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مقدمه
موضـوع ذكـر خـدا، به یـاد او بـودن، او را حاضر 
و ناظـر دانسـتن و اهمیـت آن در زندگـي عملـي 
انسـان ها، از موضوع هایـي اسـت بنیانـي كـه نـوع 
عملكـرد همـة مـا بـه آن بسـتگي دارد. جالب آن 
اسـت كـه ایـن موضـوع تقریبـًا در همـة پایه هاي 
درس دیـن و زندگـي آمـده؛ چـه مسـتقیم و چه 
غیرمسـتقیم. شایسـته اسـت همـكاران دبیـر مـا 
بـراي تبیین موضـوع در كالس درس، پشـتوانه و 
منبعـي فراتر از كتاب درسـي داشـته باشـند تا با 
دسـت پر در كالس حاضر شـوند. این مقاله شـاید 

بتوانـد از عهـدة ایـن كار برآید. 
كلید واژه هـا: یاد خـدا، ذكر زبانـي، ذكر قلبي، 

ذكر موجـودات عالم

ê معناي لغوي و اصطالحي 
ذَكـرـُ  ِذكـراً و َذكـراً، یعنـي: به یـاد آورد، یادآور 
شـد ، و دانسـت. ذكـر بـه معانـي متفاوتـي آمـده 
اسـت؛ مثـل شـهرت، آوازه، نام نیك، حمـد و ثنا، 
شـرافت، نمـاز و دعـا كـردن، صـرف محكـم و بـا 

... ]بندرریگـي- 172[. ارزش و 

در اصطـالح، وقتي كسـي بـه یاد چیزي اسـت، 
آن را مي دانـد و مي شناسـد، از آن یـاد مي كنـد و 
مي فهمـد كه آن هسـت یـا من نزد اویـم، گوینده 
نسـبت به آن »ذكـر« دارد: ... و الذكر یقال اعتباراً 
باسـتحضاره و لحضـور الشـيء القلـب اؤ القـول... 
فمـن الذكـر، باللسـان و ... مـن الذكـر بالقلـب و 

اللسـان معـًا ]راغب اصفهانـي، 181[. 
از آن رو ذكـر بـه معنـي درك حضـور آمـده، 
بـراي حضـور چیزي نـزد قلب )بـاور( یا نـزد زبان 
)در حـد سـخن فقـط(. گاهـي ذكـر چیـزي فقط 
بـا زبـان اسـت و گاهـي بـا دل و بـاور انسـان نیـز 

پیونـد دارد. 
بـا ایـن تعریـف، وقتـي مي گوییـم ذكـر خـدا، 
یعنـي گاهـي خـدا را بـه زبـان یـاد مي كنیـم و 
گاهـي بـا توجهـي عمیـق و قلبـي او را بـه یـاد 
مي آوریـم و احسـاس مي كنیـم در حضـور اوییم. 
پـس ذكـر خدا یعني بـه كار بـردن كلماتي كه به 
مـا یـاد آور مي شـوند كـه او هسـت، او را سـتایش 
مي كنیـم، و مـا نـزد اوییـم. ایـن احسـاس و بـاور 
در مسـیر زندگـي مـا مي تواند بسـیار نقش آفرین 

شد.  با
نقطـة مقابـل ذكر، »غفلت« اسـت. یعنـي از یاد 

حجت االسالم و المسلمین محمد رضا دهدست
مدرس دانشگاه فرهنگیان

همراه با 
کتاب درسى

موضوع ذکر  و یاد خدا در درس هاي دین و زندگی آمده است این مقاله به شما 
کمک می کند بحث ذکر را برای دانش آموزان بهتر تدریس کنید.
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بـردن چیـزي كـه هسـت و مـا نـزد او بوده ایـم. زیرا 
خداونـد در كریمـة 24 سـورة كهـف مي فرمایـد: »و 
اذكـر ربـک اذا نسـیت و قـل عسـي ان یهدیـن ربـي 
القـرب من هذا رشـدا«: پروردگارت را یـاد كن و بگو 
باشـد كـه پـروردگارم مـرا به راهـي نزدیك تـر از این 

به صـواب هدایـت كند. 

ê اهمیت ذكر خدا 
ذكـر خـدا چـه در مراحـل مقدماتـي مثـل ذكـر 
زبانـي، و چـه گامـي فراتـر، یعنـي ذكر قلبـي، و چه 
در درجـه اي واال، یعنـي ذكـر عملـي، انسـان را از 
مرحلـة حیوانـي جدا مي كنـد و او را به مقام انسـاني 
مي رسـاند. ذكـر تأثیر خارق العـاده اي بر جان انسـان 

مي گـذارد. 
در آیـات 41 تـا 43 سـورة »احـزاب« مي خوانیـم: 
و  كثیـراً  اهلل ذكـراً  اذكـروا  آمنـوا  الذیـن  ایهـا   »یـا 
سـبحوه بكـرًئ و اصیـاًل هـو الـذي یصلـي علیكـم و 
مالئكُتـهُ لیخرجكـم مـن الظلمـات الـي النـور و كان 
بالمؤمنیـن رحیمـًا«: اي مؤمنیـن! خدا را بسـیار یاد 
كنید و صبحگاه و شـامگاه او را منزه دانید. هموسـت 
و فرشـتگانش كه به شـما درود مي فرسـتند تا شـما 
را از تاریكي هـا به سـوي نـور بیـرون آورنـد و خـدا با 

بـاور داران مهربـان اسـت. 
امـام صـادق )ع( در تفسـیر آیـة »ذكـراً كثیرًا« 
مي فرمایـد: »اذا ذكـر العبـد ربـه في الیـوم مائـئ مرئ 
كان ذلـك كثیـرًا«: هـرگاه بنـده، پـروردگار خویـش 
را روزي صـد بـار یـاد كنـد، ایـن معناي ذكر بسـیار 

اسـت ]محـدث قمـي، 200-3[. 
بدیهـي اسـت كـه معني صد بـار یاد كـردن از خدا 
فقـط بـه معني صـد بـار تكبیر گفتـن نیسـت، بلكه 
حداقـل صـد بـار بدانـد و یـادآور شـود كـه خـدا مرا 
مي بینـد، مـن در حضـور اویـم و ادب حضـور را باید 

رعایـت كنم. 

ê ذكر زباني
ذكـري اسـت كـه در حـد زبـان بمانـد و بـه دل 
راه پیـدا نكنـد. انسـان بـه مصـداق آن و مفهومـش 
نیندیشـد و فقـط بـر زبـان برانـد. سـؤال مهـم ایـن 
اسـت كه: »آیـا ذكر زباني بـه تنهایي و بـدون اتصال 

و فهـم درونـي و قلبـي، ارزش  دارد یـا نـه؟«
محـدث خبیر و كارشـناس بـزرگ احادیث، مرحوم 
عبـاس قمـي، در كتاب پـر قیمت »سـفینه« نكتة 
قابـل مالحظـه اي در جـواب ایـن سـؤال دارد: »اگـر 
چـه اصـل ذكـر، همـان ارتبـاط قلبـي اسـت كـه به 
وسـیلة زبـان ادا مي شـود و زبـان وسـیله اي بـراي 
بیـان مي گـردد تـا جایـي كـه هـر وقـت مي گوییـم 

ذكـر چیـزي، بالفاصلـه ذهن ما به سـوي ذكـر زباني 
مـي رود، بـا ایـن حال ذكر زبانـي به تنهایـي فایده اي 
دارد و بـدون امتیـاز نیسـت. حداقـل آن اسـت كـه 
زبـان از لغوگویـي و بیهوده سـرایي بـاز مي مانـد و به 
ذكـر خدا مشـغول مي شـود؛ و البته ایـن فایده كمي 
نیسـت. بـا این وضـع، زبان آدمـي كم كم با یـاد خدا 
مأنـوس می شـود یـا الفـت پیـدا می کند. به یـاد خدا 
مي شـود )حتـي بدون ارتبـاط و باور قلبـي( و این به 
خـودي خـود یـك ارزش اسـت. ولـي اینجا شـیطان 
بـراي ضایـع كـردن ایـن ارزش وارد عمل مي شـود و 
بـه او القـا مي كنـد كه ذكـر زبانـي به تنهایـي ارزش 

نـدارد و آن را تـرك كن! 
در اینجـا ذاكـر بایـد بفهمـد كـه همیـن ذكرهـاي 
زبانـي خـودش امتیـاز خوبـي محسـوب مي شـود و 
بكوشـد كه بـه آن ها معرفـت یابد و مفاهیـم واالیش 
را درك كنـد و بـه قلـب اتصـال دهد. اگر سـعي كرد 
و نتوانسـت ارتبـاط قلبـي بـه آن دهـد، حداقـل این 
اسـت كـه همان ذكـر ظاهـري زباني را تـرك نكند« 

قمـي، 209-3[. ]محدث 
مرحـوم مولي احمد نراقـي در »معراج السـعاده« 
بعضـي شـرایط را ذكـر مي كنـد كـه اگـر ذكر هـا بـا 
آن هـا همـراه باشـند، بهتـر و پرارزش تـر مي شـوند؛ 

 : مثاًل
1. ذكـر در شـب هاي قـدر، سـحرگاهان و شـب و 

روز جمعـه باشـد. 
2. ذكر با طهارت ظاهري همراه باشد. 
3. ذكر رو به قبله ارزش بیشتري دارد. 

4. ذكـر را بلنـد نگوید، مگر آن را كه شـرع مقدس 
دسـتور به بلند گویـي داده اسـت )خیرالذكر الخفي(. 
5. كمـي فكـر كنـد كه چـه مي گویـد و معني ذكر 

بفهمد.  را 
6. خوراك حالل خورده باشد و ذكر بگوید. 

7. با دهان خوش بو ذكر بگوید. 

ê ذكر قلبي 
آن اسـت كـه انسـان بدانـد و توجـه كنـد، بـا زبان 
خـود چـه مي گویـد و دل، زبـان را همراهـي كنـد و 
انسـان بـه آنچه بـر زبـان مي  راند، باورداشـته باشـد. 
مثـاًل اگر تكبیـر مي گوید، واقعـًا خـدا را از همه چیز 
و همـه  كـس بزرگ تـر و بـا عظمت تـر بدانـد و ایـن 

بـاور در قلـب وجـودي او رسـوخ كرده باشـد. 
رسـول خـدا )ص( فرمـود: »اگـر ذاكـر این گونـه 
در  ماننـد درخـت سـبز  غفلـت  اهـل  بیـن  باشـد، 
میـان گیاهـان خشـك اسـت و او كـه مي فهمـد چه 
مي گویـد و بـه آن بـاور دارد،  ماننـد زنـده اي میـان 

مـردگان اسـت.« 

 هرگاه بنده ام غالبًا 
به یاد من مشغول 

باشد، خوشي و لذت 
او را در یاد خودم 
قرار مي دهم ) از 

ذكر من لذت خواهد 
برد(. و چون خوشي 
را در یاد خودم قرار 
دهم، عاشق یكدیگر 

مي شویم و حجاب 
میان خود و او را 

كنار مي زنم و همواره 
در برابر دیدگان او 

خواهم بود
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امام علي)ع( 
فرمود: 
»ذكر اهللا مطردئ 
للشیطان«: یاد 
خدا موجب طرد 
شیطان است

بنـده ام  همـراه  مـن  مي فرمایـد:  فرمود: »خدایـم  و 
هسـتم، زمانـي كـه بـه یـاد من اسـت و دو لبـش براي 
مـن حركـت مي كند و دلـش او را همراهـي مي نماید.«
 و فرمـود: »خـدا بـه عیسـي پسـر مریـم وحـي 
فرمـود: اي عیسـي! در ذات و درونـت مـرا یـاد كـن تـا 
در ذاتـم تـو را یـاد كنـم. دلـت را بـراي من نـرم كن تا 
رضایـت مـرا بـه كـف آري. رضایت من به آن اسـت كه 
تملق كنـان بـه سـویم آیـي. این گونـه زنـده بـاش و از 

بپرهیز.«  مردگـي 
در نتیجه ذكر قلبي آن اسـت كه با پوسـت و گوشـت 
و خـون آدمي آمیخته شـده باشـد و دل آن را همراهي 
كنـد. پـس اگـر انسـان در ایـن حـال ذكر خـدا بگوید، 
همـة  سـلول هاي بدنـش ذاكـر اسـت و همة عالـم او را 
همراهـي و مشـایعت مي كننـد. زیـرا داشـتن معرفـت 

نسـبت بـه چیـزي، ارزش آن را چنـد برابـر مي كند. 

ê ذكر عملي
آن اسـت كـه در صحنه هـاي زندگـي آدمـي در مقام 
عمـل بـه ظهـور آیـد و خـود را بنمایانـد. مثـاًل اگـر به 
زبـان »اهلل اكبـر« مي گویـد، در قلـب مقـام تكبیـر را 
بفهمـد و باور داشـته باشـد و در صحنة عملـي زندگي 
خـدا را بـزرگ شـمارد و غیـر از او هیچ كـس را بـزرگ 

نداند. 
سندسـي  و  زیبـا  لبـاس  عملـي،  ذكـر  مقـام  پـس 
شایسـته بـراي ذكرهـاي زبانـي و قلبـي اسـت كـه بـه 
آن هـا پوشـانده مي شـود. نشـانة مهـم ذكـر عملـي آن 
اسـت كـه انسـان را از حـرام خـدا دور و بتوانـد دسـت 
انسـان را از نافرمانـي حـق كوتـاه كنـد در صحنه هـاي 
مقدماتـي گنـاه و سـرازیري سـقوط، معصیـت انسـان 
را یـادآور شـود و چـون ترمـزي انسـان را از سراشـیبي 

سـقوط از انسـانیت نگـه دارد. 
رسـول خـدا )ص( فرمـود: »یـا علي! سـه چیز اسـت 
كـه عمـل بـه آن بـر مـردم سـنگین و سـخت اسـت... 
و یـاد خـدا در هـر حـال اسـت. ولـي یـاد خـدا تنهـا 
بـه گفتـن »سـبحان اهلل و الحمـد هلل و ال الـه اال اهلل و 
اهلل اكبـر« نیسـت، بلكـه بـه آن اسـت كـه اگـر در برابر 
گناهـي قـرار گرفـت، ذكـر خـدا وي را از ارتـكاب بـه 
حـرام بـاز دارد و آن نافرمانـي از خـدا را تـرك گویـد 

]محـدث قمـي، 200/3[. 
اصبـغ  بن نباتـه، از اصحـاب بـزرگ امیرالمؤمنین 
علـي )ع( اسـت. وي گویـد: »روزي امـام بـه مـن توجه 
فرمـود و گفـت: اي اصبـغ! مي خواهـي مقامـي را به تو 
معرفـي كنـم كه از ذكـر خدا هنگام مصیبـت هم باالتر 

باشد؟ 
عرض كردم: بله یا امیرالمؤمنین! 

فرمـود: یـاد خـدا آن هنـگام كه انسـان مقابـل حرام 

قـرار مي گیـرد، پـس آن ذكـر به قـدري قدرت داشـته 
باشـد كه بین انسـان و صحنة گناه پرده و حایل شـود 

و انسـان را از زشـتي در امـان نگه دارد« ]پیشـین[. 
از رسول خدا )ص( شنیدم كه مي فرمود: 

»مـن اطـاع اهلل فقـد ذكـر  اهلل و ان قلـت صالتـئ و 
صیامـه و تالوتـه للقـرآن و من عصي اهلل فقد نسـي  اهلل 
و ان كثـرت صالتئ و صیامـه و تالوته للقرآن« ]المیزان 
عربـي،342/1[ هـر كه از خـدا پیروي كند، خـدا را یاد 
كـرده اسـت؛ حتي اگـر نمـاز و روزه و قـرآن خواندنش 
كم باشـد )فقـط به نماز واجـب خود اكتفا كنـد(. و هر 
كـه خـدا را معصیت كنـد، او را از یاد برده اسـت؛ حتي 

اگـر نمـاز و روزه و قرآن خواندنش بسـیار باشـد. 

ê فواید ذكر
1. آمرزش گناه 

والذیـن اذا فعلوا فاحشـئ او ظلموا أنفسـهم ذكروا اهلل. 
عمران/135(. )آل 

آنـان كـه هـر گاه کار یـا عمـل بـد كردنـد یـا بـر 
خویشـتن سـتم روا نمودنـد، خـدا را یـاد می كننـد )و 

می خواهنـد(.  آمـرزش 
2. نوراني شدن دل ها 

انمـا المؤمنـون الذیـن اذا ذكـر اهلل وجلـت قلوبهـم 
)انفـال/2( 

همانـا مؤمنـان آنان انـد كـه هـر گاه خـدا یـاد شـود، 
دل هایشـان جـال گیـرد و نورانـي شـود. 

3. آرامش دل و رفع اضطراب 
اال بذكر اهلل تطمئن  القلوب )رعد/28(
همانا با یاد  خدا دل ها آرام گیرند. 

4. براي سالم سازي قلب و دفع شیطان 
امـام علـي )ع( فرمـود: »ذكـر اهلل مطردئ للشـیطان«: 
]محمـدي  اسـت  شـیطان  طـرد  موجـب  خـدا  یـاد 

.]284-5 ري شـهري، 

ê شرایط تأثیر ذكر
1. استمداد از خداوند و دعا كردن. 

شـرط اساسـي و بنیانـي تأثیـر همـة اذكار ظاهري و 
باطنـي و قلبـي آن اسـت كـه انسـان رو بـه جانب حق 
تعالـي كنـد و از او بخواهـد كـه ذكرهـا را بـه جان وي 
راه دهـد و جانـش را ظـرف پـاك و طاهري بـراي فرود 
آمـدن معانـي واقعـي اذكار كنـد، آن گاه اسـت كه روح 

انسـان مظهر اذكار مي شـود. 
خداونـد نیـز وعـده داده كـه اگـر ذكـرت بـراي مـن 
باشـد آن را مایـة هدایـت و سـعادتت قـرار مي دهـم. 
- والذیـن جاهـدوا فینا لنهدینهم سـبلنا و ان اهلل لمع 

)عنكبوت/69(  المحسنین 
و كسـاني كـه بـراي بـه دسـت آوردن خشـنودي مـا 
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 قرآن مجید قبل 
از هر چیز به طور 

صریح ما را متوجه 
مي كند كه شما 
نمي توانید معنا 
و مفهوم اصلي 

این ذكرها و زبان 
موجودات عالم را 

بفهمید

كوشـیدند بي تردیـد آنـان را بـه راه رشـد و مقام قرب 
راهنمایـي مي كنیـم و یقینًا خـدا با نیكوكاران اسـت. 

2. طهارت باطني، فكري و عقلي 
2/1. نیت خالص 

تـا نیـت انسـان از ذكر بـراي خـدا خالـص و پاكیزه 
نباشـد، اذكار تأثیـر چندانـي در انسـان نـدارد. قـرآن 
مجیـد كیفیت عمـل را بر كمیت آن مقـدم مي كند و 
دربـارة حضـرات اهل بیـت )ع( كه با نیتـي خالص در 

راه خـدا عمـل كردنـد، مي فرماید:
»انمـا نطعمكـم لوجـه اهلل ال نریـد منكـم جـزاء و ال 
شـكورًا«  )دهـر/9(: مـا شـما را فقط براي خشـنودي 
خـدا غـذا مي دهیـم و انتظـار هیـچ پاداش و سپاسـي 

را از شـما نداریـم. 
نقطـة مقابل آن ریاكاري و درخواسـت اجـر از مردم 
اسـت كه بسـیار خطرناك محسـوب مي شـود و ارزش 

عمـل را نابـود و بي تأثیـر مي كند. 

2/2. تقویت قواي عقالني 
بیـان كـردن یـك سلسـله اذكار و وردهـا و بـه زبان 
رانـدن آن هـا، اگر بدون پشـتوانة عقلي باشـد، انسـان 
را در مسـیر حـق قرار نمي دهـد. مثاًل مداوم اسـتغفار 
قـدم  گناهـان  راه  در  بي عقلـي  بـا  ولـي  مي كنـد، 
مي گـذارد و بـه دیگـران اجـازة سوء اسـتفاده از خـود 
را مي دهـد. نشـانه هاي حـق را مي بینـد، امـا در آن ها 

تفكـر نمي كنـد. 
قـرآن مجیـد انـواع نعمت هـا را مي شـمارد و در آخر 
آیـه مي فرمایـد: »افال تعقلـون؟«: آیـا در این نعمت ها 
نعمت هـاي  در  كـه  مي شـود  معلـوم  نمي اندیشـید؟ 
خـدا باید قـواي عقلي را به كار انداخت و منشـأ وجود 

آن ها را شـناخت. 

ê موانع ذكر
موانع داخلي )كه از درون انسان نشئت مي گیرد(

عالقـة  و  مـادي  و  دنیایـي   دلبسـتگي هاي  مثـل 
مفـرط بـه مـال و صورت هـاي زیبا و خانه هـاي مجلل 

و مقام هـاي اعتبـاري و دروغیـن دنیـا: 
é رجـال ال تلهیهـم تجـارئ و البیـع عـن ذكـر  اهلل و 
اقـام الصـالئ و ایتـاء الـزكائ یخافـون یومـًا تتقلب فیه 
القلـوب و االبصـار )نـور/27(: مردانـي كـه هیـچ داد و 
سـتد و خریـد و فروشـي ایشـان را از یـاد خداونـد و 
بـر پا داشـتن نمـاز و پرداختـن زكات باز نمـي دارد، و 
از روزي كـه در آن دل هـا و دیـدگان دگرگون شـوند، 

كند.  بیمنا
é یـا ایهـا  الذین آمنوا ال تلهكـم اموالكم و ال اوالدكم 
عـن ذكر اهلل و مـن یفعل ذلك فاولئك هم  الخاسـرون 

)منافقون/9(:
ای کسـانی کـه ایمـان آوردید اموال و اوالدتان شـما 
را از یـاد خداونـد باز ندارد و كسـاني كـه چنین كنند، 

آنان خـود زیانكارند. 
انسـان  بیـرون  از  )كـه  خارجـي  موانـع   .2
به سـوي او هجـوم مي آورنـد و او را از یاد خدا 

بـاز مي دارنـد(
مثل ابلیس و شیاطین: 

é انمـا یریـد الشـیطان ان یوقـع بینكـم العـداوئ و 
البغضـاء فـي الخمـر و المیسـر و یصدكم عـن ذكر اهلل 
و عـن الصالئ... )مائـده/91(: همانا شـیطان مي خواهد 
در پرداختـن بـه شـراب  و قمار، بین شـما دشـمني و 
كینـه بینـدازد و شـما را از یـاد خداونـد و از نمـاز باز 

دارد.. 
é ان الذیـن اتقـوا اذا مسـهم طائـف مـن الشـیطان 
تذكـروا... : اعـراف / 201 پرهیـزگاران هـر گاه خیـال 

شـیطاني عارضشـان شـود، یـاد خـدا كننـد...

ê ذكر موجودات عالم
در فرهنـگ قرآنـي، همـة موجـودات عالـم ذكر خدا 
مي گوینـد، امـا هـر كدامشـان بـه زبـان خـود. ایـن 
یعنـي اي انسـان! گمـان مبـر كـه فقـط تـو بـا خـدا 
رابطـه داري،  بلكـه همـة  عالم مطیـع و فرمان بر اویند. 

مبـادا تـو از مسـیر بندگـي عقـب بماني!
قرآن و تسبیح موجودات: 

الـف( بعضـي آیـات قـرآن به طـور كلـي موجـودات 
عالـم را تسـبیح گوي خـدا مي   داننـد؛ مثـل: 

é تسـبح  له السـماوات السـبع و االرض و من فیهن 
]اسراء/44[

فـي االرض  مـا  و  فـي  السـموات  مـا  هلل  یسـبح   é
]1 ]جمعـه/

ب( بعضـي آیـات قـرآن صنـف و گروه معینـي را در 
مقـام ذكـر بـر مي شـمارند؛ از آن جمله اسـت: 

1. ذكر مالئكه 
é قالـوا اتجعـل فیهـا عـن یفسـد فیهـا و یسـفك 

]بقـره/30[. بحمـدك  نسـبح  نحـن  و  الدمـاء 
é و یسـبح الرعـد بحمـده و المالئكـئ مـن خیفتـه 

]رعـد/13[. 
é... و مـن عنـده ال یسـتكبرون عـن عبادتـه و ال 
النهـار ال یفتـرون  اللیـل و  یستحسـرون، یسـبحون 

.]20 و  ]انبیـاء/19 
العـرش  حـول  مـن  حافیـن  المالئكـئ  تـري  و   é

]زمـر/75[. ربهـم  بحمـد   یسـبحون 
2. ذكر كوه ها 

- و سخر نا مع داود الجبال یسبحن ]انبیاء/79[
3. ذكر پرندگان 
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 صبح و شام 
كنایه از مداومت 
و همیشگي بودن 
تسبیح خداست. 
زیرا صبح و شام 
مرزهاي ابتدا و 
انتهاي یك روزند 
و گویي پروردگار 
به صراحت، انسان 
را به مداومت ذكر 
مي خواند

- الـم تـر ان اهلل یسـبح لـه مـن فـي  السـماوات و 
االرض و الطیـر صافـات. ]نـور/41[

4. ذكر رعد 
- و یسبح الرعد بحمده ]رعد/13[

امـا بـا توجـه بـه همـة آیـات، ایـن سـؤال مطـرح 
مي شـود كـه ذكـر موجـودات چگونه اسـت و به چه 

ست؟  معنا
قبـل از اینكـه به طـور مختصـر بـه ایـن مطلـب 
بپردازیـم، بایـد بـه این تذكـر توجه كنیم كـه قرآن 
مجیـد قبـل از هـر چیز به طـور صریح مـا را متوجه 
مي كنـد كـه شـما نمي توانیـد معنـا و مفهـوم اصلي 

ایـن ذكرهـا و زبـان موجـودات عالـم را بفهمید: 
شـما  بـا  هشـیم/  و  بصیریـم  و  سـمیعیم  مـا   -

خاُمشـیم.  مـا  نامحرمـان 
و ان من شـيء اال یسـبح بحمده و لكن ال تفقهون 
تسـبیحهم ]اسـراء/44[: همـة موجـودات عالـم ذكر 
خـدا مي گوینـد و او را سـتایش مي كنند، ولي شـما 

ذكـر آن هـا را نمي فهمید. 
 ذكر خدا، كي و كجا؟ 

آیـا بـراي ذكر خدا زمـان و مكان معیني قـرار داده 
شده اسـت؟ آداب آن چیست؟ 

پیـش از ایـن در معناي اصطالحـي ذكر گفتیم كه 
ذكـر در معنـاي عـام آن بـه معنـي یـادآوري و علـم 
بـه بـودن در محضر خداسـت. با این تعریف، انسـان 
همـواره بایـد در محضر حق باشـد و نمي تـوان براي 
آن زمـان مخصوصـي در نظـر گرفـت. مگـر مي توان 
گفـت كـه صبحـگاه در یـاد خدا بـاش ولـي ظهرگاه 

بپـرداز؟  به خود 
امـا بـا نگاهـي دیگـر مي تـوان گفـت: این »بـه یاد 
بـودن« نمادهایـي دارد كـه در قالب هـاي متفـاوت 
بـه مـا آمـوزش داده شـده اند. مثـاًل مـا همـواره بـا 
خـدا ارتبـاط داریـم، ولـي در شـبانه روز پنج بـار این 
ارتبـاط را در قالـب نمـاز كـه دسـتور مسـتقیم خدا 
در قـرآن اسـت، برقـرار می كنیم. پس خوانـدن نماز 
)ارتبـاط مسـتقیم و بي واسـطه بـا خـدا( بـا ارتبـاط 
مـداوم قلبي انسـان با خـدا منافات نـدارد. همچنین 
انسـان همـواره بایـد یاد خدا باشـد، ولي ایـن یاد در 
قالـب ذكرهـا یـا كارهـاي مشـخصی بـه مـا آموزش 
داده شـده اند. مثـاًل بـه مـا یـاد داده اند كـه روز را به 
تـالش و گـذران زندگي بپـرداز و مقداري از شـب را 
اسـتراحت كن و پاسـي دیگر را نیز به تسـبیح و یاد 

بگـذران.  خدا 
بدیهـي اسـت كـه ایـن تسـبیح شـبانه بـا یادكرد 
خدا در روز منافاتي ندارد و تسـبیح شـبانه، قالبي از 

همـان یـاد روزانه اسـت. با این حال، قـرآن مجید به 
مـا مي فرمایـد: گرچـه گاه ذكـر خـدا مهم تر اسـت، 
ولـي سراسـر زندگـي انسـان بایـد بـه یـاد او همراه 

باشد. 

1. زمان ذكر
گفتیـم كه ذكر، سـاعت و روز معیني نـدارد. قرآن 
بـراي اینكـه به ما بفهماند همیشـه باید بـه یاد خدا 

باشید،
]آل  االبـكار«  و  بالعشـي  سـبح  »و  فرمـوده: 

:]41 عمـران/
و شامگاهان و بامدادان، او را یادآور باش. 

ایـن صبـح و شـام كنایـه از مداومت و همیشـگي 
بـودن تسـبیح خداسـت. زیـرا صبح و شـام مرزهاي 
ابتـدا و انتهـاي یـك روزنـد و گویـي پـروردگار بـه 

صراحـت، انسـان را بـه مداومـت ذكـر مي خوانـد.
بـا ایـن حـال، بعضـي اوقـات در شـبانه روز بـاب 
رحمـت حـق بازتـر و عنایتـش وسـیع تر اسـت. در 
ادامـه بـه بعضـي از ایـن اوقـات اشـاره مي كنیـم: 

الف( صبحگاه قبل از طلوع خورشید 
الشـمس  طلـوع  قبـل  ربـك  بحمـد   سـبح  و   é

]120 ]طـه/
و قبـل از ظهـور آفتـاب صبحـگاه، پـروردگارت را 

 . ي بستا
ب( قبل از غروب خورشید 

é و قبل غروبها ]طه/120[
و قبـل از غـروب خورشـید )نیـز پـروردگارت را 

بسـتاي(.
ج( نیمه هاي شب

é یـا ایهـا المزمـل. قـم اللیـل اال قلیـال. نصفـه 
اوانقـص منـه قلیـاًل. او زد علیه و رتل القـرآن ترتیاًل 

]مزمـل/1 تـا 4[
اي مـرد جامه بـه خود پیچیده! شـب را زنده بدار، 
مگـر اندكـي از آن را، نیمـه اش یـا اندكـي از نیمـه 
كم نمـا، یـا اندكي بـر آن بیفـزاي و قرآن را شـمرده 

و شـیوا بخوان. 
و یا كریمة: 

و من آناء اللیل فسبح ]طه/130[.
و در پاس هایي از شب یاد خدا كن. 

د( پس از هر نماز
فاذا قضیتم الصالئ فاذكروا اهلل ]نساء/103[. 

چـون نمـاز را بـه پایـان بردید، یـاد خـدا كنید )و 
ذكـر او بگویید(.
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2. مكان ذكر 
آدمـي در همـه جـا بایـد یـاد خـدا كنـد، ولي 
خـدا اراده كـرده اسـت بعضـي  جاهـا مقـدس 
باشـند و ذكر خـود را در آنجا ها باارزش دانسـته 

اسـت. ایـن مکان هـا عبارت انـد از:
الف( مساجد

é و َمـن اظلـم ممن منع مسـاجد اهلل ان یذكر 
فیها اسـمه ]بقره/114[.

و كیسـت سـتمكارتر از كسـي كه نگـذارد نام 
خداونـد در مسـاجد یاد شـود؟ 

ب( جبهه هاي نبرد حق علیه باطل
بدیهـي اسـت رزمندگان اسـالم و یـاوران حق 
تعالـي در اوج بحران هـا و درگیـري بـا كفـر و 
شـرك، از همـه بیشـتر به یـاد خـدا نیازمندند. 
é اذا لقیتـم فئـئ فاثبتـوا و اذكـروا اهلل كثیـرا 

]انفـال/45[.
چـون بـا گروهـي از دشـمن رو در رو شـدید، 
ثابـت قدم باشـید و خداوند را بسـیار یـاد كنید. 

ج/ مرقد انبیا، اولیا و امامان)ع( 
خداونـد اراده كـرده اسـت كـه مـردم در خانة 
انبیـا، اولیـا و امامـان او تجمـع كننـد و ذكـر 
حـق بگوینـد. ایـن ذكـر خـدا در ایـن خانه هـا 
ارزش مضاعفـي دارد. شـاید معنـاي این توصیه 
آن باشـد كـه توحیـد واقعـي در مسـیر توجـه 
و محبـت اولیـاي خـدا معنـاي صحیـح پیـدا 
مي كنـد و توسـل بـه این مـردان و زنـان  الهي، 
راه دل را بـراي نورانـي شـدن و توحیدي ماندن 

مي سـازد.  همـوار 
é فـي بیـوت اذن اهلل ان ترفـع و یذكـر فیهـا 
اسـمه یسـبح له فیها بالغدو و اآلصال ]نور/36[.
)چـراغ پر فـروغ نـور الهـي( در خانه هایي قرار 
دارد كـه خداونـد اذن فرمـوده اسـت، دیوارهاي 
از دسـتبرد شـیاطین و  ببرنـد )تـا  بـاال  را  آن 
هوس بـازان در امـان باشـد(؛ خانه هایـي كـه نام 
خـدا در آن هـا بـرده شـود و صبح و شـام در آن 

تسـبیح گویند. 
د(مناسك حج بیت اهللا 

é فـاذا افضتـم مـن عرفـات فاذكـروا اهلل عنـد 
المشـعر الحـرام ]بقـره/198[.

و چـون از عرفـات کـوچ نمودید )بهتر اسـت( 
در مشـعر الحرام خداونـد را یـاد كنید. 

ــه  ــه از آن باشــد ك ــن دســتور كنای ــاید ای ش
ــات و  ــرام دســت از مادی ــا بســتن اح محــرم ب
دنیــا شســته و به ســوي معنویــت و خداخواهــي 

اســت  شایســته  پــس  اســت.  آورده  روي 
ــي،  ــر خودخواه ــه فك ــیر، ب ــن مس ــه در ای ك
ماد ه پرســتي و منفعت طلبــي نباشــد و یــاد 
خــدا بزرگ تریــن انــرژي معنــوي بــراي ادامــة 

ــت.  ــي اوس ــات روحان حی

ê كیفیت ذكر
ــرآن، و  ــات ق ــالمي و آی ــفارش هاي اس در س
آنچــه از دســتورات رهبــران عــارف و آســماني 
ــر  ــه ذك ــده مي شــود ك ــا رســیده، فهمی ــه م ب
ــت(  ــدور اس ــه مق ــي ك ــا جای ــد )ت ــي بای زبان
ــد  ــه باشــد و ذكــر قلبــي بای بي صــدا و مخفیان
بــا حضــور تــام و دور از غوغــاي مــادي و عــادي 

انجــام گیــرد. 

1. حالت ذكر زباني آرام و بي صدا 
é واذكــر ربــك فــي نفســك تضرعــًا و خیفــئ 

و دون الجهــر مــن القــول ]اعــراف/205[.
و پــروردگارت را در دلــت بــه زاري و تــرس و 

بــدون بانــگ برداشــتن یــاد كــن. 
از ایــن كریمــه فهمیــده مي شــود، ذكــر بایــد 
بــا زاري و خضــوع و دل شكســتگي و تمنا همراه 
باشــد و بــدون ســر و صــدا و ظاهرســازي انجــام 
ــراي همیــن اســت كــه وقتــي  گیــرد. شــاید ب
ــه اال اهلل«  ــي »ال ال ــر، یعن ــن ذك ــن، بهتری مؤم
ــورد  ــكان نمي خ ــش ت ــاًل لبان ــد، اص را مي گوی
و كســي ذكــر گفتــن او را نمي فهمــد )اگرچــه 

اگــر بفهمــد هــم اشــكالي نــدارد(.

2. ذكر مأثور
واژة »مأثــور« از ریشــة» اَثــر«، در اینجــا 
ــه معنــي ذكــري اســت كــه از ناحیــة شــرع  ب
ــة  ــاخته و پرداخت ــد و س ــده باش ــدس آم مق
خــود مــا نباشــد. برخــي از ایــن اذكار در 
ــتورات  ــي از دس ــد و برخ ــد آمده ان ــرآن مجی ق
ــن  ــن ســنت حضــرات معصومی ــي و از مت روای
ــه  ــاز ب ــه نی ــه البت ــده اند ك ــتخراج ش )ع( اس
كارشناســي و تشــخیص تخصصــي دارنــد. 
ــخه هاي  ــردن نس ــادر ك ــف، ص ــن تعری ــا ای ب
خودســاخته بــراي اذكار مختلــف و تحویــل بــه 
مــردم، بدعــت و خطرنــاك اســت و گام نهــادن 
در مســیر ســیر و ســلوك بایــد مطابــق دســتور 
شــرع مقــدس و دقیقًا براســاس مســیر قــرآن و 

ــد. ــت )ع( باش ــل بی اه

ذكر زباني باید )تا 
جایي كه مقدور 
است( بي صدا و 
مخفیانه باشد و 
ذكر قلبي باید با 
حضور تام و دور 

از غوغاي مادي و 
عادي انجام گیرد


