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Abstract 

The purpose of the present study is to review the exegetical views of Shaykh 

Ahmad al-Alāvī (a noble mystic from North Africa in the 20th century) about the 

subject of Namāz (Prayer). In this regard, various meanings and applications of the 

term "Salāt" as well as the enigmatic and innate meanings of its constituents and 

requirements as a religious hypothesis were studied. The method of study was 

descriptive analysis and the results showed that based on Alāvī's mystical prayer 

studies, Namāz is a symbolic representation of stages of the mystical journey and 

reaching levels of the mystics. All classifications, conditions, duties, traditions, and 

Makrūhāt (reprehensible legal values in Islamic law) in the concept of Namāz involve 

enigmatic and innate meanings in terms of the mystical journey. In this regard, the 

jurisprudential rules and inferences about religious duties all originate from a Takwīnī 

(creational) source. The exegetical approach of Alāvī to the explanation and 

interpretation of enigmatic and innate meanings of jurisprudential rules, like many 

other similar instances, is faced with some challenges such as formality and ambiguity 

in decoding jurisprudential rules, bringing paradoxical and incompatible justifications, 

and above all, belief in a Takwīnī (creational) source for the paradoxical and 

contradictory jurisprudential rules. 
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 چکیده

 قایعارفانِ شمال آفر یراز مشاه یکی) یاحمد العالو یخش یریتفس یدگاهد یهدف پژوهش حاضر بررس

 یرمز ی، معان«صلوة»اصطالح  یو کاربردها یراستا، اقسام معان یننماز است. در ا یرامون( پیستمقرن بدر 

 – ییفمورد مطالعه قرار گرفت. روش پژوهش توص یشرع اییهمثابه فرضاجزاء و ملزومات نماز به یو باطن

احل از مر یننماد یطرح نماز ی،عالو یعرفان یبر نمازشناس ینشان داد که مبتن یجبوده و نتا تحلیلی

 ةسُنن و مکروهات آن دربردارند یض،فرا یط،و مراتب وصول عارفان است که همه اقسام، شرا یسلوک عرفان

ناظر  یمنظر، احکام و استنتاجات فقه ینشد. از ابایم یو سلوک عرفان یرناظر به س یِو باطن یرمز یمعان

 .گیرندینشأت م نییتکو یاز خاستگاه و آبشخور یهمگ ینی،به فرائض د

از  یگرد یاریهمانند بس یاحکام فقه یو باطن یرمز یمعان یندر شرح و تبب یعالو یریتفس رویکرد

 یهاتطرح توج یزو ن یاز احکام فقه ییتکلّف و ابهام در رمزگشا یرنظ ییهامشابه، با چالش یهانمونه

 یام فقهاحک یبرا کوینیت یانیخاستگاه و بنتر، باور به وجود و از همه مهم یکدیگرمتناقض و ناسازگار با 

 .رو استمعارض و متناقض روبه
 

 ،یرمز یمعان ی،احکام فقه ی،و سلوک عرفان یرس ی،احمد العالو ی،عرفان ینمازشناس ها:کلیدواژه

 .نماز
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 مقدمه .1

ی هاهای مشترک اغلب نحلهتکیه بر وجوه باطنی اعمال، مناسک و فرایض دینی، یکی از ویژگی
ادیان ابراهیمی، از آن حیث که به  ۀهای عرفانی، بویژه در حوزعرفانی است. مدافعان رویکردها و نظرگاه

طریقیت اعمال و مناسک دینی باور دارند، همواره مترصد کشف معانی باطنی و تأویل عرفانی این اعمال 
کید بر وجوه باطنی و تأویلی اعمال و مناسک دینو مناسک بوده ی، گاهی آنچنان نزد برخی اند. تأ

های ظاهری این اعمال و های غیراصیل عرفانی اهمیت یافته که آنها را از التفات جدی به جنبهجریان
 های اصیلها و جریانمناسک بازداشته و موجبات طرد و انکار اصحاب شریعت و نیز برخی شخصیت

 عرفانی را برانگیخته است. 
دستیابی به مراتب متعالی کمال، عمل به فرایض و  ۀفان، گاهی به بهاندر میان این گروه از مدعیان عر

مثابۀ ظواهر شرعی ـ بویژه نمازـ نادیده انگاشته شده، حال آنکه در میان مناسک و فرایض اسالمی، نماز به
بنیان و ستون عبادات، همواره محل توجه اصحاب اصیل عرفان و معنویت قرار داشته، چنانکه عالوه بر 

 اسالمی از سوی عارفان مسلمان، آثار متعددی ۀاین فریض ۀتمام عملی نسبت به اجرای بایسته و شایستاه
ست. تحریر درآمده ا ۀاسالمی به رشت ۀدر تفسیر باطنی فرایض، ُسنن، مستحبات و شروط این فریض

بر  اسرار الصلوة راالصلوة و یا  نگارش آثار متعددی که عناوینی چون اسرار العباداة، ترجمة الصلوة، سر  
  1هایی از این موارد است.جبین دارند، نمونه

رو با نظر به کثرت اهتمام نظری عارفان و فیلسوفان مسلمان نسبت به شرح و تفسیر ابعاد باطنی این از
ه می« نمازشناسی عرفانی»گیری از اصطالح نماز، بهره  نماید. معقول و موج 

های یتهای یکی از شخصزشناسی عرفانی با تکیه بر آثار و اندیشهرو که به بحث از نماپیش پژوهش
فان ت فکری عارتأمل از سن   ای برجسته و قابلعرفانی معاصر در شمال آفریقا اختصاص یافته، نمونه

                                                           

ینی و عبدالله الله خمالدین ابن ترکه، مالمحسن فیض کاشانی، قاضی سعید قمی، میرزا جواد ملکی تبریزی، روحسینا، صائنابن .1
روند که اثر مستقلی ناظر به یکی از عناوین فوق در باب اسرار باطنی نماز به شمار میجوادی آملی در زمرۀ عارفان و فیلسوفانی به

اند. بسیاری دیگر از عارفان و فیلسوفان نیز هر یک در خالل آثار خود به بحث از معانی رمزی و کنایی این ردهرشته تحریر درآو
 الفتوحات المکیة فی معرفة أسرار المالکیة والملکیةالدین بن عربی در کتاب اند. به عنوان نمونه، محیفریضه اسالمی پرداخته

هایی را به بحث از اسرار باطنی نماز و احکام )باب صلوة( هر یک بخش رار الحکماس( و مالهادی سبزواری در کتاب 21)باب 
 اند.فقهی ناظر به آن اختصاص داده
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 رود. شمار میمسلمان در شرح و تفسیر ابعاد و زوایای باطنی این فریضه اسالمی به
م( مشهور به 2192ـ  2221ق/ 2939ـ 2622وی المستاانمی )ابوالعباس احمد بن مصطفی العال

او  ست.ا نام تصوف معاصر در شمال آفریقاهای صاحبشیخ احمد العالوی و یا ابن علیَوه، از شخصیت
شاذلیۀ  طریقت ۀاسالمی نیز آثاری از خود به جای نهاده، یکی از مفاخر برجست ۀکه در فقه و کالم و فلسف

مبانی نظری و مراتب عملی عرفان را نزد شیخ محمد بوزیدی،  وی. آیدبه شمار مییستم در قرن ب 1َدرقاویه
ی به اصرار و ترغیب برخی شاگردان، به جانشین استادشاز مشایخ طریقت درقاویه فراگرفت و پس از مرگ 

موجب  ،او برگزیده شد. اختالفات شیخ احمد العالوی با برخی دیگر از مشایخ طریقت درقاویه
« اذلیهشعلویۀ َدرقاویۀ »گیری انشعاب جدیدی از این طریقت به سرپرستی وی گردید که طریقت شکل

 .(2، ج2921نیز ناشی از این نامگذاری باشد )الشیء، « شیخ علوی»نام گرفت و شاید شهرت او به 
او که  عانهای نظری عرفان و ابراز تمایل به آراء ابن عربی و متاباحمد العالوی ضمن گرایش به جنبه 

های عملی عرفان و سازوکارهای سیر و سلوک عرفانی، در اغلب آثار عرفانی او انعکاس یافته، به جنبه
ای منتقدان هاعتنا نبوده و برخی از آثار خود را به دفاع از تصوف در مقابل اندیشهنشینی نیز بیویژه خلوتب

انه بر مراعات ظواهر 2سلفی اختصاص داده است. کید مصر  ت رسول مقتضای سن   شرعی و عمل به تأ
رود، در سلوک نظری و عملی شیخ عالوی شمار می که از خصایص عمومی طریقت شاذلیه به )ص(خدا

 3رسد.تأمل به نظر می نیز برجسته و قابل

                                                           

َدرقاویه یکی از انشعابات طریقت شاذلیه در قرن دوازدهم هجری در شمال مراکش است. این انشعاب به محمد بن عبدالقادر  .1
روان این طریقت عرفانی در چندین رویداد سیاسی در الجزایر و مراکش، نقش مؤثری بن عربی بن احمد َدرقاوی منسوب است. پی

اند. پس از مرگ َدرقاوی، انشعابات متعدد دیگری در این طریقت عرفانی در برابر استعمار فرانسه در قرن نوزدهم میالدی ایفا کرده
 .(21، ج2919فر، نک: شایان)دی یکی از آنها است پدید آمد که طریقت منسوب به احمد العالوی و استادش شیخ محمد بوزی

ا هو انتشار مقاالتی در رد عقاید ضد عرفانی سَلفیان و انتشار کتاب البالغ الجزائرینامه توان به تأسیس هفتهعنوان نمونه می به .2
مان المراة الظهار الدالالت عثاب )در دفاع از تصوف و پاسخ به کت القول المعروف فی الرد علی من انکر التصوفو رسائلی نظیر 

د پاسخ ر البالغ الجزائرینامه های انتشار یافته در هفته)مجموع دفاعیه الذب عن مجدالتصوفمعروف به  رسالة الناصر( و بن مکی
ژه یهای مطبوعاتی خود، عالوه بر پاسخگویی به مخالفان سنتی تصوف به وبه نقدهای سلفیان( اشاره کرد. عالوی در فعالیت

دند نیز ها و سبک زندگی اسالمی بوهای مدرن زیست غربی، درپی نفی و طرد آموزهطلبانی که ضمن تبلیغ شیوهسلفیان، با اصالح
ازش گاه سر سویژه کمونیسم و رویکردهای استعماری فرانسویان نیز هیچهای غیردینی بهکرد. او همچنین با نهضتمخالفت می

 .(291، ص2922لینگز،  نک:) نداشت

اثر ابن عاشر واداشته بود تا رهروان  المرشد المعین فی علم الدیناند که او مریدان را به از حفظ داشتن کتاب فقهی آورده .3
 .(2، ج2921طریقت، نخست با دستورات اولیه شرعی آشنا شوند )الشیء، 
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توان به المنح القدوسیة فی شرح المرشد المعین بطریق الصوفیة از مشهورترین آثار عالوی می
(، لباب العلم فی سورة 2129تا(، القول المقبول فیما تتوصل الیه العقول )لة العلویة )بی(، الرسا2121)

(، نور االثمد فی سنة وضع 2121(، دوحة االسرار فی معنی الصلوة علی النبی المختار )2123النجم )
البحاث (، ا2162(، القول المعروف فی الرد علی من انکر التصوف )2162الید علی الید فی الصلوة )

 ( وی اشاره کرد. 2162تا( و دیوان اشعار )العالویة فی الفلسفة االسالمیة )بی
ت گرایی با وی نیز حائز اهمیتداران جریان سن  شخصیت احمد العالوی به دلیل ارتباط یکی از طالیه

المی گرایی با نام استهای برجستۀ سن  از شخصیت 1است. طبق شواهد و اسناد موجود، فریتیوف شوان
مریدان  ۀدر الجزایر ضمن دیدار با شیخ احمد العالوی در جرگ 2196شیخ عیسی نورالدین احمد، در سال 

و ارادتمندان وی درآمده است. شوان بعدها منطبق با قرائت خاص خود از وحدت متعالی ادیان و ضمن 
مار آورد و انشعابی از این ش بخش طریقت شاذلیه َدرقاویه بهگرایانه، خود را تداومتترویج عقاید سن  

 .(22، ص2919نک: شهبازی، ) رهبری نمود «مریمیه»طریقت را در اروپا و آمریکا موسوم به 
از منظر عالوی، به « صلوة»ضمن بررسی اقسام معانی و کاربردهای اصطالح  ،این نوشتار در ادامه

ردازد پای شرعی میمثابه فریضیهبحث و بررسی در باب معانی رمزی و باطنی اجزاء و ملزومات نماز به
های ناظر به رویکرد تفسیری عالوی را در کشف معنای رمزی و کنایی احکام فقهی، ها و چالشو دشواری

 دهد.محل بحث و تأمل قرار می

 ت. اقسام معانی و کاربردهای اصطالح صال2

 را مبتنی بر« صالة»ح دوحة االسرار فی معنی الصالة علی النبی المختار اصطال ۀعالوی در رسال
یک شود( از یکدیگر تفکعلیه )آنچه بر آن صالة برده میآورنده صالة( و مصلی جایتمایز میان مصلی )به

حال آنکه در ِاسناد به  2کند. در این میان، صالة چنانچه به خداوند نسبت داده شود، نوعی فعل است،می
لیه عدعا و به معنای طلب رحمتی است که با تعظیم مصلی رود که مساوق باشمار میغیر او، نوعی قول به

ات لی و التفب و تج  حال که به معنای تقر   عین شود، درهمراه است. صالتی که به خداوند نسبت داده می
 باشد.یمعلیه، دربردارندۀ اقسامی و منزلت مصلی تعلیه است، به اعتبار تفاوت مرتبخداوند به مصلی

شود از صالتی که بهرۀ خواص آنان است، متمایز مؤمنین می ۀخداوند که نثار عام تالاساس، ص این بر

                                                           

1. Frithj of Schuon. 

علیه است، در مقابل لعنت که ناظر به طرد و مِت توأم با تعظیم مصلیزعم عالوی، صالة از آن حیث که ناظر به طلب رحبه .2
 (.22، صم2112گیرد )عالوی، قرار می ،ابعاد است
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سخن به میان آورده  ،اسناد داده شده به خداوند تباره از اقسام چهارگانه صال این خواهد بود. عالوی در
 شوند. این اقسام عبارتند از:علیه از یکدیگر تفکیک میکه براساس تمایز مرتبت مصلی

 خروج مؤمنان از تاریکی شرک به روشنایی ایمان است. ۀتی که مایصال 

 خروج مؤمنان از نور ایمان به سر  ایقان و مقام یقین است. ۀصالتی که مای 

 خروج مؤمنان از سر  ایقان به وقوع عیان و مقام مشاهده است. ۀصالتی که مای 

 اعیان است. این مرتبه از  خروج مؤمنان از مقام وقوع عیان به مقام فقدان ۀصالتی که مای
شمار آورد، موجبات استیالی کامل حق بر بنده و صالة که باید آن را نتیجۀ قرب نوافل به

 .(29ـ 23م، ص2112آورد )عالوی، چه بسا وصول به مقام فنا را فراهم می

ند از اتواقسام صالِة خاصۀ خداوند مبتنی بر تمایز و تفاوت تجلیات الهی در قبال مؤمنان نیز می
 زیر مواجهه خواهیم یافت: ۀیکدیگر تفکیک شود. بر این مبنا با اقسام چهارگان

 شود.تقرب و معرفت مؤمنان می ۀمای ،صالتی از جانب خداوند که از رهگذر افعال الهی

 شود.تقرب و معرفت مؤمنان می ۀمای ،صالتی از جانب خداوند که از رهگذر اسماء الهی

 شود.تقرب و معرفت مؤمنان می ۀمای ،که از رهگذر صفات الهیصالتی از جانب خداوند 

شود )عالوی، تقرب و معرفت مؤمنان می ۀمای ،صالتی از جانب خداوند که از رهگذر ذات الهی
 .(23م، ص2112

خداوند، فرشتگان و مؤمنان بر پیامبر  تدر باب معنای صال 1سوره احزاب 32 ۀعالوی با نظر به آی
بر پیامبر)ص(، نثار رحمت و یا درخواست نزول رحمت بر اوست. اما  تارد که صالاسالم)ص( عقیده د

رای های ذات الهی بیا صلواِت شایستۀ احوال پیامبر)ص(، صالتی است که در آن، شهود زیبایی تصال
که پیامبر)ص( جز با شهود جمال ذات، با هیچ قسمی از چه آن ؛آیدشود و یا به ارماان میاو مطالبه می

رو، آنان که به شأن و منزلت از این .(23ـ 22، ص)همان یابدی نمیکه باید تسل  رحمت الهی چنان
فته، نه اتهای ذات الهی برای او که در معنای صلوبر طلب شهوِد جامع زیبایی پیامبر)ص( عارفند، عالوه

 ب، صلوات خود را با سالم کهکنند و به این ترتیدوام و بقای این شهود را نیز برای او از خداوند طلب می
 سازند.عبارت است از دوام و بقای شهود ذات، قرین می

عبارت است از  تچه آنکه صال ؛است اتتر از صلواز منظر عالوی، سالم مرتبتی شریف و خاص 
حال آنکه سالم عبارت است از حصول دوام و  ؛اقبال خداوند به بنده، متناسب با استحقاق و استعداد او

                                                           

1.   ُموا َتْسِلیم وا َعَلْیِه َوَسِل  ِذیَن آَمُنوا َصُل  َها اَل  ِبِي  َیا َأُی  وَن َعَلی الَن  َه َوَمالِئَکَتُه ُیَصُل   .اِإَن  الَل 
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 ،تصور این قرین شود که در ،که با سالممگر آن ؛الزوال استممکن  ،فی نفسه تآن اقبال. صال بقای
 .(22، ص)همان تمام خواهد بود ،نعمت خداوند بر بنده

که حالی در ؛و سالم برای انبیاء امری ضمانت شده است اتعالوی بر آن است که مقارنت صلو 
رو، گاهی از اولیاء برخالف انبیاء، امور مخالف این جود ندارد و ازو ءای درباره اولیاضمانت چنین مقارنه

طبع و مقتضای شرع دیده شده که این امر ناشی از عدم حفظ الهی در آن مقام است. به عبارت دیگر، 
هرگز  اش کههمواره تحقق نداشته و میراث نبوت در شکلی غیر از شکل اصلی ،معنای سالم درباره آن ولی

ل دو و سالم را معاد تو شرع نیست، به او انتقال یافته است. عالوی، دو اصطالح قرآنی صالمنافی طبع 
  .(21ـ 62، صداند )هماننزد متصوفه می« ءبقا»و « فنا»و یا « محو»و « سکر»اصطالح 

رو که اقبال و تجلی ذاتی خداوند بر پیامبر)ص(، امری حتمی آن مذکور، از ۀبه این ترتیب، مبتنی بر آی
وا »، صورت غیرمؤکد آمده است بر پیامبر)ص(، به اتو ضمانت شده، امر به صلو یا أیها الذین آمنوا َصل 

آمده  ، به صورت مؤکدباشدمیحال آنکه امر به سالم که ناظر به َثبات و بقای اقبال و تجلی الهی  ؛«علیه
موا تسلیما»، است ( که پیامبر)صو تداوم تجلی بر  ءعالوی بر آن است که چه بسا درخواسِت بقا «.وَسل 

 .(22ـ 21، ص)همان در معنای سالم مستتر است، درخواستی برای امت پیامبر)ص( باشد

 ای شرعیمثابۀ فریضهبه ت. معانی رمزی صال3

ای شرعی، در اثری مشهور از عالوی مثابۀ فریضهبه تشرح و توضیح معانی رمزی و باطنی صال
ده است. محل توجه واقع ش ،شرح مرشد المعین بطریق الصوفیة به تفصیلموسوم به المنح القدوسیة فی 

ترین آثار عرفانی عالوی است، شرح و تفسیری عرفانی و باطنی بر کتاب مشهور این اثر که یکی از مهم
ـ  112المرشد المعین علی الضروری من علوم الدین، سروده فقیه و متکلم مالکی، ابن عاشر اندلسی )

ق آن را به اتمام رسانده، به 2961م مطابق با 2122عالوی در این کتاب که در سال  1.اشدبمی ق(2222
بیتی  921شرح و تفسیر عرفانی و توضیح ابعاد باطنِی احکام شرعی و عقاید کالمی مطرح شده در قصیده 

                                                           

گر در توضیح علت نگارش کتاب المنح القدوسیه با استناد به برخی تقریرات شیخ عالوی، علت نگارش این اثر را مارتین لین .1
ش میامان واردات نامأنوس و عجیبی میرهایی از هجمۀ بی ، 2922داشته است )لینگز، داند که پیوسته خاطر شیخ را مشو 

شطحیاتی بوده که عالوی از ابراز ناخواستۀ آنها بیمناک بوده است. گویی این واردات عجیب و نامأنوس از جنس  احتماال   .(22ص
ای ه، تا حدی او را از هجوم اندیشهباشدتألیف کتابی که مباحث آن در مقام بیان معانی رمزی و باطنی احکام و ضوابط شرعی 

 آمیز بازداشته است. شطح
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 پردازد. ابن عاشر می
می منطبق با مشرب و یات اصول عقاید اسالابن عاشر در المرشد المعین، نخست ضمن بیان کل  

کتاب »، «کتاب الصالة»، «کتاب الطهارة»به تبیین فروعات شرعی، ذیل پنج سرفصل  1مذهب مختار خود
د . عالوی نیز منطبق با نظم و ترتیب کتاب المرشخته استپردا «کتاب الحج»و  «کتاب الصیام»، «الزکاة

 د. پردازالمعین به شرح و تفسیر عرفانی مندرجات این اثر می
تاب منطبق با ترتیب مباحث ک« کتاب الصلوة»موسوم به  یعالوی در کتاب المنح القدوسیه در بخش

المرشد المعین در باب نماز، به بحث از معانی رمزی و عرفانِی شروط، فرائض، ُسنن، َمندوبات 
مباحث  2دازد.پرهای سهو، نماز جمعه و شروط امام میبات(، مکروهات و اقسام نماز و نیز سجده)مستح  

باره، حاوی جزئیات متنوع و بعضا  پیچیدۀ عرفانی است که در مجموع، از مبانی و اصولی  این عالوی در
 کند.کلی تبعیت می

ای از مباحث و در ادامه، ضمن اشاره به اصول کلی حاکم بر نمازشناسی عرفانی عالوی، پاره
 خواهد شد. مفروضات او نقد و تحلیل

 ابۀ طرحی نمادین از مراحل سلوک و وصول عارفانمث. نماز به1.3

آورد و بر این اساس، شمار میبه« صلة»را مأخوذ از  «صلوة»عالوی در آغاز مباحث کتاب الصلوة، 
نماز »شود، اقامه می کند. نمازی که درپی اتصال عبد به رب  آن را اتصال دهندۀ عبد و رب قلمداد می

ست. عالوی بر آن است که جز ء اشم رسول خدا)ص( و سایر انبیانام دارد؛ همان که نور چ« اتصال
چنین نمازی، ظاهرش نوعی عبادت  .ای از نماز اتصال ندارندعارفان بالله، عموم دینداران، حظ  و بهره

  :است و باطنش مواصله و مشاهده
ن العابد و المعبود إنها محل القربة و منتهی الرغبة، ظاهرها صالة و باطنها مواصلة، وهی الرابطة بی»

ظاهرها عبادة و باطنها مشاهدة؛ نماز اتصال، محل ُقرب ]به حق[ و منتهای رغبت ]به اوست[، ظاهرش 
صالة و باطنش اتصال است. چنین نمازی رابطه میان عابد و معبود است. ظاهرش عبادت است و باطنش 

  .(222م، ص2122)عالوی،  «مشاهده ]حق[

                                                           

ف، رهرو جنید بادادی ابن عاشر در مقدمه قصیده مذکور، خود را در اصول، پی .1 د مالک و در تصو  رو اشعری، در فروع، مقل 
 «و بعُد فالعوُن من الله المجید/ فی نظم ابیات لاُلمِی ُتفید/ فی َعقد االشعری و فقِه المالک/ و فی طریقة الُجنید السالک»داند. می

 .(3-2تا، بیت)ابن عاشر، بی
 .(الفصل الثانی ق،2221زحیلی، ؛ 66ق، ص2263ابن عربی،  )نک: وباتدر باب تمایز میان شروط، فرائض، سنن و مند .2
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 ،رو نمازگزاراین سیر و سلوک إلی الله است. از ۀرای فشرده و نمادین نقشاز منظر عالوی، نماز، اج
دارد، تدریج که در مسیر سلوک گام برمی کند و بهنخستین مراحل نماز را ایستاده و دست برافراشته آغاز می

ر د که بروا پیش میجشود و در جادۀ فنا تا آنشوید، خمیده قامت میاز ابراز وجود و ایستایی دست می
  .(239ـ 232، صیابد )همانچنین به نهایت قرب الهی دست میافتد و اینخاک می

هایی بایستهدهد، اجرا و مرور نمادین مراتب و مراحل و که عالوی آن را محل توجه قرار مینماز چنان 
سر  پشتها را یکی پس از دیگری است که سالکان إلی الله در مسیر سیر و سلوک عرفانی خویش، آن

عاشر در کتاب المرشد کنندۀ مباحث ابن گذراند. از این منظر، عالوی کار تفسیری خود را کاملمی
پرداخته  ای واجبعبادت و فریضه ۀمثابعاشر به تبیین احکام و شرایط ظاهری نماز بهداند. ابن المعین می

ده وصول سالک به مقام فنا و مشاهو عالوی براساس آن، به ترسیم نقشۀ سیر و سلوک عرفانی و کیفیت 
 دهد. پردازد و به این ترتیب، تصویری جامع از ظاهر و باطن نماز ارائه میمی

 . منازل سلوک در نماز عارفان2.3

که گفته آمد، نماز در رویکرد تفسیری عالوی، طرح و نقشۀ منازل و لوازم سلوکی عرفانی است چنان
و شرایط صحت(، ُسنن، مستحبات و مکروهات نماز، همگی  1بو فرائض، شرایط )اعم از شرایط وجو

ه های منازل و مراتب سیر و سلوک إلی اللها و نابایستهدر معنای باطنی خود، ناظر به توصیفات، بایسته
روند. این سفر و یا معراج روحانی با تلفظ قلبی و لسانی تکبیرة الحرام که اعالم حضور در شمار می به

رو به دو صفت آن زعم عالوی، نمازگزار از شود. بهآغاز می ،کبریایی حضرت حق است برابر عظمت و
شود که این دو صفت، از میان برندۀ اغیارند و سالک را سک میعظمت و کبریای حق در آغاز نماز متم  

 .(221، صکنند )همانآماده می ءبرای ترک ماسوی الله و وصول به فنا
گوی با اوست. نمازگزار با وور و مواجهه در برابر حق و مناجات و گفتقرائت فاتحه، کنایه از حض

نشیند و در لذت و ابتهاج قرب و قرائت فاتحه، با الفاظ مطلوب و مقبول محبوب با او به مناجات می
 .(222، ص)همان2شودحضور غرق می

ی جستن از اغراض دنیو ،رکوع ه ی و اخروی است کمقام انصراف عبد از افعال و صفات بشری و تبر 

                                                           

 شرایط وجوب نماز از منظر فقه مالکی عبارتند از: اسالم، بلوغ، عقل، پاکی از حیض و نفاس و دخول وقت. .1

آیا »ینکه مبنی بر ا ،پاسخ رضایتمندانه به پرسش مقَدر حضرت حق است« الحمد لله رب العالمین»عالوی معتقد است:  .2
 «الحمدلله رب العالمین»گوید که و نمازگزار که در انوار مشاهده غرق است، پاسخ می« چیزی از قرب نصیب شما شده است؟

 .(122، صم2122)عالوی، 
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رکوع، مشهد عارفان و کنایه از حالت  .(226، صشود )همانگاهی از آن با عنوان فنای صفاتی یاد می
 .(292، صمحو افعال و مشاهدۀ نفاذ قدرت مطلق حق در سراسر هستی است )همان

که عارفان عدم است؛ همان  ۀافتادن سالک در ورطمثابۀ یکی از فرایض نماز، نماد درسجده نیز به 
کنند. سجده از آن حیث که فنای ذاتی عبد را درپی دارد، گاهی از آن با عنوان فنای ذات در ذات یاد می

دوم، کنایه از مقام فنای ثانی  ۀرود. عالوی بر آن است که سجدشمار می غایت قرب نمازگزار به خداوند به
 .(226ـ  229، صرود )همانشمار می به ءاست که در حقیقت عین بقا ءیا فنای از فنا

آن  ۀاز تنزیه حق از آنچه شایست تنداذکار رکوع و سجود نیز که ناظر به تسبیح خداوند است، عبار 
د. در یابموضوعیت می ،نیست و این عمل، پس از رکوع و سجود که ناظر به فنای صفاتی و ذاتی است

ه دانسته شود و در سجود، رکوع، صفات حق از صفات محَدثات تنزیه می ذات حق از ذوات مخلوقات منز 
  .(222، صشود )همانمی

سان که تمام اوقات سالک داند؛ آند، آن را کنایه از مبالاه در مشاهده میعالوی در تفسیر عرفانی تشه  
گذرد و از این حیث، تشهد، فرع و حضرت حق می ۀیابد، در مشاهدهنگامی که در این مقام استقرار می

آن  یگاه درپی مبالاه در مشاهده و تسر  آید و آننخست فرد به مقام مشاهده نایل می .ه استمشاهد ۀنتیج
 .(299ـ 292، صشود )هماند واقع میبه همه لحظات زندگی سالک، حقیقت مقام تشه  

 سالم آن است که به ۀتأمل دربار قابل ۀسالم نیز مقام رجوع به خلق بعد از فنای در حق است. نکت 
یابد و نه ها مواجهه میوی، سالِک واصل در مقام رجوع به خلق، تنها با ظاهر و زبان خود با آنزعم عال

که پس از فنای ذاتی سالک، وجهۀ باطنی او پیوسته معطوف به حضرت با باطن و قلب خویش، چه آن
د شورو میهها روبنرو، تنها با ظاهر و زبان خویش و متناسب با فهم و ادراک مردمان با آاین حق است و از

 .(222، ص)همان

 و ملزومات نماز ء. رمزگشایی از اجزا3.3

ه بلکه او ب ،شودمباحث عالوی تنها به بحث از معانی رمزی و کنایی اجزای اصلی نماز خالصه نمی
حت گانه وجوب و صتفصیل منطبق با جزئیات مباحث المرشد المعین از معنای باطنی و رمزی شروط ُنه

گانه نماز و مکروهات گانه نماز، ُسنن بیست و دوگانه نماز، مندوبات بیست و یکرائض شانزدهنماز، ف
 1گوید.گانه نماز سخن میشانزده

                                                           

 .(ق2263،ابن عربی) .امبندی موارد فوق را از این اثر وام گرفتهتعداد و نحوه طبقه .1
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احکام فقهی نماز اعم از واجبات، سنن، مستحبات و  ۀمبتنی بر نمازشناسی عرفانی عالوی، هم
عنوان نمونه، بلوغ  شود. بهگاشته میمکروهات دربردارندۀ اشارات عرفانی و معانی رمزی و باطنی ان

شود و مبتنی بر آن، ناقصاِن در معرفت یکی از شرایط وجوب نماز، کمال در معرفت الهی معنا می ۀمثاببه
و سلوک و محجوبان از درک اضمحالل ذوات موجودات در ذات الهی که در عین فنای در حضرت افعال، 

آیند که مأمور به ادای نماز خاص کامالن شمار میریق و نابالاانی بهاند، طفالن طاز فنای در ذات بازمانده
یکی دیگر از شرایط وجوب نماز، کنایه  ۀمثابپاک شدن از حیض و نفاس نیز به .(222، صنیستند )همان

آید که در صورت عدم تحقق آن، فرد از نماز حقیقی و وقوف در محضر شمار میاز تطهیر از نفسانیات به
 .(221، صشود )همانع میالهی من

در بحث از فرائض نماز، اعتدال که به معنای ایستادن بعد از رکوع و نشستن پس از سجده است )ابن 
ر د وشود کنایه از مراعات مقتضیات حرکت در صراط مستقیم انگاشته می ،(262ق، ص2263عربی، 

شود. صاحب مقام اعتدال، رار میآن، میان شریعت و حقیقت و رعایت مقتضیات ظاهر و باطن توازن برق
های شریعت متکلم و به این اعتبار، جامع حقیقت مشاول است و در ظاهر به آموزه ۀدر باطن به مشاهد

یکی دیگر از  ۀمثابمتابعت از امام نیز به .(223ـ 222م، ص2122مقام مشاهده و مجاهده است )عالوی، 
که سالک در طی اسفار عرفانی خویش )اعم از سفر از فرائض نماز، کنایه از متابعت مرشد کامل است 

 .(222، صخلق به سوی حق و سفر از حق به سوی خلق( ملزم به تبعیت کامل از اوست )همان
ود شستر عورت کنایه از کتمان اسرار در مقابل نااهالن الهی انگاشته می 1،در میان شروط صحت نماز

طهارت لباس، کنایه از طهارت قلب و باطن و  ؛ت ظاهرکنایه از طهار ،طهارت مکان .(266، ص)همان
 .رود )همان(شمار می طهارت بدن، کنایه از ظهارت باطِن باطن یا سر  به

اول و دوم، به ترتیب کنایه از فروتنی  ۀجلوس بعد از سجد2،نماز ۀدر بحث از ُسنن بیست و دوگان
سکوت مأموم در حین نماز جماعت،  ،(292، صورزیدن در برابر حق است در آغاز و پایان سلوک )همان

( و مکث زائد در خالل حرکات 292، صکنایه از انقیاد و تسلیم مرید در برابر استاد کامل است )همان
                                                           

 یابند. ت( برخالف فرائض، در ماهیت نماز دخالت ندارند و از این حیث از آنها تمایز میصح  شروط نماز )اعم از شروط وجوب و . 1

د. این انموضوعیت یافته )ص(سنن از منظر فقهی عبارت است از واجبات و مستحباتی که از رهگذر عمل و توصیه پیامبر .2
وی ضمن بحث از معنای رمزی و باطنی سنن بیست شود. عالاصطالح، گاهی تنها به مستحبات مروی از پیامبر)ص( اطالق می

داند که در جمِع میان مقام ظاهر سنت خفیفه( سنن نماز را آداب ناظر به رفتار کامالن الهی می 22سنت مؤکده و  2و دوگانه نماز )
ست که عارف در عبارت دیگر، ُسنن، احکامی ا و باطن یا حضرت أحدیت و حضرت محمدیه، ملزم به مراعات آنها هستند. به

دهد و با اتکای به آنها، عالوه آنها را سرلوحه رفتار خویش قرار می ء،و بقا ءرجوع از حق به خلق و در جمع میان اقتضائات مقام فنا
 .(292ـ 296م، ص2122)عالوی،  دهدبر مراعات مقتضیات مقام مشاهده و حضور، به اقتضائات بشریت خویش نیز تن درمی
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( و صلوات بر پیامبر)ص( در سالم نماز، عاملی جهت تسکین 291، صنماز، کنایه از حضور قلب )همان
شکسته خواندن  .(291، صن حقیقت است )همانحق و انکشاف سلطا ۀقلب عارف از هیمنۀ مشاهد

یکی دیگر از ُسنن نماز، کنایه از آن است که  ۀمثابرکعتی پس از طی مسافت شرعی نیز به نمازهای چهار
نخست به فرائض بسنده کند و از نوافل، تنها آنچه را شیخ کامل مصلحت  ۀسالک طریق باید در وهل

 .(222ـ 226، صانجام دهد )همان ،داندمی
کنایه از فرمانبرداری  1استحباب خواندن قنوت در نماز صبح ،در میان مندوبات )مستحبات( نماز نیز

آشکار شدن خورشید معارف بر قلب سالک است. تنها در چنین هنگامی است که  ۀو اطاعت در طلیع
 ،گیرد )همانقانتان و فرمانبرداران قرار  ۀهیچ مشقتی در زمرتواند به معنای حقیقی و بیسالک می

 .(222ص
ت اشیاء و افعال اس ۀتکبیر گفتن در آغاز حرکات نماز، کنایه از مالحظۀ معیت کبریایی حق با هم 

به هم چسباندن سه انگشت آخر دست راست )خنصر، بنصر و وسطی( در حین  .(222 ، ص)همان
ان و عیان در باطن است که ک به ایمان، احسان و ایمان در ظاهر و یا استسالم، ایقتشهد، کنایه از تمس  

 .(221، صیابد )همانپس از رجعت سالک از مقام غیب ذات به عالم شهادت موضوعیت می
عنوان یکی دیگر از  ها از زانوها حین سجده، بهآرنجو همچنین  هافاصله داشتن شکم مردان از ران 

ت خویش به رفع داشتن هم   مستحبات نماز، به ترتیب کنایه از ضرورت اجتناب مردان راه از معطوف
نوعان در مسیر فناء هم ۀنخست و در نهایت هم ۀمشتهیات شکم و نیز احتراز از دوستان خطاکار در وهل

 .(232ـ 232، صالله است )همانفی
أعوذ بالله من الشیطان »گانه نماز، کراهت بر زبان آوردن باالخره در بحث از مکروهات شانزده

اقسام غیریت و  ۀب، نشانگر آن است که به هنگام انکشاف أحدیت حق، همدر نمازهای واج« الرجیم
گذارد تا جایی برای حضور خودنمایی شیطان باقی نمی ،خدای رحمان ۀرود و سیطرتضاد از میان می

نماید رو، در چنین شرایطی، استعاذه عملی لاو و بیهوده میاین آن به خداوند پناه ببرد. از نمازگزار از شر  
ه کچه آن ؛موضوعیت داشته باشد، استعاذه از خداوند به خداوند است ،ای در این مقاماذهعچنانچه استو 

، کند )همانرا با چشم باطن مالحظه می« به مستعاذ  »و « منه مستعاذ  »سالک در این مقام، وحدِت 
 .(226ص

                                                           

بی، نک: ابن عر)آورند جا نمیدانند و در سایر نمازها آن را بهفعیان، خواندن قنوت را تنها در نماز صبح مستحب میمالکیان و شا .1
 .(231ق، ص2263
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 . نقد و ارزیابی4

الوی در بحث از اسرار باطنی و معانی توان دریافت، مباحث عچنانکه از خالل مباحث گذشته می
ال او برانگیزی است که حکایترمزی و کنایی نماز، حاوی نکات ناز و تأمل گر ذوق سرشار و خیال جو 

 اما این شیوۀ تفسیری در فهم و تبیین معانی ،ت دینی مسلمانان استفهم و تفسیر عرفانی سن   ۀدر عرص
وان تمصادیقی برای آن می ،ر برخی دیگر از اصحاب عرفان نیزکه در آثات دینی، چنانرمزی و کنایی سن  
 ها خواهیم پرداخت. رو است که در ادامه به برخی از آنههایی روبها و چالشیافت، با دشواری

 . تصنّع، تکلّف و ابهام در رمزگشایی از احکام فقهی1.4

ائض احکام فقهی ناظر به فر مباحث کتاب المنح القدوسیه، تفسیر عرفانی ۀ، عمدشدچنانکه گفته 
رود، که انتظار میگانۀ طهارت، نماز، زکات، روزه و حج مبتنی بر آراء مذهب مالکی است. چنانپنج

که انورزد؛ چنها مبادرت میگام منطبق با آراء فقهی ابن عاشر، به شرح و تفسیر عرفانی آنبهعالوی گام
فت که همۀ ضوابط فقهی و تشریعی، منطبق با فهم فقیهان توان دریاوضوح می از برآیند تفاسیر او به

ا و هفرض و عمل به مقتضای آن با چالشاما این پیش ،مالکی، مبنایی باطنی و خاستگاهی تکوینی دارد
 رو است:ههایی روبدشواری

ا هنظرهای فراوان فقیهان درباره برخی از مواردی که عالوی به رمزگشایی از آنکه اختالفنخست آن
ا که در وضعیت مواجهه بچه آن ؛کندرو میهها با تردید روبپرداخته، وجود خاستگاهی تکوینی را برای آن

توانند قائل به وجود دو یا چند رأی فقهی متفاوت و بلکه متناقض، باورمندان به هر یک از این آراء می
باشند و این عمل، نوعی مصادره خاستگاهی تکوینی و تفسیری رمزی و عرفانی در  باب رأی مختار خود 

تان یا فروهشتن دس« َسدل»ترین مصادیق چنین وضعیتی، امر به رود. یکی از مهمشمار میبه مطلوب به
در حین نماز است که مطابق با رأی ابن عاشر و نیز منطبق با مذهب مالکی، یکی از مندوبات و یا همان 

زار، که نمازگچه آن ؛انگاردکنایه از تسلیم و توکل کامل میرود و عالوی آن را شمار میمستحبات نماز به
ها را پوشد و الجرم دستجز او چشم می ،یابد، از همه چیزگاه که خویش را در برابر خداوند میآن
حالی است که مطابق رأی سایر  ( و این در221، صدارد )همانها التفات یابد، فروهشته میکه بدانآنبی

ت )جز فقیهان پیرو مذهب مالکی( قرار دادن دست راست بر روی دست چپ، از فقیهان اهل سن  
قرار گرفتن  کیفیت ۀمنطبق با رویکرد تفسیری عالوی باید دربار ،رواین رود. ازشمار میمستحبات نماز به

وم موسای که عالوی خود در رسالهها در حین نماز، قائل به دو مبنای تکوینی متفاوت شد. ُطرفه آندست
رده ها را در حین نماز انکار کبه نور االثمد فی سنة وضع الید علی الید فی الصالة، سنت فروهشتن دست
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 1تأویل برده است. ، بهباره این و رأی مالک بن انس را در
کسانی که این شیوه و رویکرد را در کشف معانی رمزی و باطنی مناسک  ۀکه، عالوی و نیز همدوم آن
چندان اندک، درپی کشف و تبیین معانی رمزی و کنایی احکام در مواردی نه 2،اندکار گرفتهی بهو شعائر دین

فات و تصنعات دور از ذهن گرفتار آمده عنوان نمونه، عالوی در بحث از خروج از  به .اندشرعی، به تکل 
ه»شرط وجوب نماز بر زن، به تبیین معنای رمزی  کنایی  ۀمثابحالت حیض و نفاس به  4«ُجفوف»و  3«َقصَّ

اره عنوان دو نشانۀ خروج از وضعیت حیض و نفاس می به پردازد و نخست، زن حائض را کنایه از نفس ام 
اره به زن حائض را تشبیهی نیکو به 5داندمی گاه ( و آن262، صآورد )همانشمار می و تشبیه نفس ام 

ه را نمادی از تاییر عادتی مذموم در انسان قلمداد  ُجفوف را کنایه از انقطاع کامِل وصفی مذموم و َقص 
 :کندمی

و المراد بالجفوف انقطاع الوصف المذموم راسا  بحیث ال تعود لما کانت علیه، و هذه العالمة أبلغ »
دلیل علی صفائها و طهارتها. و العالمة الثانیة التی تدل علی طهارتها هی الَقصة، والمراد بها تایر الخارج 

ة کأن تکون لذاتها أوال  فی المعصیة ثم  تقصیر شهواتها فی الطاعة، فهذا وصف ینبیء عن رجوعها عن العاد
نحوی که دیگر به آن بازنگردد و این  به ،انقطاع کامل از وصف مذموم است ،؛ و مراد از ُجفوف«إلی الحق

لت دارد، َقصه است و نشانه، آشکارترین دلیل بر صفا و طهارت اوست. نشانه دومی که بر طهارت او دال
عادتی که نخست ناظر به معصیت است و آنگاه به کاستن از شهوات در  باشد،میمراد از آن تاییر عادت 

 .(261، صدهد )همانانجامد و این وصفی است که از رجوع بنده به حق خبر میطاعت ]حق[ می
از  و طبیعی در زنان، نمادی ای فقهی، وضعیتی زیستیکه پیداست، برای توجیه عرفانی قاعدهچنان

                                                           

عالوی در این رساله منطبق با نظر اکثریت عالمان اهل سنت، ضمن تأکید بر ضرورت التزام به سنت نبوِی قبض ید )قرار دادن  .1
به  با استناد الموطأکند که در کتاب باره اشاره می این چپ در نماز( به دیدگاه خاص مالک بن انس در دست راست بر روی دست

ه است. میان آورد ها در نماز سخن بهیا فروهشتن دست« َسدل»روایتی موسوم به روایت ابن القاسم از کراهت قبض ید و استحباب 
حکم مالک نیز همانند حکم سایر عالمان اهل سنت، ناظر به ضرورت و یا  عالوی ضمن تأویل این روایت شاذ، بر آن است که

 .(م2116نک: عالوی، )استحباب قبض ید بوده است 

اده، مبنای کار خویش قرار د المنح القدوسیهداران بحث از نمازشناسی عرفانی به معنایی که عالوی آن را در کتاب یکی از طالیه .2
 .(21باب، 2ج ،تانک: ابن عربی، بی)آشنایی با مباحث مبسوط نمازشناسی عرفانی وی  الدین بن عربی است. برایمحی

 .(296ق، ص2263مایع سفیدرنگی که خروج آن نشانۀ پایان ناپاکی شرعی زنان در دوران قاعدگی است )ابن عربی،  .3

 .)همان( خشکی لباس در محل خونریزی که نشانۀ پایان حیض و نفاس است .4
؛ 292 ، ص2ج تا،غزالی، بی نک:)اند شمار آوردههای آن بهی از متون عرفانی، زنان را نمادی از نفس اماره و شرارتدر بسیار .5

، دفتر دوم، 2922مولوی،  ؛11، ص9ج ،ق2221؛ فیض کاشانی، 323ق، ص2262؛ شعرانی، 122، ص2جتا، ابن عربی، بی
 .(6616بیت 
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اره بههای باطنی و شرارتآلودگی فانه، ضوابط فقهی آید و آنشمار میهای نفس ام  گاه با توجیهاتی متکل 
 شود. ناظر به این وضعیت توجیه می

که در بحث از ُسنن نماز، استحباب سالم گفتن مأموم به نفر سمت چپ خود، کنایه از دیگر آن ۀنمون
د که در و مرید بای بوده شود که به قلب و زبان، منکر طریقت اهل سلوکاض کسانی انگاشته میرفع اعتر

پاسخ به اعتراض و انکار این افراد، ِاسکات خصم نماید و در این کار، بر شیخ و مرشد خویش پیشی 
معترضان  وبگیرد تا به این ترتیب، ضمن پاسداشت علو  شأن شیخ، بطالن مدعیات و شأن ناچیز منکران 

  .(292ـ 291، صها یادآور شود )همانرا به آن
معلوم نیست که نفر سمت چپ نمازگزار که ممکن است یکی از بندگان  ،سازی نیزدر این معادل

 شمار آید؟! عالوه برتواند نمادی از منکران و مخالفان عرفان بهصالح و دوستان خداوند باشد، چگونه می
ت و آرزوی سعادت و نیکبختی است، چگونه می این، سالم گفتن که نشانۀ ی از تواند نماددوستی، مود 

 شمار آید؟! ِاسکات خصم و تخفیف شأن مخالفان به
ای توان یافت، در پارههای مشابه متعددی برای آن در مباحث عالوی میمواردی از این دست که نمونه

عی مالل ف و تصن   ساخته است.  ءمبتالانگیز از مواضع، مباحث او را به تکل 

 . تشویش در بکارگیری اصطالحات و مفاهیم عرفان نظری2.4

آثار  ۀهای موجود در باب زندگی عالوی حکایت از عالقه و رغبت او به مطالعکه گزارشبا وجود آن
( 223، ص2922مشاهیر حوزه عرفان نظری مانند ابن عربی، عبدالکریم جیلی و ابن فارض دارد )لینگز، 

نده، اما بنا به احصای نگار ،حاکی از عمق و گستردگی این اثرپذیری است ،ین مندرج در آثار او نیزو مضام
فراگیری مبانی عرفان نظری نزد یکی از استادان این فن به چشم  ۀگزارش معتبری از زندگی عالوی دربار

دتا  از طریق مطالعه و رسد که آشنایی او با مباحث عرفان نظری، عمرو، به نظر میاین از 1.خوردنمی
چندان دقیق برخی از اصطالحات، کارگیری نهاساس، به این است. بر گرفتهصورت  ،بررسی شخصی

عنوان نمونه، در خالل مباحث  مفاهیم و مبانی عرفان نظری در آثار عالوی نباید چندان عجیب بنماید. به
ها از مشاهدۀ غیب ذات و فنای سالک در بار ،«کتاب الصلوة»کتاب المنح القدوسیه بویژه در مباحث 

مثابۀ یکی از مواردی  جمعه، به در بحث از امامت نماز ،عنوان نمونه به .میان آمده است این مقام سخن به
ت جماعت بر امام واجب است، آمده:  که نی 

                                                           

ذ نموده نیز عمدتا  ناظر به مبانی عرفانی عملی است. به های شیخ محمدالبوزیدی که عالویآموزه .1 عبارت دیگر،  نزد او تلم 
 . (فصل سوم ،2922نک: لینگز، )عالوی نزد استاد خود تنها به سیر و سلوک عرفانی و طی مراتب تهذیب نفس پرداخته است 
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 ة کنایةالمحل الثالث الذی تجب فیه النیة علی االمام، صالة الجمعة بخالف الجماعة، ألن الجماع»
عن التکلم فی حضرة االسماء و الصفات و هذا المقام الیحتاج للمرشد أن ینوی فیه بأنه امام أو بأن له 
مزیة علی غیره، ألن التکلم فیه مباح لعامة العارفین بخالف صالة الجمعه التی هی کنایة عن التکلم فی 

 ،«هذا العالم اال علی منوال آخر...هویات الحق، أی غیب الذات المقدسة التی ال یمکن لها ظهور فی 
برخالف نماز جماعت؛ زیرا جماعت  باشد،میت بر امام واجب است، نماز جمعه سومین محلی که نی  »

ت کند که امام کنایه از تکلم در حضرت اسماء و صفات است و در این مقام نیازی نیست که مرشد نی  
حضرت اسماء و صفات برای عموم عارفان مباح  که تکلم در است یا مزیتی بر غیر خویش دارد، چرا

یعنی ذات مقدس که امکان ظهور  باشد،میاست، برخالف نماز جمعه که کنایه از تکلم در هویات حق 
 .(221م، ص2122)عالوی،  مگر بر منوالی دیگر... ،در این عالم ندارد

و تکلم در آن مقام، امری  زعم قاطبۀ اصحاب عرفان نظری، ادراک غیب ذاتحالی است که به این در
م  ۀناممکن و محال است. غیب ذات، مقام الاسم و الرسم و منطق  .باشدمیممنوعۀ شناخت و شهود و تکل 

 الذات بیة عن غیعتقدون بأن العماء کنایأن العرفاء »کند که باره تصریح می این عبدالکریم جیلی در
است  کنایه از غیب ذاتی« عماء»عارفان عقیده دارند که » ،ه األلبابیر فیتحتجب عنه األبصار و تتح یالذ

  .(222م، ص6222)جیلی، « هستند ها از دیدن او محروم و عقول از آن در حیرتکه چشم
 د:نویسباره می این میرزا ابوالحسن جلوه نیز در حواشی خود بر شرح فصوص الحکم قیصری در

ط ندارد و هیچ موجودی را در آن مقام راه نیست و با ...حق به حسب غیب ذات با هیچ موجودی ارتبا»
دارد  ءاین وصف، احاطۀ قیومیه به حسب ذات و احاطه سریانیه به حسب فعل به همه چیز و همه اشیا

 .(626، ص2913)قیصری، 
که پیداست، مبتنی بر تلقی فوق از غیب ذات و هویت حق و منطبق بر اصطالحات رایج نزد چنان

 شمار خواهد آمد و برری، تکلم، محادثه و مشاهدۀ عبد در این مقام، امری ناممکن بهاصحاب عرفان نظ
را باید ناشی از نوعی تشویش و « مشاهده و محادثه در غیب ذات»گیری از عبارت اساس، بهره این

 مسامحه در بکارگیری اصطالحات عرفانی نظری دانست. 

 گارهای متناقض و ناساز. توجیهات و رمزگشایی3.4

های مباحث عالوی در رمزگشایی از احکام فقهی، توجیهات بعضا  ها و دشوارییکی دیگر از چالش
 .های خرد و کالن ناظر به احکام نماز صورت بسته استناسازگار و متناقضی است که در انبوه رمزگشایی

طلق رفان، نمادی از فنای م، سجده نزد عالوی و نیز بسیاری از عاشدکه پیشتر گفته عنوان نمونه، چنان به
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 رود. شمار می عبد به
مقامی و محو افعال و صفات و اغراض بشری و سجده بنا به تصریح عالوی، رکوع نمادی از مقام بی

...الرکوع و هو االنحطاط الکلی المسمی : »نمادی از محو ذات در ذات و نهایت مراتب قرب الهی است
حو االفعال و کذلک الصفات و االغراض الدنیویة و االخرویة و الدرجات عندالقوم بالفناء و یعبرون عنه بم

]و[ السجود و هو منتهی المقصود من المصلی  و المقامات حتی یکون العبد فی هذا المقام بالمقام...
لکونه عبارة عن انحطاطه من درجات الوجود إلی اسفل العدم و هذا االنحطاط هو المسمی عندالقوم 

رکوع که نزول کلی است، نزد قوم » ،«ی الذات و غایة قرب المصلی من ربه حالة سجوده...بمحو الذات ف
موسوم است و از آن به محو افعال و نیز صفات و اغراض دنیوی و اخروی و درجات و  ء]= صوفیه[ به فنا

است،  مازگزار... و سجده منتهای مقصود ن کنند؛ چنانکه بنده در این مقام، بالمقام استمقامات تعبیر می
که عبارت است از نزول او از درجات وجود به اسفل عدم و این نزول، نزد قوم به محو ذات در ذات چرا

م، 2122)عالوی،  «... و نهایت نزدیکی نمازگزار به پروردگارش، حالت سجده است بودهموسوم 
  .(226ص

ستحباب فاصله داشتن شکم اما با وجود تصریحات فوق، عالوی در تبیین معنای رمزی و کنایی ا
ها در حین سجده )والبطن من فخذ رجال یبعدون( آن را نشانۀ پرهیز از شهوات باطنی و نیز مردان از ران

حالی است که سجده، نمادی از فنای ذات در  این در .(232، ص)همان داندپرستی میاجتناب از شکم
صفات و افعال و مقامات بشری نایل  ۀنای از همذات انگاشته شده و نمازگزار پیش از این در رکوع به ف

ای از تبهپرستی در چنین مراساس، توصیه به پرهیز از شکم این مقامی باریافته است. برآمده و به مقام بی
 آید.های پیش به نظر میقرب الهی، امری عجیب و نامتناسب با رمزگشایی

 د از منظر عالوی نمادیکه پیشتر اشاره شد، تشه  در بحث از معنای رمزی و باطنی ُسنن نماز نیز چنان
والمراد : »اوقات عبد در مشاهده حق بگذرد ۀسان که همآن ،رودشمار میاز مبالاه در مشاهده حق به

. والتشهد فرع المشاهدة، فالمشاهده اوال  و بالتشهد المبالاة فی المشاهدة أی تکون کل أوقاته تشهدا  
د، مبالاه در مشاهده است؛ به این معنا که همه اوقات و مراد ا ز تشه  » ،«انتهاء... التشهد آخرا أی ابتداء و

د فرع بر مشاهده است. مشاهده سرآغاز است و تشهد، نهایت؛ تشه   .دهدبنده را به خود اختصاص می
 .(299، ص)همان «... یعنی ابتدا و انتهاء

ز گزار در هنگام تشهد، نشستن را کنایه ااین، عالوی در تفسیر باطنی کیفیت نشستن نماز وجود با
در  ءکند که مراعات آداب آن از رعایت آداب فناآورد و تأکید میشمار میخروج از حق به سوی خلق به
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چرا که در این وضعیت، سالک باید ادب حق را با مالحظۀ شرایط  ؛رکوع و سجود به مراتب دشوارتر است
لجلوس أشد علی المرید من آداب السجود و الرکوع، الن أدبه فی و آداب ا: »و مقتضیات خلق پاس بدارد

من حیث االلوهیة و ذلک عند تجلی الحق علی العبد فیفنیه عن نفسه، بخالف ادب الجلوس  السجود هو
و آداب نشستن دشوارتر است بر مرید از آداب » ،«فیکون العبد مطلوبا  بأدب الحق مع مالحظه الخلق

ود شه ادب او در سجود ناشی از الوهیت است که هنگام تجلی حق بر بنده واقع میسجود و رکوع، زیرا ک
سازد، برخالف ادب نشستن که در آن ادب ]حضور نزد[ حق همراه با مالحظه و او را از خویش فانی می

  .(236، صخلق از بنده مطالبه شده است )همان
 ،در نظر گرفته شود، با مقام پرهیز از خلق که پیدا است، اگر تشهد مبالاه و فنای در شهود حقچنان

تناسب بیشتری دارد تا با وضعیت و مقام بازگشت از حق به سوی خلق که به تصریح عالوی، سالم کنایه 
 از آن است. 

در رکعت اول و دوم نماز عصر  هر( سوریعالوی در کشف معنای رمزی استحباب کوتاه خواندن )تقص
و استحباب طوالنی خواندن آن در نماز صبح و  ءتوسیط( آن در نماز عشاو مارب و نیز متوسط خواندن )

کند که استحباب کوتاه خواندن سوره در نمازهای عصر و مارب، کنایه از آن است که ظهر، تصریح می
های باطنی خود عارف باید به هنگام غروب شمس معرفت از آسمان قلبش که البته ناشی از حجاب

 ؛رونق بپرهیزدلحظات را سپری نماید و از تطویل عبادت در آن لحظات بی این ،سرعت اوست، به
که صبح و ظهر چه آن ؛برخالف نماز صبح و ظهر که در آن توصیه به طوالنی خواندن سوره شده است

نهایت، با زوال صفات  رود که درشمار مینمادی از وقت بروز و ظهور خورشید معرفت در قلب عارف به
، رو، تطویل عبادت در این لحظات متعالی، امری پسندیده خواهد بود )هماناین از. استخلقی همراه 

 .(232ـ  231ص
ه دشوار ب ءاما در این میان، رمزگشایی از استحباب متوسط خواندن سوره در دو رکعت اول نماز عشا 

وضعیت  ۀشتن در میان، نمادی از قرار داءآن است که وقت عشا ،باره این رسد. توجیه عالوی درنظر می
رو با نظر به توجیهات پیشین، در این از .کشف و استتار و حالت طلوع و غروب خورشید معرفت است

که به معنای  ءچنین موقعیتی باید راهی میانه در پیش گرفت که استحباب توسیط قرائت سوره در نماز عشا
 :رودشمار میپرهیز از تقصیر و تطویل است، نمادی از آن به

و لما تکلم المصنف علی الحالتین أی حالة القرب و حالة البعد نبه علی الحالة المتوسطة بین »
الحالتین، و کنی عنها بالعشاء لکونها کانت فی وقت بین غروب و شروق. فالمتصف بهاته الحالة، أی من 
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ابا  بین قوسین و ونه قکانت حالته بین کشف و استتار، فال یطلب منه تقصیر و ال تطویل فی تلک الحالة لک
برزخا  بین بحرین فاروب شمس المعارف علیه من حیث ال تدرکه  االبصار و هو یدرکها،  و شروقها علیه 

و هنگامی که نویسنده در باب حالت ُقرب و ُبعد سخن » ،من حیث: وجوه یومئذ ناظرة إلی ربها ناضرة
ر که دشاء کنایه از این وضعیت میانه است، چرادهد و نماز عگوید، به وصف میان آن دو نیز توجه میمی

یعنی حالتش میان کشف و  ،صف استکس به این حالت مت   وقت میان غروب و طلوع قرار دارد. پس هر
زیرا در نزدیکی میان دو قوس و برزخ  ،شوداستتار است، در این حالت از او تقصیر و تطویل مطالبه نمی

 «ال تدرکه االبصار و هو یدرکها»شید معارف بر چنین کسی از حیث میان دو دریا قرار دارد. غروب خور
  .(232ـ231، ص)همان باشدمیاست و طلوعش بر او از حیث وجوه یومئذ ناظرة إلی ربها ناضرة 

تواند نمادی از قرار داشتن در وضعیت کشف و نمی ءعشانماز رغم توجیهات عالوی، هنگام اما به
 از .تناسب بیشتری با این وضعیت دارد ،شمار آید و طبیعتا  هنگام مارب هاستتار و یا شروق و غروب ب

وضوعیت نماز مارب م ۀهای پیشین عالوی، توصیه به توسیط سوره باید درباررو، منطبق با رمزگشاییاین
ود، شبر این، نماز صبح نیز که قاعدتا  پیش از طلوع خورشید خوانده می. عالوهءداشته باشد و نه نماز عشا

تواند نماد مناسبی برای قرار داشتن در وضعیت بروز و ظهور خورشید معرفت در قلب عارف انگاشته نمی
 شود. 

ها در عبارات عالوی که متعاقِب تکلف ورزیدن در کشف هایی دیگری از این ناسازگارییافتن نمونه
اء و فتاوای یکی از مذاهب اسالمی ضوابط فقهی ناظر به نماز، تنها منطبق با آر ۀمعنای رمزی و باطنی هم

 پدید آمده، کار چندان دشواری نیست.

 گیری. نتیجه5

ای ههای رمزی و کنایِی شعائر و مناسک دینی، یکی از ویژگیاهتمام به کشف معانی باطنی و داللت
ن این داراعنوان یکی از میراث های عرفانی و رازورانه است. شیخ احمد العالوی بهمشترک اغلب نظام

ی شخصی های عرفانورزیت تفسیری دیرپا در طریقت شاذلیۀ درقاوی در شمال آفریقا، با تکیه بر ذوقسن  
مانده از اسالف خود، به تدوین اثری جامع در شرح و تبیین معانی باطنی احکام  و نیز میراث برجای

و  ی عالوی در باب نمازشرعی، منطبق بر آراء فقهی مذهب مالکی پرداخته است. بررسی تفاسیر باطن
نقشۀ جامع سیر و سلوک عرفانی،  ۀمثابدهد که نماز از منظر او، بهاحکام و ضوابط حاکم بر آن نشان می

نمادی از مراتب و مراحل سلوک عارفان است. عالوی با شرح و تفسیر باطنی فرائض، شروط، ُسنن، 
داشت ضوابط فقهی ناظر به اجرای این کوشد تا ضمن پاسمستحبات، مکروهات و نیز اقسام نماز می
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های سیر و سلوک عرفانی را نیز مبتنی بر آن ترسیم نماید. فریضه اسالمی، نقشه جامع جزئیات و ظرافت
ا حجم ب ،عرفان نظری است ۀسو نیازمند اشراف به مبانی عرفانی، بویژه در حوزاجرای این طرح که از یک

بار  القدوسیه را بهوی نیز درآمیخته و اثری سترگ موسوم به المنح های عرفانی عالورزیمعتنابهی از ذوق
برانگیز این اثر، بویژه در مباحث نمازشناسی عرفانی، اصرار بر های تحسیننشانده است. به رغم ظرافت

شرح و تبیین معانی رمزی و کنایی همه جزئیات فقهی نماز مبتنی بر فتاوای مذهب مالکی، مباحث عالوی 
 های عرفانی نیز کمها که در سایر نمازشناسیرو کرده است. این چالشههایی قابل تأمل روبچالشرا با 

ع و ابهام در رمزگشایی از  و ف و تصن  بیش قابل مالحظه است، در مواردی مباحث عالوی را به نوعی تکل 
یکدیگر  ازگار و متناقض باای برای ارائۀ توجیهات ناسزمینهنهایت، پیش ساخته که در ءاحکام فقهی مبتال

برانگیز عالوی و سایر کسانی که رویکردی مشابه در تبیین معانی ترین مبنای مناقشهفراهم آورده است. مهم
 اند، باور به وجود خاستگاه و مبنای تکوینی برای احکام فقهیباطنی مناسک و شعائر دینی در پیش گرفته

ای عرفانی هتکوینی که بنیان تفسیری بسیاری از نمازشناسیمعارض و متناقض است. تکیه بر این مبانی 
نظری در باب منازعات و اختالفات فقهی مذاهب اسالمی در باب کیفیت است، تا آن هنگام که اتفاق

 .انجام مناسک و شعائر دینی پدید نیامده، نوعی مصادره به مطلوب انگاشته خواهد شد
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