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 به نام خداوند بخشنده مهربان

 

نواز مؤمنان، نـداي دلهـاي شـيفته و اشـتياق فطرتهـاي       ياد خدا نغمه روح

 .شيداست

ياد خدا، حقيقت عارفان، توشـه رهـروان و توبـه و پشـيماني گناهكـاران      

 .است

ياد خدا، برترين و بزرگترين كار، بهترين توشـه و تـدارك و اسـتوارترين    

 .توان در نظر گرفت بنايي است كه مي

ياد خدا، حقيقت پرستش، اصل نيايش و مسير كمال و رونـد هـر چيـزي    

 .است

 .ياد خدا، ورد موجودات هستي و حقيقت خود هستي است

اطمينـان و آرامـش،    دمـد و  ياد خدا، جاني است كه بـه كالبـد ايمـان مـي    

حركت خردمندانه و متعادل، فداكاري و ايثـار، فراموشـي حقارتهـاي فـردي و     

نهايت، گستردگي پيـدا كـرده    گشايي به خويشتن را به دنبال دارد كه تا بي چشم

 .است

ياد خدا، با اميـال و آرزوهـاي انسـان كـامال همـاهنگي دارد و مهمتـرين       

در برابر طغيانهاي روحي انسـان را در   كارآمدي و در عين حال بهترين تضمين

بياييم لختي بـا تنهـايي خـويش،    . آورد مسير پر پيچ و خم تاريخ وي، فراهم مي

خلوت كنيم و اندكي در هستي خود درنگ نماييم تا از اين حقيقت نـاب پـرده   



 ۳ 

 .برگيريم

هاي بسيار متنوع و گوناگوني، مورد پژوهش و مطالعه قرار  انسان، از جنبه

اي  رسد مهمترين پـژوهش انسـاني، پـژوهش و مطالعـه     د ولي به نظر ميگير مي

ايـن   ;گيـرد  اي در نظـر مـي   است كه او را به مثابـه موجـود ارادي همـه جانبـه    

پژوهش در پي شناخت كمال انساني و راههاي وصول به آن از طريق تـأمالت  

هـاي   ياي از نيازمنـد  دروني و به اصطالح داخلي براي دستيابي به شناخت تازه

اي كـه در اعمـاق وجـودش فراهمنـد و او را بـه       وي و آگاهي از عناصر جاذبه

رسـان بـه وي و    شوند و نيـز شناسـايي عوامـل يـاري     سمت كمال رهنمون مي

 .شرايط مناسب براي چنين روند و مسيري است

ما، چه همگام و همصدا با متون منتسب به آفريدگار هستي، در پي كشف 

دفهاي آفـرينش آن و راههـاي رسـيدنش بـه كمـال      حقيقت درون خويش و ه

هاي  انديشي در تأمالت ذاتي خويش، به دنبال تجلّي نشانه برآييم و چه با ژرف

خويشتن و دريافت حضوري و شهودي جوانب مختلف آن باشـيم و بخـواهيم   

هاي فطري آنرا بازيابيم، در هر دوي  ها، اراده و عرصه از نزديك نيروها، گرايش

ا، نتيجه يكسان است گو اينكه ممكـن اسـت تفاوتهـايي در جزئيـات     اين حالته

تـوان ايـن هـر دو شـيوه يـا       مربوط به اين يا آن شيوه مطرح باشد ولي آيا نمي

 روش را يكجا، بكار گرفت؟

خوانند بطوريكه  متون اسالمي، ما را به دريافت كُنه وجود خويش، فرا مي

هـر كـس   (» نفسه فقد عرف ربه من عرف«: اين جمله، كامال شهرت يافته است

از هـر  ) خويشتن(چرا كه نفس ) خود را شناخت، پروردگارش را شناخته است



 ٤ 

و فـي  «: كند و با يادآوري آيـه  حقيقتي به انسان نزديكتر است، با آن زندگي مي

و در خـود شـما، پـس مگـر     ) (21سـوره الـذاريات ـ    (» انفسكم أفال تبصـرون 

سنريهم آياتنا في االفاق «يابد و با  ود آنرا باز ميبا تعمق در وجود خ) بينيد؟ نمي

بـه زودي  ) (53سـوره فصـلت ـ    (» و في انفسهم حتـي يتبـين لهـم انـه الحـق     

هاي گوناگون و در دلهايشان بديشان خواهيم نمود تـا   هاي خود را در افق نشانه

بخـش الهـي    به انتظار آيات مـژده ) بر ايشان روشن گردد كه او خود حق است

 .ماند يباقي م

او بيم آن دارد كه با خويشتن خويش، بيگانه شود زيـرا ايـن بيگـانگي بـه     

» و ال تكونوا كالذين نسـوا اهللا فأنسـاهم أنفسـهم   «: معناي نابودي و تباهي است

و چون كساني مباشيد كه خدا را فراموش كردند و او نيـز  ) (19سوره حشر ـ  (

 ).آنانرا دچار خود فراموشي كرد

اش، دوستي كـوري باشـد و    خواهد دوستي ت دارد و نمياو خود را دوس

همچون كسي كه رفتار و كردار زشت او زيبا جلوه داده شده باشد، هدف خود 

هـايش، همـاهنگي داشـته     خواهد با غرايز و هوس او مي. را ناآگاهانه دنبال كند

ابراين يابد، بن كند، متناقضشان مي گذارد و رها مي باشد ولي وقتي آنها را آزاد مي

ناگزير بايد آنها را به بند كشيد يا كنترلشان كـرد و لگامشـان زد و لـذا طبيعـي     

است كه ابتدا بايد اين غرايز را بشناسد و ميزان سركشي آنها را بسنجد تا بتواند 

در مسئله پاسخگويي و ارضاي آنها، به نوعي هماهنگي و تعـادل ـ از سـركوب    

انگر ـ برسد و از آنجا بتوانـد هـدف از    شديد و كشنده تا آزادي و سركشي وير

انـد ـ تحقـق     ها را ـ كه مسلماً بيهوده آفريـده نشـده    آفرينش اين غرايز و هوس



 ٥ 

 .بخشد

توان گفت هركدام از غرايز و اميال نهفتـه در وجـود انسـان ـ بـه       آري مي

گواهي وجدان ـ در اصل و در راستاي تحقق هدف آفرينش، ضـروري اسـت،    

هـايي كـه در وهلـه نخسـت بـه نظـر منفـي و داراي         سحتي آن غرايـز و هـو  

شوند، در واقع بـراي تحقـق كمـال مطلـوب آدمـي،       پيامدهاي زيانبار، تلقي مي

گيري از ديگران، عشق بـه   غريزه خشم و غضب، بهره ;روند ضروري بشمار مي

تـا زمـاني كـه در كنتـرل     ... جـويي و   طلبي و سلطه و قدرت) حب نفس(خود 

 .هاي سازنده و مثبتي هستند ديدهباشند، در اصل پ

*** 

به رغم آنكـه موجـود انسـاني، محـدود اسـت و نيـز بـه رغـم اينكـه در          

توان نقاط معيني را براي كمال آنها در نظر گرفـت، كمـال    هاي ديگر مي آفريده

به تعبير دقيقتـر، كمـال    ;شود انساني به يك نقطه معين و مشخّصي، منتهي نمي

بارت از اقتضاي آخرين مرحله فعليت آنست به عنوان ع ]غيرانساني[هر موجود 

مثال، كمال درخت گالبي در توليد ميوه گالبي به اقتضاي آخرين فعليت آنست 

ولي در مورد انسان، درنگ در وضع و حال او نسـبت بـه تصـورات حالتهـاي     

فعلي و اقتضاآت آن، ما را به عرصه مطلـق و نامحـدودي در ايـن وادي سـوق     

توان حد و مرز معينـي در كمـال او را مـد     امكان ندارد يا الاقل نميدهد كه  مي

 .نظر قرار داد و نقطه اوج كمال را در وي به تصور آورد

از اينجاست كه شاهد آنيم عبارتهاي ياد شـده در متـون اسـالمي، در پـي     

اي در برابر روند كمـال   تعيين اين درجه از كمال نبوده و بيشتر، عرصه گسترده



 ٦ 

در قرآن كريم، خداونـد متعـال، هـدف از آفـرينش     . گشايند رابرمان، ميرا در ب

و ما خلقت الجنّ و االنس «: گويد كند و مي انسان را در پرستش وي متمركز مي

و جن و انس را نيافريـدم جـز بـراي آنكـه مـرا      ) (56الذاريات ـ  (» االّ ليعبدون

شـناخت خـدا   ، بـر  ]در مـورد هـدف خلقـت   [حال آنكه متون ديگـر  ). بپرستند

گذارند كه البته هر دو، آنچنان الزم و ملزوم يكديگرند كـه حـداكثر    انگشت مي

پرستش خدا و [هر دوي اين مفاهيم  ;هماهنگي و تناسب ميان آنها برقرار است

هرچه انسان به پروردگارش  ;مرزي، برخوردارند از گستردگي و بي ]شناخت او

نزديكي الهـي در برابـرش، گشـوده     تري از اندازهاي گسترده نزديكتر شد، چشم

شود و بنابراين همواره در تالش براي رسيدن به پروردگـار خـود و تحقـق     مي

نهايـت اسـت و بـدين ترتيـب،      لقاي الهي است كه وجود او نيز نامحدود و بي

يا ايها االنسان انك كـادح الـي   «: كوشش در اين ميان، هميشگي و پيوسته است

اي انسـان، حقـا كـه تـو بـه سـوي       ) (6ره انشـقاق ـ   سو(» ربك كدحاً فمالقيه

 ).پروردگار خود به سختي در تالشي و او را مالقات خواهي كرد

بينيم كه پرستش انساني خداوند متعال، راز كمـال انسـان    بدين ترتيب، مي

نهايـت   است و در ديدگاه اسالمي، پس از آنكه نقطه كمال خداوند متعـال، بـي  

ان بندگي باالتر و بيشتر باشد، به همان انـدازه، سـنجه   شود، هرچه ميز اعالم مي

 .كمال، باالتر و بيشتر است

 مگر كمال، نزديك شدن به كاملترين حقايق، نيست؟

به عالوه، اين نزديك شدن خودبخود با ميزان شناخت انسـان از حقيقـت   

 .مطلق، تناسب دارد



 ۷ 

حركـت   هاي نيرومندي برخوردار اسـت كـه   فطرت نيز از غرايز و گرايش

اي كـه در رسـيدن    غريزه: از جمله ;كند انسان به سوي اين هدف را تضمين مي

شناسد و نيز غريزه گرايش به كمال، غريزه اصـيل   به شناخت، حد و مرزي نمي

دينداري در نفس انسان كه همه مراحل تاريخ بشريت ـ هر چند بـا تفاوتهـايي    

 .هاي آن ـ گواهي بر آنست در شكل و جلوه

ها و غرايز پـيش گفتـه و نيـز غريـزه حـب نفـس، در        ن گرايشهرچند اي

راستاي تحقق سير منطم به سوي هدف، در فطـرت آدمـي نهـاده شـده اسـت،      

رحمت الهي فطرت آدمي را در راستاي ايجاد هماهنگي ميان اين غرايز كور، از 

 .هدايت عقلي و هدايت تشريعي: دو نوع هدايت نيز برخوردار ساخته است

نخست، به منظور چيره شدن بر غرايز خويش و كنترل تأثير و  هدايت نوع

نيز ساماندهي انساني آنهاست و در عين حال بر آنست كه بتوان به كمك آن، از 

زندان چارچوبهاي مادي رها شد و با هدف توانايي تغيير واقعيت، از آنها فراتر 

 .رفت

اه بصـيرت و  هاي وحي الهي است، ر و هدايت نوع دوم كه در واقع آموزه

كنـد   گشايد و به نوبه خود به رشد و تقويت عقل، كمك مي بينايي را بر وي مي

كند و شيوه  هاي مختلف بايد بپيمايد، ترسيم مي و راههايي را كه عقل در عرصه

 .دهد تنظيم غرايز انساني و اشباع خردمندانه و متعادل آنها را فرارويش قرار مي

عقلــي و (ه در تــأثير دو نــوع هــدايت بنــابراين، عرصــه رقابــت و مســابق

ــزه ) تشــريعي ــه هــدف، در وجــود انگي ــاي خــود جــوش   در روي آوردن ب ه

هاي دروني حفظ فرد و نوع انسان در بلندمدت و متناسب  خواهي، انگيزه تكامل



 ۸ 

با هدف بزرگ آفرينش انسان، وجود اراده انسان بـه مثابـه سـوپاپ اطمينـان و     

برداري كند و باالخره نعمت  تواند بهره ميوجود عقل و خردي كه از هر چيزي 

اي توانا و دانا و فراگير بر وي عرضـه   تشريع هدايتگري كه از جانب سرچشمه

 .گردد شده است، متجلي مي

*** 

اينك به غريزه و ميل دينداري كه گفتيم در زنـدگي انسـان داراي اصـالت    

به مطلق و واگويي اين غريزه در واقع همان گرايش به ايمان  ;پردازيم است، مي

اين غريزه يا ميل، همـراه بـا انسـان متولـد     . اين ايمان به هر شكل ممكن است

يابد و به شكل مبهمي در پيوند با بزرگترين قـدرت هسـتي،    شود و رشد مي مي

ماند تا او را از بزرگترين جنبه منفي تمدني كه تاريخ بشري گرفتـار آن   باقي مي

بستگي و عدم ايمان و الحـاد، برهانـد ولـي ايـن     ريشگي و ناوا بوده يعني از بي

، در برابر خود بعـد  )قدس سره(جنبه منفي ويرانگر به گفته مرحوم شهيد صدر 

روي و غلّو در وابسـتگي و تبـديل    منفي و ويرانگرتري دارد كه عبارت از زياده

در ايـن رونـد، ذهـن بشـري، مـؤثر نسـبي را از        ;جنبه نسبي آن به مطلق است

سازند و آنرا به مطلق و در واقع به بتي تبـديل   هاي خود تهي مي زمينهشرايط و 

ال «: گيـرد  كنند كه به عنوان مانعي در برابر تكامل طبيعـي انسـان، قـرار مـي     مي

معبـود  ) (22سـوره اسـراء ـ    (» تجعل مع اهللا الها آخر فتقعـد مـذموماً مخـذوال   

) شـهيد صـدر  (و همـو  ). ديگري با خدا قرار مده تا نكوهيده و وامانده بنشيني

اي، مطلقـي   هر پديده محـدود و نسـبي كـه انسـان از آن در مرحلـه     «: افزايد مي

بسازد و پيوند خود را بر اين اساس با آن تعريف كند، در مرحلـه بعـدي رشـد    



 ۹ 

 .)0F1(»آيد ذهني وي، به صورت قيد و بندي بر همين ذهن، در مي

را كه از يك سو، مشكل ايمان به خدا، درمان قطعي اين نابساماني است چ

روي و غلّو در وابستگي  ريشگي و ناوابستگي و از سوي ديگر، مشكل زياده بي

سوره اسـراء  (» يا ايهااالنسان انك كادح الي ربك كدحاً فمالقيه«: كند را حلّ مي

اي انسان حقا كه تو به سوي پروردگار خود بسـختي در تالشـي و او را   ) (6ـ 

 ).مالقات خواهي كرد

» كم اهللا ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطميـر ذل«

اين است خدا پروردگار شما، فرمـانروايي از آن اوسـت و   ) (13سوره فاطر ـ  (

 ).خوانيد مالك پوست هسته خرمايي نيز نيستند كساني را كه بجز او مي

ريزه نظام عبادات ـ از جمله دعاها و مضمون آنها ـ هدايت تشريعي اين غ  

گـذارد و از   انگشـت مـي  ) با خدا(است كه از يك سو بر عنصر ارتباط و پيوند 

سوي ديگر اين رابطه را بـدون اجـازه دادن بـه عناصـر خيـالي بـراي سـاخت        

بخشد و بـدين ترتيـب    هاي دروغيني كه به شرك رهنمون شوند، سامان مي بت

 .كند ميان كاركرد هر دو نوع هدايت، هماهنگي ايجاد مي

ه و گرايش اصيل دينداري نيز مشكل بيهودگي و احسـاس تبـاهي را   غريز

سازد و عقل و خرد كارآمد، انسان را به ايمان به آفريـدگار يگانـه و    برطرف مي

 .دهد پيامبران گرانقدر او سوق مي

بخشد تـا   هاي ارضاي اين غرايز را سامان مي و هدايت تشريعي نيز، شيوه

و او را به سـوي كمـال مطلـوب، رهنمـون     بتواند هدف تكامل را تحقق بخشد 
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 .گردد

اي كـه در نظـام عبـادات مـورد توجـه قـرار        تـرين نكتـه   كاملترين و كلي

حل اصيل و نيكـوترين   اين مفهوم، راه ;گيرد، ذكر و ياد خداوند متعال است مي

هاست و همچنانكه گفتـيم، ورد و تسـبيح    ترين پاسخ به اين غريزه جانبه و همه

سرود عشق هميشه پايدار ازلي و اصل پرستش و ترانـه روح  موجودات هستي، 

اي است كه همه حقايق اين هستي بزرگ، بر زبان دارنـد و هـر عضـو     پرستنده

كوچك يا بـزرگ هسـتي انسـاني، بـا آن درآميختـه و جانهـا را پـاكي و صـفا         

 .رود بخشد و چراغ هدايتي در راههاي پرپيچ و خم و تاريك، بشمار مي مي

مثـال  «: فرمايـد  مـي ) ص(يات واقعي است چرا كه پيامبر اكرم ياد خدا، ح

كسي كه ياد خدا كند و كسي كه ياد خدا نكند، مثال انسان زنده و انسان مـرده  

 .)1F2(»است

همچـون درختـي سرسـبز در    ) از ياد خدا(ياد كننده خدا در ميان غافالن «

 .)2F3(»يزرع است ميان زميني خشك و لم

همچـون رزمنـده در ميـان    ) از يـاد خـدا  (افالن ياد كننده خدا در ميان غ«

 .)3F4(»فراريان است

يابد  ايمان به خداوند متعال ـ از طريق ياد خدا ـ در وجود انساني رشد مي  

كند كه تمامي  شود و معقول مطلق را به محسوس مطلقي تبديل مي و كاملتر مي

ا بـه  كند و اين موجود كوچك ر وجود آدمي را لبريز شور و شوق و بهجت مي
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گرداند كه  دهد و حتي آنچنان از خود بيخودش مي جهان بسيار بزرگ، پيوند مي

كند و بـا خويشـتني    رسد كه هستي محدود خود را فراموش مي اي مي به مرحله

كند كه گنجايش همه هستي را پيـدا كـرده و غرايـز و خواسـتهايش      زندگي مي

شاگرد پيامبر  ;كند ا ميخواهد هماهنگي پيد كامال با آنچه كه محبوب از وي مي

در اين باره، اينگونه با خداي خود، ) السالم عليه(يعني حضرت علي ) ص(اكرم 

پروردگارا اين عزّت مرا بس كه بنده تو باشم و اين افتخار مرا «: گويد سخن مي

تو چناني كه من دوست دارم پس مـرا چنـان كـن    . بس كه خداي من، تو باشي

 .)4F5(»كه تو دوست داري

و «: گويـد  در روز عرفه كه مـي ) السالم عليه(و دعاي فرزندش امام حسين 

تويي كه براي ديگران در دلهاي دوستانت جايي نگذاشـتي بطوريكـه جـز تـرا     

يابـد؟   آنكه ترا از دست دهد چه باز مي.... دوست ندارند و به جز تو پناه نبرند 

كه بـه دوسـتدارانش   اي كسي ... و آنكس كه ترا دارد، چه از دست داده است؟ 

گـويي   چنان طعم شيرين انس و الفت را چشانده است كه در برابرش به تملـق 

هاي هيبـت خـود پوشـانده     اي كسي كه چنان بر تن اوليايش جامه... برخاستند 

تو پيش از همـه ذاكـران، ذاكـر و    ... خواهي برخاستند  كه در برابرش به آمرزش

ان، آغـازگر احسـان و نيكـي هسـتي و     تو پيش از همـه عابـد  ... يادآور خدايي 

...«)5F6(. 

است كه بـه ابـوحمزه   ) السالم عليه(العابدين  و نيز دعاي فرزند او امام زين
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 :ثمالي ياد داد

خدايا اگر مرا با غل و زنجير به بند كشي و در ميـان حاضـران، لطـف    ... «

دهـي   هايم بگشايي و فرمان خود را از من دريغ كني و چشم مردم را به رسوايي

كه مرا به دوزخ اندازند و ميان من و نيكان، جدايي افكني، اميدم را از تـو قطـع   

ات از  گـردم و هرگـز دوسـتي    كنم و از گذشت و بخشايش تو نوميد نمـي  نمي

عشق به دنيا را از قلـبم بيـرون سـاز و مـرا بـا      ! سرورم... شود  قلبم بيرون نمي

هـاي   ندان او كه بهترين آفريـده محمد مصطفي صلي اهللا عليه و آله و سلم و خا

كـاران درگاهـت عطـا كـن و      بارگاهت هستند، محشور گردان و مرا مرتبه توبه

ام ده تا بر خود گريه كنم چرا كه با آرزوهاي دور و دراز خود و امـروز و   ياري

 .)6F7(»...ام  فردا كردن، عمرم را تباه ساخته

كنـد و چـه    زنـدگي مـي   خدا نيز با او. كند انسان مؤمن، با خدا زندگي مي

: فرمايـد  در حديثي قدسي، مي) ص(پيامبر اكرم . بخش است اين همراهي لذّت

ام مرا پيش خود ياد كند، من نيز او را پيش خـود يـاد خـواهم كـرد و      اگر بنده«

چانچه در جمعي مرا ياد كند و ذكر گويد، او را در جمعي برتر و بهتر از جمـع  

 .)7F8(»او، ياد خواهم كرد

گويـد زمـاني كـه     خداوند مـي «: نقل است كه فرمود) ص(از پيامبر  و نيز

 .)8F9(»ام مرا ياد كند و به لب، ذكر من گويد همراه او و در كنارش هستم بنده

هاي قرآن به مؤمنان است كه همواره با ياد خدا و ذكر او زنـدگي   از آموزه
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و در ) ر ياد كنپروردگارت را بسيا) (41آل عمران ـ  (» واذكر ربك كثيراً«: كنند

واذكر ربك في نفسك تضرعاً و «: هر حال، ياد خدا، همواره بهترين توشه است

و در دل خويش با تضرع و تـرس، پروردگـارت   ) (205سوره اعراف ـ  (» خيفة

 ).را ياد كن

پيش از اين گفتيم كه ياد خداوند متعال به معناي وصل شدن ذات محدود 

ترش گنجايش آن و پـذيرش آنچيزهـايي   آدمي به حقيقت مطلق و از آنجا، گس

السالم گفته معروفي  از ائمه اهل بيت عليهم. است كه رضاي محبوب در آنست

 .)9F10(»رضا و خشنودي خداوند، در رضاي مااهل بيت است«: به ما رسيده است

امام جعفـر  . دارد ها، باز مي همچنانكه ياد خدا، آدمي را از انحرافها و كژي

هـايش در   از جمله مواردي كه خداوند متعال بر آفريـده « :فرمايد مي) ع(صادق 

منظورم تكرار ورد سبحان اهللا و الحمداهللا . نظر گرفته است، ذكر بسيار خداست

و الاله اال اهللا و اهللا اكبر، نيست هرچند اين هم در شمار آنست، مراد يـاد خـدا   

بنـد   ا پايدر سفر و حضر، و در همه وقت است و به معناي آنست كه به طاعته

 .)10F11(»ها را ترك گويد باشد و معصيت

 :ياد خدا آرامش كامل و احساس تمام و كمال امنيت است

و اذا مسه الخيـر منوعـا   * اذا مسه الشر جزوعاً * ان االنسان خلق هلوعا «

بـه راسـتي كـه انسـان، سـخت      ) (20-22سوره معارج، آيات (» اال المصلين* 

اي به او رسد عجز و البـه كنـد    چون صدمه *تاب خلق شده است  آزمند و بي
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 ).غير از نمازگزاران* و چون خيري به او رسد، بخل ورزد * 

كنـد؟ پيـامبر اكـرم     پس چرا انسان در همه احوال، با ياد خدا زندگي نمـي 

دارد و هـر   هر كس فراوان ياد خدا كند، خداوند دوستش مي«: فرمايد مي) ص(

: شـود  ه رهـايي بـراي او در نظـر گرفتـه مـي     كس فراوان ياد خدا باشد، دو گون

 .)11F12(»رهايي از دوزخ و رهايي از نفاق

خواهد كه از خداوند ياري بجويند تا آنانرا  از يارانش مي) ص(پيامبر اكرم 

آيا دوست داريـد كـه در   ! اي مردم«: فرمايد در نيايش كردن، فعال گرداند و مي

: بگوييـد : فرمـود . اهللا ي يـا رسـول  آر: نيايش كردن، فعال و پر كار باشيد؟ گفتند

 .)12F13(»پروردگارا مرا در ياد و شكر و حسن پرستش خود، ياري ده

از پـدر  ) السـالم  عليـه (اين نيز تصـويري اسـت كـه امـام جعفـر صـادق       

پـدرم  «: فرمايد مي. دهد براي ما ارايه مي) السالم عليه(بزرگوارش امام محمدباقر 

گفـت و   زدم، ذكر خدا مـي  يشان قدم ميوقتي همراه ا ;گفت بسيار ذكر خدا مي

كرد، زماني كه با مـردم سـخن    خوردم خداي را ياد مي هنگامي كه با او غذا مي

ديدم كـه زبـانش همـواره چسـبيده بـه       گفت نيز از ذكر خدا غافل نبود، مي مي

كـرد و   او مـا را جمـع مـي   . كرد را تكرار مي "ال اله االّ اهللا"اش بود و ذكر  چانه

داد كه تا خورشيد طلوع كند ذكر خـدا گـوييم و بـه آنهـايي كـه       ميدستورمان 

داد تـا قـرآن بخواننـد و از كسـاني كـه قـرآن        دانستند فرمان مي قرائت قرآن مي

 .)13F14(»خواست تا ذكر خدا گويند دانستند مي خواندن نمي
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نگر ـ اعم از متدين يا غيرمتدين ـ اين    اي بسا كه براي برخي افراد سطحي

گيـرد و   ح شود كه ذكر خدا و ياد او، جاي هر كـار ديگـري را مـي   انديشه مطر

گزينه راحتي است كه فاصله گـرفتن از فعاليتهـاي خسـته كننـده اجتمـاعي را،      

توجيه كند و حتي ممكن است جـاهالن چنـين بپندارنـد كـه درگيـر شـدن در       

 فعاليتهاي اجتماعي، مانعي در برابر ذكر خدا و اظهار بندگي نسبت به اوسـت و 

 !!دارد همين امر، آنانرا به ترك ذكر خدا وامي

نهد چـرا كـه    لوحانه را به يك سو مي ولي حقيقت روشن، اين تصور ساده

ذكر، پيوند دائم با خدا و سير و سـلوك هميشـگي در آفـاق الهـي و مسـجدي      

است كه بجاي منحصر بودن در يك چهار ديواري، گنجايشي به وسـعت همـه   

ماند و تنها بهنگـام مـرگ    جدي كه معموال متروك ميما بجاي مس. زندگي دارد

كنيم با ياد الهي، همه زنـدگي را همچـون مصـلي و همـه      ياد آن مي... كسي و 

حتي جهاد نيز عبادتي است كه ذكر و  ;سازيم كارها را چون ركوع و سجود، مي

. ياد خدا، روح آن و تحقـق خشـنودي خـدا هـدف آن و راه خـدا، راه آنسـت      

ان اهللا اشتري من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهـم  «: فرمايد ل ميخداوند متعا

اهللا فيقتلُـون و يقتلُـون وعـداً عليـه حقـا فـي التـوراة و         الجنة يقاتلون في سبيل

االنجيل و القرآن و من اوفي بعهده من اهللا فاستبشروا ببيعكم الذي بـايعتم بـه و   

لحامــدون الســائحون الراكعــون التــائبون العابــدون ا* ذلــك هوالفــوز العظــيم 

الساجدون االمرون بالمعروف و الناهون عن المنكـر و الحـافظون لحـدود اهللا و    

در حقيقـت خـدا از مؤمنـان جـان و     ) (111و  112سوره توبه (» بشّر المؤمنين

همان كساني كـه  . مالشان را به بهاي اينكه بهشت براي آنان باشد، خريده است
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اين به عنوان وعده حقي در . شوند كشند و كشته مي ميجنگند و  در راه خدا مي

تورات و انجيل و قرآن، برعهده اوست و چه كسـي از خـدا بـه عهـد خـويش      

ايـد شـادمان باشـيد و ايـن      اي كه با او كـرده  وفادارتر است؟ پس به اين معامله

كننـدگان، پرسـتندگان،    همـان توبـه   ]آن مؤمنـان [* همان كاميابي بزرگ اسـت  

كنندگان، وادارندگان به كارهاي  داران، ركوع كنندگان، سجده ان، روزهسپاسگزار

پسنديده، بازدارندگان از كارهاي ناپسند و پاسداران مقررات خدايند و مؤمنـان  

 ).را بشارت ده

اهللا و الذين معه اشداء علي الكفـار رحمـاء    محمد رسول«: فرمايد و نيز مي

ن اهللا و رضواناً سـيماهم فـي وجـوههم    بينهم تراهم ركعا سجداً يبتغون فضال م

پيامبر خداست و كسـاني كـه   ) ص(محمد ) (29سوره فتح ـ  (» .من اثر السجود

آنـان را در ركـوع و سـجود    . با اويند بر كافران سختگير و با همديگر مهرباننـد 

عالمـت مشخصـه آنـان بـر اثـر      . فضل و خشنودي خدا را خواستارند. بيني مي

 .)ستهايشان ا سجود در چهره

فاستقم كما امرت و من تاب معـك و التطغـوا انـه بمـا     «: فرمايد و نيز مي

و ال تركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار و مالكم من دون اهللا * تعملون بصير 

و اقـم الصـالة طرفـي النهـار و زلفـاً مـن الليـل، ان        * من اولياء ثم التنصـرون  

واصـبر فـان اهللا اليضـيع    * الحسنات يذهبن السيئات ذلـك ذكـري للـذاكرين    

پـس همانگونـه كـه دسـتور     ) (112-115سوره هـود ـ آيـات    (» اجرالمحسنين

و طغيـان مكنيـد    ]نيز چنين كند[اي ايستادگي كن و هر كه با تو توبه كرده  يافته

انـد متمايـل    و به كساني كه سـتم كـرده  * دهيد بيناست  كه او به آنچه انجام مي
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رسد و در برابـر خـدا بـراي شـما دوسـتاني       مي به شما ]دوزخ[نشويد كه آتش 

اول و آخر = [و در دو طرف روز * نخواهد بود و سرانجام ياري نخواهيد شد 

برد  و نخستين ساعات شب، نماز را برپادار زيرا خوبيها، بديها را از ميان مي ]آن

و شكيبا باش كه خـدا پـاداش نيكوكـاران را    * اين براي پندگيران، پندي است 

 ).گرداند نمي ضايع

هميشه و همواره جز با ذكـر  ) ص(سرور جهانيان حضرت ختمي مرتبت 

آنچنان غـرق در دعـا و راز و نيـاز بـا خـدا       ;زند خدا دست به هيچ كاري نمي

كـرد كـه جـاي     افتاد و آنچنان زار گريـه مـي   گشت كه گاه رداي او از بر مي مي

خداونـد همـه   مگـر  : بـه حضـرت گفتنـد   . شد نمازش از ترس خدا، خيس مي

(گناهان گذشته و آينده ترا نيامرزيده است؟
14F

و مگـر مـن نبايـد بنـده     «: فرمود )15

 )15F16(»سپاسگزار خدا باشم؟

خواند و  ، مسلمانان را به حضور در مجالس ذاكرين فرامي)ص(آنحضرت 

باغهاي : گفتند. چنانچه گذارتان بر باغهاي بهشت افتاد، دمي بياساييد: فرمود مي

(آنجا كه سرشار از ياد خدا باشد: فرمود بهشت كدام است؟
16F

17(. 

. السالم، نيز چنين بودنـد  ياران مخلص آنحضرت و خاندان مطهرش عليهم

، بر معاويه وارد شد، )ع(يكبار ضراربن ضمرة پس از كشته شدن حضرت علي 

معاويـه  . مرا معذور دار: گفت. را برايم وصف كن) ع(علي : معاويه به او گفت

                                                           
سـوره فـتح،   (» انا فتحنا لك فتحـاً مبينـا ليغفرلـك اهللا مـا تقـدم مـن ذنبـك و مـا تـأخر         «: اشاره به آيه- 15

 )م).(2و1آيات
 .اند روايت كرده اين روايت را بخاري، مسلم، ترمذي، نسايي، ابن ماجه و ديگران،- 16
 .149ـ صفحه  1جلد  "بغوي"مصابيح السنة ـ - 17



 ۱۸ 

حال كه از ايـن كـار   : گفت. دهم كه او را برايم وصف كني سوگندت مي: گفت

بخـدا سـوگند كـه او بلنـدنظر بـود و قـوي شـوكت،        : گويم گريزي نيست، مي

كـرد، دانـش از سـراپاي وجـودش      گفت و عادالنه داوري مي قاطعانه سخن مي

از دنيـا و زرق و بـرق   . جوشيد تراويد و حكمت و خردمندي از زبانش، مي مي

ريخـت   فراوان اشك مي. ها و وحشت شبانه، الفت و با شب آن وحشت داشت

هـا آنچـه كـه     انديشيد و از پوشاك، آنرا كـه سـتبرتر و از خـوراكي    و بسيار مي

پرسـيديم   وقتـي از و مـي  . همچون يكي از مـا بـود  . پسنديد نامطبوعتر بود، مي

ه پذيرفت و به خدا سوگند كـ  كرديم، مي داد و اگر او را دعوت مي پاسخمان مي

توانسـتيم   به رغم نزديكي او به ما و نزديكـي مـا بـه او، از فـرط هيبـتش نمـي      

شـد و   داشت و به مستمندان نزديك مـي  دينداران را بزرگ مي. سخنش بگوييم

بسـت و ضـعيف از عـدالتش     قدرتمند در باطل خود به او اميـد نمـي   ]شخص[

اريكي بر همه اي شبها كه پرده ت دهم كه در پاره من گواهي مي. شد مأيوس نمي

زدنـد، دسـت بـر محاسـن خـود       شد و ستارگان شب سوسو مي جا گسترده مي

پيچيد و سيل اشك از ديدگانش جاري بود،  برد و چون مار گزيده، بخود مي مي

اي يـا شـيفته    برو و ديگري را فريب ده آيا قصد جانم كـرده ! اي دنيا«: گفت مي

الق گفتم تا هرگـز بازگشـتي در   اي؟ دور باد دور باد كه ترا سه بار ط من گشته

آه و درد از . عمر تو كوتاه، خطرات تو بسيار و عيش تو حقير است. ميان نباشد

 .»كمي توشه، دوري سفر و وحشت راه

خـداي رحمـت كنـد    : بدينجا كه رسـيد معاويـه بـه گريـه افتـاد و گفـت      

بـر  اكنون بگو كه سوگ تو . ابوالحسن را كه بخدا سوگند چنان بود كه تو گفتي



 ۱۹ 

اش  همچون سوگ مادري كه فرزندش را در خانه: او چگونه است؟ ضرار گفت

اشكهاي چنين مادري را پاياني نيسـت و انـدوه و فغـانش، پنهـان      ;اند سربريده

 .)17F18(»شدني نيست

 :فرمايد مي ]ِ با چنان وصفي كه از او شد[و همين امام 

جـالي دلهـا   هاي خود را مايـه   خداوند ـ سبحانه و تعالي ـ ذكر فروزش  «

چنانكـه پرهيزكـاران   . هـا نهـاد   ها و پيش چشـم  قرار داد و همه را درون گوش

بتوانند به هنگام كري، آنها را بشنوند و در كوري، ببينند و پس از سـتيزگي رام  

خداوند بخشاينده و مهربان، همواره بويژه در دورانهاي فترت كه . و پذيرا شوند

است، بندگاني دارد كه از راه الهام با انسان به  جاي پيامبران در آنها مطلقاً خالي

 .)18F19(»پردازد سخن مي

خداوند، همگان را توفيـق عنابـت بخشـد تـا حـق او بجـاي آوريـم و از        

هـاي   ها و عطايش برخوردار گرديم و كتابش را تالوت كنيم و به آموزه بخشش

يي و مند گـرديم تـا دلهايمـان روشـنا     آن، عمل نماييم و از حالوت يادش بهره

 .جانهايمان طراوت گيرد

 !پروردگارا آمين

 والسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

                                                           
 .ـ شيخ جعفر النقدي "االنوار العلويه"- 18
 .222البالغه، خطبه  نهج. 325ـ صفحه  69عالمه مجلسي ـ جلد  "بحاراالنوار"- 19


