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(تاریخ دریافت مقاله 97/5/4:ـ تاریخ پذیرش مقاله)97/11/17:

چکیده
نماز ،مورد سفارش خاص اسالم و معیار پذیرش اعمال است .فرقه باطنیگرای «ذکریه»
که از حدود پنج قرن قبل در بلوچستان شکل گرفته مدعی است در اساس آنچه مـورد
سفارش میباشد« ،ذکر» است و ترجمه «صلوة» به نماز ،که آغـازش تکبیـر و فرجـام
سالم و متن حاوی انجام پارهای اعمال و اذکار مخصوص میباشد ،اشتباهی رخـداده
از سوی عجمهاست .بنابراین از منظر «ذکریه» نماز با شاکله معهـود و روش عملـی آن،
منسوخ و اهتمام به آن کفر است .این رویکـرد بـا تصـریی آیـا «فَـذذا قَََـیتُمُ الصَـلَاة
فَاذْکُرُوا اللَهَ قِیامًا وَ قُعُودًا وَ عَلَ جُنُوبِکُمْ» و «أَقِمِ الصَلَاة لِـذِکْرِی» کـه بـین ذکـر و نمـاز
تفاو قائل شده و همچنین با روایا متواتری مانند «من تـر الصـلوة متعمـداً فقـد
کفر» واگرایی دارد .تحلیل سوابق و مشاهده رفتـار ذکریـان ،نشـان مـیدهـد باورهـا و
رفتارهای این فرقه دور از قرآن و روایا و آیینی عامیانه است که به نظـر مـیرسـد از
روشهای باطنی هندی نشأ گرفته است.

کلید واژهها :بلوچستان ،ذکر ،ذکریان ،نماز ،محمد اتکی ،محمد جونپوری

 .1استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول)؛
Email: heydarynasab43@theo.usb.ac.ir
Email: bayatmokhtari@neyshabur.ac.ir

 .2دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه نیشابور؛
Email: M.absalan@theo.usb.ac.ir
 .3دانشیار ادیان و عرفان دانشگاه سیستان و بلوچستان؛
Email:
 .4دان آموخته کارشناسـی ارشـد علـوم قـرآن و حـدیث دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان؛
raeesi470@yahoo.com
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 .1مقدمه
ذکریه ،فرقهای باطنیگراست که بر پایۀ آمیزش عقایـد بـاطنی ،فلسـفۀ وحـد وجـود،
تأویل قرآن ،ظهور مهدی موعود(ع) ،عقاید صوفیانه و آداب و سنن محلـی در بلوچسـتان
شکل گرفته است .ایشان که به بدعتها و تحریف عبادا اسالمی روی آوردهاند به جای
نمازهای پنجگانه ،روزی چند بار به ذکر میپردازند و در مقابـل مسـلمانان نمـازگزار بـه
ذکری مشهور شدهاند؛ آنان به عباد خدا از طریق تکرار اسامی مربوط به وحـدانیت ،در
حال تمرکز ،اهتمام جدی دارند ] ،31ص49؛  ،60ج ،2ص [22و برای نسخ نماز بـه آیـۀ
« ...وَ لَذِکْرُ هللاِ أَکْبَرُ ( »...عنکبو  )45 /استدالل میکنند ] ،14ص.[8
این فرقه که در گوی محلی «ذگری» خوانده میشود تقریباً از قرن شانزدهم مـیالدی در
مکران ،ناحیۀ جنوبی بلوچستان شکل گرفته و گسترش یافته اسـت .ماـابق دیـدگاه سـنتی،
بنیانگذار «ذکریه» شخصیتی اساورهای به نام «محمد اتکی» (عتقی) بـا لقـ مهـدی اسـت
[ ،42ص143؛  ،53ص70؛  ،27ص .]13بــر ایــن اســاس منشــأ محمدمهــدی بیــرون از
بلوچستان ،اتک 1بوده است .این گرای در اسناد ذکریها بهصور مسـتندتری وجـود دارد.
البته در ارتباط با مؤسس این فرقه دیدگاههای دیگری نیـز یافـت مـیشـود؛ از جملـه اینکـه
بنیانگذاری آن به سیدمحمد جونپوری 2یا سیدمحمد داناپوری میرسد که مـدعی مهـدویت
بود .جونپوری که با زهد زندگی کرد خود ،پدر و بـرادرش از شـاگردان شـیخ دانیـال چشـتی
بودند [ ،29ص .]198ماابق اسناد ذکریسم سنتی ،مهدی ،آیین خود را به بلوچسـتان بـرد و
در نزدیکی تربت« ،کوه مراد» اقامت گزید و در آنجا کتاب خود را به مثابه کتابی آسـمانی کـه
بخشی بهصور نظم و بخشی بهصور نثر بود از الی یک درخت کهور 3بیـرون آورد و خـود
را مهدی اعالم نمود [ ،60ج ،2ص.]27
ماابق برخی گزارشها او در جهـت گسـترش دعـوت اقـداما متعـددی داشـت و
سرانجام در فراه افغانستان درگذشت .شاگردش شیخ محمد فراهی و یا بوسعید بلیـدهای
آیین او را به بلوچسـتان آورد [ ،25ج ،4ص287؛ 268 ،13؛  ،21ص261؛  ،57ص121؛
 ،55ص .]38با توجه به نحوۀ نگرش آیینهای مهدویت هند و ذکریۀ بلوچستان ،بـهنظـر
می رسد مؤسس ذکریسم ،سیدمحمد اتکی است کـه از تعلیمـا سـیدمحمد جونپـوری
 .1اتک یکی از شهرهای هند است.
 .2جونپور شهری در ایالت اوتارپرادش هند است [ ،23ج :11ص.]380
 .3کهور درختی گرمسیری است که در سواحل خلیج فارس و دریای عمان میروید.
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آگاه و به احتمال زیاد از پیروان بوده است؛ اما تأثیرپذیری او از شرایط بلوچستان و یـا
آموزش های صوفیانه موج شده است که از تعلیما جونپـوری فاصـله گیـرد و بالمـ ل
«ذکریه» بهصور آیینی مستقل درآید.
 .2پیشینۀ تحقیق
با توجه به ظهور و انتشار ذکریان در شبه قارۀ هند عمدۀ منابع دربارۀ ایشـان بـه زبـان اردو و
احیاناً انگلیسی است که برخی از آنها مورد استفادۀ نویسندگان نوشته حاضر بوده است .جـز
این در ارتباط با باورها و رفتارشان برخی نوشتههای محدودی به زبان فارسی نیز وجـود دارد.
محمد اسعدی به معرفی اجمالی ذکریه ،تاریخ ،باورها و رفتارشان از جمله در ارتباط با نمـاز و
ذکر پرداخته است [ ،8ص .]157دیگری به معرفـی ذکریـان ،تـاریخ و منـاطق حَورشـان از
جمله تأثیرپذیری آنان در باور و عمل از باطنیان پرداختـه اسـت [ ،31ص .]47برخـی دیگـر
چون ناصی به مناسبت سخن از قرآنیان اشاراتی نیز بـه ذکـریهـا نمـودهانـد [ ،56ص.]153
لیکن در زمینۀ موضوع این مقاله نگاشتهای یافت نشد .در این نوشته تالش مـیشـود ضـمن
اشاره به برخی عبادا ذکریه ،دیدگاه ایشان دربـارۀ ذکـر و ادعـای جـایگزینی آن بـا نمـاز از
منظر قرآن و حدیث مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
 .3باورهای ذکریان در یک نگاه
در تاریخ جوامع اسالمی عموماً دو نگرش متقابل به اسالم دیده میشود؛ اسـالم شـریعت
یا فقاهت که علما و فقها آن را نمایندگی کردهاند و اسالم طریقت یا عرفانی ،کـه عرفـا و
متصوفه مدعی آن بودهاند .نحوۀ برداشت از راباۀ بین شریعت و طریقت خط فاصل بـین
این دو رویکرد ،گاه پررنگ و گاه کمرنگ شده است و اصحاب این نگرشها ،متناسـ بـا
زیادهروی یا اعتدال گاه با هم در جدال و گاه در مدارا بودهاند« .ذکریه» که طرفدار اسـالم
طریقت و صوفیانه به حساب میآیند برداشتهـای خاصـی از اسـالم دارنـد .سـیدمحمد
جونپوری معتقد بود که واقعیتهای شریعت الهی را به کمک زبـان نمـیتـوان دریافـت.
عوام ،شریعت و حقیقت نمیداننـد و مـن شـریعت پیغمبـر را دنبـال مـیکـنم و همـان
شریعت را توضیی میدهم .او به شریعت سخت عالقـه نشـان مـیداد و خـود را طرفـدار
اسالم ناب می دانست و دستورهای قـرآن را بـه دو بخـ تقسـیم مـیکـرد1 :ــ ارکـان
شریعت2 ،ـ ارکان طریقت .او کـه خـود را مهـدی موعـود روایـا اسـالمی مـیخوانـد،
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می گفت :من حیث اإلطالق مذه خـدای تعـالی و مـن حیـث التقلیـد مـذه رسـول
هللا(ص) دارم .چنانچه پیغمبر ،مبعوث برای نفی اصنام بود من مبعوث برای نفی اجسـام
و رافع اختالفم .اگر اصحاب مذه در این زمان بودند در حقایق الهـی و معـاری یقینـی
[از] غیر از من متابعت نمی کردند[ .او] بسیاری از موارد مربـوط بـه ارکـان طریقـت را از
آیین صوفیانه چشتیه 1گرفته بود و مقام ذکر را فریَۀ الهی میدانست که بـرای اجـرای
آن دوایر غیر ثابت زیادی بهوجود آمد .جونپوری خود را کامالً به اصول مربوط به ارکـان
شریعت ،نماز ،روزه ،حج و زکا پایبند نشان میداد؛ در مورد اجرای شریعت معتقد بـود
که باید همه چیز و حتی خود را نیز باید قربانی کرد تا قوانین شریعت به کمـال برسـند
[ ،60ج ،2ص .]35آنهــا شهادتین را عبــار از «الالهاالاهللا ،نور پاك ،نور محمدمهــدی
رسولهللا» میدانند [ ،11ص107؛  ،58ص4؛  ،34ص ]9و این عبار نزد آنان به منزلـۀ
شهادتین ،نزد مسلمانان است .ماابق برخی گزارشها آنـان محمدمهـدی 2را بـر تمـامی
انبیا(ع) و حتی پیامبر خاتم(ص) مقدم میشمرند [ ،42ص101؛  ،53ص21ــ ]23بلکـه
او را خاتم انبیا و مرسالن ،نبی آخرالزمان و جاویدان در عرش و در کنار خـدا مـیداننـد
[ ،34ص12؛  ،42ص.]117
براساس پارهای اظهارا معتقدند تمامی قرآن بر پیامبر اسالم(ص) نازل نشده اسـت؛
قرآن (فرقان) چهل جزء داشته ،ده جزء آن ویژۀ اهل باطن بوده و سی جزء آن اکنون در
قرآن هست و برهان التأویل (کتاب مهدی) همان ده جزء پوشیده بـر اهـل ظـاهر اسـت
[ ،46ص5؛  ،10ص .]367بنابراین آنها با نگرش به اینکه عبـادا جنبـۀ بـاطنی دارنـد
نماز ،روزه و حج را منسوخ میدانند .آنان اغل بهجای نماز ،ذکر را جـایگزین کـردهانـد؛
 .1چشتیه سلسلهای صوفی مسلمان در شبه قارۀ هند ،حنفی مذه و مح ائمه(ع) هستند [ ،23ج11
ص.]830
 .2دربارۀ مقام محمدمهدی آمـده اسـت« :پـی تـر از همـۀ پیغمبـران خیرالبشـر محمدمهـدی هـادی
نوراالولین واآلخرین موعود و موجود و او را معنی قرآن در باب حقیقت در راه طریقت و معرفت و علم
لدنی نور معرفت و علم الیقین و نورالیقین و حقالیقین و علم سرّالیقین و عـینالیقـین و سـرالخفی و
گنج الهدایت به او دادی» که پس از ظهور او پیغمبر مرسل یا نبی دیگری نمـیآیـد .محمدمهـدی در
ارتباط با دین خود از پروردگار سؤال کرد .بالفاصله پاسخ بهگونهای آمد که همگان شـنیدند؛ در ایـن
پاسخ بر «الالهاالهللا» تأکید و چنین توصیه شد :امت تو در سه وقت ،نیمروز ،شبانگاه و بامـداد بـا آواز
بلند ،فصیی و ملیی ذکر خوانند و نماز و روزه را تر کنند؛ ش در عباد و روز در فکر ایمان باشند.
هر که جز این باشد کافر و گرفتار آت خواهد بود ] ،51ص .]166
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عوض روزۀ رمَان روزۀ دهۀ اول ذیحجه را واج و روزۀ ایـام البـی و دوشـنبههـا را
مستح دانسته با آداب و شرایط متفاوتی برگزار میکنند؛ همچنین برای حج ،مشـاعر و
مواقف آن معادلسازی کرده اعمال حج را در نهـم و دهـم ذیحجـه ،در محلـی نزدیـک
تربت پاکستان و عمره را در  27رمَان و در کوه مراد انجام مـیدهنـد (تصـویر،42[ )1
ص153؛  ،51ص137؛  ،3ص17؛  ،8ص.]181

(تصویر )1نمای ورودی کوه مراد ،محل انجام مراسم دینی ذکریان

 .1 .3انواع ذکر
اغل اذکار اهل ذکر حاوی کلمۀ شهادتین و ذکر صوفیانه و آیاتی است که بـا «ربنـا»
شــروع مــیشــود .ایشــان معتقدنــد بر هر مرد و زن عاقل و بالﻎ فرض است که ذکرهای
واج را بجا آورد و برای آن پاك بودن لباس ،بدن و مکان و داشتن وضو ضروری اسـت
[ ،11ص107؛  ،2ص18؛  .]171 ،8آنها در طی روز به سه شیوه ذکر را اجرا میکنند:
الــ  :ذکــر چهار تسبیحﻲ :ایــن ذکــر بعد از طلوع آفتاب و وقت ظهر و عشاء خوانده
مـــیشود .در این عمـــل ،هر تسبیی ذکر ،عبار از  9یا  13و یا  51بار گفتن «الالهاالاهللا» و
یکبار گفتن «الالهاالاهللا الملک الحق المبین نور پاك نور محمد رسول اهللا صادق الوعد
االمین» اســـت .سپس دعاهایﻲ که در قرآن با «ربنا» شروع مـــیگردد قرائـــت و در پایان یک
تسبیی و ذکر دیگر شامل دو دعا یا بیشتر خوانده میشود [ ،11ص107؛ .]171 ،8
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ب :ذکر ﺷﺶ تسبیحﻲ :ذکر ش تسبیحی در اوقا سحر و مغرب خوانده میشود
و در آن عالوه بر انجام اعمال و خواندن اورادی که در ذکر چهار تسبیحﻲ آمــــد ،پس از
پایان اوراد مذکور یک قیام ،یک رکوع و یک سجده و یک نشستن به همـراه اذکار خاص
انجام میشود .در این ذکر که اغل به صور دسته جمعی انجام مـیشـود افراد با لباس
طاهر و با وضو بهصور دایره مینشینند و چهار برنامه را انجام میدهند:
 .1پس از نیت ،تسبیی اول تا ششم با ذکر برخی آیا  ،دعاها و شـهادتین ذکـریهـا
انجام میشود و معموالً هر تسبیی پانزده بار تکرار میگردد.
 .2ذکر الیرجو ـ این ذکر بـا جمالتـی از اذکـار صـوفیان و عرفـا مبنـی بـر ضـرور
دلبستگی به خدا و بریدن از غیر او صور میگیرد و هر بند سه بار تکرار میشود.
 .3ذکر سبحان ـ در ذکر سبحان ،ضمن تسبیی و تنزیه پروردگار ،این حقیقـت بیـان
میشود که در کون و مکان ،همۀ فعل و انفعاال  ،به ارادۀ خدا انجـام مـیشـود و بـدون
ارادۀ او ،هیچ کاری انجام نمیپذیرد .هر بند از این ذکر با عباراتی از قبیل «سبحان الـذی
الیجری فی ملکه اال ما یشاء» پانزده بار خوانده میشود.
 .4ذکر «هللا هللا» ـ در این ذکر با تکرار لفظ «هللا» برای تثبیت در قل و روان در هـر
بند از ذکر ،فقط خدا مؤثر واقعی در کائنا دانسـته مـیشـود و دارای بنـدهای مختلـف
است که هر بند سه بار تکرار میگردد .ذکریان پس از خواندن برخی دعاها تکبیر گفتـه،
بلند میشوند و بعَی آیا را میخوانند .سپس رکوع کرده ذکـر رکـوع را مـیگوینـد و
بلند شده پس از خواندن آیۀ  206اعرای و تکبیر به سجده میرونـد و برخـی ماالـ و
آیا را قرائت و تکرار میکنند .پس از پایان ذکر و برنامۀ سـجده کـه مفصـل و طـوالنی
است سر از سجده برداشته بعد از پایان دعا هر کس ،تا آخرین نفر به فرد سمت راست
سالم میکند.
ج :ذکر ده تسبیحﻲ :این ذکر در اوقا تهجد خوانده مـــیشود؛ ده قیام ،ده رکوع و ده
سجده دارد و «الالهاالاهللا» در ذکرهای دیگر پـــــــــانزده بار و در این ذکر صد بار تکرار
میگردد [ ،11ص107ـ122؛  ،34ص9؛  ،58ص320؛  ،8ص.]181
 .4نماز ذکریه

به باور ایشان ،محمد مهدی بسیاری از احکام و اعمال مثل نماز 1و روزه را منسوخ و ذکر

 .1در ارتباط با موضع ایشان نسبت به نماز گفتهاند :وقتی شیخ قاسـم بلیـدهای بـر کـیچ و عمـوی

←
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حق در اوقا مختلف را جایگزین آن کرد؛ لذا انجام نماز جمعه و عیدین کفـر و اهتمـام
به نمازهای دیگر گنـاه و خاـای فـاح اسـت [ ،42ص153؛  ،51ص137؛  ،3ص.]17
ذکــریهــا معتقدنــد پیــروان فرق ـۀ ذکــری در سه وقت به آواز بلند ،فصیی و بلیﻎ بایــد
«الالهاالاهللا» بخوانند؛ ش در عباد و روز در فکر ایمان باشند و هرکس منکـر پیـامبری
و شریعت محمد مهدی و آیین ذکر که دین حقیقت است باشد و نماز و روزه که از آیین
احمدی است بجا آورد؛ نماز جمعه و عیدین گزارد کـافر اسـت و از دوزخ خالصـی نیابـد
[ ،51ص166؛  ،3ص.]17
البته بعَی ذکریان باألخص تجددگرایان این فرقه مدعی پایبندی بـه نمـاز هسـتند.
نوری مینویسد :گرچه یکی از اصول بنیادی فرقۀ ذکریـه ،ذکـر کثیـر اسـت امـا مـراد و
مفهوم از ذکر شامل عباد موقت به اوقا مخصوص یعنی نماز هم میباشد که عربهـا
آن را «صلوة» میگویند؛ میافزاید :عجمها «صلوة» را به نماز ترجمه کردند و اهل ذکـر بـا
الهام از قرآن آن را ذکر نامیدند؛ زیرا مراد و مفهوم از «صلوة» در قرآن ،همانگونـه کـه از
آیۀ  9سورۀ جمعه بر میآید ذکـر اسـت و «صـلوة» یکـی از نـامهـای ذکـر الهـی اسـت.
همچنین نوشتهاند :ذکریها با نهایت اهتمام نماز میخوانند؛ البته همـانطـور کـه اهـل
فرق اسالمی به روشهای مختلف نماز میخوانند ذکریها نیز به روش خاص خـود نمـاز
میخوانند [ ،57ص38؛  ،15ص.]56
بعَی از ایشان بهویژه نوگرایان ،تر

نماز را چنین توجیه میکننـد :همـانطـور که

نماز شامل قصد قربت ،قیام ،سجود و نشستن و اذکار ،همراه بـا طهار مـیباشـد «ذکر»
نیز شامل همین بخ هاست [ ،57ص .]38در همین ارتباط از برخی گروههـای همسـو
با ذکریان ،چون فرق قرآنی «اهل الذکر و القرآن» نقل است که ایشـان بـر خـالی بعَـی
ذکریان نماز جمعه را بهصور دو رکعت و هر رکعت را با یک سجده برگـزار مـیکننـد؛
همچنین در شبانهروز سه نماز بجا میآورند و پس از رکوع بدون برخاسـتن ،بـه سـجده
میروند [ ،56ص .]159مشاهدا  ،حاکی است که ذکریها ،بهرغـم ادعـا ،نماز را همانند
→ شیخ بالل بلیدهای بر گوادر حکمران بودند شیخ بالل به دیدار شماری حاجی تازهوارد رفت؛ تحت
تأثیر آنان ،از آیین باطنی ذکریت توبه کرد و به سلک مسلمانان حنفی مذه درآمد .خواندن نمـاز را
شروع کرد .ملک دینار گچکی ،خلیفه دوم ذکریان که از برگشتن شیخ بالل به اسـالم و نمـاز ،خیلـی
نگران شد؛ ذکری های کیچ را برعلیه شیخ بالل تحریک و به قلعه کیچ حمله کـرد  ...جـز شـیخ بـالل
تمام حاکمان بلیدهای بر مذه ذکری بودهاند [ ،6ج ،5ص239؛  ،52ص.]28
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فرق پنجگانۀ اسالمی و به گونۀ متعاری نزد مسلمانان بجا نمـیآورنـد .همچنـین اغلـ ،
عبادتگاههای خود را بهجای مسجد« ،ذکرخانه» مینامند (تصویر )2و در اعمال خود قائـل
به «قبله» هم نیستند؛ لذا مساجد آنها محراب ندارد .هنگام صبی و مغرب که بـهصـور
حلقه ای مشغول ذکر هستند هر طری که رخ نمودهاند به سجده افتاده دقایقی به همـان
حالت به ذکر و دعا میپردازند (تصویر.)3

(تصویر  )2نمایی از ذکرخانههای فرقه ذکریه

(تصویر )3سبک لباس و حاالت ذکریه در حال ذکر
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 .5بررسی و تحلیل نماز
«صلوة» در قرآن به معانی دعا ،تبریک و تمجید ،آت افروخته ،گرم شدن ،وارد شدن یـا
وارد کردن در آت  ،تعظیم و عباد مخصوص (نمـاز) آمـده اسـت [ ،28ص .]491ایـن
واژه همانند بسیاری از واژهها در قرآن دارای کاربردهای متفاوتی اسـت .برخـی مفسـران
نتیجه گرفتهاند که معنای جامع صلوة ،توجه و انعاای است و به اعتبار تعلـق و نسـبت،
معنای خاصی پیدا میکند [ ،36ج ،16ص 329و  .]338لذا اگر «صلوة» بـه خـدا نسـبت
داده شود یعنی خداوند با رحمت به آنان توجه دارد (بقـره ،157/احـزاب )56/و اگـر بـه
فرشتگان منسوب گردد بهمعنای توجه آنان با استغفار و طل آمرزش باشد (احزاب.)56/
وقتی به دیگران منتس شود به مفهوم توجه با ذکر و دعاست (توبـه )103/و شـاید هـم
در بسیاری از موارد نسبت دادن «صلوة» به فرشتگان و مردم به یک معنا ،به مفهوم توجه
با دعا و استغفار باشد [ ،47ج ،83ص ]95گاهی نیز «صلوة» بهمعنـای دیـن آمـده اسـت
(هود .)87/این واژه در بی از  80درصـد از کاربردهـای قـرآن دربـارۀ عبـاد و دعـای
مشخصی بهکار رفته بهگونهای که تا «صلوة» بهکار رود ،دعا ،تهلیل ،تحمید و تسـبیی بـه
ذهن متبادر میگردد که از آن به نماز تعبیر میشود [ ،28ص« .]491صلوة» در اصـاال
شرع به معنای اعمال مخصوصی است که دارای قیام ،قعود ،قرائت ،رکوع ،سجود ،و ذکـر
با شرایط خاص میباشد .قرآن و روایا به روشنی داللت دارند کـه ذکـر ،دعـا و سـجده
بخ هایی از اعمال نماز را تشکیل میدهند .لذا بجا آوردن بعَـی از ایـن اعمـال چـون
ذکر یا سجده بهتنهایی نمیتواند جای را بگیرد؛ چرا که این امور عبادی و توقیفیانـد و
اختیار یا صالحدید بندگان در آن بیمحل اسـت .دیـدگاه ذکریـه از چهـار جهـت قابـل
تحلیل و بررسی است:
ال

ـ پیروی از پیامبر(ص) :ذکریه با پیروی از محمد مهـدی و قلمـداد کـردن او

بهعنوان منجی و خاتم انبیا(ع) ،روشی کامالً متفاو با مسلمانان برساختهاند؛ ایشـان بـه
دنیای صوفیانه وارد شده نظریا جدیدی بنا کردهاند و به نحوی پیروی از قرآن و سـنت
را کنار نهادهاند؛ در حالی که قرآن به صراحت پیروی از پیامبر(ص) را واج میشـمارد:
لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَهِ أُسْوَة حَسَنَة لِمَنْ کَانَ یرْجُو اللَـهَ وَ الْیـوْمَ الْـ خِرَ وَ ذَکَـرَ اللَـهَ
کَثِیرًا (قاعاً برا شما در [اقتدا به] رسول خدا(ص) سرمشق نیکوست ،برا آنکـه بـه خـدا و
روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد مکند) (احزاب .)21/قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّـونَ اللَـهَ
فَاتَبِعُونِی یحْبِبْکُمُ اللَهُ وَ یغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ (بگو اگر خدا را دوست داریـد،
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از من پیرو کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهـان شـما را ببخشـاید و خداونـد آمرزنـدۀ
مهربان است) (آل عمران .)31/مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَة إِذَا قَـ َ اللَـهُ وَ رَسُـولُهُ أَمْـرًا أَنْ
یکُونَ لَهُمُ الْخِیرَة مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یعْصِ اللَهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا مُبِینًا (و هیچ مـرد و
زن مؤمن را نرسد که چون خدا و فرستادهاش به کار فرمان دهند ،بـرا آنـان در کارشـان
اختیار باشد و هر کس خدا و فرستاده اش را نافرمان کنـد قاعـاً دچـار گمراهـی آشـکار
گردیده است) (احزاب.)36/
در روایا نیز آمده است که روش عبـاد خـود ،از جملـه برگـزاری نمـاز را بایـد از
پیامبر(ص) اخذ کرد« :خذوا عنی مناسـککم» [ ،38ج ،2ص323؛  ،17ج ،5ص125؛ ،38
ج ،1ص« ]193صلوا کمـا رأیتمـونی اصـلی» [ ،38ج ،1ص314؛  ،17ج ،2ص345؛ ،39
ج ،2ص.]182
بر این اساس پیروی از پیامبر(ص) در قرآن و روایت به صراحت آمده است؛ امری که
با تأویال ذکریان نمیسازد؛ لذا باور و رفتار ایشان در مقام عباد جـز اجتهـاد در برابـر
نص نیست.
ب ـ صلوة یا ذکر :آیا بسیاری دستور به ذکر دادهاند؛ امـا دسـتهای از ایـن آیـا
عالوه بر ذکر بهطور خاص به نماز و وجوب پرداختهاند:
 .1فَذذا قَََیتُمُ الصَلَاة فَاذْکُرُوا اللَهَ قِیامًا وَ قُعُودًا وَ عَلَ جُنُوبِکُمْ فَـذِذَا اطْمَـأْنَنْتُمْ فَـأَقِیمُوا
الصَلَاة إِنَ الصَلَاة کَانَتْ عَلَ الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَوْقُوتًا (و چون نماز را بجـای آوردیـد در همـه
حال ،ایستاده و نشسته و بر پهلو آرمیده خدا را ذکر کنید .پس چون آسوده خاطر شدید
نماز را بپا دارید زیرا نماز بر مؤمنان در اوقا معین فرض شده است) (نسـاء .)103/ایـن
آیه حکم نماز برای افراد مری و گرفتار در شرایط دشوار را اعالم نمـوده و بیـان کـرده
است که ایشان میتوانند به صور ایستاده ،نشسته و یا به پهلو نماز بخواننـد [ ،20ج،3
ص247؛  ،44ج ،2ص493؛  ،48ص.]57
 .2یَا أَیهَا الَذِینَ آَمَنُوا إِذَا نُودِی لِلصَلَاة مِنْ یوْمِ الْجُمُعَة فَاسْعَوْا إِلَ ذِکْرِ اللَهِ وَ ذَرُوا الْبَیعَ
ذَلِکُمْ خَیرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَذِذَا قَُِیتِ الصَلَاة فَانْتَشِـرُوا فِـی الْـأَرْضِ وَابْتَغُـوا مِـنْ
فََْلِ اللَهِ وَاذْکُرُوا اللَهَ کَثِیرًا لَعَلَکُمْ تُفْلِحُونَ (ای کسانی که ایمـان آوردهایـد ،چـون بـرای
نماز جمعه ندای در داده شد ،به سوی ذکر خدا بشتابید ،و داد و سـتد را واگذاریـد .اگـر
بدانید این برای شما بهتر است .و چون نماز گزارده شد ،در رو زمـین پراکنـده گردیـد و
فَل خدا را جویا شـوید و خـدا را بسـیار یـاد کنیـد ،باشـد کـه شـما رسـتگار گردیـد)
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(جمعه9/ـ .)10منظور از «اذکروا هللا کثیراً» را ذکر با زبان ،اطاعت و یادآوری خدا هنگـام
داد و ستد شمردهاند [ ،41ج ،30ص8؛  ،42ج ،18ص.]109
 .3إِنَنِی أَنَا اللَهُ لَا إِلَهَ إِلَا أَنَا فَاعْبُدْنِی وَأَقِمِ الصَلَاة لِذِکْرِی (مـنم ،مـن ،خـداه کـه جـز مـن
خداه نیست ،پس مرا پرست کن و به یاد من نماز برپا دار) (طه .)14/این آیه مبین فلسـفۀ
برپایی نماز است و اینکه فوق هر ذکری است و برای اینکه ذکر خدا حاصل شود بایـد نمـاز را
برپا داشت [ ،45ج ،3ص19؛  ،54ص297؛  ،22ج ،6ص558؛  ،30ج ،3ص.]267
 ... .4فَذِذَا أَفََْتُمْ مِنْ عَرَفَا ٍ فَاذْکُرُوا اللَهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْکُرُوهُ کَمَا هَـدَاکُمْ وَ إِنْ
کُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الََالِّینَ ( ...پس چون از عرفا کوچ نمودید ،خدا را در مشـعرالحرام
یاد کنید و یادش کنید که شما را که پیشتر از بﻲراهان بودید ،فرا راه آورد) (بقره.)198/
نکاتی از آیا مذکور قابل استفاده است:
الف ـ نماز با ذکر متفاو است واال خداوند بعد از بجا آوردن نماز ،مؤمنان را به ذکـر
امر نمیکرد.
ب ـ نماز ،تنها با ارکان و اعمال مخصوص ،در زمان و مکان ویژه و بـا طمأنینـه بایـد
برگزار شود؛ ولی ذکر در هر وقت ،هر جا و با هرحالت قابل انجام است.
ج ـ از بیان چگونگی برگزاری نماز و سفارش به ذکر معلوم میشود که ذکر خـارج از
نماز واج نیست.
د ـ برای ذکر وصف و شرط خاصی مقرر نشده ،بدین جهت باید از عبادا استحبابی باشد.
س ـ از تعبیر «نماز را برای به یاد خدا بودن باید برپا داشت» (طه )14/معلوم میشود
نماز بهطور خاص برای ذکر الهی مورد سفارش است.
عالوه بر آن ،ذکریان نمازهای عیدین را ناروا و سب کفر میداننـد [ ،51ص166؛ ،3
ص ]17و اهمیت نماز جمعه را نادیده میانگارند[ ،51ص166؛  ،3ص.]17
در حالیکه آنچه در قرآن در این جهت بیان شـده اسـت اقامـۀ صـلوة اسـت .رسـول
خدا(ص) فرمود« :مثل الصالة مثل عمـود الفسـااط إذا ثبـت العمـود نفعـت االطنـاب و
األوتاد و الغشاء و إذا انکسر العمود لم ینفع طن و ال وتد و ال غشـاء» (مثـال نمـاز مثـال
ستون خیمه است ،آنگاه که عمود ثابت بود طناب ،میخ و پوش هم سـودمند اسـت و
اگر ستون شکست هیچیک از آن موارد فایده نـدارد) [ ،43ج ،3ص .]266امـام علـی(ع)
نیز فرماید« :أُوصیکُم بِالصَالة ،هی الَتی عَمودُ الدّینِ و قِوامُ اإلِسالمِ ،فَال تَغفُلوا عَنها» (شـما
را به نماز سفارش میکنم که آن ،ستون دین و سب پایداری اسالم است؛ پـس از نمـاز
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غافل نشوید) [ ،49ج ،1ص .]133در این ارتباط باید گفت «صلوة» در کاربرد قرآنیاش با
واژههای متعددی ارتباطاتی از قبیل جانشینی یا همنشینی دارد که توجه به ایـن مـوارد
به تعیین بهتر دایرۀ معناییاش کمک میکنـد .همنشـینی بـی از  45بـار «صـلوة» بـا
«اقامه» نشان میدهد «صلوة» بـی از آنکـه ذکـر و ورد باشـد از جـنس عمـل و برپـایی
مجموعهای از اعمال صالی است؛ یعنـی همـان امـری کـه پـس از ایمـان همـواره مـورد
سفارش قرآن است .از جمله ارتباطا واژۀ «صلوة» راباۀ همنشینی یـا جانشـینی آن بـا
واژۀ «ذکر» است .بر اساس این ارتباطا میتـوان گفـت گرچـه مقصـد و مفهـوم اصـلی
«صلوة» یادآوری و ذکر است و در پارهای موارد این معنا روشنترین معانی آن و چه بسـا
مترادی آن میباشد (بقـره ،239/عنکبـو  45/و جمعـه )7/لـیکن تأمـل در چگـونگی و
چرایی این همنشینی و جانشینی نشان میدهد «صلوة» دقیقاً بر «ذکـر» منابـق نیسـت؛
بلکه ذکر ،حقیقت «صلوة» و هدی از برپایی آن است .لذا «ذکر» میتواند جانشین «صلوة»
و با آن در یک حوزه به حساب آید .ماابق برخی روایا  ،ذکر ،چه بسا عمل خاصی هـم
نیست؛ بلکه از قبیل نیت و توجه قلبی است؛ از امام صادق(ع) نقل است که در ارتباط بـا
«ذِکْرُ اللَهِ کَثِیراً» مفرماید« :الَ أَعْنِی سُبْحَانَ اللَهِ وَ الْحَمْدُ لِلَهِ وَ الَ إِلَهَ إِالَ اللَهُ وَ اللَـهُ أَکْبَـرُ وَ
إِنْ کَانَ مِنْهُ» مقصود از ذکر خدا ،گفتن «سبحان اللّه و الحمد لله و ال اله اال اللّه» نیسـت،
اگر چه این هم ذکر است .ذکر کثیر یاد خداست« :عِنْدَ مَا أَحَلَ وَ حَـرَمَ فَـذِنْ کَـانَ طَاعـة
عَمِلَ بِهَا وَ إِنْ کَانَ مَعْصِیة تَرَکَهَا» (یک فرد خدا را در ارتباط با حالل و حـرام بـه یـاد
آورد ،که اگر در مورد اطاعت بود بدان عمل کند و اگر در ارتباط با معصـیت خـدا بـود
آن را رها کند)[ ،43ج ،2ص« .]80صلوة» عالوه بر «ذکر» با واژههای دیگری چون تسبیی
(بقــره ،30/آل عمــران ،46/روم17/و ،88اعلــی 1/و صــافا  ،)143/نســک (انعــام،)162/
مسجد (نساء 43/و اعرای )31/نیز همین ارتباطا را دارد؛ عالوه بر آن بـا برخـی واژههـا
که از اجزای به حساب میآیند مانند رکوع ،سجده ،قیام و قنو نیز بر مسیر جانشینی
بهکار رفته است [ ،9ص75ـ.]108
ج ـ اوقات نماز :دستهای از آیا و روایا به شمار و اوقا نماز پرداختهاند و انجام

آن را در اوقا خاص واج شمردهاند؛ به چند نمونه اشاره میگردد:
ن (بـر نمازهـا و نمـاز میانـه
ط َو قُومُـوا ِللَـ ِه قَـا ِنتِی َ
س َ
 .1حَافِظُوا عَلَ الصَلَوَاة وَالصَلَاة ا ْل ُو ْ
مواظبت کنید ،و خاضعانه برا خدا بپا خیزید) (بقره .)238/در تفسیر آیۀ فوق چنین آمده
است :به اجماع مسـلمانان نمازهـای واجـ پـنجتـا هسـتند .چـرا کـه قـرآن در جـایی
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میفرماید« :حَافِظُوا عَلَ الصَلَوَا ِ» با توجه به اینکه اقل جمع سهتاست به موج این آیـه
بر سه نماز باید محافظت کرد .سپس سخن از فرض نماز دیگری با وصف وسط «وَالصَـلَاۀ
الْوُسْطَ» است و از جاییکه میان چهارتا نمیشود نمـاز وسـط را معلـوم نمـود بایـد نمـاز
پنجمی هم واج باشد! آیا  :روم ،17/اسراء ،78/طه 130/و هـود 114/دال بـر تفصـیل
اوقا نماز هستند [ ،40ج ،6ص.]155
ن
ن ا ْل َفجْـ ِر کَـا َ
ن قُـ ْر َآ َ
ن ا ْل َفجْـ ِر ِإ َ
ل و َقُـ ْر َآ َ
ق اللَیـ ِ
ل َغسَـ ِ
 .2أَقِمِ الصَلَاة لِدُلُوكِ الشَمْسِ ِإ َ
مَشْهُوداً (نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریک ش برپادار و نماز صبی را ،زیرا نماز صبی
همواره مقرون با حَور فرشتگان است) (اسراء .)78/این آیه ناظر به نمازهای پنجگانـه و
اوقــا آن اســت [ ،20ج ،3ص248؛  ،44ج ،2ص .]496از نظــر مفســران «دلــوك» زوال
خورشید است که شامل صالة ظهر ،عصر ،مغرب و عشاء است [ ،40ج ،6ص.]155
 .3وَأَقِمِ الصَلَاة طَرَفَی النَهَارِ وَ زُلَفًا مِنَ اللَیلِ إِنَ الْحَسَنَا ِ یذْهِبْنَ السَیئَا ِ ذَلِـکَ ذِکْـرَ
لِلذَاکِرِینَ (و در دو طری روز و نخستین ساعا ش نماز را برپا دار ،زیرا خوبیها بدیها
را از میان مبرد .این برا پندگیرندگان ،پند است) (هود .)114/برخـی مفسـران ،دو طـری
روز را نماز صبی و مغرب دانستهانـد .منظـور از «زلـف» هـم نمـاز عشـا اسـت [ ،26ج،1
ص106؛  ،16ج ،3ص151؛  ،5ج ،4ص304؛  ،48ص.]23
 . 4فَاصْبِرْ عَلَ مَا یقُولُونَ وَ سَبِّیْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَمْسِ وَ قَبْـلَ غُرُوبِهَـا و َمِـنْ
آنَاءِ اللَیلِ فَسَبِّیْ وَ أَطْرَایَ النَهَارِ لَعَلَکَ تَرْضَ (و خدا را پی از طلوع خورشـید و پـی از
غروب آن و ساعاتی از ش تار و اطرای روز سـتای و تسـبیی گـوی) (طـه .)130/ابـن
عباس گفته است :این آیه دربـارۀ نمازهـای پنجگانـه اسـت [ ،32ج ،4ص .]312عالمـه
طباطبایی در اینباره میگوید :منظور« ،اطرای» کل روزهاست و «اطرای النّهار» مانند این
قول خدا« ،فقد صَغَت قلوبُکُما» است که بهجای واحد و مثنی جمع آمده است که اگر روز
به دو قسمت تقسیم شود نماز ظهر در جزء اول نصف دوم برگزار میشود کـه بـه نصـف
اول روز متصل است؛ یعنی انتهای نصف اول روز بـه ابتـدای نصـف دوم روز (وقـت نمـاز
ظهر) متصل است [ ،36ج ،14ص.]329
 .5فَسُبْحَانَ اللَهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ (پس خدا را تسبیی گوییـد آنگـاه کـه بـه
عصر در میآیید و آنگاه که به بامداد در میشـوید) (روم .)17/ایـن آیـه روشـنتـرین آیـا
دربارۀ وقت نماز است« .سُبْحَانَ اللَهِ حِینَ تُمْسُونَ» بهمعنای فرمـان بـه نمـاز در هنگـام شـ
(نمازهای مغرب و عشاء) و مراد از «ِحینَ تُصْبِحُونَ» نماز صبی و منظور از «عشـیاً» (مـریم)11/
نماز عصر «و حِینَ تُظهِرونَ» (روم )18/صالة ظهر است [ ،40ج ،6ص.]155
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در روایا نیز سخن از پنج نماز واج است:
 .1از جمله این روایا سخن پیامبر(ص) در تشبیه نماز به پنج بـار غسـل اسـت کـه
موج پاکی و پاکیزگی میشود؛ حَر (ص) میپرسد« :أرأیتم لو أن نهراً بباب أحـدکم
یغتسل فیه کل یوم خمس مرا  ،هل یبق من درنـه شـیء» گفتنـد« :الیبـق مـن درنـه
شیء» ،پیامبر(ص) میافزاید« :کذلک مثل الصلوا الخمس یمحو اللَه بهن الخاایا» [،12
ج ،1ص134؛  ،59ج ،2ص131؛  ،18ج ،2ص.]228
 .2زرارة از امام باقر(ع) دربارۀ نمازهای واج پرسید .حَر (ع) با اسـتفاده از قـرآن
تعداد و اوقاتشان را چنین بیان فرمود« :خمس صـلوا فـی اللیـل و النهـار ،فقلـت :هـل
سماهن هللا و بینهن فی کتابه؟ قال :نعم ،قال هللا تعـال لنبیـه صـلهللاعلیـهوآلـه« :أقـم
الصالة لدلوك الشمس إل غسق اللیل» و دلوکها زوالها ،و فیمـا بـین دلـوك الشـمس إل
غسق اللیل أربع صلوا  ،سماهن هللا و بینهن و وقتهن و غسق اللیل هو انتصافه ،ثم قـال
تبارك و تعال« :و قرآن الفجر إن قرآن الفجر کان مشهودا» فهذه الخامسة ،و قال تبارك و
تعال فی ذلک« :أقم الصالة طرفی النهار» و طرفاه :المغرب والغداة «و زلفا من اللیل» و هی
صالة العشاء اآلخرة ،و قال تعال« :حافظوا عـل الصـلوا و الصـالة الوسـط» و هـی صـالة
الظهر ،و هی أول صالة صالها رسول هللا صلهللاعلیهوآلـه ،و هـی وسـط النهـار و وسـط
صالتین بالنهار صالة الغداة و صالة العصر و فی بع القرائة حافظوا عل الصلوا والصـالة
الوسط صالة العصر ،و قوموا لله قانتین» این حدیث به طرق گوناگون روایـت شـده اسـت
[ ،43ج ،3ص271؛  ،35ج ،1ص37 ،195؛ ج ،2ص241؛  ،24ج ،3ص.]5
د ـ قبلۀ مسلمانان :یکی از موارد اختالی ذکریها و مسلمانان مسئلۀ قبله اسـت؛ رعایـت
قبله در ارتباط با اعمالی چون صالۀ ،واج به حساب آمده است؛ به گونهای که اگر رعایت نگردد
سب باالن عمل میشود .بخشی از آیا و روایا ناظر به جهت نماز چنیناند:
 .1قَدْ نَرَ تَقَلُّ َ وَجْهِکَ فِی السَمَاءِ فَلَنُوَلِّینَکَ قِبْلَة تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَکَ شَـاْرَ الْمَسْـجِدِ
الْحَرَامِ وَحَیثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَاْرَهُ وَ إِنَ الَذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ لَیعْلَمُـونَ أَنَـهُ الْحَـقُّ
مِنْ رَبِّهِمْ وَ مَا اللَهُ بِغَافِلٍ عَمَا یعْمَلُونَ (ما گردانیدن رویت در آسـمان را نیـک مـیبینـیم.
پس تو را به قبلهای که بدان خشنود شو برگردانیم .پس رو خود را به سـو مسـجدالحرام
کن و هر جا بودید رو خود را به سو آن بگردانید .در حقیقت ،اهل کتاب نیک مـیداننـد
که این تغییر قبله از جان پروردگارشان و درست است و خدا از آنچـه مـیکننـد غافـل
نیست) (بقره.)144/
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 .2قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِـینَ لَـهُ الـدِّینَ
کَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ (بگو پروردگارم به دادگر فرمان داده است ،و در هر مسجد رو خـود را
به سو قبله کنید ،و در حال که دیـن خـود را بـرا او خـالص گردانیـدهایـد و را بخوانیـد؛
همانگونه که شما را پدید آورد برمگردید) (اعرای .)29/آیا  149تا  150بقـره نیـز در
همین جهت قابل یادآوری است .ذیل آیا فوق نوشتهاند :خدا فرمـان بـه رو کـردن بـه
سوی مسـجدالحرام داده و رعایـت جهـت قبلـه واجـ اسـت [ ،33ج ،1ص68؛  ،7ج،1
ص151؛  ،50ج ،1ص .]80در روایا آمده اسـت کـه رسـول اللَـه(ص) ابتـدا بـه سـوی
بیتالمقدس نماز میخواند ،پس آیۀ  144بقره نازل و به حَر (ص) دستور تغییر قبلـه
داده شد [ ،19ج ،1ص295؛  ،49ص .]26ابن عمر گفت :در حالی کـه مـردم در مسـجد
قبا مشغول نماز صبی بودند کسی آمد و گفت :دیشـ بـر پیـامبر(ص) آیـه نـازل شـد و
فرمان داد تا بـه مسـجدالحرام رو شـود .پـس مسـلمانان صـور هـای خـود را از طـری
بیتالمقدس بـه طـری کعبـه برگرداندنـد [ ،12ج ،5ص152؛  ،60ج ،2ص66؛  ،20ج،1
ص .] 295بر این اساس مسلمانان وظیفه یافتند عبادا خود چون نمـاز را بـا توجـه بـه
قبله برگزار نمایند و به اجماع مسلمانان رو کردن به قبله از شروط صحت نماز است.
 .6نتیجهگیری
آیین ذکریه آیینی باطنی ،متأثر از تصوی هندی اسـت کـه توسـط سـیدمحمد اتکـی از
تعالیم سیدمحمد جونپوری اخذ و به اقتَای شرایط دینی ـ فرهنگـی بلوچسـتان ،مـرور
زمان و جابجایی نخبگان این فرقه به صور آیینی عامیانه در آمده است .فاصـلهگـرفتن
این فرقه محلی از تعالیم اسالم سب شده است تا هم در عرصۀ اعتقـاد چـون توحیـد و
نبو و هم در میدان عمل و عباد به خاا روند .تفاو های بنیادین چهارگانۀ پیروی از
سنت نبوی ،صلوة ،اوقا نماز و قبله نشان از جدایی این فرقـه از مبـانی قـرآن و سـنت
دارد .آنها بدون اسناد کافی و حجتی شرعی برخی اذکار و اوراد را جایگزین نمـاز کـرده
و جزء ستون دین و اصل بدیهی تفکرا خود دانستند و تا جایی به بیراهه رفتهانـد کـه
اهتمام به ذکر را رکن و نماد شریعت دانسته ،مخالفا را کفر شـمردهانـد .بـا توجـه بـه
توقیفی بودن نظام عبادا در اسالم و بداهت امر نماز ،انکار و تحریـف آن بـدعتی اسـت
که صاحب را از جرگۀ مسلمانی بیرون میبرد.
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