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مقدمه ناشر
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
سال ،فصولي دارد و عمر اصولي .بهار زيباترين فصل فرخندگي است و جواني بهترين اصل زندگي .جواني بهار
زندگي است و روزگار ارزندگي .نهال عمر انسان در بهار جواني به گُل مينشيند و جهاني را به تأمّل مينشاند .بهارِ
جواني ،فصل حيات و حرکت است .خون سبز زندگي در رگ هاي سرخ جوان ،سرود برازندگي ميسرايد و پليدي
و پَستي را از سيماي بندگي ميزدايد.
جوان بر بلنداي افق اميد چون چشمه ي خورشيد ميتابد و بر سيماي عزّت ،ذرّهاي پليدي ذلّت را بر نميتابد .گام
استوار جوان ،غرور کوه را در هم ميکوبد و بر خشم و خروش امواج بر ميآشوبد.
جوان ،سينهاي بيکينه دارد و دلي چون آيينه ،جوينده ي حقايق حيات است و پوينده ي شقايق نجات .سخن حق را
با شوق ميپذيرد و با باطل سرسختانه مي ستيزد .آيينه ي فطرتش پاک است و آبگينه ي خلقتش تابناک.

رشته ي وابستگي جوان به دنيا باريک تر است و به خدا نزديکتر .فطرت پاکش از پليدي زدوده است و هنوز به
دنيا نيالوده .پيوندش با خدا استوار
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است و پيمانش پايدار .اگر جامعه او را نيااليد ،فطرتش جز خدا را نميستايد.
خدا در جان جوان ،حضور دارد و بر باغ دلش بلور ميبارد .نماز ،حريم يار است و جوان فارغ از اغيار با او گفت
و گو ميکند و در محراب عبادت يار براي عبوديّت دلدار ،قامت ميبندد .قائمه ي حيات را به اقامه ي مناجات
ميپيوندد.
او در مجال فراهم آمده ،ارمغان بزم حضور را در اوراق دفتر به ديگران تحفه ميدهد ،او ميخواند و ميانديشد و
يافتههاي خود را با قلم عشق و بندگي مينگارد.
مسابقه ي جوانان نويسنده و نويسندگان جوان فرصتي بود تا بتوانيم انديشههاي بکر و بديع جوانان را در کنار هم به
تماشا بنشينيم و از اين گلزار انديشه ،دستههايي را ببنديم و به نماز باوران ،هديه کنيم .اينک داستان هايي کوتاه از 3
دفتر برگزيده ي آثار جوانان نويسنده و نويسندگان جوان را در اوّلين مسابقه ي بزرگ تأليف کتاب درباره ي نماز،
تقديم خوانندگان محترم ميکنيم .اميد است براي هميشه ي ايام بندگي حق و خدمت خَلق ،فرهيختگي و انديشه
ورزي ،سير و سلوک جوانان ما باشد.
معاونت تحقيق و تأليف
ستاد اقامه ي نماز
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پيشگفتار
«بِسْمِاللَّهِالرَّحْمنِالرَّحيمِ»

منّت خداي را  -عَزَّ وَ جَلَّ -که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش ،مزيد نعمت .هر نَفَسي که فرو ميرود
ممدّ حيات است و چون برميآيد ،مُفرَّح ذات .پس در هر نَفَسي ،دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي ،شُکري
واجب.
اين بندهي حقير در خردادماه سال  7399هجري خورشيدي متوجّه شدم ستاد اقامهي نماز ،در سطح کشور مسابقه
گونهاي در خصوص تأليف کتاب دربارهي نماز ،ترتيب داده است .براي اطّالع بيشتر به ادارهي آموزش و پرورش
محل خود ،مراجعه نمودم و از موضوعات مورد نظر ،اطّالع حاصل کردم .يکي از اين موضوعات« ،تجلّي نماز در
ادبيّات فارسي» بود .اين موضوع از همان ابتدا بنده را به تحقيق واداشت و چون در اين رشته تحصيل کرده بودم،
ميدانستم ادبيّات غنيّ فارسي ،سرشار از روح بلند معارف اسالمي است و خواستم تا به اين وسيله به همگان اين
مدّعا را ،ثابت کنم .براي اين کار به جست و جو و بررسي در متون ادب فارسي پرداختم و بعد از مدّتي فهميدم که
وارد چه دريايي شدهام.
چو عاشق ميشدم ،گفتم که بُردم گوهرِ مقصود
ندانستم که اين دريا ،چه موجِ خونفشان دارد
به هر ترتيب و با جمعآوري اکثر متون ادبي به تحقيق در اين زمينه پرداختم و با بضاعت علمي ناچيز خود ،مطالبي
نه درخور اساتيد بزرگوار،
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تهيّه کردم و نميگويم آنچه از نماز در ادبيّات فارسي وجود دارد همين است که بنده تحقيق و جست و جو کردهام.
بلکه ميگويم در مورد نماز ،گفتنيهاي بسيار گفته شده و ناگفتهها باقي است و راه همچنان براي جوانان و
نويسندگان متعهّد اسالم ،باز است تا در اين مسير الهي حرکت کنند و قلم به دست گيرند.
در پايان با سپاس بيکران از درگاه ايزد منّان ،از تمامي صاحبنظران و استادان بزرگ علوم اسالمي و ادبيّات فارسي
خواهانم که از راهنمايي و ارشاد اين شاگرد خود ،دريغ نورزند« .و مِن اللَّه التوفيق»
((اصغر شهبازي  -شهريور  7399هجري خورشيدي))
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مقدمه
بنده براي گردآوري مطالبي در خصوص «تجلّي نماز در ادبيّات فارسي» ابتدا به جمعآوري متون ادبي پرداخته ،بعد
از جمعآوري اغلب متون ،به جست و جو و تحقيق در ادبيّات فارسي پرداختم .در حين کار ،بارها به مطالبي
برميخوردم که براي خودم ،هم تازگي داشت .معاني متفاوت از نماز ،ديدگاههاي مختلف ،حکومتهاي مختلف و
آثار حکومتها در روند ديني شدن اجتماع ،همهي اينها ،سعي شد در جاي خود به صورت مجزّا بحث و بررسي
گردد.
امّا آنچه در اين کتاب ميخوانيد ،شامل سه بخش است:
در بخش نخست ،مختصري پيرامون ايرانيان و اسالم در گذرگاه تاريخ آورده شده است .هدف در اين موضوع اين
بوده که ابتدا مشخّص شود ،ايرانيان چقدر از اسالم تأثير پذيرفتند و چقدر به اسالم خدمت کردند .ديگر اين که اين
خدمات را به چه وسيلههايي به جامعه عرضه کردند .در ادامهي اين موضوع به عنوان «ادبيّات فارسي و معارف
اسالمي» در بخش دوّم کتاب ميرسيم .شما در آن بخش خواهيد دانست که ،يکي از علومي که به گسترش و نفوذ
اسالم خدمات زيادي نموده است ،علوم ادبي ايران است .شعرا و نويسندگان فارسي زبان ما ،همواره از اين موضوع،
مطّلع بوده که آنچه به زبان شعر و متون ادبي عرضه شود ،گسترهي بيشتري را در مينوردَد و اثر بيشتري ميگذارد.
با اثبات اين مدّعا که ادبيّات فارسي با معارف اسالمي ،آميختگي بسياري دارد ،وارد بخش سوّم کتاب يعني« :تجلّي
نماز در ادبيّات فارسي»
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ميشويم .در اين بخش ابتدا در خصوص نماز ،عبادت و پرستش ،سخن رانده شده و با تجزيه و تحليل ابعاد آن
شواهد معتبري از متون ادبي براي هر کدام استخراج گرديده است.

بعد از آن ،خصوصيّات و شرايط نماز در ادبيّات فارسي ،مورد شرح و توضيح قرار گرفته است .سپس پيرامون
مقدّمات نماز ،سخن راندهايم و در ادامه ،تجلّي انواع نماز در متون ادب فارسي ،مورد بحث قرار گرفته است .سپس
پيرامون معاني و ترکيبات فعلي نماز ،صحبت شده ،بعد از آن ،تجلّي احکام شرعي و ارکان نماز در ادبيّات فارسي
مورد بحث ،قرار گرفته ،سپس نماز و صنايع ادبي و در ادامه به ترتيب :نماز و دعا ،نماز در فولکلور ،نماز در اشعار
و ادبيّات معاصر و نماز و حکايات ،زينت بخش ادامهي کتاب هستند .در پايان ،ضمن درود و سپاس بيکران به
درگاه احديّت (او که مرا واداشت تا در زمينهي نماز اين سرچشمه فيض الهي قلمي بلغزانم) و ضمن تشکّر از همهي
کساني که در انجام اين اثر مرا ياري دادند ،همواره چشم به راه نظرها و پيشنهادهاي استادان و بزرگواران علم و
ادب ايران هستم و اميدوارم با نوشتن اين کالم مختصر توانسته باشم گامي در جهت نمازي کردن جامعهي خويش
بردارم.
اصغر شهبازي  -شهريور ماه 7399
هجري خورشيدي
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ايرانيان و اسالم در گذرگاه تاريخ
در سال ( 17ه .ق) امپراتوري عظيم ساساني ،به دنبال نابسامانيهاي اقتصادي ،اجتماعي و فاصله گرفتن زمامداران
از عامّهي مردم ،از درون ،متالشي شده بود و در برابر سپاه تازه نَفَس و فداکار اسالم به زانو در آمد. ]7[.
ايرانياني که به همراه فرماندهان ساساني ،به نبرد با مسلمانان در محل قادسيّه ،آمده بودند ،با مقايسهي اوضاع
نظامي ،جنگي و توان برتر خود ،نسبت به اعراب باديهنشين ،که با کمترين امکانات به جنگ آمده بودند و سرانجام
پيروز شدند ،به نيرويي باالتر از توان و قدرت افراد پي بردند و در نهايت با شکست امپراتوري ساساني ،از اسالم با
آغوش باز ،استقبال کردند.
با ورود اسالم به ايران ،تغييرات اجتماعي و فرهنگي وسيعي در ايران
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آغاز شد .پس از فتح ايران ،عدّهاي از اعراب مسلمان در اين کشور ،استقرار دائمي يافتند و ترکيب اجتماعي ايران را
تا حدودي دگرگون کردند .بخش عمدهي جمعيّت ايران در قرن نخست هجري ،مسلمان شدند.
عالقهمندي ايرانيان به اسالم ،به رغم مخالفتها و تحقيرهاي بني اميّه آن چنان بود که تنها پس از نيم قرن از فتح
ايران ،نسلي از ايرانيان دانشمندِ آگاه به اسالم و هويّت ملّي خود ظهور کردند[ ]1؛ تا جايي که بسياري از اين افراد
بينام و نشان توانستند به مدارج علمي باالتر از تازيان هم دست يابند .براي اثبات اين مدّعا ،کافي است نام سَيبويه
فارسي ،بزرگترين عالِم علم نحو و شاگرد او اخفش و خليل بن احمد ،استاد سيبويه ،واضع علم عروض را ،در اين
جا بياوريم و هم چنين افرادي نظير :ابن مقفّع ،نوبخت اهوازي و ابراهيم بن حبيب الفزاري ،که در مقابل خدمات
اسالم به ايرانيان ،در انتقال معارف ايران ،به قلمروِ فرهنگ و انديشهي اسالمي ،سهم عمدهاي داشتهاند. ]3[.
بدرفتاري امويان و سپس عبّاسياني که خود به عنوانِ عامل اوّلين حرکت نشان دهندهي مخالفت با تحقير نژادي از
سوي ايرانيان بودند ،ايرانيان را همواره براي برداشتن گامي استوارتر در تحقّق اهداف اسالمي مصمّم ميکرد و
ايرانيان منصف را واميداشت که حساب تازيان و بني اميّه متعصّب را از اسالم واقعي جدا کنند و در عين تابعيّت از
اسالم به حفظ آثار و هويّت ملّي خود نيز بپردازند.
به دنبال اين تفکّر ،براي اوّلينبار ،فرمانروايان ايراني ،حکومت طاهريان
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را به وجود آوردند .و در سايهي اين آرامش ،نيشابور به يکي از مراکز مهمّ فرهنگي جهان ،مبدّل گرديد و مردم با
آرامش بهتري به نشر اسالم و حفظ هويّت ملّي خود پرداختند.
در زمان صفّاريان ،يعقوب با وجود آن که مسلمان بود؛ زبان عربي نميدانست و به شاعراني که او را به زبان عربي
مدح ميکردند ،ميگفت« :چيزي که من اندر نيابم ،چرا بايد گفت؟»[. ]1
امّا با همهي اين احوال ،انديشهي اسالمي روز به روز در آثار و افراد اين سرزمين رسوخ ميکرد و با فرهنگ و
هويّت ايراني ،آميخته ميشد.
سامانيان ،با ابراز اطاعت ظاهري از خالفت بنيعبّاس در واقع خود را از مناقشاتِ سياسي ،کنار کشيدند و به جاي
آن با اتّخاذ سياستي ميانه ،فعاليّت فرهنگي و خطِّ مشي حمايت از شاعران و نويسندگان و دانشمندان فارسي زبان را
در پيش گرفتند .شاعران اين عصر ،بيشتر به بيرون واقعيّت حيات نظر داشتند .مفاهيم ذهني آنها از قلمرو مفاهيم
اخالقي نميگذشت و بسياري از اين تعاليم اخالقي با جلوههاي مشابه آن در انديشهي اسالمي ،تلفيق شده بود؛
گويي بنيانهاي خِرَدمندي و خِرَدگرايي که از فرهنگ استوار ايران قبل از اسالم بازمانده بود بار ديگر در چارچوب
فرهنگ اسالمي ،آزموده ميشد.
در زمان زياريان ،فرمانروايان آل زيار ،در آغاز ضدّ عرب بودند؛ تا جايي که برخي از آنان را متّهم به بيديني
ميکردند .امّا از ميان آنان فردي چون قابوس برخاست که خود عاشق ادب عرب بود و شعر عربي نيک ميگفت و
رسائل عربي با نثري شيوا از خود برجاي گذاشت و اين بدان معنا بود که
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اينان در فرهنگ اسالمي ،هضم شدند. ]0[.
در عهد غزنوي ،محمود غزنوي گروههاي مخالف خود را چه از جهت منافع و چه از جهت مذاهب ،سرکوب ميکرد؛
که مهمّترين آنان شيعيان بودند .کافي است به برخورد محمود غزنوي با حکيم ابوالقاسم فردوسي در پايان سرودن
شاهنامه ،نظري بيفکنيم .او در اين زمان با وانمود کردن اين که پير و خليفه است ،گروههاي زيادي از مردم ايران را

به دليل مخالفت با عقايد خود ،کُشت .امّا لشکرکشيهاي او به هند باعث نفوذ اسالم ،به شبه قارّهي هند شد و در
گسترش و نفوذ اسالم ،عامل مؤثّري بود.
بعد از محمود ،مسعود هم کساني را که با او اصطحکاک منافع داشتند از ميان ميبُرد .از جملهي اين افراد ابوعلي
ميکائيلي معروف به حسنک وزير است که داراي سرنوشتي ممتاز گرديده است.
در عهد سلجوقي ،به دليل بودن دو وزير کاردان و شايسته به نامهاي خواجه نظام الملک و عميدالملک کندري در
دربار ،گسترش فرهنگي از همان جا شروع شد و در همين زمان است که سلجوقيان با اسماعيليان شيعه و طرفدار
دولت فاطمي در مصر به جدال برميخيزند و اسماعيليان در اين ميانه دست به تالشهاي بزرگي ميزنند و با ترور
افراد دولتي ،عقايد خود را گسترش ميدهند و باعث نفوذ بيشتر اين مذهب در ميان ايرانيان ميشوند؛ تا اين که در
زمان خوارزمشاهيان قسمت اعظم جهان اسالم بر اثر بيکفايتي حاکمان خوارزمشاهي ،دچار فاجعهي خونبار مغول
گرديد و سرزمين ايران به دست مغوالن افتاد.
[ صفحه ]79
مغوالن مدّتي که از کشورگشاييهاي خود دست کشيده بودند ميخواستند در سرزمينهايي که مردم آن با فرهنگ
ايراني و اسالمي ،پرورش يافته بودند به کشورداري بپردازند .آنان پي بردند ادامهي حاکميتِ فرمانروايي غيرمسلمان،
بر مردمي مسلمان ،تنها درگيري و شورش را افزايش ميدهد. ]6[.
به دنبال اين تفکّر و با ورود خواجه رشيدالدين فضل اللّه به عنوان وزير به دربارِ غازان خان ،خودِ غازان ،مسلمان
شد و به دنبال او ،لشکريانش نيز به اسالم گرويدند و اين بزرگترين و مهمترين نشانهي عظمت و شُکوه اسالم و
ايران است که توانست قبايلي صحراگرد و با فرهنگي متفاوت را در خود ،هضم و جذب نمايد.
پس از فروپاشي ايلخانان مغول ،در گوشه و کنار کشور ما ،حکومتهاي محلّي سر برآوردند .با قيام سربهداران و
شعارِ« :سر به دار ميدهيم  /تن به ذلّت نميدهيم» گروههاي مذهبي شيعه هم ،دست به قيام زدند و با اتّحاد
سربهدارانِ ديگري از سمرقند و کرمان و اصفهان و مازندران حکومت سربهداران را براي مدّتي نزديک به نيم قرن
تشکيل دادند .امّا اختالف ميان رهبران مذهبي و سياسي در دولت سربهداران و ضربهي نهايي که تيمور به آنها زد
اين دولت ،سقوط کرد.

اوضاع سياسي ايران در زمان تيموريان آشفته و نابسامان بود .تيمور با تحکيم دولت در ماوراءالنّهر ،خراسان،
سيستان و قندهار را گرفت .قلمروي که تيمور تصرّف کرده بود بسيار پهناور بود و پس از مرگ وي چون سازمان و
[ صفحه ]78
تشکيالت نيرومند سياسي از او باقي نمانده بود ،بالفاصله تجزيه شد.
در اين ميان گروهي از ترکمانان به نام قراقويونلوها در غرب ايران به قدرت رسيدند .يکي از آخرين سرداران
تيموري که در مقابل قراقويونلوها ايستاد ،شاهرخ بود؛ که خدمات وي در زمينهي فرهنگ و هنر بسيار است .براي
نمونه ،مسجد گوهرشاد در مشهد توسّط همسر وي بنا نهاده شد.
در نهايت به دنبال ضعف عمدهي تيموريان ،ترکمانان با غلبه بر عثمانيها ،توسّط شاه اسماعيل در سال ( 759ه .ق)
سلسلهي صفوي را تشکيل دادند .از اين زمان به بعد دين اسالم در ميان ايرانيان با خوي و خون آنان عجين شده و
مردم هر اثر و فعّاليّتي را از اسالم ،جدا نميدانند و به همين خاطر ما از ادامهي بحث تاريخي ايرانيان و اسالم ،چشم
پوشيديم ولي کافي است بدانيم نمونههاي قدرت و نفوذ اسالم آن قدر زياد است که در اين مختصر نميگنجد و
بيگمان عصارهي تمام اين قدرت و نفوذ «انقالب اسالمي ايران» بود که توانست سدّ عظيم استبداد و استعمار را
بشکند و يکبار ديگر به جهانيان بگويد اسالم با ايران و ايران با اسالم ،زنده است». ]9[.
[ صفحه ]17
[ ]1تاريخ ادبيّات ايران .32 /
[ ]1تاريخ ايران .77 / 7
[ ]3تاريخ ادبيّات ايران .11 /
[ ]1تاريخ ادبيّات ايران .37 /
[ ]0تاريخ ايران .776 / 7
[ ]6تاريخ ايران .763 / 7
[ ]9امام خميني(ره) در همين باره در وصيّتنامهي الهي-سياسي خود گويد:
«من با جرأت مدّعي هستم که ملّت ايران و تودهي ميليوني آن در عصر حاضر ،بهتر از ملّت حجاز در عهد رسول اللّه و کوفه و عراق در عهد
اميرالمؤمنين و امام حسين ميباشند.

ادبيات فارسي و معارف اسالمي
در بخش نخست ديديم اسالم چگونه در ميان ايرانيان نفوذ کرد و ايرانيان نيز با آن چگونه برخورد کردند .نمونههايي
از اوج عظمت و قدرت اسالم در تاريخ ايران تا عهد صفوي برشمرده شد و ديديم ايرانيان همان قدر که از اسالم
تأثير پذيرفتند ،همان قدر هم به اسالم خدمت کردند .به قول استاد شهيد مرتضي مطهّري« :اين خدمات را بايد به
طور متقابل بدانيم. ]7[».
ايرانيان در گسترش و نفوذ اسالم ،بيتأثير نبودند و خدمات خود به اسالم را در قالب عالِمان زبده با آثار نمونه،
عرضه کردند .يکي از اين علوم که توانست در گسترش و نفوذ اسالم ،کمک کند بالغت فرهنگي و ادبي ايران بود.
[ صفحه ]11
در تاريخ اسالم ،مسألهي سخن و بالغت ،اهمّيّت ويژهاي داشته است؛ زيرا از آغاز که قرآن کريم فرود آمده ،خود با
بالغت ويژهي خويش ،روح ادبي را در جامعه نفوذ داد .روح ادبي و عالقه به سخن بليغ و شعر نيکو در عرب
جاهليّت نيز وجود داشت .آنان شاعران بزرگي چون امروءالقيس ،زهير بن ابي سُلمي ،و طرفة بن عَبدو ،نابغهي
زبياني و ...و خطيبان سترگي چون سبحان وائل وقس بن ساعدي ايادي داشتند.
سپس قرآن در همين زمينه و واقعيّت ،با بالغت خويش درخشيد و همهي آثار کالمي عرب گذشته و معاصرش را
در فروغ خود محو کرد .اين روح ادبي که به وسيلهي قرآن تأکيد و اِحيا شد در محيط اسالمي ،اثر گذاشت.
پس از قرآن ،سخنان و خطبههاي مفصّل و بليغ پيامبر اکرم (ص) و عليبن ابيطالب (ع) و همين طور خطابههاي
ديگر بزرگانِ اسالم ،باعث رواج روح ادبي و ذوق بالغي ،در همهي قشرها و طبقات شد .حتّي عوام ،آياتي از قرآن
را ،از بر بودند و خطبههاي يادشده را ميشنيدند.
و اين سان روحيّهي ادبي و جريان تأثير و تأثّر فکري و تعليماتي از طريق سخن اَعلي و حکمت بالغه ،رواجي
شگرف داشت و در سدهي اوّل و دوّم اسالم ،همهي فضاي اقاليم اسالم ،از سخن واال و ادبيّات درخشان ،لبريز بود.
روحيّهي يادشده ،مانند هوا که همگان تنفّس ميکنند ،همه جا سرايت داشت .کودکان در مکتبخانهها ،با کلمات و
سخنان بليغ ،آشنا ميشدند .طالبان علم در مراحل تحصيل با سخنان و متون بليغ ،درس ميخواندند و خود به
ادبيّات و علوم ادبي و بالغي اهمّيّت ميدادند و در اين رشته،

[ صفحه ]13
تحصيالت کافي و تمرينهاي بسيار ميکردند و در نتيجه همهي آثار اسالمي از عنصر ادبي ،سرشار بود و از بالغت
الزم ،برخوردار.
طالب علم اسالمي ،براي هر منظور و هر رشتهاي که تحصيل ميکرد ،ادبيّات را خوب ميخواند ،خوب ميفهميد و تا
نيمچه اديبي نميشد به ديگر رشتهها نميپرداخت. ]1[.
اين آميختگي ادبيّات و علوم اسالمي ،باعث شد عالمان اسالمي ،کشفيّات و مفاهيم ذهني خود را ،در قالب متون و
اشعار زيباي ادبي عرضه کنند؛ چرا که به قدرت و نفوذ کالم و سخن بليغ ،ايمان داشتند و با فرهنگ و ادبيّات به نشر
و گسترش اسالم پرداختند.
و ميدانيم فرهنگ هر ملّتي در حکم آيينهي تمام نماي افکار و عقايد ،اخالق و آداب و رسوم و همچنين تحوّل
فکري و اجتماعي آن ملّت در طول زمان است.
ايران به واسطهي قدمتي که دارد ،داراي سوابق فرهنگي بسيار کهن و آثاري است که هم ارزش علمي دارند و هم از
جهت فلسفي بسيار ارزشمند هستند .اين تمدّن کهن با همهي برجستگيهايش به دامان اسالم روي آورد و به قول
استاد مطهّري« :ايرانيان ،بقاياي تمدّن تلطيف شده و پَروردهاي را به اسالم تحويل دادند که بر اثر حياتي که اين
مذهب در آن دميد ،جاني تازه گرفت.
فرهنگ هر قوم ،نشانهي هويّت و شناسنامهي تاريخي و اجتماعي او است و اگر ملّتي -خداي نکرده -بخواهد مقلّد
فرهنگي ديگر باشد ،گرفتار
[ صفحه ]11
بيفرهنگي و در نهايت بيهويّتي خواهد شد. ]3[».
امّا ادبيّات وسيلهي نَقل و نشر هر فکر و عقيده و ايدئولوژي است .فرهنگ و مکتبِ فکري و سازمان عقيدتياي که
ادبيّات نداشته باشد مانند انساني است که زبان نداشته باشد .چنين انساني چگونه ميتواند مبادي فکر و طرز نگرش
و عقيده و آرمان خويش را بپراکند و مسلک فکري خود را در معرض افکار جامعه قرار دهد؟ چگونه؟

به هيچ فرهنگي و به هيچ جهانبينياي و به هيچ مسلک اعتقادي و نظام سياسي و حرکت اصالحي و تحوّل
آزاديبخش ،بيداشتن ادبيّات نميتوان خدمت کرد. ]1[.
ادبيّات و فرهنگ هر قوم ،روشنترين بيان و زيباترين تفسير از روحيّات و مَنِش اجتماعي و تربيتي آن قوم است .از
اين جهت است که فرهنگ و ادبيّات هر جامعهاي را هويّت آن جامعه دانستهاند.
داستانها و حکايات عاميانه ،افسانهها و اسطورهها ،اَمثال ،اشعار عاشقانه ،عارفانه ،رزمي و ...هر جامعهاي به خوبي
روحيّات و اخالقيّات مردم آن جامعه را بيان ميکند و در قالب هنرمندانه و ظريف خود ،ارواح انساني را مورد
تربيت قرار ميدهد .اگر علوم تجربي ،دستاوردهاي علمي و اختراعات فراوان براي بشر به ارمغان آورده است،
ادبيّات ،قويترين ابزار تربيت انسان و به حرکت درآوردن و يا به تعديل رساندن عواطف و احساسات و
خواستههاي مردم است.
ادبيّات ارزشمند فارسي که محصول يکي از کهنسالترين تمدّنها است آن
[ صفحه ]10
چنان غني و سرشار است که به جرأت ميتوان گفت در دنيا ،همتايي براي آن نميتوان يافت.
اين ادبيّات آن چنان با روح معارف اسالمي و مفاهيم بلند اخالقي ،آميخته است که مشکل ميتوان جزئي از اين
معارف را از آن جدا کرد و در واقع اين ادبيّات بهترين وسيله براي عرضهي دانش و دين به جامعه بوده و هست.
استادان سخن و ادب ايران در گذشته و حال از اين قانون ،بيبهره نبودهاند و شاهد درستي گفتار ما ،متون ادب
فارسي است .با يک بررسي اجمالي در چنين متوني ميبينيم شاعران و نويسندگان ،چگونه از ابزار شعر و ادب براي
ارائهي مطالب خود به ديگران استفاده کرده اند .به طور مثال :موالنا ،اين همه مفاهيمِ عظيمِ عرفانيِ مثنوي را چرا به
زبان شعر ،نوشته در قالب متون نثر مصنوع نگفته؟ و آيا اين نشان آن نيست که موالنا به قدرت شعر و ادب براي
انتقال مفاهيم ،اعتقاد داشته است؟[. ]0
و آيا همهي شاهنامهي فردوسي ،سرگذشت شاهان است؟ و اين نبوده که فردوسي خواسته است با حفظ هويّت ملّي
خود ،دين و زبان خود را مستحکم نمايد؟

در مجموع ادبيّات و قالبهاي ادبي -شعر و نثر -در انتقال مفاهيم ديني ،سهم بهسزايي داشته و دارند و با اين
ديدگاه و اعتقاد بوده که شاعران فارسي زبان ما ،احکام و علوم ديني را در قالب متون ادبي عرضه ميکردند و
امروزه نيمي از موضوعات ديني را در متون ادبي مييابيم.
[ صفحه ]16
با اين آميختگيِ ادبيّات و علوم ديني ،ما داراي ادبيّاتي اسالمي و اسالمي ادبي هستيم .ما امروز ميتوانيم تجلّيِ
توحيد ،نبوّت ،امامت ،دين ،عرفان و نماز را در متون ادبي ببينيم و اين را بدانيم اين اسالم ادبي و اين ادب اسالمي
به سادگي حاصل نشده ،که به سادگي از دست بدهيم.
ما در زمينهي اسالم ،مديون رنجهاي پيامبر عظيمالشّأن خود و فَرق شکافتهي موالي متّقيان علي (ع) و در مقولهي
ادب اسالمي ،مديونِ شاعراني چون :فردوسي ،موالنا ،حافظ ،ناصرخسرو و ديگران هستيم .بر ما است احياگر اين
فرهنگ ادبي ،اسالمي باشيم و آن را قدر بنهيم.
[ صفحه ]17
[ ]1براي اطّالع بيشتر رجوع کنيد به کتاب «خدمات متقابل ايرانيان و اسالم» اثر استاد مرتضي مطهّري.
[ ]1ادبيّات و تعهّد در اسالم  0 /و .6
[ ]3رشد زبان و ادب فارسي ،شمارهي .19ص .11
[ ]1ادبيّات و تعهّد در اسالم .70 /
[ ]0امام خميني(ره) ميگويد« :لسان شعر ،باالترين لسان است ».صحيفه ي نور ،ج ،79ص .771

تجلي نماز در ادبيات فارسي
يکي از گرايشهاي مستقل در ضمير ناخودآگاه انسان ،حسّ پرستش است .که انسان را به سوي کمال مطلق و خدا،
سوق ميدهد و منشأ گرايش به دين و مذهب است .در اثبات وجود چنين گرايشي ،داليل و شواهد متعدّدي وجود
دارد.
يکي از اين داليل ،خواستههاي نامحدود آدمي است که به کاميابيهاي موقّت و محدود ،قانع نميشود؛ از اين رو،
حتّي کساني که در جهت انحطاط ،حرکت ميکنند ،هرگز به حدّ معيّني ،راضي نميشوند و اگر در جهت کسب قدرت
و تحصيل مقام باشند ،مُدام چشم به قدرت بيشتر و رتبهاي باالتر دارند؛ لذا اين نامحدودگرايي انسان او را هميشه در
جست و جوي نامحدود ،مشغول کرده و چون کمال نامحدود و بينهايت فقط ،اختصاص به ذات خداوندي دارد ،از
اين رو ،جز توجّه به خدا و پيوند
[ صفحه ]35
با درگاه الهي ،چيز ديگري او را راضي نميسازد.
دليل ديگر ،تاريخ ميباشد که نشان ميدهد با وجود تالشهاي بسيار مخالفان عليه دين و خدا ،راهي به جايي نبرده
و انسانها اگر چه در تشخيص دين حق از دين باطل به خطا افتاده و گاهي بُت را با خدا عوض کرده و به پرستش
ماه ،آفتاب ،ستارگان و حتّي حيوانات پرداخته ،امّا به هر صورت نتوانسته است از پرستش و توجّه به خالق براي
هميشه روگردان شود ،بلکه همواره نوعي دين و اعتقاد به خداي جهانآفرين در ميان بشر وجود داشته و يکي از
اهداف بعثت پيامبران ،بيدار کردن اين ميل فطري و هدايت صحيح آن به سمت اَعلي ميباشد.
امّا ،مهمترين دليل ،وجود باورِ فطري مردم به خدا است .اين که وقتي اميدشان از همه جا قطع ميشود .آن چيزي که
به آنان اميد ميدهد و مانند چراغي در دلشان نور ميتابانَد و شعله ميافروزد ،همان ياد خدا است.
موالنا ميگويد:
چون به وقت رنج و محنت ،زود مييابي دَرَش
بازگويي او کجا ،درگاه او را ،باب کو؟![. ]7

و با توّجه به بودن چنين حسّي در وجود انسان ،او همواره در جست و جوي آن است که ،بايد کسي را بپرستد و به
نقطهاي برسد که پايان نقطهها است و اين که او کيست که در نااميدي به او ،اميد ميدهد؟
و همانطور که گفتيم ،يکي از اهداف بعثت پيامبران اين است که به اينگونه پرسشها و نيازهاي انسان ،جواب
صحيح بدهند و او را راهنمايي
[ صفحه ]37
کنند .در دين اسالم ،پيامبر اکرم (ص) اين وظيفه را به خوبي انجام داد .او در شناساندن دين حق از باطل براي امّت
خويش ،بسيار کوشيد و اين ميل فطري را در مسير صحيح ،هدايت کرد و به آنها آموخت تنها ذات پاک باري
تعالي ،قابل پرستش و ستايش است و بهترين نمونهي عبادت را نماز ،اعالم کرد.
نماز ،محکمترين رشتهي الفت بندگان و خدا است؛ و فروغ جانِ عبادِ شايسته.
نماز ،ريسمان اتّصالي است که تمام هستي انسان را به ملکوت ،پيوند داده ،مانند آن ،برنامهاي براي ربط دادن بشر به
حق و حقيقت نميتوان يافت.
نماز ،پناه بيپناهان ،سنگر سربازان ،گلستان روح افزاي عاشقان ،چراغ نيمه شب مشتاقان ،صفاي دلِ مستان و سير
کمالي آگاهان است.
نماز ،برتر از همهي عبادات ،منعکس کنندهي تمام واقعيّات ،منبع برکات و کليد گشايندهي تمام مشکالت است.
نماز ،زنده کنندهي جان ،ظهور دهندهي حيات جاودان ،راز و نياز عارفان ،نور راه رهروان ،روشنيبخش ديدهي
بيداران ،سرمايهي مستمندان ،دواي درد بيدرمان و نواي ناي بيدالن ،دليل گمراهان ،اميد اميدواران ،سِرّ سَحَرخيزان،
سوز دل سوختگان ،حرارات روح افسردگان ،مايهي بقاي جان و دستگيرهي نجات انسان از مهالک است.
خميرمايهي فطرت است و فطرت قبل از دعوت دين ،از انسان به خاطر اداي شُکر مُنعم ،نماز ميطلبد .بدون نماز،
خود را اهل حق ،مدان! و رسيدن فيض خاص الهي را جانب خود ،توقّع مدار!
[ صفحه ]31

اکسير هستي منهاي نماز ،بيسود است .بيخبران از نماز ،بيخِرَدانند و فراريان از اين مقام ،مست بادهي شيطان،
ثروتمندان بينماز ،فقيرند و تهيدستان با نماز از هر چه ثروتمندتر. ]1[.
خوشا آنانکه اللّه يارشان بي
به حمد و قل هو اللّه ،کارشان بي
خوشا آنان که ،دائم در نمازند
بهشت جاودان ،بازارشان بي[. ]3
بدانيم که محتاجيم! به درگاه او بناليم که بيماريم! از اين که نمي توانيم او را آن گونه که شايسته است بستاييم.
از دست و زبان که برآيد
کز عهدهي شُکرش ،به درآيد؟
بنده همان بِهْ ،که ز تقصير خويش
عذر ،به درگاه خداي آوَرَد
ورنه ،سزاوار خداوندياش
کس نتواند که به جاي آوَرَد[. ]1
امّا همان طور که گفته شد علماي ديني و اديبان ما مفاهيم ذهني و ديني خود را در قالب متون نظم و نثرِ ادبي
مينوشتند .يکي از اين مفاهيم که چون گوهري ميدرخشد و به عنوان ستون دين مسلمانان ناميده شده« ،نماز»
است.

نماز ،يک کلمهي فارسي است که از واژهي پهلوي « »camanگرفته شده است ]0[.و از نظر لغوي به معناي بندگي
و اطاعت و اداي طاعت و سجود و پرستش و خدمتکاري و فرمانبرداري ميباشد و در اصطالح ،عبادت مخصوص
و واجب مسلمانان است که پنج بار در شبانه روز ،ادا کنند
[ صفحه ]33
که آن را به عربي (صالة) گويند( .البتّه نمازهاي مستحب هم معمول است)[ ]6و از نظر عرفاني ،عبارت از توجه
باطن است الي اللّه و مالزمت در حضور و اقبال به سوي حق و اِعراض از ما سوي اللّه و دوام مکاشفت با حق و
مقام راز و نياز. ]9[.
امّا آنچه در ادبيّات فارسي در مقولهي نماز آمده ،همه به اين مفاهيم و اصطالح نيستند و به تعابير ،معاني و
ديدگاههاي مختلفي بيان شده است .به همين منظور کوشيدهايم معاني و تعابير گوناگونِ نماز و مقولههاي آن در
ادبيّات فارسي را با شواهد و مثالهاي گوناگون و مجزّا ،مورد بحث قرار دهيم.
[ ]1بينش اسالمي .23 -23 /
[ ]1سيري در نماز  7 /و .1
[ ]3کليّات رباعيّات باباطاهر .13 /
[ ]1گلستان سعدي .0 /
[ ]0نماز از اصل کلمهي « »cabaaفارسي باستان ُ « »camanپهلوي ُ نماز ،گرفته شده است.
[ ]6برهان قاطع ،ج.1ذيل واژهي نماز.
[ ]9گنجينةاالسرار .775 /

نماز عبادت و پرستش
همهي مخلوقات ،خالق را عبادت ميکنند
حسّ پرستش در نهاد هر موجود -به ويژه انسان -نهفته است .در ادبيّات فارسي اين موضوع به خوبي متجلّي شده،
شاعران و نويسندگان از اين موضوع ،مضمونهاي زيبايي در خصوص عبادت ساير آفريدگان به وجود آوردهاند.
موالنا در حالتي عارفانه به عبادت درختان ،پي ميبَرَد:
گفت :راندم پيشتر من ،نيکبخت
باز شد ،آن هفت جمله،يک درخت

[ صفحه ]31

هفت ميشد ،فرد ميشد ،هر دَمي
من چه سان ميگشتم ،از حيرت ،همي
بعد از آن ديدم درختان ،در نماز
صف کشيده ،چون جماعت ،کرده ساز
يک درخت از پيش ،مانندِ امام
ديگران ،اندر پس او ،در قيام
آن قيام و ،آن رکوع و ،آن سجود
از درختان ،بس شگفتم مينمود

ياد کردم قول حق را ،آن زمان
گفتم «النّجم و شجر و اليسجُدان»[. ]7
اين درختان را ،نه زانو ،نه ميان
اين چه ترتيب نماز است ،آن چنان
آمد الهام خداي کاي بافروز!
مي عجب داري زکارِ ما ،هنوز؟
(مثنوي ،دفتر سوّم ،ص)78
همچنين سعدي گويد:
دوش ،مرغي به صبح ميناليد
عقل و ،صبرم ببرد و ،طاقت و ،هوش
يکي از دوستان مخلص را
مگر آواز من رسيد ،به گوش

[ صفحه ]30

گفت :باور نداشتم که تو را
بانگ مرغي ،چنين کند مدهوش

گفتم :اين شرط آدميّت نيست
مرغ ،تسبيح گوي و ،من خاموش
(گلستان )771 /
شيخ بهايي هم در مخمّس ،زيبا ،جاودانه و تضميني خود از غزل «خيالي» در خصوص وجود اين ميل فطري
(پرستش) گويد:
رفتم به در صومعهي عابد و زاهد
ديدم همه را پيش رُخَت ،راکع و ساجد
در ميکده ،رهبانم و ،در صومعه ،عابد
گَه معتکف ديرم و ،گَه ساکنِ مسجد
يعني که تو را ميطلبم خانه به خانه
(کليّات )119 /
هم چنين صائب گويد:
هر غنچه را زحمد تو ،جزوي ست در بغل
هر خادمي کند به زباني ،ثناي تو
(دويست و يک غزل )351 /
امّا ،بيگمان يکي از نمونههاي تجليّات وحدانيّت و پرستش ،در ترجيعبند معروف هاتف به چشم ميخورد؛ به
خصوص آنجا که ميگويد:

هاتف! ارباب معرفت که گَهي
مست خوانندشان و ،گَه هشيار
از مي و ،بزم و ،ساقي و ،مطرب
وز مغ و ،دير و ،شاهد و ،زنّار
قصد ايشان ،نهفته اسراري ست
گاه ايما کنند ،گه اظهار

[ صفحه ]36

پي بَري گَر بِه رازشان ،داني
که همين است ،سِّر آن اسرار
که يکي هست و ،هيچ نيست جز او
وحده ال اله الّا هو
(ديوان )17 /
پروين اعتصامي نيز گويد:
در اين درگاه ،هر سنگ و گِل و کاه
خدا را سجده آرد ،گاه و بيگاه

وجود اين ميل فطري در انسان ،در ادبيّات معاصر فارسي نيز متجلّي شده است .محمّد علي رياضي يزدي ،فلسفهي
آفرينش جنّ و اِنس را اينگونه ميسرايد:
پيمبران به طواف و ،فرشتگان در سعي
يکي به ذکرِنماز و ،يکي به عرضِ دعاست[. ]1
(ديوان )71 /
و در همين راستا ،قيصر امينپور ،شعري به نام لحظههاي سبز دعا» دارد:
چشمهها در زمزمه ،رودها در شُست و شو
موجها در همهمه! جويها در جست و جو
باغ در حال قيام ،کوه در حال رکوع
آفتاب و ماهتاب ،در غروب و در طلوع
سنگ ،پيشاني به خاک؛ ابر ،سر بر آسمان
مثل گنبد ،خَم شده ،قامت رنگين کمان

[ صفحه ]39

ابر ،در حال سفر؛ آسمان ،غرق سکوت
بر سر گلدستهها ،بال مرغان در قنوت

کاسهي شبنم به دست ،الله ميگيرد وضو
بيدها گرم نماز ،بادها در هاي و هو
سرو ،سَر خَم ميکند؛ غنچه ،لب واميکند
در ميان شاخهها ،باز غوغا ميکند
شاخهها گل ميکنند ،لحظهي سبز دعا
دستها پل ميزنند ،بين دلها و خدا[. ]3
سهراب سپهري نيز با اعتقاد به اين که ما به دليل غفلت ،حتّي بعد از عَلَف ،براي عبادت برميخيزيم ،در شعري
نمادين گويد:
من مسلمانم
قبلهام ،يک گُلِ سرخ
جانمازم چشمه ،مُهرم نور
دشت ،سجّادهي من
من وضو با تپش پنجرهها ميگيرم
در نمازم ،جريان دارد ماه؛ جريان داردطيف
سنگ از پشت نمازم پيداست
همه ذرّات نمازم ،متبلور شده است
من نمازم را ،وقتي ميخوانم
که اذانش را باد ،گفته باشد سرِ گلدستهي سَرو

[ صفحه ]38

من نمازم را ،پي «تکبيرةاالحرام» علف ميخوانم
پي «قد قامت» موج
کعبهام ،بر لب آب
کعبهام ،زير اقاقيهاست
کعبهام مثل نسيم ،ميرود باغ به باغ؛ ميرود شهر به شهر
«حجر االسود» من ،روشني باغچه است.
(راز گُلِ سرخ )751 /
[ ]1اشاره به آيهي  6سورهي الرّحمن«:وَّ النَّجْمُ و الشَّجَرُ يَسْجُدانِ»
و گياه و درختان هم به سجدهي او ،سر به خاک نهادهاند.
[ ]1اشاره به آيهي  06سورهي الذّاريات« :وَ ما خَلَقتُ الْجِنّ و الْأِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدوُنَ» و من ،جِن و اِنس را نيافريدم مگر براي اين که مرا به يکتايي
پرستش کنند.
[ ]3بوي بال فرشته  37 /و .31

نماز؛ عبادت مسلمانان
بهترين نمونهي اطاعت و بندگي به درگاه حق تعالي در دين اسالم ،نماز است .امام محمّد غزالي گويد« :بدان که نماز
ستون دين مسلماني است و بنياد دين است و پيش روي همهي عبادتها است و هر که اين پنج نماز فريضه ،به
شرط خويش و به وقت به جاي آورد ،عهدي است وي را با حق تعالي ،که در امان و حمايت آن باشد ،چون از
کباير ،دست بازداشت هر گناه ديگر که بر وي رَوَد ،اين نماز ،کفّارت آن باشد. ]7[».
عنصرالمعالي در «قابوس نامه» خطاب به فرزندش (گيالنشاه) ميگويد:
«...چنان که اندازهي طاعت در دين اسالم پنج است :دو از او ،خاصِ منعمان راست و سه از او ،عمومِ خاليق را،
يکي از او اقرارِ به زبان و تصديقِ به دل و ديگر نماز پنجگانه و سوّم روزهي سي روز]1[».
نماز ،نشانهي نعمتشناسي و تشکّر انسان در برابر نعمتهاي پروردگار است .خداوند به پيامبر اکرم (ص) فرمان
ميدهد :ما ،کوثرت داديم؛ پس به
[ صفحه ]37

شکرانهي آن ،نماز بخوان![. ]3
انساني که همهي عمر از مواهب بيپايان خداوند ،بهرهمند است آيا شايسته نيست به درگاه او دست شُکر ،بلند کند؟
بهترين نمونهي تشکّر از خالق ،در دين اسالم ،نماز است .سعدي گويد:
کافر و ،کفر و ،مسلمان و ،نماز و ،من و ،عشق
هر کسي را که تو بيني ،به سر خود ديني ست
(کلّيات )108 /
عطّار نيشابوري ،معتقد است نماز و ستايش پيامبر به درگاه باري تعالي ،اين فريضه را بر مسلمانان واجب کرده
است.
از نمازِ نورِ آن درياي راز
فرض شد بر جملهي امّت ،نماز
(منطق الطّير )76 /
[ ]1کيمياي سعادت .126 /
[ ]1قابوس نامه .77 /
[ ]3اشاره به آيات  7و  1سورهي کوثر.

نماز ،واالترين عبادتها است
در عظمت و ارزش نماز ،بسيار گفتهاند و شايد مهمترين عبادتي که ميتوان در اهمّيّت نماز گفت ،اين آيهي قرآن
باشد که ميفرمايد« :اِنَّ الصَّلوةَ تَنْهي عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنْکَرِ وَ لَذِکرُ اللَّهِ اَکبَرُ» (همانا نماز است که اهل نماز را از هر
کار زشت و منکر بازميدارد و ذکر خدا بزرگتر است. ]7[).
سعدي نيز با اعتقاد به اين که نماز ،واالترين عبادتها است ،گويد:

شَرَف نَفْس ،به جود است و ،کرامت ،به سجود
هر که اين هر دو ندارد ،عدمش بِهْ ،که وجود
(کلّيات )971 /
[ صفحه ]15
عنصرالمعالي نيز فرزندش را همواره به اين پاکترين پاکيها ،دعوت ميکند:
«و آگاه باش که نماز و روزه ،خاصّ خداوند است؛ در او تقصير مکن که چون در خاصِّ خداي ،تقصير کني از عام،
همچنان بازماني و بدان که نماز را خداوندِ شريعتِ ما ،برابر کرد با همهي دين .هر آن کس که نماز دست بازداشت،
دين را دست بازداشت و بيدين را در اين جهان ،جزا کُشتن است و بدنامي و بدان جهان عقوبت خداي (عزَّوَجَلَّ).
زينهار! اي پسر! که بر دل نگذاري بيهودگي و نگويي که در نماز تقصير روا است که اگر از روي دين ،ياد نگيري از
روي خِرَد ،ياد گير؛ که فايدهي نماز چند چيز است :اوّل آن است که هر که نماز فريضه به جاي آرد ،مادام تَن و
جامهي او پاک بود و به همه حال پاکي ،بِهْ که پليدي؛ و ديگر فايدهي نماز گزاردن آن است که از متکبّري خالي
باشد؛ زيرا که اصل نماز ،تواضع نهادهاند؛ چون طبع را بر تواضع آرام است .چون طبع را بر تواضع عادت کني تَن نيز
متابع عادت گردد و ديگر معلومِ همهي دانا آن است که هر کس که خواهد که هم طبع گروهي گردد صحبت با آن
گروه بايد کردن .چون کسي خواهد که بدبخت و شقي گردد با بدبختان و شقيّان ،صحبت کند و آن کس که نيکبختي
و دولت جويد ،متابع دولت خدا باشد و به اجماع همهي خردمندان ،نه دولتي است قويتر از دولت اسالم و نه امري
است روانتر از امر اسالم.
پس گر تو خواهي که مادام با دولت و نعمت و راحت باشي ،صحبت خداوند دولتجوي و فرمانبردار دولتيان باش و
خالف اين مجوي ،تا بدبخت و شقي نباشي.
[ صفحه ]17

و زينهار ،اي پسر! که اندر نماز سبکي و استهزا نکني؛ بر ناتمامي رکوع و سجود و مطايبه کردن اندر نماز؛ که اين
عادت هالک دين و دنيا بود. ]1[».
سيف فرغاني نيز در بياني منظوم ،معتقد است :همه چيز در پرتو نماز و بندگي ،حاصل ميشود.
اگر دولت همي خواهي ،مکن تقصير در طاعت
کسي بخت جوان دارد ،که گردد پير ،در طاعت
به طاعت در مکُن تقصير ،اگر خود خاصّ درگاهي
ببين کابليس ،ملعون شد به يک تقصير ،در طاعت
(ديوان )78 /
امام محمّد غزالي نيز در خصوص اهمّيّت نماز ميگويد:
«رسول (ع) گفت« :مَثَل اين پنج نماز ،همچون آب روشن است که بر درِ سراي کسي ميرود و هر روز پنج بار
خويشتن بِدان آب بشويد ،ممکن شود که بر وي هيچ شوخ بماند؟؛ گفتند« :نه يا رسول اللّه!» گفت« :اين پنج نماز
گناه را ،همچنان ميبَرَد که آب ،شوخ را».
رسول (ع) گفت« :نماز ،ستون دين است ».هر که از نماز دست بداشت دين خود را ويران کرده؛ پرسيدند از وي که:
«از کارها چه فاضلتر است؟»؛ گفت« :نماز به وقت خويش به پاي داشتن ».و گفت« :نماز ،کليد بهشت است ».و
گفت« :حق تعالي بر بندگان خود هيچ فريضه نگردانيد پس از توحيد ،دوستتر نزديک وي از نماز ،و اگر چيزي
دوستتر از اين داشتي فرشتگان خود را بدان مشغول گردانيدي و ايشان همه در نماز باشند ،گروهي
[ صفحه ]11
در رکوع ،گروهي در سجود ،گروهي بر پاي ،گروهي نشسته».

و گفت« :هر که نماز به عمد بماند کافر گشت ،يعني نزديک شد بدان که اصل ايمان وي به خلل شود؛ چنانکه
گويند :هر که را در باديه آب ضايع شد هالک شد ،يعني نزديک رسيد به هالکت و در خطر افتاد و گفت« :اوّل
چيزي که شمار کنند روز قيامت ،نماز بود. ]3[».
[ ]1عنکبوت .54 /
[ ]1قابوس نامه .15 /
[ ]3کيمياي سعادت  736 /و .739

توصيه به نماز
بزرگان علم و ادب ايران ،از ارزش و عظمت نماز ،آگاه بوده ،همواره مردم و حاکمان را ،نسبت به کوشش در انجام
اين واجب الهي ،توصيه ميکردند .سعدي در رسائل نثر در نصيحت به ارباب مملکت گويد:
«عزّت و اوقات نماز را ،نگاه دارد و بههيچ مالهي و مناهي در آن وقت مشغول نشود و در نظر علما و صلحا
مناسب حال ايشان سخن گويد و حرکت کند».
(کليّات )891 /
حافظ نيز ،که با تعبير استاد مطهّري «گُلي است از بوستان معارف اسالمي»[ ، ]7با اعتقاد به اين که همه چيز در پرتو
و پيوند با درگاه الهي حاصل ميشود ،ميگويد:
دعاي صبح و ،آه شب ،کليد گنج مقصود است
بدين راه و روش ،ميرو ،که با دلدار پيوندي
(ديوان ،غزل )115
[ صفحه ]13
همچنين:
مي صبوح و ،شکر خواب صبحدم ،تا چند؟
به عذر نيم شبي ،کوش و ،گريهي سَحَري

(ديوان ،غزل )101
سنايي نيز گويد:
پادشاهي ،از يکي گفتن ،به دست آيد تو را
کز دو گفتن نيست ،در انگشت جَم ،انگشتري
(تازيانههاي سلوک )777 /
همچنين:
چو زين سوداي جسماني ،برون آيي تو آن گاهي
به راه وحدت ،از حکمت ،عالمتهاي بيضا کن
ره وحدانيّت چون کرد روشن ،ديدهي عقلت
به نقش مُهر هستيهاي حسّي ،صورت ال کن
سرِ حرفِ شهادت «ال» از آن معني نهاد ايزد
چو حرف ال اِلهْ گفتي به الّا اللّه مبدا کن
(تازيانههاي سلوک )783 /
کمال الديّن اسماعيل نيز ميگويد:
ز خاک سجده گه و آب چشم ،ياري خواه
که جز بدين نشود پاک ،جان آلوده

(شرح قصايد )117 /
هم چنين:
[ صفحه ]11

هر که گردن ،به بندگي بنهد
بر همه کام ،پادشاه گردد
(شرح قصايد )170 /
اين موضوع که بعضي افراد ،اهداف پوچ را در مقابل نماز قرار ميدهند ،در ادبيّات فارسي ،متجلّي شده است.
کمالالدّين اسماعيل در همين زمينه گويد:
نان تو دير اگر برسد ،خلق کُشتني ست
از تو نماز فوت شود ،گويي از قضاست
(شرح قصايد )730 /
اگرچه پشت خود ،اندر رکوع ،خم نَدهي
که خويشتن را ،ترسي که بيخطر يابي
ز حرص ،همچو ترازو و ،چرخ سوي زمين
معلّقي زني ،ار يک قراضه زر يابي
(شرح قصايد )106 /

سري که ننهي بر زمين ،ز بهر سجود
به آب در بري از بهر ماهي دريابي
(شرح قصايد )106 /
سيف فرغاني گويد:
ز خانه تا مسجد ،نيامد از پيِ دين
وليکن از پي دنيا ،ز روم تا چين رفت
(ديوان )17 /
[ صفحه ]10
پروين اعتصامي نيز گويد:
بسي به خانه نشستيم و دامن آلوديم
بيا رَويم سوي مسجد و،نماز کنيم
(ديوان )700 /
شاعران و نويسندگان ما ،با علم به اين که هدف از خلقت انسان ،عبادت و پرستش باري تعالي ميباشد ،همواره درِ
حقايق بسياري را ،براي مردم گشودهاند .سيف فرغاني گويد:
هر که همچون من و تو ،از عدم آمد به وجود
همه دانند که از بهر سجود ،آمد جود[. ]1

(برگزيدهي ديوان )36 /
ناصر خسرو نيز گويد:
مردم از گاو ،اي پسر! پيدا به علم و طاعتست
مردم بيعلم و طاعت ،گاو باشد بي زنب
(شرح سي قصيده )37 /
موالنا نيز ،با گوشزد کردن اين که روزي بايد جواب اين کوتاهيهاي خود در عبادات را بدهي؛ ميگويد:
اي دل! چه انديشيدهاي در عذر آن تقصيرها؟
زان سوي او چندين وفا ،زين سوي تو چندين جفا
(غزليّات )1 /
پروين اعتصامي ،دل را صيقلي داده و آن را بهترين محراب براي عبادت
[ صفحه ]16
ميداند:
چه محرابي ست از دل ،باصفاتر؟
چه قنديلي ست از جان ،روشناتر؟
خوش آن کو جامه ،از ديباي جان کرد
خوش آن مرغي ،کزين شاخ آشيان کرد

خوش آن کس ،کز سر صدق و نيازي
کند در سجدهگاه دل ،نمازي
(ديوان )773 /
باباطاهر عريان ،اين عارف وارسته ،آرزوي نماز ميکند:
خوشا آنان که اللّه ،يارشان بي
به حمد و قل هو اللَّه ،کارشان بي
خوشا آنان که دائم ،در نمازند
بهشت جاودان ،بازارشان بي
(کليّات )13 /
عنصرالمعالي نيز ،بارها ،فرزندش را به نماز توصيه ميکند:
«زينهار اي پسر! که بر دل نگذري بيهودگي و نگويي که در نماز ،تقصير رواست که اگر از روي دين ياد نگيري از
روي خِرَد ،يادگير؛ که فايدهي نماز چند چيز است. ]3[»...
«اگر دختريت باشد ،وي را به رايگان مستور سپار و نيکو بپرورد؛ و چون بزرگ شود به معلّم دِه؛ تا نماز و روزه و
آنچه در شريعت است بياموزد ولکن دبيري مياموزش». ]1[.
«و اگر عالِمي مُفتي باشي؛ با ديانت باش و بسيار حفظ و بسيار درس و در
[ صفحه ]19
عبادت نماز و روزه تجاوز مکن و دو روي مباش و پاک دين و پاک جامه باش. ]0[».
«هميشه جامه و تَن ،پاک دار و ظاهر و باطن به معاملهي شرعي آراسته دار؛ چون نماز و روزه ي تطوّع. ]6[».

و سرانجام اين که از همين امروز ،بايد شروع کرد:
سعدي گويد:
بيا تا برآريم ،دستي ز دل
که نتوان برآورد ،فردا ز گِل
(کليّات )371 /
چه روزهات ،به شب رَفت ،در هوا و هوس
شبي به روز کن آخر ،به ذکر و شُکر و نماز (کليّات )919 /
[ ]1عرفان حافظ .43 /
[ ]1اشاره به آيهي  06سورهي الذّاريات« :وَ ما خَلَقتُ الجِنّ و األنْسَ اِلَّالِيَعبُدون»؛
و من جنّ و اِنس را نيافريدم؛ مگر براي اين که مرا به يکتايي پرستش کنند.
[ ]3قابوس نامه .15 /
[ ]1همان .71 /
[ ]0همان .777 /
[ ]6همان .773 /

اشاره به نماز خواندن
در متون ادب فارسي ،اديبان و نويسندگان عالوه بر توصيه به نماز ،خود نيز اهل نماز بوده ،همواره در اشعار و آثار
خود به اين موضوع اشاره کردهاند .حافظ ميگويد:
فرض ايزد بگذاريم و به کس ،بد نکنيم
و آنچه گويند روا نيست ،نگوييم رواست
(ديوان ،غزل )15

در نمازم خَم ابروي تو ،با ياد آمد
حالتي رفت که محراب ،به فرياد آمد
(ديوان ،غزل )793
[ صفحه ]18

زاهد! چو از نماز تو ،کاري نميرود
هم مستي شبانه و ،راز و نياز من
(ديوان ،غزل )155
ناصر بخارايي نيز گويد:
بيا اي آيت رحمت! که ناصر
همي خواند تو را ،در هر نمازي
(ديوان )383 /
فايز دشتستاني گويد:
سحرگاهان که مشغول نمازم
ز دروازه ،در آمد ،سَرِو نازم
که فايز «قل هو اللَّه احد» خوان

خداوندا! گنهکارم ،چه سازم؟
(کليّات )37 /
سلمان ساوجي نيز در عباراتي رندانه ميگويد:
دو سه روز ،از سر سجّاده بر آنم سلمان!
که به عزم سفر کوي مغان ،برخيزم
(ديوان )176 /
من خراب مسجد و ،افتادهي سجّادهام
ميروم ،باشد که خود را ،در خرابات افکنم
(ديوان )138 /
موالنا نيز در حالتي عارفانه و سرگرم راز و نياز با معبود ميگويد:
چو وضو ز اشک سازم ،بُوَد آتشين نمازم
درِ مسجدم بسوزد ،چو بِدو رسد اذاني
(غزليّات )031 /
[ صفحه ]17

به خدا خبر ندارم ،چو نماز ميگزارم

که تمام شد رکوعي ،که امام شد فالني
(غزليّات )030 /
ماند پيغمبر به خلوت در نماز
با دو سه درويشِ ثابت ،پُر نياز
(مثنوي ،دفتر سوّم ،ص )16
خواجه عبداللّه انصاري ميخواهد در قيامت نماز را واسطهي کار خود و خدا قرار دهد:
«الهي! از سه چيز که دارم در يکي نگاه کن!
اوّل سجودي که جز تو را از دل نخاست
ديگر تصديقي که هر چه گفتي؛ گفتم که راست
سه ديگر ،چون بار کرم خاست؛ دل و جان جز تو را نخواست».
(مناجات نامه )11 /
ناصر خسرو نيز ،در شرايط سخت و بحراني ضدّ اسماعيلي ،نماز ميخواند:
مي فروش اندر خرابات ،ايمن است امروز و ،من
پيش محراب اندرم ،با ترس و با بيم و هَرَب
(شرح سي قصيده )37 /
وي در سفرنامه نيز ،بارها به نماز خواندن اشاره ميکند:
«روز پنجشنبه ،ششم جمادي اآلخر سنهي سبع و ثالثين و اربعمائه ( ،)139نيمهي دي ماه پارسيان ،سالْ بر
چهارصد و چهاردهي يزدجردي ،سر و تَن بشُستم و به مسجد جامع شدم و نماز کردم و ياري خواستم از باري
[ صفحه ]05

(تبارک و تعالي) به گزاردن آنچه بر من واجب است».
(سفرنامه )1 /
«مردم آنجا نماز کنند و سنگ رجم به منا اندازند و از آنجا برگيرند. ]7[».
«گويند که ،هر حاجت در آن روز خواهند ،باري تعالي و تقدّس ،دوا کند؛ به گوشهاي رفتم و دو رکعت نماز بکردم و
حاجت خواستم ،تا خداي تبارک و تعالي ،مرا توانگري دهد. ]1[».
و باز هم او ،ذيل «مشاهد انبيا» گويد:
«و چون با من دليلي نبود که آن راه داند ،متحيّر ميبودم .ناگاه از فضل باري ،تبارک و تعالي ،همان روز ،مرد عجمي
با من پيوست که او از آذربايجان بود ...بدان موهبت شُکر باري را ،تبارک و تعالي ،دو رکعت نماز بگزاردم و
سجدهي شُکر کردم که مرا رفيق راه بداد تا بر عزمي که کرده بودم ،وفا بکردم. ]3[».
ابوالفضل بيهقّي ،اين تاريخنويس صادق ،بارها به نماز خواندن اميران غزنويي اشاره ميکند:
«امير محمود ،ميان دو نماز ،از خواب برخاست و نماز پيشين بکرد و فارغ شد و نوشتگين را بخواند. ]1[».
«و ديگر روز ،سهشنبه خواجه به درگاه آمد و امير را بديد و پس به ديوان آمد .مصلّاي نماز افکنده بودند نزديک
صدرِ وي از ديباي پيروزه و دو رکعت نماز بکرد و پس بيرون از صدر بنشست. ]0[».
[ صفحه ]07
«امير ،نماز بامداد بکرد و روي به شهر آورد و من به شتابتر براندم. ]6[».
زنده ياد مهدي اخوان ثالث ،شاعر معاصر ما ،بارها به نماز خواندن اشاره ميکند:
نمازش چه هشيار خوانم ،چه مست
درين بيگمانم که او هست ،هست
خوش آن کس ،که چشم خدابين گشود
به درگاه او ،جبهه بيشُبهه ،سود[. ]9

خواندم نماز شُکر و ثنا گفتم
پروردگار حيّ توانا را[. ]8
بعد از نماز خواندن ،گستردم
از بهر خويش ،سفرهي صهبا را[. ]7
يک شب ،پس از نماز ،نشستم
خواندم کتاب حوصله فرسا را[. ]75
[ ]1سفرنامه .99 /
[ ]1همان .7 /
[ ]3همان .17 /
[ ]1تاريخ بيهقّي .00 /
[ ]0تاريخ بيهقّي .89 /
[ ]6همان .757 /
[ ]9تو را اي کهن بوم و بر دوست دارم .181 /
[ ]8همان .317 /
[ ]7همان .311 /
[ ]75همان .306 /

بينيازي خداوند از عبادات ما
اين که خداوند از ستايش و عبادت ما بينياز است و ماييم که با عبادت و نماز خود ،ميخواهيم از او تشکّر کرده
باشيم؛ در متون ادب فارسي ،متجلّي شده است.
[ صفحه ]01
ناصر بخارايي گويد:
آن شاه ،که قبلهي نمازِ همه ،اوست

مقصود ،ز قصّهي دراز همه ،اوست
صد ساله نماز و روزهي مردم را
قدري نَبُود که بينياز همه ،اوست
(ديوان )157 /
سعدي هم با اعتقاد به اين که او بينياز است و ما نميتوانيم او را آنگونه که شايسته است ،بستاييم؛ گويد:
بنده همان بِهْ ،که ز تقصير خويش
عذر به درگاه خداي آوَرَد
ورنه ،سزاوار خداوندياش
کس نتواند که به جاي آوَرَد
(گلستان )3 /
عُمّان ساماني هم گويد:
اي جمال بيمثالت ،در اَلَست
عالَمي را کردهاي خود ،بت پرست
با خيال خود ،خدايي ساختند
سجده بردند و تو را نشناختند
هر چه را طاعت کنم ،آن غير توست[. ]7
پس در اينجا ،بت پرستي شد دُرُست

(معراج نامه)
[ صفحه ]03
اخوان ثالث نيز ،با يادآوري اين نکته که مبادا فريفتهي طاعات خود شويم ،ميگويد:
خداي ساده لوحان را ،نماز و روزه بفريبد
وليکن من براي خود ،خداي ديگري دارم[. ]1
[ ]1اشاره به مرتبهي اوّل از تجليّات خداوند موسوم به حضرات خَمْس و آن ،مرتبهي غيب هويّت است که ذات حق تعالي ،هيچ وصف و اسم و
رسمي ندارد و آنچه ما خداوند ميپنداريم ،خدا نيست؛ بلکه ساختهي ذهن ما است.
[ ]1تو را اي کهن بوم و بر دوست دارم .81 /

خصوصيات و شرايط نماز
ظاهر و باطن نماز
امام محمّد غزالي براي نماز ،ظاهر و حقيقتي قائل است و ميگويد:
«بِدانکه ،ظاهر نماز چون کالبد است ،و وي را حقيقتي است و سِرّي است که آن روح نماز است»
و ما نخست ظاهر نماز را بگوييم :و اوّل آن است که چون از طهارت تَن و جامه بپردازد و عورت بپوشاند ،جايي
پاک بايستد و روي به قبله آرَد و ميان دو قدم به ميزان چهار انگشت ،گشاده دارد و پشت ،راست دارد و درد پيش
افکند و چشم از جايگاه سجود ،فراتر نبَرَد».
و سپس در وصف روح معنويِ نماز ميگويد« :اگر روح نباشد ،نماز ،همچون آدمي مُرده باشد. ]7[».
همچنين گويد« :آنچه از ظاهر تو زشت است را از چشم خَلق بپوشان» و در استقبال قبله به عنوان يکي ديگر از
راههاي پيدا کردن حقيقت روح اَعمال نماز گويد :معناي استقبال قبله ،آن است که روي ظاهر از همه جهت بگرداند
[ صفحه ]01
و يک جهت شود و سرِّ وي آن است که روي دل از هر چه درد و عالَم است بگرداند و به حق تعالي مشغول گرداند.
تا يک صفت شود و چنان که قبلهي ظاهر است ،قبلهي دل هم يکي است و آن حق تعالي است. ]1[.
و بعد به روح معنوي قيام و رکوع و سجود اشاره مينمايد و ميگويد:
«بدان که ظاهر رکوع و سجود تواضع است به تَن ،و مقصود وي ،تواضع دل است و آن که بداند که روي بر زمين
نهادن ،تمکين عزيزترين اعضا است بر خاک که آن خوارترين چيزها است تا بداند که اصل وي از خاک است و
مرجع وي خاک خواهد بود ،تکبّر در خور اصل خويش کند و ناکسي و بيچارگي خود بشناسد .و بدان که غفلت دل
در نماز از دو سبب بود :يکي از ظاهر بود و يکي از باطن:
امّا آنچه ظاهر بود ،آن باشد که جايي نماز کند که چيزي ميبيند يا ميشنود که دل بِدان مشغول ميباشد و سبب دوم
از باطن بود و آن انديشه و خواطر پراکنده بود و اين دشوارتر و صعبتر است و اين از دو گونه بود :يکي از کاري
بود که وقتي دل بِدان مشغول شود ،و تدبير آن بود که نخست آن کار تمام کند و دل فارغ گرداند آن گاه نماز کند و
براي اين گفت رسول (ع) :چون طعام پيش آيد و نماز ،نخست طعام بخوريد.

و هم چنين اگر با کسي سخن دارد بايد که نخست سخن بگويد و دل از انديشه ،فارغ کند.
(کيمياي سعادت  716 /و )719
[ صفحه ]00
[ ]1کيمياي سعادت .151 /
[ ]1همان .716 /

خضوع و خشوع در نماز
فلسفهي عبادت ،اطاعت و نماز ،تواضع و فروتني است .اين که ما در برابر آفريدگار جهان و جهانيان سر به سجده
ميآوريم ،نشانهي خضوع و خشوع است؛ لذا عبادتي که در آن رنگي از فروتني نباشد ،عبادت نيست.
بزرگان علم و ادب نيز همواره به اين موضوع ،توجّه داشتهاند.
امام محمّد غزالي ميگويد:
«اصل روح نماز ،خشوع است و حاضر بودن دل در جملهي نماز ،که مقصود نماز ،راست داشتن دل است با حق
تعالي و تازه کردن ذکر حق تعالي بر سبيل هيبت و تعظيم؛ چنان که حق تعالي گفت« :وَ اَقِمَ الصَّلوة لِذِکري» نماز به
پاي دار براي ياد کرد ،مرا»[. ]7
عنصر المعالي نيز در همينباره گويد:
در ديگر فايدهي نمازگزاردن آن است که از متکبّري خالي باشي؛ زيرا که اصل نماز بر تواضع نهادهاند؛ چون طبع را
بر تواضع آرام است .چون طبع را بر تواضع عادت کني تَن نيز متابع عادت گردد. ]1[».
هم چنين ابوالفضل ميبدي گفته:
«خشوع از شرط نماز است و بنده را نشان نياز است و خاشعان اندر نماز ،ستودگان حقّاند و گزيدگان از خَلق.
رسول خدا چون نماز کردي ،خشوع باطن وي چنان بودي که جوش دل وي همه شنيدند.
«و لجوفه ازيزٌ کَاَزيز المدِجَل من البکاءِ» روزي به مردي برگذشت که اندر نماز بود و به دست با موي ،بازي ميکرد.
رسول گفت« :اگر اين مرد را
[ صفحه ]06

دل ترسکار استي ،دست وي به نعت خشوع استوار استي. ]3[».
ناصر بخارايي نيز گويد:
چو سر پاک نداري سر سجود ،چه سود؟
چو دل شکسته نباشد ،دُرُست نيست نماز
(ديوان )353 /
شاه نعمت اللّه ولي ،رها شدن از خودي و فروتني در برابر حق را توصيه ميکند:
با خوديِخود ،کجا يابي خُدا؟
گر خدا خواهي تو ،از خود ،درگذر
(ديوان )311 /
موالنا نيز کُشتن شهوات و هواي نَفْس را ،گامي به سوي تواضع و فروتني ميداند:
گشت کُشته تَن ،ز شهوتها و آز
شد به بسم اللّه ،بسمل در نماز
(مثنوي ،دفتر سوّم ،ص )753
صائب گويد:
مقبول نيست طاعت هر کس ،شکسته نيست
اِستاده را ،ثواب نماز نشسته نيست

(دويست و يک غزل )751 /
[ صفحه ]09
محمّد علي رياضي يزدي نيز گويد:
اينجا ،نماز را به خشوع و ادب ،گزار
کاين فرش زير پاي تو ،جبريل را پَر است
(ديوان )710 /
[ ]1کيمياي سعادت .151 /
[ ]1قابوس نامه .15 /
[ ]3کشف االسرار .31 /

حضور در نماز
توجّه کامل و حضور قلب در نماز از سوي عالمان دين و اديبان ما ،همواره به عنوان يکي از شرايط نماز ،توصيه
شده است.
رسول اللّه (ص) گفت« :بسا! کسا! که نصيب وي از نماز جز رنج و ماندگي نيست و اين آن بود که به کالبد ،نماز کند
و به دل ،غافل؛ و گفت« :بسيار بنده بود که نماز کند و از نماز وي بيش از دَه يک يا شش يک ننويسند و آن مقدار
نويسند از نماز هر کسي که به دل در آن حاضر باشد».
و گفت« :نماز ،چنان کن که کسي را وداع خواهي کرد ».يعني خود را و هواي خود را وداع کن ،بلکه هر چه جز
حق است آن را وداع کن و همگي خود به نماز دِه؛ و براي اين بود که عايشه (رضي اللّه عنها) ميگويد« :رسول
(ص) با ما حديث ميکردي و ما نيز با وي؛ چون وقت نماز درآمدي ،گفتي که هرگز ما را نشناخته است ،از مشغولي
که بودي به عظمت حق تعالي!»

و رسول گفت (عليهالسّالم)« :هر نمازي که دل در وي حاضر نبود خداي -تعالي در آن نماز ننگرد و خليل (صلوات
اللّه عليه) چون نماز کردي جوش دل وي از درِ ميل بشنيديدي .و علي (رضي اللّه عنه) چون در نماز خواستي شد،
لرزه بر وي افتادي و گونه بر وي بگشتي و گفتي آمد وقت
[ صفحه ]08
امانتي[ ]7که بر هفت آسمان و زمين ،عرضه کردند و ايشان طاقت آن نداشتند.
حسن بصري ميگويد :هر نمازي که دل در وي حاضر نبود به عقوبت نزديکتر بود.
پس از اين جمله دانستي که نماز تمام روح ،آن بود که دل همه حاضر بود و آن که جز به وقت تکبير حاضر نبود
وي را از روح جز رمقي بيش نبود؛ چون زنده که در وي نَفَس زدني بيش نباشد. ]1[.
رودکي گويد:
روي به محراب نهادن ،چه سود؟
دل به بخارا و بتان طراز
ايزد ما ،وسوسهي عاشقي
از تو پذيرد ،نپذيرد نماز[. ]3
ناصر بخارايي گويد:
نبود به نماز ،اگر حضورش
صد غسل کنيم و ،بينمازيم
(ديوان )711 /
کمالالدّين اسماعيل گويد:

چون ياد حق کني به زبان ،دل کجا بُوَد؟
وقت حساب زر ،سخنت را زجان ،اَداست
(شرح قصايد )733 /
[ صفحه ]07
حافظ هم گويد:
ميترسم از خرابي ايمان ،که ميبَرَد
محراب ابروي تو ،حضور نماز من
(ديوان ،غزل )155
عمّان ساماني در حکايتگونهاي ،ميگويد:
شبلي ،آن سرحلقهي اهل نياز
بُد به صفِّ بوحنيفه ،در نماز
تا که از مسجد ،برون شد باشتاب
گفت :هذا مسجد ام سوق الدّواب؟
بوحنيفه ،اين حکايت چون شنفت[]1
گفت :استر ميخريدم؛ راست گفت!

(معراج نامه ،تمثيل)1
[ ]1اشاره به آيهي  32سورهي احزاب« :اِنّا عَرَضْنَا الْاَمانَةَ عَلَي السَّمواتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجَبالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَها وَ اَشَفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَها الْاِنْسانُ اِنَّهُ
کانَ ظَلوُماً جَهوُالً»؛ (ما ،بار امانت را بر آسمانها و زمين عرضه کرديم؛ همه از برداشتن اين بار شانه خالي کردند و هراسان شدند .ولي انسان به
زير اين بار رفت .چه ستمکش و ناآگاه بود.).
[ ]1کيمياي سعادت.
[ ]3گزيدهي ديوان رودکي.
[ ]1شنفت :به معني شنيد؛ هر دو کلمه ،فارسي پَهلَوي هستند .گويش اين کلمه در قسمتهاي زيادي از استان چهارمحال و بختياري به همين
صورت رايج است.

نماز؛ آرامبخش دلها
آنچه دل را صفا ميدهد و به جان ،روشني ميبخشد و روح و روان را آرام ميکند ،نماز است.
عطّار نيشابوري گويد:
چون دلش بيخود شدي ،در بحر راز
جوش او ميلي برفتي ،در نماز
(منطقالطّير )77 /
[ صفحه ]65
موالنا گويد:
باد خشم و ،باد شهوت ،باد آز
بُرد او را ،که نبود اهل نماز
(مثنوي ،دفتر اوّل ،ص)798
مهدي اخوان ثالث گويد:

نماز و نيايش ،زاللت کند
صفا بخشد و ،بيماللت کند
(تو را اي کهن بوم)181 / ...

درماندگي و نماز
انسان از جهات مختلف ،موجودي محدود است؛ يعني توان ،علم ،قدرت و حال او محدود است ،ولي حوادث
غيرقابل پيشبيني نامحدودند .تنها چيزي که اين انسانِ محدود را ،در مقابل هزاران حادثه بيمه ميکند ،توکّل و
استمداد از خدا است و نماز ،ريسمان محکم خدا ،براي تحقّق اين استمداد و استعانت است.
خداوند در قرآن فرموده است« :وَ اسْتَعينوُا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلواةِ و اِنَّها لَکَبيرَةٌ اِلَّا عَلَي الْخاشِعينَ» (و از خدا به صبر و
نماز ياري جوييد؛ که نماز در دين امري بزرگ و دشوار است مگر به خداپرستان)[. ]7
دانشمند بزرگ ،شيخ الرّئيس ،ابو علي سينا گويد« :هر زمان برايم مشکلي پيش ميآمد و از حلّ آن به وسيلهي
قواعد علمي ،عاجز ميشدم به مسجد شهر رفته ،و دو رکعت نماز به جاي ميآوردم؛ پس از خدا ميخواستم مرا به
وسيلهي نور آن نماز ،مدد کند و گره از مشکلم باز کند .آري ،پس از بيرون آمدن از مسجد ،راه حلّ مشکل برايم
روشن ميشد و به اندک زماني آنچه
[ صفحه ]67
ميخواستم ميرسيدم!»[. ]1
فردوسي هم ،در آن جا که رستم در نبرد با فرزندش سهراب ،نااميد و درمانده ميشود؛ حالت او را ،اين گونه بيان
ميکند:
بخورد آب و ،روي و ،سر و تَن بشُست
به پيش جهان آفرين ،شد نخست

(شاهنامه )719 /
عبيد زاکاني نيز گويد:
عبيد را ،بِهْ از آن نيست ،در چنين سختي
که روي عجز ،به درگاه کردگار آرَد
(کليّات )07 /
موالنا ،اين عارف واال مقام و متفکّر جهان اسالم ،در مثنوي ،اين گنجينهي علم و عرفان فارسي در حکايت کنيزک و
پادشاه آن جا که حکيمان از معالجهي کنيزک ،ناتوان ميشوند؛ در وصف حال پادشاه گويد:
شه ،چو عجز آن طبيبان را ،بديد
پا برهنه ،جانب مسجد دويد
رفت در مسجد ،سوي محراب شد
سجدهگاه از اشک شه ،پُر آب شد
چون به خويش آمد ،ز غرقاب فنا
خوش زبان بگشاد ،در مدح و دعا:

[ صفحه ]61

کاي کمينه! بخششت ملک جهان

من چه گويم ،چون تو ميداني نهان؟!
(مثنوي ،دفتر اوّل ،ص )77
نظامي نيز در گرفتاري خود ،درگاهي به جز خدا ندارد:
بَر که پناهيم؟ تويي بينظير
در که گريزيم؟ تويي دستگير
جز در تو ،قبله نخواهيم ساخت
گر ننوازي تو ،که خواهد نواخت؟
(مخزناالسرار )795 /
[ ]1بقره .54 /
[ ]1سيري در نماز .35 /

اهداف پوچ در نماز
اين که برخي بدون توجّه به فلسفهي نماز ،آن را براي رسيدن به نعمتهاي مادّي اين جهان يا آن جهان انجام
ميدهند ،در اشعار شاعران ،متجلّي شده:
سنائي گويد:
با دو قبله ،در ره توحيد ،نتوان رفت راست
يا رضاي دوست بايد ،يا رضاي خويشتن
(تازيانههاي سلوک )718 /
نظامي گويد:

زر که ترازوي نياز تو ،شد
فاتحهي پنج نماز تو شد
پاک نگردي ،ز ره اين نياز
تا چو نظامي نشوي ،پاکباز
(مخزناالسرار )37 /
[ صفحه ]63
ناصر بخارايي گويد:
چرا نماز کنم ،بهر بوستان بهشت؟
دَمي تفرّج ديدار دوست ،جنّت ماست
(ديوان )789 /
حافظ در بياني زيبا و نزديک به همين بيت گويد:
فراق و وصل چه باشد؟ رضاي دوست ،طلب
که حيف باشد از او ،غير او تمنّايي
(ديوان )177 /
پروين اعتصامي گويد:
معبد آن جا بگشودي که زر آن جا بود

سجده کردي گه و بيگاه چو يزدانش
(ديوان )07 /

نماز مورد قبول
ابوالفضل ميبُدي ،عبادت براي خدا را ،مورد قبول ميداند:
«قُلْ اِنّ صَالتي و نُسُکي وَ مَحْياي و مَماتي لِلّه» (بگو نماز من و سجود من و قرباني من و زندگاني من ،خداي
راست. ]7[).
حافظ ،به نماز و نيايش از سرِ درد ،غبطه ميخورد:
خوشا نماز و نياز کسي ،که از سَرِدَرد
به آب ديده و خونِ جگر ،طهارت کرد
(ديوان ،غزل )731
[ صفحه ]61

طهارت ار نه به خون جگر ،کند عاشق
به قول مُفتي عشقش ،درست نيست نماز
(ديوان ،غزل )107
استاد شهريار نيز ،توجّه به باطن و عَمَل نمودن به فلسفهي نماز را ،شرط قبولي آن ميداند:
در نمازت ،گر ز معني آگهي

از عمل ،داري گزارش ميدهي
گر عمل با وي مطابق نيستت
واي بر تو ،پس گزارش چيستت؟
با سر راه اجانب رُفتنت
چيست اين (ايّاک نعبد) گفتنت
اين عبادتها به عادت ميکني
خدمت ار کردي ،عبادت ميکني
حق ،چه توفيقش عنايت ميکند
آنکه مردم را هدايت ميکند
گر تو خَلقي با سعادت ميکني
تا ابد ،داري عبادت ميکني
(ديوان ،ج  ،7ص )157
مهدي اخوان ثالث؛ آگاهي و بينش در نماز را يادآور ميشود:
خوش آن کو ،نمازش به بينش گزارد
به درگاه او ،جبهه بيشبهه ،سود
(تو را اي کهن بوم و)87 / ...
[ ]1کشف االسرار .66 /

مقدمات نماز
اذان
بدان که اوّل چيزي که به تو رسد؛ بانگ نماز است؛ در وقت بشنوي بايد که
[ صفحه ]60
معلّق گردي به دل و در هر کار که باشي ،دست بداري. ]7[».
سنايي گويد:
تا به جاروب ال ،نروبي راه
نرسي در سراي الّا اللّه
(حديقه )18 /
موالنا با شنيدن هر اذان ،در زندگي خود ،تحوّلي نو ميبيند:
چو وضو ز اشک سازم ،بُوَد آتشين نمازم
در مسجدم بسوزد ،چو بدو رسد اذاني
(غزليّات )011 /
مهدي سهيلي نيز در شعري گويد:
خدا داند که اين ،آواي مستي است
اذان ،بانگ بلندِ حق پرستي است

خداوندا! «اذان» جانآفرينست
سُرور بندگان و بانگ دين است
دل ما را ،ز بانگش تازه گَردان
طنينش را ،بلند آوازه گَردان
(بوي بهار ميدهد )13 /
در عظمت و فراگيري نداي اذان ،همين بَس که ،کودکي که به دنيا ميآيد در گوش او اذان ميگويند .فردوسي هم در
خصوصِ زادن شيرويه پسر خسرو پرويز -اين که تا آن زمان رسم نبوده براي نامگذاري بچّه در گوش او اذان
[ صفحه ]66
بگويند -ميگويد:
نبود آن زمان ،رسم بانگ نماز
به گوش چنان پروريده به ناز
(شاهنامه )967 /
موالنا نيز -تلميحي به اين که بالل حبشي ،در اذان ،گويا اشتباهي داشته و پيامبر به دليل صداقت و اخالص وي او
را بر اين کار ،ثابت داشته -ميگويد:
آن بالل صدق ،در بانگ نماز
«حَيَّ» را «هَيَّ» هميخواند از نياز
(مثنوي ،دفتر سوّم ،ص )76

سيف فرغاني گويد:
گر نَفَسي از امامِ شرعِ مطهّر
اذن اذان يابدي ،بالل حقيقت
(برگزيدهي ديوان )13 /
[ ]1کيمياي سعادت .123 /

وضو
قبل از نماز و بعد از شنيدن نداي حق ،بايد گَرد غفلت و ناپاکي را از خود زدود و پاک و طاهر به درگاه حق شتافت
و خود را از هر چه جز او است؛ پاک نمود.
حافظ گويد:
من همان دَم ،که وضو ساختم از چشمهي عشق
چار تکبير زدم ،يکسره بر هر چه که هست
(ديوان ،غزل )11
سيف فرغاني گويد:
عشق نماز دل است ،مسجد او کوي اوست
تَرک دو عالَم شناس ،اوّلِ تکبير او

[ صفحه ]69

هست وضوش آبِ چشم ،روز جوانيش وقت
فوت شود وصل دوست ،از تو ،به تأخير او
(برگزيدهي ديوان )79 /
کمالالديّن اسماعيل گويد:
اوّل بشوي دست ،پس آنگه نماز کن
يعني بدار دست ز هر چه ،آن نه يار ماست
(شرح قصايد )731 /
عمّان ساماني گويد:
با وضويي از دل و جان ،شُسته دست
چار تکبيري بزد ،بر هر چه هست
(گنجينه االسرار )777 /
اشتري اصفهاني گويد:
در مصلّاي شهادت ،گويدت فتواي دين
هست در اين جا وضو با خون اگر دارد نماز
(ديوان )163 /
صائب گويد:

تو را احاطه نکردهست آنچنان غفلت
که گَرد خواب ز رويت وضو تواند شُست
(دويست و يک غزل )755 /
در متون ادب فارسي ،دست شستن و سر وتَن شستن ،گاهي در معنايي
[ صفحه ]68
نزديک به وضو گرفتن آمده است. ]7[.
فردوسي گويد:
به آب اندر آمد ،سر و تَن بشُست
جهان جز به زور جهانبان ،نَجُست
(شاهنامه )87 /
صائب گويد:
دست از جهان نشُسته ،مکن آرزوي عشق
کاين نيست دامني ،که توان بيوضو گرفت
(دويست و يک غزل )715 /
نماز بيوضو ،با انگيزههاي مختلف ريايي از نظر شريعت و علماي ما باطل و مورد نکوهش قرار گرفته است.
حافظ گويد:
حافظ! هر که عشق نورزيد و ،وصل خواست

احرام طوف کعبهي دل ،بيوضو ببست
(ديوان ،غزل )35
کليم کاشاني گويد:
اين نماز بيوضويت هم ،ز ترس مردم است
در جماعت حاضري ،تا بيشتر باشد گوا
(سبک هندي و کليم کاشاني )775 /
سعدي گويد:
شبي ،همچو روز قيامت ،دراز
مغان گرد من بيوضو در نماز
(کليّات )390 /
[ صفحه ]67
[ ]1رجوع کنيد به سفرنامهي ناصرخسرو .3 /

قبله
يکي از مشترکات مسلمانان جهان ،قبله است .قبله ،نمايانگر هدف مشترک مسلمانان (پرستش خداوند متعال) است.
ما مسلمانان -همه -اين هدف مشترک را دنبال ميکنيم که داراي يک خداييم و در يک جهت به سوي او در
حرکتيم و خوشا به حال کسي که در راهي رود که انتهاي آن قبله باشد.
ناصر بخارايي گويد:

روشن رهي ،که قبله بود ،انتهاي آن
آزاد بندهاي ،که شود کعبه ،جاي او
(ديوان )715 /
نظامي گويد:
جز در تو ،قبله نخواهيم ساخت
گر ننوازي تو ،که خواهد نواخت؟
(مخزناالسرار )795 /
گفتني است در ادبيّات فارسي ،قبله معموالً «مشبّه به» محبوب و ابروي يار ،قرار ميگيرد.
ناصر بخارايي ميگويد:
قبلهي ما ،خيال ابروي توست
ما ،بدان قبله ميکنيم نماز
(ديوان )351 /
هم او گويد:
آن شاه که قبلهي نماز همه ،اوست
مقصود ز قصّهي دراز همه ،اوست
(ديوان )157 /

[ صفحه ]95
شاه نعمتاللّه ولي گويد:
رو بهر جانب که آرَم ،قبلهي من ،روي اوست
ابرويش محراب ميسازم ،نمازي ديگر است
(ديوان )771 /
صائب گويد:
صائب! ز کوي عشق ،به جايي نميروم
چون کعبه ،قبلهگاه من اين آشيانه است
(دويست و يک غزل )79 /
هوشنگ ابتهاج گويد:
کعبه منم ،قبله منم ،سوي من آريد نماز
کان صنمِ قبلهنما ،خَم شد و بوسيد مرا
(آينه در آينه )710 /
و اين در جايي است که سنايي اين موضوع را نکوهش کرده و از آن به تعبير «دو قبله» ،سخن ميگويد:
با دو قبله ،در ره توحيد نتوان رفت راست
يا رضاي دوست بايد ،يا هواي خويشتن

(تازيانههاي سلوک )785 /

کعبه
کعبه از نظر لغوي به معناي جاي چهارگوش و مکعّب است[ ]7و مقصود جايي است در شهر مکّه که به خانهي خدا
معروف شده است[ ]1و مسلمانان به آن
[ صفحه ]97
سمت به عنوان قبله ،نماز ميخوانند و بر هر کسي که استطاعت مالي داشته باشد واجب شده است که در طول عمر،
يک بار به زيارت آن برود. ]3[.
خاقاني گويد:
گر بخت ،باز ،بر درِ کعبه رسانَدَم
کاحرام حج و عمره ،مثنّا برآورم
سي سال فرض ،بر در کعبه کُنم قضا
تکبير آن فريضه ،به بطحا ،برآورم
(خاقاني )67 /
عبيد زاکاني گويد:
هميشه تا که نباشد سپهر را ،آرام
مدام تا که نباشد ،خداي را انباز
درِ تو ،قبلهي حاجات اهل عالَم باد

چنانکه کعبهي اسالم ،قبلهگاه نماز
(کليّات )07 /
امّا اين کعبه ،به عنوان قبلهي مسلمانان ،گاهي در متون ادب فارسي «مشبّهٌ به» دل و جان قرار ميگيرد.
[ صفحه ]91
عبيد زاکاني گويد:
کسي که کعبهي جان ديد ،بيگمان داند
که سجدهگاه ،جز آن آستانه نتوان کرد
(کليّات )97 /
پروين اعتصامي گويد:
تو را چيزي برون از آب و گِل نيست
مبارک کعبهاي،مانند دل نيست
(ديوان )771 /
سلمان ساوجي گويد:
گِرد کوي تو ،کند کعبه همه عمر ،طواف
پيش روي تو ،بَرَد قبله همه روز ،نماز
(ديوان )036 /

[ ]1فرهنگ معين ،جلد .2
[ ]1الزم است به اين نکته توجّه شود که ذات باري تعالي متعلّق به زمان و مکان خاصّي نيست و آنچه امروزه به عنوان خانهي خدا ميخوانند صرفاً
به خاطر مشترک بودن قبله و جهت عبادت مسلمانان است و اين اعتقاد که کعبه برابر بيتالمعمور در آسمان چهارم قرار دارد و در قرآن کريم
خداوند به آن سوگند خورده است« :و البيتِ المعمور» (سورهي  ،01آيهي )1و در تفاسير خانهاي در آسمان هفتم محازي عرش برابر کعبه خوانده
شده که حرمت آن در آسمان چون حرمت کعبه در زمين است(.گزيدهي اشعار خاقاني .)119 /
[ ]3توضيح المسائل آيتاللّه اراکي .360 /

نمازخانه
نمازخانه يا نمازگاه به معناي جايي است که در آن نماز ميخوانند و معموالً جايي پاک و رو به قبله است.
در شاهنامهي فردوسي بارها به «جاي نماز» برميخوريم که همان مکان نماز خواندن يا نمازخانه است.
فردوسي گويد:
بفرمود تاشان ،بريدند سر
فکندند جايي ،که بُد رهگذر
وز آن پس ،بيامد به جاي نماز
هميگفت با داور پاک ،راز

[ صفحه ]93

که اي داور دادگر ،کارساز!
تو کردي مرا ،در جهان ،بينياز
(شاهنامه )79 /

ز لشکر بشد ،تا به جاي نماز
ابا کردگار جهان ،گفت راز
(شاهنامه )309 /
چو برگشت ،از جايگاه نماز
بکند او ،دو دندان که بودش دراز
(شاهنامه )370 /
چو آمد سپاه و پشوتن فراز
بديدند يَل را ،به جاي نماز
(شاهنامه )119 /
در تاريخ بيهقي نيز آمده« :و ديگر روز ،سهشنبه خواجه به درگاه آمد و امير را بديد و پس به ديوان آمد :مصلّاي
نماز افکنده بودند نزديک صدر وي از ديباي پيروزه و دو رکعت نماز بکرد و پس بيرون از صدر بنشست».
(تاريخبيهقي )89 /

مسجد
اين که بعضي ،کعبه و مسجد را خانهي خدا ميدانند از برخي جهات اشتباه است .اوّل اين که ،ذات باري تعالي
نامحدود است و نامحدود در محيط و مکاني محدود نميگنجد .ديگر اين که خداوند ،جسم نيست که بتوان براي او
مکاني را مجسّم نمود؛ در واقع هيچ جا ،خانهي او نيست و مصداق گفتهي ما ،اين رباعي زيباست:
[ صفحه ]91

به صحرا بنگرم ،صحرا تِه وينم
به دريا بنگرُم ،دريا تِه وينم
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت
نشان روي زيباي تِه وينم[. ]7
حافظ ميگويد:
همه کس طالب يارند؛ چه هشيار و ،چه مست
همه جا خانهي عشق است؛ چه مسجد ،چه کنشت
(ديوان ،غزل )85
پس با توجّه به مطالب گفته شده شايد برخي در زمانهاي گذشته هم با عقيده به اين که تنها به مسجد رفتن (به
عنوان خانهي خدا) و در آن جا عبادت کردن (آن هم با انگيزههاي ريايي) ميتواند آنها را به جايي برساند و شايد
به همين خاطر بوده که ،کساني مانند حافظ با بسياري از نهادهاي مقدّس شريعت همچون مسجد ،محراب ،سجّاده و
تسبيح با ديدي طنزآميز مينگرد و اين نحوهي نگريستن يکي از مهمترين هنرهاي حافظ است؛ و در واقع با اين کار،
نوعي همدلي کرده است و براي دفع آفاتي چون ريا از اين حربه استفاده نموده است[ ]1و خواسته بگويد اگر نيّت و
انگيزهي ما عبادت و پرستش ذات اقدس باري تعالي باشد ،همه جا خانهي او است و اگر عبادت ما ،در مسجد ،با
ريا باشد ،حتّي مسجد هم جاي او نيست و به همين خاطر است که پير او از چنين مسجدي به ميخانه ميرود و او از
ياران طريقت ،کسب تکليف ميکند:
[ صفحه ]90

دوش از مسجد ،سوي ميخانه آمد ،پير ما
چيست ياران طريقت! بعد از اين ،تدبير ما؟
(ديوان ،غزل )75
شاه نعمتاللّه ولي نيز گويد:
عارف ار زانکه به ميخانه رَوَد يا مسجد
هر کجا ميرود از بهر خدا ،بايد رفت
(ديوان )83 /
در دين مُبين اسالم ،سفارشهاي زيادي به نماز خواندن در مسجد شده است و حتّي از آن به عنوان «سنگر» تعبير
کردهاند که براي دفاع از اسالم ،بايد از اين سنگرها ،به خوبي محافظت کرد ]3[.ولي محافظت از اين سنگرها بايد به
دست حافظان واقعي و مخلص اسالم باشد و آنها را به مکاني براي عبادت ،پرستش ،تفاهم و همکاري تبديل کنند؛
نه مکاني براي عرضهي رياي رياکاران.
[ ]1کليّات رباعيّات باباطاهر .55 /
[ ]1حافظنامه.
[ ]3امام خميني(رحمةاللّهعليه) در همين باره گويد« :مسجدها،سنگر است؛ سنگرها را خالي نگذاريد.».

تجلي انواع نماز در متون ادب فارسي
نماز صوفيان
يکي از مواردي که در مورد نماز در ادبيّات فارسي مطرح است؛ مسألهي نماز آميخته با کرامات صوفيانه است.
گفتهاند که بعضي در عرفان به مقامي ميرسند که ميتوانند به روي آب ،سجّاده پهن کنند و راه بروند و آب آنان را
[ صفحه ]96
فرو نبرد و در زير پاي آنان مقاوم ميگردد و اگر اراده کند مي ناب به عسل ،تبديل ميگردد.
سعدي گويد:
قضا را،من و پيري از فارياب
رسيديم در خاک مغرب ،به آب
بگسترد سجّاده بر روي آب
خيال است پنداشتم يا به خواب
(کليّات )186 /
نظامي هم گويد:
اهل يقين ،طايفهي ديگرند
ما همه پاييم ،گر ايشان سَرَند
چون سر سجّاده ،بر آب افکندند
رنگ عسل ،در ميناب افکنند

(مخزن االسرار )336 /
امّا خواجه عبداللّه انصاري ،بيارزش بودن اين امور را به تعريض بيان فرموده است« :اگر بر هوا پَري ،مگسي باشي
و اگر بر روي آب رَوي ،خَسي باشي ،دل بهدست آر ،تا کَسي باشي» ]7[.
[ ]1مخزناالسرار .226 /

نماز رندان
انتخاب اين گونه کلمات براي انواع نماز بهاين خاطر است که برخي شاعران با رندي تمام ،براي مبارزه با رياي
زاهدان ،محبوب يا ممدوح خود را قبله
[ صفحه ]99
انگاشتهاند و در برابر او نماز ميخوانند و اين در واقع قرار دادن خودشان در رديف زاهدان است.
آنها با اين کار (قرار دادن خود در رديف اين طبقهي اجتماعي) ميخواهند غير مستقيم به رياکاران بگويند شما در
برابر خداوند نماز نميخوانيد و انگيزهي شما از عبادت ،چيز يا کس ديگري است و شما از خدا غير او را
ميخواهيد![]7
سعدي گويد:
بخورم گر ز دست توست نبيد
نکنم گر خالف توست نماز
(کليّات )011 /
باز گويد:
چه نماز باشد آن را ،که تو در خيال باشي؟

تو صنم نميگذاري ،که مرا نماز باشد
(کليّات )187 /
ديگر از آن جانبم ،نماز نباشد
گر تو اشارت کني ،که قبله چنينست
(کليّات )113 /
[ صفحه ]98
ناصر بخارايي گويد:
ظاهر زهّاد در محراب و ،باطن بر بُت است
ما همان بهتر ،که دل بر طاق ابرويي نهيم
(ديوان )316 /
عراقي گويد:
مرا که قبله ،خَمِ ابروي بتان باشد
چه جاي مسجد و محراب و زهد و طاعت است
(ديوان )78 /
به آب ديده؛ «عراقي» وضو هميسازد

چو قامت تو بديد آنگهي نماز کند
(ديوان )737 /
عطّار نيشابوري در حکايت شيخ صنعان گويد:
گفت :کو محراب روي آن نگار؟
تا نباشد جز نمازم ،هيچ کار
(منطقالطّير )91 /
حافظ -اين سر حلقهي رندان جهان -ميگويد:
بر دوختهام ديده چو باز ،از همه عالَم
تا ديدهي من ،بر رُخ زيباي تو ،باز است
در کعبهي کوي تو ،هر آن کس که بيايد
از قبلهي ابروي تو ،در عين نماز است
(ديوان ،غزل )15
[ صفحه ]97
شاه نعمتاللّه ولي گويد:
خرقهي خود را به جام مي ،نمازي کردهايم
نزد رندان ،اين طهارت ،شست و شويي ديگر است

(ديوان )701 /
صائب گويد:
بي تو ،گر روي به محراب نماز ،آوردم
چون کمانخانهي ابروي تو ،بيتير نبود
(دويست و يک غزل )768 /
شيخ بهايي گويد:
بر درگه دوست ،هر که صادق برود
تا حشر ،ز خاطرش عاليق برود
صد ساله نماز عابد صومعهدار
قربان سر نياز عاشق برود
(کليّات )739 /
اخوان ثالث گويد:
نه سر ديگر نماز آرَد به هيچ آيين و محرابم
نه دل ديگر توانم کرد ،از ايمان و امامي ،خوش
(تو را اي کهن بوم و بر)16 / ...
[ ]1اشاره به اين بيت خواجه که ميگويد:

فراق و وصل ،چه باشد؟ رضاي دوست ،طلب
که حيف باشد از و ،غير او ،تمنّايي
(ديوان ،غزل .)177 /

نماز ريايي
الزمهي توحيد ،شاهد و ناظر دانستن ذات واحد حق تعالي در همهجا و هميشه است؛ از اين رو کساني که عبادات
خود را به انگيزههاي مختلف انجام ميدهند در واقع براي خود خدايي ديگر ،ترسيم نمودهاند و در شرک
[ صفحه ]85
افتادهاند .پس بدانيد عبادتي که نه از براي خالق باشد خود اوّلين نشانهي شرک است؛ لذا شاعران بسياري اين
موضوع را مورد نکوهش و تقبيح قرار دادهاند .سعدي گويد:
عابد که نه از بهر خدا ،گوشه نشيند
بيچاره در آيينهي تاريک ،چه بيند
(گلستان )067 /
هم چنين گويد:
که داند چو دربند حق نيستي
اگر بيوضو در نماز ايستي؟
کليد در دوزخ ست آن نماز
که در چشم مردم ،گزاري دراز

اگر جز به حق ميرود ،جادهات
در آتش فشانند سجّادهات
(کليّات )335 /
هم او گويد:
گنهکار انديشناک از خداي
بِه از پارساي عبادتْنماي
(کليّات )357 /
حافظ گويد:
امام خواجه که بودش سر نماز ،دراز
به خون دختر رز ،خرقه را قصارت کرد
(ديوان ،غزل )731
[ صفحه ]87
هم گويد:
اي کبک خوشخرام! کجا ميروي بايست
غرّه مشو که گربهي زاهد ،نماز کرد
حافظ! مکُن مالمت رندان ،که در ازل

ما را خدا ز زهد ريا ،بينياز کرد
(ديوان ،غزل )733
و باز گويد:
زاهد و ،عُجب و ،نماز و ،من و ،مستيّ ونياز
تا تو را خود ز ميان ،با که عنايت باشد
(ديوان ،غزل )708
ناصر بخارايي گويد:
نرگس مست تو ،در محراب ابرو ،از چه روي
همچو زهّار حريص اندر نماز افتاده است؟
(ديوان )771 /
کمالالديّن اسماعيل گويد:
هر روز در برابر کعبه است ،پنج بار
آن سينهاي که چار حَدّش ،با کليساست
(شرح قصايد )731 /
باز گويد:
محراب زان به نقش زر ،اندر گرفتهاند
باري دل تو داند ،کش قبلهگه ،کجاست

[ صفحه ]81

آن هم مبارکي رياي نماز توست
گر موضع نماز تو را نام بورياست
(شرح قصايد )733 /
سنايي گويد:
صوفيان را ،ز پي راندن کام
قبلهشان شاهد و شمع و شکم است
زاهدان را ،ز براي زه و زَه
«قل هو اللّه احد» دام و دَم است
(تازيانههاي سلوک )76 /
شاه نعمتاللّه ولي گويد:
گر هست طاعت دگري ،روزه يا نماز
حمد خداست ،طاعت ما و ثناي ما
(ديوان )179 /
کليم کاشاني گويد:

اين نماز بيوضويت ،هم زترس مردم است
در جماعت حاضري ،تا بيشتر باشد گوا
(سبک هندي و کليم کاشاني )775 /
صائب گويد:
زهد بيکيفيّت اين زاهدان خشک را
هيچ برهاني ،بِهْ از خميازهي محراب نيست
(دويست و يک غزل )751 /
[ صفحه ]83
موالنا گويد:
آن منافق با موافق در نماز
از پي استيزه آيد ،نه نياز
در نماز و ،روزه و ،حجّ و ،زکات
با منافق ،مؤمنان در برد و مات
مؤمنان را ،برد باشد عاقبت
بر منافق مات ،اندر آخرت

(مثنوي ،دفتر اوّل ،ص)11
شيخ بهايي نيز مخالفت خود با عبادت ريايي را ،بيان ميکند:
اي زاهد خودنماي سجّاده به دوش!
ديگر پي نام و ننگ ،بيهوده مکوش
ستّاري او ،چو گشت در عالَم ،فاش
پنهان چه خوري باده؟ برو ،فاش بنوش
(کليّات )738 /
مستان ،که گام ،در حرم کبريا نهند
يک جام وصل را ،دو جهان در بها دهند
سنگي که سجدهگاه نماز رياي ماست
ترسم که در ترازوي اَعمال ما ،نهند
(کليّات )710 /
پروين اعتصامي گويد:
زهد ،با نيّت پاک است ،نه با جامهي پاک
اي بسآلوده ،که پاکيزه ردايي دارد
(ديوان )766 /

[ صفحه ]81

نماز قصر
نماز مسافر را گويند که معموالً نمازهاي چهار رکعتي را دو رکعت ميخوانند .ناصر خسرو در سفرنامه ،ذيل
«صحراي عرفات» گويد:
«و چون وقت نماز پيشين شود خطيب بر آن جا رود و خطبه ،جاري کند؛ پس بانگ نماز بگويند و دو رکعت نماز
به جماعت به رسم مسافران بکنند( ».سفرنامه )79 /

نماز عيدين
نمازي که در عيد فطر يا عيد قربان ميخوانند .ناصر خسرو ذيل «مشعرالحرام» گويد:
«مردم آن جا نماز کنند و سنگ رجم را به منا اندازند و از آن جا برگيرند و رسم چنان است که آن شب ،يعني شب
عيد ،آن جا باشند و بامداد نماز کنند و چون آفتاب ،طلوع کند به منا رَوَند و حاج آن جا قربان کنند و مسجدي
بزرگ است آن جا که آن مسجد را «خيف» گويند و آن روز خطبه و نماز عيد کردن به رسم منا ،رسم نيست. ]7[».
و باز گويد« :در قاهره نماز عيد بکردم. ]1[».
[ ]1سفرنامه .99 /
[ ]1همان .97 /

نماز ميت
نمازي را که معموالً بعد از مردن شخص ميخوانند نماز ميّت گويند و در واقع اين نماز ،نشانهي آن است که ديگر
بايد از اين شخص دست کشيد.
[ صفحه ]80
حافظ گويد:
هر آن کسي که در اين حلقه ،نيست زنده به عشق

بر او نمرده به فتواي من نماز کنيد
(ديوان ،غزل )111
باز گويد:
آن دَم که به يک خنده ،دَهَم جان چو صراحي
مستان تو ،خواهم که گزارند نمازم[. ]7
(ديوان ،غزل )331
[ ]1منظور خواجه اين است که« :زماني که من مانند صراحي با خندهاي جان ميدهم از چشمان تو ميخواهم که با گريهاي (يعني همان نااميد
شدن از مُرده و گريهي بعد از آن) بر مردهي من نماز کنند» (براي اطّالع بيشتر پيرامون خندهي صراحي به حافظنامهي خرمّشاهي مراجعه کنيد).

نماز حاجت
يکي از نمازهايي که معموالً در هنگام زيارت کردن و يا حاجت طلبيدن از خداوند ،توسّط مسلمانان به نيّت حاجت
خوانده ميشود ،نماز حاجت است .ناصر خسرو گويد:
«گويند که هر حاجت در آن روز خواهند ،باري(تعالي و تقدّس) روا کند .به گوشهاي رفتم و دو رکعت نماز بکردم و
حاجت خواستم ،تا خداي تبارک و تعالي ،مرا توانگري دهد( ».سفرنامه )7 /
باز گويد«:روز پنجشنبه ،ششم جمادياآلخر سنهي سبع و ثالثينَ و اربعمائه ( ،)139نيمهي دي ماه پارسيان ،سال بر
چهارصد و چهاردهي يزدجردي ،سر و تَن بشستم و به مسجد جامع شدم و نماز کردم و ياري خواستم از باري
[ صفحه ]86
(تبارک و تعالي) به گزاردن آنچه بر من واجب است( ».سفرنامه )1 /
ناصر بخارايي گويد:

رها کن ساعتي ،تا دل ميان طاق ابرويش
نماز حاجت خود را ،در آن محراب بگزارد
(ديوان )136 /

نماز قضا
هرگاه مسلماني بنا به داليلي نتواند نمازش را سروقت بخواند و از وقت آن بگذرد؛ گويند نمازش قضا شده است و
معموالً بايد قضاي آن را به جاي آوَرَد.
عنصرالمعالي گويد:
« ...و پگاه خاستن عادت بايد کردن ،چنان بايد که پيش از آفتاب برخيزي که وقت طلوع باشد ،تو فريضهي
خداي(عزَّ وَ جَلَّ) بگزارده باشي و هر کسي که با آفتاب برآمدن برخيزد تنگروزي بود؛ از آن قبل که نماز از وي
درگذشته بود شومي وي ،او را دريابد(».قابوسنامه  68 /و )67
خاقاني نيز همواره در آرزوي رسيدن به کعبه و به جاي آوردن قضاي نمازش است:
گر بخت ،باز ،بر در کعبه رسانَدَم
کاحرام حج و عمره ،مثنّا برآورم
سي سال فرض ،بر در کعبه کُنم قضا
تکبير آن فريضه ،به بطحا برآورم
(خاقاني )67 /
شاعر معاصر ،مهدي اخوان ثالث -،نيز -در صدد خريدن قضاي نمازهايش
[ صفحه ]89

است. ]7[:
ميخرم جمله قضا کردهي نماز
با دعا و صدقه ،نذر و نياز
(تو را اي کهن بوم و بر)131 / ...
[ ]1رجوع کنيد به توضيحالمسائل آيتاللّه اراکي.

نمازهاي يوميه
يکي از سوژههاي مهمّ نماز در ادبيّات فارسي ،اين است که شاعران شريعتپسند ما به تأسّي از قرآن ،ساعات
شبانهروز را با اوقات نمازها تنظيم و بيان ميکنند. ]7[.
«نماز شام» به معناي هنگام سرشب و مغرب
حافظ گويد:
نماز شام غريبان ،چو گريه آغازم
به مويههاي غريبانه ،قصّه پردازم
(ديوان ،غزل )333
استاد خرّمشاهي در توضيح اين بيت و ذيل «نماز شام» مينويسد« :نماز شام ،اشاره به نماز ندارد ،بلکه اشاره به
وقت دارد .يعني تنگ غروب و اوايل شب که غريبان دلتنگتر ميشوند .در خراسان و بسياري از نواحي ايران از
ديرباز ،اوقات مختلف روز و شب را با اضافه به نماز نشان ميدهند .در تاريخ بيهقي ،دهها بار نماز پيشين به معناي
نماز ظهر و نماز ديگر به معناي نماز عصر و نماز شام به معني نماز مغرب و نماز خفتن به معني نماز عشا به کار
[ صفحه ]88

رفته و همه اشاره به وقت معيّني از شبانهروز دارند. ]1[».
منوچهري گويد:
نماز شام ،نزديک است و امشب
مَه و خورشيد را ،بينم مقابل
(برگزيدهي ديوان )06 /
موالنا گويد:
چو نماز شام ،هرکس بنهد چراغ و خواني
منم و خيال ياري ،غم و نوحه و فغاني
(غزليّات )031 /
ناصر بخارايي گويد:
نماز شام که بر وفق رأي بطلميوس
برفت خور به زمين ،همچو گنج دقيانوس
(ديوان )68 /
سلمان ساوجي گويد:
نماز شام ،که زرّين غزاله ،در پس کوه
نهفته گشت هوا ،کرد عزم مشکافشان
(ديوان)083،

سعدي گويد:
نماز شام به بام ار کسي نگاه کند
دو ابروان تو ،گويد مگر هاللست اين
(کليّات )088 /
[ صفحه ]87

نماز شام قيامت به هوش باز آيد
کسي که خورده بود ،مي ز بامداد اَلَست
(کليّات )110 /
در تاريخ جهانگشاي جويني نيز آمده ...« :اکثر خاليق روي به صحرا و تل نهادند و بر او جمع شدند .نماز شامي
برخاست و روي به مردم آورد و گفت :اي مردان حق! توقّف و انتظار چيست؟»
(گزيدهي تاريخ )65 /
هم چنين در تاريخ بيهقّي آمده« :نماز شام ،ابوالقاسم به خانهي بونصر آمد».
(تاريخ بيهقّي )787 /
ناصر خسرو نيز گفته« :و از اين نماز شام تا ديگر نماز شام ،همچو رمضان چيزکي خورند».
(سفرنامه )753 /
«نماز خفتن» به معناي هنگام عشا و شب
«و از خواجه عميد عبدالرّزاق شنودم که اين شب که ديگر روز آن حسنک را ،بر دار ميکردند بوسهل نزديک پدرم
آمد نماز خفتن».
(تاريخ بيهقّي )717 /

ناصر خسرو گويد« :مرا حکايت کردند که بدين شهر زلزله افتاد ،شب پنجشنبه  79ربيعاالول سنهي اربع و ثالثَين و
اربعمائه ( )131و در ايّام مسترقه بود پس از نماز خفتن( ».سفرنامه )9 /
[ صفحه ]75
«نماز ديگر» به معناي هنگام عصر و بعد از ظهر
عنصر المعالي گويد:
روزت به نماز دگر آمد ،به همه حال
شب ،زود درآيد که نماز دگر آمد
(قابوسنامه )00 /
در اسرار التّوحيد نيز آمده« :نماز ديگر جمعي ترکمانان آمدند و اسب شيخ باز آوردند».
(اسرارالتّوحيد )796 /
در تاريخ بيهقّي هم آمده« :نبشته بود که :خداوند ما ،سلطان محمود ،نماز ديگر ،روز پنجشنبه هفت روز مانده از
ربيعاآلخر گذشته شد «رحماللّه»
(تاريخ بيهقّي )13 /
ناصر خسرو در سفرنامه آورده« :در شبانروزي که يکبار فرود آمدندي از آنگاه که آفتاب گرم شدي تا نماز
ديگر».
(سفرنامه )81 /
هم او گويد« :روز آدينه ،نماز ديگر از جدّه برفتم( ».سفرنامه )08 /
سعدي گويد:
بيچاره کسي که در فراقت
روزي به نماز ديگر آورد

(کليّات )199 /
«نماز پيشين» به معناي هنگام نماز ظهر ،نيم روز
در اسرار التّوحيد آمده« :خواجه عبدالکريم گفت« :روز پنجشنبه ،نماز
[ صفحه ]77
پيشين ،چشم باز کرد».
(اسرارالتّوحيد )17 /
در تاريخ بيهقّي نيز آمده«:اين روز چون به خدمت آمد و بار بگسست ،سلطان مسعود (رضياللّه عنه) خلوت کرد با
وزير و آن خلوت تا نماز پيشين بکشيد( ».تاريخ بيهقّي )80 /
الزم به توضيح است که ،اين کار شاعران و عالمان ما ،در گذشته ،نوعي احترام به نماز بود .که اوقات شبانهروز خود
را با موقع نماز ،نام ميبردهاند و گوشزد ميکردهاند .و به خاطر اهمّيّت وقت نماز است که عنصرالمعالي گويد« :در
ميان صوفيان وکيل ،خداي نباشد .چنان که گويد ،وقت نماز است يا گويد تا نماز کنيم ،باعث طاعت نباشد که ايشان
مستغنياند از طاعت فرمودن کسي ،که ايشان خود مترصّدند مر ،اوقات طاعات را( ».قابوسنامه )781 /
هم چنين درگذشته (آغاز تاريخ و آفرينش آدم) اوقات به خوبي معلوم نبود؛ چنان که در تاريخ بلعمي آمده«:کس
شب از روز ندانستي و شمار روز و ماه و سال ،کسي نشناختي و ندانستي و وقت نماز ندانستندي».
(تاريخ بلعمي )13 /
[ ]1در قلمرو راز .9 /
[ ]1حافظنامه ،ج  ،1ص  703و .701

معاني و ترکيبات فعلي نماز
نياز ،به معناي نماز و خواهش
سعدي در ديباچهي بوستان با اشاره به بينيازي ذات پاک باري تعالي ،پادشاهان را هم از پرستش و اطاعت
خداوند،بينياز نميداند:
[ صفحه ]71

سَرِ پادشاهانِ گردنْ فراز
به درگاه او ،بر زمين نياز
(کليّات )157 /
که مقصود از راز و نياز در اين بيت ،همان نماز خواندن است.
سلمان ساوجي هم نياز را در معناي نزديک به نماز آورده:
به نيازي ،که با خدا داري
که دلم بيش از اين ،نيازاري
من نيازارم ار تو ،نازاري
من نياز آرَم ،اَر تو ،ناز آري
(ديوان )188 /
امّا نياز به مفهوم خواهش و تمنّا از درگاه بينياز خداوند ،بعد از نماز ،فراوان به چشم ميخورَد:
سعدي گويد:

صبا نديده بعد از دو رکعت نماز
به داور ،برآورد دست نياز
(کليّات )136 /
عراقي گويد:
در کوي خرابات ،کسي را که نياز است
هشياري و مستيش ،همه عين نماز است
(ديوان )755 /
[ صفحه ]73
وحشي بافقي با اشاره به نيازهاي مادّي گويد:
نيازي کز هوس خيزد ،کدامش آبرو باشد
نياز بلهوس ،همچون نماز بيوضو باشد
(برگزيدهي ديوان )19 /

نماز آوردن ،به معناي اظهار بندگي و اطاعت کردن
سلمان گويد:
تا دلم آورد در محراب ابرويت نماز

جامهي جان را ،به خون هر دَم نمازي ميکند
(ديوان )79 /

نماز بردن ،به معناي سجده کردن و به خاک افتادن
[نماز بردن :تعظيم کردن ،سجده کردن،
«شهي که بارگه اوست ،سجدهگاه ملوک
همي بَرَند به آن سجدهگه ،ملوک ،نماز»
(سوزني سمرقندي) برهان قاطع ،جلد ].1
دکتر جعفر شعار در توضيح واژهي نماز بردن ،تعظيم کردن و خَم شدن را ذکر کرده است. ]7[.
دکتر معين نيز در فرهنگ فارسي خود ذيل واژهي نماز و در ادامهي آن در توضيح نماز بر آن نوشته است:
«سجده کردن کسي را براي تعظيم و به خاک افتادن .و در همين رابطه شاهد مثالي از سياستنامه ذکر ميکند و
مينويسد« :و چون حاجيان او را پيش تخت بردند ،ملک را نماز برد]1[»...
و اين ترکيب فعلي نماز به همين معاني در شاهنامهي فردوسي ،فراوان به کار
[ صفحه ]71
رفته است:
پري روي گلرخ بتان طراز
برفتند و بردند ،پيشش نماز
(شاهنامه )19 /

چو رفتند بردند ،پيشش نماز
برآشفت و پاسخ نداد ،ايچ باز
(شاهنامه )779 /
نخست آفرين کرد و بردش نماز
زماني هميگفت با خاک ،راز
(شاهنامه )731 /
برو آفرين کرد و بردش نماز
سخن گفت با وي سپهبد ،به راز
(شاهنامه )730 /
بيامد خرامان و بردش نماز
به بر درگرفتش زماني دراز
(شاهنامه )730 /
شبستان همه پيش سودابه باز
دويدند و بردند ،يک يک نماز
(شاهنامه )717 /

همه شهر توران ،بَرَندت نماز
مرا خود به مهر تو ،آمد نياز
(شاهنامه )707 /
دو تا گشت پيران و بردش نماز
بسي آفرين کرد و برگشت باز
(شاهنامه )709 /
به نزديک او رفت و بردش نماز
بپرسيد رستم ز راه دراز
(شاهنامه )190 /
چو نزديک کيخسرو آمد فراز
ستودش فراوان و بردش نماز
(شاهنامه )175 /
[ صفحه ]70

به نزديک بسّاد شد سرفراز

بر او آفرين کرد و بردش نماز
(شاهنامه )377 /
چو آمد به نزديک ايوان ،فراز
ستودش فراوان و بردش نماز
(شاهنامه )196 /
چو آمد به نزديک دارا فراز
پياده شد و بُرد پيشش نماز
(شاهنامه )185 /
هر آن کس که تازانه دانست باز
برفتند و بردند پيشش نماز
(شاهنامه )086 /
چو شد نزد خاقان جين سرفراز
فراوانش بستود و بردش نماز
(شاهنامه )979 /
زمين را ببوسيد و بردش نماز

همي بود پيشش زماني دراز
(شاهنامه )976 /
نظامي هم در همين معنا گويد:
نمازش برد چون هند و ،پري را
ستودش جون عطارد ،مشتري را
(خسرو شيرين )700 /
سلمان ساوجي گويد:
قبلهي درگاه او را ميبرد گردون نماز
پشت سيمين مهرهاش ز آنروي روز و شب ،دو تاست
(ديوان )117 /
باز گويد:
[ صفحه ]76

گرد کوي تو ،کُنَد کعبه همه عمر ،طواف
پيش روي تو ،بَرَد قبله ،همه روزه ،نماز
(ديوان )036 /

ميبدي در کشفاالسرار آورده ...« :ثُمَّ قلنا للمالئکهُ اسجدوا آلدم؛ پس به فرشتگان گفتيم آدم را نماز بَريد».
(کشفاالسرار )88 /
عمّان ساماني گويد:
از سر زين ،بر زمين آمد ،فراز
وز دل و جان ،بُرد جانان را نماز
(گنجينةاالسرار )775 /
[ ]1رزمنامهي رستم و اسفنديار .313 /
[ ]1فرهنگ فارسي معين ،ج .1

نمازي کردن
دکتر معين در توضيح نمازي گويد« :آنچه مربوط به نماز و يا نمازگزار است و در معناي قابل توجّه؛ طاهر و پاک
(قابل نماز خواندن) و در خصوص نمازي کردن به سه معنا اشاره دارد :الف :پاک کردن(جامه و غيره) ،تطهير ب :از
آاليش پاک داشتن ج :نماز گزاردن.
حافظ در خصوص نمازي به معناي پاک و طاهر گويد:
چون نيست نماز من آلوده ،نمازي
در ميکده زان کم نشود ،سوز و گدازم
(ديوان ،غزل )331
موالنا گويد:
چه شود اگر بسازي ،نشتابي و نتازي؟
نشود دلم نمازي ،چو ببرد ،يار آبم

(غزليّات )377 /
[ صفحه ]79
شاه نعمتاللّه ولي گويد:
خرقهاي کان به مي نميشويند
در بر عاشقان ،نمازي نيست
(ديوان )771 /
عمّان ساماني گويد:
گشته پُر گُل ساجدي عمّامهاش
غرقه اندر خون ،نمازي جامهاش
(گنجينةاالسرار )777 /
امّا در خصوص نمازي کردن به معناي پاک و تطهير دادن ،ناصر بخارايي گويد:
تا گزارد در خَم محراب ابرويت ،نماز
آب چشمم ،خرقه را ،هر شب نمازي ميکند
(ديوان )197 /
نظامي گويد:
ابر به باغ آمده ،بازي کنان

جامهي خورشيد ،نمازي کنان
(مخزناالسرار )183 /
سلمان ساوجي گويد:
تا دلم آورد در محراب ابرويت ،نماز
جامهي جان را به خون ،هر دَم نمازي ميکند
(ديوان )79 /
[ صفحه ]78
هم او گويد:
ز آب مژگان ،خرقه را هر شب ،نمازي ميکنم
سرو قدّت را ،دعاي جان درازي ميکنم
(ديوان )110 /
شاه نعمتاللّه ولي گويد:
ما به آب ديدهي ساغر ،مدام
خرقهي خود را ،نمازي ميکنيم
(ديوان )107 /

خرقهي خود را ،به جام مي ،مدام
خوش نمازي ميکنم ،آري ،بلي
(ديوان )087 /
عبيد زاکاني گويد:
ابر سقّا رنگِ بُستان و چمن را ،بين که باز
رختها چون صوفيان ،هر دَم نمازي ميکند
(کليّات )63 /
امّا نانمازي و بينماز به معناي ناپاک و بيطهارت ،نيز آمده:
عطّار گويد:
بار ديگر ،عشق بازي ميکني
توبهي بس نانمازي ميکني
(منطق الطّير )89 /
[ صفحه ]77
موالنا گويد:
دور از خصلت ز فرهنگ اياز
که پديد آيد ،نمازش بينماز

(مثنوي ،دفتر پنجم ،ص)79
هم او گويد:
در قفس افتند زاغ و جغد و باز
جفت شد ،در حبس پاک و بينماز
(مثنوي ،دفتر ششم ،ص)773

نماز آمدن
سجده کردن و به دين کسي ايمان آوردن و در مقابل او به نماز ايستادن است.
نظامي گويد:
الله به آتشگه راز ،آمده
چون مغ و هندو ،به نماز آمده
(ديوان )163 /
موالنا گويد:
اي سليمان! مسجد اقصي بساز
لشکر بلقيس ،آمد در نماز
(مثنوي ،دفتر چهارم ،ص )65
شاه نعمتاللّه ولي گويد:
هر که ابروي يار ما را ،ديد

يافت محراب و ،در نماز آمد
(ديوان )113 /
[ صفحه ]755
حافظ گويد:
آفرين بر دل نرم تو ،که از بهر ثواب
کشتهي غمزهي خود را ،به نماز آمدهاي
(ديوان ،غزل )111

ترکيبات دعايي در نماز
سوگند
اين که در مکتب ما ،نماز ،مهمترين و واالترين عبادتها است و همواره از آن در مقام قَسَم و سوگند ،ياد شده ،در
ادبيّات فارسي ،متجلّي شده:
سعدي گويد:
به ذکر و فکر عبادت ،به روح شيخ کبير
به حقّ روزبهان و ،به حقّ پنج نماز
(کليّات )916 /

سلمان ساوجي گويد:
به نيازي که با خدا داري
که دلم ،بيش از اين ،نيازاري
(ديوان )188 /

نفرين
اخوان ثالث گويد:
کمرت را بزند حجّ و نماز
خَلقي از جود تو ،در رنج و نياز
(تو را اي کهن بوم و بر)136 / ...
[ صفحه ]757

تجلي احکام شرعي و ارکان نماز در ادبيات فارسي
احکام شرعي
اديبان و نويسندگان شريعتپسند فارسي ،همواره به احکام شرعي نماز ،توجّه نمودهاند و آن را به عنوان مقدّمه و
اصول صحّت نماز دانستهاند و اين موضوع در آثار آنان متجلّي شده است .يکي از اين احکام که همواره در اسالم،
بحثانگيز بوده ،مسألهي مستي و شراب بوده است .در عرب پيش از اسالم ،گويا اَعراب ،مقدار زيادي مشروب
ميخوردهاند و در حالت مستي به رقص و پايکوبي ميپرداختهاند و چون با اين کار ،مدّتي خوشحال و سرحال
ميشدند ،از آن به عنوان ابزاري براي خوشحالي و دوري از غمها و مشکالت استفاده ميکردهاند .با ظهور اسالم،
پيامبر اکرم (ص) چون ميديد اَعراب ،عالقهي خاصّي به شراب دارند؛ يکباره نميتوانست آن را بر آنان تحميل کند؛
اين شد که طبق آيهاي که خداوند بر پيامبر نازل کرد؛ فرمود که در هنگام مستي ،نبايد نماز بخوانيد و بعدها به مرور
زمان محدودهي دايره تنگتر شد و در زماني مناسب ،حکم تحريم شراب ،صادر گرديد. ]7[.
سعدي گويد:
نماز مست ،شريعت ،روا نميدارد
نماز من ،که پذيرد ،که روز و شب مستم؟
(کليّات )016 /
[ صفحه ]751
سلمان ساوجي گويد:
شکم به سان صراحي پر از حرام و ،مُدام
سجودِ ميکنم و ،زان سجود ،بيزارم

(ديوان )085 /
موالنا گويد:
عجبا نماز مستان ،تو بگو درست هست آن
که نداند او زماني ،نشناسد او مکاني
(غزليّات )031 /
يکي ديگر از احکام نماز ،وضو است که در حقيقت مقدّمهي اصلي و بخش مهمّ نماز است و در ادبيّات فارسي ،نماز
بيوضو با انگيزههاي ريايي ،حرام شمرده شده است.
وحشي بافقي گويد:
نيازي کز هوس خيزد ،کدامش آبرو باشد
نياز بلهوس ،همچون نماز بيوضو باشد
(برگزيدهي ديوان )19 /
کليم کاشاني گويد:
اين نماز بيوضويت ،هم ز ترس مردم است
در جماعت ،حاضري؛ تا بيشتر باشد گواه
(سبک هندي و کليم کاشاني )775 /
توجّه به ذات پاک باري تعالي و حضور قلب در نماز همراه تواضع و فروتني يکي ديگر از توجّهات به احکام و
شرعيّات نماز است که در متون ادب
[ صفحه ]753

فارسي ،متجلّي شده است. ]1[.
عنصرالمعالي گويد« :و زينهار ،اي پسر! که اندر نماز سبکي و استهزا نکني بر ناتمامي رکوع و سجود و مطايبه کردن
اندر نماز که اين عادت ،هالک دين و دنيا بود( ]3[».قابوسنامه )15 /
صائب گويد:
مقبول نيست طاعت هر کس شکسته نيست
اِستاده را ،ثواب نماز نشسته نيست
(دويست و يک غزل )751 /
کمال الدّين اسماعيل گويد:
چون به نماز آيي ،آهسته باش
از چپ و از راست ،چرا ميروي؟
(شرح قصايد )351 /
موالنا گويد:
چون حَدَث کردي تو ،ناگه در نماز
گويدت «سوي طهارت رو» بتاز
(مثنوي ،دفتر سوّم ،ص)707
يکي ديگر از شرايط نماز و احکام آن ،رسيدن به سنّ تکليف است .ناصر خسرو در همين زمينه گويد:
[ صفحه ]751

گفتم نماز ار چه ،بر اطفال و مجانين
واجب نشود تا نشود عقل ،مجبّر؟
(شرح سي قصيده )99 /
امّا در خصوص احکام ديگر نماز ،از ابوسعيد ابوالخير نقل شده« :از شيخ ،سؤال کردند که اي شيخ! در نماز دست بر
کجا نهيم؟ شيخ ما گفت :دست بر دل و دل بر حق (جَلّ و عال)»
(اسرارالتّوحيد )115 /
باز از وي نقل شده« :شيخ ما گفت« :که چون بنده ،اندر نماز باز نِگَرد حق (سبحانه و تعالي) گويد« :منگر! به چه
مينگري؟ من بهتر از آنم؛ به من نگر! چون بار دوم نگرد ،خداوند تعالي گويد :منگر! به چه مينگري بزرگتر و
عزيزتر از من! چون بار سيوم نگرد ،گويد« :برو نزديک آن که به او مينگري».
(اسرارالتّوحيد )138 /
موالنا ،در مثنوي حکايت گونهاي در خصوص گريه در نماز گويد:
آن يکي پرسيد از مُفتي ،به راز
گر کسي گريد ،به نوحه در نماز
آن نماز او ،عَجَب باطل شود؟
يا نمازش جايز و کامل بود؟
گفت :آب ديده ،نامش بهر چيست؟
بنگري تا که چه ديد او ،و گريست؟
آب ديده ،تا چه ديد او از نهان؟

تا بدآن شد ،ز چشم خود ،روان

[ صفحه ]750

آن جهان گرديده است پر نياز
رونقي يابد ،ز نوحه آن نماز
ور ز رنج بد آن گريه وز سوک
ريسمان سبکست و ،هم بشکست دوک
(مثنوي ،دفتر پنجم)
[ ]1طبق اصول فقهي ،حکم دومي ،حکم اوّل را منسوخ کرده؛ رجوع کنيد به آشنايي با علوم اسالمي ،ج  ،2اصول فقه و فقه ،ص .53
[ ]1آيهي  138سورهي بقره در همين باره ميفرمايد« :حافِظُوا عَلَي الصَّلواتِ وَ الصَّلواةِ الوُسْطي وَ قوُموا للَّه قانِتينَ» (بايد در هر نماز ،توجّه کامل
داشته باشيد خصوص نماز وسطي و به اطاعت خدا ،قيام کنيد).
[ ]3اشاره به آيهي  1و  0سورهي ماعون«:فَوَيلٌ لِلْمَصَلّينَ الَّذينَهُمْ عَنْ صَالتِهمْ ساهوُنَ» (پس واي بر آن نمازگزاراني که دل از ياد خدا ،غافل دارند).

رکوع
رکوع يکي از ارکان نماز است .شاعران فارسي زبان ،بهترين رکوع را اين گونه معرّفي کردهاند.
سنايي گويد:
چون گذشتي ز عالَم تک و پوي
چشمهي زندگاني ،آن جا جوي
اي ز خود سير گشته! جوع اين است

وي دو تا از نَدَم! رکوع اين است
(حديقه )17 /
ناصر بخارايي گويد:
دو تا شدم به سالم و نهاده ،رو بر خاک
نکرده بودم از اين ،خوبتر رکوع و سجود
(ديوان )199 /
عطّار نيشابوري گويد:
از تو گر انصاف آيد در وجود
بهْ ز عمري در رکوع و ،در سجود
(منطق الطّير )718 /
[ صفحه ]756

سجده و سجاده
سجده يعني سر بر خاک نهادن ،يکي از ارکان نماز است .سجده و سجّادهي ريايي زاهدان ،همواره در ادب فارسي،
مورد انتقاد رندان تشنه لب[ ]7ميباشد.
حافظ گويد:

به مي ،سجّاده رنگين کُن ،گرت پير مغان گويد
که سالک ،بيخبر نَبْوَد ز راه و رسم منزلها
(ديوان ،غزل )7
ناصر بخارايي گويد:
خدمت پير مغان ،مذهب ديرينهي ماست
سجده در پيش بتان ،پيشهي پيشينهي ماست
(ديوان )787 /
خاقاني گويد:
مرا سجدهگَه ،بيت بنت العنب ،بِهْ
که از بيت اُمُّ القري ميگريزم
(خاقاني )69 /
سلمان ساوجي گويد:
دو سه روز از سر سجّاده ،برآنم سلمان!
که به عزم سفر کوي مغان ،برخيزم
(ديوان )176 /
[ صفحه ]759

باز گويد:
من خراب مسجد و افتادهي سجّادهام
ميروم باشد که خود را ،در خرابات افکنم
(ديوان )138 /
شاه نعمتاللّه ولي ميگويد:
خرقهي خود را به مِي ،شُستيم پاک
فارغ از تسبيح وز سجّادهايم
(ديوان )161 /
باز گويد:
از سر سجّادهي ناموس ،خوش برخاستيم
بر در ميخانه ،سرمستانه ،بنشستيم باز
(ديوان )303 /
امّا ناصرخسرو گويد:
کسي را بَرَد سجده ،دانا که يزدان
گزيدستش از خَلق ،مر رهبري را
(شرح سي قصيده )30 /
اشتري اصفهاني گويد:

سجده پيش غير حق ،هرگز نميباشد روا
جز خداي پاک ،ما را هيچ مسجود نيست
(ديوان )706 /
يکي ديگر از مواردي که در ادبيّات فارسي در خصوص سجده کردن به چشم ميخورد؛ سجده نکردن شيطان بر آدم
است.
[ صفحه ]758
شيخ بهايي گويد:
ابليس نشد ساجد و ،مردود ابد شد
آن دَم ،که مالئک همه کردند سجودم
(کليّات )716 /
نظامي گويد:
وانکه نااهل سجده شد ،سَرِ او
قفل بر قفل بسته شد ،درِ او
(هفت پيکر )73 /
امّا سجده در برابر خداوند بيهمتا ،بهترين نمونهي کرنش و تواضع است.
سيف فرغاني گويد:

گر دَرم داري با خلق کَرَم کن؛ زيرا
شَرَف نَفس ،به جودست و ،کرامت به سجود
(برگزيدهي ديوان )38 /
شاه نعمتاللّه ولي گويد:
دل ،باز عزم کلبهي مقصود ميکند
جانم سجود حضرت معبود ميکند
(ديوان )170 /
ناصرخسرو گويد:
در مسجد ،جاي سجده را ،بنگر
تا بر ننهي به خار ،پيشاني
(شرح سي قصيده )739 /
عطّار نيشابوري نيز با اعتقاد به اين مطلب که قبل از اينکه آفرينش آغاز شود؛
[ صفحه ]757
نور حضرت محمّد ،آفريده[ ]1شده و ذات خداوندي را سجده ميکرد ،ميگويد:
چو شد آن نور معظّم ،آشکار
در سجود افتاد ،پيش کردگار

قرنها اندر سجود ،افتاده بود
عمرها اندر رکوع ،اِستاده بود
(منطقالطّير )76 /
[ ]1حافظ گويد:
رندان تشنهلب را ،آبينميدهد کس
گويا وليشناسان ،رفتند از اين واليت.
[ ]1اشاره به روايت« :اوّل ما خَلَقاللّه نوري(روحي)» اوّلين چيزي که پروردگار عالَم آفريده ،روح يا نور مصطفوي است و در واقع با اين روايت،
حضرت محمّد از نظر نور اوّلين آفريده بود و از نظر نوبت پيامبري ،خاتم.

نماز وصنايع ادبي
تشبيه
يکي از پُرکاربردترين صنايع ادبي نماز ،تشبيه ابروي کماني يار به محراب ميباشد .استاد خرّمشاهي در جلد اوّل
حافظنامه در همين باره ميگويد« :حافظ ،تشبيه ابروي کماني يار به محراب را (که غالباً طاقي قوس مانند در باالي
آن دارد) از سنّت شعر فارسي ،گرفته است و بارها با طنز و تعريضي به نماز و با مناسبتي فراتر از تشبيه صِرف ،به
کار برده است.
حافظ گويد:
نماز ،در خَم آن ابروان محرابي
کسي کند که به خون جگر ،طهارت کرد
(ديوان ،غزل )737
[ صفحه ]775

ميترسم از خرابي ايمان ،که ميبَرَد
محراب ابروي تو ،حضورِ نمازِ من
(ديوان ،غزل )155
گر ببينم خَم ابروي چو محرابش ،باز
سجدهي شکر کنم ،وز پي شکرانه رَوَم

(ديوان ،غزل )365
حافظ ار در گوشهي محراب مينالد ،رواست
اي نصيحتگو! خدا را ،آن خَمِ ابرو ببين
(ديوان ،غزل )151
ناصر بخارايي گويد:
نرگس مست تو ،در محراب ابرو ،از چه روي
همچو زهّاد حريص ،اندر نماز افتاده است
(ديوان )771 /
تا گزارد در خَم محراب ابرويت ،نماز
آب چشمم ،خرقه را هر شب ،نمازي ميکند
(ديوان )197 /
ابرويش محراب شد ،جان من ،آمد در سجود
بر که بود آن سجده ،چون خود ساجد و مسجود بود؟!
(ديوان )190 /
سلمان ساوجي گويد:
تا دلم آورد ،در محراب ابرويت ،نماز

جامهي جان را ،به خون ،هر دَم نمازي ميکند
(ديوان )79 /
[ صفحه ]777

روي به محراب ابروان ،داريم
بر زبان ،ذکر دوست ميرانيم
(ديوان )318 /
رو ،در خَم محرابِ دو ابروي تو کردم
گفتم مگر اينجا اثري هست دعا را؟!
(ديوان )366 /
رويت آمد ،قبلهي دل؛ ابرويت ،محراب جان
اهل معني را ،برون زين قبله و محراب نيست
(ديوان )15 /
شاه نعمتاللّه ولي گويد:
رو به هر جانب که آرَم ،قبلهي من روي اوست
ابرويش محراب ميسازم ،نمازي ديگر است

(ديوان )703 /
هر که ابرويِ يار ما را ،ديد
يافت محراب و ،در نماز آمد
(ديوان )113 /
سعدي گويد:
زين سبب خَلق جهانند ،مُريدِ سُخنم
که رياضتکشِ محرابِ دو ابروي توام
(کليّات )010 /
به نماز آمده ،محراب دو ابروي تو ،ديد
دلش از دست ببردند و ،به زنّار برفت
(کليّات )167 /
[ صفحه ]771
محمّدعلي رياضي يزدي گويد:
خم ابروي تو ،محراب نماز مَلک است
که به هر گوشه ،قعودي و قيامي دارد

(ديوان )706 /
يکي ديگر از تشبيهات مربوط به نماز ،تشبيه محبوب ،ممدوح و يا ابروي يار به قبله و يا کلبه است .داراب افسر
بختياري يکي از شاعران تواناي بختياري ،ممدوح خود(امام علي(ع)) را به قبله ،مانند کرده است:
اي قبلهي عالَم ،که تو خود قبلهي مايي
دانيم که تو آيينهي غيبنمايي
اي مظهر خلّاق ،تو درياي سخايي
دانم به قيامت چو به ما چهره نمايي
(ديوان )16 /
سعدي گويد:
من از روي تو نخواهم به ديگري آورد
که زشت باشد هر روز قبلهي ديگرم
(کليّات )003 /
ناصر بخارايي گويد:
قبلهي ما ،خيال ابروي توست
ما بدان قبله ميکنيم نماز
(ديوان )351 /

[ صفحه ]773
سلمان ساوجي گويد:
رويت آمد ،قبلهي دل؛ ابرويت ،محراب جان
اهل معني را ،برون زين قبله و محراب نيست
(ديوان )15 /
عراقي گويد:
مرا که قبله ،خَم ابروي بتان باشد
چه جاي مسجد و محراب و زهد و طاعات است
(ديوان )78 /
پروين اعتصامي گويد:
چنان راني سخن زين تودهي گِل
که گويي فارغي از کلبهي دل
تو را چيزي برون از آب و گل نيست
مبارک کلبهاي ،مانند دل نيست
(ديوان )771 /
کسي که کلبهي دل ،پاک دارد

کجا ز آلودگيها ،باک دارد
(ديوان )773 /
شاه نعمتاللّه ولي گويد:
دو طاق ابرويش مرا قبلهنما شد
کرديم نمازي و نمازي که چه گويم
(ديوان )155 /
[ صفحه ]771
اشتري اصفهاني گويد:
بر ماه جمال او ،ملک بُرده سجود
چون ابروي او قبلهي ارباب دعاست
(ديوان )777 /
استاد محمّدعلي رياضي يزدي گويد:
هالل ابروي او در نماز ،قبلهي ماست
که رويِ شاهدَ ما ،جلوهگاه حُسن خداست
(ديوان )719 /

تلميح
يکي ديگر از صنايع ادبي که در نماز به کار رفته؛ تلميح است .شاعران و نويسندگان ما ،همواره در متون خود با
اشاره به عبارات و خصايل نيک بزرگان جلوههايي از عظمت آنان را براي ما روشن نمودهاند.
يکي از اين تلميحات ،تلميح به اين واقعهي مهم است که حضرت علي(ع) در هنگام نماز خواندن ،انگشتر باارزش
خود را به گدا ميبخشد و با اين کار در نماز ،به خصلت گذشت و زکات همراه ساير عبادات توجّه دارد .اين
موضوع در اشعار ،شاعران فارسي زبان به خوبي متجلّي شده است:
سعدي گويد:
شير خداي و ،صفدر ميدان و ،بحر جود
جانبخش در نماز و ،جهانسوز در وغا
(کليّات )951 /
[ صفحه ]770
سلمان ساوجي گويد:
ور به طاعت گفت عيسي را« ،و اوصاني الصّلوة»
در «يقيمون الصّلوة» آمد تو را از حق ،ندا[. ]7
(ديوان )311 /
حميد سبزواري گويد:
من چون مدح گويم آن را که در نماز
بخشود بر فقير نگين بهادرش

(ديوان )371 /
استاد محمّدعلي رياضي يزدي گويد:
شهسوار «ال فتي» و تاجدار «اِنّما»
فاتح خيبرگشا ،بخشندهي انگشتر است
(ديوان )83 /
استاد شهريار نيز گويد:
برو اي گداي مسکين! در خانهي علي(ع) زن
که نگين پادشاهي ،دهد از کَرَم ،گدا را
(ديوان ،ج  ،7ص )78
موالنا نيز با تلميح به اين که باللِ حبشي در اذان «حَيَّ» را «هَيَّ» ميگفته و پيغمبر با همهي اين احوال او را به
عنوان بهترين مؤذّن خود ميداند؛ ميگويد:
[ صفحه ]776

آن بالل صدق ،در بانگ نماز
«حَيَّ» را «هَيَّ» هميخواند از نياز
(مثنوي ،دفتر سوّم ،ص )76
عمّان ساماني نيز در تلميحي به شب معراج و نماز خواندن پيامبر ،گويد:

فرش را ،هر شب ،کشانيدي به عرش
عرش را ،هر شب ،نشانيدي به فرش
هر شب اندر مسجداالقصي ،به راز
مقتداي انبيا بُد ،در نماز
هر شب ،اندر سفره ،آن شمع هُدي
بُد شريکش در غذا ،دست خدا
(معراج نامه)
[ ]1اشاره به آيهي  2سورهي بقره« :الّذينَ يُؤْمِنوُنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقيموُنَ الصَّلوةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقوُنَ»(آن کساني که به جهان غيب ،ايمان آوردند و
نماز به پاي دارند و از هر چه روزيشان کرديم؛ انفاق کنند).

غلو و مبالغه
عنصري ،در مدح محمود غزنوي گويد:
اگر نماز کند ،آه باشدش تکبير
وگر گنه کند ،آوخ بودش استغفار
(برگزيدهي ديوان )13 /
سلمان ساوجي گويد:
قبلهي درگاه او را ،ميبَرد گردون نماز
پشت سيمين مهرهاش زانروي روز و شب ،دوتاست

(ديوان )117 /
[ صفحه ]779
عراقي گويد:
به آب ديده ،عراقي ،وضو هميسازد
چو قامت تو بديد ،آنگهي نماز کند
(ديوان ،ص)737
عمّان ساماني گويد:
به خرگه تو ،فلک را ،همي رکوع و سجود
به درگه تو ،مَلک را ،همي قعود و قيام
(گنجينهاالسرار )715 /

نغمهي حروف
سلمان ساوجي گويد
اي آن که تو طالب خدايي ،به خود آ
از خود بطلب ،کز تو جدا نيست ،خدا
اوّل به خود آ ،چون به خود آيي به خدا

کاقرار نمايي ،به خدايي خدا
(ديوان)
در اين بيت حرف «خ»  7بار تکرار شد ،ضمن اين که بين کلمات جدا و خدا ،جناس خط ،وجود دارد.

استعاره
صائب با يک اضافهي استعاري مکنيّه ،در شعري زيبا گويد:
زهد بيکيفيّت اين زاهدان خشک را
هيچ برهاني ،بِهْ از خميازهي محراب نيست
(دويست و يک غزل )751 /
[ صفحه ]778

تشخيص
مهدي اخوان ثالث گويد:
چون درختي ،اندر اَقصاي زمستانم
ريخته ديري است
هرچه بودم ياد و بودم مرگ
باد ،با نرمک نسيمي چون نماز شعلهي بيمار لرزيدن
برگ چونان صخرهي کرّي ،نلرزيدن
(آخر شاهنامه )758 /

نماز و دعا
دعا يکي از ارکان شريعت و طريقت است .در قرآن مجيد ،سخن از ذکر و دعا و توصيه به هر دو بسيار است. ]7[.
امّا اين نکته که دعا در پايان نماز و يا همراه نماز خوانده شود همواره مورد نظر علما و دانشمندان اسالمي بوده
است؛ گويا دست نياز ،در پايان نماز بلند کردن ،صفا و لطفي ديگر دارد.
عطّار گويد:
خواجه ميگفت در وقت نماز
کاي خدا! رحمت کُن و کارم بساز
(منطقالطّير )770 /
سعدي گويد:
دعا کن به شب ،چون گدايان به سوز
اگر ميکني پادشاهي به روز
(کليّات )157 /
[ صفحه ]777
باز گويد:
نبايدت که پريشان شود قواعد ملک
نگاه دار دل مردم از پريشاني
چنان که طايفهاي در پناه جاه تواند

تو در پناه دعا و نماز ايشاني
(کليّات )837 /
حافظ گويد:
با دعاي شبخيزان ،اي شکر دهان! مستيز
در پناه يک اسم است ،خاتم سليماني
(ديوان ،غزل )193
[« ]1اُدْعوُني اَسْتَجِبْ لَکُمْ» (بخوانيد مرا ،تا دعاي شما را اجابت کنم) غافر .66 /

نماز در فولکلور بختياري
در اين قسمت براي آشنايي با زبان شاکر و ثناگوي مردم دياري از ميهنمان؛ يعني ايل بختياري[ ]7به بررسي چند
نمونه از اشعار محلّي و مناجاتگونهي شاعران اين مرز و بوم ميپردازيم تا نفوذ دين در ميان اقوام مختلف ايراني و
اعتقادات راستينشان را به تماشا بنشينيم.
«ملّا زلفعلي بختياري ،قناعت و سازش مردم اين ديار ،با آنچه را خداوند به آنها داده است به زبان لُري بختياري
اين گونه بيان ميکند:
کريما! شرگ[ ]1وَ تکرار
کُنم روزي هزاران بار
(ديوان )11 /
[ صفحه ]715
همچنين داراب افسر بختياري(شاعر نام آشناي اين ديار) ،در خداييه ديوانش به زبان محلّي و دوست داشتني آن
چنان خودماني با خداوند صحبت ميکند که موجي از احساسات ديني و قلبي را بر ميانگيزد:
اي که روزيِّ همه خَلق ،ز انبار تونه!
آسمونها و زمين ،کِردهي کردار تونه!
هر بنايي که بسازن ،همه ويرون اِبوهه[]3
غيرِ پاينده فقط گنبد دوّار تونه
(ديوان )719 /

وي هم چنين در وصف کوه کلّار ،با اعتقاد به اين که کوه در حال حرف زدن با آسمانها در حالت مناجاتگونه
است؛ ميگويد:
«سَرِ بُردي و نهادي بِه مِنهِ[ ]1گردن چرخ
مِنهِ گوشي چه اِگوي[ ]0با فلک کج رفتار»
(ديوان )157 /
[ ]1ايل بختياري ،داراي دو شاخه به نام هاي هفت لنگ و چهار لنگ است که به عنوان بزرگ ترين ايل ايران ،قسمت وسيعي از استان چهار
محال و بختياري را در بر مي گيرد.
[ ]1شرگ :تغيير يافته همان شُکر است.
[ ]3اِبوهه :ميشود.
[ ]1مِنهِ :داخل.
[ ]0اِگوي :ميگويي.

نماز در اشعار و ادبيات معاصرِ فارسي
مهدي اخوان ثالث در شعري گويد:
همان بِهْ ،که سويش نيازي بَريم
نيايش گرانه ،نمازي بَريم
نماز و نيايش ،زاللت کند
صفا بخشد و ،بيماللت کند

[ صفحه ]717

برون از خود آي و ،خداجوي باش
سپاسش گزار و ،ثناگوي باش
از آن جا که او ،نور تابنده است
وز آن جا که ،جوينده يابنده است
خداخوي ،آخر ،خدابين شود
اگر راه جُستن ،به آيين رَوَد
به بينندگان ،آفريننده را
توان ديد ،بگشا دو بيننده را[]7

مَنَش ديدهام ،بارها در نماز!
ز چشمم ستردهست ،اشک نياز
نپوشانده از ديدهام ،چشم و چهر
کشيدهست بر گيسويم ،دستِ مِهر
نمازش چه هشيار خوانم ،چه مست
درين بيگمانم ،که او هست ،هست
خوش آن کس که چشم خدابين گشود
به درگاه او ،جبهه بيشبهه ،سود
(تو را اي کهن بوم و بر)181 / ...
شيخ بهايي در مثنوي نان و پنير تمثيل در فصل «في العلم الوحده» در شعري حکايت گونه در خصوص ترک نماز
گويد:
[ صفحه ]711

بينمازي ،با يکي از اهل راز
خواست گويد ،علّت ترک نماز
گفت :هر وقتي که کردم قصد آن
آفتي آمد ،به مالم ناگهان

و آن دگر گفتش :که من کردم نماز
مدّتي بسيار و ،شبهاي دراز
تا برون آيم ز فقر و احتياج
گيرد آن دکّان و بازارم ،رواج
حاصلي از وي توقّع داشتم
چون نشد ،يکبارگي بگذاشتم
اين بُوِد احوال جُهّال ،اي عزيز!
اين بودشان ،پايهي قدر و تميز
واجبي را در خيال ،اين گمرهان
کردهاند ،از جهل خود ،ممکنْ گمان
داده نسبت ،بخل يا غفلت به وي
در مقابل ،خويش را دانسته شيء
غير ممکن ،کي ز ممکن فرق کرد
آن که در درياي تشبيه است غرق؟
تا نشد اوصاف امکانيش ،فهم
کي تواند ديد کوته ،دستِ وِهْم؟
ساحت عزّت ،چه سان داند بَري

از خالء و سطح و بُعد جوهري؟

[ صفحه ]713

تا ندانسته است اعراض عدد
بر چه معني ،خواهدش گفتي احد؟
(کليّات )157 /
اشتري اصفهاني هم عبادت در مسجد را ،توصيه ميکند:
رَوَد مرد خدا ،با پاکي پندار ،در مسجد
که دارد حال ديگر ،طاعت دادار ،در مسجد
نهد از دوش جان خويش ،تا بار مالمت را
رود اهل گنه ،با ذکر استغفار ،در مسجد
رُخِ اهل نياز ،آن جا به خاک آيد ،که ميباشد
اميدِ نااميد و ،داروي بيمار ،در مسجد
وجودش ،بر وجود پاک ربّالکعبه پيوندد
رَوَد ،هر کس که همچون حيدر کرّار ،در مسجد
علي(ع) آن بندهي پاک خدا ،آن پاکي مطلق

که نبود سجده را ،بي مِهر او مقدار ،در مسجد
در نياريخت از شمشير قهر و کين و ناپاکي
به ناحق ،خون پاک سرور ابرار ،در مسجد
به گوش آيد ز گلبانگ اذان ،آهنگ ماتمزا
چو مولي ،شد شهيد کينهي اشرار ،در مسجد
روا باشد که دائم ،شيعيان باشند اشکافشان
از اين غم «اشتري» افسرده و افکار ،در مسجد
(ديوان  785 /و )787
حضرت امام خميني (ره) در شعري خود را از نماز و روزهي ريايي فارغ
[ صفحه ]711
ميداند:
ساقي! به روي من ،در ميخانه باز کُن
از درس و ،بحث و ،زهد و ،ريا ،بينياز کُن
تاري ز زلف خم خم خود ،در رهم بنه
فارغ ز علم و ،مسجد و ،درس و ،نماز کُن
داوود وار ،نغمهزنان ساغري بيار!

غافل ز درد جاه و نشيب و فراز کُن
بر چين حجاب از رُخ زيبا و زلف يار
بيگانهام ز کعبه و مُلک حجاز کُن
لبريز کن از آن مي صافي ،سبوي من
دل از صفا ،به سوي بُت ترکتاز کُن
بيچاره گشتهام از غم هجر روي دوست
دعوت مرا به جام مي چاره ساز کُن
(بادهي عشق )00 /
حبيباللّه چايچيان[ ]1نيز در شعري با عنوان نماز ميگويد:
باز ،وقت نماز ميآيد
باز هنگام راز ميآيد
بانگ (حَيَّ علي الصّلوة) بالل
گوييا از حجاز ميآيد
سائالن و نيازمندان را
وقت عرض نياز ميآيد
بار عام است و ،باب رحمت ،باز
فرصتي کارساز ميآيد

مؤمنان را نماز ،معراج است
وقت پرواز ،باز ميآيد

[ صفحه ]710

بندگان ،تا به قرب حق برسند
لطف او ،پيشواز ميآيد
تا قبول نماز ،روز جزا
صاحبش سرفراز ميآيد
چون مجسّم شود جمال نماز
شاهدي دلنواز ميآيد
ياد آن آخرين نماز حسين(ع)
با غمي جان گداز ميآيد
با نسيمي که آيد از حرمش
عطر مُهر نماز ميآيد
چون «حسان»! موقع نماز رسد
ياد من ،اين فراز ميآيد:

عجِّلوا بالصلوة ،قبلَ الفوت
عجِّلوا ،بهر توبه ،قبل الموت
(جادهي سجّاده )07 /
همايون عليدوستي نيز در شعري گويد:
شوالي نور،بر تن ما ميکند نماز
ما را ،غريق مهر خدا ميکند نماز
با بانگ پر صالبت قد قامت الصّلوة
ما را به کوي عشق ،صدا ميکند نماز
دلهاي خو گرفته به مرداب شرک را
سرچشمهي خلوص و رضا ميکند نماز
هر صبحدم ،به روي خدا باوران خاک
درهاي رحمت است که وا ،ميکند نماز
کُن تکيه بر نماز ،که در شطّ حادثات
ايمن ،تو را ،از موج بال ميکند نماز
بنگر به پير عشق ،که بر تخت احتضار
وقت سفر ،چگونه ادا ميکند نماز

[ صفحه ]716

آکنده از طنين عبور فرشتههاست
آن جا که بال نافله ،وا ميکند نماز
از بندهاي وسوسه ،طاووس روح را
در آسمان نور ،رها ميکند نماز
مردان راه را ،ز جفا و وفاي دوست
پيمانه نوش خوف و رجا ،ميکند نماز
با زانوي ادب چو نشيني ،گَهِ سالم
بر تو ،سالم عشق و صفا ميکند نماز
مقبول حق چو گشت نمازت ،براي تو
صد قصر ،در بهشت بنا ميکند نماز
(جادهي سجّاده )76 /
مصطفي رحماندوست در شعر گلبانگ اذان گويد:
شب رفت و،سپيده آمد و ،روز رسيد
گلبانگ اذان ،به آسمانها پيچيد

از شادي جابهجايي شب با روز
خورشيد ،دوباره روي گُل را بوسيد
برخيز که راه صبح را ،باز کنيم
تا شهر قشنگ نور ،پرواز کنيم
تا خون ننشسته بر بلنداي شفق
برخيز که تا نماز ،آغاز کنيم
(در قلمرو راز )09 /
و در همين باره عبدالعظيم صاعدي نيز چنين ميسرايد:
[ صفحه ]719
درخت
کعبهي پرندگان شده است
و موجها
بال خود را به ابرها سپردهاند
نسيم
ميالد گُلها را مست ميرقصد؛
و آبشار
صبوري کوه را
به حافظهي دريا ميريزد.
انگشتم ميگويد:
ذرّهاي غبار

به آبيهاي سفال آسمان نيست
وقت نماز
وقت آسماني شدن است!
(نام ديگر زمين )69 /
محمدجواد محبّت ،با شنيدن بانگ نماز ،همه را به نماز دعوت ميکند:
ظهر است ،اذان و بانگ تکبير
دعوت ز خداي توست ،بپذير!
اکنون که رسيد وقت ديدار
هر کار دگر ،ز دست بگذار
با اهل خلوص ،همنوا شو
حاضر به عبادت خدا شو

[ صفحه ]718

تا ظهر ،تالش و کار دنيا
اينک دو قدم ،براي فردا
اي دوست! مگر تو را يقين نيست؟
دنيا ،همه چيز اهل دين نيست

بشتاب! در بهشت باز است
رهتوشهي آخرت «نماز» است
(بوي بال فرشته  63 /و )61
[ ]1گويا اين بيت به اين صورت در جواب اين شعر فردوسي است که ميگويد:
«به بينندگان ،آفريننده را
نبيني مرنجان دو بيننده را».
[« ]1حسان».

حکايات و نماز
عطّار در حکايتي گويد:
خواجه رنگي را غالمي چُست بود
دست پاک از کار دنيا شُست بود
جملهي شب ،آن غالم پاکباز
تا به وقت صبح ،ميکردي نماز
خواجه گفتش :اي غالم کار کن!
شب چو برخيزي ،مرا بيدار کن
تا وضو سازم ،کُنم با تو نماز
آن غالم ،او را جوابي داد باز
گر تو را درديستي بيداريي
روز و شب در کار نه بيکاريي
هر که را اين حسرت اين درد نيست
خاک بر فرقش ،که اين کس مرد نيست

[ صفحه ]717

هر که را اين درد دل ،در هم سرشت
محو شد هم دوزخ او را ،هم بهشت
(منطق الطّير )798 /
و در حکايتي ديگر:
از نبي ،درخواست مردي پُر نياز
تا گزارد بر مصلّاي نماز
خواجه ،دستوري نداد او را در آن
گفت ريگ و خاک گرمست اين زمان
روي نِه ،بر خاک گرم و ،خاک کوي
زانک هر مجروح را ،داغي است روي
چون تو ميبيني جراحت روح را
داغ نيکوتر بود ،مجروح را
تا نياري داغ دل اين جايگاه
کي توان کردن ،به سوي تو نگاه؟
داغ دل آور ،که در ميدان دَرد
اهل دل ،از داغ بشناسند مَرد
(منطق الطّير )697 /

جامي هم در حکايتي گويد:
«واعظي بر باالي منبر ،شعري از هرچه بيمزهتر خواند و ترويج آن را گفت :واللّه اين را در اثناي نماز گفتهام شنيدم
که يکي از مجلسيان ميگفت« :شعري که در نماز گفته شده است چنين بيمزه است؛ نمازي را که در وي اين شعر
گفته باشد چه مزه بوده است؟»
(منتخب بهارستان جامي )11 /
[ صفحه ]735
سنايي نيز در حکايتي زيبا گويد:
در اُحُد ،مير حيدر کرّار
يافت زخمي قوي ،در آن پيکار
ماند پيکان تير ،در پايش
اقتضا کرد ،آن زمان ،رايش
که برون آرَد از قدم ،پيکان
که همان بود مر او را درمان
زود مرد جراحيش چو بديد
گفت بايد به تيغ ،باز بريد
تا که پيکان ،مگر پديد آيد
بستهي زخم را ،کليد آيد

هيچ طاقت نداشت با دَم گاز
گفت بگذار ،تا به وقت نماز
چون شد اندر نماز ،حجّامش
ببريد آن لطيف اندامش
جمله پيکان ،از او برون آورد
و او شده بيخبر ،ز ناله و درد
چون برون آمد از نماز ،علي
آن مر او را خوانده ولي
گفت کمتر شد آن الم چونست؟
وز چه جاي نماز پر خونست؟

[ صفحه ]737

گفت با او ،جمال عصر حسين
آن بر اوالد مصطفي شده زين
گفت چون در نماز رفتي تو
بَرِ ايزد ،فراز رفتي تو

کرد پيکان ،برون ز تو ،حجّام
باز ،نا داده از نماز سالم
گفت :حيدر به خالق االکبر
که مرا زين اَلَم نبود ،خبر
اي شده در نماز بس معروف
به عبادت ،بَرِ کسان موصوف
اين چنين کُن نماز و شرح بدان
ور نه برخيز و ريش مالن
(گزيدهي اشعار )11 /
سنايي در ديداري که با حکيم عمر خيّام ،در نيشابور داشته ،شعري را بر او قرائت ميکند و طبعاً لحني حکيمانه بر
گزيده است تا فيلسوف شاعر را از آگاهيهاي خويش بر معارف حُکَما ،به ويژه فالسفهي يونان ،خبردار ميکند؛ به
خصوص در يکي از ابيات خطاب به حکيم ميگويد:
تا کي از کاهل نمازي اي حکيم رخنهجوي!
همچو دونان ،اعتقاد اهل يونان داشتن
(تازيانههاي سلوک )768 /
[ صفحه ]731
موالنا نيز در حکايتي گويد:

چار هندو ،در يکي مسجد شدند
بهر طاعت ،راکع و ساجد شدند
هر يکي ،بر نيّتي ،تکبير کرد
در نماز آمد ،به مسکيني و ،دَرد
مؤذِن آمده از يکي لفظي بجَست
کاي مؤذّن! بانگ کردي ،وقت هست؟
گفت آن هندوي ديگر ،از نياز
هي! سخن گفتي و ،باطل شد نماز
آن سيم گفت آن دوم را اي عمو!
چه زني طعنه بر او بر خود را بگو!
آن چهارم گفت :حَمْدُاللّه که من
در نَيفتادم به چَه ،چو آن سه تَن
پس نماز هر چهاران شد تباه
عيبگويان ،بيشتر گم کرده راه
(مثنوي ،دفتر دوم ،ص)738
در اسرار التّوحيد نيز آمده:

«يک روز در ميهنه مؤذّن ،بانگ نماز گفت و قامت ميگفت و نماز نزديک بود که از وقت برود و شيخ از سراي
بيرون نميآمد به عادت هر روز ،مؤذّن چند کَرت به در سراي شيخ آمد و صلوة و قامت ،آواز ميداد تا نماز به آخر
وقت کشيد و شيخ بيرون آمد و مؤذّن ،قامت آورد و نماز بگزاردند و شيخ
[ صفحه ]733
بنشست .مشايخ و اصحاب ،سؤال کردند که اي شيخ! چيز بود که امروز شيخ ديرتر بيرون آمد؟ شيخ گفت که« :دنيا،
دست در دامن ما زده بود و ميگفت که همه چيزها از تو نصيب يافتند ،ما را از تو نصيبي ميبايد .بسيار کوشيدم و
الحاح کرديم ،دست از دامن ما نداشت .چون نماز از وقت بخواست رفت مفضّل را در کار او کرديم تا دست از دامن
ما بداشت و بعد از آن خواجه مفضّل و فرزندان او را ،دنيا دست داد و هيچ کس از فرزندان شيخ را دنيا ،زيادت از
کفاف نبودي».
(اسرار التّوحيد )761 /

