بسم اهلل الرحمن الرحیم و ایاه نستعین
تأثیر یاد مبدأ و معاد در تهذیب نفس
آنچه در این نوشتار می آید  ،ترسیمی از مهم ترین علل وارستگی و تصوویری از اساسوی تورین
عوامل پارسایی است ؛ چنان كه ترك آن علل و طرد این عوامل  ،از مهم ترین حبائول شویطان و
اساسی ترین دستاویزهای نفس تَسْویل گر خواهد بود و آن  ،همانا یاد معاد است ؛ گرچه بعضی از
مراحل معاد در كمال غیب بوده و تذكر آن میسور اهل شهادت نیست  ،لیكن برخوی از اقسوا و
درجات آن به نشأه شهادت نزدیك  ،بلكه همراه آن است و نیل به آن مقدور همگان اسوت ؛ لوذا
هر انسانی مكلّف به یادِ معاد است و چون معاد دارای مراتبی است  ،برای مواقف آن هم درجوات
متعددی است ؛ یعنی جریان بعث و بیداری از خواب غفلوت و نیوز صورا و حسواب و میوزان و
مانند آن  ،دارای مراتب گوناگون است كه بعضی از آن درجات به نشأه شهادت نزدیوك  ،بلكوه
مقرون به آن است.
رجوع به خدا معادل صدور از اوست
همان طور كه صدور تما موجودها از خداست  ،لیكن با حفظ ترتیب  ،به طوری كه كامل تورین
آنها  ،در صدور از موجودهای دیگر به خدای سبحان نزدیك تر بوده و بور آنهوا مزیوت دارد ؛ «
أول ما خلق اهلل نوری »  ، 1در رجوع آنها

 1و بحار االنوار  ،ج ، 11ص.42

به صوْب خدای تعالی نیز تفاوت محفوظ است ؛ به نحوی كه كامل ترین آنها در رجوع به حوق ،
از موجودهای دیگر به خدای سبحان نزدیك تر خواهد بود ؛ ﴿  ...دَنَا فتدلّی ٭ فكان قاب قوسوین
أو أدنی ﴾ .
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چون قوا هستی امكانی  ،اعم از انسان و جهان  ،به هستی بخش آنها  ،یعنوی خداسوت  ،شوناخت
آنها بدون شناخت مقوِّ آنها  ،یعنی خداوند  ،ممكن نیست ؛ چنان كه معرفوت خداونود  ،موجوب
آگاهی به آثارش  ،اعم از عالم صغیر و كبیر خواهد بود  ،و هرگز شناخت انسوان و جهوان بودون
معرفت آفریدگار آنها  ،شناخت عمیق نبوده ؛ چنان كه شناخت خداوند حتماً معرفتِ آیوات او را ،
اعم از آفاقی و انفسی به همراه دارد.
چون معاد همان مبدأ است و مبدأ در معاد به خوبی تجلّی می كند ؛ به طوری كوه مایوه اعتورا
منكران شده ؛ چه اینكه پایه تكامل معرفت معترفان خواهود بوود ؛ لوذا معادشناسوی بودون مبودأ
باوری میسور نیست و مبدأشناسی نیز بدون معادباوری میسّر نخواهد بود ؛ لوذا دربواره مودعیان
خداشناسی در حال انكار معاد چنین آمده است ؛ ﴿ و موا قودروا اهلل حوقّ قودره و اجر
قبضته یو القیامة . ﴾ ...

جمیعواً

3

همان طور كه شناخت مبدأ مالز معادشناسی است و شناخت معاد نیز موجب مبدأشناسی اسوت ،
یاد هر كدا نیز موجب یاد دیگری است و فراموشی هر یك مستلز نسیان دیگری خواهد بود  ،و
ریشه همه شناخت ها و تذكرهای انسان  ،همانا شناخت حقیقت خویش و تذكّر آن بوده ؛ چنان كه

 4و سوره نجم  ،آیات  8و .9
 3و سوره زمر  ،آیه .76

سبب همه جهالت ها و فراموشی ها  ،همانا نشناختن حقیقت خویش و نسیان گوهر ذات خود است.
یاد هر چیزی  ،همانند شناخت آن  ،دارای مراتب بوده و بر آنها مترتّب است و هرگوز از شوناخت
سطحی  ،یاد عمیق برنمی خیزد و تذكر به عمق معاد  ،فقط مقدور عارفان دقیوق آن اسوت و اگور
مؤمنان متصلّبی یافت می شوند كه عمیقاً به یاد معاداند و این تعمّق یاد قیامت  ،مایه كموال آنهوا
شده است  ،برای آن است كه ضعف شناخت تحقیقی آنان  ،با قوّت معرفوت تقلیودی آنهوا تورمیم
شده و نقص راه عقل و استدالل  ،به وسیله كمال راه دل و اشتیاق جبران شد.
قول معصو ( علیه السال ) حدّ وسط برهان قرار می گیرد
همان طور كه علّت هر چیزی در برهان « لِمّ » و اَحَود المتتَالزَموین در برهوان « اِنّ » حودّ وسوط
اثبات آن چیز قرار می گیرد و مایه یقین به آن می شود  ،قول معصو ( علیوه السوال ) نیوز حودّ
وسط استدالل قرار گرفته و پایه جز نظری و سبب عز عملی می شود ؛ در صورتی كوه سوخن
منسوب به معصو ( علیه السال ) دارای سه ركن اساسی یقین بخش باشد ؛
یكم .صدور آن گفتار از معصو ( علیه السال ) یقینی باشود  ،نوه ننّوی .دو  .جهوت صودور آن
یقینی باشد ؛ یعنی برای بیان حكم واقعی صادر شده باشد  ،نه تقیّه و ماننود آن .سوو  .داللوت آن
سخن بر مقصود یقینی باشد  ،نه ننّی.
اگر یكی از اركان سه گانه یاد شده یقینی نباشد  ،چون نتیجه تابع اخسّ مقدّمات است  ،نمی توان
به این گونه حدیث  ،در معارفی كه جز یقین چیزی در آنها سودمند نیست  ،استدالل كرد.

غر

آنكه گاهی ایمان تقلیدی به قدری قوی است كه مایه جبران ضعف فكر شده و در نتیجوه ،

ذكر قوی را به همراه دارد  ،و بدون قوّت ایمان  ،خواه از راه برهان عقلوی حاصول شوده باشود و
خواه از راه دلیل نقلی تحصیل شده باشد  ،یاد عمیق معاد میسّر نخواهد شد ؛ گرچوه ممكون اسوت
مالز هر كدا از آن دو نباشد  ،ولی حتماً مستلز یكی از آنها خواهد بود  ،زیرا ممكون اسوت ،
صاحب نظری از جهت برهان عقلی قاصر نباشد  ،لیكن از جهت یادِ معاد ناقص باشد ؛ برای آنكوه
همواره عقل عملی از رهنمود عقل نظری پیروی نمی نماید  ،بلكه گاهی از آن تخلّوف موی كنود ؛
چنان كه ممكن است صاحب سمعی از لحاظ دلیل نقلی كوتاه نباشد  ،بوه طووری كوه حوق از راه
سمع از معصو ( علیه السال ) برای او ثابت شده باشد  ،لیكن از جهت تذكر قیامت راجل باشود
نه راحل  ،و گفتار خداوند  ... ﴿ :لیهلك من هلك عن بیّنة  ، 2 ﴾ ...شوامل هور دو گوروه اسوت ،
زیرا همان طور كه برهان عقلی بیّنه خداست  ،دلیل نقلی نیز بیّنه حق خواهود بوود  ،چوون هور دو
حجت الهی اند.
ذكر خدا از اوصا فعلی اوست
« ذِكْر » از اوصا فعلی خدای سبحان است و هر چه مایه تذكر حق باشد  ،از مظاهر این وصف
فعلی خداوند به شمار می آید و كامل ترین موجودهای امكانی  ،عالی ترین مظهر این نا شوریف
است  ،و از این جهت  ،وجود گرامی پیامبر اكر ( صلّی اهلل علیه وآله وسولّم ) و همچنوین قورآن
كریم كه هرگز از عترت جدا نبوده و عترت نیز از آن منفكّ نیست  ،به عنووان « ذكور » معرّفوی
شده اند ؛ یعنی گوهر وجودی انسان كامل  ،و همچنین حقیقت قرآن كریم یادِ حق است و ارتبوا
به

 2و سوره انفال  ،آیه .24

آنها مایه تذكر خداوند كه هم مبدأ است و هم معاد خواهد بود.
خداوند همان طور كه كال و كتاب خود را ذكر نامید ؛ ﴿  ...إن هو االّ ذكر و قُرءَان مبین ﴾ ﴿ ، 1
ذلك نتلوه علیك من اجَیت و الذكر الحكیم ﴾  ، 7پیا آور خوویش  ،یعنوی حضورت محمود بون
عبداهلل ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) را به عنوان ذكر توصیف فرمووده اسوت  ... ﴿ :قود انوزل اهلل
إلیكم ذكراً ٭ رسوالً  6 ﴾ ...و چون مذكور یكی است  ،مرجع این دو ذكر نیز یكی خواهود بوود ؛
یعنی حقیقت قرآن و واقعیت رسول اكر ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) متّحد است و اهل بیت نبی
اكر ص  ،گذشته از آنكه اهل ذكرند و مصداق كاملِ ﴿  ...فاسئلوا أهل الذكر  8 ﴾ ...خواهند بوود
 ،از آن جهت كه در باطن با وجود نبی خاتم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) متّحود بووده و از موتن
حقیقت قرآن جدا نیستند  ،آنان نیز عین ذكر حق هستند ؛ نتیجه آنكوه قورآن و عتورت بوارزترین
مظهر ذكر بوده و اُنس با آنها تذكره حق و نسیان آنها فراموشی یاد خداوند خواهد بود.
ذِكْر از آن جهت كه از اوصا فعلی خداست  ،هرگز مقهور چیز بیگانه قرار نمی گیرد و بوا هویچ
عاملی به فراموشی مبدل نمی شود  ،لیكن گاهی با تشریف و اكرا همراه بوده و زمانی با تووهین
و تحقیر قرین است  ،وگرنه هیچ گاه خداوند كسی یا چیزی را فراموش نمی كند  ،زیرا ذكر خودا
از شئون علمی حق است و به علم نامحدود الهی متكی است و آن علم محض  ،هرگز

 1و سوره یس  ،آیه .79
 7و سوره آل عمران  ،آیه .18
 6و سوره طالق  ،آیات  11و .11
 8و سوره نحل  ،آیه .23

به جهل  ،خطا  ،سهو  ،نسیان و عتزُوب مبدل نخواهد شد  ،چون نه جمع دو نقیض ممكون اسوت و
نه سلب شی ء از نفس معقول است ؛ لذا قرآن كریم در این باره می فرماید  ... ﴿ :و ما كان ربّك
نسیّاً ﴾  ... ﴿ 9 ،فی كتبٍ الیضلّ ربّی و الینسی ﴾  11؛ چنان كه در دعای شریف جوشن كبیور كوه
سراسر آن توحید ذاتی  ،صفاتی و افعالی است و از مَكْمَن غیب  ،به صورت حودیث قدسوی  ،در
برخی از غزوه های اسالمی بر پیامبر گرامی ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) نازل شد  ،چنوین آموده
است  « :یا من له ذكر ال یتنْسی یا من لوه نوور الیطفوی  11 » ...؛ خالصوه آنكوه خداونود هرگوز
فراموش نمی كند ؛ چنان كه هیچ گاه فراموش نمی شود.
جاودانه بودن یاد حق  ،هم از آن لحاظ است كه خداوند منزّه از سوهو اسوت و هوم از آن جهوت
است كه سراسر جهان امكان  ،اعم از انسان و جهان  ،همواره به یواد حوق انود ؛ گرچوه برخوی از
انسان ها در ذِكر تشریعی دچار سهو می شوند  ،لیكن هیچ موجوودی در ذكور تكووینی مبوتال بوه
نسیان نخواهد شد.
ذِكْر حق  ،گاهی به صورت ذكر نعمت های او است و زمانی هم  ،به صورت یاد خود او اسوت و
هر دو عبادت است ؛ گرچه یكی از دیگری افضل است  ،زیرا ارزش ذكر به ارزش مذكور است.
آن كس كه خداوند را در مظاهر نعمت های او می شناسد  ،از تذكر ولی نعمت خود غافل است ؛
گرچه او را در چهره نعمت وی می شناسد و به یاد نعمت های او به سر می بورد ؛ قهوراً در حوال
زوال نعمت توفیق ذكر حق بهره او

 9و سوره مریم  ،آیه .72
 11و سوره طه  ،آیه .14
 11و مفاتیح الجنان  ،دعای جوشن كبیر.

نخواهد شد  ،و آن كس كه خداوند را می شناسد و به یاد او به سر می برد  ،همواره به یواد ولوی
نعمت است  ،نه آنكه او را فقط در چهره های نِعَم وی بشناسد و با یاد نعمت او به سر برد  ،قهوراً
در حال نعمت و زوال آن  ،یكسان به یاد خداست و در سرّاء و ضرّاء  ،مساوی هم متذكّر حق می
شود  ،چون نعمت راستین او  ،همان خداست نه غیر او ؛ « یا نعیمی و جنّتی یا دنیای و آخرتوی ...
».
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قرآن كریم كه خود متن ذكر حق است  ،از این دو قسم چنین تعبیر می نمایود  ﴿ :یبنوی إسورائیل
اذكروا نعمتی الّتی أنعمت علیكم  ﴿ ، 13 ﴾ ...فاذكرونی أذكركم  12 ﴾ ...كه در آیه اول  ،سوخن از
یاد نعمت حق است و در آیه دو  ،سخن از یاد خود حق ؛ البته نعمت های خداوند یكسان نیستند
و یاد آنها هم در همه موارد برابر نیست ؛ مثالً نعمت های عادی و مادی را نمی تووان بوا نعموت
نبوت و رسالت سنجید ؛ لذا وقتی خداوند به حضرت مسیح ( علیوه السوال ) موی فرمایود ... ﴿ :
اُذكر نعمتی علیك و علی والدتك إذ أیّدتك بروح القود

 ، 11 ﴾ ...بوا آنكوه بوه افوراد عوادی

دستور تذكر نعمت می دهد  ،یكسان نخواهد بود  ،و معیار این تفواوت هوم در تفواوت موذكورها
نهفته است ؛ چنان كه قبالً بیان شد.
چون ذكر خدا به نوبه خود عبادت است و عبادت دارای مراتبی است ،

 14و مفاتیح الجنان  ،مناجات خمسة عشر  ،مناجاة المریدین.
 13و سوره بقره  ،آیه .21
 12و سوره بقره  ،آیه .114
 11و سوره مائده  ،آیه .111

قهراً ذكر هم دارای درجات خواهد بود ؛ چنان كه گذشت ؛ به طوری كه ذكر بعضوی متوذكرها از
هرا

سلطه الهی است ؛ لذا همواره به یاد خداوند قهار بوده و از دوزخ و وقود و سجّین و غل و

زنجیر جهنم سخن می گویند و ذكر بعضی از ذاكران از اشتیاق به بهشت نشأت گرفته و هماره از
بوستان و نهرها و فواكه و كوثر د می زنند  ،و ذكر گروه سو كه از احرارنود  ،برتور از تور
دوزخ یا آز به بهشت است  ،بلكه از شوق به لقای حق ناشی است ؛
گر مخیّر بكنند به قیامت كه چو خواهی ٭ ٭ ٭ ٭ دوست ما را و همه نعمت فردو

شما را

17

تكامل انسان در پرتو ذكر حق
ذِكْرِ نعمتِ حق  ،سبب مزید نعمت می شود  ،زیرا ذكر نعمت خود شكر منعم است و شكر نعمت ،
مایه افزونی آن می گردد ؛ ﴿  ...لئن شكرتم لَأزیدنّكم  « ، 16 ﴾ ...الحمود هلل الّوذی جعول الحمود
مفتاحاً لذكره و سبباً للمزید من فضله  » ...؛  18معنای مزید نعمت آن اسوت كوه خداونود بوه یواد
افزایش نعمت های كسی است كه به یاد نعمت های او باشد  ،ولی ذكر حق سبب موی گوردد كوه
خداوندِ مذكور به یاد خود عبد باشد و گوهر ذات او را به یاد آورد و درون هستی وی را كامول
كند و توفیق شوق لقای خویش را به ذات او عطا نماید .در این حال گوهر هستی عبدِ ذاكور موی
شود مذكور خدا كه او خیرالذاكرین است ؛ « ببین تفاوت ره از كجا است تا بكجا » .

 17و دیوان اشعار سعدی  ،غزل .7
 16و سوره ابراهیم  ،آیه .6
 18و نهج البالغه  ،خطبه .116

روزگاری بر انسان گذشت كه اصالً شی ء نبود و عنوان « چیز » بر او اطالق نموی شود  ،چوون
معدو ال شی ء است نه شی ء ؛ ﴿  ...و قد خلقتك من قبول و لوم توك شویئاً ﴾  ، 19سوسس وارد
مرحله شی ء شد  ،ولی شی ء قابل ذكر نبود ؛ ﴿ هل أتی علی اإلنسن حینٌ من الدهر لم یكن شویئاً
مذكوراً ﴾  .41آن گاه در پرتو یاد حق و طی درجات آن  ،از ذكر نعمت های خدا تا انتقال بوه یواد
خود حق می رسد كه در این مرحله نهایی  ،نه تنها شی ء قابل ذكر است و نه تنها بندگان صوالح
و فرشتگان الهی به یاد اویند  ،بلكه خود خداوند نیز به یاد گوهر متكامل هسوتی او اسوت  ،و آن
هم در مأل اعلی و در جمع فرشتگان.
اهتما یاد حق و ارزش آثار گران سنگ ذكر خدا  ،مایه امر به كثرت آن شده  ،چنین می فرمایود
 ﴿ :یأَیّها الّذین امنوا اذكروا اهلل ذكراً كثیراً ٭ و سبّحوه بكرة و أصیالً ﴾  ، 41و پاداش یواد حوق را
آن قرارداد كه خداوند نیز به یاد ذاكران خویش خواهد بود  ﴿ :فاذكرونی أذكوركم ﴾  44.حضورت
علی بن الحسین اما سجّاد ( علیه السال ) كه خود  ،نه تنها اهل یاد نعمت حق بود و همچنین اهلِ
بیتِ رسول اكر ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) است كه آن حضرت ( صلّی اهلل علیه وآله وسولّم )
ذكر ممثّل است  ،بلكه خود نیز چنان كه گذشت  ،متن ذكر حق است  ،در ایون بواره موی گویود :
پروردگارا ! تو ما را به یاد خودت دستور داده و ما را بر آن نوید دادی كه اگر به یاد توو باشویم
تو نیز جهت شر بخشودن به ما  ،به یاد ما باشی و ما آن چنان كه امر كردی  ،به یاد توایم

 19و سوره مریم  ،آیه .9
 41و سوره انسان  ،آیه .1
 41و سوره احزاب  ،آیات  21و .24
 44و سوره بقره  ،آیه .114

تو آن وعده را عمل فرما و بیاد ما باش ؛ «  ...یا ذاكر الذاكرین  » ...؛  43ای خدایی كه به یاد یاد
كنندگان خود هستی !
استغفار از هر لذّتی كه ذكر خدا نباشد
از این جهت  ،روشن می شود كه صاحبان ذكر حق  ،هرگز مذكور خدا شدن را بوه مزیود نعموت
مبدّل نمی كنند  ،وگرنه خود را با تعبیر قرآن كریم ﴿  ...أتستبدلون الّذی هو أدنی بالّذی هو خیور
 42 ﴾ ...نكوهش می كنند و چنین می سرایند  :نه تنها « حوران بهشتی را دوزخ بوود اعورا » ،
بلكه مذكوران خدا را تنزل به افزایش نعمت دوزخ باشد و هرچه غیور از یواد حوق باشود  ،آن را
گناه عرفانی می دانند ؛ گرچه طاعت عقلی یا نقلی باشد و از خداوند هماره طلب بخشایش از آن
را دارند ؛ گرچه نزد دیگران اطاعت به شمار آید ؛ چنان كه اما سجّاد ( علیه السال ) در پیشگاه
خدای سبحان عر

می كند  ... « :و استغفرك من كولّ لوذّة بغیور ذكورك  41 » ...و احتورا بوه

مذكور آن قدر زیاد است كه می گوید  :پروردگارا ! اگر لزو انجا دستور تو نمی بود  ،یاد توو
را در دل و نا تو را بر لب جاری نمی كرد  ،چون تو برتر از آن هستی كوه مون توو را بوه یواد
آور ؛ « الهی لوال الواجب من قبول أمرك لنزّهتك من ذكری إیّاك علی أنّ ذكری لوك بقودری
ال بقدرك . » ...

47

این تذكّر خدا و به یاد حق بودن شر و فضیلت ذاكر است ؛ چنان كه در

 43و مفاتیح الجنان  ،مناجات خمسة عشر  ،مناجاة الذاكرین.
 42و سوره بقره  ،آیه .71
 41و مفاتیح الجنان  ،مناجات خمسة عشر  ،مناجاة الذاكرین.
47و مفاتیح الجنان  ،مناجات خمسة عشر  ،مناجاة الذاكرین.

جوشن كبیر آمده است  ... « :یا من ذكره شر للذاكرین  46 » ...و از اینجا معلو می شوود كوه
قرآن كریم  ،از آن جهت كه ذكر حق و تذكره خداست  ،امت اسال را نامدار و نامور و خالصوه
نامی می نماید ؛ چنان كه خداوند فرموده است  ﴿ :لقد أنزلنا إلیكم كتباً فیه ذكركم أفال تعقلوون ﴾
 ، 48زیرا شر باالصالة از آن خدا و یاد او است و اگر امتی از یاد حق برخوردار شد  ،نوامبردار
شده  ،شریف خواهد شد و آن كه بیش از دیگران از قرآن بهوره منود شوده و بوه یواد خودا بوود ،
ناموَرتر از دیگران شد  ،تا به حدّی كه نسبت به سایرین فوق قیا

باشد ؛ چنان كه خدای سبحان

درباره نبی اكر ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) فرمود  ﴿ :و رفعنا لك ذكرك ﴾ .

49

شهود خدا سبب آرامش جان است
ذكر حق مایه آراموش دل اسوت ؛ چنوان كوه شوهود خودا اسوا

سوكونت روح ؛ چنوان كوه در

مناجاةالذاكرین آمده است  ... « :فال تطمئنّ القلوب إالّ بذكرك و التسكن النفو

إالّ عند رؤیاك

 » ...و این شهود حق برای بعضی بعد از مرگ طبیعی حاصل می شود و برای اوحدی از انسان ها
با موت ارادی پدید می آید ؛ گرچه بدن عنصری آنان در نشأه طبیعت به سر می برد.
ذكر بنده محفو به دو ذكر خدای سبحان است
مطلب مهمّی كه توجّه به آن  ،در تبیین همه معار الهی سهم مؤثری دارد ،

 46و مفاتیح الجنان  ،دعای جوشن كبیر.
 48و سوره انبیاء  ،آیه .11
 49و سوره انشراح  ،آیه .2

این است كه همواره ذكر عبد  ،محفو به دو ذكر حق است ؛ یعنی اگر بنده ای به یاد خدا باشد ،
این تذكر عبد  ،هم مسبوق به ذكر حق است و هم ملحوق به آن  ،به طوری كوه اول خداونود بوه
یاد آن بنده خود بوده و او را متوجّه خویش می نماید ؛ به طوری كه جلوه جالوب تووجهی دل آن
عبد را به سمت خدا مایل می كند  ،آن گاه همان بنده به یاد حق متذكر می شود .سوسس خداونود
براسا

وعده ای كه داد  ،به یاد این بنده ذاكر بوده و او را مورد عنایت مجدّد خود قرار می دهد

 ،و سرّ این مطلب آن است كه ذكر عبد  ،نعمتی از نعمت های الهی است  ،و هر نعمتوی از طور
خداوند افاضه می شود ؛ ﴿ و ما بكم من نعمة فمن اهلل . ﴾ ...

31

بنابراین  ،آغاز و انجا ذكر  ،همانا خداست ؛ ﴿ هو اجوّل و االخر  31 ﴾ ...؛ البته هموواره خداونود
به یاد بندگان خود هست  ،ولی عدّه ای به آن تجلی خاص كه مایه های اوّلی تذكر اسوت  ،اعتنوا
نمی كنند و به یاد حق متذكر نمی شوند ؛ یعنی به شر یاد حوق و ذكور مجودّد خودا عمول نموی
نمایند ؛ لذا از جزای آن كه همان یاد بعدی حق باشد  ،محرو می شوند  ،زیرا وعوده خودا چنوین
است  ﴿ :فاذكرونی أذكركم . ﴾ ...

34

قرآن كریم درباره كسانی كه به تذكره اِلهی اعتنا نمی كنند  ،چنین موی فرمایود  ﴿ :و إذا ذُكّوروا
الیذكرون ﴾  ، 33و راز اهمیت مطلب یاد شده آن است كه خطّ اصلی قرآن كوریم در تحلیول ایون
گونه از معار این است كه اول

 31و سوره نحل  ،آیه .13
 31و سوره حدید  ،آیه .3
 34و سوره بقره  ،آیه .114
 33و سوره صافات  ،آیه .13

فیض خداوند را نسبت به بندگان بازگو می كند  ،آن گاه بیداری بنده را یادآور می شود و سسس
پاداش الهی را شرح می دهد ؛ مانند آنچه در باب توبه طرح می گردد ؛ یعنی اول توبه خداوند بر
بنده است  ،دو توبه بنده به سوی خداوند است  ،سو توبه خداوند از عبد تائب كوه شورح ایون
سه قسم توبه و راز تعبیرهای گوناگون  ،مانند بر بنده  ،به سوی خدا  ،از عبد تائب  ،موكوول بوه
مبحث توبه است و این محفو بودن اطاعت عبد به دو عنایت حق  ،در همه معار الهی مشهود
است.
خداوند فراموشكار را فراموش نمی كند
توجّه به این نكته نیز الز است كه یاد ابتدایی خدا نسبت به بندگان  ،فضل محض او اسوت و در
آن باره جای توهم استحقاق و وجوب ذكر بر خدا یا از خدا نیست  ،لیكن یاد اخیر خدا نسبت بوه
بنده  ،مشرو به یاد عبد است ؛ چنان كه فرمود  ﴿ :فاذكرونی أذكركم  ﴾ ...؛ یعنی حتموی بوودن
یاد حق از بنده  ،مشرو به یاد عبد است و مفهو آن جمله شرطیّه این است كه اگر شما بوه یواد
خداوند نبودید  ،ضرورتی در بین نیست كه خداوند به یاد شما باشد  ،چون چنین وعده ای را بوه
شما در حال نسیان تان نداد و هرگز مفهو این شرطیه آن نیست كه اصل عنایت و فویض محوض
الهی را در حال نسیان بنده سلب نماید  ،به طوری كه هیچ گاه خداوند به یاد بنده ناسوی نباشود ،
بلكه گاهی ناسیان را نیز به یاد دارد.
همان طور كه ضرورت مغفرت براسا

وعده مشرو به توبه است  ،نه اصول آن  ،زیورا گواهی

غیر تائب را نیز می آمرزد ؛ ﴿ إنّ اهلل الیغفر أن یشرك به و
یغفر مادون ذلك لمن یشاء  32. ﴾ ...امّا ؛
این كار دولت است كنون تا كرا رسد ٭ ٭ ٭ ٭ چون لطف خدا بیشتر از جتر ماست

31

بنابر این  ،گرچه ضرورت ذكر حق نسبت به بنده  ،مشرو به ذكر عبد است  ،ولوی اصول ذكور
حق مشرو به آن نیست  ،لیكن نسیان خداوند كه به معنای ترك توفیق و امساك فویض خواص
 32و سوره نساء  ،آیه .28
 31و دیوان حافظ  ،غزل .482

است  ،هرگز ابتدایی نبوده و هیچ گاه نسیان از طر خداوند شروع نخواهد شود  ،بلكوه هموواره
مسبوق به فراموشی بنده است ؛ آن هم در حد امكان  ،نه در حدّ ضورورت ؛ یعنوی اگور خداونود
بخواهد بنده ای را از لطف خاص خود محرو نماید  ،مشرو به فراموشی آن عبد ناسی اسوت و
این نسیان بنده هم سبب ضرورت نسیان خدا نیست  ،بلكه ممكن است خداوند به یاد عبود ناسوی
هم باشد ؛ چنان كه قبالً گذشت و از آیه ﴿  ...نسوا اهلل فنسیهم  37 ﴾ ...بیش از ایون اسوتفاده نموی
شود كه اصل نسیان خداوند نسبت به بنده مشرو به نسیان عبد است  ،نه آنكه فراموشوی بنوده
مایه ضرورت نسیان حق گردد ؛ به طوری كه خداوند هرگز به یاد عبد ناسی نباشد.
دنیا و آخرت مقابل هم هستند
همان طور كه دو متقابل در وجود خارجی با هم جمع نمی شوند  ،توجه به یكوی از آن و انبعوا
نفس به سوی او و اشتیاق جان به جانب آن  ،مایه نسیان متقابل دیگوری شوده و جموع آن دو در
محور شوق و گرایش درونی كه خود
وجود خارجی محسوب می شود  ،میسور نیست  ،و چون دنیا و آخرت مقابل هم انود و جموع آن
دو در خارج ممكن نیست  ،اشتیاق به یكی مایه فراموشی دیگری است  ،لیكن توجه به دنیا سبب
نسیان مذمو است و التفات به آخرت مایه فراموشی ممدوح .درباره تقابل دنیا و آخرت و اینكوه
گرایش به یكی از آن دو مایه دوری از دیگری اسوت  ،موی تووان از سوخنان حكیمانوه حضورت
امیرمؤمنین استفاده كرد  ... « :كلّما قرب من واحدٍ بَعتد من اآلخر و هما بَعدت ضرّتان » .

36

به همین منظور  ،رسول اكر ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) به یكوی از همسورهای خوود فرموود :
پرده منقوش را از من دور دار و پنهان كن  ،زیرا اگر به آن نگاه كنم  ،متذكر دنیا می شو ؛ « ...
غَیّبیه عنّی فإنّی إذا نظرت إلیه ذكرت الدّنیا  » ...؛  38البته این گونه از تعبیرها جنبه تعلویم دارد ؛
وگرنه انسان كامل  ،منزّه از گرایش به زیورهای معنوی است  ،چه رسد به زینوت موادّی  ،زیورا
 37و سوره توبه  ،آیه .76
 36و نهج البالغه  ،حكمت .113
 38و همان  ،خطبه .171

برای انسان كاملی همانند پیامبر گرامی اسال ص  ،تما اوصوا كموالی حجواب اسوت  ،لویكن
حجاب نوری و آن ذات مقدّ

 ،همان طور كه از بنود حجواب هوای موادی رهیوده  ،از اسوارت

حجاب های نوری نیز مانند عالقه به عبادت  ،اشتیاق به معرفت  ،گرایش بوه محبّوت و ماننود آن
آزاد شده است  ،زیرا برای وی فقط معبود  ،معرو و محبوب مهومّ اسوت  ،لوذا همواره عبوادت
عارفانه و محبّانه به درگاه او داشته  ،بدون اینكه كمترین توجهی به خود یا به وصف كموالی اش
 ،مانند عبادت و  ...داشته باشد  ... « :فأعر َ عن الدنیا بقلبه و أماتَ ذكرها
من نفسه و أحبّ أن تغیب زینتها عن عینه . » ...

39

اصل كلی یاد شده در همه متقابل ها رواست  ،چنان كه حضرت علی بن بی طالب ( علیه السال )
فرموده اند  ... « :من أبغض شیئاً أبغض أن ینظر إلیه و أن یتذكر عنوده  21 » ...؛ یعنوی كسوی كوه
چیزی را خوش ندارد  ،عالقمند نیست كه او را نگاه كند و اینكه آن چیز نزد وی یادآوری شود ؛
بر همین اسا

مشركان دلباخته شورك و بوی عالقوه بوه توحیودْ  ،هموین كوه سوخن از وحودت

پروردگار و توحید خدا به میان می آمد  ،منزجور موی شودند ؛ ﴿ و إذا ذُكِورَ اهلل وحوده اشومأزّت
قلوب الّذین الیؤمنون باالخرة . ﴾ ...

21

اهتما یاد حق و ضرورت تذكار نعمت های خدا باعث شد كه یكی از رسالت های برجسوته پیوا
آوران الهی این باشد كه نعمت های فراموش شده را بوه یواد بشور فراموشوكار بیاورنود ؛ «  ...و
یذكّروهم مَنسیّ نعمته . » ...

24

اهتما اولیای خدا به ذكر حق
اهمیت یاد حق را می توان از اهتما اولیای الهی به آن دریافت كه آنان همواره به این فكراند كه
در شكر و ذكر خدا به سر برند ؛ چنان كه سید اولیاء اهلل حضرت امیرمؤمنین ( علیوه السوال ) در
توصیف پارسایان چنین می فرماید  ... « :فمن عالمة أحدهم إنّك تری له قوّةً فی دینٍ  ...یتمسی و
 39و نهج البالغه  ،خطبه .171
 21و نهج البالغه  ،خطبه .171
 21و سوره زتمر  ،آیه .21
 24و نهج البالغه  ،خطبه 1

همّه الشكر و یصبح و همّه الذكر  23 » ...و راز این اهتما  ،همانا توأثیر ذكور حوق در گردگیوری
چهره دل

23و همان  ،خطبه .193

و غبارروبی صفحه نفس و زنگار زدایی صحنه صدر است كه با آن گوش دل شنوا موی شونود و
چشم جان بینا می گردد ؛ « إنّ اهلل سبحانه و تعالی جعل الذكر جالء للقلوب تسمع به بعد الوقرة و
تبصر به بعد العشوة  22 » ...؛ از طر دیگر  ،هرگونه غربت و تنهایی را می توان به وسویله یواد
حق به انس و قربت مبدل نمود و در پرتو نا آن بی نا و نشوان  ،وحشوت را برطور كورد ؛ «
اللّهمّ إنّك آنس اآلنسین جولیائك  ...و قلوبهم إلیك ملهوفة إنْ أوحشتهم الغربة آنسوهم ذكورك
. » ...

21

خالصه آنكه یاد مبدأ مالز ذكر معاد و بالعكس است و برای هر كدا درجاتی است و برای هور
یك اثری است و مهم ترین اثر یاد معاد  ،اجرای عدل و تحصیل قسط در اوصا و افعال فورد و
جامعه خواهد بود ؛ چنان كه فراموشی آن سبب اساسی تبهكاری و ستمگری فوردی یوا اجتمواعی
است ؛ لذا حضرت امیرمؤمنین ( علیه السال ) فرمود  « :من تذكّر بتعود السوفر اسوتعدّ » ... « 27 ،
أُذكر قبرك فإنّ علیه ممرّك  26 » ...و برای اصالح نظا اسالمی به مالك اشتر می فرماید ... « :
و لن تحكم ذلك من نفسك حتّی تكثّر همومك بذكر المعاد إلی ربّك . » ...
پروردگارا ! یاد خودت و قرآن و عترت را در دل هایمان ثابت فرما !
الحمد هلل ربّ العالمین
قم ششم فروردین 1379
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