بسم اهلل الرحمن الرحیم وایاه نستعین
ذكر و حكمت آن
عبادت خداوند كه در چهره های گونه گون تجلّی می كند  ،در صورت « ذكرر » نیرز بره عنروان
خاص ظهور دارد ؛ به طوری كه ذكر خدای سبحان از بارزترین مصادیق پرستش او است.
ذكر خداوند  ،همانند بخش دیگر از عبادت  ،به انحای متعدد قسمت می شود ؛ مانند ذكرر عراو و
ذكر خاص ؛ ذكر عاو آن است كه اختصاصی به موجود معین ندارد  ،بلكه در هر چیزی یافت مری
شود ؛ یعنی تماو اشیا به یاد خداوند به سر می برند .ذكر خاص آن است كه مخصوص نوع معرین
از مخلوق هاست و در آنها یافت می شود ؛ مانند ذكر خصوص فرشته یا خصوص انسان.
تقسیم دیگر ذكر به لحاظ قلب و قالب است و این قسم  ،همان است كه گاهی از او به ذكر قلبری
و ذكر زبانی یاد می شود ؛ البته چنین تقسیمی مختص به قلمرو انسان نیسرت  ،زیررا موجودهرای
ذی شعور دیگر  ،گاهی به فكر خدا هستند كه همان ذكر قلبی آنها است و گراهی بره زبران ویرژه
خویش به ناو خداوند به سر می برند كه همان ذكر لسانی آنها است.
ذكر گاهی در برابر غفلت  ،سهو  ،نسیان و مانند آن به كار می رود كه در

این گونه موارد  ،به عنوانِ تذكره  ،تذكّر و نظایر آن استعمال می شود  ،و زمانی در مقابل خمول
و خمود به كار می رود كه در این گونه موارد  ،به عنوانِ نامور  ،نامردار  ،نراو آور و ماننرد آن
استعمال می شود .ذكر گاهی به معنای مَصْدری و وَصْفی است ؛ مانند یاد خدا بودن  ،ناو خردا را
بردن و در زبان جاری كردن  ،و زمانی به معنای شی ء یا شخصی است كه خود مصداق ممثَّل یرا
مجسَّم یاد خداست  ،و نیز سبب یادآوری خداوند است ؛ چنان كه خود صاحب نراو بروده و مایره
نامور شدن دیگران می شود ؛ مانند اطالق عنوان ذكر بر قرآن كریم یا بر شرخص رسرول كررو (
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) كه این موجودهای نورانی  ،گذشته از آنكه خود ذكر ممثّل و مجسّرم
اند  ،سبب احیای ناو خدا بر زبان و یاد او در دل هستند ؛ چنان كه مایه نامور شدن جامعه مترذكّر
به یاد خدا خواهند بود.
ذكر زبانی  ،همان طور كه دربرابر ذكر قلبی قرار می گیرد  ،در قبال ذكر فعلی و عملی نیز واقر
می شود ؛ یعنی گاهی یك فعل  ،از آن جهت كه یادآور خداست  ،ذكر نامیده مری شرود ؛ گرچره
آن فعل  ،توسط دست یا پا یا سایر اعضا انجراو شرده اسرت  ،زیررا ذكرر بره معنرای یراد خردا ،
اختصاصی به قلب ندارد  ،بلكه هر كاری كه نمودار یاد پروردگار باشد  ،ذكر او است.
گاهی سكوت و خاموشی ذكر خداست و این معنرا  ،نره از آن جهرت اسرت كره چرون صَرمْت و
خموشی با فكر  ،تدبّر و تأمّل همراه است و این عناوین یادآور خداوند اسرت ؛ بره ایرن مناسربت
عنوان ذكر بر سكوت اطالق می شود  ،زیرا در این حال  ،اطالق ذكر بر سكوت  ،از قبیل وصر
به حال متعلّق موصوف است  ،نه خود موصوف  ،بلكه از آن جهت است كه خود صَمْت  ،خموشی
و سكوت  ،الزو یا راجح است ؛ جایی كه سخن گفتن منشأ فتنه  ،یا

سبب شنیدن سخن نامحرمانه بیگانگان باشد  ،خودِ سكوت ذكر خداست ؛ چنان كه اگرر صَرمْت و
خموشی سبب پدید آمدن حالتِ تفكر  ،تدبّر  ،اتّعاظ و مانند آن باشرد  ،از آن لحراظ كره وسریله
كمال است و پایه تعالی محسوب می شود  ،به عنوان مقدمه  ،نره اصرل  ،مصرداق صرحیح ذكرر
خواهد بود.
ذكر به لحاظ ارزش وجودی و درجه بندی هستی  ،دارای اقسامی گونه گون است  ،زیرا زمرانی
به لحاظ مذكور سنجیده می شود كه در این حال  ،كامل ترین ذكر یاد بنده نسبت بره خداونرد و
اسم اعظم او است  ،چون مذكوری كامل تر از خدای سبحان نیسرت  ،و زمرانی بره لحراظ ذاكرر
بررسی می شود كه در این وض نیز كامل ترین ذكر  ،یاد خداوند نسبت به بنده است  ،چون هیچ
یادكننده ای همتای خدای سبحان نیست  ،او همان طور كه « خیرُ مذكورٍ » است  « ،خَیْر ذاكررٍ »
 1هم هست و گاهی به لحاظ كیفیت ذكر  ،از جهت اخالص ارزیابی می شود كه در این صرورت
نیز كامل ترین ذكر  ،یاد خداوند نسبت به شی ء معین یا شخص معلوو است  ،زیررا یراد خداونرد
منزّه از هرگونه آمیختگی به غیرحق و صواب است  ،چون هرچه از حق محض و محض حق ظاهر
شود  ،از آلودگی باطل و ناصواب مصون است  ،و گاهی از جهت كمیّت ذكر بررسی می شود كه
در این مَنْظر نیز بهترین ذكر  ،یاد خداوند نسبت به شی ء معلوو یا شخص معین است.
خداوند كه شهود محض و محض شهود است  ،از سهو  ،غفلرت  ،نسریان و ماننرد آن مبرّاسرت و
هرگز وَصْمه نسیان و سمَه سهو در حرو اَمْن كبریایی او

 1ر مفاتیح الجنان  ،دعای جوشن كبیر.

راه ندارد ؛ ﴿ و ما كان ربّك نسیّاً ﴾ ؛  ﴿ 2و ما یعْزب عن ربّك من مثقال ذرّةٍ فی األرض و الفری
السماء ﴾  .3از آن جهت كه تماو عناوین چهارگانه مزبور  ،یعنی بررسی ذكر به لحراظ مرذكور ،
ذاكر  ،كیفیتِ ذكر و كمیّتِ ذكر در مظاهر اسما و صفات خداوند یاد می شود  ،هر كرداو از آنران
نیز كه مقاو خالفتش كامل تر و تقرّب وی به خدای سبحان بیشتر بود  ،ذكر دانی نسربت بره او (
به لحاظ مذكور ) و ذكر او نسبت به دانی ( به لحاظ ذاكر  ،كیفیّت و كمیّت ) شایسته تر خواهرد
بود.
گرچه هر كداو از عبادت های ویژه  ،مانند نماز  ،روزه  ،زكات  ،خمس  ،حج  ،امر بره معرروف ،
نهی از منكر  ،دعا و مانند آن  ،به جای خود ذكر محسوب می شود و معنرای جرام ذكرر و نیرز
حكمت عاو آن  ،همه امور یادشده را فرا می گیرد  ،لریكن عنروانِ ذكرر در جرای خرود  ،عبرادتِ
مخصوص است كه اثر خاص خود را خواهد داشت.
عناصر محوری ذكر  ،همان است كه به طور اجمال اشاره شد كه برگشت آن بره تحلیرل حقیقرت
ذكر به لحاظ مبدأ فاعلی  ،مبدأ غایی [ و ] مبدأ قابلی است  ،و امور دیگری از قبیل زمان خاص
 ،مكان مخصوص  ،كیفیت قیاو یا قعود  ،حركت یا سكون  ،فرادی یا مَثنری  ،جهرر یرا اخفرات یرا
هَمْس  ،تازی یا زبان دیگر  ،عدد خاص یا قرائت مخصوص  ،حالت نهادن قرآن دربَرْ یا برر سَررْ ،
گشوده یا بسته  ،توسّل به معصوو خاص یا استشفاع به ولی مخصوص  ،طهارت ذاكرر و نزاهرت
ضمیر او و مانند آن  ،همگی به تتمیم نصابِ قابل
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برمی گردد ؛ گرچه جداگانه در جوام روایی ما مورد عنایت اهل بیت عصمت و طهارت ( علیهم
السالو ) واق شده است.
هرگونه ذكری اثر عبادی خواهد داشت و سبب تقرب ذاكر بره خردای مرذكور اسرت  ،لریكن در
فرایض عبادی یا نوافل ویژه كه ذكر خاص و مأثور رسیده است  ،تبدیل یا تحویل آن روا نیسرت
؛ یعنی اثر مطلوب از آن فریضه یا نافله  ،بدون ذكر مأثورْ حاصل نمی شود ؛ البته گراهی در اثرر
تعدّد مطلوب  ،گوشه ای از هدف سامی  ،با تبدیل یا تحویل ذكر مأثور به دست می آید ؛ گرچره
زوایای دیگر آن همچنان ازدست رفته است و گاهی نیز در اثر وحدت مطلوب  ،هیچ اثر از آثرار
ویژه آن عبادت خاص كه با ذكر مخصوص نظاو یافته  ،به دست نمی آید.
آنچه درباره نوافل و مستحبات گفته شده كه اساس آن بر تعدّد مطلوب است  ،راج به بخشی از
مستحبات است  ،نه همه آنها  ،زیرا برخی از سُنَنِ راجح و نوافلِ مندوب  ،هرگز بدون ذكر خاص
حاصل نمی شود و در نتیجه هیچ گونه اثری بر آن مترتب نمی گردد ؛ البته اثرر مطلرق ذكرر كره
همان عبادت مطلق است  ،به دست خواهد آمد ؛ مثالً اگر نماز كسی در اثر رعایت نكردن عمدی
برخی از اذكارِ موظّ

باطل شد ؛ گرچه اثر خواندن نماز كه سقوط ادا و قضا باشد  ،بر آن عمرل

مترتب نیست  ،ولی آن شخص  ،ثواب بخشی از قرائت قرآن را مثالً خواهد برد.
همان طور كه قبالً بازگو شد  ،جوهر ذكر  ،غیر از گروهر دعرا ( خوانردن ) و سراال ( خواسرتن )
است  ،زیرا صرف توجه به خدا ذكر او است ؛ گرچه

خطاب  ،انشا یا درخواستی او را همراهی نكند ؛ بنابراین  ،جریان خواندن خدا یا خواستن چیزی از
او  ،گرچه با ذكر او همراه است  ،بلكه همین دعوت یا مسئلت به جای خرود ذكرر اسرت  ،لریكن
ممكن است ذكر محقق شود و هیچ گونه خواندن یا خواستن كه هر كداو انشای مخصوص است ،
او را همراهی نكند ؛ لذا پاداش برای ذكر مقرر اسرت ؛ لریكن اجابرت و اسرتجابت در آن مطرر
نیست  ،زیرا در ذكر  ،از آن جهت كه ذكر است و منحاز از دعا و ممتراز از سراال اسرت  ،هریچ
گونه خواندن یا خواستن در بین نیست تا اجابت شود ؛ گرچه ممكن است برا ذكرر خراص  ،نیراز
مخصوصی برطرف گردد  ،یا مشكلی گشوده شود یا سیّئه ای بخشوده یا حَسَنه ای افزوده شرود ،
لیكن هیچ كداو از این امور و مانند آن  ،در متن ذِكر تعبیه نشده است  ،چون ذكر در قبال عبادت
های دیگر  ،عنوان خاص دارد.
هر سالكی كه با عنوان مخصوص عبادتی خوگرفته و با آن مأنوس شد و برر ترداوو آن مراقبرت
كرد و از كم كردن آن یا غفلت از آن جداً پرهیز نمود و آن را بیش از اركران عبرادی دیگرر  ،در
جان خودتعبیه كرد  ،صاحب همان مقاو می شرود ؛ لرذا منزلرت ذاكرران  ،از منرازل دیگرعبرادت
كنندگان جداست  ،و آنان منادات و مناجات خاص خود را حفظ می كنند.
منظور از ذكر قلبی ماثر  ،همان ذكر تصدیقی و ایمانی است كه مستلزو نسیان یرا تناسری باطرل
می گردد ؛ چنان كه سبب غفلت یا تغافرل هرگونره خطرا خواهرد شرد ؛ وگرنره ذكرر خطروری و
تصوری با اشتغال به باطل و ابتالی به خطا نیز سازگار است  ،زیرا از مبدأ تصوری محض  ،هیچ
گونه تأثیر رَدع و رَفْ و دَفْعی ساخته نیست ؛ گرچه گاهی مقدّمه برای تصدیق قرار می گیرد.

البته آنچه ماثّر است  ،تصدیق ایمانی خواهد بود ؛ یعنی باور كردن نتیجه قضیه و ایمان آوردن به
عصاره ثبوت محمول برای موضوع ؛ وگرنه صرف تصدیقِ عِلمی كه فقط دارای یك عقد و گررِه
است  ،یعنی فقط واجِد گره خوردن محمول قضیّه به موضوع آن است  ،بدون آنكه محصول قضیه
با جان شخص عالم گره بخورد و از راه ایمان  ،تصدیقی پدید آید  ،تأثیری در رفر خطرا و دفر
گناه ندارد  ،زیرا آنچه ماثر است  ،ایمان است نه علم ؛ به تعبیر دیگر  ،علم عقل نظرری مرادامی
كه به باور عقل عملی راه نیابد  ،منشأ اثر نخواهد شد.
انفكاك علم از عمل ممكن  ،بلكه محقق است  ،زیرا انفكاك علم از ایمان محقق است و آنچره از
آیه ﴿ وجَحَدوا بها واسْتیقنتها أنْفسرهم ﴾  6و از آیره ﴿ قرال لقرد علمرت مرا أنرزل هراالء ّالّ ربّ
السموات واألرض ﴾  5استنباط می شود  ،امكان جدایی ایمان از علم است ؛ یعنی عقل نظری هیچ
مانعی برای فهمیدن حق بودن چیزی ندارد  ،لیكن عقل عملی در اثر ابتالی به شهوت یا غضرب و
مانند آن  ،در باور كردن و ایمان آوردن به آن مشكل دارد.
اكنون كه برخی از مبادی تصوری و تصدیقی بحر ِ ذكرر روشرن شرد  ،توجّره ذاكرران الهری و
متذكران دینی و اهل ذكر  ،به نكاتی در طی چند فصل جلب می شود :
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فصل یكم
ذكر خداوند و یاد اسمای حُسنی و مظاهر او  ،هم در عقل نظری به عنروان اندیشره الهری ظهرور
دارد و هم در عقل عملی به عنوان گرایش دینی تجلّی می كند  ،زیرا هم معرفت خدا ذكر او است
و هم محبّت او  ،هم علم الهی یاد او است و هم تخلق به اخالق او و امتثال دستورها و اجتناب از
نواهی او ذكر او است  ،چون هرچه سبب حضور خدا و اسما و صفات او است  ،ذكر حق اسرت و
در این جهت  ،هم شعبه های علمی سهم بسزایی دارند و هم شعبه های عملی.
بنابراین  ،عنوان ذكر  ،وجه مشترك دو بال پرواز علم و عمل است ؛ لذا می توان امر بره كثررت
ذكر را كه در آیه ﴿ یا أیها الذین امنوا اذكروا اهلل ذكراً كثیراً ﴾  4بازگو شرده  ،برا ترداوو اشرتغال
علوو الهی امتثال كرد ؛ همان طور كه می توان آن را با استمرار اشتغال اعمرال یرا اخرالق دینری
اطاعت نمود ؛ چنان كه می شود  ،با توزیر وقرت و اختصراص پراره ای از آن جهرت فراگیرری
معرفت های دینی و اختصاص پاره ای از آن برای تحصیل ملكات اخالقی و فضایل عملی امتثرال
كرد  ،و نیز می توان آیاتی كه زیاد یادكنندگان خدا را معرفی می كند  ،یا آنران را مری سرتاید و
برای آنان پاداش بیان می كند  ،شامل سه گروه یادشده دانست ؛ یعنی گروهی كره قسرمت مهرم
وقت خود را با اخالص  ،صرف فراگیری علوو دینی می كنند و گروهی كه بخرش مهرم فرصرت
خود را به تحصیل ملكات اخالقی مصروف می دارند  ،و گروه سومی كه اوقات خرود را توزیر
كرده
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و پاره ای از آن را صرف علم دین و پاره دیگر آن را مصروف تأمین اخالق و اعمال عبادی مری
كنند  ،همگان را مصداق آیات مزبور دانست.
غرض آنكه هم در اِنشا و هم در اِخبار  ،می توان توسعه قایل شد و تماو گرروه هرای یادشرده را
مشمول ذاكرین كثیر دانست  ،و مصداق امتثال كنندگان امر به ذكر فراوان تلقری نمرود ( كره در
یكی وص

اِخبار مطر است و در دیگری امر انشاء ) ؛ لذا مرحوو مرولی محمردتقی مجلسری (

مجلسی ول )  ،در شر من ال یحضره الفقیه ضمن نقل حدی ِ رسول اكرو ( صلّی اهلل علیره وآلره
وسلّم ) « بادروا ّلی ریاض الجنّة » فقیل له ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) و ما ریاض الجنّة فقرال
( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم )  « :حِلَق الذِكر » ؛ یعنی در مرغزارهای بهشت بهره هرای تغذیره ای
ببرید  ،به آن حضرت گفته شد  ،بوستان های بهشت چیست ؟ فرمود  :انجمن ذكر 7می گویرد « :
متعارف از حلقه های ذكر  ،همان ا نجمن درس و تعلیم است و گفته شده  ،مراد از آن حلقه هرای
موعظه و اندرز است  ،زیرا تذكّر در آن منتشر است  ،ولی معنای عاو و جام كه هر دو قسرم را
شامل شود  ،اولی و سزاوارتر است ؛ در صورتی كه علم و درس  ،با هدف ذكر الهری و تحصریل
رضای او باشد  8 ،آن گاه اهمیت استماع و حضور آگاهانه و مستعدانه در حلقه درس را یرادآور
شده و این شعر را بازگو كرد :
این سخن شیر است در پستان جان ٭ ٭ ٭ ٭ بی كشَنده شیر كی آید بُرون
یعنی آمادگی مستم و حضور و ظهور استعداد درخشان و تشنه او  ،به

 7ر بحار االنوار  ،ج ، 90ص.143
 8ر روضة المتقین  ،ج ، 5ص.512
 9ر همان  ،ص.513

9

منزله اِمْتِصاص و مكیدن شیر است كه از جان معلّم و رو استادِ شاگردپرور می جوشد.
برای تأمین چنین كثرتِ محمود و ممدوحی  ،چاره جز این نیست كه سالكِ ذاكرر  ،تمراو شرئون
ادراكی خود را از قبیل احساس  ،تخیّل [ و ] توهم  ،تحت رهبری عقل نظری قررار دهرد و تمراو
مراتب تحریكی خود را ماننرد جرذب و دفر  ،شرهوت و غضرب  ،ارادت و كراهرت  ،محبّرت و
عداوت  ،و سرانجاو تولّی و تبرّی  ،تحت مراقبت ویژه عقل عملی واق سرازد ترا تمراو گرزارش
های علمی و گرایش های عملی او  ،به ناو و یاد خدا حاصل شود .چنین سالكی دائم الذكر اسرت
و هر دائم الذكری دائم الصالة و هر دائم الصالة از گزند هَلُوع بودن و آسیب جزوع و مَنوع بودن
مصون خواهد بود 10؛ سند این دو مطلب  ،یعنی دائم الذكر دائم الصرالة اسرت و دائرم الصرالة از
آسیب هَلوع محفوظ است  ،بعداً با توضیح الزو ارائه می شود.
غرض آنكه نیروهای علمی و عملی انسانِ سالكِ ذاكرر  ،بایرد بره اِمامرتِ عقرل  ،اندیشره هرا و
كوشش های خود را سامان بخشند ؛ در این حال اِمامتِ عقلِ ذاكرْ ورهبری عاقله ای كره بره یراد
خدای سبحانْ تصدیق و تكذیبْ یا تولّی و تبرّی دارد  ،به منزله سرایت رو ذكر در سراسر ابدان
نیروهای مادون است ؛ آن گاه تماو قوای علمی و عملی سالكِ ذاكر  ،به مثابه امرت واحرد  ،بره
زعامت اماو فارِدِ ذاكر به سر می برند و بنیان مرصوص آنها از رَخْنه اهرمنِ جهل علمی  ،و دیرو
و دَد جهالت عملی مصون خواهد بود ؛ البته مقاو واالی انسانِ سالكِ ذاكرر كره جرام برین علرم
صائب و عمل صالح است  ،مَنْب ظهورِ عقل

 10ر سوره معارج  ،آیات  19ر .23

نظر و حضور عقل عمل خواهد بود و آن مرحله برین  ،ضامن انضماو دو عقل مزبور اسرت اوالً ،
آن گاه هر كداو از دو عقل یاد شده  ،اِمامتِ زیرمجموع خود را به عهده می گیرد ثانیاً.
یعنی در حقیقت قلّه هرو انسانِ سالكِ ذاكر را همان مقاو جم الجمعی وی تشكیل مری دهرد كره
مرحله حیات متألّهانه او است  ،زیرا آن حقیقتِ جام اسرت كره امراو ائمّره بروده و تمراو شرئون
برجسته نفس انسانی به او اقتدا می كنند ؛ آن گاه نیروهای مادون  ،به امامت سایر قوای برجسته
و با توسّل آنها و با استشفاع به آنها  ،به مقاو واالی حیات انسرانی راه دارنرد ؛ گرچره او مظهرر
خدایی است كه در عین علوّ وبرجستگی  ،دنوّ و تواض و فروتنی دارد ؛ چه ینكه در عین قُرب و
نزدیكی كامالً باال و بلند و دور است ؛ « الحمد هلل  ...الذی بَعُد فالیُری و قَرُبَ فشرهد النجروی »
 11؛ « الدانی فی علوه والعالی فی دنوّه » .
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چون انسانِ سالكِ ذاكر خلیفه خداست و خلیفه مظهر و آیتِ مُسْتَخل

عنه است و مُسْتَخل عنْره

دارای مقاو جم الجمعی و شئون زیرمجموع است  ،خلیفه او ناچار این چنین خواهد بود.
فصل دوو
ذكر خدا و یاد اسمای حسنی و صفات علیای او  ،به مثابه نفخ رو حیات بخش است كره نمونره
بارز آن  ،نفخ دوِ مسیحایی است كه سبب زنده

 11ر مفاتیح الجنان  ،دعای افتتا .
 12ر صحیفه سجادیّه  ،دعای .67

شدن پرنده و هر مرده ای بود كه حضرت عیسی ( علیه السرالو ) بره اذن خردا در آن مری دمیرد.
اگرچیزی  ،اعم از علمی یا عملی  ،زنده بود اثر دارد و اگر مرده بود  ،نه تنها بی ثراسرت  ،بلكره
بداثر و متعفّن خواهد بود  ،و اندیشه ای كه مردار است یا عملی كه مَیْته باشد  ،هیچ گونره اثرری
جز ضرر نخواهد داشت  ،و اگر در برخی از تعبیرهای دینی آمده است  :كاری كه بدون ناو خردا
آغاز شد  ،اَبْتر و بی نتیجه است ، 13از همین جهت است.
نیز آنچه درباره خصوص ذَبْح یا نَحْر یا صید شكار خشكی  ،اعم از زمینی یا هوایی آمده است كه
هنگاو سربریدن یا تیراندازی یافرستادن حیوان شكاری به قصد صید  ،ناو خدا را بر زبران جراری
كنید تا حیوان مذبو یا مَنْحور یا صیدشده  ،مردار نشود و قابل بهرره بررداری باشرد ؛ گرچره از
نظر فقهی تعبدی خاص است  ،لیكن حكمت آن از جهت معنا و براطن  ،در تمراو شرئون علمری و
عملی انسان ظهور دارد ؛ یعنی هر كاری كه به ناو و یاد خداوند نباشد  ،مردار متعفّن است و اثرر
بد جیفه بودن در زمانِ معین ظهور می كند.
غرض آنكه با بررسی اسرار آیات قرآن كریم  ،مانند ﴿ و التأكلوا ممّا لم یذكر اسْم اهلل علیْه وّنّه
لفسقٌ ﴾  ﴿ ، 16فاذْكروا اسم اهلل علیها صوآفّ ﴾  ﴿ ، 15فكلواممّا أمْسكن علیكم واذْكرروا اسْرم اهلل
علیه ﴾  14كه پیاو مشترك آنها این است  :اگر ذابح حیوانی مُوَحِّد نباشد یا عمداً ناو خدا را نبرد ،
به منزله مردار

 13ر « كلّ أمرٍ ذی بال ال یذكر بسم اهلل فیه فهو أبتر»؛ وسائل الشیعه  ،ج ، 7ص.170
 16ر سوره انعاو  ،آیه .121
 15ر سوره حج  ،آیه .34
 14ر سوره مائده  ،آیه .6

خواهد بود وخوردن آن حالل نیست ؛ گرچه كبك و تذرو و تیهو و آهو باشد  ،معلوو می شرود ،
ناو و یاد خدا به مثابه دو مسیح است كه آن دو مسیحایی  ،خلیفه دو الهی است كه در تجلی گراه
﴿ و نفخْت فیه منْ روحی ﴾  ، 17پدیدآمدن حیات را تضمین می كند و هر كاری كه ناو خدا و یاد
او در آن ظهور نیابد  ،هرچندبه حسب ظاهر  ،در صحرای خیال چونان غزال می خرامد  ،لیكن در
وادی حقیقت و عقل بیدار  ،مرداری بیش نیست.
عالِم بی عمل و آگاه بی تعهّد و اندیشور بی فال و صال و نجا نیز مرده متحرك است ؛ چنان
كه تارك امر به معروف و نهی از منكر كه با هیچ یك از زبران و دل و دسرت معرروف را احیرا
نمی كند و منكر را از بین نمی برد  ،چنین است كه ظاهراً زنده اند  ،ولی باطناً مرده انرد ؛ همران
طور كه حضرت علی بن ابی طالب ( علیه السالو ) درباره هر دو گروه مزبرور فرمروده اسرت « :
فذلك میّت األحیاء » .
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تبصره :
منظور از ذكر خدا  ،خصوص كلمه بسم اهلل  ...نیست  ،بلكه هر اسمی از اسرمای حسرنای الهری ،
خواه به عنوان تسمیه و بسم اهلل  ...گفتن باشد  ،خواه به صورت تهلیل ( الّله ّالّ اهلل )  ،خرواه بره
صورت تكبیر ( اهلل كبر )  ،و خواه به صورت تسبیح ( سبحان اهلل )  ،خرواه بره صرورت تحمیرد (
الحمد هلل ) و مانند آن باشد  ،در حلیّتِ حیوانِ ذَبح یا نَحر یا صید شده كافی است ؛ چنان كه در

 17ر سوره حجر  ،آیه .29
 18ر نهج البالغه  ،حكمت .376

صیانت كار علمی یا عملی از مردار شدن مُاثر است.
البته اگر دستور خاص پیرامون ذكر مخصوصی وارد شود  ،مانند نماز  ،باید همان ذكر منصروص
و مأثور مورد امتثال قرار گیرد ؛ در این باره  ،یعنری راجر بره لرزوو اقتصرار برر ذكر ِر مرأثور ،
جداگانه بح خواهد شد.
فصل سوو
همان طور كه در طلیعه مبح ِ ذكر بازگو شد  ،مراتبی برای ذكر و درجراتی بررای ذاكرر مطرر
است كه گرچه همه آنها به جای خود مطلوب است  ،لیكن مرتبه برین آنها هردف سرامی سرالك
ذاكر است  ،تا با طی طریق مراحل زیرین  ،به اوج درجه برتر نایل شود.
ذكر گاهی به لحاظ نعمت خداست و زمانی به لحاظ اسم خدا و گاهی هم به لحراظ خرود خردا ؛
مانند ﴿ فاذْكروا االء اهلل لعلّكم تفلحون ﴾  ﴿ ، 19یا أیّها الذین امنوا اذْكروا نعمة اهلل علیكم ﴾  20كه
در این موارد یاد نعمت های خدا  ،اعم از مادی و معنوی بازگو شده است ؛ نظیر ﴿ قد أفلرح مَرن
تزكّی ٭ و ذكر اسم ربّه فصلّی ﴾  ﴿ ، 21و اذكر اسْم ربّك وتبتّل ّلیه تبتیالً ﴾  ﴿ ، 22واذكرر اسرم
ربّك بُكرةً و أصیالً ﴾  .23در این مواض  ،یاد اسم خدا  ،اعم از اسم اعظم و غیراعظم مطر است
و انتخاب آن به عهده سالكِ ذاكر است ؛ چنان كه

 19ر سوره اعراف  ،آیه .49
 20ر سوره احزاب  ،آیه .9
 21ر سوره اعلی  ،آیات  16ر .15
 22ر سوره مزّمل  ،آیه .8
 23ر سوره انسان  ،آیه .25

گزینش نعمت در یادآوری آن منوط به درجه ذاكر خواهد بود.
البته جم بین مواهب مادّی و عطایای معنوی كمال مطلوب است ؛ چنان كه انتخراب اسرم اعظرم
كه حاوی اسمای عظیم خواهد بود  ،هدف عالی است و مانند ﴿ یا أیها الذین امنروا ّذا لقیرتم فئرةً
فاثبتوا واذكروا اهلل كثیراً ﴾  ﴿ ، 26الذین یذْكرون اهلل قیاماً و قعروداً و علری جنروبهم ﴾  ﴿ ، 25فرذذا
قضیْتم الصلوة فاذكروا اهلل قیاماً و قعوداً و علی جنوبكم ﴾  24كه در این آیات و نظیرر آنهرا  ،یرادِ
عنوانِ « اهلل » مطر است  ،نه یاد نعمت او یا یاد اسم او ؛ گرچه عنوانِ « اهلل » اسرمی از اسرمای
حسنای خداست و چون از لحاظ سیر شهودی  ،مقاو هویّت مطلق كه از آن نمی تروان بره عنروان
مقاو  ،مرحله و نظایر آن تعبیر كرد  ،باالتر از عنوانِ « اهلل » است ؛ لذا آیاتی كه جریران ذكرر آن
هویّت را ارائه می دهد  ،از همه برتر خواهد برود ؛ ماننرد ﴿ فراذْكرونی أذْكرركم ﴾  27كره چنرین
تعبیری در قرآن كریم بسیار اندك آمده و همتای آیه پایانی سروره مبرارك « فجرر » اسرت كره
صاحب نَفْس مطمئن  ،پس از احراز مقاو رضایت او  ،نسبت به تماو مراحل قضا و قدر و رضایت
خداوند از او  ،به مضمون آن مخاطب گردد تا به عنایت هویّت مطلق به او رجوع كند و در زمره
بندگان آن مرحله برین كه اطالق مرحله بر آن مجاز است  ،واق شود و در بهشرتِ ویرژه او كره
باالتر از هر بهشتِ متصوّر است  ،داخل گردد ؛ ﴿ یا أیّتها النفس المطمئنّة ٭ ارْجعی

 26ر سوره انفال  ،آیه .65
 25ر سوره آل عمران  ،آیه .191
 24ر سوره نساء  ،آیه .103
 27ر سوره بقره  ،آیه .152

ّلی ربّك راضیةً مرضیّةً ٭ فادخلی فی عبادی ٭ وادخلی جنّتی ﴾ .
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البته آیاتی كه در قرآن كریم از هویت مطلق سخن به میان آوردند  ،بسریار نرادر اسرت ؛ غررض
آنكه تماو مراحل چهارگانه ذكر مزبور  ،به اعتبار درجات مذكور  ،گرچه محمود و ممدو است
 ،لیكن هر مرتبه پایین  ،نردبان مقاو برین خواهد بود و هدف سامی مراحرل ذكرر  ،همانرا بره یراد
هویت مطلق بودن است.
تبصره
اكنون كه مراحل ذكر خدا بازگو شد  ،ممكن است دعوت هایی كه قرآن كریم  ،از افراد متنروّع و
مخاطبان خاص  ،راج به ذكر به عمل آورده  ،ناظر بره همران مراترب گونره گرون ذكرر باشرد ؛
توضیح آنكه همه اشیا و اشخاصِ جهان امكان صادر از خداونداند  ،لریكن همره آنهرا صرادراول
نیستند ؛ چنان كه همه آنها صائر و راج به سوی خدایند  ،لیكن همه آنها صائر نهایی كه به مقاو
﴿  ...دنی فتدلّی ٭ فكان قاب قوسین أو أدنی ﴾  29و به مرحلره ﴿ و أنّ ّلری ربّرك المنتهری ﴾
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نخواهند بود.
همچنین همگان مأمور به یاد خدا و ذكر اویند  ،لیكن همگان مخاطب به یاد هویّت مطلرق نیسرتند
تا آن را بدون حجاب تعیّن به یاد آورند .نشانه تفاوت خطاب ها را می تروان از تفراوت عنراوین
مخاطب استنباط كرد  ،زیرا برخی از افراد با ﴿ یا أیّها النّاس ﴾ مخاطب واق می شروند و بعضری
با ﴿ یا أهل

 28ر سوره فجر  ،آیات  27ر .30
 29ر سوره نجم  ،آیه  8ر .9
 30ر سوره نجم  ،آیه .62

الكتاب ﴾ و برخی با ﴿ یا أیّها الذین امنوا ﴾ و عدّه ای با ﴿ أُولی األبصرار ﴾ و ﴿ أُولری األلبراب ﴾
مطر اند  ،و گروهی با ﴿ یا أیّها الرُّسُل ﴾ و سرانجاو خطاب وحیرد و توجره فریردِ خردای اَحَرد ،
متوجه اولوالعزو از انبیا و مرسلین می شود تا از آنجا به تنها خطاب جهان امكران كره توجره بره
مقاو ختمی مرتبت است  ،ختم شود كه آن حضرت نه تنها از انبیا و مرسلین افضل است  ،بلكه از
خصوص اولواالعزو آنان نیز اعلی و اَنْبل و اجمل و اَجلّ خواهد بود ؛ البته مقصود از حصر خطاب
و قصر توجه این است كه مخاطب محجوب است ؛ وگرنره مرتكلم هریچ گونره حجرابی بره هریچ
موجودی ندارد.
تنبیه
همان طور كه گاهی رحمت خاص الهی مذكور واق می شود و سالكِ ذاكرْ  ،متوجه یاد خصوص
رحمت خداست  ،زمانی نیز رحمت ویژه خدا ذاكر قرار می گیرد و بنده مخصوص را مذكور خود
قرار می دهد ؛ غرض آنكه مراحل چهارگانه كه به لحاظ مذكور بازگو شد  ،گاهی به لحاظ ذاكر
هم قابل تحلیل است ؛ برای نمونه می توان از آیه دوو سوره مریم یاد كرد كه در آن چنین آمرده
است  ﴿ :ذكْر رحمة ربّك عبده زكریّا ﴾  31كه در اینجا رحمت خاص الهی به یراد زكریّرا ( علیره
السالو ) قرار گرفت و شخص زكریا ( علیه السالو ) مذكور  ،منظور و مرحروو آن رحمرت ویرژه
واق شد.
از این رهگذر  ،می توان از آیه ﴿ ّنّ الصلوة تنهی عن الفحشاء والمنكر و لذِكْر اهلل أكبر ﴾  32كره
در آن بزرگ تر بودن یاد و ناو خدا مطر شده  ،دو

 31ر سوره مریم  ،آیه .2
 32ر سوره عنكبوت  ،آیه .65

مطلب را استنباط كرد ؛ یكی بزرگ تر بودن خدا به لحاظ مذكور  ،و دیگری بره لحراظ ذاكرر ؛
یعنی در آنجا كه خداوند بنده خود را به یاد می آورد  ،چنین یادی بزرگ تر از یاد بنده نسبت به
خداست كه خداوند مذكور قرار می گیرد ؛ البته معنای دقیق آن است كه یاد خدا بزرگ تر از آن
است كه به وص

درآید  ،نه آنكه یاد بنده نسبت به خدا بزرگ است و یاد خدا نسربت بره بنرده

بزرگ تر  ،زیرا در جنب « بسیطالحقیقة كلّ األشیاء » سالكِ ذاكر فی ء نیست ؛ چه رسد به ظرل
و از آنجا رسد به شی ء ؛ به هر تقدیر  ،اراده همه این معانی از كریمه مزبور محرذوری نردارد و
مسئله استعمال لفظ در اكثر از یك معنا  ،كامالً حلّ شده ست و نزد صاحب بصر  ،چنین اِعضرالی
قابل طر نیست.
تبصره
چون معرفتِ موحدان نسبت به خدای سبحان یكسان نیست ؛ لذا نصوص وارد در تكبیرر مختلر
است ؛ در بعضی از آنها آمده است  « :اهلل أكبر من أن یوص »  33و در برخی از آنها آمرده « :
اهلل أكبر من خلقه »  ،و در احادی فراوان آمده كه « اهلل أكبر من كل شی ءٍ »  ، 36آنچه در قسم
اول از نصوص وارد شده  ،در كمال سداد و متانت است و همان قسرم اول هرم یكسران نیسرت ،
زیرا در حدیثی آمده كه مردی نزد اماو صادق ( علیه السالو ) گفت  « :اهلل أكبر »  ،امراو ( علیره
السالو ) فرمود  :خدا از چه چیز بزرگ تر است ؟ آن مرد گفت  :از همه چیز  ،اماو ( علیه السالو
) فرمود  « :حَدَّدته » ؛ یعنی او را محدود كردی  ،آن مرد گفت  :پس چه بگویم ؟ فرمود  :بگرو :
خدا بزرگ تر از آن است كه وص

 33ر بحار االنوار  ،ج ، 81ص.256
 36ر همان  ،ج ، 90ص.218

شود و در حدی دیگر ،

اماو ( علیه السالو ) فرمود  :آیا چیزی هست تا خدا از او بزرگ تر باشد ؟
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فصل چهارو
یكی از عناوین مطرو در آغاز مَبْح ِ ذكر این بود كه برای یاد خردا  ،بره لحراظ نیّرت ذاكرر و
هدفی كه در نهان خود دارد  ،مراتبی است  ،زیرا ذكر خدا همانند سایر عبادت های دینی  ،گراهی
برای هراس از دوزخ است و زمانی برای امید به بهشت و گاهی برای شكر نعمت و جهت محبّت
مذكور است كه به دور از هرگونه هراس و آز خواهد بود.
البته چنان كه گذشت تا وقتی اصل اخالص و عنوان بندگی ذاكر  ،و مولویّت مذكور مصون باشد
و به صورت تعامل دو متقابل و همسان و همتا درنیاید  ،اصل عبادت صحیح است و اثر مطلروب
آن مترتب می شود  ،لیكن باید توجه داشت كه هر مرحله پایین  ،نردبان ترقّی سالكِ ذاكر اسرت
تا از مرتبه ذكرِ خائفانه و طامعانه  ،به یاد محبّانه و شاكرانه  ،و در حقیقت بره ذكرر آزادانره كره
ویژه احرار است  ،ارتقا و تعالی یابد .ذكرهایی كه برای رهایی از برخی دشواری ها و دشمنی هرا
یا برای رسیدن به بعضی از سهولت ها و دوستی ها مأثور یا مجرّب است  ،خارج از قلمرو خروف
و رجا نیست  ،لیكن ذكری كه برای شهود جمال محض و جالل صرف خدا  ،و جهت لقرای بهرای
محض و نور صرف الهی است  ،از منطقه هراس و آز برتر است و زمینه نیل به مقامی خواهد بود
كه نه ذاكر ملحوظ است و نه ذكر  ،بلكه فقط مذكور ملحوظ است تا از لوث تثلی ِ ذاكر و ذكر
و مذكور برهد و از روث و فرث تثنِیه ذاكر و مذكور  ،یا ذكر و مذكور نجات پیدا كنرد  ،بلكره
فقط به لَبَن خالص و سَرِه

 35ر وسائل الشیعه  ،ج ، 7ص.191

مذكور بار می یابد كه توحید ناب است.
تبصره
ذكر سالكِ ذاكر نسبت به نعمت خدا  ،سبب ذكر نعمت خدا نسبت به سرالكِ ذاكررْ مری گرردد ؛
چنان كه ذكر بنده نسبت به خدا مایه ذكرِ خدا نسبت به بنده می شود ؛ ﴿ فاذْكرونی أذْكرركم ﴾
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 ،لیكن هر ذكری كه از بنده صادر شود  ،مَحْفوفِ به دو ذكر از خداسرت ؛ هماننرد احتفراف توبره
عبد به دو توبه از مولی ؛ یعنی اول خداوند توفیق ذكرِ خود را به بنده عطا می كند كه این افاضه
به جای خود ذكرِ خدا نسبت به بنده است  ،آن گاه بنده موفّق به یاد خدا می شود  ،سپس خداوند
به عنوان قبول ذكرِ عبد  ،مجدّداً به یاد او خواهد بود و عنایت الزو را مبذول می دارد.
تا اینجا مطلبی است كه مكرر در گفتار و نوشتار صاحب نظران صائب و صاحب بصرران ثاقرب ،
چونان استاد عالمه طباطبایی ( قدس سرّه )  ،در مسئله محفوف بودن توبه عبد به دو توبه مولی ،
با استنباط از آیات قرآن  ،بازگو شده است.
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آنچه در این وجیزه ارائه می شود  ،آن است كه سالكِ ذاكر  ،چه در حال ذكر باشد و چه مذكور
خدا قرار گیرد  ،در حال ذكر خواهد بود  ،زیرا دریافت فیضِ یاد خدا از بنده و تلقّی ذكررِ حرق از
عبد  ،به جای خود حضور و ظهور الهی را به همراه دارد كه همین حضور خدا ذكر است ؛ هر چند
به حسب ظاهر

 34ر سوره بقره  ،آیه .152
 37ر المیزان  ،ج ، 1ص.133

به صورت ذكر نباشد ؛ شاهد آنكه وظیفه سالك در حین شنیدن قرائت قرآن مجید سكوت است ؛
﴿ وّذا قرء القران فاسْتمعوا له و أنْصتوا لعلّكم تُرحمون ﴾  ، 38و چون چنین خموشی و گروش فررا
دادن  ،به دستور خدای سبحان است  ،پس چنین سكوتی نیز ذكر و یاد خدا خواهد بود ؛ گرچه برا
ناو زبانی همراه نیست.
بنابراین  ،هم قرائت آیات الهی ذكر خداست  ،هم تلقّی آنها با انصات و استماع ؛ یعنی هرم گفرتنْ
ذكر است و هم شنیدن ؛ پس اگر كسی در اثر یاد خردا اسرتعداد آن را فرراهم كررد كره مرذكور
خداوند قرار گیرد و خدای سبحان به یاد او باشد  ،حتمراً در نهانخانره دل و سرویدای قلرب وی ،
حالت استماع و اِنْصات و تلقّی ذاكر بودن خدا تجمّ می كنرد و همرین حرال مسرتمعانه و حالرت
مُنْصِتانه و سكوت مُتَلقّیانه و خموشی مُنْتظرانه ذكر خداست و بر اساس رصین « و ال تزیده كثرة
العطاء ّالّ جوداً وكرماً »  ، 39همین ذكر متلقّیانه سبب ذكر مجدّد خدا خواهد شد و چنرین سرالكِ
ذاكرِ آگاهِ جامعی  ،دائم الذكر و درنتیجه دائم الصالة خواهد بود ؛ ﴿ طوبی لهم و حسن و ب ﴾ .
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با بیان گذشته  ،امتیاز سكوت مُثْبَت از سكوت مَنْفی روشن خواهد شد  ،زیرا سكوت مُنْصِرتانه و
مستمعانه و پویا در برابر قرائت كتاب تدوینی  ،تا با سامعه سَرْ پیراو الهری شرنیده شرود  ،چنرین
سكوتی خود ذكر است و سكوت مخاطبانه و منتظرانه و جویا در برابر قرائت كتاب تكوینی  ،ترا
صدای تسبیح

 38ر سوره اعراف  ،آیه .206
 39ر مفاتیح الجنان  ،دعای افتتا .
 60ر سوره رعد  ،آیه .29

فرشتگان و سایر موجودهای نظاو كیانی با سم دل شنیده شود كه چنان سكوتی نیز ذكر و فكر و
شكر خداست  ،اما سكوت ساكنانه و راكدانه و ایستا  ،جز سهو  ،ذهول و نسیان اثر مُثْبت نخواهد
داشت.
تنبیه
از مطالب گذشته معلوو شد كه ذكر خدا به معنای جام آن  ،هم معقول است و هم موهوو  ،و هم
متخیل و هم محسوس و در نشئه حسّ  ،هم دیدنی است و هرم شرنیدنی ؛ پرس آیراتی از قبیرل ﴿
الذین كانتْ أعینهم فی غطاءٍ عنْ ذكری ﴾  ﴿ ، 61و من یَعْشُ عن ذكْر الرحمن ﴾  62كه شامل حرسّ
ظاهر و باطن می شود  ،بدون تصرف و حمل بر مجاز  ،می تواند معقول و مقبول باشد.
فصل پنجم
ذكر خدا آثار مُثبَتِ فراوانی دارد كه به گوشه ای از آن اشاره می شود :
ذكر  ،از آن جهت كه با ذاكر اتّحاد وجودی می یابد و ذكر خدا با حضور او همرراه اسرت  ،پرس
ذاكر خود را در مَشْهد خدا حاضر می بیند و از كمال قرب و حضور  ،طَرْفِ وافری می بندد ؛ لذا
بر محور حیا از بسیاری از افكار پلید  ،اخالق رذیل و اعمال نكوهیده احتراز می كند ؛ ﴿ ألم یعْلم
بأنّ اهلل یری ﴾  ، 63و در مصاف با اهرمن درون و بیرون كه او را به هوی فرامی خوانرد و بسراط
هوس را فراسوی او می گشاید  ،بر آنها پیروز می شود ؛ به طوری كه برای دف هر خطر

 61ر سوره كه  ،آیه .101
 62ر سوره زخرف  ،آیه .34
 63ر سوره علق  ،آیه .16

آلودگی به گناه عادالنه محفوظ می ماند یا برای رفْ محذور پدید آمده و گنراهِ مرتكرب شرده ،
تائبانه و مُنیبانه كوشش می كند ؛ ﴿ قدْ أفْلح من تزكّی ٭ و ذكر اسْم ربّه فصلّی ﴾  ﴿ ، 66والرذین
ّذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهلل فاسْتغفروا لذنوبهم و مرن یغفرر الرذنوب ّالّ اهلل و لرم
یُصرّوا علی ما فعلوا و هم یعلمون ﴾  65كه آیه اول می تواند مسئله دف گناه را تبیین كند ؛ چنران
كه آیه دوو برای تحلیل رف ِ گناه از راه توبه و انابه در ظلّ یاد خدا كافی است.
شیطان كه عامل نسیان و سبب سهو از حق و ذهول از صدق است  ،چون با ذكر خردا رَجْرم مری
شود ؛ لذا یاد خدای سبحان  ،یكی از دو اثر مُثْبَت را خواهد داشت ؛ یكی آنكه مان پدیده سهو و
غفلت است و به اصطال جنبه دَفْ خطر دارد  ،و دیگر آنكه نسریان پدیرد آمرده را بره توجّره و
التفات تبدیل می كند  ،و به اصطال  ،جنبه رفر خطرر را بره همرراه دارد  ﴿ :و مرا أنسرانیهُ ّالّ
الشیطان أنْ أذكره ﴾  ﴿ ، 64و امّا یُنسینّك الشیطان فال تقْعد بعد الذكری م القوو الظرالمین ﴾ ، 67
﴿ ّنّما یرید الشیطان أن یوق بینكم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیْسر ویصدّكم عرن ذكرر اهلل و
عن الصلوة فهل أنتم منتهون ﴾  ﴿ ، 68اسْتحوذ علیهم الشیطان فأنْسریهم ذكرر اهلل ﴾  69كره در ایرن
گونه آیات  ،عامل پدیده

 66ر سوره اعلی  ،آیات  16ر .15
 65ر سوره آل عمران  ،آیه .135
 64ر سوره كه  ،آیه .43
 67ر سوره انعاو  ،آیه .48
 68ر سوره مائده  ،آیه .91
 69ر سوره مجادله  ،آیه .19

نسیان  ،شیطان معرّفی شده است و در آیه ﴿ واذكر ربّك ّذا نسیت ﴾  ، 50یاد خدا سربب برطررف
شدن نسیان می شود و خطر آمده را رف می كند.
شیطان هرگز از تعدّی نسبت به انسان صرف نظر نمی كند  ،چون عدوّ مبین است و از عدوِّمبین ،
جز تعدّی و تجاوز مستمر چیز دیگری متوقّ نیست ؛ لذا باید عامل دف یا رفر آن نیرز اسرتمرار
داشته باشد ؛ از این رو  ،به ذكر كثیر امر شده است ؛ خواه به طور عموو ؛ مانند ﴿ یا أیّهرا الرذین
امنوا اذكروا اهلل ذكراً كثیراً ﴾  51و خواه به طور خصوص ؛ نظیر ﴿ واذكر ربّك كثیراً ﴾  52كره بره
نحو خاص به حضرت زكریّا ( علیه السالو ) كثرت یاد خدا امر شده  ،و هرگونه هدایتی كره بهرره
انبیا و اولیای الهی شده  ،دیگران نیرز مرأمور بره تأسّری و اقتردا هسرتند  ،جرز آنكره دلیلری برر
اختصاصی بودن آن حكم  ،اقامه شده باشد و در مسئله ذكر كثیر  ،نه تنهرا دلیلری برر اختصراص
ارائه نشده  ،بلكه دلیل بر تعمیم یافت می شود.
البته استمرار ذكر الهی و تداوو یاد خدا تأثیر بسزایی دارد  ،لیكن اثر اخالص نراب بریش از اثرر
كثرت ذكر است  ،بلكه در حقیقتْ  ،ذكر خالصانه همان ذكر كثیر است و ذكر بی خالص  ،هر چند
از لحاظ كمیّتْ وافر باشد  ،ذكر اندك است ؛ حدیثی در ذیل آیره ﴿ ّنّ المنرافقین یخرادعون اهلل و
هو خادعهم وّذا قاموا ّلی الصلوة قاموا كُسالی یراءُون الناس و الیذكرون اهلل ّالّ قلیالً ﴾

 50ر سوره كه  ،آیه .26
 51ر سوره احزاب  ،آیه .61
 52ر سوره آل عمران  ،آیه .61
 53ر سوره نساء  ،آیه .162
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به این صورت آمده كه قال أمیرالمامنین ( علیه السالو )  « :من ذَكَر اهلل عزّو جلّ فی السررّ فقرد
ذكر اهلل كثیراً ّ ،نّ المنافقین كانوا یذكرون اهلل عالنیةً و الیذكرونه فی السرّ » .

56

عصاره آن حدی نورانی این است كه چون دنیا متاع قلیل است و اهل نفاق برای دنیرا ذكرر مری
گویند  ،نه برای رهایی از آن كه ریشه هر خطیئه است ؛ لذا ذكرر آنهرا هرچنرد از لحراظ كمیرت
فراوان باشد  ،از جهت واقعیت اندك است.
چون هر ذكری به مثابه تیری به قلب سیاه سپاه اهریمن است  ،الزو است هنگاو تهراجم دشرمن از
بیرون و تحامل اهریمن و تطالُب نفس اماره و تواثب مُسَوّله از درون  ،از كثرت یاد خدا استنصار
و بدان استغاثه شود  ،چنان كه درباره جهاد اصغر چنین آمده است  ﴿ :یا أیّها الذین امنوا ّذا لقیتم
فئةً فاثْبتوا واذْكروا اهلل كثیراً لعلّكم تفلحون ﴾ .

55

از آن جهت كه كثرت ذكر  ،مورد فرمان خداست و تنها امتثال همان فرمان سرودمند اسرت ؛ لرذا
خدای سبحان در معرّفی نجات یافتگان و وص

پارسایان فرهیخته و از خطر رهایی یافته  ،كثرت

یاد را مطر می كند و آنان را به ذكر كثیر می ستاید ؛ ﴿ ّالّ الذین امنروا و عملروا الصرالحات و
ذكروا اهلل كثیراً ﴾  ﴿ ، 54لقد كان لكم فی رسول اهلل أُسوةٌ حسنة لمن كان یرجوا اهلل والیوو االخر و
ذكر اهلل كثیراً ﴾ ّ ﴿ ، 57نّ المسلمین والمسلمات  ...والذاكرین اهلل كثیراً والذاكرات أعدّ
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اهلل لهم مغفرةً و أجراً عظیماً ﴾ .

58

تبصره
به منظور پیروزی بر خصم درون یا دشمن بیرون یاد مظاهر الهی و ذكر آیات ویژه خدا نیز سرهم
خاص خود را دارد ؛ لذا خداوند به رسول اكرو ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) دستور می دهرد كره
به یاد رهبران گذشته باش كه هر كداو در حدّ خود  ،مظهر اسمی از اسمای حسنای الهی بوده انرد
و سنّت و سیرت و سریرت آنان را به خاطر بیاور تا همچنان كامیاب شوی ؛ ﴿ واذكر فی الكتراب
ّبراهیم ّنّه كان صدّیقاً نبیّاً ﴾  ﴿ ، 59واذكر فی الكتاب موسی ّنّه كان مخلَصاً وكان رسروالً نبیّراً ﴾
 ﴿ ، 40واذكر فی الكتاب ّسماعیل ّنّه كان صادق الوعد ﴾  ﴿ ، 41واذكر فی الكتراب ّدریرس ّنّره
كان صدّیقاً نبیّاً ﴾ .

42

در این آیات و مانند آن كه در قرآن كریم فراوان یافت می شود  ،خداوند پیامبر گرامی اسرالو (
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) را به یاد انبیا و اولیای پیشین متذكّر مری كنرد و یراد آنران را سربب
تقویت آن حضرت در ایفای عهد رسالت می داند ؛ چنان كه اصل یاد خردا و اخرالص و اسرتمرار
آن در ظفرمندی بر طاغیان ماثّر است ؛ لذا خدای سبحان به موسی و هرارون ( علیهماالسرالو ) ،
هنگاو اعزاو برای دعوت فرعون و درباریان او

 58ر سوره احزاب  ،آیه .35
 59ر سوره مریم  ،آیه .61
 40ر سوره مریم  ،آیه .51
 41ر سوره مریم  ،آیه .56
 42ر سوره مریم  ،آیه .54

چنین فرموده است ّ ﴿ :ذهب أنت و أخوك بایاتی و التنیا فی ذكری ﴾  43؛ یعنی ترو ( موسری ) و
برادرت ( هارون )  ،با داشتن معجزات و نشانه هایی كه ازطرف من به شما داده شرد  ،بره سروی
فرعون بروید و در احیای یاد و ناو من  ،هیچ گونه وَنی  ،وَهن  ،هَون و سستی به خود راه ندهید.
موسای كلیم ( علیه السالو ) یكی از اهداف مهمّ درخواست مشاركت و وزارت برادر خود هارون
( علیه السالو ) را انجاو ذكر كثیر دانسته است  ﴿ :و أشْرِكهُ فی أمری ٭ كی نُسبّحك كثیرراً ٭ و
نذكرك كثیراً ﴾  .46تأثیر مهم یاد خدا ایجاب كرده تا خداوند گراهی بره حفرظ قردرت  ،قروّت و
توانمندی امر كند ؛ مانند ﴿ خذوا ما اتیناكم بقوةٍ ﴾  ﴿ ، 45یا یحیری خرذ الكتراب بقروةٍ ﴾  ﴿ ، 44و
أعدّوا لهم ما اسْتطعتم من قوّةٍ ﴾  47و زمانی از وَنْی و سستی نهی فرماید ؛ مانند آیه مزبور  ﴿ :و
التنیا فی ذكری ﴾ .
برای استمداد از چنین نیروی غیبی  ،یعنی كمك گرفتن از یراد خردا و توجّره بره مظراهر ظهرور
قدرت و برای حضور قوت الهی  ،به موسای كلیم ( علیه السالو ) دستور داده شد كه امّرت خرود
را به ایاو تجلّی قدرت خداوند آشنا و متذكر نما ؛ ﴿ و لقد أرسلنا موسی بایاتنا أن أخْرِج قومَرك
من الظلمات ّلی النور و ذكّرهم بأیّاو اهلل ّنّ فی ذلك الیاتٍ لكلّ صبّارٍ شكور ﴾ .
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48

در هر مرحله كه فیض غیرعادی خداوند تجلی كند و گوشه ای از اسرار نهفته جهان آشكار گردد
و شمّه ای از حقایق مستور مشهود شود  ،همان مرحله به فراخور خود  ،روزی از روزهای ویرژه
الهی است و اگر آیه مزبور بر مسئله ظهور حضرت بقیّةاهلل ( أروا من سواه فرداه ) و رَجْعَرت و
قیامت تطبیق شده  ،از قبیل تمثیل و بیان مثال است  ،نه تبیین و حصر در مصادیق یادشده.
با بیان گذشته معلوو می شود كه خطر نسیان خدا و سهو از یراد او  ،شكسرت از تسرویل دشرمن
درون و بیرون است ؛ ﴿ من أعرض عن ذكری فذنّ له معیشةً ضنكاً و نحشره یوو القیامة أعمری ﴾
 ﴿ ، 49فأعرض عن مَن تولّی عن ذكرنا و لم یرد ّالّ الحیاة الردنیا ﴾  .70تحلیرل عقلری آثرار مَنْفری
نسیان خدا و فراموشی ناو و یاد او این است كه خدای سبحان  ،نه تنها خالق و فاعل انسان اسرت
 ،بلكه مقوّو هویت ربطی و قیّوو شخصیّتِ حرفی او است ؛ به طوری كه شناخت او بدون معرفرت
قیّم وی  ،یعنی خداوند ممكن نیست  ،زیرا شناخت معنای ربطی و حرفری بردون معرفرت معنرای
نفسی و مستقل كه همان خداوند است  ،میسّر نخواهد بود و با نسیان آن مقوّو و فراموشی آن قیّم
 ،هویّتِ خود انسان نیز فراموش می شود  ،و با فراموشی هویّتِ خویش  ،هریچ گونره احساسری از
تطاول غارتگران هویّت وجود نخواهد داشت و با عدو احساس خطر  ،هیچ گونره قیراو و اقردامی
علیه دشمنِ مهاجم صورت نمی پذیرد ؛ در نتیجه تماو شئون ادراكی و تحریكی انسان به اسرارت
اهریمن در آمده و برابر خواسته های برخاسته از خوی خون آشراو آن امیرر شرریر و فرمرانروای
خودكاو  ،اشیا را
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می فهمد و به آنها عمل می كند و هرگونه معروفی نزد او منكر تلقّی می شود و هرگونه منكری
نزد او معروف به حساب می آید ؛ ﴿ و ال تكونوا كالذین نسوا اهلل فأنسراهم أنفسرهم أُولئرك هرم
الفاسقون ﴾ .

71

برخی چنین گفته اند كه نسبت حدی معروفِ « من عرف نفسه عرف ربّه »  72برا آیره مزبرور ،
نسبت اصل قضیه و عكس نقیض قضیّه است ؛ یعنی اگر معرفت خدا از معرفت نفس پدید می آید
 ،معلوو می شود  ،فراموشی خدا و عدو معرفت او ناشری از فراموشری نفرس و عردو معرفرت آن
است.
به هر تقدیر  ،ذكر خدا سبب تذكّر هویت خویش و رسیدگی به تعالی او خواهد بود  ،و فراموشری
خدا سبب فراموشی هویّت و رها كردن آن در دسترس هر مهاجم و مجحِ

و مُتَجرانِ

اسرت كره

در این وض  ،چیزی به ناو هویّت انسانی باقی نخواهد ماند ؛ آن گاه دیگری بره جرای وی قررار
می گیرد و تماو امانی و اغراض و غرایز نفسانی و اهریمنی خود را به عنوان تمردّن  ،سرعادت و
تكامل بر او تحمیل می كند.
فصل ششم
ذكر حق از آن جهت كه كمال وجودی است و هر كمال وجودی بره نحرو اعلری و اكمرل  ،بررای
خداوند ثابت است  ،حضرت باری تعالی كامل ترین ذكر حق را خواهد داشت ؛ چنان كه در تبیین
مبادی مبح ذكر  ،ثابت شد كه خدای سبحان از لحاظ ذاكر و ذكر و مرذكور  ،و نیرز از جهرت
خلوص و دواو و سایر جهاتِ دخیل در كمالِ ذكر  ،جام همه مراتب خواهد برود ؛ لرذا در ادعیره
مأثور
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از اهل بیت ( علیهم السالو )  ،خداوند به عنوان بهترین ذاكر و بهترین مرذكور شرناخته شرد كره
نمونه هایی از آن در دعای « جوشن كبیر » ارائه می شود ؛ آن گاه آنچه در « مناجات شعبانیه »
و « مناجات الذاكرین » و « دعای كمیل »  ،به عنروان درخواسرت كیفیرت ذكرر و كمیرت آن از
پیشگاه آن حضرت مطر شد  ،بازگو می شود.
در دعای جوشن كبیر كه حضرت اماو سجاد ( علیه السالو ) از پردران گرامری خرود از حضررت
رسول ص  ،از جبرئیل امین ( علیه السالو ) نقل فرموده  ،چنین آمده است  « :یا خیر الذاكرین » ،
« یا خیر المذكورین »  « ،یا مَن ذكره حُلوٌ »  « ،یا مَن له ذكرٌ الیُنْسی »  « ،یا مَرن ذكرره شررف
للذاكرین »  « ،یا أعزّ مذكور ذُكِر »  « ،یا خیر ذاكر و مذكور » .
از این تعابیر استنباط می شود كه یكی از اسمای حسنای خردای سربحان « ذاكرر » و دیگرری «
مذكور » است.
خیرالذاكرین و خیرالمذكورین بودن خداوند با توحید آثار و افعال منافات نردارد ؛ چنران كره برا
توحید اوصاف و ذات تنافی ندارد  ،زیرا یاد غیرخدا  ،اگر با سهو از خردا و نسریان او اسرت كره
ذكر نیست و اگر با یاد او است  ،غیری در بین نیست مگر آیات  ،مظاهر  ،مجالی  ،مرائی  ،مرایرا
و مانند آن كه یاد هر كداو از آنها ذكر آیتی از آیات خداست.
سرّ شیرینی یاد او و راز شرافت ذكر و رمز دواو یاد او  ،در ثنایرای فصرول گذشرته بیران شرد و
آنچه در اینجا اشاره می شود  ،این است كه اگر ذاكر خدا باشد كه هرگز نسیان پذیر نیست ؛ ﴿ و
ما كان ربّك نسیّاً ﴾  ، 73و اگر ذاكر
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آیات تكوینی او باشند  ،چون سراسر نظاو كیان  ،همیشه به یاد او هستند و هیچ موجودی نیسرت
كه لحظه ای از انقیاد  ،تسبیح  ،سجود و رجوع به او باز ماند ؛ پس صحیح است گفته شود  « :یرا
مَن له ذكرٌ الیُنْسی » .

76

اكنون كه ثابت شد  ،ذكر حقْ كمال وجودی اسرت ( زیررا ذكرر غیرر از دعرا و سراال اسرت ) و
خداوند به بهترین وجه واجد آن است  ،سالكِ مُتَعبّد نیز می كوشد  ،به خُلْقِ الهری مُتَخلّرق و بره
وص

او متّص

شده و ذاكر حق باشد ؛ لذا یكی از مهم ترین خواسته ها در نیایش ما از خداوند

 ،همان چیزی است كه خداوند مامنان را به آن امر فرموده ؛ یعنی اصل ذكر و تكثیر آن و توسرل
به آن و تَوَلّه در آن و تداوو آن ؛ هر چند ذكر واحد باشد  ،زیرا دواو غیر از كثرت است.
در مناجات شعبانیّه چنین آمده اسرت  « :الهری وألْهِمْنری وَلَهراً برذكرك ّلری ذكررك »  « ،و أن
تجعلنی ممّن یدیم ذكرك »  ،و در دعای كمیل چنین آمده  « :أتقرّبُ ّلیك بذكرك »  « ،تُلْهمنی
ذكرك »  « ،لهج به لسانی مِن ذكرك »  « ،أن تجعل أوقاتی من اللیل والنهار بذكرك معمرورة »
 « ،و ذكره شفاء »  ،و در دعای ابوحمزه ثُمالی چنین آمده  « :اللّهمّ أشْرغلنا برذكرك »  « ،اللّهرمّ
خُصَّنی منك بخاصّة ذكرك » ؛ هم به طور اختصاصی به یاد تو باشم و هم تو به طور خراص بره
یاد من باشی.
در این موارد  ،خواسته های زیادی راج به ذكر خدا مطر شده است كه گذشرته از ترداوو آن ،
تولّه و دلباختگی و شیدایی و هَیَمان و بیتابی در ناو و یاد خدا  ،از كامل ترین مراحرل ذكرر بنرده
نسبت به خداست.

 76ر مفاتیح الجنان  ،دعای جوشن كبیر.

البته چنین ذكری سبب معمور بودن عمر و مَرِمّت زمان زندگی و عمران دوران حیات خواهد بود
 ،زیرا عمری كه به نسیان سپری شود  ،ویران است و دورانی كه به سهو بگذرد  ،مخروب اسرت
و جام ترین اوصاف ذكر مناجات ذاكرین است كه جزء پانزده مناجات منسوب به حضرت علری
بن الحسین اماو سجاد ( علیه السالو ) است و در آن چنین آمده :
« من أعظم النعم علینا جریانُ ذِكرك علی ألْسِنَتِنا »  « ،فألهِمنا ذكرك فری الخر والمر واللیرل
والنهار واألعْالن واألسْرار و فی السّراء والضّراء و آنسنا بالذكر الخفریّ » ّ « ،لهری برك هامَرتِ
القلوب الوالهة و علی معرفتك جُمِعَتِ العقول المتباینة فالتطمئنّ القلوب ّالّ برذكراك و التسركن
النفوس ّالّ عند رؤیاك »  « ،و أستغفرك من كل لذّةٍ بغیر ذكرك » ّ « ،لهی أنت قلرت و قولرك
الحق  ﴿ :یا أیّها الذین امنوا اذكروا اهلل ذكراً كثیراً ٭ و سبّحوه بكرةً و أصریالً ﴾ و قلرت و قولرك
الحق  ﴿ :فاذكرونی أذكركم ﴾ فأمرتنا برذكرك و وعردتنا علیره أن ترذكر تشرریفاً لنرا و تفخیمراً
وّعظاماً و ها نحن ذاكروك كما أمَرْتَنا فأنجز لنا ما وعدتنا یا ذاكر الذاكرین » .
تبصره
ذكر خدا گاهی به صورت دعا است كه مطلبی است انشایی  ،و زمانی به صورت وص

خردا یرا

برهان بر وجود و عینیّت صفات ذاتی با هم و همگی با ذات خدا كه مطلبی است خبری و از سرنخ
انشا نیست ؛ از این جهت  ،وسعت ذكر نسبت به دعا معلوو می شود  ،گذشته از آنكه هر كداو از
ذكر و دعا ویژگی خود را دارد كه مایه تمایز آنها از یك دیگر شده ؛ هرچند ممكن اسرت گراهی
جمله خبری به داعی انشا القا شود و صِبغه دعا پیدا كند ؛ البته دعا در قبال ساال  ،معنای خود را
كه خواندن خدا باشد دارد  ،نه خواستن كه

معنای ساال است.
تنبیه
سالكِ ذاكر كه در آغاز ناو خدا بر لب و سپس یاد خدا را در دل زنده مری كنرد  ،چرون مرذكور
مُهَیْمِن بر ذاكر است  ،سلطه حضور او سبب اضطراب ذاكرر مری گرردد و ایرن نَوَسران و هرراس
ممدو  ،زمینه آرامش نهایی است ؛ لذا سالكِ ذاكر از همان مذكور مَدَد جسته و سنگینی نراو و
یاد او را با عنایت حضرت او تحمّل می كند  ،چون عطایای او را جرز مطایرای او حمرل نخواهرد
كرد.
قرآن كریم نیز ضمن ستودن مامنانِ ذاكر كه دل های آنان به یاد خدا می تپد  ،ماجرای نهرایی آن
را كه حصول طمأنینه است  ،چنین بازگو می كند ّ ﴿ :نّمرا المامنرون الرذین ّذا ذكرر اهلل وَجِلَرت
قلوبهم وّذا تلیت علیهم ایاته زادتهم ّیماناً و علی ربّهم یتوكّلون ﴾  ، 75و از آن جهرت كره خرود
قرآن كریم ذكر خداست ؛ چنان كه بعداً بیان می شود  ،درباره این كتاب الهری چنرین نرازل شرده
است  ﴿ :اهلل نزّل أحسن الحدی كتاباً متشابهاً مثانی تقشعّر منه جلود الذین یخشون ربّهم ثمّ تلرین
جلودهم و قلوبهم ّلی ذكر اهلل ذلك هدی اهلل یهدی به من یشاء و من یضلل اهلل فما له مرن هرادٍ ﴾
.
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در این آیات و مانند آن  ،چنین استنباط می شود كه سالك در طلیعه امر  ،مرعوب یاد الهی مری
شود و هراس مُقدَّس بر قلب او مستولی می گردد ؛ كم كم با انسِ به مذكور و خواندن و شرنیدن
كالو او  ،ایمان او افزوده می شود و همین
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افزایش ایمان  ،سبب ورود او به دِژ امن  ،قلعه تأمین  ،حِصْنِ نجاتِ از تررس و ماننرد آن خواهرد
شد  ،سپس ظاهر و باطن  ،قلب و قالَب او  ،هر دو به سوی یاد خدا می آرمد و نررو مری شرود ؛
پس اگر گفته شد  ﴿ :أال بذكر اهلل تطمئنّ القلوب ﴾  ، 77شاید به لحاظ نهایت امرر باشرد  ،وگرنره
در آغاز راه  ،ممكن است قُشَعْریره و لرزه بر سالك عارض شود ؛ چنان كه غَوْص در اقیرانوس ،
گاهی مسبوق به هراس بدئی است ؛ گرچه ممكرن اسرت برخری از غوّاصرانِ دریرادل  ،در آغراز
آزمون و طلیعه تمرین  ،با قلبی مطمئن مهمان دریا شوند  ،لیكن چنان شرهامتی بهرره اوحردی از
دریانوردان است و برای پدید آمدن حالت آرامش  ،یاد سیرت و سنّت اولیای الهی در رخدادهای
تلخ تاریخ  ،و حلم و تحمّل آنان در مصاف اهریمنان سهم ماثری دارد كه بازگشت چنین یادی به
یاد خدا و نتیجه چنان صبر و استقامت و آرامشی محصول یاد خداست.
تذكر
هراسی كه از نسیان خدا بر قلب قاسی و ساهی چیره می شود  ،غیر از ترسی است كه در ابتردای
راه بهره سالكِ ذاكر می گردد ؛ چه ینكه آرامشی كه در اثر فراموشی خردا دامنگیرر ناسری مری
شود  ،غیر از طمأنینه ای است كه در پایان راه نصیب سالك می شود  ،زیرا یكی صادق اسرت و
دیگری كاذب  ،و یكی پاداش است و دیگری كیفر.
قرآن كریم  ،درباره اَمن صادق و كاذب  ،و آرامش صحیح و ناصرحیح چنرین فرمروده اسرت ﴿ :
أفأمِنوا مكر اهلل فالیَأْمَنُ مكر اهلل ّالّ القوو الخاسرون ﴾  ﴿ ، 78الرذین امنروا و لرم یلبسروا ّیمرانهم
بظلم أُولئك لهم األمن و هم
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مهتدون ﴾  79؛ بر این اساس  ،امنیّتِ غیرمامن اِحساسِ كاذب و ادراكِ واهمره  ،و امنیّرتِ مرامن
احساس صادق و ادراكِ فاهمه است.
تبصره
ذكر خدا تا ملكه نفسانی نشود  ،آرامش صادق پدید نمی آید  ،زیررا نراو خردا برر لرب  ،هماننرد
آبیاری شاخه درخت است كه جز گردگیری از درخت اثری ندارد  ،ولی یاد خردا در دل  ،همترای
آبیاری ریشه درخت است كه مایه بالندگی و ثمربخشی آن خواهد بود ؛ لذا خدای سربحان چنرین
فرمود  ﴿ :واذكر ربّك فی نفسك تضرّعاً و خیفةً و دون الجهر من القول بالغدوّ واالصال و التكن
من الغافلین ﴾  80آنچه در غفلت زدایی ماثّر است  ،یاد خدا در دل است كه با ناله و البره همرراه
باشد.
چنین یادی اثر سودمند آن این است كه اوالً انسانِ سالكِ ذاكر را به تولید  ،كار  ،اشتغال  ،تأمین
نیازهای جامعه اسالمی و مانند آن وادار می كند تا از هرگونه تنبلی و تن پروری  ،به بهانه زهد
مذموو رهایی یابد و ثانیاً  ،هیچ كار سودآوری او را از یاد خدا غافل نمی كند ترا از كرار حرالل
دست بكشد یا به حراو دست یازد  ،یا به تباهی دیگر آلوده گردد ؛ چنان كره خداونرد فرمرود ﴿ :
رجالٌ التلهیهم تجارةٌ و البی عن ذكر اهلل وّقاو الصلوة وّیتاء الزكروة یخرافون یومراً تتقلّرب فیره
القلوب واألبصار ﴾ .
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این مردان الهی در اثر رسوخ یاد خدا  ،نه تنها از عبادت های بدنی  ،مانند نماز ذهرولی ندارنرد ،
بلكه از پرستش های مالی نیز غافل نیستند و زكات مال را می پردازند.
بهترین مسجدِ روی زمین  ،بعد از مسجدالحراو  ،مسجد رسول اكرو ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم )
در مدینه است و سیّدایاو و عید مسلمین روز جمعه است .اصل نماز نیز به عنوان ذكر مطر شده
و خصوص نماز جمعه نیز در سوره جمعه به عنوان « ذكر اهلل » طر شده است ( چنان كه خواهد
آمد انشاء اهلل )  .عده ای كه از یاد قلبی خدا محروو بودند  ،گرچه یاد زبانی داشرتند  ،در آسرتانه
اقتدا به امامی كه در تماو روزگار همتا نداشته و نخواهد داشت ؛ یعنی حضرت ختمی مرتبت ص
 ،با همه این مزایا و جهات شرف بخش مَعْبد  ،عبادت  ،استماع خطبه و خطیب  ،همه را رها كررده
و به صدای طبل كاالی تجاری از نماز می رمیدند  ،تا متاعی را ارزان تر بخرند یا بیشتر فرراهم
كنند  ﴿ :وّذا رأوا تجارةً أو لهواً انفضّوا ّلیها و تركوك قائماً قل ما عند اهلل خیرٌ من اللهرو و مرن
التجارة و اهلل خیر الرازقین ﴾ .
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برای اینكه ناو خدا با یاد معارف و احكاو و حِكَم او همراه باشد  ،خدای سبحان دستور یرادآوری
محتوای متون دینی را در طوِل تاریخِ گذشته و حال صادر فرموده است  ﴿ :خذوا ما اتیناكم بقروّةٍ
واذكروا ما فیه لعلّكم تتّقون ﴾  ﴿ ، 83واذكرن ما یتلی فی بیروتكنّ مرن ایرات اهلل والحكمرة ّنّ اهلل
كان لطیفاً خبیراً ﴾  ، 86و به همین منظور  ،فرصت های مناسب جهت تأمین یاد خدا
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انتخاب شده است  ﴿ :فذذا أفضتم من عرفاتٍ فاذكروا اهلل عند المشعر الحراو واذكروه كما هرداكم
وّن كنتم من قبله لمن الضّالین ﴾ .

85

راز بی تأثیری یا كم اثری برخی از ناو های الهی این است كره هرر انردازه توجره بره ذكرر خردا
ضعی

باشد  ،خ آن را غفلت از خدا پر می كند و تأثیر غفلت از خردا  ،همران تررجیح دنیرا برر

آخرت و تنها گذاشتن رسول اكرو ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) و مانند آن است  ،چون اوصراف
نفسانی و اعمال خارجی  ،تأثیر و تأثّر متقابل دارند ؛ همان طور كه نماز واقعی كره ذكرر خرالص
خداست ؛ ﴿ و أقم الصلوة لذكری ﴾  ، 84ناهی از فحشا و منكر است  ،ارتكاب فحشا و منكرر نیرز
ناهی از نماز و ذكر خدا خواهد بود.
عصاره تأثیر توجه به دنیا و ابتال به غرور آن  ،در كاهش یا فرسایش یاد خردا را مری تروان  ،در
جوام روایی  ،مخصوصاً نهج البالغه یافت ؛ حضرت علی بن ابی طالرب ( علیره السرالو ) چنرین
فرمود  « :و اعلموا أنّ األمَل یُسْهِی العقل  ،و یُنْسِی الذكر  ،فاكذبوا األمَل فذنّره غُررور و صراحبه
مغرور »  87؛ یعنی آرزوهای طوالنی و كاذب  ،مایره سرهو عقرل و نسریان یراد خداسرت ؛ پرس
آرزوی دروغین را كاذب بدانید  ،زیرا آرزومند به آرزوی كاذب  ،فریب خرورده اسرت  ،و نیرز
فرمود  ... « :أما واهلل لیمنعنی من اللعب ذكْر الموت وّنّه لیمْنعه من قول الحقّ نسیان اآلخررة »
؛ آگاه باشید  ،قسم به خدا یاد مرگ مرا از بازی بازمی دارد و
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فراموشی آخرت او ( عمروبن عاص ) را از حق گویی باز می دارد .البته مقصرود از یراد مررگ ،
همان مسئله زندگی پس از مرگ و حساب و پاداش و كیفر است كه رجوع بره خداونرد حسریب
است و در این باره بح كوتاهی خواهد شد.
نمونه دیگر از تأثیر و تأثّر متقابل یاد حق و نسیان باطل و یاد باطل و نسیان حق را مری تروان از
جمله معروف آن حضرت ( علیه السالو ) استنباط كرد ّ « :نّ أخروف مرا أخراف علریكم اثنتران ،
اتباع الهوی و طول األمل  ،فأمّا اتّباع الهوی فیصدّ عن الحق  ،و أمّا طول األمل فیُنسری اآلخررة »
 89؛ یعنی همان طور كه یاد حق مان هوامداری است  ،پیروی هوی نیز مان یاد حق و حق گرایی
خواهد بود  ،از حضرت اماو صادق ( علیه السالو ) رسیده اسرت  :مرال فرراوان ( تكراثر ) باعر
فراموشی گناهان می شود و ترك یاد حق  ،سبب قساوت دلها می گردد.

90

فصل هفتم
ذكر حق و یاد و یادآوری آن  ،از اسمای حسنای خدای سبحان است و شماری از ادله اثبراتی آن
در فصل سابق گذشت .آنچه در این فصل مطر می شود  ،این اسرت كره هچره یادكننرده حرق و
یادآور آن باشد  ،مظهر اسم ذاكر است.
در بین مظاهر ذاكر بودن خدا  ،انسان كامل  ،به ویژه اهل بیت عصمت و طهارت ( علیهم السرالو
) و نیز كتاب آسمانی  ،مخصوصاً قرآن كریم  ،مرآت كامل و آیت تاوّ و جام ذكرر حرق خواهرد
بود ؛ لذا خدای سبحان برخی از اشیا یا اشخاص را به عنوان ذكر معرفی نموده و آنها را بره ایرن
وص ستوده ؛ مثالً در آیه
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﴿  ...فاتقوا اهلل یا أُولی األلباب الذین امنوا قد أنزل اهلل ّلیكم ذكراً ٭ رسوالً یتلوا علیكم ایات اهلل
مبیّناتٍ لیخرج الذین امنوا و عملوا الصالحات من الظلمرات ّلری النرور  ، 91 ﴾ ...احتمرال انطبراق
عنوان ذكر بر شخص رسول اكرو ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) مطر است ؛ یعنی كلمه رسرول ،
بیان عنوان « ذكر » باشد تا داللت كند بر اینكه منظور از عنوان « ذكر »  ،خود پیامبر ( صلّی اهلل
علیه وآله وسلّم ) است  ،و عنوانِ « انزالْ » منافی آن نخواهد بود  ،زیرا رسول اكررو كره دارای
مقاو عنداللهی است  ،همان طور كه عنوانِ « ارسال » بر رسالت او منطبق است  ،عنوانِ « انرزالْ
» هم بر نزول و تجلّی او در عالم طبیعت منطبق خواهد بود.
در برخی از آیات دیگر  ،عنوان انزال به همین معنا استعمال شده ؛ مانند آیره ﴿  ...واتبعروا النرور
الذی أنزل معه أُولئك هم المفلحون ﴾  .92در این آیه  ،چنین افاده شده كه قرآن ( نور ) با رسرول
اكرو ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) نازل شده ؛ یعنی هر دو از طرف خدای سبحان نازل شده انرد ؛
پس قرآن و انسان كامل هر دو دارای مقاو عنداللهی بوده اند و از آنجا تنزّل یافتره انرد ؛ غررض
آنكه عنوان « انزال » در سوره « طالق » منافی اطالق ذكر بر شخص رسرول اكررو ( صرلّی اهلل
علیه وآله وسلّم ) نخواهد بود.
شاهد دیگر بر مظهریت انسان كامل نسبت به اسم ذاكر الهی  ،حدیثی است كره از حضررت امراو
صادق ( علیه السالو ) رسیده است كه هیچ گروهی در مجلسی اجتمراع نكردنرد كره نراو خردای
عزّوجل و ناو ما را نبردند  ،جز آنكه آن مجلس برای آنها در قیامت حسرت خواهد بود .آن گراه
اماو صادق ( علیه السالو ) به نقل از اماو باقر ( علیه السالو ) فرمود  « :به درستی كه نراو و یراد
ما از ناو و یاد خداست و ناو و یاد
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دشمن ما از ناو و یاد شیطان است » .
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سرّ شهادت این حدی بر مدّعا آن است كه اگر انسان كامل  ،مانند اهل بیت عصمت و طهارت (
علیهم السالو )  ،مظهر ناو و یاد خدا نباشد  ،هرگز یاد او یاد خدا نخواهد بود  ،زیرا تنها « حرق »
خداست و تنها ناو و یاد او ذكرِ « حق » است و انسان كامل  ،چون مظهر یاد حق است  ،ناو و یاد
او ذكر خداست.
شاید از جهت مظهریّت تاو و نیز فنای انسان كامرل در جمرال و جرالل الهری اسرت كره مرحروو
صدوق به نحو ارسال مسلّم چنین نقل كرد  :قال ( علیه السالو ) « الصالة علی محمّد و آله تعْردل
عند اهلل عزّوجلّ التسبیحَ والتهلیلَ والتكبیرَ »  .96سند این تحلیل و شاهد این تبیرین آن اسرت كره
طبق برخی از نصوص اسالمی  ،همان طور كه خداوند عدیل ندارد  ،تهلیل هرم مثیرل نردارد 95و
اگر چیزی مانند تصلیه بر اهل بیت عصمت و طهارت ( علیهم السالو )  ،همتای تهلیل قرار گرفت
 ،بازگشت چنین همسانی به این است كه انسان كامل چیزی از خود ندارد ؛ چنان كه چیرزی غیرر
از خداوند و اسمای حسنا و صفات علیای او را نمی بیند ؛ لذا خرودْ چیرزی جرز نراو و یراد حرق
نخواهد بود  ،از این جهت  ،صلوات بر آنان عدیل چیزی است كه عدیل ندارد ؛ یعنی انسان كامل
چیزی بیگانه از اسمای الهی نیست ( دقت شود ) .
تا كنون نموداری از اطالق ذكر بر انسان كامل كه كتاب تكوین خدای ذاكر است  ،گفتره شرد و
با فحصِ جدید  ،می توان شواهد دیگری بر این اطالق
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یافت.
نمونه دوو از مصادیق ذكر  ،كتاب تدوینی خدا  ،اعم از قرآن و غیرر آن اسرت ؛ صرحیفه الهری ،
گذشته از پشتوانه تكوینی خود كه ذكر عینی خداست  ،از لحاظ محتوا و دعوت و دعروایی كره
دارد  ،ذكر لفظی و كتبی و ذهنی خیرالذاكرین است .تعبیر خداوند از پیاو و كترابی كره بره پیراو
آوران پیشین  ،مانند نو و هود و  ...داد  ،چنین است  ﴿ :أو عجبْتم أن جاءَكم ذكر من ربّكم علی
رجلٍ منكم لیُنذركم و لتتّقوا و لعلّكم تُرحمون ﴾  .94تعبیر خداوند از خصروص قررآنْ  ،گراهی بره
صورت ذكر مطلق است و زمانی به عنوان ذكر حكیم  ،و وقتی به وص

ذكر جهان ها و جهانیان

است و گاهی به عنوانِ ذی الذكر و . ...
اطالق عنوان اصل ذكر بر قرآن در آیه  4و  9سروره حجرر ؛ ﴿ ّنّرا نحرن نزّلنرا الرذكر وّنّرا لره
لحافظون ﴾ و آیه  66از سوره نحل ؛ ﴿  ...و أنزلنا ّلیك الذكر لتبیّن للناس ما نزّل ّلیهم و لعلّهرم
یتفكّرون ﴾ و اطالق عنوان ذكر حكیم بر قرآن در آیره  58از سروره آل عمرران ؛ ﴿ ذلرك نتلروه
علیك من االیات والذكر الحكیم ﴾ و عنوان ذكر جهانیان در آیه  106از سوره یوسر

؛ ﴿ و مرا

تسئلهم علیه من أجرٍ ّن هو ّالّ ذكر للعالمین ﴾ و عنوان ذی الذكر در آیه  1از سروره ص ؛ ﴿ ص
والقران ذی الذكر ﴾ و مانند آن مشهود است و چون همآوایی پیاو قرآن با فطرت انسان و با نظاو
عینی جهان محرز است ؛ لذا خداوند  ،چنین كتابی را برای ترذكّر جوامر بشرری  ،بره آنچره در
درون خود می یابد و به آنچه از بیرون خویش می فهمد  ،آماده كرده و به صورت ترجی بند در
ای ن ب ره ف رموده است  ﴿ :و لقد یسّرنا القران للذكر فهل من مُدَّكر ﴾ .
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تبصره  :ذكر به معنای نامور  ،ناو آور و نامدار و مانند آن كه بر انسان كامل ( كتاب تكروینی )
و بر كتاب آسمانی  ،به ویژه قرآن ( كتاب تدوینی ) اطالق می شود  ،بحر خراص خرود را دارد
كه در صورت لزوو به آن اشاره می شود.
نمونه سوو از مصادیق بارز ذكر  ،نماز مخصوصاً نماز جمعه است ؛ اهمیّت نماز كره آن را سرتون
دین معرّفی كرده اند  ،باع شده  ،تا در تماو مذاهب و مكاتیربِ انبیرای الهری جایگراه ویرژه ای
داشته باشد.
خدای سبحان به پیروان موسای كلیم ( علیه السالو ) می فرماید  :تورات و نماز را مردار نجرات
خود قرار دهید و به آن تمسّك كنید  ،و به رهروان مسیر عیسای مسیح ( علیه السالو ) فرمرود :
انجیل و نماز را محور رهایی از خطر سازید و به آن استمساك نمایید  ،و به راهیان طریق رسول
كرو ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) فرمود  :قرآن و نماز را معیار آزادی از هر گزندی بدانید و بره
آن اعتصاو كنید ؛ از این تعمیم برمی آید كه پیاو جهانی خداوند به تماو امّت هرا ایرن اسرت كره
كتاب آسمانی و نماز مدار نجات اند.
گرچه كتاب الهی اعم از تورات  ،انجیل و قرآن  ،نماز را هم دربر دارد  ،لیكن از باب ذكر خاص
بعد از عاو  ،یا ذكر جزء بعد از كلّ  ،مسئله نماز به طور مستقل  ،در كنار كتاب آسرمانی مطرر
شده و آیه ﴿ والذین یمسّكون بالكتاب و أقاموا الصلوة ّنّا النضی أجر المصلحین ﴾  ، 98نراظر بره
تماو امت ها در تماو عصر و مصر است ؛ یعنی كسانی كه به كتاب الهری تمسرك مری جوینرد و
نماز را اقامه می كنند ( صالح و مصلح اند )  ،به درستی كه ما اجر

 98ر سوره اعراف  ،آیه .170

مصلحان را ضای نمی كنیم .آیه مزبور  ،چون در البالی نقل ماجرای بنی سرائیل اسرت و ضرمناً
مسلمین را نیز در نظر دارد ؛ لذا جام بین تماو صحیفه های آسمانی است.
تنبیه
فرق امساك و تمسیك ( تمسّك  ،استمساك ) آن است كه با امسراك  ،شری ء متعلرق امسراك ،
یعنی امساك شده  ،از آسیب سقوط مصون می شود و با تمسّك  ،شخص تمسّك كننده از هبوط
می رهد ؛ خداوند مُمْسك آسمان ها است تا سقوط نكنند ؛ ﴿ ّنّ اهلل یُمْسرك السرموات واألرض
أن تزوال  .99 ﴾ ...انسانِ متعهّد و متعبّد  ،به قرآن و عترت كه هر دو ذكر الهی انرد  ،استمسراك ،
تمسّك و تمسیك می كند تا خود نیفتد .چون خداوند حق مطلق است و ناو و یاد حق  ،مایه سهو
باطل و نسیان كذب و زور و هر امر قبیح دیگر است و نماز پیوند ناگسسرتنی برین بنرده و خردا
است ؛ لذا تشری آن برای برقراری چنین پیوندی خواهد بود.
از آیه ﴿ ّنّنی أنا اهلل الّله ّالّ أنا فاعبدنی و أقم الصلوة لذكری ﴾  100به خوبی برمی آید كه هدف
اصلی احیای نماز  ،زنده نگه داشتن یاد خداست كه هر امر باطلی را به فراموشری مری سرپارد و
چون نماز جمعه خصیصه ای دارد كه نمازهای دیگر فاقد آن است  ،و مسرتحبّ اسرت در ركعرت
ول  ،بعد از « فاتحةالكتاب » « سوره جمعه » و در ركعرت دوو بعرد از سروره حمرد  ،سروره «
منافقون » قرائت شود ؛ در سوره جمعه از نماز جمعه به عنوان ذكر اهلل یاد شده

 99ر سوره فاطر  ،آیه .61
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است  ﴿ :یا أیها الذین امنوا ّذا نودی للصلوة من یوو الجمعة فاسْعوا ّلی ذكراهلل و ذروا البی ذلكم
خیرٌ لكم ّن كنتم تعلمون ﴾  ، 101و در سوره منافقون نیز به احتمال قوی  ،از آن بره عنروان ذكرر
خدا تعبیر شده [ است ] ؛ ﴿ یا أیها الذین امنوا التلهكم أموالكم و الأوالدكرم عرن ذكرر اهلل ومرن
یفعل ذلك فأُولئك هم الخاسرون ﴾ .
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تبصره
آنچه طی این فصل گذشت  ،این بود كه نماز  ،به ویژه نماز جمعه  ،ذكرر خداسرت و الزو چنرین
قضیّه ای به نحو ایجاب جزئی ( موجبه جزئیه ) این است كره بعضری از ذكرر خردا نمراز اسرت و
كسانی كه دائماً در حال ذكر حق اند  ،در برخی از آن حالت هرا در نمازنرد  ،نره آنكره بره نحرو
ایجاب كلی ( موجبه كلیه )  ،هر كس در حالت ذكر است  ،در نماز است  ،یرا جمیر حالرت هرای
ذكر حالت نماز است  ،زیرا عكس ایجاب كلی ایجاب جزئی اسرت ؛ لریكن اگرر دلیرلِ معتبرر برر
انعكاس كلی قائم شود  ،عكس موجب كلی ایجاب كلی خواهد بود .در مسرئله ذكرر حرق  ،دلیرل
مستقل داللت دارد كه تماو حالت های ذكر  ،همان حالت نمراز اسرت و آن حردیثی اسرت كره از
حضرت محمدبن علی  ،اماو باقر ( علیه السالو ) به این مضمون نقل شده  « :الیرزال المرامن فری
صالةٍ ما كان فی ذكر اهلل عزّوجل  ،قائماً كان أو جالساً أو مضرطجعاً ؛ ّنّ اهلل عزّوجرلّ  ،یقرول ﴿ :
الذین یذكرون اهلل قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم ﴾ اآلیة » .
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بنابراین  ،كثیرالذكر كثیرالصالة است و دائم الذكر دائم الصالة خواهد بود  ،و هر اثری كه بر دواو
صالت مترتب است  ،بر دواو ذكر خدا نیز مترتب است.
بارزترین اثر مُثْبَتِ دواو نماز  ،همان است كه در آیات سوره معارج برازگو شرده ّ ﴿ :نّ اإلنسران
خلق هلوعاً ٭ ّذا مسّه الشرّ جزوعاً ٭ وّذا مسّه الخیر منوعاً ٭ ّالّ المصرلّین ٭ الرذین هرم علری
صالتهم دائمون ﴾  .106چون « مصلّین » به دائم الصالة تبیین شده  ،معلوو مری شرود كره كلمره «
مصلّی » صفت مشبِهه است  ،نه اسم فاعل ؛ به هر تقدیر  ،دواو ذكررْ حالرت دواو نمراز را دارد ؛
البته در خصوص مواردی كه چنین تنزیل عمومی و عموو تنزیل روا باشد  ،وگرنه با صرف ذكرر
نمی شود نماز را ترك كرد  ،چون حكم فقهی نماز جایگاه خاص خود را دارد.
تنبیه
كثرت ذكر یا دواو آن مستلزو مراقبت  ،حضور و محاسبت مسرتمر اسرت و چنرین حرالی دشروار
است ؛ چنان كه از حضرت اماو صادق ( علیه السالو ) رسیده  :سه چیز است كه مردو توان آن را
ندارند :
 .1گذشت از ( لغزش  ،اشتباه  ،گناه ) مردو.
 .2مواسات و همتایی برادر با برادر خود در مال.
105

 .3ذكر كثیر خدا.

منظور از صعوبت ذكر كثیر  ،همان حضور قلرب و یراد خردا در سرویدای دل و در نهران اسرت ،
وگرنه ذكر علنی برای جلب توجه مردو  ،هر چند كثیر
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باشد سهل و اندك است  ،و اگر دائمی هم باشد  ،مقطعی است  ،زیرا دنیا متاع قلیل است و چیزی
كه برای دنیا باشد اندك .این مطلب را می توان از حدی حضرت علی ( علیه السالو ) كره قربالً
نقل شد  ،استظهار كرد  « :من ذكر اهلل عزّوجل فی السرّ فقد ذكرر اهلل كثیرراً ّ ،نّ المنرافقین كرانوا
یذكرون اهلل عالنیةً و الیذكرونه فی السرّ  ،فقال اهلل عزّوجل  ﴿ :یراؤن النراس و الیرذكرون اهلل ّالّ
قلیالً ﴾ » .

104

فصل هشتم
ذكر به معنای ناموری  ،نامداری و صاحب ناو شدن  ،بدون ذكر حق میسور نیست  ،زیررا چیرزی
كه از حق تهی است  ،سهمی از بقا و دواو ندارد ؛ ﴿ ما عندكم ینفد و مرا عنرد اهلل براقٍ ﴾ ﴿ ، 107
كل شی ءٍ هالكٌ ّالّ وجهه ﴾ .
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كسانی كه پیوندی با ناو و یاد خدا نداشته اند  ،به بوته فراموشی سپرده شده اند و جرزء احدوثره
تاریخ قرار گرفته اند ؛ یعنی درباره آنها چنین گفته می شود  :در گذشته  ،فرالن سرلطان  ،امیرر ،
فرمانروا و  ...بوده است ؛ یعنی فعالً هیچ اثری از آنها نیست  ،فقط در البالی ذهن تاریخ و شریار
اوراق آن دفن شده اند .خدای سبحان از چنین گروهی  ،بره احدوثره تراریخ نراو مری بررد ؛ ﴿ ...
فأتبعنا بعضهم بعضاً و جعلناهم أحادی ﴾  ﴿ ، 109فجعلناهم أحادی و مزّقناهم كلّ ممزّق ﴾ .
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البته روشن است چیزی كه خداوند تمزیق  ،تقطی  ،تجزیه  ،تخریرق و پراره پراره كررده باشرد ،
هرگز به حال اوّل خود برنمی گردد ؛ بنابراین  ،چیزی یا شخصی صاحب ناو خواهد شد كه برا یراد
حق و ناو خدا پیوند عمیق برقرار كرده باشد ؛ لذا درباره رسالت رسول اكرو كه نره تنهرا برا یراد
خدا پیوند ناگسستنی داشته و دارد  ،بلكه مظهر ناو حق و آیت كبرای یاد الهری بروده و هسرت ،
چنین آمده  ﴿ :ورفعنا لك ذكرك ﴾ .
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خداوند  ،نه تنها رسول گرامی ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) را صاحب ناو كرد  ،بلكره نراو او را
رفی گردانید ؛ همان طور كه درجه مامن رفی است و درجات مامن عالِم نیز كه بیش از درجره
مامن غیرعالم است  ،دارای رفعت خواهد بود  ،ناوِ نامور جوام انسانی  ،نظیرر حضررت رسرول
اكرو ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) رفی شده است.
قرآن كریم كه در اثر احتوای یاد خدا صاحب ناو است  ،سبب نامور شردن پیرروان راسرتین خرود
خواهد شد ؛ لذا خداوند سبحان در این باره چنین فرموده اسرت  ﴿ :لقردْ أنْزلنرا ّلریكم كتابراً فیره
ذكركم أفالتعْقلون ﴾  .112این آیه در عین آنكه جامعه بشری را به یاد حق فرامی خواند  ،به آنران
فیض ناموری و نعمت نامداری را نوید می دهد ؛ چنان كه این معنا را می تروان از برخری آیرات
دیگر استنباط كرد.
چون ناموری درستْ  ،نشانه پیوند با خدا و ارتباط برا حرق اسرت ؛ لرذا بره عنروان خواسرته ای
مشروع كه برخاسته از آگاهی و بصیرت است  ،در دعای ابوحمزه ثمالی مطر شرده  « :و أعْرلِ
ذكری » ؛ یعنی خدایا ! ناو مرا رفی و بلند

 111ر سوره انشرا  ،آیه .6
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نما ! همان طور كه ناو پیامبر اكرو ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) را عالی قرار دادی .منشرأ چنرین
درخواستی آن است كه امّت رسول اكرو ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) به او تأسّی مری كننرد ﴿ :
لقد كان لكم فی رسول اهلل أُسوةٌ حسنة لمن كان یرجوا اهلل والیوو االخرر و ذكرر اهلل كثیرراً ﴾  113؛
لذا در سعادت های دینی و فیوضات الهی خود را بهره مند می كند ؛ گرچه فاصله اصل و فررع ،
امتیاز رهبر و رهرو  ،تمایز معصوو و غیرمعصوو  ،تفاوت كامرل و نراقص و ماننرد آن  ،محفروظ
است.
فصل نهم
همان طور كه اسم خداوند به منزله دارو است  ،یاد او به مثابه شفا اسرت  « :یرامن اسرمه دواء و
ذكره شفاء »  .116برای درمان هر دردی دارویی معلوو  ،با مقدار و كیفیتی مشرخّص الزو اسرت ؛
چنان كه برای شفا از هر بیماری نیز  ،حدود معینی است كه فراتر از حدّ تحدیدشده آن  ،تهدید به
خطر را به همراه دارد ؛ از این رو  ،سالكِ ذاكر  ،برای شفای امراض خویش  ،باید بر ذكر مرأثور
و كمّ وكی

محدود آن اقتصار كند  ،وگرنه از ذكر بی نظم طرفی نمی بندد ؛ مگرر از براب ذكرر

مطلق و امید ثواب كه بح خاص خود را دارد و نیازی به دستور ویژه نخواهد داشت.
در این زمینه  ،یعنی توقیفی بودن ذكر خراص و لرزوو پرهیرز از افرزایش و كراهش آن نصوصری
رسیده است كه به نموداری از آنها بسنده می شود :
 .1اسماعیل بن فضیل از حضرت اماو صادق ( علیه السالو )  ،معنای آیه ﴿ و سبّح

 113ر سوره احزاب  ،آیه .21
 116ر مفاتیح الجنان  ،دعای كمیل.

بحمد ربّك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ﴾ را پرسید .آن حضرت ( علیه السالو ) فرمرود  :برر
هر مسلمانی الزو است  ،قبل از طلوع خورشید و پیش از غروب آن ده برار بگویرد  « :الّلره ّالّ
اهلل وحده الشریك له  ،له الملك و له الحمد  ،یحیی ویمیت و هو حیّ الیموت  ،بیده الخیر و هرو
علی كل شی ءٍ قدیر » قال  :قلت  :الّله ّالّ اهلل  ،وحده الشریك له  ،له الملك و له الحمد  ،یحیی
ویمیت ویمیت ویحیی فقال  « :یا هذا  ،الشك فی أنّ اهلل یحیی ویمیت ویمیت ویحیی  ،و لكن قل
كما أقول » .
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از این حدی معلوو می شود كه هر آنچه خداوند دارد و به آن موسوو یا متص

است  ،نبایرد در

محدوده اذكار مأثور راه یابد  ،مگر آنچه در قرآن كریم كه كالو خیرالذاكرین است  ،آمده باشرد
 ،یا در زبان مظاهر اسمای حسنای الهی  ،یعنی انسان های كامل مانند انبیا و ائمّه معصوو ( علیهم
السالو ) آمده باشد كه سخنی از خود ندارند و هرچه به عنوان اسالو ارائه می دهند  ،برگرفتره از
رهنمود غیبی خدای سبحان است ؛ لذا در حدی مزبور دستور داده شده كه گرچه خداونرد زنرده
می كند و می میراند  ،و می میراند و زنده می كند  ،لیكن در این ذكر ویژه  ،فقط باید جرزء اول
را یاد كرد و آن اینكه خداوند زنده می كند و می میراند.
 .2عالءبن كامل گفت  :شنیدو حضرت اماو صادق ( علیه السالو ) مری گفرت  :امتثرال ﴿ واذكرر
ربّك فی نفسك تضرعاً و خیفةً و دون الجهر من القول ﴾ عندالمساء به این وض است  « :ال ّلره
ّالّ اهلل وحده الشریك له  ،له الملك و له الحمد  ،یحیی ویمیت ویمیت ویحیی  ،و هرو علری كرل
شی ءٍ قدیر » قال  :قلت بیده الخیر  ،قال ( علیه السالو ) ّ « :نّ بیده الخیر و لكن قرل كمرا أقرول
لك
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عشرمرات  :أعوذ باهلل السمی العلیم  ،حین تطل الشمس و حین تغررب عشررمرات »  114؛ یعنری
گرچه تماو خیر به دست خداست و از ناحیه قدرت او هر چیزی به غیر می رسد  ،لیكن گفرتن آن
در این ذكر ویژه الزو یا سودمند نیست و برای نیل به هدفِ ذكر خاص  ،بایرد از افرزودن برر آن
احتراز كرد.
 .3حضرت اماو صادق ( علیه السالو ) در وظیفه عصر غیبت بقیّرةاهلل ( اروا مرن سرواه فرداه ) ،
ضمن نقل دعای معروف « اللّهم عرّفنی نفسك  » ...كه به مثابه برهان لمّی بر نبروّت  ،رسرالت و
حجت زمان است  ،جمالتی را به این مضمون به زراره آموخرت  « :یرااهلل  ،یارحمران  ،یرارحیم ،
یامقلب القلوب ثبّت قلبی علی دینك »  ، 117زراره چنین افزود  « :یامقلّب القلروب واألبصرار » .
حضرت فرمود  :گرچه خداوند مقلّب األبصار است  ،لیكن در این دعا  ،آنچه من بره ترو آمروختم
بگو  ( ،نه كم و نه زیاد ) .
تذكر  :بح كنونی پیرامون ذكر است نه دعا  ،گرچه هر دعایی در حرد خرود  ،ذكرر خردا را بره
همراه دارد ؛ لذا آنچه در نمونه سوو یادشده  ،به مبح دعرا مربروط اسرت كره خرارج از گفترار
كنونی است و نقل آن در مسئله توقیفی بودن ذكر  ،فقط جنبه تأیید دارد.
فصل دهم
همان طور كه در مدخل بح ذكر بازگو شد  ،هر چیزی كه ناو خدا و یاد او را زنرده مری كنرد ،
ذكر او است ؛ خواه به صورت اذكار متعارف بین ذاكران باشد یا به صورت افكرار مترداول برین
عالمان ؛ یعنی حوزه درس مجلس ذكر است ،

 114ر وسائل الشیعه  ،ج  ، 7ص .227
 117ر بحار االنوار  ،ج ، 52ص.168

معلم و متعلم  ،هر دو مشرغول ذكرر الهری انرد ؛ ایرن مطلرب را گذشرته از تحلیرل معنرای ذكرر
واستنباطاهای عمومی  ،می توان از برخی احادی وارد در این باره نیز استظهار كرد :
لقمان به فرزندش گفت  « :یا بنیّ اختر المجالس علی عینك  ،فذن رأیت قوماً یذكرون اهلل فاجْلس
معهم  ،فذن تكن عالماً ینفعك علمك وّن تكن جاهالً علّموك  ،ولعلّ اهلل أن یظلّهم برحمةٍ فتعمّك
معهم  ،وّذا رأیت قوماً الیذكرون اهلل فالتجلس معهم  ،فذنّك ّن تكن عالماً الینفعك علمك وّن
تكن جاهالً یزیدوك جهالً  ،ولعلّ اهلل أن یظلّهم بعقوبةٍ فیعمّك معهم » .
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ظاهر مذاكره خدا مذاكره علوو الهی است  ،به دلیل اینكه فرمود  :نشستن با ذاكران خدا جاهرل را
عالم می كند و سایر قراینی كه در این حدی آمده اسرت ؛ لرذا صراحب كتراب وسرائل الشریعه
فرموده  :محدّثان بزرگوار امامیه  ،مانند كلینی و دیگران از این گونه احادیر  ،اسرتفاده مرذاكره
علمی كرده اند ؛ لذا اینها را در باب رجحان مباحثه های علمی نقل كرده اند ؛ آن گاه خود صاحب
119

وسائل می گوید  :در بسیاری از موارد روایی « ذكر » به معنای « علم » است.
تنبیه

چون ذكر به معنای یاد است و اختصاصی به ناو ندارد  ،و مذاكره علمی پیرامون معارف و احكاو
 ،مصداق بارز یاد خداست ؛ لذا حوزه تعلیم و تعلّم
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منطقه ذكر خدا خواهد بود و هر اثری كه بر مطلق ذكر ( نه ذكر خاص ) مترتب باشد  ،بر مذاكره
علمی مترتب خواهد شد ؛ مثالً آنچه درباره همنشین شدن خداوند برا ذاكرران وارد شرده  ،شرامل
حوزه تعلیم و تعلم می شود.
ابوحمزه ثمالی از حضرت اماو محمدباقر ( علیه السالو ) نقل كرد  :در تورات اصیل و غیرمحرّف
نوشته شده كه موسای كلیم ( علیه السالو ) از پروردگار خود پرسید  :آیا تو نزدیكری ترا برا ترو
نجوا كنم یا دوری تا تو را ندا كنم ؟ خداوند وحی فرستاد  « :أنرا جلریس مرن ذكرنری .120 » ...
اطالق حدی  ،شامل هرگونه ذكر خدا می شود  ،خواه ذكر مناجراتی یرا منراداتی  ،و خرواه ذكرر
علمی و گفت وگوی فكری و فرهنگ دینی.
تبصره
یاد خدا ( ذكر ) با تفكر عمیق علمی كه آن هم ذكر خداست  ،كامالً هماهنرگ اسرت و هرر كرداو
دیگری را تأیید و از دیگری استمداد می كند ؛ یعنی یاد خدا سبب تقویت بُنْیه علمی مری شرود و
هوش را شكوفا می كند و مذاكره علمی  ،رو را به یاد خدا مترنّم و مترذكّر مری سرازد  ،و هرر
كداو افسرده شدند  ،دیگری او را شاداب و شكوفا می سازد ؛ گرچه جناب مالی رومری ذكرر را
به مثابه خورشید قرار داده كه فكر پژمرده و افسرده را به اهتزاز و جنبش درمی آورد :
این قدر گفتیم باقی فكر كن ٭ ٭ ٭ ٭ فكر اگر جامد بود رو ذكر كن
ذكر آرد فكر را در اهتزاز ٭ ٭ ٭ ٭ ذكر را خورشید این افسرده ساز
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در پایان  ،شایسته است گفته شود  « :سبحان من جعل اإلعتراف بالعجز
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عن الذكر ذكراً » .

پروردگارا ! حالوت یادت را به مشتاقان مفتاق عطا فرما !
الحمدهلل رب العالمین
عبداللّه جوادی آملی
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