدمي به ظاهر مرده باشد

  . نسبت به دنيا و خود مرده و نسبت به خدا و آخرت زنده باشد
در غزل معروف نماز نكات بديعي درباره وضعيت نفـس و قـواي آن در حـين    مولوي 

  :شود هايي از آن غزل اشاره مي گزاردن نماز آورده است كه ذيالًبه بخش
 منم و خيال ياري، غـم و نوحـه فغـاني     چو نماز شام هركس بنهد چراغ و خواني
 بدو رسد اذانـي در مسجدم بسوزد، چو   چو وضو زاشك سازم بود آتشـين نمـازم  

 رسد هماره، به من و تو امتحـاني  زقضا   ام كجا شد؟ كه نماز من قضا شد رخ قبله
 كه نداند او زمـاني، نشناسـد  او مكـاني     عجبا نماز مستان تو بگو درست هسـت آن؟ 
 عجبا چه سوره خواندم؟ چونداشتم زباني عجبا دوركعـت اسـت؟عجبا كـه هشـتمين

)2831، غزل ليات شمسكمولوي، (  
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اين نكته است كه براي ايجاد تمركز در نماز الزم است   بيت اول اين غزل بيان كننده
معبود محبوب به خانه خيال دعوت شود و نماز گزار توجه خود را بـه او جلـب و جـذب    

چنـين نمـازي تمـام    .  كنـد  انگيز نماز گزار عارف را با زگو مـي  بيت دوم  حالت شور.  كند
سازد كه  اي فراهم مي دهد و زمينه هاي وجودي انسان را تحت تاثير خود قرار مي ساحت

مولوي براي نشان دادن عمق اثر گذاري نمـاز  . شخص با تمام جديت در نماز حاضر شود
از نماز آتشين ياد كرده تا بيان كند كه با تمام حواس دروني و بيروني به نمـاز متمركـز   

  .  شود با آتش با تمام وجود متمركز مي شده است، چه آدمي در مواجهه
 اي كـه يـا كـامالً    شـود و اولـين قـوه    از بيت سوم به بعد موضوع خواب قوا مطرح مي

دهـد قـوه تميـز و     شود و يا دست كم بخشي از فعاليت خود را از دسـت مـي   تعطيل مي
 اطالعـي  تشخيص است چه نمازگزار، در ادامه نماز حتي نسبت به سمت قبله اظهـار بـي  

در ادامه ايـن وضـعيت   . شناخت جهت قبله را مي كند در حالي كه در آغاز نماز دقيقاً مي
تواند  گزار نمي گيرد و نماز ر نماز قرار مي حتي آگاهي او نسبت به زمان نيز تحت شعاع آثا

گـردد متوجـه گـذر     كه به حالت اوليه خود بر مي زمان ادا و قضا را تشخيص دهد و بعداً
   . شود زمان مي

ادامه نماز شخص  به اين معنا كه در ؛كند بيت بعد فرا گير شدن خواب قوا را بيان مي
بيند، بـه جـايي    داند چه چيز را مي بيند اما نمي نمازگزار بسان انسان مست است كه مي

؟ مولوي در بيت بعد به از كار افتادن يكي از اعضاي بدن  داند چرا شود  اما نمي خيره مي
فعاليـت قـوه تشـخيص    .  كند اعالم مي كند و خواب آن را صريحاً ه كه مييعني زبان اشار

كند كه حتي تعداد ركعات و چگـونگي شـك را از يـاد     نمازگزار به حدي كاهش پيدا مي
  همـه اينهـا كـه بيـان شـد فـرع بـر       . شود خبر مي بلكه از ساير اركان نماز نيز بي ،برد مي

  :  اشاره كرده استموضوعي است كه مولوي در ابيات ذيل بدان 
 دل ودست چون توبردي بده اي خدا اماني  درحق چگونه كوبم كه نه دست ماند و نه دل

 كه تمام شد ركوعي كه امام شـد فالنـي    گـزارم   به خـدا خبـر نـدارم چـو نمـاز مـي      
)2831، غزل همان(  
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در  .افتنـد  يدست و دل از كار مـ  در نماز در اين  ابيات روشن است؛ زيرا مقدمات فنا
  : دهد تا زمينه فناي كامل فراهم آيد نتيجه شخص نمازگزار امكان هر فعاليتي را از دست مي

 كه بكاهم و فـزايم ز حـراك سـايه بـاني     پس از اين چو سايه باشـم پـس و پـيش هـر     
 مطلب زسايه قصدي، مطلب ز سايه جاني  قيام سـايه منگـر   به ركوع سايه منگر، به

ـايه    حساب رست سايه كه به جان غيـر جنبـد  ز كه همي زند دودستك كه كجاسـت س
 دكـاني   چو شـيند او نشسـتم بـه كرانـه    سايه بـانم، چـو روان شـودچو شه است

 تبعيـت دهـاني   بـه  دهان سـايه چه كند چو مرا نماند مايه مـنم و حـديث سـايه
)نهما(  

بنـدي   هاي چهارگانه نيـايش تـرزا  تقسـيم    اساس نيايشاگر بخواهيم اين ابيات را بر
  : شود بكنيم بايد بگوييم كه هر چهار مرحله مورد نظر ترزا در يك نماز واقع مي

دهد، يعني نمازگزار در آغـاز نمـاز    ذهني رخ مي) نماز(=در مرحله نخست، نيايش  .1
  ). بيت اول .ك.ر(بر روي خيال يار بايد مراقبه كند 

) نيـايش ذكـر  (شود و قوا به ذكر  دوم آتشين بودن نماز باعث تمركز قوا مي در مرحله .2
 ).بيت دوم .ك.ر(شوند  مشغول مي

دهد كه ترزا از آن با عنـوان نيـايش سـكوت يـاد      در مرحله سوم خواب قوا رخ مي .3
 ).  7-4ابيات  .ك.ر(كند   مي

گزار به اين نتيجه يعني نماز. دهد در مرحله چهارم نيايش وحدت يا وصال رخ مي .4
با ايـن آگـاهي پيونـد و    . اي بيش نيست و اصل وجود او وجود خداست رسد كه سايه مي

تا آخـر همـان    8ابيات  .ك.ر(يابد  وحدت حقيقي وجود نمازگزار با وجود خدا تحقق مي
كنـد كـه  او وقتـي حركـت      در اين مرحله موالنا خود را چون سايه احسـاس مـي  ).  غزل
ماند و حتي از كارهاي  ي براي او باقي نمي و اراده و اختيار ؛ د حركت كندخورشيكند كه  مي

 ).178شيمل، (خود نيز ناآگاه است 
فاقـد معنـا   ... ال و جـواب قيامـت و  ؤبا توجه به مفهوم ابيات اخير است كه حتـي سـ  

  . شود مانع و رادع مندك و مستحيل مي در نور بي اي كامالً وجود سايه ؛ زيراشوند مي
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  گيري يجهنت
سـالك  . ترين راهي است براي دستيابي به وصال وحدت پروردگار نماز از نظر مولوي مهم
تواند بـه حالتهـايي دسـت يابـد كـه هـيچ بـه وجـه پـيش از آن           از طريق اقامه نماز مي

بازخواني نظر مولوي راجـع بـه نمـاز  ايـن دسـتاوردها را      . توانست به آنها دست يابد نمي
  :سازد نمايان مي

خـود    تابد كـه هـر كـدام در حـوزه     مي هاي زيادي را بر اي است كه قرائت نماز صحيفه .1
سياست و اجتماع بدان نگريست و آثار مورد نظـر را كسـب   توان از زاويه  مي. اند مورد توجه

  .كردتوان آن را از نقطه رواني بررسي  كرد و نيز باز مي
كساني كـه از ايـن زوايـه بـه     . دكرتوجه  لطافت آنبه توان  در نگاه عرفاني به نماز مي. 2

در طـي  . اند اند آن را راهي براي گفت و گوي عارفانه و عاشقانه با خدا يافته نماز نگريسته
  .تواند صداي خدا را بشنود و وجود و حضور او را درك كند نماز شخص مي

ت بيشـتري  اگر نگرش عرفاني به نماز مورد توجه و تأكيد قرار گيرد نماز خوانان رغبـ . 3
به آن پيدا كرده، انجام آن را از حد وظيفه فراتر خواهند برد و آن را در عمق جان خـود  

اختيار به سوي آن كشيده خواهند شد زيـرا در ايـن نگـرش نمـاز      قرار خواهند داد و بي
ديني در نظر گرفته شود امري جذاب و زيبـا جلـوه     پيش از آن كه به عنوان يك وظيفه

  .خواند ا به سوي خود فرا ميكند و شخص ر مي
تواند دينداران مشخص را تعميق بخشيده، دعوت دينـي   ترديد نماز عارفانه هم مي بي. 4

  .را تلطيف نمايد
محصول نهايي اين مقاله آن است كه موارد ذكر شده در انديشه موالنـا وجـود دارد و   . 5

  .آورد بازخواني اين انديشه نتايج ياد شده را به ارمغان مي
بـر ايـن    اسـت و د كه نگاه موالنا به نمـاز دقيقـاً عرفـاني    رسياين نتيجه  به اين مقاله. 6

نكـرده،  هاي فقهي نماز غفلـت   جنبهاز ضمن آنكه مولوي هرگز . نگرش تأكيد كرده است
  .بلكه بر حفظ آن تأكيد كرده است
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