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عنایت

چكيده :پرستش امري انسانی است كه از آغاز خلقت تاكنون روح انسان را بهسمت
يك نقطۀ متمركز (خدا) سمت و سوق بخشیده است .اديان مختلف باوجود اختالفات
همه به امر پرستش ،گرايش داشته اند؛ همچنین در مسیر استعالي روح انسانی كه همانا
مايۀ رهايی و رستگاري است ،پويا بوده اند.
يكی از ديدگاههاي مهم قابل تحلیل در اين زمینه ،ديدگاه عرفانی است كه تقريباً در
اديان مختلف ،پرستش را به گونۀ معرفت درونی از طريق رابطۀ عاطفی انسان با خدا،
تبیین مینمايد .اين مقاله می كوشد تا ابتدا به اثبات گرايش فطري همۀ اديان به
يكتاپرستی و استعال ،با توجه به منابع مكتوب عرفان اسالمی و استناد به آيات قرآنی و
نگرشهاي اديان ديگر بپردازد .سپس مفهوم گرايش عقالنی دينی و امر پرستش را در
میان اديان مختلف و عرفان اسالمی بررسی كرده و گونههاي ظهور عملكردي آنها را
بیان نمايد .درنهايت به بررسی سويههاي استداللی فعل پرستش كه اساساً از بُعد
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ظاهري در نیت مندي گرايشات دينی و ظهور عملكرديشان در ارائۀ مناسك عبادي،

عاطفی انس ان نشئت گرفته است ،میپردازد.
كليدواژه ها :پرستش ،عرفان اسالمی ،اديان ،حیث التفاتی ،سويههاي استدالل عاطفی
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مقدمه:
دين امري فطري است همان طور كه قرآن كريم دراين باره مى فرمايد« :فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّينِ حَنيفاً
فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ 
مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَ اتََّقُوهُ وَ أَقِيمُوا الصََّالةَ وَ ال تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ » (روم 30 :و ( .)31به يكتا پرستی روي به
دين آور .فطرتی است كه خدا همه را بدان فطرت بیافريده است و در آفرينش خدا تغییري نیست .
دين پاک وپايدار اين است .و لی بیشتر مردم نمی دانند .به او بازگرديد ،و از او بترسید ،ن ماز را
بگزاريد و از مشركان مباشید).
همان طور كه از آيۀ فوق بر می آيد ،با وجود اينكه در میان برخی از جوامع بشري خطوط فكري
ايجاد گرديده است؛ امّا همۀ آنها بهطور ذاتی يكتاپرست بودهاند ؛ چنانكه در قرآن كريم در آيۀ

ديگري نیز اين امر آمده است« :وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلََّا يُسَبَِّحُ بِحَمْدِهِ وَ

لکِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ » (اسراء:

 .)47اين امر در نهايت بررسی هايی كه در همۀ اين عرصه ها صورت گرفته و در متن اشارهاي به
آنها خواهیم داشت ،معلوم میگردد كه اساساً گرايش همۀ گروههاي انسانی بهسمت كمالخواهی
پرستش و برتري خواهی معبود از انسان بوده است و عناصر مادي همه نمادهايی فرعی و
زيرمجموعه اي بر امر پرستش فطري خداوند يكتا بوده اند كه بر پايۀ عقالنیبت انسان شكل میگیرد؛
(ع)

چنانكه حضرت علی

فرمودهاند « :االنسانُ بعقله » (تمیمی آمدي  ،1386 ،ج.)61 :2

يكی از مباحث مهم مرتبط با موضوع پرستش ،مسئلۀ «حیث التفاتی» ( ) Intentionalityدر امر
دينگرايی اس ت .در ادبیات فلسفۀ كالسیك اروپا  ،اين واژه با استفاده از ترجمۀ « معقول» در

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2022-09-29

انحراف از سرشت انسانی خداپرستی من جمله توتمپرستی ،بتپرستی ،پرستش رب النوعها و غیره

اصطالح ابنسینا بهكارگرفته شد؛ ولی در فلسفۀ جديد اين واژه ،تقريباً معناي نیت مندي اعمال انسان
 ) 431و بعدها از طريق برنتانو فیلسوف آلمانی و شاگردش هوسرل بهطور جد ،پیگیري شد
) .(Allen, 1987: 281آنچه هوسرل و ارسطو هر دو بر آن تأكید كرده اند ،اين است كه ادراک
همواره ،احساس كردن امر محسوس و تعقل كردن امر معقول است و ادراک امر قدسی ،از طريق
نیرويی است كه قطع نظر از ماهیت آن ،به طور واقعی امر قدسی را میشناسد و به تصديقش
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را دربر می گیرد .تئوري «حیث التفاتی» ابتدا توسط ارسطو مطرح شد

(رکCopleston, 1963-4: :
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میپردازد (مك كواري .)319 - 325 :1378 ،از نظر آكويناس ،معقول بودن اعتقاد به خدا،
پرستش در عرفان اسالمی با نیمنگاهی به ادیان دیگر

سویۀ استعالیی

امري واضح است؛ چرا كه وجود خدا از قضاياي داراي

بداهت حسی است و از راه قیاس بهدست میآيد .قضايايی چون «پاره اي از اشیا متحرّکاند ».و
«بعضی چیزها مثل فلفل و زنجبیل گرماند» .از نظر دكارت ،اعتقاد مذكور به دلیل بديهی بودنش
عقالنی است يا به بیان دقیق تر ،اين اعتقاد با تأمل دقیق بر روي مفهوم خدا بديهی میشود

(كنی،

 .)14 :1388پالنتینگا در مقالۀ مشهورش « اخالقیات باور» میگويد « :ما تاكنون هیچ دلیلی براي خارج
كردن اعتقاد به خدا ،از مبناهاي معرفتی نیافتهايم» (كنی .)18 :1388 ،بنابراين ،ادراک خداوند از طريق
تعقل ،تأيیدي است بر دين گرايی و پرستش وجودي او كه از نظر اسالم ،انبیاي الهی در همین راستا
ضخیم نفسانیات را از روى فطرت سلیم او كنار زنند و با توجه دادن انسان به نشانههاى خداوندى،
او را بهسوى فطرت اولیه اش هدايت نمايند .ثانیاً  ،اين گرايش درونى و اين میل نیرومند معنوى را در
مسیر و مجراى صحیح آن هدايت كنند و از انحراف آن به صورت بتپرستى ،ستارهپرستى،
گاوپرستى ،مادهپرستى ،گروهپرستى و...جلوگیرى نمايند .مسئ لۀ اصلی اين مقاله ،بررسی چگونگی
حیث التفاتی اديان به خداوند است و اين موضوع با بررسی دو سؤال مطرح می گردد :يكی
يكتاپرستی يا چند خدايی؟ و ديگري سويۀ اصلی اين گر ايش چیست؟ و همچنین درصدد تطبیق
مفهوم عبادت در میان اديان مختلف با عرفان اسالمی است.
بحث پرستش و سويۀ استعاليی آن كه همانا يكتاپرستی است ،نقطۀ عطف بینش همۀ اديان
است كه در محور آن بحثهاي مفصلی به طور جداگانه مطرح گرديده است؛ امّا درخصوص امر
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مأموريت داشته اند كه با آموزشهاى خود اوالً ،اين میل فطرى ر ا در انسان بیدار سازند و پردههاى

پرستش و يكسويه بودن آن در میان ديدگاه هاي مختلف و اديان گوناگون و تطبیق آنها با تئوري
عرفان اسالمی تاكنون پژوهشی انجام نشده است ؛ لذا در اين مقاله كوشیدهايم تا تحت عنوان سه
ضمن معرفی گرايشات نیت مند دينی مختلف و ارائۀ تعاريف پرستش و فعل عبادت از نظرگاههاي
عرفان اسالمی با اشاره به جايگاه پرستش در میان دين اسالم و تطبیق موضوع با بینش برخی از اديان
معروف ،بعد يكسويه گرايی و وحدتخواهی پرستش واكاوي شود .در بحث سوم ،سويههاي
استداللی ف عل پرستش در میان اديان و عرفان اسالمی تحلیل میشود.
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بحث :نخست ،به بررسی دو سؤال مهم دربارۀ پرستش و سويۀ استعاليی آن پردازيم .در بحث دوم،
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 .1بحث اوّل:
 .1- 1چ ند خدايي يا يكتاپرستي؟
گفته شده در پاره اي از اديان در آغاز ،پرستش به صورت چندخدايی بوده؛ اين مقاله بنا دارد تا
ضمن تحلیل اين محور موضوعی ثابت كند كه با وجود تكثر خدايان در میان اديان مختلف ،امر
پرستش اساساً به سمت يك سويۀ استعاليی به نام خداي يگانه كه در رأس بوده ،سوق داشته است.
در مسئ له «پرستش» دو طرز تفكر مختلف در دنیا وجود دارد :يكى اين است كه پرستش بشر از
پرستش سنگ و چوب و رئیس قبیله و حتى مار و مور و بت و ستاره و ماه و خورشید و دريا و كوه
و فرشته و پیغمبر و ارباب انواع مختلف شروع شده تا به پرستش خدا مىرسد .بسیارى از غربیها،
خصو صاً كسانی كه كاتبان تاريخ ادياناند ،اينطور مىنويسند كه پرستش در بشر ،ابتدا از پرستش
مملكت رسید ،بعد به ترتیب :خداى منطقه ،خداى زمین ،خداى آسمان ،خداى آسمانها و بعد چند
خدا.
بشر اين سیر تصاعدى را انجام داد تا در آخرين مرحله به خداى يگانه رسید و طبق
تفكر نوع دوم انسان ابتدا خداپرست بود و سپس به پرستش خدايان ديگر روي آورد.

معصومی در دايرة المعارف الكترونیكی اساطیر و آيینهاي باستانی جهان در ذيل واژۀ پرستش
آورده است:
دانشمندان باستانشناس ،در مو رد اين مسئله كه آيا اعتقاد به «وحدت خالق» زودتر
شروع شده يا پرستش بتها و خدايان متعدد !؟ ،در نقاط مختلف تحقیق كرده اند؛

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2022-09-29

بت يا پدر خانواده (رئیس خانواده) شروع شد و به خداى قبیله رسید ،سپس از خداى قبیله به خداى

چنانكه در كتاب مقدّس تورات ،تصويري از يك انسان ديده شده كه بهتدريج از
پرستش خالق يكتا دست كشیده و به عبادت خدايان متعدد میپردازد و در قرآن نیز
مولود يُولَدُ

عَلَي الفطرَة هر كودكی بالفطره خداپرست متولّد میشود ( معصومی:1388 ،

ذيل واژۀ پرستش).

شهید مطهري در همین زمینه دركتاب آشنايی با قرآن می نويسد:
قرآن میگويد اوّل ،پرستش خداى يگانه بوده و انحراف از پرستش خداى يگانه،
منجر به بت پرستىها شده است و در میان فرنگیها هم عده اى همین نظريه را دارند.
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در سورۀ روم به يكتاپرستی انسان اشاره شده و علی (ع) در همین مورد میفرمايد :کُلُّ
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شايد اولین كسى كه اين مكتب را به وجود آورد يك آلمانى به نام ماكس مولر است
 كه نظريه اش معروف است  -و بعد افراد ديگرى هم تابع اين نظريه شدند .در هرحال آنها هم فعالً اين نظر قرآن را قبول كرده اند كه اول توحید بوده و بعد بتپرستى
(مطهري  ،1367،ج.)67 :5

همان طور كه مطهري ذكر نموده ،برخی از فیلسوفان غربی مثل نیچه ،حقیقت را تحمیلی
اجبارگونه از جانب جامعه به انسان پنداشتهاند:
حقیقت چیست؟ ارتش متحركی از استعارهها ،كنايات و ريخت انسانی بخشیدنها
 Anthropmorphismsو بهطور خالصه ،مجموعه اي از روابط انسانی كه به شكل
شاعرانه و سخنورانه اي بزرگ شده ،پس و پیش شده و آرايش يافته و پس از مدتها

اينان به قول هگل ،گويی ناگهان وجود عنصر الهی را فراموش كرده اند و نزديك است كه
همچون كرم خاكی به بهره مندي از خاک و آب بسنده كنند .همین آدمیانی كه معناي بود و نبود
برايشان در رشتۀ نوري كه همۀ هستی را به آسمان پیوند می داد ،خالصه و نگاه همگانیشان به
ماوراء ،بهسوي ذات الهی كشیده می شد؛ امّا اكنون حسشان چنان در عنصر زمینی ريشه دوانیده و
جان به چنان تهیدستی اي دچار شده كه میخو اهد عطش سوزان خود به حس الهی را بهكلی
فروبنشاند و عظمت از دست رفتگی جان ،بسته به همین قناعتش به چنین چیزي است

(هگل:1387 ،

) 30- 31؛ حال آنكه ،عواطف انسانی اساساً ،به صورت عمیق و فطري در وجود انسان نهفتهاند تا به
گرايش هاي تأمین كنندۀ بخشی از نیازهاي انسان كه جنبۀ مادي ندارند ،پاسخ دهند

( جمشیدي و

ديگران.) 170 :1382 ،
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استفاده به نظر مردم ثابت ،قانون وار و اجباري می رسد (نیچه.) 28 :1382 ،

كاردينر در تحلیل روانشناسی عناصر تشكیل دهندۀ شخصیت پايۀ انسان ،اعتقادات و اعمال دينی
را يكی

از مهمترين عناصر بهشمار میآورد (.)Kardiner, 1939: p. 132

مقامشان هرگز با خداي يكتا برابر نبوده است.
در ايوب ( ) 8 / 32يهوديت از روح خدا به صورت يك روح يگانه ياد شده است « :امّا آن روح
است در انسان ،نَفَس تواناي كل كه بر

آدمیان اندر شود» ( .)Epstein, 1974: p.66
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آرمسترانگ در دگرگونی بزرگ مینويسد :بیشتر جمعیت اسرائیل عالوهبر يهوه ،خدايان محلی
ديگر را هم میپرستیدند و پرستش «بعل» تا قرن ششم رونق داشت؛ اما در قرن نهم ،بعضی از
بنی اسرائیل شروع به كم كردن تعداد خدايانی كه میپرستیدند كردند (آرمسترانگ  .) 78 :1386 ،البته
يهوه در مقام خداي ملی رقیبی نداشت و بقیه در واقع جماعت مقدسان و پسرهاي خدا بودند كه
همه او را میستودند:
خداوند برابري تواند كرد؟

(آرمسترانگ .) 78 - 79 :1386 ،

ظاهراً در بین قوم بنی اسرائیل هم ،يكتا پرستی رايج بوده و بقیۀ كسانی كه به عنوان خدايان از
آنها ياد میشده گروه قديسان بوده اند كه در امور خدمت رسانی به مردم از خدا فرمان میگرفتند:
خدا در جماعت خدايان ايستاده است .در میان خدايان داوري میكند :فقیران و يتیمان

براي نمونه ،شاهان بین النهرين در هزارۀ سوم اصرار داشتند كه دادگري براي فقرا ،يتیمها و
بیوه ها وظیفۀ مقدسی است كه شَمَس ،خورشید خدا كه به فريادهاي ياري آنها گوش میداده،
فرمان آن را داشته است (آرمسترانگ .)84 :1386 ،
در میان زرتشتیان نیز نامه ايی از خدايان ديگر شنیده میشود كه آن ها نیز درواقع همراهان
اهورا مزدا بهحساب میآيند؛ چنانكه در خورشید نیايش آمده است « :میپرستم اهورامزدا را و
ستايش میكنم امشاسپندان و مهرايزد را كه دارندۀ دشتهاي فراخ است و خورشید تیز اسب
درخشان را »...و اغلب ،ستايش آنها براي خ شنودي اهورامزدا انجام می گرفته است؛ چنانكه در
مهرنیايش آمده است« :براي خ شنودي اهورامزدا

میستايم او را با بهترين نمازها( » ...رضی- 34 :1371 ،

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2022-09-29

را دادرسی كنید .مظلومان و مسكینان را انصاف دهید( ...آرمسترانگ.)84 :1386 ،

.) 30

دين اسالم همواره ،تنها بر يكتاپرستی و خداپرستی مقیّد بوده است و كائناتی چون شمس و قمر
ارزش آن ها تا به جايی است كه در قرآن بدانها قسم ياد شده است «وَالشََّمْسِ وَضُحَاهَا »...؛ امّا به
آن ها فقط بايد چون كائناتی تأملكردنی نگاه كرد كه توسط خالق يكتا به عنوان نشانههاي قدرت
الهی محسوب میشوند؛ چنانكه هروي در انواريه نوشته است:
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تسبیح بگويید خداوندي را كه شمس را وسیلۀ افاضۀ نور و آثار خارجیۀ عالم كون و
فساد ساخته و شمس و قمر را خلیفۀ اين عالم گردانیده است؛ زيرا كه وجود نیرين در
جمیع كائنات عموماً و د ر امور اكل و مشارب حیوان خصوصاً  ،دخل عظیم دارند...
پس تعظی م انوار نیز داخل در عبادت حق است ؛ لیكن به طريقی تعظیم بايد كرد كه
مخالف شريعت الهیه نبوده باشد (هروي.) 232 :1363 ،

بنابراين آن طور كه از مباحث فوق برمی آيد در میان اديان مختلف نگاه متكثر انسانها به سمت
سويه اي متمايل است كه در آن ،يك خداي واحد وجود دارد و ديگر خدايا ن در سايۀ آن خداي
واحد قرار دارند؛ نه در كنار او.

نظر می رسد كه همۀ انسان ها در هر دينی كه به يكتاپرستی روي آورند به دنبال يك سويۀ استعاليی
هستند .سويهاي كه آنها را بهسمت روشنی و رهايی هدايتگر باشد؛ همان طور كه استاد مطهري
معتقد است :نفس انسان دائماً در حال طلب است و طلب بدون مطلوب ممكن نیست .همچنانكه
حركت بدون جهت محال است و ازطرفی خاصیت نفس اين است كه به هیچ مطلوبی قانع
نمی گردد؛ مگر مطلوبی كه كمال مطلق باشد كه وجودش «كل الوجودات» و مطلوبیتش مطلوبیت
«كل المطلوبات» باشد (مطهري .)341 :1382 ،در دين يهود نیز بنابر مزامیر خداوند جالل و قدرت
بیكر ان است كه جهان و نظم آن را ابقا میكند .او ياور بزرگ و

همیشگی انسان است ( Epstein,

.)1974: p.66

پس با توجه به رويۀ برترخواهانۀ انسان ،خواست سويه بايد به سمت قدرت غیرانسانی باشد كه
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 .2- 1گرایش به استعال چيست؟
همانطور ك ه در بحث باال مطرح شد ،مسئلۀ يكتاپرستی در اديان مختلف بسیار مشهود است؛ امّا به

بتواند بر انسان اشراف كامل داشته باشد و انسان را به سعادت و خوشبختی برساند .به قول صاحب
است (رازي )98 :1373 ،و همچنین در بهاگوته پورانهها ( )Bhagavataآمده است :انسان بهترين
تجلی روح الهی است و در او امكان درک نامتناهیها و جاودانگی ها و رسیدن به رهايی و آزادي
كامل در اين جهان تقیدات وجود دارد ( .) Benerjee, 1952: p.126
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رابطۀ انسان با خدا در عرفانهاي اديان مختلف ،بنابر اهمیت بخشیدن به جنبۀ استعاليی پرستش،
بهصورت سفري بهسمت تعالی خود نیز مطرح است .آرمسترانگ معتقد است:
عرفان در بین اغلب اديان ،مثل :يهود ،مسیحیت و اسالم ،تقريباً عملكرد مشتركی دارد.
بدينگونه كه عارفان می كوشند تا از طريق سیر و سلوک ،به ذات احديت و سرچشمۀ
آغازين بازگردند و حس پايدار حضور در عرفان پرورانده می

شود (آرمسترانگ ،

.)245 :1383

از نظر او همۀ اديان ،عرفانی را تجربه كرده اند كه با سفر همراه است؛ چنانكه عرفان يهودي
كه خدا را شاه قدرتمندي میانگاشتند كه تنها با گذر از هفت آسمان میتوان به او نزديك شد .در
مسیحیت نیز براي نمونه آ گوستین از سفر بهسمت خدا حرف میزند كه البته آن را عروجی روحی
خدا است كه مالصدرا چنین بیان میدارد « :حقیقت نفس ،خواهان اين است كه همواره هیئت و
حالت استعال داشته باشد

(مالصدرا.) 368- 369 :1385 ،

البته گفتنی است كه اين مسیر استعال از طريق واسطه بايد طی شود و واسطه ،همان دين و
واسط پیامبر است.
در مسیحیت مسیر استعال توسط مسیح تعیین میگردد :انسان به سبب مسیح پیروز شده و رفعت
میيابد (به نقل از .)lynch, 1898: p. 124 :در يهوديت تورات اصل هدايتكننده و نظمدهندۀ
سائقهاي طبیعی سركش است () Rosenblatt, 1998: p.1319؛ چنانكه كوهن نقل میكند« :كسی
كه به مطالعۀ تورات مشغول شد از آسیب در امان می ماند» (رک )Cohen., 1949: p.92( :و در
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به واقعیتی در درون می داند (آرمسترانگ .)245- 251 :1383 ،بنابر همین گرايش عرفانی سفر بهسمت

قرآن شريف آمده است:
« وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْکِتَابَ لَعَلََّهُمْ يَهْتَدُونَ» (مؤمنون( .) 49 :هر آينه ما به موسی كتاب داديم ،باشد
«وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرََّسُولِ إِلََّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ » (نور( .)54 :و اگر از او اطاعت كنید
هدايت يابید و بر پیامبر جز تبلیغ آشكار هیچ نیست).
بنابراين با توجه به گفتار فوق ،به جرئت میتوان گفت كه پرستش خداي يكتا در فطرت انسان
وجود دارد و از همین رو در میا ن همۀ اديان به عنوان يك وديعۀ الهی پنداشته میشود كه در وجود
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كه هدايت شوند).
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بشر قرار گرفته است تا انسان را بهواسطۀ يك واسط بهسمت يك سويۀ استعاليی به نام «يكتاپرستی»
براي دست يافتن به رستگاري ابدي سوق دهد.

 .2بحث دوم
 .1- 2پرستش در عرفان اسالمي و اديان
قرائن فراوانی وجود دارد كه ثابت میكنند؛ انسانها بهنحو اجتنابناپذيري دينی و معتقد هستند.
قبايل بدوي و ماقبل ت اريخی ،سوائق دينی خود را در قالب اعمال حاكی از جاندار پنداشتن طبیعت
و توتمپرستی نشان میدادند .از فجر تمدن  ،اديان فراوانی پديد آمده اند و هركدام بهنحو بسیار
پیچیده اي توسعه و تكامل يافتهاند .براي مث ال ،اديان جهانی پیشرفتهتر ،مفهوم حقیقت غايی را تا حدّ
در تثلیث» است .از نظر مسلمانان «اهلل» است .نزد هندوها «ويشنو» است .از نظر تراوادا بوديستها
«نیروانا» است .حتی ك سانی كه براي انكار خداوند انرژي فراوانی صرف میكنند؛ مثل انجمن
ملحدان امريكايی ،به نحو خاصی بر تأثیر عمیق خداوند بر زندگی بشر گواهی میدهند

(پترسون و

ديگران .)17- 18 :1379 ،بهطور كلّی ،بحثهاي زيادي درخصوص انگیزههاي گرايش دينی وجود
دارد .تی يل ) (Tieleگفته است « :دين وضعیتی روحی يا حالتی ناب و حرمتآمیز است كه آن را
«خشیت» میخوانیم» .برادلی ) (Bradleyگفته است « :دين ،بیش از هر چیز كوششی است براي
آنكه حقیقت كامل «خیر» را در تمام وجوه هستی مان بازنمايیم» .و مارتینو ) (Martineauمدعی
بود« :دين ،اعتقاد به خد ايی همیشه زنده است؛ يعنی اعتقاد به « اراده و ذهنی الهی» كه حاكم بر
جهان است و با نوع بشر مناسبات اخالقی دارد» .روشن است كه هركدام از اين تعاريف ،ويژگی
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زيادي معقول و پیچیده كرده اند :اين حقیقت نزد يهوديان «يهوه» است .نزد مسیحیان «خداي متجلی

متفاوتی را مورد تأكید قرار میدهند :تی يل بر خشیت تكیه میكند .برادلی دين را با خیر پیوند
 .)18درهرحال  ،اين امر مسلّم است كه همۀ گروه هاي بشري با هر ايده و تفكري به دين گرايش
دارند و در ضمن گرايش دينی خود ،به پرستش خداوند میپردازند.
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میدهد و مارتینو جنبه هاي اخالقی يكتاپرستی را مورد توجه قرار میدهد

(پترسون و ديگران:1379 ،
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 .1- 1- 2پرستش در نظريه هاي عرفان اسالمي

امر الوهی و قدسی اساساً در اليه هاي درونی وجود انسان آشیانه دارد و همین امر ،هستی او را
برمی انگیزد؛ نشاط معنوي ،جذبۀ روحی ،تمركز ،تأمل ،مراقبت و سلوک معنوي در اعماق
همزيستی و همسويی روح او را با ساح ات و مراتب متعالی و گوهرين هستی مرتبط میسازد
(مالصالحی .)132 :1387 ،در قرآن آيات و اشارات روانی زيادي در اين رابطه ذكر شده است؛ مثل:
«سُبْحانَ الََّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الََّذِي بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ
آيَاتِنَا إِنََّهُ هُوَ السََّمِيعُ الْبَصِيرُ» (اسراء « .)1 :إِنَِّي أَنَا رَبَُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْکَ إِنََّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدََّسِ

طُوًى » (طه:

« .)12وَ لِلََّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلَُّوا فَثَمََّ وَجْهُ اللََّهِ » (بقره( )115 :همان )134 :كه روح انسانی را به
خداوند يكتا تبیین می سازد كه عبادت ،شاخصۀ اصلی ظهور آن در عملكرد انسان است« :وَ ما
خَلَقْتُ الْجِنََّ وَ الْإِنْسَ إِلََّا

لِيَعْبُدُونِ » (ذاريات.)56 :

در عرف ان اسالمی براساس باور به آيۀ مباركۀ فوق عبادت امري درزمرۀ توحید افعالی محسوب

می گردد كه عبد را براي نزديك كردن به خالق و معبود مهیا میسازد؛ چنانكه هجويري در كشف
المحجوب آورده است:
خبراً عن اهلل تعالي :اليزال عبدي يتقرَّب اليّ بالنوافل حتَّي احبّه فاذا احببته کنت له
سمعاً و بصراً و يداً و مؤيداً و لساناً بي يسمع و بي يبصر و بي ينطق و بي يبطش چون
بندۀ ما به مجاهدت به ما تقرّب كند ،ما وي را به دوستی خود رسانیم و هستی وي را
اندر وي فانی گردانیم و نسبت وي از اقعال وي بزدايیم تا به ما شنود آنچه شنود و به ما
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سمت امر قدسی و الوهی فرامی خواند و در تعاقب آن هدف اصلی آفرينش او را ،با پرستش

بیند آنچه بیند و به ما گیرد آنچه گیرد؛ يعنی اندر ذكر ما مغلوب ذكر ما شود  ...نسبت
آدمیّت از ذكر وي منقطع شود؛ پس ذكر وي ذكر ما باشد تا اندر حال غلبه بدان

الهیجی نیز در گلشن راز مینويسد:
می بايد دانست كه بی مواظبت بر طاعات و عبادات نافله از دوام وضو و دوام ذكر و
صوم و قلّت طعام و قلّت منام و اوراد و اوقات و عزلت و تبتّل از خلق به مرتبۀ محبوبی
حق نمیتوان رسید.
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صفت گردد (هجويري .)326 :1375 ،
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درون جاي محمود او مكان يافت

ز بی يسمع و بی يبصر نشان يافت

و من الليل فتهجّد به نافلهٌ لک عسي اَن يبعثک ربَُّک مقاماً محموداً

( الهیجی :1378 ،

.) 294

و آنطوركه در شرح شطحیات روزبهان آمده است« :عارف حقیقی كسی است كه در محل
حیات ،خود را در عبوديت نزد ربوبیت حق ،كم از كم بیند؛ چنانكه حديث ما عبدناک حق
عبادتك است» (روزبهان بقلی .)147 :1382 ،

راغب اصفهانی در المفردات عبادت را نهايت تذلل و كرنش میداند و مینويسد كه تنها كسی
استحقاق آن را دارد كه دا راي باالترين درجۀ تفضل باشد و او فقط خداوند يكتا و بزرگ است .او
عبادت را بر دو قسم توضیح می دهد :يكی عبادت به تسخیر كه مشمول همۀ موجودات اعم از انسان
است ( راغب اصفهانی 1418 ،ق.) 319 :

هروي در انواريه آورده است:
بعث اهلل االنبياء ليعبدوا الناس من الکاملين و الناقصين و المتوسطين هلل الواحد القهار
الذي ليس في الوجود الهٌ غيره؛ کما قال اهلل تعالي :و ما خلقت الجن و االنس اال
ليعبدون ( ذاريات.)56 :

مراد او از عبادت ،عبادت نفسانی است كه آن را معرفت و ايمان می گويند؛ زيرا كه عمل به
جوارح بدون نور

ايمان خبط است (هروي .) 233 :1363 ،

همان طور كه از تعاريف فوق برمی آيد اوّل اينكه ،پرستش اختصاص به معبودي دارد كه داراي
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و حیوان و نبات است و ديگر عبادت به اختیار كه مخصوص موجودات داراي شعور و ادراک

باالترين درجۀ برتري از انسان و هر چیز ديگري باشد و دوم اينكه ،عمل عبادت تنها خاص انسان
كه داراي شعور ادراک است ،نیست؛ بلكه ديگر كائنات نیز ذاتاً به پرستش آن موجود برتر به مثابه
السََّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً » (رعد )17 :گرايش دارند كه البته درمورد انسان به دلیل دارا بودن
همان شعور و ادراک ،تكلیف معرفتی به دنبال دارد.
اما گونه هاي شاخص ظهور پرستش در عملكرد انسان را در عرفان اسالمی به شرح زير میتوان
بیان كرد « :فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصََّلَاةَ فَاذْکُرُوا اللََّهَ قِيَامًا

وَقُعُودًا » (نساء.)103 :
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در عرفان اسالمی با استناد به حديث شريف «إِنََّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنَِّيََّاتِ» هر عملی را كه انسان در
راستاي رضاي خداوند متعال انجام میدهد ،عبادت محسوب می گردد ؛ امّا صورت آشكار عبادت
همان طور كه در آيۀ فوق بیان گرديده ،ذكر و نماز است كه در قرآن شريف و مبانی عرفانی توجه
ويژه اي بدان شده است .در زير به طور جداگانه بدان میپردازيم:
الف .ذكر

قرآن شريف در آيات مختلفی به اهمیت ذكر اشاره فرموده است:
« إِنََّمَا الْمُؤْمِنُونَ الََّذِينَ إِذا ذُکِرَ اللََّهُ وَجِلَتْ
«ثُمََّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلى ذِکْرِ

اللََّهِ » (زمر.)25 :

الْمُؤْمِنِينَ» (ذاريات.) 57 :

«الََّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنَُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللََّهِ أَال بِذِکْرِ اللََّهِ تَطْمَئِنَُّ

الْقُلُوبُ » (رعد.) 30:

در مبانی نظري عرفان اسالمی ،ذكر نوعی فعل عبادي است كه باعث كنار رفتن حجابهاي
نفسانی و تصفیۀ روح می شود و درنتیجه موجبات رسیدن عبد را به حاالتی از انبساط روحانی فراهم
میگرداند .رازي در مرصاد العباد میگويد:
چون اول نفس را به قید شرع محكم كردند ،روي به تصفیه و تزكیۀ دل و تجلیه و
تحلیۀ روح آوردند بر قضیۀ «من تقرَّب اليّ شبراً تقربّت اليه ذراعاً»؛ الطاف خداوندي
به استقبال كرم پديد آيد و تصرفات جذبات عنايت و فضل فیض الوهیت متواتر گردد
«من اتاني بمشيٍ اَتيتُهُ هرولهً» به يك لحظه چندان تزكیه و تصفیه ،نفس را حاصل
شود كه به مجاهدۀ عمر حاصل نیايد ...و روح را بر بس اط انبساط راه دهد و مالطفه و
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«وَ ذَکَِّرْ فَإِنََّ الذَِّکْرى تَنْفَعُ

قُلُوبُهُمْ » (انفال.) 2 :

معاشقۀ يُحِبِّهم و يُحبُّونَه (مائده ) 60 :در میان آرد و مخاطبات عاشقانه آغاز نهد:
سر رشتۀ روشنی به دست تو دهند

گر آتشی همچو شمع در كام زنی

 ...پس در احتباس روح و غلبات شوق او به حضرت و تصرف واردات غیبی انواع
كرامات و نعمات بر ظاهر و باطن پديد آمدن گیرد و «أَسْبَغَ عَلَيْکُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَ

بَاطِنَةً»

(لقمان ( ،) 21 :رازي .) 119- 122 :1373 ،

كاشانی حجاب روندگان طريقت را نتیجۀ نسیان میداند .او معتقد است:
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هر دم بايد كه ننگ بر نام زنی
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نسیان بدان سبب بود كه در بدايت فطرت چون وجود روح پديد آمد ،عین وجود او
دوگانگی ثابت كرد میان او و حضرت تا اگرچه روح حق را در آن مقام بیگانگی
دانست ،اما بیگانگی نشناخت؛ زيرا كه شناخت از شهود خیزد ...پس حجب از نسیان
پديد آمد «نَسُوا اللََّهَ فَنَسِيَ هُمْ» (كاشانی .)150 :1376 ،

و راه نجات از اين نسیان را در ذكر فراوان میداند؛ چنانكه در ادامۀ مطلب میگويد:
« لذا حق تعالی می فرمايد« :وَاذْکُرْ رَبََّکَ إِذَا نَسِيتَ » (و چون فراموش كنی ،پروردگارت را به ياد
آر).
آفرينش را همه پی كن به تیغ ال اله

تا جهان صافی شود سلطان الّا اهلل را»
( كاشانی )150 :1376 ،

ادراک حقیقت میگردد.
ب  .نماز

سويۀ ديگر فعل عبادت در عرفان اسالمی نماز است .كاشانی در مصباح الهدايه آورده است:
اشتقاق صلوه از صلی ،به معنی در آتش رفتن بود؛ يعنی وجود مصلّی در صلوه به قبول
انوار تجلی صفات از غايت خضوع و حرقت و ذوبان در عین آتش بود و عالت اين
تجلی خضوع قلب است  :انَّ اهلل تعالي اذا تجلي بشيءٍ خضع له  ...و الصلوه معراج
المؤمن  ...و مصلّی به صلوه در سلك جمیع مالئكه كه سكّ ان حظاير قدس و قطّان
صوامع انس اند منخرط گردد و به ثواب همه محتظی ...و چه اگر در مواقف هیآت
صلوه كه مهابّ نفحات الهی اند سكون و طمأنینت رعايت نكند ...ابواب فتوح بر او
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پس ذكر همواره ياد خدا را زنده نگاه می دارد و باعث نجات انسان از فراموشی و موجب

مفتوح نگردد و ذوق رحیق تحقیق به مذاق روح او نرسد (كاشانی .)295 :1376 ،

يعنی اينكه نمازخوانان در بهشت در جرگۀ ساكنان بهشتی و همنشین با ساكنان صومعههاي اهل
الهی واقع نمی شوند و بی بهره خواهند ماند .البته قابل ذكر است كه صورت باطنی عبادت از

ديدگاه برخی عرفاي اسالمی بیشتر از صورت ظاهري آن اهمیت دارد .الهیجی در شرح گلشن راز
نوشته است:
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وجه تطبیق میان كالم اولیا ،عرفا و علما آن است كه از اين سه طايفه كه به مق ام جمع
و توحید حقیقی وصول يافته اند ،يك قسم كه از مرتبۀ سكر و استغراق به مقام صحو
نیامدند و مصلوب العقل گشتند ،به اتفاق ،تكالیف شرعیه و عبادات ظاهره بر ايشان
نیست و ايشان ترخان 1حق اند و آن دو طايفۀ ديگر كه مأمور ارشادند و از مرتبۀ سكر
و استغراق به ساحل صحو آمده اند ،تكالیف شرعیه و عبادات از ايشان ساقط نیست
(الهیجی .)256 :1378 ،

درهرحال عبادت در عرفان اسالمی چه به صورت عبادت ظاهري و چه باطنی ،بیشتر روي
حضور قلب و خضوع و خشوع قلبی نسبت به حضرت حق تأكید دارد:
عبادت بايد مالزمت داشته باشد در زبان و قلب؛ يعنی از روي خشوع كه عبارت از
عجز قلبی و قد قال اهلل تعالی :قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِی صَالتِهِمْ خاشِعُونَ
(مؤمنون1 :و ) 2و از روي خضوع باشد كه از اعمال جوارح است (هروي .) 230 :1363 ،

 .2- 1- 2پرستش در ميان اديان

در دين اسالم فعل عبادت ،عمل به احكام مبانی اسالم است كه پنج مورد هستنند :اداي كلمۀ
شهادتین و صالت و زكات و صوم و حج.
كاشانی در مصباح الهدايه آورده است كه در حديث آمده است:
بُنيَِّ االسالم علي خمسٍ شهاده اَن ال اله الَّا اهلل و اَنَّ محمداً رسول اهلل و الصلوات
الخمس و ايتاء الزکوه و الصوم و الحج من استطاع اليه سبيال ؛ چرا كه معنی اسالم انقیاد
نفس است و قبول احكام الهی را و سرّ انقیاد نفس انخالع او از وصف دعوي الهیّت و
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عبادت است به حضور قلب و استدعاي صراط مستقیم از حضرت و مآب مطلق نیاز و

اتصاف به صفت عبوديت است (كاشانی .)284 :1379 ،

و بنا بر آيۀ «...أَقِمِ الصََّلَاةَ لِذِکْرِي» (طه ...( .)14 :تا مرا ياد كنی نماز بگزار) .نماز موهبتی است
اخالقی و رد رذايل خواهد بود .اين امر نه تنها در دين اسالم بلكه در میان همۀ اديان مطرح شده
است.
در مزامیر آمده است « :تسیح بخوانید خدا را( ...مزمور  ،47آيۀ  )6كه ظاهراَ واژه «تسبیح» به منزلۀ
عبادت و پرستش خداوند است .هسوخاست (د )399 :مسیحی معتقد است:
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كه از طريق آن ياد و خداوند اهمیت پیدا میكند؛ درنتیجه ابزاري براي انجام و حفظ فضايل
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شناختی كه ما از طريق عبادت خدا پیدا میكنیم تجربه اي است كه سرراست ما را به
خدا مرتبط میكند .تجربه اي كه بهتر از همۀ خیال پردازيها و تصورها دربارۀ
خداست (نقل از آرمسترانگ.)255 :1383 ،

يهوديان انجام عبادت يا اجراي شريعت را

موجب نزديكی به يهوه میدانستند (آرمسترانگ:1383 ،

 .)80- 81در آموزه هاي دينی يهود ،هدف اصلی خلقت پرستش است و از طريق تقوي و پاكی
می توان به اين هدف نزديك و به خداوند شبیه شد؛ چنانكه در تورات (تثنیه )13 ،11 ،آمده است:
« خداي خالق را دوست بداريد و او را با تمام قلبتان پرستش كنید»

(نقل از حمامی.)56 :1382 ،

در آيین زرتشت پرستش يك وظیفۀ دينی تلقی میشود .وظیفۀ انسان اين است كه اورمزد را
كه هست و همواره بوده و همیشه خواهد بود ،به خداوندي جاودانش ب شناسد تا گمراه و سرگشته
و به گیتی نخست به دين استوار بودن و آن را بهكار بستن و آن را ستايش نمودن...
بايد از روي فكر به دين نیكوي مزديسنان ايمان داشتن و سود را از زيان ،گناه را از
كار نیك ،روشنی را از تاريكی و پرستش مزدا را از پرستش ديو باز شناختن
(آسموسن 3 : 1386 ،و .) 4

كريشنا در گفتار پنجم گیتا در جستوجوي منزلتی براي شادي جان است و بر اين باور است
كه از طريق استغراق مطلق در ذات حق میتوان به اين شادي دست يافت .در گیتا ،انسانهاي
نورانی ،خدايان نورانی را میپرستند و انسان هاي آتشی ،خدايان قدرت و ثروت را و انسانهاي
ظلمانی ،اشباح و ارواح شب

را میپرستند ( .)Mascaro, 1962: p. 112 ( ) 3 / 17

در ريگ ودا آمده است  :تعظیم سزاوار نگاهدارندۀ زمین و آسمان است ...من با تعظیم خويشتن
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نشود:

را از هر گناهی كه مرتكب شده باشم  ،پاک می نمايم (  ( ) 8 / 51جاللی نائینی  ) 66 :1367 ،و در كتهه
اوپانیشاد ،از طريق خدمت و عبادت عاشقانه است كه وجود آدمی از غم و اندوه آزاد می گردد
همان طوركه از مباحث فوق معلوم است عبادت ،در میان همۀ اديان ،امري انديشهاي و فكري
است كه توسط فرد در مقابل معبود انجام می پذيرد و كامالً هدفمند است .ازجمله اهداف عبادت:
شناخت خداوند ،انقیاد نفس و اتصاف به صف ت عبوديت و تعظیم نگاهدارندۀ زمین و آسمان است.
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(نقل از :گراوند.)137- 152 :1392 ،
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 .2- 2فعل پرستش در ميان اديان و عرفان اسالمي
يكی از نكته هاي مهم در امر عبادت پروردگار ،وحدتخواهی آن است .به همین دلیل فعل عبادت
هم در میان اديان مختلف و هم در عرفان اسالمی ،عالوهبر شكل ارتباط فردي با خدا ،بهصورت
دستهجمعی و هم گروهی نیز سفارش شده و انجام میگیرد.
تاريخ نشان داده است كه همۀ تجربه هاي دينی ،به طريقی با زيارت و اعمال زائرانۀ جمعیتهاي
متدين درپیچیدهاند .اليههاي باستانی فرهنگ ها ،پرمايه و غنی از تمثیلهاي آيینی و كنشها و
رفتارهاي زائرانه و آد اب عمیقاً معنوي جمعیت هاي زائر بوده است .سرمايه و ثروتی را كه در
گذشته جمعیتهاي زائر براي زيارتگاه ها و اماكن متبركۀ خود هزينه میكردهاند

(مالصالحی:1387 ،

.)131

اشارتها به اين مسئله  ،در اولین سورۀ قرآن مشهود است :ايّاکَ نَعْبُدُ (فاتحه)5 :؛ يعنی ما گروه مردم
تو را پرستش میكنیم كه اين آيه جداي از اشارت به آحاد مردم ،میتواند خود دلیلی بر اين باشد
كه خداوند خواهان پرستش گروهی انسان ها در حالت همگرايی و اتحاد نیز هست.
همچنین در آيههاي « :وَأَقِيمُوا الصََّلَاةَ وَآتُوا الزََّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرََّاکِعِينَ» (بقره)43 :؛ «يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي
لِرَبَِّکِ وَاسْجُدِي وَارْکَعِي مَعَ الرََّاکِعِينَ» (آلعمران )43 :و « فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصََّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَکَ »
(نسا )102 :به نماز گروهی سفارش شده است.
در وسايل الشیعه در حديثی كه از پیامبر اكرم نقل شده است فضیلت نماز جماعت ،بیستوپنج
برابر نماز فرادا میباشد (حر عاملی ،1391 ،ج )374 :5و شیخ صدوق در معانی االخبار در حديثی از امام

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2022-09-29

در دين اسالم آي ات و احاديث زيادي به عبادت دستهجمعی اشاره و توصیه دارد .شاخصترين

باقر(ع) نقل میكند كه سه چیز محوكنندۀ گناه است:
الف .راه رفتن در شب و روز بهسوي نماز جماعت؛
پ.

مراقبت بر انجام صحیح نمازها (شیخ صدوق .)314 : 1372 ،

در عرفان اسالمی نیز سفارش زيادي به عبادت دسته جمعی شده است .هجويري در
كشفالمحجوب گفته است « :مشايخ (رضی) حق آداب آن بسیار نگاه داشتهاند ،چنانكه يكی از
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ب .گرفتن وضو در هواي بسیار سرد؛
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ايشان می گويد كه چهل سال سفر كردم ،هیچ نماز از جماعت خالی نبود و هر آدينه به قصبهاي
بودم» (هجويري .) 392 :1375 ،

در آيین مسیحی عبادت غالباً به صورت دسته جمعی و در مكان مقدس كلیسا انجام میشود.
اجتماعات مذهبی در كنیسه ها نیز دلیلی بر عبادت گروهی يهوديان است.
در آيین بودا نیز به فعل عبادت به صورت دستهجمعی اهمیت داده شده است.
سوزوكی در كتاب راه بودا مینويسد :به نظر میرسد روح انسانها به طرز شگفتانگیزي به
يكديگر مرتبط اند و شايد يكی از داليل اصلی هم گروهی در عبادت و ارتباط با خدا وجود دعاها
و نیازهاي روحی مشترک باشد؛ چنانكه در متن مهايانه آمده« :چون موجودات همه بیمارند؛ پس
و بوكیو در كتاب تعالیم بودا آورده است :باران تعلیم مقدس بر همۀ مردم يكسان میبارد.
بدون مالحظۀ شرايط و اوضاع و احوال آنان .كسانی كه آن را بپذيرند و در گروههاي كوچك
گرد هم آيند؛ سپس در اجتماع ها و سرانجام خود را در اقیانوس بزرگ اشراق بیابند؛ آنگاه اذهان
اين بشريان همچون آب و شیر

در هم آمیخته میشود ( .) Bukkyo, 1966: p.242

در فلسفۀ ويشنو پرستش ويژگی هايی دارد :امري مینوي است ،خالقیت دارد ،باعث پاكی
گناهان می گردد و ايجاد وحدت می كند (گراوند.)150- 152 :1392 ،

نیبرگ نیز در كتاب دينهاي ايران باستان مینويسد « :دين يا دئنا به معناي يگان جمعی همۀ
نگرندگان به جانب حقیقت الهی است و آن را مفهومی از گروه و انجمن دينی تلقی میكند»
(نیبرگ.)116- 118 :1359 ،
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من هم بیمارم » (سوزوكی.)56 :1368 ،

در هر حال امر پرستش در میان انسان ها به عنوان يك نیاز روحی در جريان است كه هم به
صورت فردي و هم به صورت جمعی آن ها را به سمت معبود الهی هدايت میكند.

 .3س ويه هاي استداللي عبادت و پرستش در اديان مختلف و عرفان اسالمي
عبادت و پرستش در اديان مختلف با استدالل عاطفی ،انسان را در مسیر سعادت و البته تشخص
يافتن در جايگاه ربوبی نیز قرار میدهد.
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در خورشید نیايش ،ستايش به دلیل ياريخواهی است:
كسی كه میستايد خورشید را ،يارياش مینمايد تا دربرابر تاريكی ،تباهی ديوان و راهزنی
دزدان نیرويی دو چندان يابد.
و در مهرنیايش دلیل ستايش آرامش بخشیدن بیان گرديده است « :میستايم مهرايزد را كه
دارندۀ دشت هاي فراخ است كه چراگاههاي سبزگون و گسترده اش بر گاهوارۀ زمین آرامش بخش
است و آسايشدهنده»...

(رضی.) 33- 34 :1371 ،

در مزامیر ستايش براي طلب حمايت كردن و راهیابی به نجات ذكر شده است :تو ملجأ من
هستی ،تو مرا در سختی حفظ میكنی ،تو مرا با فريادهاي نجات

احاطه مینمايی ( .) 7 / 32

را به اين نیت و هدف در اختیار بگیر د تا بتواند در خداوند به آرامش و سكون برسد ( ) 61 / 2
(.)Mascaro, 1962: p. 54

خداوند در سینا قوم يهود را برگزيد تا فرائض مقدس ( )Mitzvotرا برگزار كنند و هدف از
اين فريضه درواقع فراخواندن اسما و صفات خداوند است تا به مسئولیت عمل اخالقی خويش
برسند و سعادت را بهدست آورند

(جاللی مقدم .)252 :1384 ،

در تلمود آمده است كه در هنگام خلق انسان ،فرشتگان به نزد خدا آمدند و برخی گفتند :خدايا
وجودي خلق كن تا تو را آنچنانكه ما در آسمان ستايش میكنیم ،در زمین ستايش كند و برخی
ديگر مخالفت كردند كه انسان زمین

را تباه میسازد و زمین را لكهدار میكند ( polano, 1978: p.

 .)329در دين يهود ،اثر عبادت در شكل گیري شخصیت انسان ،مورد مالحظه است

( Jacobs,

.)1973: 183
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بنابر گیتا هدف انسان در هر كاري كه میكند بايد خداوند باشد .انسان بايد تمامی حواس خود

و در كتاب مقدس قرآن آمده است« :وَإِذْ قَالَ رَبَُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنَِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا
أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ« (بقره( .)30 :و چون پروردگارت به فرشتگان گفت :من در زمین خلیفهاي
می آفرينم ،گفتند :آيا كسی را میآفرينی كه در آنجا فساد كند و خون ها بريزد و حال آنكه ما به
ستايش توتسبیح میگويیم و تو را تقديس میكنیم؟ گفت :من آن دانم كه شما نمیدانید).
در عرفان اسالمی ،اصلیترين استداللها براي پرستش خداوند دو چیز هستند:
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الف .حقپرستي
(ع)

علی

در نهج البالغه فرموده است :انّ قوماً عبدواهلل طلباً للجنّه فتلك عباده االٌجراءِ و انّ قوماً

عبدواهلل خوفاً فتلك عباده العبید و انّ قوماً عبدواهلل شكراً هلل

فتلك عباده االحرار (نهجالبالغه :حكمت

.)237

شهید مطهري در كتاب تكامل اجتماعی انسان به مسئلۀ پرستش در دين اصالت میدهد :اگر
پرستش را به منزلۀ شكرگزاري بپذيريم ،پرستش مفهومی برابر مفهوم عشق نسبت به حقیقت پیدا
میكند و مسئلۀ عبادت «حقپرستی» است« :ما عَبَدتُک خوفاً من نارك و ال طمعاً في جَنَّتک بل
وَجَدتُک اهالً للعباده فعبدتُک » و اين پرستش براي

انسان اصالت دارد (مطهري.)158- 159 :1365 ،

و در عرفان اسالمی نیز عبادت؛ چنانكه تؤام با اخالص باشد عباد مخلص صاحب باطن را
كند؛ زيرا كه حقايق اشیا ،به سبب صفاي باطن و به قدر استعداد نفس بر عباد مخلص ظاهر میشود.
«  ...و آن اخوان بصیرت كه همگی همت ايشان مقصور است بر عبادت اهلل تعالی وتسبیح و
تقديس او به دل و به زبان و مالزمت مینمايند بر عبادت و ذكر اسماي الهی به تفصیل مذكور،
قومی اند كه اقتدا نموده اند به مالئكۀ مقدسه كه مقربان درگاه الهی اند در مراتب عقلیه و چون نفوس
اين طايفه را كمال مناسبت به عالم نور حاصل شده است؛ پس بعد از فناي ابدان ،البته از صور
ظلمانیه خالص شده به عا لم نور انتقال میكنند (هروي .) 231- 232 :1363 ،

ب .فناي نفس و مشاهدت حق

به طوركلّی ،در عرفان اسالمی مقصود از آفرينش وجود انسان ،معرفت ذات و صفات حضرت
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كمك میكند تا نور علم را ،از بحر المعانی و الحقايق كه خود منبع نور و معدن علم است ،اخذ

خداوندي است (گوهرين  ،1368 ،ج .)107 : 2صوفیان معرفت ذات حق را مبتنیبر كشف و تهذيب
نفس میدانند؛ چنانكه مستملّی بخاري میگويد « :معرفت حق ،اثبات يگانگی خداوند است و
بخاري .)1647 :1366 ،بنابراين پرستش ،جداي از عبوديّت ،امري در جهت خودسازي و مبارزه با نفس
است.
در كشف المحجوب نقل شده است:
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معرفت حقیقت ،آن باشد كه عارف را ره نباشد به او ،از امتناع صمديّت و تحقق

ربوبیبت (مستملی
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يكی از مشايخ گويد از حاتم اصم پرسیدم كه نماز چگونه میكنی؟ گفت :چون وقت
اندر آيد يك وضويی ظاهري و باطنی بكنم ظاهر به آب و باطن به توبه (هجويري،
)387 :1375؛

پس نمازكننده را از فناي نفس چاره نیست و آن جز به جمع همت نباشد؛ چون همت
مجتمع شود واليت نفس برسد از آنچه وجود وي تفرقه است اندر تحت عبادت جمع
نیايد و ذهاب طبع جز به اثبات جالل نباشد كه جالل حق زوال غیر باشد و صفاي سرّ
جز به محبت نباشد و كمال مشاهدت

جز به صفاي سر نه همی آيد (هجويري:1375 ،

.)390

همان طور كه مطرح شد ،همۀ جنبه هاي استداللی پرستش از طلب حمايت و ياريخواهی،
برتر در میان اديان و با كمی تفاوت در میان عرفان اسالمی كه با فناي در حق مطرح شده است ،از
بار عاطفی برخوردار است كه انسان میتواند بهواسطۀ آن به رستگاري برسد.

نتيجه:
پرستش فعلی انسانی است كه در تعاقب گرايش دينی انسان كه از جنبۀ عقالنیّت برخوردار است
پیش می آيد و حیث التفاتی وجود بشر را بهسمت يك نقطۀ متمركز سوق میدهد.
نكتۀ اول اينكه ؛ با وجود اينكه پیروان برخی از اديان ،ظاهراً خدايان ديگري را نیز پرستش
میكنند؛ آنطور كه از بررسیها بر میآيد  ،خدايان ديگر همواره در جايگاه همیار و واسطین امر
حكومت خداي يكتايند .بنابراين پرستش يك گرايش ذاتی در میان همۀ اديان است كه انسان را
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آرامشطلبی و سعادتجويی و قويترين بُعد آن؛ يعنی گرايش به حقیقت خدا بهعنوان يك وجود

بهسمت ي ك سويۀ استعاليی همگرا؛ يعنی يكتاپرستی سوق می دهد تا او را توسط واسطین و
هدايتگران مسیر؛ يعنی پیامبران به رستگاري الهی نائل گرداند .فعل در میان همۀ اديان ،به گونههاي
اجتماعی در پیشگاه خداوند ايراد میگردد.
نكتۀ دوم اينكه؛ فعل پرستش در میان اديان مختلف با سويهها يا گرايشات نیت مند استدالل
عاطفی ازقبیل :ياريخواهی ،خیرجويی ،آرامش طلبی و خشیت همراه است كه البته در دين اسالم و
بهويژه در عرفان اسالمی؛ عالوه بر آنها ،باحقپرستی ،فناي نفس و قرب الهی همراه است.
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مختلف اذكار يا نمازها توسط پرستشكنندگان ،هم به صورت فردي و هم به صورت همگروهی و

سویۀ استعالیی پرستش در عرفان اسالمی با نیمنگاهی به ادیان دیگر

123

نكتۀ آخر اينكه؛ امر پرستش در عرفان اسالمی ،در زمرۀ توحید افعالی واقع شده و بنده را به
خالق و معبود نزديك میسازد تاجايیكه عبد خود را در وجود معبود فانی شده ببیند و به مشاهدت
حق نائل گردد؛ لذا به نظر میرسد كه دلیل پرستش در عرفان اسالمی نسبت به اديان ديگر در
مرتبهاي متعالیتر قرار دارد.

پينوشت:
.1

ترخان /طرخان :آزاد (فرهنگ مغول) شخصی كه پادشاه قلم تكلیف از او بردارد و هر تقصیر و
گناهی كه كرده مؤاخذه نكند (شرح مشكالت جهانگشاي جوينی ،به اهتمام احمد خاتمی ،تهران :پايا ،
.) 98 :1373

–

آرمسترانگ ،كارن ،)1386( .دگرگونی بزرگ :جهان در زمان بودا ،برگردان ع .پاشايی و نسترن
پاشاي  ،تهران :فراروان.

–
–

_______________  ،)1383( .خداشناسی از ابراهیم تاكنون ،ترجمه محسن سپهر ،تهران :مركز.

آسموسن ،ج .پ .و ديگران ،)1386( .گزيدۀ اندرز پدران دينی :مندرج در ديانت زرتشتی،
برگردان فارسی از فريدون وهمن ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

–

بقلی شیرازي ،شیخ روزبهان ،)1382( .شرح شطحیات ،تصحیح و مقدمه هنري كوربن ،ترجمه
مقدمه از محمدعلی امیرمعزّي ،چاپ چهارم ،تهران :طهوري.

–

پترسون ،مايكل و ديگران ،)1379 ( .عقل و اعتقاد دينی ،درآمدي بر فلسفۀ دين ،ترجمه احمد
نراقی و ابراهیم سلطانی ،تهران :طرح نو.

–
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کتابنامه:

تمیمی آمدي ،عبدالواحد تمیمی ،)1386( .غررالحكم و دُرر الكلم  ،به قلم سید هاشم رسولی
محالتی ،چاپ نهم ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
انسانشناسی ،تهران :امیركبیر.

–
–

جاللی نائینی ،محمدرضا ،)1367( .گزيدۀ ريگ ودا ،تهران :سیمرغ.
جمشیدي ،اسداهلل و ديگران ،)1382( .جستاري در هستیشناسی زن  ،تهران :موسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی.

–

حر عاملی ،محمدبن الحسن1391( .ق) ،وسائل الشیعه ،بیروت :دار احیاء العربی.
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–

جاللی مقدم ،مسعود ( ،)1384كرانههاي هستی انسان در پنج افق مقدس :تحقیقی در
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–

حمامی الله زار ،پونس .)1382( .سیدور يشاريم (نیايش روزانه يهود) ،تهران :انجمن كلیمیان.

–

معصومی ،غالمرضا ،)1388( .دايرة المعارف الكترونیكی اساطیر و آيینهاي باستانی جهان،
تهران :پژوهشگاه فرهنگ وهنر اسالمی و سوره مهر ،حوزه هنري.

–

رازي ،شیخ نجم الدين ،)1373( .مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد ،چاپ چهارم ،تهر ان  ،كتابخانه
سنايی.

–

راغب اصفهانی ،حسین بن محمد1418( .ق)  ،المفردات فی غريب القرآن  ،بیروت :دارالمعرفه.

–

رضی ،سید هاشم ،)1371( .آيین میترائیسم ،تهران :بهجت.

–

سوزوكی  ،ب .ل ،)1368( .راه بودا ،ترجمه ع .پاشايی ،تهران :اسپرک.

–
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