موالنا به عنوان مفسّر نماز

حمید صمصام

*

چکیده
نماز در لغت به معنی نیایش و به جاا وورد مرررتیای ت ات اا
نوبت و نیز ترکانی ا

در ان

و تذکاری معلوم به شرط تنحصار ونهاا در توااایی معای

ت ت(یعریفات) 111،کسی تز موالنا ؤتل کرد که تز نماز به حق نزدیک یار رتیای
یست ؟فرمود یم نماز .تما نماز تی صورت ینها نیست  ،تیا االان نمااز ت ات،
زیرت که تی نماز رت تولی ت ت و و ری و یر چیز رت که تولای باشاد و و اری و
اا لن باشد...جا و بی چو باشد و بی نهایت باشد و تو رت تول و و ر نبود(.فیاه
ما فیه..) 11،و تیما به تز نماز ت ت  ،زیرت که نماز ن وات فریضه ت ت و تیماا
یو ته.و نماز به عذری ااط شود  ...و تیما

اااط نواود( یماا  . )23،موالناا

نماز رت لوک معنوی می دتندو معنی یکبیر رت فانی شد یش دت مای نادترد و
می گوید بجا وورد نماز و روزه و زکات و ایر ارتمی شار فراط بارتی نفا
عمل بدت نیست  ،چه  ،عمل طوطی وتر یرلید رته به جایی نمی برد بلکاه رار
تز تی یمه نیت اک و تعتراد البی و وتاعای ماؤم ت ات.در تیا مرالاه  ،ورت و
نظرتت موالنا در بارۀ نماز ،در مثنوی جما ووری و باه ت تصاار شارد گردیاده .
وتننده ضم وگاایی تز و  ،باا یفسایریای یلویال گرتیاناه تی کاه تیا عاار
تندیومند تز بر ی تعمال و تذکار نماز ترتیه می دید نیز وشنا می شود .
وتژه یای کلیدی :نماز  ،مولوی ،مثنوی ،ارو
__________________________
*ت تادیار تدبیات فار ی دتنوگاه وزتد ت المی

Hamid.samsam84@yahoo.com

مقدمه
تی دتی اک بی تنباز و یار

د ت گیر و جرم ما رت درگاذتر

یاد ده ما رت خ یای رایق

که یو رت رحم وورد و تی رفیق

یم دعا تز یو تجابت یم زیاو

تیمانی تز یو مهاابت یم زیااو

موالنا دربارۀ نماز چه می گوید؟ تز موالنا جالل تلدی بلخی ر یدند عاار
معنی عار

و ت ت که نمی دتنست و دتنست « عار

موایده و معاینه دیده ت ت » و یمچنی « عار
نگردتند  ،که تلعار

کیسات ؟ و تو ا اا دتد ،

عبارت ت ت تز ونچه بیرو تز دلیال تناد  ،عاالم رت

کسی ت ت که یا کادوریی موارا صاا

تو رت مکادر

ال یتغیّر  ،که کدوریی که بدو ر د صافی شود »( تالفالکی )371،

ت اس تندیوه ی عرفانی موالنا  ،وحدت وجود ت ت  .تو عالم رت مجموعه تی وتحد می دتند که بو ایله
ی رشته یایی مرئی و نامرئی بیکدیگر متصل شده و ذره تی تز ذره تی دیگر جدت نیست  .تیا تجازت کلای رت
ا ته که کائنات نامیده شده و ازنده و وفریدگار ت ت .مهمتری کار موالنا کائنات شنا ی بود .فرزناد
لطا ولد بر تثر یعلیمات در می گفت « ودمی ت طرالا حق ت ت .منجمی باید که ت طرالا رت بدتناد » و
تی منجم عار

ت ت  ( .طال ولد )372 ،

طریرت موالنا که مولویه وتنده می شود بر حول محور « وحدت وجود »در گرد

ت ت .ت ااس تیا

محور تنسا و دت ت .نماز  ،یجلی گاه حریرت بندگی و عبادت ت ت و مرصود تز و  ،به یاد دت بود و
حصول صفای باط وروشنی دل ت ت .تز تی رو ت که نماز رت "معرتج تلمؤم و اُرّه تلعی تلعارفی و یاج
تلمرربی " وتنده تند  .با ونکه نماز موتمل ت ت بر یمۀتنوت طاعات و عبادتت مُلکی و ملکویی با تی حاال
تگر نماز با عمل صالح و لوک بهنجار و رفتار عادالنه با مردم یمرته نباشد  ،حریرتِ نماز حاصل نمی شود
 ،گرچه شخص  ،ودتا ظایری نماز رت مو به مو به جا ورد .زیرت به حکم صریح ارونی تاتضای طبیعی نمااز ،
تی ت ت که نمازگزتر رت تز زشتی و لوتی اک و مبرّت دترد  :ت ّ تلصّلوه ینهی ع تلفحواا ِ و تلمُنکار  .حاال
تگر نماز تی نتیجه رت به یمرته ندتشته باشد « نمازت کی شود  ،یرگز نمازی ؟! » چنانکه تمام علای ( ) مای
فرماید  « :و کَمْ مِ ْ اائمٍ لی َ لَهُ م ایامه تالّ تلسَّهَر و تلَعنا » (نه تلبالره ،حکمت )127چه بسا کسای کاه
نماز شن گزترد  ،لیک تز گزترد نماز شن چیزی جز رن و بیدتری و موارت نصایبش نواود» .حضارت
مسیح نیز در طاا به روحانیا ریاکار یهود می -فرماید  « :وتی بر شما ! زیرت انه یای بیاوه زناا رت مای
بلعید و تز روی ریا نماز رت طویل می کنید  ( » .تنجیل متی  ،باا )32
موالنا نیز یمچ و دیگر عارفا ربانی معترد ت ت که جمی عبادتت تز جمله نماز  ،کالبدی دترد و جانی ،
صوریی دترد و معنایی .کالبد نماز یما ودتا و حرکات و کنات و تورتد و تذکار نماز ت ت .تما جا نمااز
 ،حضور الن و لو

نیت و صفای دل و ورت تگی به ت الق فاضله ت ت .

با ونکه موالنا تصل و گویر نماز رت یوجه به الن و ت تغرتق در حضرت حق می دتند  ،با تی حال ،االن
ظایری نماز و ودتا صوری و رت نیز الزم می شمرد  « :دتناۀ ایسای رت تگرمغاز
نروید .چو با و ت بکاری بروید.

رت ینهاا بکااری  ،چیازی

دتنستیم که صورت نیز در کار ت ت  .نماز نیاز در بااط ت ات  .ال

صلوه تال بحضور تلرلن  .تما البد ت ت که به صورت وری و رکو و جود کنی به ظاایر  ،ونگاه بهاره مناد
شوی و به مرصد ر ی  ( ».فیه ما فیه ،

)142

بحث و بررسی
در تی یحریق  ،یمامی ورت و نظرتت مولوی در باا نماز  ،تز مثنوی جم ووری شده  ،به طور تجماال باه
مضامی ونها تشاره وتییم نمود یا وتننده با نگر

یک عار

برجسته دربارۀ فریضۀ نماز وشانا شاود  .در

مثنوی ریر تز تبیات  ،دت تا یای مسترلی نیز در بارۀ نماز ومده که جدتگانه برر ی می شوند.
الف -ابیاتی در بارۀ نماز :
 1ا صورت و ظایر نماز نباید ونردر بنده رت به ود موغول بدترد یا تز حریرت عبادت رافل شود:
یر که محرتا نماز

وی تیما رفتنش می دت یوشی ()1721/1

گوت عی

3ا منظور تز تیدنا تلصرتط تلمستریم  ،و ت ت که یر کاری ( در تی ماورد تنفااق ) در جاایش صاورت
گیرد که موجن رضای حق باشد :
در نماز تید تلصرتط تلمستریم ( ) 3324/1

بهرتی مؤ م یمی گوید زبیم
2ا ونکه در شن یحری (جستجوی)ابله کند و نیابد  ،یر طر
چو یحری در دل شن ابله رت

نماز بخوتند در ت ت ت :
ابله نی و و نماز تو روت ()3321/1

 4ا شرط تیما  ،فرط باط نیست  ،حفظ صورت و ظایر یم الزم ت ت یمانگونه که یدیاه دو اتا باه
یکدیگر  ،چیزی جز یرجمانی تز محبت باطنی نیست :
گر بیا معنوی کافی شدی

لق عالم باطل و عاطل بُدی

گر محبت فکرت و معنی تی

صورت روزه و نمازت نیستی
( )3234-1/1

1ا عالوه بر کاربست ع رل و رد و یوشیاری  ،یو ل به حق تز طریق نماز نیاز الزم و شایساته ت ات :
عرل الزم ت ت تما کافی نیست  .موالنا در دت تا تعرتبی و یمسر
2ا عبادت و نماز تز ر ودبینی و رضای نف

می گوید :

 ،گناه فی ت ت  ،درتصل ،حجاا نورتنی یمی عُجن

به طاعت ت ت:
اابو بردتشاات و ماارد عاارا

در فرشد می کواید تیا روز و شان

اا

ز مصااااال باااااز کاااارده تز نیاااااز

راّ اااالّم ورد کاااارده در نماااااز

کاااه نگاااه دتر وا ماااا رت تز ساااا

یااا را و گااویر باادت دریااا ر ااا

گرچه شویم وگه ت ت و ارف ت ات

اطره تی زی ت ت کاصل گویر ت ات

کسا که تیوا عباادت یاا کنناد

دل باااه رضاااوت و ثاااوتا و نهناااد

ااود حریراات معصاایت باشااد فاای

و کااادر باشاااد کاااه نااادترد صااافی

ب

( )3731-42/1
 7ا منظور تز تیدنا  ،تی ت ت که دتوند طاعت بنده رت تز ودبینی نجات دید  ،چو بنده تز گناه فای
می یرت د  ،در نماز تیدنا می گوید :
تز برتی چارۀ تی

و

ومد تندر یر نمازی تیدنا

یا

با نماز ضالی و تیل ریا

کای نمازم رت میامیز تی دت

()2211-3/1
2ا نماز بازدترنده تز وم و شهوت و وز ت ت  .در دت تا
دت تا ت ال

عمل معرو

دو تندت ت

صم بر روی علی ( ) کاه باه

ت ت  ،مولوی تز زبا حضرت علی ( ) می گوید  :وم و شاهوت در کسای

تثر می کند که تیل نماز نیست و تصوالً نماز در مرابل بادیای ناموتفق -که بسی ت ت ؛ تنساا رت ثابات اادم
نگاه می دترد :
ونکه تز بادی رود تز جا سی ت ت

زتنکه باد ناموتفق ود بسی ت ت
برد تو رت که نبود تیل نماز

باد وم و باد شهوت  ،باد وز

()2711-2/1
 1ا یروی تز شیطا در یک لحظه  ،حاصل طاعات و نماز رت بر باد می دید :
اوت تیمانی در تی زندتم کم ت ت
تز نماز و صوم و صد بیچارگی

وتنکه یست تز اصد تی

گ در م ت ت

اوت ذوق وید  ،برد یکبارگی
()221-2/3
ت ات و بااط

11ا ظایر تعمال ایدتر نیست ،تصالت با معنا و عمل صاالح ت ات.ظایرِ نمااز  ،عارَ

،جویر و جویر ماندگار ت ت .در یلئید تی تندیوۀ  ،یعنی یوجه به باط و دل در یمۀ تمور زندگی  ،باویهه
در ونجا که معامله با دتوند ت ت مولوی باریا در مثنوی خ گفته :
جویری دتری زتنسا یا ری ؟
تی عر

یای نماز و روزه رت

نرل نتوت کرد مر تعرت

رت

تی عر

یا که فنا شد چو بری ؟

چو نکه الیبری زمانی تنتری
لیک تز جویر برند تمرت

رت
()141-7/3

 -11معروفتری دت تا موالنا در رجحا دل بر عرل یا عبادت عاشرانه بر طاعت عااالناه  ،دت اتا دعاا
کرد و شبا ت ت که مو ی و یامبر صاحن شریعتِ ختگیر تز شنید و به وم می وید:
دید مو ی یک شبانی رت به رته

کو یمی گفت :تی گزیننده تله

یو کجایی یا شوم م چاکرت

چارات دوزم کنم شانه رت...

مو ی که گی و مبهوت شده ت ت می ر د تینها رت با که می گویی و چو شبا بینوت ا ا می دید که
دترد با دت خ می گوید مو ی می گوید:
نبه تی تندر دیا

تی چه ژتژ ت ت و چه کفر ت و فوار

ود فوار

و گاه دتوند بر یامبر ختگیر ود وحی می فر تد که:
یو برتی وصل کرد ومدی

یا ود تز بهر برید ومدی

بنده ما رت چرت تز ما جدت می کنی .یامبر باید به شیوه ر تش یمه بندگا تحتارتم بگاذترد .زیارت دتوناد
حتی یمجم کودکا رت می فهمد یمچنانکه مادر می فهمد و در حریرت کلمات اده تی که تزصمیم دل بار
می یزد بر عبارتت یچیده و ردت ته که تز ر تیما نباشد ،رحجا دترد .و باالیر تز یمه یر ک

حق دترد

که دتوند رت به زبا و تصطالد ویش بخوتند دتوند یریها رت متفاوت وفریده بنابرتی صاوریها متفااوت
وتید بود:
یر کسی رت یریی بنهاده تیم

یر کسی رت تصطالحی دتده تیم

یندوت رت تصطالد یند مدد

ندیا رت تصطالد ند مدد

در نهایت موالنا تندیوه ی ناا عرفانی ود رت تز زبا مو ی طاا به شبا چنی بیا می کند :
یی ودتبی و یربیتی مجو
ودتا و یریین ا

یر چه می وتید دل ینگت بگو

عااال ت ت و نماز عاشرانه و عبادت مخلصانه  ،با حضور الن و در ریاا عرال

رخ می نماید  ،بنابرتی نوعی عبادت ا

ُ تلخوت

ت ت .مریدِ الک نیازمند رعایت ودتا و یریین ت ت

یا له له به مریبۀ یوجه به باط بر د ورنه در کرتت عاشرانه  ،مرتعاات ودتا و یرییان ظرفیتای در حاد
تنبیا می طلبد:
در چنی مستی مرتعات تدا

ود نباشد ور بود باشد عجن

دتوند یمه زبانها رت می دتند و حتی وه اموشی رت که تز دل عاشری بر می وید مای فهماد .مو ای تز
شنید

طاا یند دتوند تز کار ود یوبه می کند و به دنبال شبا به دل صحرت می شتابد یا تو رت یدت کناد

و تز تو وز

بخوتید تما واتی تو رت در می یابد که  ،شبا تز عالم اخنا کودکاناه گفات بادر رفتاه و باه

دنیای رفی وصلِ یما کسی که به دعایش می وتند وتصل شده ت ت .با تی یمه بیوتر صاوفیا باه تیا
وعدۀ ارو «تدعونی ت تجن لکم» (مرت بخوتنید  ،ا ختا می دیم) (.وره  41ویه  )22/21تیکا مای ورزناد

 .تز تنتهای دت تا و یحول و جهش روحی شبا به وبی وشکار ت ت که موالنا در یوابیه و ینزیاه دتوناد
نظر تب عربی رت ابول دترد و ذتت باری رت تز یردو – یم یوبیه و یم ینزیه – مبرّت می دتند.
11ا نماز و عبادت ود موجن اکی بنده ت ت و وجود و دلیل رحمت و لطا

تلهای ت ات ،دتوناد

تنسا رت بوت طۀ نماز اک نمی کند  ،بلکه ودِ نماز ت ت که تنسا رت اک می کند  ،دتوند تز روی لطا
و یلۀ الودگی رت برتی تنسا وفریده و تز عبادت تنسا
ما بری تز اکی و نا اکی یمه

ودی نمی برد :
تز گرتنجانی و چاالکی یمه
بلکه یا بر بندگا جودی کنم

م نکردم تمر یا ودی کنم

اک یم تیوا شوند و درفوا

 ...م نگردم اک تز یسبیح شا

()1711-2/3
13ا تنسا در نماز وطاعات تلهی در یر مرحله تی که باشد باز یم دچار نراص ت ات  ،فراط رحمات و
لط

تلهی د تگیر تو می شود نه عملش :
یمچو نافرجام و چو ا شناس

یا ویا گرحمد گویی گر پاس
حمد یو نسبت بدت گر بهتر ت ت

لیک و نسبت به حق یم تبتر ت

تی ابول ذکر یو تز رحمت ت ت

چو نماز مستحاضه ر صت ت ت
ذکر یو ولوده ی یوبیااه و چااو

با نماز تو بیالااوده ت ت اااو

()1714-7/3
12ا در یر چیز ،و یرکار  ،نماز تصل ت ت نه فر ؛ موالنا در حکایتی می گوید  :نومریادی بارتی اود
انه تی ا ت و ب رتی و روزنی ارتر دتد  ،یر به تو گفت تی روز بارتی چیسات ؟ مریاد گفات  :بارتی
یابید نور .یر گفت  ،نور فر ت ت  ،بگو برتی شنید بانگ نماز:
گفت یا نور تندر وید زی طریق

روز تز بهر چه کردی تی رفیق ؟
گفت و فر ت ت  ،تی باید نیاز
14ا نف

تماره یر چه گوید ال

یا تز تی ره بونوی بانگ نماز

و ک  ،حتی تگر نماز فرماید :

گر نماز و روزه می فرمایدت

نف

 ،مکاره ت ت  ،مکری زتیدت ()3374/3

11ا یک اسم تز کیفرنهانی تلهی و ت ت که بنده تز نماز و طاعت ود  ،ذوای در نمای یاباد و ونچاه تز
نماز و روزه تنجام می دید برتیش حالوت و معنایی ندترد و طاعات  ،بای ذوق معناا ،ترزشای نادترد و جاز
یالی بیش نیست :
یااک نوااا ونکااه ماای گیاارم و رت

ونکه طاعت دترد تز صاوم و دعاا

وز نمااااز و تز زکاااات و ریااار و

لیااک یااک ذره ناادترد ذوق جااا

ماای کنااد طاعااات و تفعااال اانی

لیااک یااک ذره ناادترد چاشاانی

طاعتش نغز ت ات ومعنای نغاز نای

جوزیا بسایار و در وی مغاز نای

ذوق بایااد  ،یااا دیااد طاعااات باار

مغاز بایاد  ،یااا دیاد دتناه شااجر

دتنااه باای مغااز کاای گااردد نهااال

صورت بی جا نباشد جز یاال
()2212-2/31

12ا گاه موالنا در مثنوی ترکا نماز و بر ی تذ کار و تورتد و رت یفسیر می کند .م جمله در دفتار اوم
در دت تا داوای و کرتمایش ،نظریلویلی ود رت بر مورا عرفانی چنی ترتئه می دید  :مدد و االمی کاه
در نماز در باا جمی تنبیا ومده  ،تز ونجا که مدد یمه ی وبی یا ت به الق وبی یا بااز مای گاردد ،
یم چنانکه وا کوزه یا یم ه در یک لگ ریخته شود  .چرت که ممدود وتاعای جاز ادتی وتحاد نیسات و
مدد و ثنا بر دیگرت عاریتی تز تایش توصا

دتوندی ت ت :

در ی حیات و الم تلصالحی
 ...دت که یر مدحی به نور حق رود

مدد جمله تنبیا ومد  ،عجی
بر صور و تشخا

عاریت بود

معنی حریری یکبیر و تهلل تکبر گفت در نماز تی ت ت که « دتوندت ! ماا در حضاور الان یاو ارباا مای
شویم» .در تصل یکبیر نوا ذبح نف

ت ت:

معنی یکبیر تی ت ت تی تمام(تمیم)
وات ذبح تهلل تکبر می کنی
پ

کای دت یش یو ما اربا شدیم
یمچنی در ذبح نف

کوتنی

نمازگزتر در یوگاه حق می تیستد  ،گویا در ر تخیز تیستاده  ،دتوناد تو رت در عتااا و طااا

ارتر می دید که چه یوشه ووردی ؟ عمرت رت چگونه ایا بردی ؟ تز تعضا چه ت تفاده کردی؟ :
یمچنی

یغام یای دردگی

در ایام تی گفت یا دترد رجو

صد یزترت وید تز حضرت چنی
وز جالت شد دو یا تو در رکو

بنده تز شرم رکو می کند و ذکری می گوید :
اوّت ت تاد تز جلت نماند

در رکو تز شرم یسبیحی بخوتند

باز فرما می ر د بردتر ر

تز رکو و ا ا حق بر شمر

و بنده شرمسار با ذکر َمِ َ تهلل لِمَ حَمِدَه ر تز رکو بر می دترد تما بار دیگر باه اجده مای رود تو
می گوید  :بحا ربی تالعلی و بحمده .
ر برورد تز رکو و شرمسار
باز فرما وید

 ،بردتر ر

باز تندر روفتد و

ام کار

تز جود و وتده تز کرده بر

بنده تز ییبت طاا حق  ،یوت تیستاد ندترد  ،می نویند و شرمنده تز تعمال ویش شفاعت تز ر اول
و ول می طلبد :
اوّت ااا تیسااااتاد نباااود

که طاا ییبتی بر جا زد

نویند  ،اعده زو بارِگرت

حضریش گوید خ گو با بیا

نعمتت دتدم بگوشکرت چه بود؟

دتدمت رمایه یی بنمای ود
وی جا تنباااایا و و کااارتم

رو به د ت رت ت ورد در الم

خت درگِل ماند

یعنی تی شایا شفاعت کای لئیم

ای وگلیم

تنبیا به و بندۀ گنهکار می گویند  :روز چاره جویی پری شد  .تی نگو بخت ماا رت ریاا کا  .در تیا
حال بندۀ ریوا روزگار رو به وی چپ ویش می کند و تز تاوتم و کسا

ویش یاری می طلبد تز وناا

نیز کاری بر نمی وید  ،و بیچاره با دلی صد اره رو به وی روردگار می کند و تز تو یاری می طلبد :
چاره ونجا بود و د ت تفرتز زفت

تنبیا گویند روز چاره رفت

در یبار ویش گویند

رو بگردتند به وی د ت چپ
تز یمه نوم ید شد مسکی کیا

برورد یر دو د ت تندر دعا

کز یمه نومید گوتم تی دت
در نماز تی

و

که پ!

تول و و ااااار یویی و منااااتها
یا بدتنی  ،کای بخوتید شه یری

تشاری ها ببی

موالنا در نهایت  ،مستم رت متوجه ودتا باطنی نماز می کند و تو رت تز یکرتر بی یلمل و تندیوه ی ظوتیر
نماز باز می دترد  :نتیجه و مرصود نهاییِ نماز رت تز صورت و ودتا ظایری و به د ت وور و مبادت که مانناد
مرغ  ،بی فکر و تندیوه  ،رت رت یند یند باال و ائی کنی! ا چنانکه تمام محمد رزتلی مای گویاد « بدتنکاه
ونچه گفتیم کالبد و صورت نماز بود و تی صورت رت حریرتی ت ت که رود وی ت ت :
بچه بیرو ور تز بیضه ی نماز

ر مز چو مرغ بی یعظیم و از ()3133-71/2

17ا نماز دری ت ت به مکاشفه ی حریرت  .موالنا در چند بخش تز مثنوی تشارتیی دترد در تی بااا کاه
تز طریق تیستاد به نماز  ،حریرتی نا یدت  ،وشکار می شود  .تز تی نموناه  ،دت اتا حکام کارد دتوود ( )
برکُوندۀ گاو ت ت که حضرت دتوود جهت تاام ه عدل مهلتی می وتید یا به نماز تیستد و حریرت حاال رت
تز دتنای رتز جویا شود :
گفت یمی تمروز تی وتیا گاو
یا روم م

وی لوت در نماز

مهلتم ده وی دعاوی رت مکاو
ر م تی تحوتل تز دتنای رتز

در نهایت موالنا متذکر می گردد که یر انه تی روزنی دترد و نماز روز عالم تعال ت بر دنیاای حا
و تصل دی روز کرد ت ت :
دوزخ ت ت و

انه کا بی روز ت ت

تصل دی تی بنده روز کرد ت ت
()3411-1/2

 12ا نماز و ایر عبادتت گوتیی ت ت بر نور درو و تیما بنابرتی حفظ گوته الزم ت ت :
تی نماز و روزه و ح و جهاد

یم گوتیی دتدنست تز تعتراد ()122/1

11ا رجحا عرل بر عبادتت جایالنه و بدو تندیوه ،تدتی نماز نوا عرل و دتنایی ت ت  .مالی بلخای ،
با بیانی بسیار اده مطلبی چنی دشوتر رت بازگو می کند؛ می گوید کسی تز مجانی یوا ندترد تدتی فارتی
عرل جویر ت ت و نماز عرَ

کنند زیرت مردمه نماز و روزه  ،دتشت عرل ت ت ،

برتی یکمیل

و عرَ

و یعیی جویر وتجن می شود:
ب

نکو گفت و ر ول و

ذره تی عرلت به تز صوم و نماز

جوتز

تی دو در یکمیل و شد مفتر

زتنکه عرلت جویر ت ت تی دو عر

()414-1/1
31ا نماز و طاعت باعث صیرل عرل و رد ت ت :
که صفا ویدزطاعت ینه رت

یاجال باشد مر و وینه رت

31ا نماز در تصل زتری و تشک دل برتی دت ت و بانگ تذ دعوت به تی زتری :
دعوت زتری ت ت روزی ن بار
نعرۀ مؤم که حیاً عَل فالد

بنده رت که در نماز و و بزتر
و و فالد تی زتری ت ت و تاترتد
()1111-211/1

33ا دتوند تگر بخوتید بنده تی رت تز بال نجات دید میل تو رت مت نماز و زتری یدتیت می کند .
ونکه وتیی کز رمش سته کنی

رته زتری بر دلش بسته کنی

و ت ری

جا تو رت در یضر ووری

و ونکه وتیی تز بال ت

(2/1و)1211
گر دت وتید که ما یاری کند
 32ا تنسا یای برگزیده و وت

میلما رت جانن زتری کند..

تز ر نیاز و برتی دف بال و جلن نف نماز نمی وتنند  ،عبادت ونا

ودتگرتنه نیست که چو به بالیی دچار شوند دعا کنند وتال کوت نمایند :
چونکه درمانی به ررااا فنا
 ...دور تی

ظلمنا ورد ازی بروال
که دید وید نماز

صلت زفرینگ تیاز

بی نماز

تو روس و مانی بوده ز یش

نعره یای تو یمه در وات ویش

تی رو ا تز وی وموزید بانگ

بانگ بهر حق کند نه بهردتنگ
(4/1و)1173
الم و درود نماز اا

34ا یفسیر تلسالم علیکم و رحمه تهلل و برکایه  :و ری

مالئاک ت ات کاه باه

وت طه تبالغ وحی تلهی یو ط ونا بندۀ مؤم شرتفت بر ادتشت نماز یافت :
وات یحلیل نماز تی بانمک
که ز تلهام و دعای وبتا

زو

الم وورد باید بر ملک
ت تیار تی نمازم شد روت

()3122-7/1

31ا نماز جماعت و جمعه رت یامبر تمر کرده یا تز ریبانیت وعبادت منفرد و در تنزوت رییز شود :
مرغ گفتش  :وتجه در لوت مایست

دی تحمد رت یرین نیک نیست

تز یرین نهی کرده ت و ر ول

بدعتی چو در گرفتی تی فضول

جمعه شرط ت ت و جماعت در نماز

تمر معرو

و زمنکر تحترتز
()472-21/2

32ا نماز برتی عموم در ن وعده وتجن ت ت تما عواق تلهی دتئماً مستغرق در نماز و شهود حق تند :
ن وات ومد نماز و رینمو
نه به ن ورتم گیرد و

عاشرا رت فی صالهٍ دتئمو

مار

ریا ت نی انصد یزتر

که در و

()3221-71/2
 -37موالن ا تی رت نیز می دتند که یر یک تز ما ینگام نماز رو به وی ابله تی می کنیم که در تندیوه و
در نیت دتریم و لذت یر ک
مردم ونا رت به و

رت ابله تی متفاوت یست  .وی در و ر ابله یایی رت که تمیال و تندیوه یای

و می کواند بر می شمارد:

کعبه جبرئیال و جانهاا ادره تی

ابلااه عباادتلبطو شااد اافره تی

بااود نااور وصااال

شااد یااال

ابلااه عااار

ابلااه عراال مفلسا

ابلاااه زتیاااد باااود یااازدت بااار

ابلاااه مطماا باااود یمیاااا زر

ابله معنی ورت صبر و درنگ ابله

ابله صورت ر تا نرش انگ

بااااااط نواااااینا ذولمااااان

ابلاااه ظاااایر ر اااتا روی ز
() 1212-1/ 2

تی یوصی

مجسم و جاندتر تز ویا و ابله یای مختل

نماز گزترت تررت

و مراصد ودمیزتد گا رت

به صورت نمادی نوا می دید.
 -32وی تز ادرت دعایی که تز دلی اک بر ومده باشد وگاه ت ت و کسانی رت که فرط در ینگام اختی و
طر دتی رت به یاری می وتنند و پ

تو رت به فرتموشی می پارند رزنش می کند :شاعر در تی جاا

بار دیگر تز ت تدالل منطری ارو یروی می کند که ترلن باه تیا گوناه مردماا یوادتر مای دیاد ونهاا رت
رزنش می کند و با تی یمه می گوید که حتی واتی کسی دت رت مادیهای مدیاد باه فرتموشای اپارد رته
بازگوت بر تو بسته نیست می یوتند به وی دت با ز وید :برتی یوبه یی وات دیر نیسات .دت اتا و یار
جنگی تی مطلن رت به وبی می نمایاند .مطرا چنگ نوتزی الهای بسیار تز عمر اویش رت باه ناوت ت
چنگ صر

کرد یا رتنجام صدتیش ناینجار «چو ووتز ر یری شد» چنگش فر وده گوت و بسیاری تز

یاریای و گسست و دیگر کسی به ووتز و نوتی چنگ تو یوجه ندتشت:
چونااک مطاارا یریاار گواات

شد ز بی کسابی ریای یاک رایا

وضااااااااااااااااااااااعی

لطفهاااا کاااردی ااادتیا باااا سااای

گفت :عمر و مهلتم دتدی بسی

بااااز نگرفتااای ز ما ا روزی ناااوتل

معصیت ورزیده تم یفتاد اال

چناااگ بهااار یاااو زنااام و یاااوم

نیست کسن تمروز مهما یوتم
و تز و جا که دتوند ییچک

رت که تز دل ب ه رحمت بی منتهای تو ناه جسته باشد نومید نمای گردتناد

وی رت نیز نومید نکرد .تگر دعای یر گنه کاری چو تو مستجاا می شود دعا یای دیگر نیز تجابت می یابد
بویهه دعایایی که در حق دیگرت می شود یمیوه به گو
 -31موالنا حتی تز تی

دتوند می ر د و ونها رت می ذیرد.

ی وتر می رود :تو دت تا وتعظی رت نرل می کند که نه ینها دو تا و بستگانش رت

دعا می کرد ،دشمنانش و کسانی رت که با تو بد رفتاری کرده بودند رتیزنا و دیگر یبهکارت رت دعا می کارد !
مردم که تز تی دعایای تو به حیرت تفتاده بودناد تز تو علات تیا دعایاای باه ظاایر عجیان و رریان رت
ر یدند و تو یوضیح دتد که تی مردما یبهکار چنا با تو جفا و تم کردند کاه وی تز وناا باه ادت نااه
جست و تز تو یاری وت ت و به تی یریین نا ود وگاه به جاده عفا

و ار اایی بااز گردتناده شاد و باه

روردگار ویش نزدیکتر گوت .تز تی رو جا دترد که پا گزتر ونا باشد! زیرت ونها وی رت به رته رت ت به
وی دتوند یدتیت کردند12/4(.به بعد)
ب  -حکاياتی مستقل در باب نماز
 37ا گاه مولوی حکایتی رت تز وراز یا تنتها در موضو نماز و طاعت حاق بیاا مای کناد و در تثناای و
تشارتیی لطی

بر وفق مورا عرفانی ود می وورد  .تی حکایات کاه بیواتر تز ناو حکایات در حکایات

ت ت متضم یک یا چند مطلن دربارۀ نماز و شرتیط و ت ت  .مثالً در دفتر دوم حکایتی مساترل باا ناام «
بیدتر کرد تبلی

 ،معاویه رت  ،که  :یز وات نماز ت ت » دترد که الصه و چنی ت ت :

روزی شیطا معاویه رت تز وتا گرت بیدتر می کند که بر یز نمازت دیر شد ! معاویه بار مای یازد و
می ر د یو کیستی ؟ می گوید شیطا تم ! می گوید چرت مرت بیدتر کردی که نماز به جای ورم مگر یاو عهاد
نکردی یمگا رت تز نماز بازدتری  ،حتماً حیله تی در کار دتری ! تبلی

می گوید  :یرت بیادتر کاردم کاه تگار

وتا بر یو چیره م ی شد و نمازت فوت می شد  ،تحساس درد و حسرت و تندوه تز فوت نمااز  ،یارت فارت
می گرفت و یمی حال ندتمت و وز درو تز ده یا نماز باالیر و ترزشمندیر ت ت!
گرچه تی حکایت روده ذی

ود موالنا ت تما در مت و حسرت بر فوت نماز و یرجیح اوز درو

بر تدتی ظایری و یرلیدی و چند نکتۀ عرفانی دیگر وورده شده و نیز به حادیثی تز یاامبر درباارۀ نمااز تول
وات درج گردیده:

عجّلوت تلطاعات ابلَ تلفوت گفت

مصطفی چو دُرّ معنی می بسفت
()3212/3
تی جها یاریک گوته بی ضیا

گر نماز تز وات رفتی مریرت
تز رب ی و درد رفتی تشک یا

تز دو چوم یومثال موک یا

ذوق دترد یر کسی در طاعتی

الجرم نوکیبد تز وی اعتی

و ربی و درد بودی صد نماز

کو نماز و  ،کو فروغ و نیاز ؟
()3722-71/3

32ا در ضم دت تا فوق به شیوۀ حکایت در حکایت  ،دت تانی دیگر وورده شاده کاه موضاو و نیاز
تثبات فضیلت وز و حال درونی نماز بر ظوتیر و ت ت :
درصدر ت الم شخصی به مسجد می رفت  .دید که مردم در حال بیرو وماد تز مساجد یساتند ر اید
چرت مردم شتابا تز مسجد ارج می شوند ؟ یکی تز ونا گفت یامبر (

) نماز جماعت بر اکرد و به ایا

ر ید و یو دیر ر یده تی ! و مرد یمی که دتنست به فضیلت نمااز جماعات باا ر اول (

) نر ایده تز

شدت تندوه ویی کوید  ،نوست و گریست !
یکی ت زنمازگزترت که تیل معرفت بود به شخص ناال گفت  :وز ینه تت رت به م ده و نمازی رت کاه
تینک با یامبر بر ادتشته تم تز و ِ یو ! شخص بیدرنگ ذی رفت .یماا شان در رایاا یاایفی رت دیاد کاه باه
ریدتر گفت وشا به ح الت به تحترتم تی

و

ذوای نماز یمگا مربول تفتاد :

شن به وتا تندر بگفتش یایفی

که ریدی وا حیوت و شفی

حرمت تی ت تیار و تی د ول

شد نماز جمله ی لرا ابول

و و فغا و و نیاز

درگذشتی تز دو صد بانگ نماز

و یل

() 3772-21/3
31ا در دفتر تول در ضم حکایت «به عیادت رفت کار بار یمساایۀ رنجاور اویش» مولاوی در بیاا
فضیل ت حضور الن در نماز  ،با یو ل به روتیتی منرول تز تبایریره دربارۀ یامبر  ،اه بیات ار مغاز رت باه
ت تصار ذکر می کند :
گفت یامبر به تعرتبی ما
تز برتی چاره ی تی

وفها

کی نمازم رت میامیز تی دت

صل تنّک لم یَصَّلِ یا فتی
ومد تندر یر نمازی تیدنا
با نماز ضالی و تیل ریا
()2311-13/1

یامبر (

) به مسجدی درومد  ،مردی در حال نماز بود .پ

و مرد ومد و به ر ول دت (

) االم

گفت .و حضرت جوتا دتد و فرمود  :بازگرد و نمازت رت تز ر بخوت که یو یناوز نمااز نخوتناده تی .و

مرد بازگوت و مانند بار تول نماز گزترد و پ

به یامبر الم دتد  .یامبر نیز خ تول یکارتر نماود .تیا

عمل ه بار مکرر شد یا فرد دریابد نمازی که گزترد عاری تز حضور الن بود.
موالنا حکایت رت در یک بیت موجَ ز مای وورد و در دو بیات بعادی یفسایر گوناه تی تز تیادنا تلصارتط
تلمستریم ترتئه می دید و می کوید منظور تز تل صرتط تلسمتریم  ،حضور الن در نماز و دوری تز تیال ریاا و
گمرتیا ت ت ت ت .
21ا در دفتر دوم به طور مسترل ،مولوی حکایت شیری چار یندو که در مساجد نمااز مای وتندناد رت
ذکر می کند و متضم تی نکته لطی

ت ت که چه بسا کسی ،دیگری رت تز کااری بااز مای دترد در حالیکاه

ود تر فرط نادتنی و ودبینی بدت عین مبتال ت .
حکایت چنی ت ت  :چهار یندو به مسجدی وترد می شوند یا نماز بگزترند در تثناای نمااز ماؤذنی وترد
می شود .یکی تز چهاری در تثنای نماز به خ می وید و می گوید مگر وات نماز نواده ت ات ؟ رفیاق تو
که تی حر

رت می شنود برتی ونکه تو رت به تشتباه ود وگاه کند می گوید  :تکنو که در نماز خ گفتای

نمازت باطل شد ! یندوی وم به دومی می گوید  :عموجا چرت به تو طعنه می زنی نماز ودت یم باطال
ت ت ! یندوی چهارم می گوید  :بحمدتهلل که م مانند شما ه نفر دچار طا نوادم و نماازم باطال نواده
ت ت:
ا

عین گویا بیواتر گام کرده رته

نمااز یر چهاار ی شاد یبااه

یر که عیبی گفت و بر ود رید

تی نک جانی که عین ویش دید

()2122-4/3
 21ا موالنا در بیا تینکه تنسا کامل به لیدی یای دنیا ولوده نمی شود  ،در دفتار دوم  ،دت اتانی رت نرال
می کند که در و روزی عایوه با یعجن به یامبر «

» می گوید  :چگونه ت ت که بی مصّال در یر اناه و

یر جا نماز می کنی  ،حال ونکه چه بسا درتثر ومد و شد کودکا

انه اک نباشد  ،ایم ر اوال در ا اا

می فرمایند  :دتوند برتی بندگا برگزیدۀ ود یر نا اکی رت طایر می کند و جده گااه مارت نیاز باه کارم
ویش اک گردتنید یا یفتم طبق و ما  :جُعلَتِ لی تالر

ُ مسجدتً و طهورتً .

مولوی تز تی دت تا نتیجه می گیرد  ،ایاس نااصا با کامال

طا ت و نااصا نباید تز روی حساادت

یم هلوی تنسا کاملی چو مصطفی نوینند:
یا و یا یرک حسد ک با شها

ورنه تبلیسی شوی تندر جها

()2431/3

23ا مردی ار ا در بیابا مستغرق در نماز بود .حاجیانی که به کعبه می رفتند تو رت دیدند کاه در جاایی
وک و وزت بی یوجه به یفتیدگی یوت  ،گویی که در گلازتری فارد تنگیاز ت ات  ،نمااز مای وتناد در
حالیکه تز د ت و صورت تو اطرتت وا می چکد.

واتی تز ار ا بن ریز

وا رت ر یدند به و اما تشااره کارد  ،وچاو باه تنکاار نگریساتند گفات

 :دتوندت حجت برتیوا وشکار ک  ،در زما  ،تبری و ما رت فرو وشید و بارت بارید گرفت .تی وتاعاه
بر گرویی تیما تفزود و در بر ی تنکار برتنگیخت .موالنا در تی حکایت می گوید  :یمۀ حرایق یساتی در
حیطۀ علل و ت باا ظایری اابل برر ی نیست :
یک جماعت زو عجاین کاریا

مای بریادند تز میاا زناریاا

اوم دیگر رت یری در تزدیاد

زی عجن و تهلل تعلم بالرشاد

اوم دیگر نا ذیرت یُر

و ام

ناااصا

ارمادی یمّ تلکاالم
() 2212-11/3

22ا موالنا در دفتر وم حکایتی دیگر در باا نماز دترد و در و باز یم به طرد تی تندیوه مای اردتزد
که تصالت باط بیش تز ظایر ت ت .دت تا حکایت تز اومی دترد که بر یامبر تکرم «
ر ول تهلل  ،بالل مؤذ «حّی » رت در تذت « یی » یلفظ می کند و در وراز رته ت الم ،تیا

کردند یاا

» تعترت

طاا  ،بار صاوتا

نیست  ،مؤذنی اصیح برگزی ! :
وم یغمبر بجوشید و بگفت
کای سا نزد ادت یی بالل

یاک دو رمزی تز عناایات نهفات
بهتر تز صد حّی و ّی و ایل و اال
()172-7/2

24ا در مذمت تیل دنیا که نماز جمعه رت بوت طۀ کسن وکار یرک می کنند و به حُطام بی مردتر دنیا مای
ردتزند  ،در دفتر وم  ،موالنا حکایتی تز زبا نبی تکرم «

» نرل می کند  :در جمعاۀ یکای تز اال یاای

وکسالیِ مکه  ،یامبر که برتی تدتی فریضه نمازجمعه به مسجد ومد تیل صالت رت تنادک یافات  ،مصالی
در ا ا به ؤتل گفتند  :کاروتنی گندم وورده و مردم برتی کسن و یجارت رفته تند  .موالناا تز ااول یاامبر
می گوید :
باهر گنادم یخام باطال کاشاتید
 ..ود نود حر

شما رت تی یر ی

 ...تز ی گندم  ،جدت گوتی تز و

و و ر ول حق رت بگذتشتید
که منم رزتق و یر تلرتزای
که فر تاد ت گندم زو ما
()431-421/2

 21ا دت تا داوای در دفتر وم تز دت تا یای رمزولود مثنوی ت ات .الصاه دت اتا ونکاه  ،دااوای ،
شخصی عار

ت ت که در احل دریا به تمامت اومی به نماز تیستاده  ،در حی نماز ،کواتی تی رت در دریاا

می بیند که گرفتار گردتا و بال و نابودی گوته ،تیل و کوتی که گویا تیلیت یو ل و نماز و دعا ندتشتند
به یک باره چو جا رت در طر می بینند به مصدتق" تذتیئ

تالنسا ضُرّ دعا ربه منیبا تلیه " د ت شاا تز

یمه د تگیر کویاه به و ما بلند ت ت و داوای که ونا رت درمانده و بی ناه می بیند  ،شافاعت اوته وناا
نزد دت می گردد و با دلی شکسته و چومانی تشک بار تز دتوند می وتید که :
تی کریم وتی رحیم رمدی

درگذتر تز بد گاال تی بدی

نهایت ونکه :
ر ت کوتی تز دم و هلوت
که مگر بازوی تیوا در حذر

وتیل کوتی رت به جهد ود گما
تندت ات ییاری تز ینر!

بریاد

موالنا دت تا رت تدتمه می دید یا ونجا که مرتدتیا به داوای نیز ،بوت طه شک و تنکاار در دعااو شافاعت
داوای  ،محو و نا دیدشدند  .موالنا تز تی دت تا طوالنی که مختصر و ذکر شد دو نتیجۀ مهم ت ذ می کند
 :تول ونکه تنسا عامی  ،نماز

ودتگرتنه ت ت حاال ونکاه نمااز عاشارانه و بای رشاوت الیاق حضارت

دتوندی ت ت و دوم ونکه :
یر که رت دل اک شد تز تعتدالل

و دعات

می رود یا ذوتلجالل
()3172-3211/2

22ا موالنا در ضم حکایتی در دفتر وم در باا نماز می گوید  :تینکه بنده باه امت نمااز و مساجد
برود  ،ود حاصل لط

و عنایت اصۀ حق یعالی ت ت که تگر شامل بنده تی نوود  ،تو حتی میل به نمااز

یم نمی کند  ،دت تا یحت عنوت « تمیر و رالمش که نماز باره بود و تن

عظیم دتشت در نمااز و مناجاات

با حق» چنی ت ت  :تمیری  ،رالم رت صبح ینگام بلند کرد که بر یز و ت باا گرمابه مهیا کا  .راالم چنای
کرد تما در رته ینگام بانگ تذت تز تمیر ود تذ طلبید یا باه مساجد رود و باا ماؤمنی نمااز بگازترد .مادیی
گذشت تمیر بیرو مسجد منتظر ماند یمگا تز مسجد بیرو ومدند تال رالم .یا یفت نوبت رالم رت نادت مای
دتد که بر یز و تز مسجد بیرو و یا برویم  ،و رالم می گفت  :نمی گذترَندم که بیرو ویم ! ،تمیر گفت و ار
چه کسی یو رت مان گوته که بیرو ویی ،رالم ا ا دتد :
ونگه نگذترد یو رت کایی درو
ونگه نگذترد کزی

و ا نهی

مای بناگذترد مارت کآیام برو
توبدی

و بست ای تی ریی !
()2111-2171/2

27ا دربارۀ ودتا وضو و تذکار و در کتن شرعی م جمله تلمحجه تلبیضا مال محس فی

و مصاباد

تلهدتیه  ،محمود کاشانی یفضیالً خ گفته شده  .مولوی در دفتر چهارم در ضم حکایت « وبگیر و صیاد »
نیز تبیایی رت در بیا تیمیت در ت وتند تذکار وضو می وورد :
در وضو یر عضو رت وردی جدت

ومده ت تندر بر بهردعا

موالنا می گوید « وات ی که ت تنواق بینی می کنی تز روردگار بوی بهوت طلن ک  :تللهم تَدْ ِلنی
رتیحهَ تلجنه :

بوی جنت وته تز را رنی

چونکه ت تنواق بینی می کنی

و ونگاه که ت تنجا می ک نی بگو  :تللهم تجعلنی م تلتّوتبی و تلمتطهری :
تی بود یا را یو زینم اک ک

چونکه ت تنجا کنی ورد و خ

زو

جد ما تی باود کردم ما لئیم
تز حد ث شستم دتیا و ت رت

وی حدرت نرل ک تی کریم

تز حوتدث یو بوو تی دو ت رت

موالنا در تدتمه  ،شخصی رت مثال می زند که جای تورتد وضو رت برعک

ذکر می کرد ! و نتیجه مای گیارد

که « وا ورد وورده تی لیک ورتخ دعا گم کرده تی!» در مرابل شایا حریری متکبر و در برتبر االطی
ظایری دنیا  ،اکسار یستی :
وی یکبر برده یو یش شها

تی یوتض برده یش تبلها

()3312-32/4
 22ا حکم گریه در تثنای نماز چیست ؟ موالنا در دفتر نجم مثنوی در ا ا به ائل می گوید :
بنگری یا که چه دید تو و گاریست

گفت وا دیده نامش بهر چیست
و جها گر دیده ت ت و رنیاز

رونارای یاابد زنوحاه و نامااز

ور ز رن ی بُد و گریه و ز وک

ریسما بگسست و یم بوکست دوک!
()1321-71/1

21ا و ری حکایت مسترل در بااا نمااز  ،در دفتار انجم؛ حکایات ماؤذ زشات ووتز ت ات کاه در
کافر تا بانگ نماز می دتد و مردی کافر تو رت یدیاه دتد! شخصای باد ووتز کاه مصادتق ت ّ تنکرتالصاوتت
لصوت تلحمیر بود  ،در محله ی کافرت تذت می گفت  .یر چه مؤمنا ملتمسانه تو رت باز می دتشاتند تز تذت
و می گفتند با تی صدت تذت مگو که بیم شور
ندت

رتغ تو رت گرفت و گفت تی مؤذ

کافرت ت ت  ،نمای اذیرفت ! روزی کاافری باا چهاره تی
و

صدت کجا ت که برتی تو یدتیا وورده تم ! گفتند یارت باا تو

چه کار ؟ گفت د ت ری دترم که مدت یا یوتی ت الم بر ردتشت و م تز تی بابت دچاار تنادویی جانکااه
بودم روزی صدتی مؤذ رت شنید و تز مسلما شد ویما گوت و مرت تز رنا و تنادوه نجاات دتد تکناو
یدتیا به شکرتنه ی تی شادمانگی ت ت !
مولوی تی حکایت نغز رت

تز حکایت «و کافر می وورد که در عهد با یزید تو رت گفتند مسلما شاو،

گفت تگر ت الم و ت ت که با یزید دترد م یاا و ندترم و تگر ت الم تیا ت ات کاه شاما دتریاد  ،باه و
رربتی ندترم !» رر

موالنا وشکارت و ت ت که اول و فعل متناا

 ،موجن دوری دلها تز ت الم می شود .

مؤذ زشت صدت  ،یمثیل مؤمنانی ت ت که "می گویند ونچه تنجام نمی دیند" :یرولوت ماال یفعلو .
یست تیما شما زرق و مجاز
یک تاره در محمد رخ نمود

رتیز یمچو که و بانگ نماز
یاا نبااشاد گویر گبر و جهود

 -41تما زمانهایی یم یست که گویی ودمی در ینهایی وتنزوتی مطلق گم شده ت ت .روزیاا و مایهاا مای
گذرد و ا خی تز جانن دت نمی وید .تنسا نومید می شود و می ر د « ویا برت تی دتیی وجاود دترد؟»
مردی مدیهای درتز به درگاه دتوند دعا می کرد و تو رت جوتبی نمای وماده ت ات .مارد نومیاد مای شاود و
شیطا رتیش رت می زند و لذت وی دعا کرد رت فرو می گذترد .و گاه صدتی یایفی تز رین مای شانود کاه
می گوید:
و و نیاز و درد و وزت یک ما ت

گفت :و تللّه یو لبیک ما ت
حیله یا و چاره جوئی یای یو
یرس و عوق یو کمند لط

جذا ما بود و گواد تی

ما ت

ای یو

زیر یر تللّه یو لبیک یا ت

رتزِ گفت و گفتگو کرد با دتوند گرتنبهایری جز زندگی ت ت .دعا و بال د ت در د ت یکدیگر کار
می کنند زیرت دعا یمچو
ادر نیست.

پری که ودمی رت تز ییریای بال محافظت می کند و حمل پر در جنگ و کاارزتر

چرت بعضی تز دعایا تجابت نمی یابند؟ یا چرت ترلن تی یمه طاول مای کواد کاه ا اا

مثبتی به دعا کننده دتده شود؟ یوضی حی که موالنا می دید بر حدیثی تیکا دترد که اویری عار
یجری و رت در ر اله ود -که کتابی ت ت درباره یصو
طوطیا و بلبال رت تز « و
رندگا اف

ووتزی» در اف

ار انجم

 -نرل کرده ت ت .مردم یمچاو رندگانناد ویاا

نمی کنناد؟ یماا گوناه کاه ماا تز گاو

دتد باه صادتی

لذت می بریم و شاد می شویم دتوند نیز تز صدتی تنسانهایی که تو رت می وتنناد شااد مای

شود .ونها رت مدیی در تنتظار نگه می دترد یا تو رت یمچنا بخوتنند و با صدتی رمنااک و شیرینواا تو رت باه
یاری بطلبند .یا چنانکه موالنا می گوید واتی گدتی یر زشت رویی برتی لرمه نانی به در اناه تی مای رود
صاحبخانه زود به تو چیزی می دید یا ویوت رت تز شر وی بریاند تما واتای جاوت

اوبروی لرماه ناانی

یراضا می کند صاحبخانه ائل رت به بهانه یای گوناگو تندکی بیوتر بر در نگاه می دترد یا بیوتر بار چهاره
زیبای تو بنگرد  .دتوند نیز دو ت دترد که به دو تانش بیوتر بنگرد تز تی رو ونها رت به محنت مای تنادتزد
یا به دفعات به در گاه وی به ت تغاثه و طلن ویند:
حق بفرماید که نه تز وتری تو ت
ااو

یمی ویااد ماارت ووتز تو

عی یل یر عطا یاری تو ت ...
وو

دتیا گفتا و و رتز تو
( 4312/2به بعد)

تلبته تی یمه  ،گرچه یوضیحی ب
یلویل کودکانه ،تعتراد ژر

ذوای تز رّ و رتز دعا به نظر می ر د باا وجاود تیا در زیار تیا

موالنا رت به حکمت دتوند می نمایاند .بعالوه وی وا می دتند و ترلان نیاز

اطر نوا می ازد که یمه دعایا تجابت نمی یابند زیرت ورزویا و نیازیای تنسانها در یضااد باا یکادیگر و
ترلن نری

یکدیگر یستند .تما دت بهتر می دتند که چه چیزی برتی تنسا و بارتی طارد عظیمای کاه وی

برت اس و عالم رت به وجود وورده ت ت و و رت می گردتند وا و یر ت ت .بنابرتی تنسا باید ونجا یام
که دعای تو مستجاا نمی شود شکرگزتر وی باشد و بدتند که بر وورده نواد فاال یاا بهماا

وت ات و

ورزوی تو برتی و بوده ت ت که رتنجام به نابودی تو تم می شده ت ت.
یحول و دگرگونی نیت و تندیوه معنای دعا ت و الِکی که به حکمت و دتنایی الیازتل دتوناد یرای
کامل دترد حتی در ردّ دعای ویش نوا تز رحمت و لط

تالیی می بیند و تز تیا رو پا اگزتر وتیاد

بود که وتیش و یمنایش ذیرفته نوده ت ت.
شکر حق رت کا دعا مردود شد

م زیا ندتشتم ااود شد

دعایا کا زیانست و یالک

وز کرم می نونود یزدت اک

ب

دعا کرد بریری رته مرتوده با دتوند ت ت .تی گفته به یامبر نسبت دتده شاده ت ات کاه نمااز معارتج
ت ت و مهمتر تز و « فری و مانی» ت ت .موالنا تی گفته رت می گیرد و بسط می دید :یاامبر ینگاامی کاه
در فر شبانه تی به حضرت ربوییت رته یافت و بدو حجاا با دتوند گفتگو نمود (در حالیکه جبرئیل بر
درگاه ماند) به تی لحظه با تی کلمات تشاره فرمود :لی م تللّه وات .به یمی گونه دل کسای کاه دعاا مای
کند «با دت واتی دترد» واتی که میا و دل و دت حجاا و مانعی نیست یک بار واتی معی تلدی

روتناه

تز موالنا ر ید که ویا رته دیگری برتی یررا به دت جز نماز یست موالنا ا ا دتد:
یم نماز تما نماز تی صورت ینها نیست .تی االن نماز ت ت .زیرت یکبیر تول نماز ت ت و الم و ر نماز
ت ت .و یمچنی شهادت و نیست که بر زبا می گویند ینها زیرت که و رت نیز تولی ت ات و و اری .و یار
چیزی که در حر

و صورت در وید و تو رت تول و و ر باشد و صورت و االن باشد .جا و (یعنی جاا

نماز) بی چو باشد و بی نهایت باشد و تو رت تول و و ر نبود  .و ر تی نماز تنبیا یدت کرده تند .تکنو تیا
نبی که تی نماز رت یدت کرده ت ت چنی می گوید که لی م تللّه وات ال یسعنی فیاه نبای مر ال و ال ملاک
مررا.

دتنستیم که جا نماز تی صورت ینها نیست بلکه ت تغرتغ ت و بی یوشی ت ت که تیا یماه

صوریها برو می ماند و ونجا نمی گنجد .جبرئیل نیز که معنی مح

ت ت یم نمی گنجد( .فیه ما فیه ،

)11
موالنا تی درس رت با دت تانی تز در
در نور حق مستهلک» گوته بود .بنابرتی

روش می کند که چگونه روزی در نماز چنا مستغرق شده که «
دتوند مریدتنی رت که رو به تو به نماز تیستاده بودناد بار ونهاا کاه

رویوا به ابله وتاعی بود رجحا نهاد .زیرت کسی که در نماز ،ود رت درحضارت حاق مساتغرق مای کناد
دیگر تی دنیا برتیش وج ود ندترد ونچه وجود دترد عادت به زبا نیامادنی  ،اموشای ،و نیاایش بای کاالم
ت ت:
امو

ک و تز رته موشی به عدم رو

معدوم چو گوتی یمگی حمد و ثنائی

نتیجه گیری
موال نا مانند نایی و دیگر صوفیا یش تز ود عریده دتشت که مفهوم یا معنی حریرای کلماات و ودتا
دینی رت باید تز رده بیرو وورد و ظایر ا ت .در گفتاریای فلسفی و عرفانی ،بخصو

در فضای یوی ،

«ظایر» ترلن در مرابل «باط » ارتر می گیرد؛ به تی عبارت که مرتد تز «ظاایر»وتشاکار و دیادتر ت ات بار
ال

«باط » که به مفهوم نها و نا یدت و محرمانه به کار می رود .تما منظور تز« معنی»  ،مرابال صاورت ،

درک حریرت بر تثر موایده ت ت که تز طریق یلدین و یهذین نف
اده یا طحی دنیوی  .موالنا باریا به مخاطن افار
بردترند(دی لویی

می یاوت باه و ر اید ،ناه تز رته فهام

مای کناد کاه و ات رت بگذترناد و مغاز دیا رت

:)113 ،
تی

خ چو و ت ومعنی مغزدت

و ت باشد مغااز بد رت عین ااو

تی

خ چو نرش ومعنی یمچوجا
مغااز نیکو رت ز ریاارت رین اااو
()1112/1

با تی حال  ،یوجه به باط و معنا  ،موجن و نمی شاود کاه ماا تز رعایات ودتا ظاایری دیا چوام
بپوشیم .تولیا تز نماز و روزه و عبادتت د ت نمای کواند .مسالما ماؤم تز طریاق ودتا وتجان ادت رت
عبادت می کند.تما گزترد تی وتجبات بینش معنوی به بارنمی وورد :
و منافق با موتفاق در نماااز
در نماز و روزه وح وزکات

تز ی ت تیاازه وید نای ناایاز

با منافق مؤمنا در برد ومات

(7/1و)322
بر ال

یصویری که بر ی به تشتباه تز موالنا یر یم کرده تند  -که در طریرت تو تفرتد می یوتنناد فاارغ

تز ودتا و ر وم مسلّم دینی  ،به یکامل رود اود بپردتزناد  -موالناا یلکیاد مای کندکاه اارو و یاامبرت
رتینمایا روحانی بورند و ونها رت بر یمه چیز مردم می دتند :
چاو کاه در اارو حاق بگریختاای

بااااااا روت تنبیااااااا ومیختاااااای

یساات ااارو حااال یااای تنبیااا

ماییاااااا بحااااار ااااااک تنبیاااااا

ور بخااوتنی و نااه تی ااارو ااذیر

تنبیااااا و تولیااااا رت دیااااده گیاااار

ور ااذیرتیی چااو بر ااوتنی اصااص

ماارغ جاناات ینااگ ویااد در افااص

...ما بدی ر تیم زی ینگای افاص

جز که تی ره نیست چارۀ تیا افاص
( 1127/1به بعد)

" بدی یریین ونچه تنسانیت تنسا رت رام می زند و وجه یمایز تو رت با ایر کاینات ی مای ریازد... ،باه
کارگیری صحیح نیرویای ود در یرکیبی ازگار و حساا شده و ره یمود به وی ورمانی تنسانی ت ات
کااه نهایاات و وصااول بااه وبوااخور عوااق و معرفاات و د ااتیابی بااه یویاات تنسااانی  ،تنسااا کاماال ،
...ت ت(کو ا ")144 ،1221،ونردبام تی عروج در مکتن موالنا ،نماز عاشرانه معرفی می شود.
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