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چکیده

نماز پرکاربردترین واجب عبادی در آیات قرآن و بهترین وس��یله تقرب به درگاه الهی
است که ظاهر و باطن و بلکه بطون تودرتویی دارد و افزون بر احکام و آداب ظاهری،
تشریع یکایک اجزای آن از فلسفه خاص و اس��رار ویژه ای برخوردار است .این مقاله
با هدف پژوهش در روای��ات رضوی ،احادیث صادر ش��ده از آن حضرت در خصوص
اس��رار نماز را گردآوری کرده و با بهره گیری از نظرات ش��ارحان حدیث ،عارفان و
نگارندگان کتابهای اسرار الصاله و با ژرف اندیشی در مضامین روایات به ویژه تحلیل
َاب» به این نتیجه دست یافته که روایات رضوی درباره نماز
«الصَّ لاَ ُة لَهَا أَ ْرب َ َع ُة آلاَ ِف ب ٍ
افزون بر اینکه اثبات میکند نماز دارای سر و راز است ،به مراتب اسرار نماز و نیز سر
و راز پارهای از اجزا و مقدمات نماز پرداخته است .همچنین راز هر یک از بخشهای
این معجون معنوی را بیان کرده و به این نتیجه رسیده که تنها وجه مورد قبول در معنای
حدیث نامبرده دارای اسرار ویژه بودن نماز است.

واژههای کلیدی:

حدیث رضوی ،اسرار نماز ،علل تشریع.

 - 1نماز دارای چهار هزار در است.
 - 2استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرسk.roohi@modares.ac.ir .
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َاب»
آل ِف ب ٍ
«الص اَل ُة لَهَا أَرْ بَعَةُ اَ
با تاکید بر روایت َّ
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 .1طرح مسئله
نماز معجونی از عبادتها و پرستش خدا و برخوردار از آثار معنوی ویژهای در انسان است که
به هیچوجه قابل انکار نیست .چنین آثار معنوی به طور قطع از نماز ظاهری و شفاهی برنمیآید،
بنابراین در ورای ظاه��ر نماز ،جنبه باطنی و معنوی نهفته است که آثار تکوینی نماز از آن منش��أ
میگیرد .از آنجا که انسان دارای ساحتهای وجودی است ،نیل به هر مرتبهوجودی ،بهرهمندی
معنوی ویژه همان مرتبه را برای فرد ب��ه ارمغان میآورد .با دست یابی به اس��رار الصاله عالوه بر
جسم ،سایر ابعاد وجودی انس��ان نیز در حال اقامه نماز است .آنچه در اسرار الصاله نقش اساسی
دارد «حضورقلب» است و «توجه» و «تمرکز» در رسیدن به «حض��ور قلب» نقش اساسی دارد.
بدون توجه و تمرکز فهم سر نماز امکان پذیر نخواهد بود .امام خمینی(ره) حضور قلب را دو قسم
دانس��ته است .1 :حضور قلب در عبادت .2 .حضورقلب در معبود .حضور قلب در عبادت به معنای
توجه به خود عبادت است که خود مراتبی دارد و حضور قلب در معبود به معنای توجه به حضرت
حق است؛ یعنی انسان در هنگام نماز خواندن افزون بر توجه به معنای اذکار به خود خداوند توجه
میکند .حضور قلب در معبود به دو مرحله تقسیم میشود .1 :توجه به اینکه من در محضر خدا
هستم ،خدا مرا نگاه میکند .2 .توجه به اینکه من خدا را میبینم و به او توجه میکنم(خمینی،
 1378ب .)8 :در مرحله اول انسان در هنگام نماز خواندن خود را در محضر خدا میبیند و به این
توجه دارد که هنگام نماز خواندن خدا او را میبیند و انس��ان در حال گف��ت و گو با اوست .اما این
گونه توجه در بخش خاصی از نماز خالصه نمی شود ،بلکه اجزا و ارکان نماز عالوه بر ظاهر فیزیکی،
باطن و سری دارند .برای بیان سر اجمالی اجزا و ارکان نماز باید دانست فقها احکام و آداب نماز را
به سه بخش  .1مقدمات نماز .2 .اجزا و افعال نماز و  .3تعقیبات نماز تقسیم کرده اند .مقدمات ،اجزا
و تعقیبات نماز  -ش��امل .1 :طهارت  .2ستر  .3مکان  .4وقت  .5رو به قبله بودن  .6اذان و اقامه .7
نیت  .8تکبیره االحرام  .9قیام  .10قرائت  .11رکوع  .12سجده  .13 .قنوت  .14تشهد  .15سالم
 .16تعقیبات  .17اذکار  .18ترتیب  .19مواالت هر یک سر و باطن خاصی دارند .این گونه نگرش
ن
به نماز در درجه اول برگرفته از آموزههای قرآنی و روایی است .از آیات ،روایات و سیره معصوما 

(ع)

استفاده میش��ود که نماز عالوه بر پوسته ظاهری الیههای باطنی متع��ددی دارد .قرآن کریم از
جنبههای گوناگون به مسئله اسرار نماز پرداخته است .برخی از آیات به اهمیت حضور قلب ،برخی
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بقره 238 ،153 ،45 ،؛ نس��اء  43 ،؛ مائده  91 ،؛ انفال 35 ،؛ توب��ه  54 ،؛ ابراهیم 40 ،؛ مریم  31 ،؛
مریم  59 ،؛ طه 14 ،؛ مؤمنون 2 ،؛ عنکبوت 45؛ معارج  22-23 ،؛ معارج 34 ،؛ ماعون . 6 - 4 ،نیز
در سیره پیامبر اکرم(ص) آمده است که هنگام نم��از صدایی مانند صدای قابلمه هنگام به جوش
آمدن از سینه او شنیده میشد« :إنه كان إذا قام إلى الصالة ،سمع لصدره أزير كأزير المرجل على
ي من شدة البكا»(بحرانی ،1374 ،ج .)749 :3عایشه نقل میکند «پیامبر همراه ما میگفت
األثاف 
و میشنید اما همین که وقت نماز میشد همه چیز را فراموش میکرد» .حضرت علی(ع) در معنای
ْت ال ِّزيَا َرةِ َو ال ْمُ نَاجَ اةِ
َت الصَّ لةُ فِي الإْ ِقَا َم ِة أَنْ قَدْ حَ انَ َوق ُ
َت الصَّ لةُ» میفرمایدَ « :و َم ْعنَى قَدْ قَام ِ
«قَدْ قَام ِ
ْك ال ْمُ نَى َو الْوُصُ ولِ إِل َى اللهَّ ِ َع َّزوَجَ لَّ َو إِل َى َكرَا َم ِت ِه َو َع ْف ِو ِه َو رِضْ وَان ِ ِه َو ُغ ْفرَانِه»(ابن
َو قَضَ ا ِء ال ْحَ وَائ ِجِ َو َدر ِ
طاووس )148 :1406 ،؛وقت زيارت و ديدار و مناجات و برآورده شدن حوايج و نيل به آرزو و رسيدن
و وصول به خداوند -عزّوجلّ  -و به كرامت و عفو و خشنودى و آمرزش اش فرا رسيد .در سیره امام
حسن(ع) است که هنگام وضو گرفتن رنگ صورتش��ان زرد میشد(.ابن طاووس)51 :1406 ،؛ اگر
این وضو فقط یک پوسته ظاهری داش��ت آن حضرت که از همه بهتر آن را انجام میداد پس چرا
رنگ از چهره شان میپرید؟ بنابراین ،این گریه ،تغییر رنگ و  ....که در سیره معصومان(ع) مشاهده
میشود مربوط به ظاهر نماز نمی شود بلکه حکایت از الیههای باطنی نماز دارد.
عالوه بر سیره معصومان(ع) درکلمات الهی و فرمایش��ات معصوم��ان(ع) نکاتی درباره چگونگی
توجه کردن هنگام به جا آوردن کردار و گفتار نماز هست که ناظر به باطن نماز است .دانشمندان
اسالمی با هدف تبیین و کشف اسرار باطنی نماز اقدام به نگارش کتابهایی به نام «اسرار الصاله»
کرده اند .برخی از منابعی که میتوان پیشینه اسرار الصاله را از آنها استخراج کرد ،افزون بر قرآن
کریم ،روایات و سیره معصومان(ع) که منابع اصلی به شمار میآیند ،کتابهای متعددی است که
بزرگان اخالق و عرفان که نگاشته اند و معروف ترین آنها از نگاشتههای عالمان شیعی عبارتند از:
«اسرار الصاله» شهید ثانی ،با نام «التنبیهات العلیه علی وظائف الصاله القلبیه» و «سر الصاله» و
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به آثار حضور قلب و برخی به مراتب حضور قلب اش��اره میکند .پاره ای از این آیات عبارت اند از:
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«فالح السائل» سیدبن طاووس« ،1أنوار الحقيقة و أطوار الطريقة و أسرار الشريعة» سید حیدر آملی،2
«المحجه البیضاء» و «الحقایق» فیض کاشانی« ،3اسرار الصاله» قاضی سعید قمی« ،اسرار الصاله»
آقا میرزا جواد ملکی تبریزی« ،آداب الصاله» و «سر الصاله» امام خمینی(رحمهم اهلل تعالی)
این مقاله در صدد است با هدف پژوهش در روایات رضوی ،احادیث صادر شده از آن حضرت در
خصوص اسرار نماز را گردآوری کند و با بهره گیری از سخن شارحان حدیث ،عارفان و نگارندگان
کتابهای اسرار الصاله و همچنین با ژرف اندیش��ی در مضامین روایات ،به ویژه به تحلیل حدیث
َاب» و تبیین معنای آن را بپردازد.
«الصَّ لاَ ُة لَهَا أَ ْرب َ َع ُة آلاَ ِف ب ٍ
 .2مفهوم شناسی
توجه دقيق به معاني مفاهیم��ی كه در مبحث اسرار الصاله كارب��رد دارد براي تفهيم موضوع
ضروري است؛ از این رو ابتدا بايد تعریف دقیقی از این مفاهیم ارائه داده شود .این مفاهیم عبارتند
از.1 :احکام الصاله  .2آداب الصاله  .3اسرار الصاله  .4علل الشرایع .در این بخش سعی خواهد شد
با ارائه تعریف جامع و دقیق از این اصطالحات محدوده هر یک مشخص شود و آنها را از یکدیگر
تفکیک کنیم تا معنای واقعی اسرار الصاله را بهتر قابل درک باشد.
 .1-2احکام الصاله
احکام شامل افعال فیزیکی و اعمالی میشود که به وسیله اعضا و جوارح انجام میگیرد .احکام
مربوط به این دسته از اعمال در دانش «فقه» تبیین میش��ود .این اعم��ال الیه اول ابعاد وجودی
انس��ان را در برمی گیرد .در واقع احکام در برابر آداب و اسرار ،به احکام واجبی گفته میش��ود که
مربوط به صورت ظاهری نم��از اعم از گفتار(اذکار) و کردار(افعال) و ت��ا حدودی نیت است .برای
 - 1وی در مقدمه کتاب «فالح السائل» اذعان می کند که کتابی به نام «أسرار الصّ لوات و أنوار الدّ عوات» يا «مختار الدّ عوات و أسرار الصّ الة» خواهد نگاشت و در
ادامه می نویسد :البتّه اگر خداوند -جلّ جالله -توفيق تأليف و نگارش اين كتاب يعنى (جلد پنجم) را به من بدهد ،تا زمانى كه در قيد حيات هستم ،آن را مخفى نگاه
داشته و به كسى نشان نخواهم داد ،مگر اينكه خداوند كه اجازه من به دست اوست ،دستور دهد كه پيش از وفاتم به كسى ارائه بدهم .ولی متاسفانه این کتاب و نیز جلد
دوم «فالح السائل» نیز به طور کامل از بین رفت است .ر.ک :روحی .42 ،1380 ،در جلد اول این کتاب ایشان نکاتی درباره اسرار نماز بیان می کند که برای توجه
به آداب قلبی نماز واقعا بکر و بدون پیشینه است و برای اولین بار توسط او ارائه می شود.
 - 2سید حیدر آملی در این کتاب عالوه بر اسرار نماز به اسرار سایر عبادات مانند روزه ،زکات و  ...می پردازد ،وی در این کتاب «شریعت ،طریقت و حقیقت» نماز
را بیان می کند ،شریعت مربوط است به حوزه آداب و احکام نماز ،طریقت مراتب ابتدایی اسرارالصاله و حقیقت شهودهایی است که مربوط به مراتب توحیدی اسرار
الصاله می شود .ر.ک :آملى.10 :1382 ،
 - 3فیض کاشانی مطالب غزالی را در احیاء العلوم مطابق با مذهب شیعه تحریر و تهذیب کرده و «المحجه البیضاء» نام نهاده است .ر.ک :فيض كاشانى 1417 ،ق،
ج.4-1 :1
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تکلیفی و  .2احکام وضعی تقس��یم میش��ود .بنابراین احکام نماز عبارت است از مجموعه ای از
حکمهای تکلیفی و وضعی .ش��هید صدر تعریفی جامع از احکام تکلیفی و وضعی ارائه داده است
که تفاوت بین این دو را کامال مشخص میکند .در این معنا احكام تكليفي احكامي هستند كه به
طور مستقيم به فعل مكلّف مربوط ميشود(صدر 1418 ،ق ،ج )162 :1که خود بر پنج نوع تقسیم
ميش��ود .1 :واجب :كاري كه انجام دادن آن الزامي بوده و مكلّف موظّ ف به انجام آن است .مانند
تکبیره االحرام(گفت��اری) و رکوع و سجود(کرداری)  .2حرام :كاري ك��ه ترك آن الزامي و مكلّف
مس��تحب :كاري ك��ه انجام دادن آن بهتر
ّ
موظّ ف به ترك آن است .مانند سخن گفتن در نماز .3
است ،مثل تکرار برخی ذکرها در نماز .4 .مكروه :كاري كه انجام ندادن آن بهتر است ،مانند تمدد
اعصاب و انگشت شکستن .5 .مباح :كاري كه انجام دادن و ندادن آن از نظر شرع يكسان است .اما
احكام وضعي احكامي هستند كه به طور غير مستقيم به فعل مكلّف مربوط نميشود ،مانند احكام
طهارت و نجاسات يا صحّ ت و بطالن که مستقیم تکلیفی را بر دوش انسان نمی گذارد بلکه الزمه
یا سرانجام یک حکم به احکام تکلیفی منجر میشود.
 .2-2آداب الصاله
واژه آداب از ریشه ادب در لغت به معنای گفتار یا کردار همراه با زیبایی و ظرافت خاصی است
به طوری که مورد پس��ند مردم باش��د(ابن منظور ،بی تا ،ج )206 :1برای مثال بنشین ،بتمرگ و
بفرما هر سه برای نشستن استفاده میشود و در این میان واژه «بفرما» که با ظرافت گفتاری توام
است ،گفتار مودبانه به شمار میآید .عالمه طباطبایی یادآور میشود که از نظر اسالم زمانی گفتار
یا کرداری مودبانه است که با ظرافت توحیدی به جا آورده ش��ود نه فقط ظاهری آراسته داش��ته
باشد(طباطبایی1393 ،ق ،ج .)256 : 6در واقع ادب توحیدی به این معنا که کاری که انسان انجام
میدهد عالوه بر حسن فعلی و ظاهر آراسته ،حسن فاعلی نیز داشته باشد ،یعنی برای خدا انجام
گرفته باش��د .در این حالت است که آن کار مودبانه است ،برای مثال به کس��ی که زیبا خطاطی
میکند میگویند هنرمند اما هنر اسالمی این است که خط��اط با نگرش توحیدی خطاطی کند
یعنی لحظه به لحظه که مینویس��د خدا را در نظر داش��ته باش��د .به چنین کاری در اسالم ادب
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توضیح بیشتر باید یادآور شد که احکام شرعی در یک تقس��یم بندی کلی به دو دسته .1 :احکام
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توحیدی گفته میشود .با این حال منظور از آداب در مقابل احکام یعنی انجام مستحبات و ترک
مکروهات در این معنا آداب بخشی از احکام تکلیفی محسوب میشود.
 .3-2اسرار الصاله
اسرار به معنای رازهای درونی نماز است و منظور توجهها و تمرکز هایی است که در نماز صورت
میگیرد؛ از قبیل توجه به معنای نماز ،حضورقلب داش��تن و  ...که خ��ود الیههای متعددی دارد.
در واقع اسرار الصاله به معنای پی بردن به الیهه��ای باطنی نماز است و به بیان ساده تر در هنگام
ادای نماز عالوه بر خم و راست کردن جسمانی و رعایت احکام و آداب نماز ،روح نیز حضور دارد و
توجه میکند .با توجه به این که روح به چه چیزی توجه کند اسرار نماز الیههای ژرف و ژرف تری
مییابد .در حقیقت با «اسرار» انسان از پوسته و شکل ظاهری نماز عبور میکند و به مغز و روح و
آداب و احکام قلبی و روحی نماز دست مییابد .بدین لحاظ «شهید ثانی» کتاب خود را در زمینه
اسرار الصاله ،مکمل دو کتاب “االلفیه” و “النفلیه” برشمرده و «التنبیهات العلیه علی وظائف الصاله
القلبیه» نام نهاده است(شهید ثانی .)67-66 :1371 ،در واقع ،روح نماز در «سر» نماز است و انسان
با گفتار و کردار فقط به نماز ظاهری دست مییابد اما زمانی با اسرار و حقایق واقعی نماز آشنا شد
با توجهات عمیق و عمیق تر در هر مرحله میتواند به نم��ازی دست یاید که جنس آن متفاوت از
جنس نماز قبلی باشد .امام خمینی(ره) در زمینه اسرار الصاله دیدگاه خاصی دارد و معتقد است
نماز فقط یک سر دارد و آن توحید است؛ در نتیجه اسرار را به صورت مفرد «سر» بیان کرده و کتابی
به نام «سر الصاله» به نگارش در آورده است و بر همین اساس مستحبات و مراحل ابتدایی الیههای
باطنی نماز را که دیگران به عنوان اسرار نماز شمردهاند در شمار «آداب الصاله» دانسته و کتابی با
همین نام تالیف کرده است .از سخن ایشان در آغاز این کتاب برمی آید که کتاب «سر الصاله» را
برای خواص و کتاب «آداب الصاله» را برای عموم مردم نگاشته است(خمینی 1378 ،الف )2 :امام
خمینی(ره) گرچه در این کتاب قصد دارد سر توحیدی نماز را به صورت کامل بیان کند اما آن را
به صورت اجمالی توضیح میدهد .بنابراین در اصطالح عموم سر الصاله نویسان ،احکام نماز عبارت
است از واجبات نماز ،آداب نماز مستحبات و مکروهات نماز و اسرار شامل الیههای چندگانه نماز
است اما از نظر امام خمینی(ره) احکام عبارت است از واجبات نماز ،آداب مس��تحبات و الیهها و
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است از تنها مغز اصلی نماز که آن توحید است.
 .4-2علل الشرایع
علل الشرایع به فلس��فه احکام که ائمه(ع) در روایات متعدد بیان کرده اند میپردازد؛ بنابراین
علل الشرایع تالشی است از سوی راویان حدیث در ضمن روایاتی که از ائمه(ع) فلسفه و علت تشریع
حکم را سوال کرده اند .بهترین کتابی که در این زمینه نوشته ش��ده کتاب «علل الشرایع» شیخ
صدوق است که در آن کتاب روایات فلسفه احکام و علل الشرایع را نقل کرده است .از قبیل این که
چرا نماز صبح دو رکعت است؟ چرا نماز ظهر باید آهس��ته خوانده شود؟ چرا گذاشتن انگشتر در
دست راست مستحب و در دست چپ مکروه است؟ و  . ...مرحوم صدوق در «علل الشرایع» عالوه بر
فلسفه احکام واجب و مستحب ،فلسفه تمام آموزههای دینی معصومان(ع) را ذکر کرده است .اموری
مانند القاب و اوصاف معصومان(ع) ،وجه نام گذاری آنها و  . ...به عنوان مثال چرا پیامبر اکرم(ص)
به امیرالمومنین(ع) ابو تراب گفته است؟ چرا انبیا(ع) مرتکب ترک اولی شده اند؟ چرا حضرت آدم

(ع)

مرتکب گناه شد؟ و فلسفه امور دیگر نیز افزون بر محدوده احکام به صورت مسامحه در کتاب علل
الشرایع بیان شده است.
در هر حال ،در نگاه نخست به نظر میرسد که دو اصطالح “ علل الشرایع” و” اسرار الصاله” به
یک معناست اما با بررسی دقیق پی میبریم که این دو کامال متمایز از یکدیگر هستند هرچند نقاط
اشتراکی با یکدیگر دارند؛ زیرا علل الش��رایع بیان میکند که انجام دادن فالن عمل این خاصیت
را دارد و تاثیرگذاری آن ارتباطی به توجه انسان ندارد اما اسرارالصاله ناظر به توجه انسان است و
زمانی انس��ان به آن دست مییابد که حین انجام عمل به آن توجه داشته باشد .اما نقطه اشتراک
این دو اصطالح این است که ما میتوانیم از برخی از روایات که معصومان(ع) درباره علل الش��رایع
بیان فرموده اند به صورت کاربردی استفاده اسرار الصلوتی کنیم .برای مثال در روایتی از امام رضا

(ع)

ْب مِنَ الاِ ب ْ ِتهَالِ َو
«لَنَّ َرفْعَ الْيَدَ يْنِ ضَ ر ٌ
فلسفه تکبیر ،گونه ای از تس��لیم و تضرع ذکر ش��ده است :أِ
ال َّت َبتُّلِ َو التَّضَ ُّر ِع »(حر عاملی1409 ،ق ،ج  )29 : 6این روایت گرچه فلس��فه تکبیر در نماز را بیان
میکند اما از آن میتوان استفاده کرد که اگر انسان هنگام گفتن «اهلل اکبر» توجه کند و آن حالت
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تسلیم را هم در دل داشته باشد ،به سر الصاله نیز دست مییابد .در حقیقت در اسرار الصاله عالوه
بر نما ِز گفتاری و رفتاری ذهن و روح انس��ان نیز به چیزی توجه میکند .بنابراین «علل الشرایع»
مصلحت و مفسده فعل یعنی خاصیت طبیعی و تکوینی آن را بیان میکند .مانند این که خاصیت
آتش سوزاندن است چه انسان اراده کند و چه اراده نکند .یا مانند دارو که انسان توجه کند یا توجه
نکند اثر خودش را میگذارد؛ اما در اسرار الصاله تا انسان توجه نکند آن اثر را از آن فعل نمی گیرد
و نتیجه گیری منوط به توجه و تمرکز انسان است .در واقع در اسرار الصاله انسان از روایت به نوعی
استفاده کاربردی و دستورالعملی میکند .به عالوه علل الشرایع درباره همه عبادت هاست در حالی
که اسرار الصاله فقط به نماز میپردازد.
 .3روایات رضوی درباره اسرار نماز
عالوه بر آیات قرآن کریم ،معصومان(ع) نیز بر اهمیت حضور قلب در نماز تاکید فراوان کرده و
در روایات متعدد به آثار حضور قلب ،مراتب حضور قلب و  ...پرداخته اند .ما در این مبحث از میان
آن دسته از روایات امام رضا(ع) که موضوع آنها اسرار نماز است یا ارتباطی با اسرار نماز دارد ،حدیث
«الصَّ لةُ لَهَا أَ ْربَع َُ��ة آلاَ فِ ب َابٍ » را برگزیده ایم و تحلیل خواهیم ک��رد و در آغاز به روایات دیگر امام
رضا(ع) در این زمینه خواهیم پرداخت .با کاوش��ی که در احادیث رض��وی انجام گرفت در مجموع
هفت روایت در این زمینه به دست آمد ک��ه البته دو روایت مکتوب محمد ب��ن سنان و فضل بن
شاذان بسیار مفصل هستند و به ویژه حدیث فضل بن شاذان اگر بخواهد مشروح بیان شود ،رساله
جداگانه ای را میطلبد.
در حدیثی از امام رضا(ع) آمده است« :الصَّ ل ُة ُق ْرب َانُ ك ُِ��ل تَقِيٍ»(ابن بابويه1404 ،ق ،ج)7 :2؛
نماز ابزار تقرب و نزدیکی به خدا برای هر شخص باتقواست .این روايت به س ّر نماز اشاره دارد و این
که راز نماز نزديكي و قرب به خداوند است؛ زیرا زمانی این مسأله در نماز پدید میآید و نماز مایه
قرب به خداوند ميشود که انسان نماز را با حضور قلب به جا آورد و به احکام ظاهری و پوسته نماز
ْس ال ْ ِعبَا َد ُة َك ْث َر َة الصَّ لةِ َو الصَّ ْو ِم
بسنده نکند .در روایتی دیگر از حضرت امام رضا(ع) آمده است « :لَي َ
إِن َّمَ ا ال ْ ِعبَا َد ُة ال َّت َف ُّك ُر فِي أَ ْم ِر اللهَِّ َع َّز َو جَ لَّ »(کلینی1407 ،ق،ج)55 :2؛ عبادت به زيادي نماز و روزه
نيس��ت ،بلكه ارزش عبادت تفكّر در امر خداوند است .اگر توجه شود که عبادت دو گونه است)1 :
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عبادتي كه با توجّ ه و حضور قلب انجام میگیرد .از این روايت برداشت میشود عبادتي كه با حضور
قلب انجام میگیرد بسيار ارزشمندتر از عبادتي است كه با بدن انجام ميگيرد .به ویژه آن که توجه
شود ممکن است منظور از تفكّر ،تمركز باشد .چنان که شبس��تري در پاسخ هروی که ميپرسد:
«نخست از فكر خويشم در تحيّر /چه باشد آن كه گويندش تفكّر» پاسخ ميدهد« :تفكّر رفتن از
باطل سوي حقّ  /به جزء وندر بديدن كلّ مطلق»(سعادت پ��رور )40-39 :1383 ،در اين روايت
نيز با توسع معنایی عبادت ،تفكّر به نوعی عبادت برتر به ش��مار آمده  ،و این مسأله در برابر نماز و
روزه قرار داده شده است؛ بنابراین ،مراد از نماز نکوهیده نماز بدون توجه به معنای آن و نماز بدون
حضور قلب و صرف خم و راست شدن خواهد بود .چرا که ،نماز داراي ظاهر و باطن است و باطن آن
كه نوعی تمركز و توجّ ه به خداوند و حضور قلب است بايد بيش��تر مد نظر باشد .اين تفكّر و تمرکز
که توجه به امر خداست ،هنگام اقامه نماز به سه معناست .1 :توجّ ه به نقص خود و عظمت خداوند
 .2هر چيزي به خداوند نياز دارد و از خداوند ناشي شده است  .3تفكّر درباره رحيم بودن ،بزرگي و
عظمت خداوند و اين كه به چه اندازه قدرت دارد و بر كلّ هستي سايه افكنده میباشد.
همچنین در حدیثی علي بن حسن فضال به نقل از پدرش از امام رضا(ع) نقل كرده است كه از
حضرت ميپرسد معناي سجده شكر پس از نماز فريضه چيست؟ حضرت میفرماید :اين سجده
براي تشكر از خداوند است .كمترين عبارت آن گفتن سه مرتبه «شُ ��كْرا ً للِهَّ ِ» است .براي اين كه
مرا موفق نمود تا بندگي او را كنم و نماز واجب را به جا بياورم و شكر موجب زياده است(ابن بابويه،
1404ق ،ج )281 :1از این حدیث استفاده ميشود كه فلس��فه نماز خواندن شكر و سپاسگزاري
است .همچنان که خداوند ميفرمايد« :لَئِنْ شَ َك ْرتُمْ أَلَزِيدَ ن َّكُ مْ»(ابراهیم )7 ،اگر شكر كنيد من زياد
ال اگر
ميكنم و منظور از زياد كردن در هر زمینه ای افزودن نعمت متناسب با مورد شكر است .مث ً
كسي نماز واجب بخواند و آن نماز كاستي داشته باش��د با خواندن نمازهاي نافله كاستيهاي آن
نماز را جبران ميكند ،ولي اگر نوافل نيز كاستي داشته باشد با سجده شكر كاستيهاي آن جبران
ميش��ود .بنابراين ،اين روايت س ّر سجده و س ّر كل نماز را بيان ميكند .به نظر ميرسد اين روايت
برگرفته از اين آيه قرآن باشد كه خداوند به حضرت موسي(ع) ميفرمايد« :أَقِمِ الصَّ الةَ ل ِ ِذ ْكرِي»(طه،
)14؛ نماز را برپادار براي ياد كرد من ،به ضمیمه حدیثی ک��ه میفرماید« :إ ِنَّ َقوْماً َعبَدُ وا اللهَّ َ َر ْغبَ ًة
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ْك ِعبَا َدةُ
ْك ِعبَا َدةُ ال ْ َعبِي ِد َو إ ِنَّ َقوْماً َعبَدُ وا اللهَّ َ شُ كْرا ً َف ِتل َ
ْك ِعبَا َدةُ التُّجَّ ا ِر َو إ ِنَّ َقوْماً َعبَدُ وا اللهَّ َ َر ْهبَ ًة َف ِتل َ
َف ِتل َ
الَأْحْ رَار»(ش��ریف رضی1414 ،ق)510 :؛ مردمى خدا را به اميد بخشش پرستيدند ،اين پرستش
بازرگانان است ،و گروهى او را از روى ترس عبادت كردند و اين عبادت بردگان است و گروهى وى
را براى سپاس پرستيدند و اين پرستش آزادگان است .از این حدیث برمی آید عبادت که مغز آن
ذکر و یاد کرد خداوند به سه صورت است .1 :ترس از جهنّم .2 ،به طمع بهش��ت .3 ،عبادتی كه از
روي شكر باشد ،يعني فقط و فقط براي خدا باشد .بر اين اساس ،امام رضا(ع) در روايت مورد بحث
به س ّر نماز و س ّر سجده اشاره ميكند.
در حدیث دیگر در کتاب فقهالرضا(ع) به اسرار نماز و لزوم رعایت خشوع باطنی و قلبی افزون بر
خضوع ظاهری و ترس از عظمت خدا و اقبال و توجه با تمام وجود و روی برنگرداندن از خدا تصریح
شده است(.منسوب به على بن موسى(ع) 1406 ،ق)102 -101 :
نیز در روایت علل الصاله فضل بن شاذان که ايشان از لحاظ علمي از برجسته ترين اصحاب امام
رضا(ع) است ،به نقل از امام رضا(ع) تصریح به اسرار نماز شده است .طی این حدیث مفصل که فضل
بن شاذان ميگويد که من آن را در يك مجلس از حضرت امام رضا(ع) نشنيده ام ،بلكه حضرت در
مجالس و موقع ّيتهاي مختلف مطالبي را بيان فرمودند و من آنها را گرد آورده و تأليف کردهام.
قسمتهاي بس��ياري از اين روايت درباره علل الش��رايع است و در البه الي اين شرايع به س ّر نماز
اشاره شده است(ابن بابویه1404 ،ق ،ج ) 106-103 :2به طور كلي از این حدیث برداشت ميشود
كه رمز اصلي تمام الفاظ ،حركات و فعلهاي نماز بر مح��ور توحيد و توجّ ه به خدا و توجّ ه دادن به
خداوند(با زبان يا با حركت) است .روایت دیگر مکتوب محمد بن سنان و در زمینه علل الش��رایع
است و طی آن نیز به فلسفه تشریع و ذکر اسرار احکام بسیاری از جمله احکام نماز پرداخته شده
است(.ابن بابويه ،1363 ،ج )215-214: 1و سر انجام روایتی که در ادامه خواهد آمد  ،جزو احادیث
رضوی در زمینه اسرار نماز به ش��مار میآید که فقط به نکات اسرار الصالتی این روایت که در باره
چهار هزار در یا حد داشتن نماز است ،میپردازیم.
َاب»
آل ِف ب ٍ
«الص اَل ُة لَهَا أَرْ بَعَةُ اَ
 .4تحلیل و نقد دیدگاهها در شرح حدیث َّ

َاب»(اب��ن بابویه1404 ،ق،
در روایتی از امام رض��ا(ع) آمده است« :الصَّ �َل�اَ ُة لَهَا أَ ْربَعَ�� ُة آلاَ ِف ب ٍ

اسرار نماز در حدیث رضوی

حُ دُودٍ»(مجلسی1403 ،ق ،ج)303 :79؛ نماز داراي چهار هزار در ،يا چهار هزار حدّ و مرز است .این
روایت میتواند دارای معانی گوناگون باشد .در ادامه بحث دیدگاهها و نیز وجوه احتمالی در شرح
این حدیث را تحلیل و بررسی میکنیم.
 .1-4احکام الزامی و غیر الزامی نماز
ش��هید اول بر اساس روایت نام برده هزار حکم واجب نماز را به ن��ام «الفیه» و سه هزار حکم
مستحب را به نام «نفلیه» بر اساس فتاوای خود گرد آورده است .بنابراين ،ايشان چهار هزار در را در
اين روايت اين گونه معنا و تفسير کرده و باب را به معناي حدّ (يعني مرز) گرفته است(شهید اول،
بی تا29 :؛ شهید اول1408 ،ق82 ،؛ مجلسی1403 ،ق،ج )303: 79به نظر میرسد شهید اول این
معنا را از آیات قرآن که حد به معنای حکم به کار رفته  ،استفاده کرده است .در قرآن کریم در آیات
ْك حُ دُ و ُد اللهَّ ِ»(بقره230 ،229 ،187 ،؛ نساء13 ،؛ مجادله 4،؛ طالق .)1 ،این
متعدد آمده است«:تِل َ
معنا از نظر این که تعداد احکام الزامی و غیر الزامی نماز به چهار هزار میرسد یا افزون بر آن است
هیچ اشکالی از نظر عدد ندارد؛ وانگهی ممکن است عدد چهار هزار از باب تکثیر برای نشان دادن
افزونی و فراوانی احکام نماز باشد.
با این حال به نقل از میرداماد گفته ش��ده است که به لحاظ این که تعداد قابل مالحظه احکام
واجب نماز هزار حکم و احکام مستحبی قابل مالحظه نیز هزار حکم است ،مسأله را به این صورت
توجیه کرده اند که به دلیل این که ترک هر واجبی حرام و ترک هر امر مس��تحبی مکروه است ،از
این رو احکام نماز به تعداد چهار هزار مورد خواهد رسید(.مجلس��ی1403 ،ق،ج )304: 79لیکن
این سخن به دلیل وجود تکلف در آن که هر حکم را در واقع دو بار شمار آورده است مورد اشکال
قرار گرفته است ،لذا ذکر عدد هزار برای تعداد بس��یار حمل شده است اگرچه به این تعداد نرسد؛
موضوعی که در زبان عربی رایج است(فیض کاشانی1406 ،ق ،ج)827: 8؛ لیکن واقعیت این است
که میر داماد با فرض این که احکام قابل مالحظه دو هزار باشد این وجه را بیان کرده است ،نه آن که
بخواهد این مبنا را پذیرفته باشد .به عبارت دیگر ،اشکال فیض کاشانی در صورت صحت این مبنا
وارد است ،ولی از وجوه دیگر که میر داماد بیان میکند ،عدم پایبندی خود میر داماد به آن ظاهر
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میشود(مجلسی1403 ،ق،ج.)304: 79
در هر حال ،به نظر میرسد معنايي كه شهيد اول ارائه ميدهد در سطح بااليي نيست؛ زيرا .1
حمل حدّ بر غیر واجبات همچنان دارای تکلف است .این جاست که احتمال دوم که در ادامه خواهد
آمد تقویت خواهد شد .2 .چنانکه گفته شد اين روايت نقل ديگري به عنوان چهار هزار باب دارد:
َاب»؛ نماز داراي چهار هزار در است و «در» يعني آن چيزي كه به نماز وارد
«الصَّ لاَ ُة لَهَا أَ ْرب َ َع ُة آلاَ ِف ب ٍ
ميشود ،خود نماز نيست .امّا شهيد اول به گونه اي معنا ميكند كه گويي خود نماز قسمت هایی
دارد و از اينها تشكيل شده است .بر اساس این اشکال ،احتمال دوم نیز که بر مبنای فقط معنای
«حد» بدون مالحظه «باب» شکل گرفته است ،همچنان دارای اشکال خواهد بود.
 .2-4احکام الزامی نماز
ممکن است همان گونه که از میر داماد نقل شده مقصود فقط احکام واجب نماز مراد باشد که
بسامد آنها بدون محاسبه سایر احکام به چهار هزار حکم میرسد(مجلسی1403 ،ق،ج)304 : 79
 .3-4معیار قبولی یا در بردارنده خواص تمامی اعمال
ممکن است همان گونه که از میر داماد نقل شده به دلیل این که قبولی آنها منوط به قبولی
نماز است ،یا به اعتبار این که نم��از کامل دربردارنده اسرار و خ��واص و ویژگیهای روزه ،زکات ،
حج و دیگر واجبات است ،مقص��ود تمامی احکام سایر واجبات باشد(مجلس��ی1403 ،ق،ج: 79
)305-304؛ لیکن حقیقت این است که در حدیث محل بحث فقط به نماز تاکید ش��ده است .از
این گذشته قبولی نماز از آثار نماز است و دیگر این که نماز آثار تمامی عبادتها را دارد ،اول الکالم
است ،حتی اگر بپذیریم که نماز انواع و گونههای مختلف اسرار تمامی عبادتها را دارد به این معنا
نیست که دربردارنده تمامی اسرار آن هاست ،و گرنه جانشین آنها میشد.
 .4-4دری به سوی قرب یا ربط به خدا
امکان دارد منظور از «باب» درهای قرب به خدا باشد .یعنی نماز چهار هزار «در» قرب و نزدیکی
باشد(.مجلسی ،بی تا ،ج283 : 4؛ مجلس��ی ،163 ،ج25 : 15؛ مجلسی1403 ،ق،ج )303 : 79یا
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مجلس��ی1403 ،ق،ج )303 : 79بر این اساس نماز چهار هزار «در» قرب و نزدیک و ربط به برای
ایجاد ارتباط معنوی انسان با خدا را باز میکند.
این دو احتمال اگر چه در نظر نخست بسیار دلپذیر است ولی واقعیت این است که در حدیث
بحث شده سخن از این است که نماز دارای در یا حد است ،نه آن که نماز در و حدی برای چیز دیگر
از جمله قرب خداست .لذا این دو وجه نیز مخالف با ظهور این حدیث خواهند بود.
 .5-4درهای آسمانی
ممکن است منظور از «باب» درهای آسمان باش��د .یعنی نماز چهار ه��زار «در» بین زمین و
آسمان برای پذیرش نماز باشد به این صورت که هریک از نمازها از برخی یا هر کدام از تمامی ابواب
صعود میکند(.ملکی تبریزی ،بی تا113 :؛ مجلسی ،بی تا ،ج283 : 4؛ مجلسی ،163 ،ج25 : 15؛
مجلسی1403 ،ق،ج)303 : 79
این احتمال نیز به لحاظ این که در را برای چیز دیگ��ر یا از نوع دیگر غیر از حقیقت نماز پیش
فرض گرفته است ،مطابق با ظهور این حدیث نخواهد بود که بیان میکند نماز خود دارای در است،
نه آن که در صورت پذیرش و قبولی از درهای آسمان عبور و صعود میکند .لذا اگر چه این امر خود
مطابق با واقع است ،لیکن توجیه صحیحی برای حدیث مورد بحث به شمار نمی آید.
 .6-4دربانان و فرشتگان
همان گونه که از میر داماد نقل ش��ده منظ��ور از واژه «ابواب» ،از باب تکثی��ر و نه ذکر دقیق
عدد ،خود فرش��تگان که دربان آسمانها برای بررسی اعمال از جمله نماز هس��تند ،اراده ش��ده
است(مجلسی1403 ،ق،ج .)306 -305 : 79این وجه نیز از راه مجاز در صدد توجیه کاربرد معنای
در به دربان یعنی فرش��تگانی است که اعمال را بررسی میکنند .درباره معنای حدیث بحث شده
مجاز وجهی بس��یار بعید است و تنها در صورت عدم امکان حمل لفظ عب��ارت بر معنای حقیقی
توسعه یافته یا مجاز قریب میتوان بدان گرایید ،لذا این احتمال نیز غیر موجه خواهد بود.
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 .7-4موجودات آسمانی و مجرد
همان گونه که از میر داماد نقل ش��ده از «ابواب» ،موجودات و عق��ول و نفوس سماوی اعم از
افالک ،کرسی و عرش که محل صعود اعمال از جمله نماز هس��تند ،اراده ش��ده است(.مجلسی،
1403ق،ج.)306 : 79
محمد باقر مجلس��ی وجوه اختصاصی را که از می��ر داماد نقل کرده اگر چ��ه در جایی فقط با
جمله «و اهلل يعلم حقایق كالمهم و هم عليهم السالم(».مجلس��ی ،بی ت��ا ،ج )285 : 4اعتراض به
سخن میرداماد دارد ،ولی در بحار االنوار این وج��وه را با بیان این که یا ب��ه دور از ذهن است یا با
اصول پذیرفته شده در دین اسالم منافات دارد ،غیر قابل قبول میداند(مجلسی1403 ،ق،ج: 79
 .)307به نظر میرسد بیشترین اعتراض به دو وجهی باشد که ما در این مقال به عنوان وجه ششم
و هفتم( 6-4و  )7-4آورده ایم و دلیل این اعتراض به احتمال زیاد به لحاظ ابتنای وجه هفتم(-4
 )7بر هیئت بطلمیوسی میباشد ،لیکن باید توجه داش��ت که اگرچه امروزه بطالن مبنای هیئت
بطلمیوسی ثابت شده است ،این سخن دلیل بر این نمی ش��ود که بدون این مبنا سخن میرداماد
را بس��نجیم که اگر این گونه عمل کنیم از راه حمل بر مجاز میتوان ابواب یاد شده بر حدیث را بر
دربانان یا راههای گذر معنا و حمل کرد .بنابراین ،اگر اشکالی بر این دو وجه وارد شود همان حمل
بر مجاز است که در وجوه دیگر نیز مش��هود است ،لذا اشکال این وجه نیز همانند احتمال پیشین
حمل بر مجاز بعید خواهد بود و این وجه نیز وجهی غیر موجه به ش��مار میآید؛ چرا که در آن از
راه مجاز بعید شیئ بر محل گذر آن اطالق شده است که در صورت وجود معانی قریب نمی توان
بدان گرایید.
 .8-4ابواب فضل و فيض الهى
ممکن است مقصود از «باب» ابواب فضل و فيض الهى باشد ،یعنی نماز چهار هزار «در» برای
ریزش فیوضات الهی را به روی انسان باز میکند(مجلسی1403 ،ق ،ج303 : 79؛ ملکی تبریزی،
بی تا .)113 :چنین برداشت هایی از این روایت بیانگر این است که نماز معجونی است که خداوند
در اختیار انسان قرار داده تا عنایات بی شمارش را بر بنده خود نازل کند .لیکن اگر دقت شود مشابه
اشکال وارد بر احتمال چهارم بر این وجه نیز وارد خواهد بود.
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معناي دیگر این حدیث آن است كه نم��از چهار هزار مقدمه دارد که صح��ت نماز متوقف بر
آن است ،از معرفت خدا گرفته تا مقدمات دیگر(مجلسی ،163 ،ج .)25 : 15اشکال این وجه این
است که مقدماتی مانند معرفت خدا و  ...مقدمه تمامی اعمال است و نماز در این میان خصوصیت
خاصی ندارد.
 .10-4دارای اسرار اخالقی و عرفانی فراوان
ممکن است چهار هزار در یا حد  ،ناظر به اسرار نماز باشد؛ معنایی که هم در آن دو عبارت دو
روایت یاد شده یعنی چهار هزار در و چهار هزار حد به هم معنایی میرسند ،به حدی که میتوانند
جانشین یکدیگر شوند؛ بر خالف برخی معانی یاد شده که منحصرا معنای یکی از دو قرائت از دو
روایت مورد بحث است ،بر اساس این معنا ،روایت مورد بحث ویژگی يك نماز واقعي را بيان ميكند
كه چهار هزار مقدمه دارد یا دارای چهار هزار حکم و س ّر است و اين چهار هزار ،چهار هزار مقدمه اي
است كه در فكر انسان است و مانع از توجه به خداوند ميشود .در یک تحلیل اخالقی ممكن است
اين چهار هزار ناظر به چهار خلق و خوي زشت در انسان باشد كه عبارت است از  .1قوه شهويّه .2
قوه غضبيّه  .3قوه وهميّه و  .4قوه فكريّه .اين چهار قوه موجب ميشود كه فرد دلبستگي هايي پيدا
كند که بايد تمام اين دلبس��تگيها را كنار بگذارد تا توجّ ه به خدا در نماز حاصل شود؛ يا بر اساس
یک تحلیل دقیق عرفانی ميتوان اين چهار هزار تا را به چهار اسم از اسماي حسناي الهي برگرداند،
به اين معنا كه از بين اسماي الهي برخي نسبت به برخي ديگر به عنوان ستون هستند كه به آنها
«امّهات االسماء» گفته ميشود .به عنوان مثال «عليم» يكي از اركان ستون هاست به طوري كه
هر چيزي از سنخ علم را در برمي گيرد .همين طور اسمهاي ق��درت و حيات نيز از اركان اسمای
الهي هستند كه ما به آنها توجّ ه نداريم .اگر به اين اسماء توجه شود راههای رسيدن به نماز واقعي
برای انسان گشوده میشود.
بنابراین ،تطبيق روايت مورد بحث فقط بر آداب و احکام نماز بسيار دشوار است و منظور از
آن اسرار نماز است ،يعني ویژگی هايي در نماز وجود دارد كه فقط با توجّ ه ،نه فقط با خم و راست
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شدن ،نصيب فرد ميشود .اتفاقا روایت رزام از امام صادق(ع) بهترین دلیل بر شرح این حدیث است
که بعد ازنقل مضمون مورد بحث از امام صادق(ع) در ادامه به اسرار نماز میپردازد ،به گونه ای که
جمالت بعد را میتوان تفسیر و شرح حدیث مورد بحث تلقی کرد .سید بن طاووس در فصل دوّم
کتاب فالح السائل با عنوان «شرايط نمازى كه انسان را از كردار و گفتار زشت باز مىدارد» آورده
است « :ابو جعفر منص��ور [خليفه عبّاسى] در روز جمعهاى در حال��ى كه بر دست حضرت صادق
جعفر بن محمّ د عليه السّ الم تكيه زده بود ،بيرون آمد .مردى كه رزام آزادشده خالد [يا :خادم] بن
عبد اللهَّ ناميده مىشد ،گفت :اين كيس��ت كه آن قدر در نزد امير المؤمنين يعنى منصور ارجمند
است كه بر دست او تكيه زده است؟ گفته ش��د :او جعفر بن محمّ د صادق -صلّى اللهَّ عليه -است؟
وى گفت :به خدا سوگند ،نمىدانستم [اگر مىدانستم] بىگمان آرزو مىكردم كه گونه ابى جعفر
[منصور ،بر زير] نعلين جعفر مىبود .سپس در جلوی منصور ايستاد و گفت :اى امير المؤمنين! آيا
اجازه هست سؤالى بكنم؟ منصور گفت :از ايشان [يعنى امام صادق عليه السّ الم] بپرس[ .وى گفت:
مىخواهم از تو بپرسم .منصور گفت :از او بپرس ].رزام رو به امام جعفر بن محمّ د عليه السّ الم كرد
و گفت :مرا از نماز و حدود و احكام آن خبر ده .حضرت صادق عليه السّ الم فرمود :نماز چهار هزار
حدّ و حكم دارد كه تو از همه آنها مورد بازخواست ق��رار نمىگيرى .گفت :تنها حدود و احكامى
را كه ترك كردن آن جايز نيس��ت و نماز جز به آن كامل نمىگردد بفرما .امام صادق عليه السّ الم
فرمود :نماز كسى تمام و كامل است كه طهارت كامل داشته و كامل و بالغ بود ه و ساتر داشته باشد و
ت و معرفت داشته و در پيشگاه او بايستد ،و آرام گرفته و اظهار
راست بايستد و نسبت به خدا شناخ 
خش��وع و تواضع نموده و قرار بگيرد ،آن گاه ميان حالت نوميدى و آزمندى ،و شكيبايى و بىتابى
بايستد ،به گونهاى كه گويى نويد پروردگار تنها متوجّ ه او ،و وعده عذاب تنها براى اوست ،و دارايى
[يا :آرمان هاى] خويش را در راه خدا بذل نموده و تمام اهداف [يا :وجود و تعلّقات] خود را خيال
انگاش��ته ،و نفس خود و هر چيز ارجمند در نزد خويش را در راه خشنودى خداوند بذل نموده ،و
بدون اين كه انتظار چيزى را بكشد ،پيش به سوى او ،راه راست را طى نمايد و وابستگىهاى اهتمام
به غير او را با چشم توجّ ه به خداوندى كه قصد سير به سوى او را نموده و مىخواهد به درگاه او وارد
شده ،قطع نمايد و از او اجازه ورود بگيرد .هر گاه كسى اين چنين عمل كند ،نمازش همان نمازى
خواهد بود كه به خواندن آن امر و در باره آن گفته شده است كه« :به راستى نماز انسان را از كردار
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اى ابا عبد اللهَّ  ،ما پيوسته از درياى [علم] تو استفاده نموده و به سوى تو نزديكى مىجوييم ،ما را از
كورى باطنى بينا گردانيده و به نور هدايت خويش ،تاريكى و امور پيچيده را روشن مىنمايى ،لذا
ما همواره در انوار پاكيزه و درياى لبريز دانش تو شناور هستيم(».ابن طاووس1406 ،ق25-23 :؛
روحی.)62-61 :1380 ،
بنابراین ،این حدیث را که امام خمینی(ره) در باره آن مینويسد « :بيان اين حديث شريف به
مسلك اهل معرفت و تطبيق آن با اركان و مقامات نماز به طول انجامد و ما شايد در بعض از مقامات
اشارهاى به بعض فقرات آن بكنيم و اگر اين چهار هزار حدّ كه جناب صادق عليه السالم فرمودند
از حدود ظاهريّه و آداب صوريّه بود ،نمىفرمودند تو يكى از آنها را ادا نمىكنى و وفا نمىنمایى،
زيرا كه معلوم است كه همه كس مىتواند به آداب صوريّ��ه نماز قيام كند .آرى ،قطع عالقه از غير
حقّ نمودن و وفود به حضرت او نمودن و بذل مُهجه در راه او كردن و ترك غير و غيريّت يكس��ره
نمودن ،از امورى است كه براى هر كس ميسّ ر نشود جز اهل معارف الهيّه و اولياى ُكمَّل و محبّين
و مجذوبين»(خمینی 1378 ،ب )10 :میتوان بهترین شرح از سوی معصوم(ع) بر سخن معصوم

(ع)

تلقی کرد که مراد از دارای چهار هزار «حد» و «در» داشتن نماز ،درها و اسرار معنوی است که نماز
خود دربردارنده و گشاینده آن است و این معنا کامال با ظهور هر دو روایت مورد بحث سازگار است.
 .5نتیجه پژوهش
در پاره ای از روايات رضوي به اسرار نماز پرداخته شده است .از این احادیث افزون بر آن که
برمی آید نماز دارای سر و راز است ،پاره ای از این احادیث به مراتب اسرار نماز و نیز سر و راز پاره ای
از اجزاء و مقدمات نماز پرداخته و راز هر یک از بخشهای این معجون معنوی را بیان کرده است.
َاب» است که وجوه متعددی در معنای آن گفته
یکی از این روایات حدیث «الصَّ لاَ ُة لَهَا أَ ْرب َ َع ُة آلاَ ِف ب ٍ
شده است که تنها وجه مورد قبول حمل آن بر اسرار ویژه داشتن نماز است و احتمالهای دیگر با
اشکال تطابق نداشتن با ظهور روایت مورد بحث مواجه است.
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و گفتار زشت و ناپسند باز مىدارد ».آنگاه منصور رو به امام صادق عليه السّ الم نمود و عرض كرد:
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 .6منابع
 .1قرآن کریم.
 .2ابن بابويه ابوجعفر محمد بن علی(شیخ صدوق) ( 1404ق) ،عيون اخبار الرضا(ع) ،بيروت:
موسسة االعلميللمطبوعات.

 ،)1363(------------------------ .3م�ن اليحض�ره الفقيه ،قم :موسس��ه النش��ر

االسالميالتابعه لجماعه المدرسين.
 .4ابن طاووس ،علی بن موسي( 1406ق ) ،فالح السائل و نجاح المسائل ،قم :بوستان کتاب.
 .5ابن منظور ،محمد بن مكرم(بی تا) ،لسان العرب ،بيروت :دار صادر.
 .6آملی ،سيد حيدر )1382(،أنوار الحقيقة و أطوار الطريقة و أسرار الشريعة ،قم :نور على نور.
 .7بحرانى ،سيد هاشم بن سليمان( ،)1374البرهان في تفسير القرآن ،قم :مؤسسه بعثت .
 .8ح ّر عاملی ،محمد بن حسن(1409ق) ،وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعة ،قم:

مؤسسه آل البيت.

 .9خميني ،روح اهلل( 1378الف) ،آداب الصالة ،تهران :موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی.
 .10خميني ،روحاهلل( 1378ب) ،سر الصاله(معراج الس�الكين و صالة العارفين) ،تهران:

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی.

 .11روحی محمد(ک��اوس)( ،)1380ادب حضور ،ترجمه کتاب فالح الس��ائل نوش��ته ابن
طاووس ،على بن موسی ،قم :انتشارات انصارى.
 .12سعادت پرور ،على( ،)1383راز دل ،تهران:احياء كتاب .
 .13ش��ريف رضى ،محمد بن حس��ين( 1414ق) ،نهج البالغه ،تصحی��ح و تحقیق صبحي
صالح،قم :هجرت.
 .14ش��هید ثانی ،زينالدين بن علي( 1371ش) ،التنبیهات العلی�ه علی وظائف الصاله
القلبیه ،تحقیق صفاء الدین البصری  ،مشهد  :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
 .15ش��هيد اول ،محمد بن مكى عاملى ،األلفية في فقه الصالة اليومية ،قم :انتش��ارات دفتر

تبليغات اسالمى حوزه علميه قم.

 .16شهيد اول ،محمد بن مكى عاملى( 1408ق) ،النفلية ،قم :انتشارات دفتر تبليغات اسالمى
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 .17صدر ،محمد باقر( 1418ق) ،دروس في علم األصول ،قم:موسسه النشر االسالمي.
 .18طباطبايی ،محمّ د حس��ين( 1393ق) ،الميزان فی تفس�ير القرآن ،بيروت :مؤسّ سة
االعلمی للمطبوعات.
 .19فيض كاشانى ،مال محسن( 1417ق) ،المحجة البيضاء فى تهذيب االحياء ،چاپ چهارم،

قم :موسسه انتشارات اسالمى جامعه مدرسين .

 1406(،---------- .20ق) الوافي،اصفهان :كتابخانه امام أمير المؤمنين (ع).
 .21کليني ،محمد بن يعقوب 1407(،ق) الکافي ،تهران :دار الکتب االسالميه.
 .22مجلسي ،محمد باقر 1403(،ق) بحار األنوار ،بيروت :موسسه الوفا.
 )1363(،------------- .23مرآه العقول فی ش��رح اخبار آل الرس��ول ،تهران :دار الکتب
االسالميه.
(،------------- .24بی تا) مالذ األخيار في فهم تهذي�ب األخبار ،تحقیق و تصحیح:
مهدی رجائى،قم :كتابخانه آيت اهلل مرعشي نجفي.
 .25مجلسي ،محمد تقی1406(،ق) روضه المتقين فی شرح من ال يحضره الفقيه(طبع
قديم) ،قم :موسسه فرهنگی اسالميکوشانبور.
 .26ملکی تبریزی ،حاج میرزا جواد (،بی تا) اسرار الصاله ،قم :دار الکتاب االسالمی.
 .27منسوب به على بن موسى الرضا(ع) 1406(،ق)  ،فقه الرضا(الفقه المنسوب إلى اإلمام
الرضا عليه السالم) ،مشهد :تصحیح و تحقیق و نشر مؤسسه آل البيت عليهم السالم.
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