
 یاد خداتنها در کثرت ذکر نیست
 

 بخش دوم و پایانى/  آیت اهللا محمدتقى مصباح یزدى

 کثرت یاد خدا؛ اصالت کیفیت 

یا اَیها الّذینَ آمَنوا اذکروُا اللّهَ             «: در بعضى از آیات کریمه قرآن، تأکید شده است بر این که زیاد یاد خدا بکنید؛ مثالً، در سوره احزاب مى فرماید                                  
 . بعضى از آیات تعبیر دیگرى دارند. بسیارى از آیات هستند که مضمونشان چنین است) 42و  41: احزاب(» ذِکراً کثیراً و سَبّحوهُ بُکرۀً و اَصیالً 

. صحبت از کیفیت یاد خداست، نه کمیّتش؛ نه این که وقت زیادى صرف ذکر شود، یا الفاظ زیادى به عنوان یاد خـدا بــر زبــان جـارى شـوند                                 
ذکر لفظى کــثرت     . از این معلوم مى شود که ذکر حقیقى فقط ذکر لفظى نیست                 . بعضى آیات اشاره دارند به این که ذکرتان کیفیتش زیاد باشد                 

تن کــه شـدت و                              برمى دارد، یک بار، دو بار، ده بار، ولى در آنچه کیفیتش مورد تأکید باشد، شدید باشد، دیگر لفظ شدت ندارد؛ مثالً، یا اهللا گف
حج مـى            200در سوره بقره آیــه    . ولى شدت یک بحث دیگرى است   . ضعف ندارد، مى توان آن را بلند یا آهسته گفت       پـس از ذکـر مناســک 

پس از آن که از اعمال حج فارغ شدید، شما در معرض ایــن هستیــد              » فاِذا قَضَیتُم مناسِکَکم فَاذکروُا اللّهَ کذَکرِکم آباءَکم اَو اَشد ذکراً            «: فرماید
از جاهایى که شیطان به خوبى مى تواند آدم را فریب بدهد همیــن اسـت کـه وقتــى                               . که شیطان شما را وسوسه کند و از یاد خدا غافل شوید                

انسان تکلیفى، وظیفه اى را انجام مى دهد که به هر حال نیرویى از او مى گیرد، وقتى وظیفه اش را انجام داد، آماده مى شود براى ایــن کـه                                              
همیــن کـه    -با این که نمازهاى ما غالباً همراه با غفلت هستند                  -دستخوش وساوس شیطان قرار گیرد؛ مثالً، وقتى انسان به نماز مى ایستد                    

تنهـا چنــد دقیقـه      . را گفتیم قرار نداریم، نگاه مى کنیم به این طرف و آن طرف ببینیم چه خــبر اسـت                             » السالمُ علیکم و رحمۀ اهللا و برکاته         «
مى پـرد                     . محدود وقت صرف نماز شده و نگاهمان را این طرف و آن طرف نکرده ایم                  در اعمـال     . اما همین که تمام شد، گویا مرغى از قفس 

همین که اعمال تمام مى شوند، خب بار سنگینى را زمین گذاشته ایـم، امـا شـیطان مهلــت نمـى دهــد؛ بالفاصـله                           . حج هم همین طور است      
: قرآن مجید، بخصوص روى ایـن مسئلـه تأکیــد مـى کنــد            . محرماتى را که در حال احرام نمى شد انجام دهد، انجام مى دهد، غافل مى شود                   

فاِذا قَضیتُم مُناسکَکم فَاذکروا اللَّه کذکرکم آباءَکُم او اشد ذکراً خدا را یـاد کنیــد، آن                       «: اعمالتان که تمام شد، حواستان جمع باشد غافل نشوید             
اینجا چه مناسبتى دارد، در این باره داستان هــایى ذکــر شـده نمــى              » یاد پدر «این که   . طور که پدرانتان را یاد مى کنید یا شدیدتر و عمیق تر             

 . است» اشد ذکر«خواهم تفسیر آیه و شأن نزولش را عرض کنم اما منظور کلمه 
یک وقت انسان چیزى را به یاد مى آورد، اما کم رنگ به ذهنش خطور مى کند و مـى گـذرد؛                   . شدت ذکر کثرت نیست، بلکه کیفیت آن است   

اما وقتى شما به کسى عالقه و دل بستگى شدید دارید، وقـتى یــاد او مـى                        . مثالً، یاد دوستتان توجه ضعیفى و اثر کمرنگى به شما مى بخشد                  
، قلب  »دل«منظورم از . [بحث توجه عمیق است؛ چنان که تمام دل انسان را پر کند. است» شدت یاد«این . کنید تا عمق قلبتان نفوذ مى کند 

 . ] یا احشا و امعا نیست، بلکه مرکز ادراک انسان است
و هم از لحاظ عمیق بودن کـه یـاد او              ) آنجا غالباً زیاد لفظى است     (پس یاد خدا کردن، هم از لحاظ کثرت مطلوب است که زیاد یاد خدا بشود                     

این جور نباشد، سعى کنید این یاد در عمق وجودتــان اثـر بگـذارد، در                         . سطحى نباشد، مثل موجى که روى آب نقش مى بندد و زود مى گذرد                   
همــان را هــم نبایــد از     . البته یاد سطحى هم در مقابل نبودنش بسیار کارسـاز اســت            . آن وقت آثار زیادى خواهد داشت       . عمق قلبتان نفوذ کند      

 . سعى کنید وقتى یاد خدا مى کنید یاد خدا تا عمق وجودتان اثر کند. دست داد، اما نباید به این اکتفا کرد

 مراتب توجه به خدا 
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ما هر وقت یاد خدا مى کنیم، یاد اسمى از اسماء الهى و صفتى از صفات او مى افتیم، ولى ممکن است کسانى باشند که یاد آنها و توجه آنهـا                                                 
ین کـه مهربــان                                 . به خدا توجه به یک صفت یا یک نام از نام هاى الهى نباشد                   نوان ا ما غالباً خدا را به عنوان آفریننده و روزى دهنده و به ع

ولى بعضى افراد هستنــد کــه    . یکى از این صفات به ذهنمان مى آید         » خدا«: وقتى مى گوییم     . است، این که گناهان را مى آمرزد یاد مى کنیم          
توجهشان به ذات خداست؛ یعنى چى، من درست نمى فهمم، ولى به هر حال، این را بدانیم که بعضى از مراتب یاد و توجــه خـدا هسـت کـه                                       

اگر شنیدیم که موال امیرالمؤمنین على علیه السـالم در حــال نمـاز                . در آن حال، انسان از همه چیز غافل مى شود              . تمام وجود را فرا مى گیرد        
تربیـت شــدگان مکتــب    . حالتى برایش پیدا مى شد که اگر تیر را از پاى مبارکشان درآوردند، اصالً متوجه نشد، ایــن را خیلــى بعیــد نشمــاریم                      

این ها مراتب عالیه ذکر خداست که مال آن هاست، به این مراتب نازلى که هم گــاهى نصیــب                           . امیرالمؤمنین هم مراتبى از این توجه را دارند            
 . باید زحمت کشید تا به آنجا رسید. باالتر از ما هم وجود داردخودمان مى شود، مغرور نشویم، بدانیم 

همین که آدم خودش را بیابد که من هم چیزى هستم، همه توجهش به این طرف و آن طرف نباشــد، توجـه                            . پس توجه به نفس مراتبى دارد          
به                       -به جاى این که به عیب جویى دیگران بپردازد                   -کند که چه عیب هایى دارد             به مراتب وجود خودش متوجه باشد، از مرتبه مادى به مرت

گاهى یاد   : یاد خدا همین طور است     . مثالى و صورت، بعد به مرتبه روح مجرد و تمرکز در روح خود با آن شهود و مراتب عالیه معرفت مى رسد                         
. ولى بعضى ها هستند که یادشـان جــور دیگـر اســت            . کسى هستیم، اسمش را مى بریم و گاهى معناى این لفظ براى انسان مجسم مى شود                     

داستانى را چند نفر موثق با اسناد متعدد از مرحوم مطهرى برایم نقل کرده اند که ایشان خدمت یک شخص بزرگى از اولیاى خدا رسیده بود و                                 
شما نمـاز کـه      : صحبت شده بود که چه کنیم معرفت خدا را بیش تر کسب کنیم؛ توجهمان در عبادت بیشتر باشد آن ولى خدا سؤال کرده بود                                

من سعى مى کنم وقتى مى خواهم لفظى از اذکار نمـاز را                   : ایشان گفته بود     . مى خوانید چه جور توجه پیدا مى کنید تا حضور قلب داشته باشید                    
 . بخوانم، توجه به معنایش پیدا کنم؛ لفظ را بگویم و به معنایش هم توجه پیدا کنم تا این موجب شود حضور قلب داشته باشم

گاهى حتى به الفــاظ هــم درســت       . معموالً ما این جور هستیم که وقتى نماز مى خوانیم، وقتى تمام شد، یادمان مى آید که نماز مى خواندیم                              (
اما باالترش این است کــه بــه         . توجه نمى کنیم که چه مى خواندیم، اما بعضى ها به الفاظ توجه دارند، بخصوص آنها که در قرائت دقت دارند                                 

آنها که مى خواهند حضور قلب داشته باشند، اول معنا را تصور مى کنند و لفظ را در مورد آن معنا به کار مــى                                     . معنایش توجه هم داشته باشند      
توجه به الفاظ مى کنى، توجه به مفاهیم          «: آن بزرگ فرموده بود    . ) به هر حال، ایشان گفته بودند من براى حضور قلب این جور مى کنم                 . برند

به هر حال، مراتب توجه و یاد بسیار متفاوت است و باید سعى کنیم                    . این مطلب خیلى بلندى است         » مى کنى، پس کى توجه به خدا مى کنى             
اول ذکر لفظى را فراموش نکنیم، بعد سعى کنیم خودمان را عادت بدهیم با هر چه مواجه مى                    . ان شاء اهللا از این حدى که هستیم، ترقى کنیم          

اگر نعمتى برایمان حاصل مى شود، بگوییم عجب نعمت خوبـى خــدا آفریــده؛                    . شویم از آن جهتى که با خدا ارتباط دارد، درباره اش فکر کنیم                  
الحمدهللا، خدا لباس خوبى قسمت ما کرده، هواى خوبى استنشاق مى کنیم، خدا چه برف خوبى نازل کرده و همه چیز را به خدا                                        : مثالً، بگوییم  

 .ارتباط بدهیم تا توجه به آنها ما را از خدا غافل نکند
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