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  چكيده
ترين رفتارهاي عبادي در ميان مسلمانان ذكر گفتن است؛ به ياد خدا  از جملة رايج

بودن و ابراز اين مرور ذهني در قالب الفاظي آييني و از پيش تعيين شده. همان قدر 
 كه ذكر گفتن از ديرباز در ميان مسلمانان رفتاري رايج بوده، بحث در بارة فضيلت

هاي مختلف ذكر، اشكال بدعت آلود آن، و احيانا مرزبندي ميان ذكر و رفتارهاي  شيوه
اي از تأليفات دعايي  عبادي ديگر نيز رواج داشته است. بدين سان، حجم گسترده

هاي مختلف ذكر اختصاص يافته، و خاصه  وهعالمان مسلمان به بحث در بارة شي
روايات فراواني هم از بزرگان دين در اين باره نقل شده است؛ رواياتي كه بحث در 
بارة اصالت آنها، تمييز ميان اصيل و مجعولشان، و مشخص كردن زمينة تاريخي 

روست. يك راه حل قابل تصور  گسترش و رواج هر يك با مشكالت فراواني روبه
گزاري اين قبيل روايات، مطالعة تاريخ تحول مفهوم ذكر در فرهنگ  تاريخبراي 

اسالمي است؛ كاري كه در اين مطالعه بناست بدان پردازيم. كوشش خواهيم كرد با 
تر از تحوالت اين مفهوم در  بندي آنها تصويري واضح مرور شواهد تاريخي و دسته

   گذر زمان بازنماييم.
  

  واژگان كليدي

جماعي، ذكر فردي، ذكر كثير، كاركرد ذكر، ادارة القرآن، قصص، وعظ، ذكر، ذكر 
   تاريخ زيارت.

                                                 
 هيات، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد آزادشهر، ايراناستاديار گروه ال           Mehrvash@hotmail.com  



  17ياپي، پ1394و زمستان  زپايي ،، شمارة اولنهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      44  

  طرح مسئله
خواه  ـ اي مثل نماز و حج را مسلمانان پابند به سلوك ديني، افزون بر آن كه عبادات برجسته

آورند، خود را به ذكر خدا در مواقع  فردي و خواه جمعي ـ براي اقامة ذكر خدا به جا مي
دهند. فراتر از اين، ذكر در اوقات همنشيني با ديگران و ازدحام  تنهايي و خلوت نيز عادت مي

دانند و بدان ملتزمند. آيينهاي متنوعي نيز در فرهنگ اسالمي  و مشغلة فراوان را هم نيكو مي
اي نيز در بارة اشكال و آداب  براي ذكر جمعي خداوند پديد آمده، و بحثهاي نظري گسترده

 ).101ـ90ش، ص 1392وع ذكر به انجام رسيده است (نك: مهروش، مشر

هاي دور تا دوران معاصر  فراتر از مطالعات گستردة درون ديني در بارة ذكر از گذشته
)، گسترة توجه مسلمانان به اين 32ـ7ش، ص 1389(تنها براي يك نمونة معاصر، نك: شاكر، 

معاصر از موضعي برون ديني نيز،  عمل عبادي سبب شده است كه برخي اسالم پژوهان
هاي مختلف ذكر آييني پي گيرند. از جمله، مروتي و  مطالعاتي را در بارة مفهوم ذكر و شيوه

هاي معنايي مفهوم  اند از رويكردي معناشناسانه مؤلفه ) كوشيده154ـ135ش، ص 1392ساكي (
) با مرور اشارات 92ـ57ش، ص 1387كريم را بكاوند؛ همچنان كه قائمي مقدم ( قرآنذكر در 

كريم تكيه  قرآنهمچون يك شيوة مهم تربيتي از منظر » تذكر«قرآني به مفهوم ذكر، بر جايگاه 
  كرده است.
 اند. گاه جايگاه ذكر در آيين تري واقع شده هاي ذكر صوفيانه موضوع مطالعة گسترده آيين

م، ص 1998، 1مينگهامتفصيل بازشناسي شده است (براي نمونه، نك: تري هاي صوفيانه به
)؛ همچنان كه گاهي نيز، جايگاه را آن در قياس با ديگر 64ـ29ش، 1390؛ خوشحال، 217ـ194

الدين رومي  مفاهيم بنيادين عرفاني در يك مكتب خاص تصوف همچون انديشة جالل
هاي رايج ذكر در ميان  ). حتي در بارة شيوه210ـ185ش، ص 1390اند (نك: محمدي،  كاويده
م، 1973، 3)، و مصر (جِلسنَن28ـ16م، ص 1943، 2هاي صوفية الجزيره (هاس طريقهبرخي 

  اند. اي را پي گرفته ) مطالعات گسترده187ـ156
نيز، تصويري كلي از جايگاه ذكر در فرهنگ اسالمي  5و گارِت 4محققاني همچون چيتيك

). مهروش نيز 227ـ223م، 1960، گارت، 344ـ341م، ص 1987اند (نك: چيتيك،  بازنموده
بندي كند (نك:  شان دسته كوشيده است آيينهاي ذكر را بر پاية كاركردهاي رواني و اجتماعي

). بااينحال، تا كنون كمتر كوششي براي مطالعة تاريخ مفهوم 112ـ69ش، ص 1392مهروش، 
  ذكر و تحول اشكال مختلف آن در گذر زمان به انجام رسيده است.
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توان به كوششهاي پيش گفته داشت، چند اشكال  كه ميصرف نظر از نقدهايي جزئي 
توان ديد. اوال، در عموم آنها رابطة ميان ذكر همچون يك مفهوم  بنيادين در اين مطالعات مي

شود. ثانيا، بيشتر كوششهاي ياد شده  قرآنيِ پايه با آيينهاي رايج ذكر فردي و جمعي كاويده نمي
اي ايستا تصوير شده، و تحول  ر در آنها همچون پديدهفاقد نگرش تاريخي به مسئله هستند. ذك

توان انتظار داشت  طبع نمي احتمالي مفهوم و مصداق آن در گذر زمان از نظر دور مانده است. به
  كوششي نيز براي تحليل اسباب و علل اين تحوالت احتمالي صورت پذيرفته باشد.

داول ذكر در فرهنگ اسالمي را براي تكميل مطالعات پيشين الزم است شواهد حاكي از ت
مرور كرد. مطالعة كنوني چنين رسالتي را هدف گرفته است.  6يك بار ديگر از منظري درزماني

بناست كه در آن دريابيم: اوال، ذكر همچون يك مفهوم بنيادين در فرهنگ اسالمي چه تحوالتي 
ا به مفهوم ذكر، مصاديق آن پاي تحول نگرشه را در گذر زمان پشت سر گذاشته است؛ ثانيا، پابه

اند؛ و ثالثا، اين تحوالت متأثر از كدام جريانهاي فكري و  در گذر زمان چه تحولي پيدا كرده
  اند. اجتماعي روي داده

براي پاسخ گفتن به اين پرسشها نخست پيشينة قرآني مفهوم را خواهيم كاويد. آن گاه 
شناخت؛ عصري كه در پايان آن مفهوم  تحوالت ذكر در عصر صحابه و تابعين را بازخواهيم

ذكر تا حدود زيادي در فرهنگ اسالمي تثبيت گرديد. سرآخر، به تحوالتي خواهيم پرداخت كه 
  هاي متأخرتر پشت سر نهاده است. انگارة ذكر در دوره

  
  ذكر . پيشينة قرآني مفهوم1

در زبانهاي مختلف سامي اي كهن، و برگرفته از يك ريشة مشترك  واژة ذكر در زبان عربي واژه
) به معناي تأمل،  بازانديشي و مرور امري در ذهن، و احيانا، 39م، ص 1930، 7(قس: آرنس

؛ 267ـ266، ص 1ق، ج 1356بازنمودن اين مرور ذهني در گفتار و رفتار است (نك: مشكور، 
ر در اين با 274كريم  قرآن). مشتقات اين ريشه در 346، ص 5م، ج 1980نيز: خليل بن احمد، 
درصد از اين شمار قابل توجه،  63). 349ـ343ش، ص 1374اند (عبدالباقي،  معنا استعمال شده

 دهد كوشش براي تبيين اين مفهوم از اند؛ امري كه نشان مي هاي مكي جاي گرفته ضمن سوره
(ص) آغاز شده است. از ديگر سو، كاربرد گستردة آن در نخستين سالهاي بعثت پيامبر اكرم

دهد كه تا پايان عصر نزول، همچنان به تبيين مفهوم ذكر و ترويج  هاي مدني نيز، نشان مي هسور
  آن توجه شده است.
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  هاي معنايي ذكر در قرآن كريم مؤلفه .1-1
كريم را بازشناخت.  قرآنهاي معنايي ذكر در  توان با تكيه بر اين كاربرد گسترده، مؤلفه مي

امري در ذهن است؛ مروري كه پس از يك دورة فراموشي و نخستين مؤلفة معنايي ذكر، مرور 
مؤلفة »). اَن تَضلَّ احديهما فَتُذَكِّرَ احديهما« 282شود (براي نمونه، نك: بقره:  غفلت حاصل مي

تنها با آن  دوم بداهت و ساده فهمي است. ذكر كردن، مرور امري است كه ذهن از پيش نه
، 24ا پذيرفته است و در صحت آن ترديد ندارد (نك: هود: آشناست، كه تا حدود زيادي آن ر

  ). 85ـ 84؛ مؤمنون: 30
سومين مؤلفه، موقّت بودن است. همچنان كه ذكر امري ذهني است كه بسا پيش از اين 

؛ 13در خاطر بوده و اكنون فراموش گشته، از اين پس نيز ممكن است از ياد برود (مائده: 
  ).18فرقان: 

)؛ 191ذكر گاه با تفكر همنشين شده است (براي نمونه، نك: آل عمران: كريم،  قرآندر 
 120نمايد اين فعاليتهاي ذهني شبيه يكديگر باشند (نيز نك: هود:  چنان كه محتمل مي

اي براي تفكر شناسانده، و چنين  ذكر همچون مقدمه قرآنهمنشيني ذكر با پندپذيري). گاه در 
). 44هم عميق همراه گردد، اسباب تفكر خواهد بود (نحل: شود كه هر گاه ذكر با ف گفته مي

اي تمثيلي، مجمل و الهام بخش است؛ نه دليلي قاطع كه  شود، اشاره همچنين، چيزي كه ذكر مي
؛ 24؛ هود: 59ـ58هيچ راهي براي انكارش پيش رو باقي نماند (براي نمونه، نك: آل عمران: 

مردم قابل درك نيست و نيازمند تبيين و توضيح است ). از همين رو براي بسياري از 17نحل: 
  ).44(نك: نحل: 

سرآخر، گرچه ذكر فعاليتي ذهني است، اغلب نمودي خارجي در گفتار فرد هم دارد. اين 
نمود خارجي خود مستلزم معناهاي ضمني ديگري براي ذكر است. اوال، وقتي چيزي ذكر 

)؛ همچنان كه 1ه به چشم نيايد (نك: انسان: مقدار نيست ك شود يعني آن قدر ناچيز و بي مي
، 2، ج تا بي؛ نيز نك: فخر رازي، 4فراواني ذكر هر چيز حاكي از بزرگداشت آن است (انشراح: 

اند كه  داند). البته گاه گفته كريم را عظمتشان مي قرآنكه سبب كثرت ذكر آسمانها در  106ص 
ذكر چيزي لزوما حاكي از شهرت نيكو نيست و چه بسا شهرت به بدي موجب ذكر شود (ابن 

» اَهذَا الّذي يذكُرُ آلهتَكُم«). از همين رو، در شرح تعبير قرآني 310، ص 4تا، ج  منظور، بي
اند (فراء،  جويي از آنها گرفته (ص) را به معناي عيباكرمها توسط پيامبر  )، ذكر آلهه36(انبياء: 

، ص 4تا، ج  ؛ نيز براي نقد اين تحليل، نك: ابن منظور، بي198ـ197، ص 2تا، ج  بي
). ثانيا، وقتي منعمي چون خدا بر فرد رحمتي چون هدايت فروفرستد، ذكر كردنش 311ـ310
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كريم  قرآناز همين رو، گاه در »). هداكم واذكروه كما« 198شناسي از اوست (بقره:  نوعي حق
  ).152ذكر خدا با شُكرِ او همنشين شده است (بقره: 

هاي  ترين چيزي كه بايد ذكر شود، نشانه كريم، اصلي قرآنبر پاية آيات متعددي از 
شماري در سراسر جهان  هاي بي خداوند است. خدا براي آن كه انسانها متذكر شوند، نشانه

)، آسمان و زمين و هر آنچه 50هاي طبيعي مثل آب باران (فرقان:  ه است. پديدههستي قرار داد
)، نعمتهايي كه بندگان صالح 62)، از پي هم آمدن شب و روز (فرقان: 8در زمين است (ق: 

)، به خدمت انسان درآوردن چهارپايان و ديگر موجودات جهان 43كنند (ص:  دريافت مي
هان طبيعت، مثل اين كه از هر موجود يك جفت خلق شده )، قوانين جاري در ج13(زخرف: 

)، گزارشها از وضع و حال اقوام پيشين و دستاوردهاي رفتار خوب و 49است (ذاريات: 
)، نعمتهاي خدا بر 5)، يا احيانا روزهاي گرامي در تاريخ جامعة آنها (ابراهيم: 51زشتشان (قمر: 

برهانها و داليلي كه بر اثبات وجود و علم و )، 9؛ احزاب: 86جامعة اسالمي نوپا (اعراف: 
هاي معنوي و دركهاي وجداني افراد (نمل:  )، تجربه80شود (انعام:  قدرت خداوند اقامه مي

؛ 4؛ سجده: 125)، حقايق مسلـّمي كه از نظر همگان بديهي و غير قابل انكار است (انعام: 62
)، 85ـ84به لوازمش ملتزم نيستند (مؤمنون: اند؛ اما  )، و حقايقي كه انسانها پذيرفته58غافر: 
توانند  ها، صاحبان فكر به راحتي مي هايند. با نظر بدين نشانه هايي از اين قبيل نشانه نمونه
جاي جهان اطراف خويش بجويند و راه يابند (براي نمونه، نك: آل  هاي خدا را در جاي نشانه

  ).191ـ190عمران: 
الوصول به احكامي آشكار و زودياب در  تصديقي سهلبر اين پايه، ذكر نوعي معرفت 

اند؛ بعد از ياد  بارة مسائل گوناگون و پركاربرد زندگي است كه پيش از اين در ذهن حاضر بوده
اند و اكنون با مرور دوبارة آنها در ذهن فرد، بار ديگر به نحوي موقت پذيرفته، و سپس  رفته

ست بار ديگر هم از ياد برود. پس مترادف دانستن شوند؛ پذيرش و بياني كه ممكن ا بيان مي
)، تا حدود زيادي خطاست؛ چرا كه 271، ص 2ق، ج 1405(سيد مرتضي، » ياد آوردن«ذكر با 

آورد؛ حال آن كه متعلَّق ذكر، معرفتي تصديقي  يادآوري، معرفتي تصوري براي فرد پديد مي
  است. 

است؛ معرفتي تصديقي كه » فكر« از اين حيث، مفهوم ذكر بسيار شبيه مفهوم قرآني
شود، و  تري حاصل مي هاي پيچيده سهل الوصول نيست، نوعا به شيوه ـ خالف ذكر ـ البته

). اگر 347، ص 8ق، ج 1383گردد (قس: شيخ طوسي،  لزوما در قالب الفاظ نيز بيان نمي
ن كنيم، بايد بخواهيم در قالب اصطالحات منطق و فلسفة اسالمي تمايز اين دو مفهوم را تبيي
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بگوييم كه ذكر پديد آورندة نوعي معرفت ضروري است كه با صرف التفات حاصل، و سپس 
آيد و لزوما در قالب الفاظ  گردد؛ حال آن كه با فكر، نوعي معرفت نظري پديد مي بيان مي
  آيد. درنمي

  
  جايگاه ذكر در قرآن كريم .1-2

اي براي همة انسانها مطرح شده است. همة انسانها با همة  كريم ذكر همچون وظيفه قرآندر 
)؛ 52شوند (ابراهيم: » متذكر«تفاوتهايشان بايد اين عمل را به جاي آورند و به اصطالح، 

هرچند شايد چيزي كه هر يك از افراد مختلف بايد به خاطر بياورند، با ديگري فرق كند. حتي 
هم امكان دارد گاه در زندگي روزمره خدا را از ياد ببرد. از اين رو، به وي پيامبر خدا (ص) 

  ). 24شود هر گاه چنين شد، بار ديگر ذكر خدا كند (كهف:  فرمان داده مي
به برخي پيامبران بزرگ همچون عيسي هم ذكر خدا و نعمتهاي او توصيه شده  قرآندر 

وي پيامبران با شخصيتهاي ضد ديني چون ). از آن سو، حتي هدف از گفتگ110است (مائده: 
رود بسيار ياد خدا  ). از مؤمنان انتظار مي44فرعون هم آن است كه ايشان را متذكر كنند (طه: 

)، كه حتي در ميدان جنگ و در 43ـ41كنند؛ نه تنها هر صبح و شام تسبيحش گويند (احزاب: 
، ص 19ق، ج 1415ك: ابن عساكر، ؛ نيز ن45اوج گرفتاريها هم از آن غفلت نورزند (انفال: 

)؛ امري كه بر پاية نقلها، برخي مفسران كهن همچون ابن عباس از آن ضرورت ذكر خدا در 52
؛ نيز 353ـ352، ص 5ق، ج 1415اند (طبري،  ترين موقعيتها را دريافته همة احوال، حتي بحراني

  ).171، ص 15، ج تا بي؛ فخر رازي 20، ص 10نك: همان، ج 
است. براي » ايمان«ت ذكر تا اين حد، نتيجة عملي آن در هدايت انسانها به سبب اهمي

شدن يا به ياد » متذكر«هدايت عموم انسانها و ايمان آوردنشان در همين دورة كوتاه عمر، 
حال، از آنجا كه ايمان در كاربردهاي قرآنيش مفهومي  اين ). با37آوردن كافي است (فاطر: 

شود، تذكر هم در  دي در سطوح مختلف ارتباط با خدا طلب ميمراتب است و از افرا ذو
  ترين بندگان خداوند نيز نافع باشد. تواند روي دهد؛ چنان كه براي مؤمن سطوح مختلفي مي

توان در نحوة  ترين تفاوت را ميان اصناف مختلف مردمان مي كريم، اصلي قرآناز نگاه 
كساني هستند كه خودشان در همه حال به ياد  شان با ذكر خدا بازشناخت. خردمندان رويارويي

هايش را به ياد اينان بياورد. اين  ). الزم نيست كسي خدا و نشانه191خدايند (آل عمران: 
اي قرار گرفتند از آن ساده  شناسند و اگر در برابر نشانه ها را مي بندگان خاص، خود نشانه

توانند برخي نعمتهاي خاص االهي را  ي). از همين رو، تنها ايشان م73گذرند (فرقان:  نمي
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دهد نيز، چيزي  ). هدية نابي كه خدا به برخي از اين بندگان خاص خود مي269دريابند (بقره: 
  ).46از جنس تذكّر است (ص: 

اي بعد از اين بندگان خاص، مؤمناني حقيقي هستند كه وقتي خدا به يادشان  در مرحله
افتند  )؛ چنان كه به سجده مي2گيرد (انفال:  وجودشان را فراميشود، هيجاني عاطفي  آورده مي

رود كه  ). از ديگر مؤمنان هم انتظار مي15ورزند (سجده:  كنند و تكبر نمي و خدا را تسبيح مي
  ).16در برابر ذكر خدا خاشع گردند و مشابه اينان رفتار كنند (حديد: 

). در ردة بعد، كافران 142كنند (نساء:  ياز آن سو، منافقان، رياكارند و خدا را كم ياد م
اي در برابر چشم و گوششان كشيده شده است؛  كنند؛ كه اساسا پرده خدا را نه فقط ياد نمي

). آنها نه فقط خودشان 101شنوند (كهف:  بينند و نه مي هاي خدا را نه مي چنان كه نشانه
آورند (صافات:  ز به خاطر نميشوند، باتوجهند، كه اگر حتي توسط ديگران هم يادآوري  بي
اي به  ). اگر به فرض نشانه36). حتي حاضر نيستند نام خداي رحمان را بشنوند (انبياء: 13

). آنها با 2؛ انبياء: 14ـ12كنند (صافات:  گيرند و تمسخر مي يادشان آورده شود، به شوخي مي
اي تأمل  ) و اگر نشانه41ء: افزايند (اسرا شنيدن اين يادآوريها جز به دوري و نفرت خود نمي

شوند و  رو مي هاي خدا روبه ). به مرور كه با نشانه46كنند (اسراء:  برانگيز ببينند، پشت مي
شوند و بدين سان، به  نمايند، مبتال به قساوت قلب يا همان بيماري احساس مي خشوع نمي

كنند و اگر از  تنفر مي )؛ چنان كه اگر خدا نزدشان ياد شود ابراز16گرايند (حديد:  فسق مي
، ص 3تا، ج  سمرقندي، بي؛ نيز نك: ابوليث 45بتهايشان سخن رود، خشنود مي شوند (زمر: 

180 .(  
). 15ورزند (سجده:  هاي خدا، استكبار مي آن گاه به جاي خشوع و تواضع در برابر نشانه

). بعضي از 22؛ سجده: 57ترين اشخاصند و هرگز هدايت نخواهند شد (كهف:  اينان ظالم
دهند خدا  شوند و اجازه نمي ايشان در صحنة اجتماعي نيز با همين روحية مستكبرانه ظاهر مي

اي  شوند، همانهايند كه چنين روحيه ). اقوامي كه عذاب مي114در مساجدش ياد شود (بقره: 
  ).71آيد (يونس:  هاي خدا بر آنها گران مي در ميانشان فراگير است و يادآوري نشانه

شوند،  فزون بر آن كه طبقات مختلف مردم نزد خدا بر پاية ميزان يادآوريشان شناخته ميا
مراتب اجتماعي جامعة اسالمي نيز با ميزان ذكر هر طبقه ارتباطي محسوس دارد. پيامبران االهي 

از همسران پيامبر (ص) نيز، به ). 41اند كه خدا را بسيار ياد كنند (آل عمران:  بدان امر شده
رود فراتر از يادكرد آيات خداوند، حكمتهايي را  ب موقعيت اجتماعي حساسشان انتظار ميسب

  ).34شود، به خاطر آورند (احزاب:  كه در خانة شان آموزش داده مي
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هايي كه خدا براي متذكر شدن انسانها در هستي قرار داده است، هنوز  با وجود همة نشانه
ها بازمانند. از اين رو  شه كنند و از توجه به نشانهممكن است بسياري از انسانها غفلت پي

نمايد.  فرستد و تا چنين نكند، هرگز قومي را عذاب نمي خداوند براي همة اقوام يادآوراني مي
گويي توجه دادن انسانهاي غافل به خدا و جايگاهش در هستي، حقي فطري و طبيعي براي 

  انسان است. 
كه گرچه هدف خداوند مبني بر متذكر كردن خلق بر پاية همين حق فطري انسان است 

خورد  هم پيوند مي» نذير« شود، همواره با ارسال يك هاي طبيعي خدا تأمين مي با تكيه بر نشانه
، 50هاست (ذاريات:  واقع كارش بازتفسير توحيدي اين نشانه )؛ نذيري كه به50ـ47(ذاريات: 

شود كه خداوند ذكر خويش بر آنها نازل  ي). حتي اسرافكاري و اعمال بد يك قوم سبب نم51
اند؛ حتي براي آن  نكند. از همين روست كه پيامبران بسياري به اقوام پيشين هم فرستاده شده

). كار پيامبر (ص) به عنوان نذير آن 7ـ5كردند (زخرف:  اقوام كه پيامبران خدا را تمسخر مي
سود » ايمان«تنها به برخورداران از  است كه براي مردم ذكري اقامه كند؛ و البته اين ذكر

  ). 55رساند (ذاريات:  مي
ذكر نازل شدن از جانب خدا، مقدمة هدايت و هم عذاب است و چه بسيارند مردمي كه 

هر  ).10ـ8اند (طالق:   اند و عذاب شده بعد از دريافت ذكر، از امر خدا و رسوالنش سرپيچيده
شوند  كنند و ديگران عذاب مي نجات پيدا مي» ل ذكراه«گاه خداوند ذكري بر قومي نازل كند، 

  ).165(اعراف: 
ارسال پيامبر اكرم (ص) نيز، همچون همة پيامبران پيشين االهي، با نظر به همين حق 

 قرآنفطري و طبيعي انسان براي خروج از غفلت و متذكر شدن صورت پذيرفته است. گاه در 
). حتي 11ـ10كه خدا بر مردم فرستاده (طالق: شود كه رسول خدا، همان ذكري است  گفته مي

شود  از عذاب كردن اقوام بدون ارسال چنين يادآوراني همچون ظلم در حق بندگان ياد مي
؛ نيز 9، 6شناسانده (حجر:  قرآنذكر نامي براي خود ). به همين ترتيب، 209ـ208(شعراء: 

آوري براي جهانيان نيست (آل چيز جز ياد قرآنشود محتواي  )، و بارها تأكيد مي55مدثر: 
بيان شده، براي همين  قرآن). مـَـثــَلهايي نيز كه در 52؛ قلم: 2؛ اعراف: 90؛ انعام: 58عمران: 

  ).25است كه افراد يادآور شوند (ابراهيم: 
تر دارد و ناظر به گزارشهاي پندآموز كهني  كريم، ذكر مفهومي مضيق قرآندر برخي آيات 

تواند  )؛ گزارشهايي كه مي83؛ كهف: 58از اقوام پيشين است (براي نمونه، نك: آل عمران: 
؛ براي 10هويت اجتماعي را تقويت بخشد و بدين سان، ماية شرف و بزرگي قوم باشد (انبياء: 
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)؛ زيرا چنان كه گفته شد، ذكر هر چيز، 11ـ10/ 17ق، 1415تفسير ذكر به شرف، نك: طبري، 
مردمان يك جور بزرگداشت آن است. شايد با نظر به همين كاركردهاي اجتماعي ذكر است كه 

  . يم، از بندگان مخلص خداوند بوديمگفتند اگر ما هم ذكري از پيشينيان داشت مكه مي
 ).170ـ167ن كفر ورزيدند (صافات: بااينحال، وقتي خداوند برايشان ذكر فرستاد، بدا

)؛ ذكري 48اسرائيل ذكرهايي نازل كرده (انبياء:  خداوند بر پيامبران و اقوام پيشين همچون بني
). در همين فضا گاه به پيروان 54ـ53كه ماية هدايت و يادآوري صاحبان فكر بوده است (غافر: 

؛ قومي فرهيخته در ساية دريافت ذكر شود گفته مي» اهل ذكر«اسرائيل،  اديان پيشين خاصه بني
؛ براي جايگاه فرهنگي 7؛ انبياء: 43از جانب خدا كه حتي مرجع پرسشهاي قوم عربند (نحل: 

كريم بر ذكر همچون عاملي هويت  قرآناسرائيل در عربستان پيش از اسالم و نيز، تكية     بني
  ).631ـ629ش، 1383بخش به يك قوم، نك: مهروش، 

شود كه ذكر مخاطبان  خود نيز، به مثابة كتابي شناسانده مي قرآنفرهنگي در اين فضاي 
). از همين رو 44؛ زخرف: 50ـ48، 24، 10(ص) و هم ذكر پيشينيان در آن است (انبياء:  پيامبر

از يك موضوع خاص است » ذكري«شود كه  ، با اين توضيح آغاز ميقرآنبرخي بخشهاي 
، در آيات بعد با كليشة بياني قرآنربردهاي كلمة ذكر در ). بسياري از كا99؛ طه: 2(مريم: 

، يا اهميت چنين ذكري، برخي قرآنهمراهند؛ بدين معنا كه بعد از تأكيد بر ذكر بودن ...»  اذ«
اند (براي نمونه،  مسائل شايان توجه اجتماعي از دوران گذشته و حال نيز، عمال ذكر گرديده

، تبيين همان اموري است كه پيامبر قرآنهاي »اذ«عموم ي، به بعد). به عبارت 50نك: انبياء: 
(ص) نيز، خود  (ص) بايد به ياد آورد. بر اين پايه، وحي همچون يك منبع معرفتي براي پيامبر

  يابي به ذكر است. اي براي دست شيوه
كريم بر ضرورت ذكر، فوايد آن است. اين فوايد براي اصناف مختلف  قرآنسبب تأكيد 

مند نگردد. هدف از  ظر ايمان تفاوتهايي دارد؛ اما صنفي نيست كه از اين فوايد بهرهمردم از ن
)؛ بدين سان، گروهي انذار 44ارسال ذكر آن است كه مردمان به تفكر واداشته شوند (نحل: 

). 63شوند و گروهي خويشتنداري پيشه كنند و همگي به رحمت خدا دست يابند (اعراف: 
؛ 198از خدا و نعمتهايش، يك شيوة سپاسگزاري از خداست (بقره:  توضيح اين كه ياد كردن

   ).62فرقان: 
هر گاه كسي نعمت خدا را به خاطر بياورد كه كتاب و حكمت بر بندگان خود ترديد  بي

) و بدين سان، انذار خواهد 231نازل كرده است، آيات االهي را سبك نخواهد شمرد (بقره: 
تبعيت از ذكرند، حتي در پنهانگاه از خدا خشيت و خوف دارند  شد. از ديگر سو، آنها كه اهل
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كنند (آل عمران:  ). اگر احيانا گناهي نيز مرتكب گردند، چون متذكر شوند، توبه مي11(يس: 
شوند  ). اگر هم خويشتندار باشند، هر گاه شيطان قصد فريبشان كند يادآور مي126؛ توبه: 135

كريم تأكيد شده است آنان كه  قرآن). بر همين اساس در 201: يابند (اعراف و بابصيرت، راه مي
رسند  نفس خود را تزكيه، و ولي نعمت خود ـ خداوند ـ را به بزرگي ياد كنند، به رستگاري مي

  ).15ـ14(اعلي: 
افزون بر فوايد پيش گفتة ذكر خدا براي رستگاري اخروي، در زندگي دنيوي هم ذكر 

شود كه عواطف متالطم انسان تنها با ياد خدا آرامش  ين تأكيد ميبر ا قرآنخدا نافع است. در 
)؛ خالف كافران كه به 28رسند (رعد:  مؤمنان در اثر ذكر خدا، به اطمينان قلب ميپذيرد.  مي

). از همين رو ذكر 126شوند (توبه:  سبب دوري از ياد خدا، دچار بيماري احساس و عاطفه مي
). گذشته از 74، 69؛ اعراف: 45گاري مؤمنان است (انفال: كثير خدا و نعمتهايش موجب رست

) و بدين سان، 152اين، اگر كسي خداوند را ياد كند، خدا هم او را ياد خواهد كرد (بقره: 
  ارتباط عاطفي وي با خدا محكم خواهد شد.

اقامة نماز، پرداختن  قرآنفوايد دنيوي ذكر خدا محدود به رضايتهاي فردي نيست. در 
؛ نور: 35نشين شده است (احزاب:  و صدقات، روزه گرفتن، و پاكدامني با ذكر خدا همزكات 

)؛ گويي كه اين اعمال خير، نتيجة ذكر خداست. همچنين، در بحث از رويارويي با مشركان 37
نشين شده است؛ گويي ذكر كثير خدا  در جنگ هم امر به ثبات قدم، با امر به ذكر كثير خدا هم

كنند، در  كساني كه خدا را بسيار ياد ميگذشته از اين، ). 45واهد انجاميد (انفال: به ثبات قدم خ
بدين سان، كثرت ياد خداوند، نه ). 21يابند (احزاب:  وجود پيامبر اكرم (ص) الگويي نيكو مي

  ).10شود (جمعه:  تنها سبب رستگاري و فالح فرد، كه موجب رستگاري همة افراد جامعه مي
  
  دوري از ذكر و اسباب و علل و پيامدهاي آن .1-3

با همة فوايدي كه ذكر براي فرد و جامعه دارد، گاه ممكن است عواملي سبب غفلت از آن 
). براي برخي 63؛ كهف: 42كند (يوسف:  ). برخي را شيطان از ذكر غافل مي29(فرقان: شوند 

منديهاي دنيوي  كثرت بهره ). برخي به خاطر37ديگر، اشتغاالت روزمره مانع است (نور: 
)، يا تحت تأثير 29)، و برخي ديگر نيز به خاطر پيروي از دوستان (فرقان: 18(فرقان: 
)، يا به خاطر فاصلة فرهنگي كه ميان خود با مؤمنان 9هاي خانوادگي و مالي (منافقون:  مشغله

انند. برخي اشخاص م ) غافل مي110شود مؤمنان را تمسخر كنند (مؤمنون:  بينند و سبب مي مي
). سرآخر، سبب 28شود (كهف:  را هم تبعيت از هواي نفس موجب غفلت از ياد خدا مي
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غفلت برخي ديگر هم آن است كه به دريافت ذكر و دليلي مختصر از جانب خدا قانع نيستند و 
اي سرگشاده برايشان  انتظار دارند خداوند به جاي ارسال تذكره و يادآوري مختصر، نامه

  ).52ـ50ستد (مدثر: بفر
اگرچه متذكر شدن كاري ساده، و اموري نيز كه بايد به ياد آورده شود روشن و آشكار 

). 9شوند كه صاحب فكر باشند (زمر:  از ميان عموم مردم در عمل تنها كساني متذكر مياست، 
دارند » لبق«). آنها كساني هستند كه 55رساند (ذاريات:  متذكر شدن هم تنها به مؤمنان سود مي

)، يا به بياني ديگر، از نظر عاطفي خوف و خشيتي در برابر سخن حق در وجودشان 36(ق: 
توانند از  )، و مي37ـ36كنند (ق:  دهند، با دقت نظر مي ). اينان گوش فرامي10هست (اعلي: 
: ). خدا دل ايشان را براي پذيرش حق گشاده است (زمر13اند، بازگردند (غافر:  راهي كه رفته

) 22)، قلبهاشان سخت شده است (زمر: 37). آنان هم كه از نظر عاطفي بيمار دلند (نك: ق: 22
هايي براي  )، هرگز متذكر نخواهد گشت؛ حتي اگر خداوند فتنه11و به شقاوت مبتاليند (اعلي: 
  ). 126تذكارشان فروفرستد (توبه: 

طفي هم دارد و اگر بدين سان، گرچه ذكر خداوند كوششي معرفتي است، ابعادي عا
كسي دچار مشكالت عاطفي باشد، نسبت بدان انتباه پيدا نخواهد كرد. از همين روست كه 
پيامبران حتي در هنگام رويارويي با فرعون، بايد با وي به نرمي و لطافت سخن گويند؛ چرا كه 

  ).44بدون تأثير عاطفي تذكري حاصل نخواهد شد (طه: 
هم از پيامدهاي چنين رفتاري گسترده و سهمگين است.  سبب متذكر نشدن هر چه باشد،

هر گاه ). 44پيامبر خدا و هم از قومش در پي دريافت ذكر بازخواست خواهد شد (زخرف: 
). بااينحال، گاه خداوند 70؛ يس: 18گردند (فرقان:  قومي از يادآوري بازماندند، هالك مي

بلكه بدان اميد كه متذكر شوند (اعراف: فرستد؛  عذابي را بر قومي نه براي هالكشان فرومي
). به 57). حتي گاه براي آن كه كافران متذكر شوند، جز پيكار با ايشان راهي نيست (انفال: 130

هر كسي نيز كه از ياد خداوند اعراض كند، خدا بر وي عذابي فزاينده فروفرستد همين ترتيب، 
شود فرد را با  خداست، موجب مي). چنين اعراضي كه ناسپاسي و كفر نسبت به 17(جن: 

  ).41ـ40صورت به آتش درافكنند (فصلت: 
سبب آن است كه با روي گرداندن فرد از ياد خداي رحمان، شيطاني بر وي مسلط 
خواهد گشت كه دايم با او همنشين خواهد شد؛ آن سان كه از راه خدا بازماند و بااينحال، 

). آن كه از ياد خدا بازماند، به 37ـ36(زخرف: گمان كند كه راه هدايت را بازشناخته است 
). او در اين دنيا زندگي سختي را 28روي و پيروي از هواي نفس بيفتد (نك: كهف:  زياده
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)؛ شايد از اين رو كه 124(طه:  تجربه خواهد كرد و روز قيامت نيز، نابينا محشور خواهد شد
  ند را درنيافته است.)، و ذكر خداو72در دنيا هم كور باطن بوده (اسراء: 

حتي غفلت كوتاه مدت از ياد خدا نيز پيامدهاي ناگوار دارد. مؤمنان اگر از ياد خدا غافل 
). از ياد بردن خدا گاه ممكن است سبب شود فرد با 9گردند، زيان خواهند كرد (منافقون: 

بايد فرد به  نگردند همنشين گردد. اگر چنين شد، كساني كه به ديدة انكار به آيات االهي مي
(ص) نيز، ). حتي پيامبر خدا68محض يادآوري از ادامة همنشيني با ايشان پرهيز نمايد (انعام: 

  ).29اند، روي گرداند (نجم:  گاه موظف شده است از كساني كه ياد خدا را فرونهاده
هاي ساده و قابل انكار، جاي  تدريج نشانه آخرين مهلت براي تذكر، وقتي است كه به

كريم  قرآندر كافران دهند.  هاي انكارناپذير مي هاي االهي و نشانه خود را به تحقق عيني وعده
شوند كه اگر براي ايمان آوردن منتظر تحقق عيني وعدة عذاب خدايند،  گاه سرزنش مي

خواهند،  اي فراتر مي اكنون فرارسيده است و از آن سو، اگر نشانه يامت همهاي وقوع ق نشانه
بايد بدانند كه هر گاه قيامت واقع شود، متذكر شدن هيچ نفعي بديشان نخواهد رساند (محمد: 

18.(  
  
  ذكر آييني .1-4

كريم، ذكر  قرآنبا توجه به معناي ضمني ذكر و داللت آن بر گراميداشت امر مذكور، در ادبيات 
اي براي بزرگداشت خدا و  شيوه ـ ـ فراتر از روشي براي كسب معرفت نسبت به هستي

گزاري در  كريم به مثابة نمود عيني حق قرآنقدرشناسي نعمتهاي او نيز هست. ذكر خدا در 
برابر وي، اعتراف به جايگاهش در هستي، و قدرشناسي نعمتهايش نيز مطرح شده، و 

توان در گسترة وسيعي از آيات، از نخستين  ختلف يافته است. اين معنا را ميكاربردهاي آييني م
  (ص) سراغ گرفت.  آيات نازل شده در مكه تا سالهاي آخر عمر پيامبر اكرم

شود كه نام ولي نعمت خود را  هاي نازل شده، به پيامبر دستور داده مي در نخستين سوره
)؛ زيرا آنان كه پاكي ورزند و نام ولي نعمت 8مل: به ياد آورد و از ديگران جدايي گزيند (مز

). به تدريج در 15ـ14رسند (اعلي:  خود ياد كنند و او را دعا گزارند، به فالح و آسودگي مي
تر، ميان ذكر كردن خدا و  هاي بعد ميان ذكر كردن خدا و تسبيح او، يا حتي به طور كلي سوره

يي بارزترين نمود ذكر خدا، بر زبان آوردن عباراتي شود؛ گو گفتارهايي آييني پيوند برقرار مي
  ). 13آييني است (زخرف: 



  55    تاريخ انگارة ذكر در فرهنگ اسالمي

شود كه ذكر خدا  تري نيز براي چنين ذكري تعيين، و مقرر مي حتي وقت و شيوة مشخص
مقارن با تسبيح و سجود شبانه، و پيش از طلوع و غروب خورشيد و در صبح و شام، 

). مسجد نيز همچون 205اعراف: ؛ 25سان: متضرعانه و با صداي خفيف صورت گيرد (ان
  ).40شود كه جايگاه ذكر خداوند است (حج:  مكاني شناسانده مي

)، 14تدريج آيين زمانمند نماز با آداب مشخصش همچون روشي براي ذكر خدا (طه:  به
شود نماز در اصالح رفتار  شود. آن گاه كه توضيح داده مي و حتي بارزترين شيوة ذكر مطرح مي

؛ 45(عنكبوت: » البته فوايد ذكر خدا از اينها نيز باالتر است«شود  د چه اثري دارد، گفته ميفر
؛ همچنين، براي تفسيري ديگر از اين آيه و نقد آن: 517، ص 2م، ج 2000نيز نك: ابن عبدالبر، 

)؛ گويي از نگاه مخاطبان جاي ترديد نيست كه نماز، فرد 176ـ175ش، 1363ابن طاووس، 
  ). 9؛ جمعه: 91؛ مائده: 239ها، نك: بقره:         مصاديق ذكر خداست (براي ديگر نمونهاعالي 

با توجه به ماهيت نماز همچون ذكر است كه در مواقع اضطرار همچون زمان پيكار كه 
توان اول وقت اقامة نماز كرد، ذكر خدا همچون روشي جايگزين تا زمان رفع اضطرار و  نمي

). چنان كه مشهود 103شود (نساء:  ني ديگر از وقت موسعش مطرح ميگزاردن نماز در زما
  پذيرد. است، با گذر از آيات مكي به آيات مدني، تأكيد بر ذكر آييني فزوني مي

توان گرايش به بازنمودن تفسيري آييني از مفهوم ذكر را در آيات مدني ديگري نيز با  مي
آيات مدني حج نيز همچون آييني براي ياد خدا  درمضمونهاي متفاوت بازجست. براي نمونه، 

شود. بر پاية گزارشها در دوران اسالمي، پيش از اسالم عربها پدران خويش را  بازنموده مي
، ص 1ق، ج 1403؛ صنعاني، 106، ص 1ق، ج 1424مقاتل، خواندند ( هنگام حج به بزرگي مي

همچون ركن يا حجر االسود نيز مكانهاي خاصي ). حتي   بب 404، ص 2ق، ج 1415؛ طبري، 79
ق، ج 1399شده است (ابن اثير،  ناميده مي» مذكـَر«اند،  كرده كه مردم براي ذكر آنجا اجتماع مي

ترجمه كرد و احتماال حاكي از وجود » مكان يادمان«)؛ تعبيري كه بايد آن را 163، ص 2
ادمان، نك: مشكور، يادمانهايي خاص در اين مكانها ست (براي كاربرد ذكر به معناي ي

صدور فرمان االهي مندرج در زبور بعد از ساخت  105؛ نيز انبياء: 267، ص 1ش، ج 1356
  ذكر يا همان هيكل).

گذشت، ايام حج  باري، عربها در دوران پيش از اسالم رسم داشتند كه وقتي كسي درمي
شوند  مأمور مياكنون مسلمانان  ).210ـ209، ص 9ق، ج 1414گفتند (زبيدي،  ذكر خيرش مي

شود كه براي  ). افزون بر اين، گفته مي203ـ198خدا را در ايام حج به بزرگي ياد كنند (بقره: 
هر امت منسكي تشريع شده است تا با اجراي آن، اسم خدا را به شكرانه روزي گرفتن از 
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يز، ). خارج از ايام حج ن34، 28گوشت حيوانات ياد كنند و حج هم از اين قبيل است (حج: 
آيينهاي يادكرد خدا به پاس روزي گرفتن از گوشت حيوانات، بايد هنگام ذبح مراعات شود 

  ).36؛ حج: 121، 118؛ انعام: 4(مائده: 
سرآخر، در آيات مدني پس از توصيه به مشاركت گسترده در آيين نماز جمعه، توصيه 

شاركت جويي در نماز و مندي از ديگر نعمتهاي خدا و خارج از وقت م شود كه هنگام بهره مي
وعظ روز جمعه هم ذكر او فراوان صورت پذيرد؛ مثال، وقتي كه فرد با كسب و كار از فضل 

صراحت همچون  ). در اين آيه گرچه ذكر خدا به10جويد (جمعه:  اي براي خود مي خدا بهره
است؛  سخن رفته رفتاري آييني بازنموده نشده، از آن همچون جايگزيني براي يك عمل آييني

(ص) توسعه ياديني كه پس از عصر پيامبر اكرمآييني مركب از نماز و وعظ؛ همان عناصر بن
  يافتند و اشكال متنوع ذكر فردي و جمعي را پديد آوردند.

  
  . توسعة مفهوم ذكر در عصر صحابه و تابعين2

اند؛ امري كه  (ص) سخنان فراوان در فضيلت ذكر نقل كردهصحابة متعدد از قول پيامبر اكرم
دهد بحث در بارة فضيلت ذكر و كوشش براي ترويج آن در عصر صحابه فراگير بوده  نشان مي

  است. 
ق، 1409شيبه،  گاه در اين گفتارها فضيلت تسبيح و حمد خدا با داراييهاي بسيار (ابن ابي

، يا حتي هر چه در »)القيان البيض« 236، ص 8ج )، كنيزكان سفيد روي (همو، 232، ص 8ج 
شود؛ همچنان كه گاه نيز اين روايات، ذكر را  ) مقايسه مي233، ص 8جهان هست (همو، ج 

)، آزاد كردن بردگان (ابن 440، ص 3تا، ج  چون صدقة در راه خدا (احمد بن حنبل، بي
ق، ج 1409شيبه،  ان (ابن ابي)، و حتي برتر از جهاد با دشمن237، ص 8ق، ج 1409شيبه،  ابي

) 236، ص 5ق، ج 1409شيبه،  ) و دواندن اسبها در اين راه (ابن ابي236ـ235، ص 8
در روايات منقول از پيامبر  ). حتي39ـ38، ص 1ق، ج 1370نمايانند (نيز نك: برقي،  مي
ترين عمل از آتش دوزخ است (ابن  بخش رود كه ذكر نجات (ص) بر اين تأكيد مياكرم

  ).235، ص 8ق، ج 1409شيبه،  ياب
  
  ذكر به مثابة آييني فردي .2-1

(ع)، ابوذر، اي از صحابة پيامبر(ص)، همچون علي ، طيف گستردهبر پاية إسناد روايات
ابوهريره، ابودرداء، سلمان فارسي، جابر بن عبدااهللا انصاري، ابوسعيد خُدري، معاذ بن جبل، و 
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اند. براي نمونه، معاذ بن جبل ذكر خدا را بيش از  يي بودهابوموسي اشعري از مروجان ذكر گو
). او از 211، ص 1، ج ق1406نمايانده است (مالك بن انس،  هر چيز ماية نجات از دوزخ مي

شايد هميشه بعد از هر نمازي دعا كرد كه خدايا مرا بر ذكر  كند كه مي (ص) نقل ميقول پيامبر
  ). 245، ص 5تا، ج  بن حنبل، بي و شكر و طاعت خويش ياري كن (احمد

اي كه در آن ذكر باشد يا نباشد، نقل  (ص) در بارة خانهابوموسي اشعري از قول پيامبر
 ).134، ص 3م، ج 1959كند كه فرق اين دو مانند فرق زنده و مرده است (ابن حبان،  مي

). 211، ص 1ك، جنشاند (مال با جهاد برتر مي شخصيتي مثل ابودرداء هم ذكر خدا را در قياس
(ص) حتي ذكر زياده را در حدي كه ديگران خدري نيز نقل شده است كه پيامبر از ابوسعيد

جابر بن  ).99، ص 3م، ج 1959پسنديده است (ابن حبان،  فرد را به جنون محكوم كنند، مي
ق، ص 1406كرد (بخاري،  عبداهللا انصاري هم بر خاصيت ذكر در دفع شر شيطان تأكيد مي

  ).396ق، ص 1409عسكري،  تفسير؛ 260
گفتارهاي منسوب به  ذكر در اين عصر آييني فردي براي بزرگداشت خداوند است. در

(ص) نقل شده، ذكر نه ه وساطت صحابه از قول خود پيامبر(ص) و هم در آنچه بصحابة پيامبر
لبها  حركت وضوح با همچون يك فعاليت ذهني محض، بلكه رفتاري زباني است؛ رفتاري كه به

ام به ياد من لبان خويش را  (ص) نقل شده است كه تا هر گاه بندهمرتبط است. از پيامبر
هاي      ؛ براي برخي نمونه1246، ص 2تا، ج  بجنباند، نزد وي حاضر خواهم بود (ابن ماجه، بي

وافترض من « 183، خطبة »و ارجف الذكر بلسانه« 83ق، خطبة 1417، نهج البالغهديگر، نك: 
  »).السنتكم الذكر

شود.  اختالف نظرهايي نيز در ميان عالمان اين دوران بر سر تعيين مصداق ذكر ديده مي
نهد و بهترين دعا را  ق) ميان دعا و ذكر تمايز مي78جابر بن عبداهللا انصاري (د شخصيتي چون 

؛ طبراني، 113ق، ص 1407دنيا،  شناساند (ابن ابي تهليل، و بهترين ذكر خدا را تحميد مي
). 130، ص 5ق، ج 1403؛ ترمذي، 1249، ص 2تا، ج  ؛ قس: ابن ماجه، بي436ق، ص 1413

گرفته، يا كمينه، بارزترين مصداق ذكر خدا را حمد  مد مترادف ميگويي جابر ذكر خدا را با ح
  ). 260ق، ص 1406دانسته است (براي نمونه، نك: بخاري،  او مي

ق) نيز منتسب گرديده است (ابن حبان، 60سفيان (د  همين رويكرد به معاوية بن ابي
ترين ذكر تهليل در روايتي منقول از ابوسعيد خدري، به). از آن سو، 96، ص 3م، ج 1959

)؛ همچنان كه ترويج ذكر الحول به 209، ص 6ق، ج 1348شود (نسائي،  شناسانده مي
). به نظر 1256، ص 2تا، ج  ابوموسي اشعري و ابوذر غفاري منتسب شده است (ابن ماجه، بي
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ق ديگر پايان يافته است 2رسد اين اختالف نظرها در بارة مصداق ذكر در نيمة اول سدة  مي
  ).330ـ329، ص 3ش، ج 1363ي، (كلين

با گذر تدريجي از عصر صحابه به عصر تابعين، از يك سو گسترش هر چه بيشتر 
فرهنگ ذكر و از ديگر سو، پديد آمدن رويكردهايي انتقادي را نسبت به گسترش فرهنگ ذكر 

ذكر كساني در اين دوره بيشتر بدين گرايش دارند كه بر خاستگاه ذهني  توان مشاهده كرد. مي
  تر از حضور خدا در ذهن فرد بنمايانند.  اهميت اصرار ورزند و ذكر لفظي را كم

ق) نقل شده است كه تا هر 81براي نمونه، از ابوعبيده عامر بن عبداهللا بن مسعود (د 
زمان دل شخص به ياد خدا باشد، او در نماز است؛ حتي اگرچه در بازار گام بردارد؛ البته اگر 

شيبه،  لب، ذكر خدا را بر زبان خويش هم جاري نمايد، بهتر است (ابن ابيافزون بر حضور ق
ورزيده است كه ذكر خدا  ق) بر اين تأكيد مي95  سعيد بن جبير (مق ).237، ص 8ق، ج 1409

 قرآنهمان طاعت خداوند است و اگر كسي از خدا طاعت نكند، گرچه بسيار تسبيح و تالوت 
  ). 326، ص 4ق، ج 1413؛ ذهبي، 365، ص 10ق، ج 1400كند، به وي سود نبخشد (مزي، 

ق) واعظ 110ق) تابعي اهل بالد جزيره و بالل بن سعد (د ح 117از ميمون بن مهران (د 
تا،  ؛ همو، بي58ق، ص 1408دنيا،  ابن ابي( و قاص دمشق نيز مضمونهايي مشابه نقل شده است

  ).90، ص 2ش، ج 1363ليني، ؛ نيز براي انتساب اين مضمون به علي (ع)، نك: ك106ص 
  
  هاي ذكر پديد آمدن حلقه .2-2

از رويدادهاي مهم عصر صحابه كه گسترش فرهنگ ذكر جمعي را در پي داشت، پديد آمدن 
حلقات ذكر در ميان سپاهيان كشورگشا و توسعة تدريجي اين اجتماعات بود. پيش از اين ذكر 

بلند كردن صدا به ذكر اند  ن كه مثال گفتهجمعي البته در مواقعي خاص رواج داشت؛ چنا دسته
ق، 1403(ص) مرسوم بوده است (صنعاني، هنگام خروج از مسجد، زمان پيامبربعد از نماز و 

  ).204، ص 1ق، ج 1315؛ بخاري، 245، ص 2ج 
مرور  رسد كه جريان فتوح و پيامدهاي اجتماعي آن سبب شد به بااينحال، به نظر مي

ذكر آييني جمعي در جامعة اسالمي پديد آيد. در داستانهاي فتوح فرهنگي با محوريت  خرده
اند و  شام، از اين سخن رفته است كه در ميان مسلمانان، گروهي قاري و گروهي هم ذاكر بوده

اند  گفته ).80، ص 2تا، ج  ، بيفتوح الشاماند ( كرده هر دو گروه، لباسهايي پشمين به تن مي
رسانند. وي  در كوفه سالمت مي» اهل ذكر«او گفت برادران تو از  فردي نزد ابودرداء رسيد و به

). اين 434، ص 2ق، ج 1349را پيشواي خود قرار دهند (دارمي،  قرآنهم نصيحتشان كرد كه 
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در آن دوره به معناي گروهي خاص به كار » اهل ذكر«دهد كه اصطالح  قبيل روايتها نشان مي
راي اشاره به قراء كوفه و شام باشد (براي اين گروه و رفته است. شايد اهل ذكر تعبيري ب مي

  ).83ـ81ش، ص 1392هايشان، نك: پاكتچي،    انديشه
» جهاد«در نسل صحابة پيغمبر، شخصيتي از قراء شام چون ابودرداء ذكر خدا را با اين كه 

براي )، يا مثال ابوهريره بهترين مصداق 211، ص 1نشاند (مالك، ج  كند و برتر مي قياس مي
نماياند  ) را حضور مستمر در مجالس ذكر بازمي200(نك: آل عمران: » رِباط«اصطالح قرآني 

)، نشان از آن دارد كه نخست ذكر به مثابة عبادتي جايگزين 521، ص 1ق، ج 1403(صنعاني، 
  جهاد رواج يافته است. 

از يك سو هاي ذكر جمعي مربوط به دوراني باشد كه  بر اين پايه، شايد گسترش حلقه
مسلمانان با پايان يافتن فتوح در جستجوي عبادتي جايگزين براي نايل شدن به همان ثواب و 

اند پس از پايان فتوح نيز ارتباطات فرهنگي خود را با  خواسته اند و از ديگر سو، مي فضل بوده
  همرزمان پيشين در قالب آييني عبادي حفظ كنند.

هاي ذكر بوده است. وي از قول پيامبر  قان اين حلقهبر پاية روايتي، معاويه هم از مشو
كند  اند مباهات مي اكرم(ص) گويد خداوند به كساني كه تنها به قصد ذكر گويي گرد هم آمده

). نبايد اين ترويج حلقات ذكر توسط سياستمداري چون او 96، ص 3م، ج 1959(ابن حبان، 
نين اجتماعاتي ريشه در كاركردهاي ترديد اين رويكرد مثبت به چ را تصادفي دانست. بي

  سياسي چنين اجتماعاتي داشته كه مطلوب وي بوده است (نك: سطور پسين).
عبداهللا بن زبير بود.  8آييها سرگرمي در اوقات فراغت ديگر كاركرد مهم اين گردهم

حسين (ع) هرگز «گويد:  ق) مي61مق) در سخنراني به مناسبت شهادت امام حسين (73(م
هاي ذكر، به  كنار ننهاد و به طرب نپرداخت... و به جاي مشاركت جستن در حلقهرا  قرآن

). در اين تعبير ذكر خدا مجلسي براي پر 364، ص 4ق، ج 1403(طبري، » شكارگاه نرفت
شود. اشاره به چنين كاركردي  كردن اوقات فراغت نيز تلقي، و از اين رو با شكارگاه قياس مي

اي براي اشتغال  شود و فراوان كاركرد ذكر همچون شيوه نيز ديده ميبراي ذكر در آثار متأخر 
نك: اي براي سرگرمي غير ديني قياس شده است (براي نمونه،  متدينانه با غناء همچون شيوه

  ).223، ص 10ق، ج 1355بيهقي، 
(ص) خطاب به اُسامة بن زيد صحابي اي منسوب به پيامبر اكرم پندنامهيك جا در 

شود كه عموم مردم، در مجالس و باشگاهها به خوشگذراني  ين گفته ميق) از ا54ـ7(
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هاي ذكر و در  پردازند و گروهي از مؤمنان واقعي كنج محراب را برگزيده، و در حلقه مي
  ).79، ص 8ق، ج 1415اند (ابن عساكر،  خلوتها مجتمع شده

ء صحابي (د ق) همسر ابودردا81در نسل اول تابعين، مجلس ذكر ام درداء صغير (د 
ق) را نيز بايد ادامة همين جريان دانست. وي از جملة زناني است كه حلقة ذكري داشته، و 32

كرده است (براي  هاي سلوكي خاصي را هم ترويج مي مردان و زناني را گرد هم آورده، و آموزه
م ؛ براي اشاره به تعالي436، ص 4ق، ج 1417اشاره به حلقة ذكر وي، نك: خطيب بغدادي، 

  به بعد). 277، ص 4ق، ج 1413خاص وي و شيوة سلوك وي، نك: ذهبي، 
  
  
  خواني قرآنمجلس  .2-3

يك رويكرد كامال متفاوت ديگر به ذكر در عصر صحابه و تابعين، از آن ابن مسعود و برخي 
ديگر از عالمان اين دوران است. مجلس ذكر از نگاه اينان، همان حلقة قرائت قرآني است كه 

زدند و او برايشان  در زمان خود پيامبر (ص) هم رواج داشت و مردم گرد يك قاري حلقه مي
از قول ابن  ).63، ص 3تا، ج  احمد بن حنبل، بيكرد (نك:  ند و احيانا بحثهايي ميخوا مي قرآن

شوند  ق) نقل شده است كه مجالس ذكر، زنده كنندة علم هستند و موجب مي32مسعود (د 
  ). 179، ص 33ق، ج 1415قلبها خاشع گردند (ابن عساكر، 

تابعين هم تعبير قرآني ق) سرحلقة شاگردان ابن مسعود در نسل 95ابراهيم نخعي (د 
داند (طبري،  مي» اهل ذكر«در سورة انعام را ناظر به » الذين يدعون ربهم بالغداة و العشي«

)؛ چه بسا مرادش همان مشاركت جوياني است كه در محافل قرائت 268، ص 7ق، ج 1415
شدند. در همين دوران كساني در بصره  و بحث وي در بارة احكام شرعي حاضر مي قرآن
اند. ابن سيرين (د  افتاده شده است، به حال صرع مي خوانده مي قرآناند كه وقتي  زيسته مي

ق) از نگاهي انتقادي و ناباورانه گفته است اگر اينان به بلندي رفتند و چنين حالي تجربه 110
  ).231، ص 8ق، ج 1422كردند صادقند (ثعلبي، 

دادند كه  تطبيق مي قرآنهمان حلقات قرائت (ع) نيز تعبير قرآني پيش گفته را با امام باقر
ق، 1415داد (طبري،  آموزش مي قرآنكرد و به نخستين مؤمنان  پيامبر اكرم (ص) خود اداره مي

وي خود همة اعضاي خانواده را هر صبح پيش از طلوع آفتاب گرد ). 269ـ268، ص 7ج 
 قرآنز افراد خانواده قرائت آورد تا با همديگر به ذكر خدا بپردازند. بدين سان، برخي ا مي
، ص 2ش، ج 1363گفتند (كليني،  خواندند، ذكر مي نمي قرآنكردند و برخي ديگر كه  مي
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توان  ترين كاري كه در يك مجلس ذكر مي ). گويي از نگاه صاحبان اين رويكرد، اصلي499
  كريم است.  قرآنكرد، قرائت 

  
  حرفة ذكر گويي .2-4

بر پاية گزارشهاي تاريخي، پيوند خوردن مجالس قصه گويي به مفهوم ذكر و پديد آمدن حرفة 
ذكرگويي، نخستين بار در عصر صحابه روي داده، و به مرور گسترده شده است. پيش از اين 

). ظاهرا در عصر صحابه و 9كريم، نماز جمعه همچون ذكر خدا ياد شده بود (جمعه:  قرآندر 
  شود. ريج هر مجلس وعظي مصداق اين ذكر خدا تلقي ميتد تابعين به

رود.  در برخي روايات ابن مسعود ذكر دقيقا به معناي خطبه و سخنراني و وعظ به كار مي
» ذكر«مثال وي خطاب به شاگردانش گفته است مردم را خسته نكنيد؛ زيرا در اين صورت از 

رديد مراد از ذكر در اين عبارت، ذكر ت ). بي127، ص 9ق، ج 1404شوند (طبراني،  گريزان مي
از قول عايشه نقل شده كه به قاصي گفته است زير لب نيست؛ بلكه منظور، مجلس وعظ است. 

اين گزارشها ). 464ـ463، ص 5تا، ج  سخن كوتاه كند؛ چرا كه ذكر ثقيل است (ابن سعد، بي
هايي در بارة بدكاركرديهاي  گيري حرفة تذكير، نگراني دهد كه از همان آغاز شكل نشان مي

  احتمالي اين حرفه وجود داشته است.
اند كه مذكّر بوده است و بزرگاني  ق) از نسل اول تابعين گفته73در بارة عبيد بن عمير (د 

ق، ج 1413اند (ذهبي،  شده از صحابه همچون ابن عمر در مجلس وعظ و تذكير وي حاضر مي
عصر عمر خليفة دوم به عنوان قاص براي  ). وي نخستين كسي است كه در157، ص 4

ديگران مجلسي بنا نهاد (همانجا). نشستن در مجلس وعظ اين مذكران به قدري صبغة عبادي 
اند  كرده گردانده، و جانب خويش سوي قصاص مي داشته است كه مردمان روي از كعبه بازمي

  ).217، ص 3ق، ج 1403(صنعاني، 
ر مجالس قصاص به عنوان مجلس ذكر آن قدر مهم در اوايل سدة دوم هجري حضور د

اند آيا جايز است همزمان با شنيدن سخن قاص، ذكري  پرسيده شده است كه برخي مي تلقي مي
ديگر زير لب بگويند؛ يا نه؛ بايد حتما فقط به حرف قاص گوش سپرند. براي نمونه، از قول 

به انصات هنگام قرائت  رآنقق) نيز نقل شده است كه در توضيح امر 110حسن بصري (د 
دانسته است (ابن  مي» سكوت در هنگام نماز و ذكر«، چنين دستوري را ناظر به ضرورت قرآن
  ). 363، ص 2ق، ج 1409شيبه،  ابي
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رسد منظور وي از سكوت هنگام نماز، سكوت در هنگام نماز جماعت و به  به نظر مي
يابيم حسن بصري  رسد كه درمي ييد ميقرائت امام گوش فرادادن است. اين درك وقتي به تأ

). بر همين مبنا بايد سكوت 195، ص 6ق، ج 1409شيبه،  خود از قُصاص بوده است (ابي
هنگام ذكر را هم به رفتاري متناسب حضور در يك برنامة جمعي تفسير كرد؛ بدين معنا كه 

اي  راي نمونهكند هنگام استماع سخنان واعظ، بايد سكوت پيش گرفت (ب حسن بصري امر مي
؛ نيز، براي رويكردهاي مختلف به اين مسئله، نك: 218، ص 3ق، ج 1403: صنعاني،  ديگر، رك
  ). 283ق، 1376واسطي، ؛ 221، ص 9ق، ج 1415طبري، 

چنان مفهوم ذكر خدا به مفهوم وعظ و قصص پيوند خورده كه گاه برخي در اين عصر 
) حاكي از رفتار 52(انعام: » م بالغداة و العشيالذين يدعون ربه«اند عبارت قرآني  گمان كرده

، 7ق، ج 1415كنند (طبري،  گردآيندگان در مجالس وعظ و قُصاصي است كه برايشان وعظ مي
  ).266ص 

تر از اختالف نظرها در  توان بر پاية مجموع آنچه گفته شد، به تصويري واضح اكنون مي
اي ذكر خدا را در تكرار اوراد  يم، عدهبارة ذكر در عصر تابعين دست يافت. چنان كه ديد

طلبند و برخي ديگر هم ذكر خدا را با حضور در  جويند، برخي آن را در مجالس وعظ مي مي
  نهند.  كريم برابر مي قرآنمجالس علمي قرائت و تفسير 

را پيشوا بگيرند (نك: » قرآن«كند  نصيحت مي» اهل ذكر«آنجا كه ابودرداء صحابي به 
واقع سخني حاكي از مشرب خويش در انتخاب از ميان اين جريانهاي  ، بهسطور پيشين)
(ع) و برخي ديگر كه رش حاكي است كه وي نيز همچون عليگويد. اين گزا اجتماعي مي

)، منتقد برابر نهادن ذكر با تكرار زباني اوراد است و به جاي 1ـ2ذكرشان رفت (نك: بخش 
كند؛ مجالس از آن  سفارش مي قرآنت و تفسير حلقات وردگويي، به حضور در مجالس قرائ

ر نيز كه به ق)، صحابي ديگ74كرد. گفتار ابوسعيد خدري (د يدست كه ابن مسعود برپا م
(ص) ذكري طوالني و سخناني كوتاه داشت و بدين سان، در نماز گفت پيامبر تعريض مي

)، بايد حاكي از 614، ص 2ق، ج 1411كاست (حاكم نيشابوري،  ها مي فزود و از خطبه مي
رويكرد انتقادي وي به سخنرانيهاي مفصل و طوالني واعظان باشد كه حضور در آنها به عنوان 

  شد. بارزترين مصداق مجلس ذكر ترويج مي
هاي اخالقي عالمان رقيبي چون حسن بصري  توان اختالف آشكار آموزه سرآخر، حتي مي

ديد. چنان كه ديديم، حسن بصري از مروجان و ابن سيرين را در رويكرد ايشان به ذكر نيز باز
كند كه در هنگام حضور در اين جلسات، افراد با حضور قلب  حلقات ذكر است و توصيه مي
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از آن سو، چنان كه از ابن سيرين روايت شده، ظاهراً وي حضور در محافل حاضر شوند. 
ق، 1349ارمي، دداده است ( علمي را به مشاركت جويي در مجالس وعظ و قصص ترجيح مي

  ).98، ص 1ج 
  
  هاي اجتماعي توسعة فرهنگ ذكر جمعي زمينه. 3

، يعني عالمان اهل ذكر، با صحابه و »اهل فضل و ذكر«ق)، 281دنيا (د  در عبارتي از ابن ابي
گويد بنا دارم رواياتي از پيامبر  مي مكارم االخالقاند. وي در آغاز كتاب  نشين شده تابعين هم

). به ترتيبي 27ق، ص 1411دنيا،  (ص)، صحابه، تابعين و اهل فضل و ذكر بياورم (ابن ابي
» علم و ذكر«شود كه  اي از قول خداوند، موسي (ع) بدين توصيه مي مشابه، در نصيحت نامه
  ). 80، ص 7ق، ج 1415كالمش باشد (طبراني، 

همچون دو ارزش » ذكر«و » علم و فضل«از آن تواند بود كه نشيني حاكي  اين هم
اند؛ ارزشهايي كه احتماال عامل يكي از آنها نخبگان علمي و  اجتماعي همرديف مطرح شده

مالي جامعه، و عامل به ديگري عمومند و بزرگاني همچون پيامبر (ص) و صحابه و تابعين هم 
و فضل و هم ذكر، برخوردارند. در بازشناسي  شوند كه از هر دو ويژگي علم بدين شناخته مي

اسباب و علل توسعة عمومي فرهنگ ذكر جمعي در جامعة اسالمي، بايد از كاركردهاي 
  اجتماعي ذكر سراغ گرفت.

  
  انسجام بخشي .3-1

نخست، گاه از ذكر به مثابة روشي براي همسو كردن سبك زندگي عموم و ايجاد وحدت 
زيد بن حباب، محدث و زاهد خراساني االصل ساكن نمونه،  اجتماعي سخن رفته است. براي

كند كه با  (ص) نقل ميرا با چند واسطه از پيامبر اكرم ق) حكايتي203ـ130كوفه (حدود 
توان با اطمينان زيادي گفت كه مروج اصلي آن خود   تحليل اسانيد آن در نقلهاي مختلف، مي

پرسد  (ص) ميرة اين روايت، فردي از پيامبزيد، يا استادش معاوية بن صالح است. بر پاي
  دانم به كدام يك متمسك شوم.  پرشمار شده است و نمي» شرائع اسالم«

ابن م زبانت به ذكر خدا مرطوب شود (: همين برايت بس است كه دائفرمايند مي (ص)پيامبر
، 5 ق، ج1403؛ ترمذي، 1246، ص 2تا، ج  ؛ ابن ماجه، بي236، ص 8ج ق، 1409شيبه،  ابي

). اين كاركرد ذكر با نظر به فوايد عاطفي آن در حفظ پيوند ذهني فرد با باورهاي 127ـ126ص 
ديني قابل توجيه است. ذكر گويي ميان شخص و باورهاي ديني وي پيوندي عاطفي و تعلق 
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كند؛ چنان كه در هيچ يك از جوالنهاي فكري خويش از مرزي دورتر  خاطري عميق ايجاد مي
هايي بنيادين پابند بماند. بدين سان، ميان همة اعضاي جامعه كه هر يك آداب  نديشهنرود و به ا

  آورد. بستگي پديد مي كنند، هم و شرائعي متفاوت از ديگران را دنبال مي
  
  هويت بخشي .3-2

هاي ذكر، كوششي از طرف طبقات فقير اجتماع  گيري حلقه رواياتي نيز حاكي است كه شكل
شده است. بدين سان،  براي جبران يك محروميت اجتماعي بر پاية معياري ديگر تلقي مي

اند بر پاية معياري متفاوت برخوردار از  توانسته اند، مي كساني كه جايگاه اجتماعي مهمي نداشته
  اعي متفاوت و خاصي دانسته شوند، يا كمينه قدري آرامش رواني بيابند. پايگاه اجتم

اي نزد پيامبر (ص) آمدند و گفتند ما نيز مثل  براي نمونه، نقل شده است كه عده
راحتي از ما سبقت  كنيم؛ اما ايشان با برخورداري از مال خويش به ثروتمندان عمل خير مي

آموخت كه بعد از نماز بخوانند و بدين وسيله جبران  گيرند. پيامبر (ص) به ايشان ذكري مي
). در شمار قابل توجهي از روايات، ذكر در 205، ص 1ق، ج 1315خسارت كنند (بخاري، 

كنار عباداتي فردي همچون روزه و نماز جاي گرفته، و در قياس با عباداتي اجتماعي مثل نفقه 
  ).128، ص 5ق، ج 1403؛ ترمذي، 560 ، ص1تا، ج  برتر شناسانده شده است (ابوداوود، بي

اند كه در عصر عبدالملك بن مروان  شواهدي نيز مؤيد اين تحليل است. از جمله، گفته
اند (ابن  شده هاي علم و ذكر در مساجد توسط موالي اداره مي ق)، حلقه 86ـ65  (حكومت:

ها، با  ن حلقهدهد چگونه مشاركت جستن در اي )؛ امري كه نشان مي243ـ242ق، 1404خالد، 
كوشش طبقات محروم اجتماعي براي ارتقاء پايگاه اجتماعيشان ارتباط پيدا كرده است. ابن 

ق بر 3هاي ذكر رايج در سدة  ) نيز در نقد خويش بر حلقه103ق، ص 1413عاصم شيباني ( ابي
  كند. ضرورت نظارت بر كار اين موالي توسط طبقة حاكم عرب تأكيد مي

هايي از  هاي ذكر، حداقل در دوره نيز چنين استنباط كرد كه حلقه توان از رواياتي مي
اند؛ اجتماعاتي رايج در ميان طبقات فرودست شهري كه  تاريخشان اجتماعاتي شهري بوده

خواهند با توسل به چنين رواياتي، تغيير مكان  عمدة آنها مهاجراني روستايي هستند و مي
(ص) نقل شده است نه، در روايتي از قول پيامبرنمو زندگي خود را مشروعيت بخشند. براي

نهند؛ چرا كه در حلقات ذكر و  مردمان شهر نشين بسي زودتر از روستاييان به بهشت پا مي
ق، ج 1404جويند كه در روستاها برقرار نيست (طبراني،  نمازهاي جمعه و جماعتي شركت مي

  ).77، ص 20
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بااينحال، فراگير شدن ارزش ذكر در ميان طبقات فرودست اجتماعي به سيطرة تام اين 
ارزش انجاميده است. گاه ميان طبقات ثروتمند جامعه با اهل ذكر تقابل افكنده، يا ميان كثرت 

). بااينحال، سرآخر 497، ص2ش، ج 1363اند (كليني،  نمودهدارايي با ترك ذكر ارتباط برقرار 
يابند. بدين  توانند بدان دست از جملة فضايلي تلقي شده است كه ثروتمندان نيز ميذكر گويي 

مردماني خداوند را بر روي فرشهاي فاخر ذكر « :(ص) نقل شده استسان، از قول پيامبر
  ).359، ص 2ق، ج 1404(ابويعلي، » جويند خواهند كرد و بدين سان، به درجات باال راه مي

  
  كاركردهاي سياسي .3-3

هاي ذكر بر  ترديد كاركردهاي سياسي آيين ذكر جمعي و اثر حلقه افزون بر موارد ذكر شده، بي
روابط قدرت نيز در گسترش آن نقش داشته است. گاه ذكر گويي را نوعي كوشش 

اند. براي نمونه، گاه گفته شده  مدني براي ترويج ارزشهاي ديني خاصي تلقي كرده ـ سياسي
گردند كه گويي دنيا را به آخر  هستند، از چنان بينشي برخوردار مياست كساني كه اهل ذكر 

نگرند و بدين سان، امر به معروف و نهي از منكر را در  اند و از وراي دنيا بدان مي رسانده
  ).222ق، خطبة 1417، نهج البالغهگيرند ( جامعه جدي مي

ه دادن در راه خدا يا مقايسة ذكر با فعاليتهاي اجتماعي عام المنفعة ديگر همچون صدق
)،  يا تأكيد بر اين كه امر به معروف و نهي از منكر، يا 527ق، ص 1413جهاد (طبراني، 

، ص 3ق، ج 1403شوند (صنعاني،  هاي نماز جمعه از مصاديق ذكر محسوب مي خطبه
ارتباط با چنين  تواند بي )، نمي314ق، ص 1321؛ طيالسي، 62تا،  ؛ شافعي، بي238، 217ـ216
  ركردي تلقي شود.كا

از ديگر سو، حتي گاه ذكر گويي همچون سياستي براي بازداشتن عموم از انديشه در 
مسائل سياسي و بازگرداني ثبات به حاكميت سياسي مطرح شده است. براي نمونه، در روايتي 

رود كه خداوند متكفل اصالح امور ذاكران  ) سخن از اين مي9، ص 9ق، ج 1415(طبراني، 
خواهيد حاكمانتان اصالح شوند، به جاي درپيچيدن در امور با ايشان، به  ت و اگر ميخويش اس

شده است  هاي ذكر آن قدر منصبي سياسي تلقي مي ذكر خدا روي آوريد. تصدي وعظ در حلقه
گويد، بدان معناست كه به  اند هر گاه كسي در خواب ديد كه با صداي بلند ذكر مي كه گفته

يك خواهد شد؛ خاصه اگر در خواب چنان بيند كه صوتي دلنشين دارد بزرگان و اشراف نزد
  ).26، ص 1ق، ج 1359(نابلسي، 
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نيز  9ترديد گسترش آيين جمعي ذكر به توسعة ارتباطات دوستانه و اقليتي سرآخر، بي
هاي ارتباط برادرانة  انجاميده است. براي نمونه، در روايتي از امام باقر (ع) ميان ذكر و حلقه مي

نشيني با  پاي تأكيد بر فضيلت ذكر، بر فضيلت دوستي و هم دينداران پيوند ايجاد شده، و پابه
كساني سخن رفته كه اشتراكشان در دوستي خدا آنها را كنار هم نشانده است (كليني، 

  ).496، ص 2ش، ج 1363
  
  ذكر . تحوالت متأخرتر آيين4

رسد كه در  يت گرديده است، به نظر ميگرچه در عصر تابعين مفهوم ذكر تا حدود زيادي تثب
اعصار بعد نيز اين انگاره كمابيش تحوالتي را پشت سر گذرانده باشد. ذكر هم به مثابة آييني 

  فردي، و هم به مثابة آييني جمعي از تحول به دور نمانده است.
  
  رواج ذكر كثير .4-1

ذكر «مل به سفارش قرآني از جملة تحوالت متأخرتر آيين ذكر فردي، گسترش آيينها براي ع
) و هم عموم مؤمنان به ذكر كثير 41كريم هم پيامبران االهي (آل عمران:  قرآندر است. » كثير

) يا 227؛ شعراء: 45ذكر كثير خدا با غلبه بر مشكالت بزرگ (انفال:  قرآناند. بارها در  امر شده
ح و رستگاري ابدي (جمعه: يابي به فال )، يا دست35يابي به رحمت بزرگ خدا (احزاب:  دست

اند خدايي را بسيار ذكر كنند كه بر آنها  ) پيوند خورده، و حتي در يك جا مؤمنان امر شده10
اش آنها را از گمراهي رهانده است (احزاب:  درود فرستاده، و با درود و رحمت خود و مالئكه

مچون تجارت نيز كه فرد ). افزون بر اين، ذكر كثير خدا در گيرودار تالشهاي روزمره ه43ـ41
  ).10كنند، توصيه شده است (جمعه:  را دچار غفلت از خدا مي

اي صريح به مفهوم ذكر كثير  توان اشاره (ص)، كمتر ميدر ميان عالمان نسل صحابة پيامبر
ق) نقل شده است كه پيامبر بسيار ذكر  86اوفي، صحابي ساكن كوفه (د  يافت. از عبداهللا بن ابي

، ص 3ق، ج 1348؛ نسائي، 35، ص 1ق، ج 1349گفت (دارمي،  مي» لغو«اندك سخن و بسيار 
فزود و از  (ص) در نماز ميوضيح همراه گرديده است كه پيامبر). اين عبارت با اين ت109
توان دريافت مراد وي از اين تعبير، اشاره به نماز  كاست. بر پاية اين توضيح، مي ها مي خطبه

كرد و در برابر، وقت  تر اقامه مي (ص) نمازي طوالنيتار وي، پيامبر اكرم. بر پاية گفجمعه است
اي به تكرار فراوان يك  داد. پس در اين سخن اشاره ها اختصاص مي نسبت كمتري به خطبه به

  ذكر به نحو فردي نيست.
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اند كه كثيرالذكر بوده است (ذهبي،  ق) گفته95از ميان تابعين، در بارة سعيد بن جبير (د 
). بااينحال، چنين وصفي با هيچ توضيح بيشتري همراه نگرديده است 327، ص 4ق، ج 1413

ق، ج 1409شيبه،  كه بتوان بر پاية آن دقيقا مراد را دريافت. از آنجا كه وي قاص بوده (ابن ابي
كرده است. اين  )، شايد اين عبارت بدين معنا باشد كه بسيار مجلس وعظ برپا مي195، ص 6

اند سعيد بن جبير، هر روز دو بار مجلس  رسد كه گفته ه با اين گزارش به تأييد ميفرضيه خاص
)؛ گزارشي كه 259، ص 6تا، ج  گفت (ابن سعد، بي وعظ داشت و هر صبح و شام ذكر مي

  حاكي از عملكرد وي همچون قاصي پركار است.
كه فرد ق) گفته كه ذكر كثير آن است 104عالم ديگر همان عصر مجاهد بن جبر (د 

). جاي ديگر 284، ص 4ق، ج 1418هنگام قيام و قعود و آرميدن به ياد خدا باشد (سمعاني، 
از قول وي نقل شده كه مراد از اين ذكر كثير آن است كه فرد خدا را فراموش نكند (بغوي، 

). گويي از نگاه مجاهد، ذكر كثير، فعاليتي ذهني محض است. بدين 543، ص 3ق، ج 1407
توان از كاربرد  يچ يك از گزارشهاي بازمانده در بارة سدة نخست هجري، نميسان، در ه

  شود سراغي گرفت. هاي متأخرتر از آن فهميده مي اصطالح ذكر كثير به معنايي كه در سده
تدريج رواج دركي متفاوت از مفهوم ذكر كثير را شاهديم.  با گذر از سدة اول هجري، به

ق) از تابعين ساكن 127  زي در بارة عمير بن هاني عـَنـْسي (مقآمي در روايات متأخر و مبالغه
گفت؛ مگر آن كه انگشتانش در شمارش  شام گفته شده است كه روزانه صد هزار تسبيح مي

  ). 211، ص 1ق، ج 1417؛ يافعي، 126، ص 1تا، ج  خطا كنند (ذهبي، بي
مچون يك فعاليت تدريج ذكر كثير ه ق، به2رسد كه در نيمة نخست سدة  به نظر مي
ق) نقل شده كه مراد از ذكر كثير خدا، 150از مقاتل بن سليمان بلخي (د شود.  زباني تعريف مي

شود خدا را ذكر كرد؛  )؛ گويي مي3138، ص 9تا، ج  حاتم، بي ذكر خدا به زبان است (ابن ابي
ذكر لزوما زباني نيست؛  توان به مبناي مقاتل پي برد كه از ديد او، اما بدون زبان. بر اين پايه، مي
دهد  دهد كه زبان هم افزون بر ذهن درگير شود. مقاتل توضيح مي اما ذكر كثير وقتي روي مي

كه مراد از ذكر كثير خدا، ياد كردن آييني خدا با تسبيح و تهليل و تحميد و تكبير در حاالت 
  ).3138، ص 9تا، ج  حاتم، بي مختلف زندگي روزمره است (ابن ابي

عالمان ديگر همان عصر خالف مقاتل، ذكر را از اساس فعاليتي زباني برخي 
ق)، معتقد بود كه مراد 146اند؛ نه يك فعاليت ذهني. براي نمونه، ابن سائب كلبي (د  شناخته مي

). از نگاه برخي 204، ص 6ق، ج 1407از ذكر كثير، نمازهاي پنجگانه است (ابن جوزي، 
ذكر نيز معنايي جز آن ندارد كه زبان شخص در بيشتر اوقات  عالمان ديگر آن دوره نيز، كثرت
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(ع) هم نسبت شده است. بر ترويج چنين ديدگاهي به امام صادقبه ذكر گويي مشغول باشد. 
زند  (ع) را مثال ميمفهوم رفتار پدرش امام باقر پاية برخي روايات، امام صادق(ع) در تبيين اين

خورد و ذكر  افتاد؛ غذا مي ه حال ذكر از دهانش نميشخصيتي كثير الذكر بود و در هم«كه 
گفت؛ حتي وقتي در جمع حضور داشت و با ديگران در گفتگو  رفت و ذكر مي گفت؛ راه مي مي

(كليني، » جنبيد داشت و دهانش دايم به ذكر مي بود، اين مالقاتها وي را از ذكر خدا بازنمي
  ).499، ص 2ش، ج1363

شود. براي نمونه، در  بيين كمي مفهوم ذكر كثير بيشتر ديده ميدر اين روايات گرايش به ت
اند و ايشان، براي كثير بودن ذكر خدا  (ع) پرسش كردهمفهوم ذكر كثير خدا از امام صادقبارة 

ق، ص 1413اند (حميري،  دستكم سي مرتبه تسبيح خدا بعد ازهر نماز را ضروري دانسته
 قرآنت زهرا مصداق ذكر كثيري دانسته شده كه ). در روايتي ديگر، تسبيح حضر170ـ169

  ).500، ص 2ش، ج 1363بدان امر كرده است (كليني، 
كليني نيز، تأكيد بر فضيلت تكرار برخي  كافي(ع) در كتاب در ادعية منقول از امام صادق

شود. بدين سان، تكرار برخي اذكار صد و هشتاد مرتبه، برخي ديگر چهار مرتبه،  اذكار ديده مي
و برخي نيز بيست و پنج مرتبه، و مانند آن توصيه شده است (براي نمونه، نك: كليني، 

است كه هر گاه كسي خدا  (ع) نقل شده). سرآخر، از قول امام صادق504ص ، 2ش، ج 1363
مرتبه ياد كند، وظيفة ذكر كثير خدا را به انجام رسانده است (احمد بن محمد  100را روزانه 

  ).137ق، ص 1408بن عيسي اشعري، 
توان در اخبار بايزيد بسطامي (د  سال تأخير مي 100نظرية ديگر در اين باره را با حدود 

داند؛ اما بر اين تأكيد  را از رفتاري زباني مي ق) صوفي مشهور بازجست. وي ذكر كثير261
شود؛ بلكه مراد از آن دوري از غفلت و يادكرد  كند كه كثرت ذكر با شمارش حاصل نمي مي

). خالف وي 84، ص 2ق، ج 1421خدا نه از روي عادت كه با حضور قلب است (سلمي، 
همان است كه فرد  ق) معتقد است كه ذكر كثير، عملي ذهني است؛297جنيد بغدادي (د 

  ).83، ص 2همواره مراقبت ورزد و غفلت را از قلب خويش طرد نمايد (همان، ج 
به هر روي، فراتر از اين اختالفات نظري، كوششها براي توسعة كمي ذكر و نايل شدن 

اي استمرار يافته است. براي نمونه، در متوني بازمانده از  به ثواب ذكر كثير به نحو گسترده
شود كه اشخاص براي تكثير  ق، اين گونه ذكر گفتن ترويج مي4ق و اوايل سدة 3سدة اواخر 

ثواب تسبيح و تحميد خدا، شماري هم براي تسبيح و تحميد خود ذكر كنند؛ مثال بگويند: 
»... ) و بدين سان، به فضيلت 371، ص 1ق، ج 1390(ابن خزيمه، » سبحان اهللا عدد ما خـَلـَقَ
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رمضان  19د. گاه نيز بر كثرت ذكر خدا در مواقعي خاص، همچون شب ذكر كثير نايل شون
ابن )، يا در ميان بازار (467ق، ص 1410)، يا شب جمعه (بيهقي، 205ق، 1406، فقه الرضا(

شود. از رويكردهاي فراگير ديگر در همين دوره، ترويج  ) تأكيد مي200، ص 3تا، ج  بابويه، بي
يابي به ثواب طهارت  ديگر است؛ اين كه مثال، براي دست ذكر گويي به همراه اعمال عبادي
يا مثال براي آن )، 106ـ105، ص 1ق، ج 1383قاضي نعمان، كامل، وضو با ذكر همراه گردد (

ابن كه فوايد تربت امام حسين (ع) در شفاي مرض كامل شود، ذكر خدا را بر آن بخوانند (
  ). 471ق، ص 1417قولويه، 

كثرت ذكر از آداب سفر تلقي (براي نمونه، نك: انده از اين دوره، در متون زيارتي بازم
اي ذكري  )، و براي عبور از هر پل و دره و تپه207ـ206ق، ص 1403ابوالصالح حلبي، 
رسد كه در اين دوره ديگر  به نظر مي). 66ـ65ق، 1414شود (شيخ مفيد،  آموزش داده مي

نه است و همة كوششها بر سر آن است كه با فضيلت ذكر خدا و ذكر كثير خدا امري مفروغ ع
  كاربرد آن در شرايط خاص، به ثوابهايي باالتر نايل شوند.

دوام «هاي سدة ششم هجري،  هاي متأخرتر، نخستين بار در حدود نيمه به مرور در سده
رسد مفهومي نزديك به  گردد؛ اصطالحي كه به نظر مي همچون فضيلتي واال مطرح مي» ذكر

شود. براي  هاي سدة ششم ديده نمي تر از نيمه دارد و بااينحال، هرگز در متون پيشذكر كثير 
ق)، شاگرد شافعي هم گفته شده است كه دايم لبان خود را به 231نمونه، در بارة بويطي (د 

براي اشاره به » دائم الذكر«)؛ اما تعبير 59، ص 12ق، ج 1413داد (ذهبي،  ذكر خدا تكان مي
الذكر بودن فضيلتي  ق به بعد، دائم6هاي سدة  ي هرگز به كار نرفته است. از نيمهوي و امثال و

شود؛ چنان كه فراوان در يادكرد عالماني از اين ويژگي آنها به  بزرگ و شايان ذكر محسوب مي
  ).22ص ،18جق، 1412؛ ابن جوزي، 395، ص 5ق، ج1408بزرگي ياد كنند (سمعاني، 

  
  مجلس ذكرتبديل همة مجالس به  .4-2

پاي توسعة آيينهاي فردي ذكر،  چنان كه ديديم، از همان سدة نخست هجري به بعد، پابه
تدريج توسعه يافت، حلقات ذكر تأسيس شد و مجالسي مختص  آيينهاي ذكر جمعي نيز به

رسد كه يك تحول مهم بعدي در آيينهاي ذكر، حوالي سدة  گويي برپا كردند. به نظر مي ذكر
اند، و از ديگر  ؛ وقتي كه از يك سو مجالس ذكر از هر نوعش قبول عام يافتهدهد ق روي مي4

دهند  سو، ذكر كثير خدا در همة احوال ارزشي فراگير شده است؛ چنان كه عموم ترجيح مي
  فراتر از مشاركت جويي در مجالس ذكر، همة مجالس روزمرة خود را مجلس ذكر كنند.
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توان اشاراتي به ارزش ذكر خدا در  و بيگاه مي در منابع پيش از اين عصر البته گاه
 100(ص) گاه در مجلسي اند كه پيامبر براي نمونه، گفته مجالس روزمرة زندگي مشاهده كرد.

، ص 8ق، ج 1409شيبه،  نموده است (ابن ابي بار ذكري حاكي از استغفار بر زبان جاري مي
روايات، فراتر از استحباب اصل ذكر ق از اين قبيل 4بااينحال، تا پيش از حدود سدة  ).239

ق به بعد، مبحثي 4هاي سدة  شود. در آثار بازمانده از حدود نيمه گويي در هر حال استنباط نمي
توان سراغ گرفت كه پيش از اين سابقه ندارد؛ بحث در بارة ضرورت شرعي ذكر  جديد را مي

  گويي در هر اجتماعي، و حدود و ضوابط و ميزان چنين ذكري.
كليني، ذكر گويي در همة مجالس، فراتر از رفتاري  كافياثري شيعي همچون  در

ق) فقيه و محدث شيعي بغداد 329مستحب، همچون عملي واجب تلقي شده است. كليني (د 
 496، ص 2ش، ج 1363برخي اقسام ذكر در هر مجلسي واجب است (كليني، دهد  فتوا مي

او روايتي نيز از قول پيامبر اكرم (ص)  »).لسباب ما يجب من ذكر اهللا عز وجل في كل مج«
بار  25كند كه هرگز مجلسي را هر چند كه آن مجلس كوتاه مدت بود، بدون كمتر از  نقل مي

  ).241تا، ص  ؛ قس: ابن فهد، بي504، ص 2، ج ش1363، استغفار، ترك نگفت (كليني
ماعات مختلف به ذكر در آثار عالمان عامي مذهب اين دوره نيز بر ارزش پيوند زدن اجت

خدا، و كراهيت ترك اجتماعات بدون پرداختن به ذكر تأكيد خاصي شده است. براي نمونه، 
كند كه هيچ گروهي بدون ذكر اجتماع خود را  (ص) نقل ميق) از قول پيامبر354ن حبان (د اب

  ). 133، ص3م، ج 1959قصي در آنها باشد (كنند، مگر آن كه ن ترك نمي
ق، ص 1413بحث (طبراني، ق) هم با اختصاص بابي مفصل به روايات 360طبراني (د 

كند كه هيچ گروهي از گردآيندگان ذكر نگويند، مگر آن كه مالئكه  )، بر اين تأكيد مي539ـ537
ايشان را دربرگيرند و بر ايشان سكينه و آرامش فرود آيد و خداوند هم ايشان را در ميان 

كند آنان كه  )؛ همچنان كه نقل مي532ق، ص 1413ند ياد كند (طبراني، كساني كه نزدش هست
اند (طبراني،  در مجلسي گرد آيند و ذكر نگويند، گويي بر سر الشة مرده خَري اجتماع كرده

توان با نظر در  ). مي492، ص 1ق، ج 1411؛ نيز نك: حاكم نيشابوري، 538ق، ص 1413
گويي در مجالس عرفي  ق به بعد، ذكر4هاي سدة  نيمه مجموع اين شواهد چنين دريافت كه از

  و روزمره رفتاري رايج گرديده، و از جايگاهي متفاوت با پيش برخوردار شده است. 
توان دريافت كه چرا در دوران معاصر بيشتر مجالس عمومي  بر پاية اين قبيل شواهد مي

شود؛  با دعايي عمومي ختم مي ها، و حتي مهمانيهاي ساده ها و وليمه همچون عروسيها، سفره
تري برخوردار است و نه  تر از رواج گسترده رفتاري كه در اجتماعات شهري و روستايي سنتي
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 هاي دوستانه را نيز دربر هاي خانوادگي و مالقات تنها مجالس عمومي و رسمي، كه مهماني
  گيرد. مي
  
  زيارت به مثابة مجلس ذكر .4-3

كليني آورده شده، از قول  كافيكه در كتب شيعي همچون  (ع)در رواياتي از امام صادق
، كند (كليني (ع) نقل شده است كه رؤيت مؤمنان بزرگ، ياد خدا را در ذهنها زنده ميعيسي
يابد (براي نمونه،  ). اين روايت نخست به آثار صوفيانة عامه راه مي39، ص 1، ج ش1363

ق در كتب حديثي 5دود نيمة سدة ) و از آن پس در ح195، ص 2ق، ج 1421نك: سلمي، 
). ظاهرا راه يافتن اين روايت به كتب 126، ص 1تا، ج  گيرد (ابن عبدالبر، بي ايشان جاي مي

  عامه و پذيرش آن مقارن يك تحول مهم ديگر در تاريخ انگارة ذكر است.
هاي مختلف  ق، زيارت پيران طريقت ميان مريدان طريقه5توضيح اين كه در سدة 

ق در ميان عموم فراگير شد؛ چنان كه 6تدريج اين پديده در سدة  رواج يافت و بهصوفيان 
زيارت عالمان بزرگ و شخصيتهاي نامدار ديني، خواه صوفي و خواه فقيه و جز آن را رفتاري 

). گسترش اين درك از مفهوم 152ـ149ش، ص 1391عبادي تلقي كردند (نك: مهروش، 
نجاميد؛ چنان كه تعريف حلقة ذكر باز توسع يافت و اين قبيل زيارت، به تحول مفهوم ذكر نيز ا

زيارت عالمان و نشستن پاي سخن آنها را براي دقايقي هر چند كوتاه، مجلس ذكر تلقي 
  كردند؛ با اين مبنا كه رؤيت ايشان يادآور خداست.
ز ق ا 6مند شده است. در كتب روايي سدة  اين تحول فرهنگي با نقل رواياتي نيز نظريه

گفت من عمر  شود كه در هنگام درگذشت خود مي (ص) نقل ميمعاذ بن جبل، صحابي پيامبر
خواستم؛ بلكه براي رسيدن خدمت علما و  دنيا را براي كرايه كردن رودها و نهال كاري نمي

). يك نمونة 450، ص 58ق، ج 1415حضور در مجالس ذكر بدان محتاج بودم (ابن عساكر، 
  ق) است. 187خني منسوب به فـُضَيل بن عياض (د ديگر از اين دست، س

در آثار بازمانده از اين عصر از قول او نقل شده است كه مالئكة االهي در جستجوي 
آيند. پس بايد مواظب باشيم كه با بدعت گذارها نشست و برخاست نكنيم؛  مجالس ذكر برمي

شك توجه  ). بي397، ص 48ج ق، 1415آيند (ابن عساكر،  چرا كه در مجالس ايشان فرود نمي
ابن عساكر در دوراني  تاريخ دمشقبه اين روايات و نقل آن در يك اثر حديثي مشهور همچون 

  دهد كه مجالست با عالمان رفتاري معنوي تلقي شده، و حكم زيارت پيدا كرده است. روي مي
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  گيري نتيجه
هاي فردي و جمعي ذكر در فرهنگ اسالمي براي يادكرد خدا، ريشه در جايگاه  پديد آمدن آيين

پذير  كريم و پيامبر اكرم(ص) دارد؛ مفهومي كلي و تطبيق قرآنذكر همچون مفهومي بنيادين در 
  تدريج در شكلهاي محدودتري از اعمال آييني تعين يافته است. بر رفتارهاي متعدد كه به

هاي مكي روشي ساده و عامه فهم براي كسب معرفت  سورهچنان كه ديديم، ذكر در 
رود معرفتهاي نظري عميق به حقايق هستي داشته  است. همچنان كه از اهل خرد انتظار مي

باشند، عموم نيز بايد با نظر در آيات االهي معرفتي ضروري و زودياب حاصل كنند و 
هايي كه در  يي به ياد خدا افتند؛ نشانهها اصطالح، متذكر شوند. همگان بايد با نظر به نشانه به

توان آنها را فهميد، و البته، آن قدر يقين آور نيستند كه  اطراف انسانها فراوانند، به سادگي مي
شخص با ديدن آنها راهي براي انكار نداشته باشد و اگر قصد ايمان آوري نداشت، نتواند آنها 

  را توجيه كند. 
ترين شيوه  اند و به ساده ها كافي ايمان بياورد، اين نشانهبه هر روي، اگر كسي بخواهد 

تواند بدون غور در مباحث  قدري واضحند كه هر كسي مي ها به نمايانند. اين نشانه وي را راه مي
عميق نظري بدانها راه جويد و هر چه را از خاطر برده است به ياد آورد. بااينحال، باز خداوند 

اني را بر خود واجب كرده است؛ باشد كه عذري براي كافران و ارسال پيامبران و كتب آسم
دوري جويندگان از ذكر باقي نماند. فرصت براي متذكر شدن هم تا زماني باقي است كه 

هاي قابل ترديد، جاي خود را به شواهدي انكار ناپذير دهند؛ شواهدي مثل نزديك شدن  نشانه
  دي نخواهد بخشيد.كه در آن صورت، ايمان آوردن سو ـ عذاب خدا

در  ـ مذكوري جانبي ذكر ـ بزرگداشت امر تدريج از اواخر دوران مكي معنا  به
يابد؛ امري كه تلقي آييني از ذكر را به همراه دارد. ذكر خدا در اين  كاربردهاي قرآني غلبه مي

هستي و  ها و نعمتهايش به قصد اعتراف به جايگاه او در دوران يعني به ياد آوردن خدا و نشانه
بزرگداشت او. اين رويكرد همچنان سرتاسر دوران مدني غالب است و از آن پس نيز در 

  شود.  سرتاسر تاريخ تمدن اسالمي، همين درك متداول مي
در عصر صحابه، گاه بر سر مسائلي جزئي در بارة ماهيت ذكر اختالف نظرهايي هست؛ 

م است؛ آيا طلب و درخواست حاجت از مصاديق ذكر و ذكر بهينه كدامثل بحث بر سر اين كه 
رود، يا نه؛ و اگر استغفار و طلب  خدا همچون استغفار و طلب بخشايش ذكر به شمار مي

   بخشش از خدا ذكر است، آيا حمد و تهليل برتر است، يا استغفار.
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به هر روي، در اين كه ذكر همان يادكرد آييني خداوند است، اختالف نظري در عصر 
گيري حلقات ذكر و  شود. يك تحول مهم ذكر در عصر صحابه، شكل نميصحابه ديده 

گسترش آيينهاي ذكر جمعي است؛ امري كه از يك سو پيامد فرهنگي دوران پس از فتوح و 
براي حفظ ارتباطات و هويت پيشين است و از ديگر  10كار نتيجة كوششهاي رزمندگان كهنه

  سو، نتيجة طبيعي كوششهاي اقليتي و قومي براي دفاع از حقوق شهروندي خود. 
هاي بحث علمي نخبگاني از موالي و شيعيان و ديگر اقليتها  در نتيجه، همان قدر كه حلقه

اند. اين امر سبب  فرودست اند، حلقات ذكر نيز محل اجتماع عموم طبقات را در خود جاي داده
شود حتي سياستمداراني چون معاويه نيز در ترويج، ساماندهي و البته نظارت بر اين حلقات  مي

هاي بحث علمي نيز همچون مجالس و حلقات ذكر  بكوشند. سرآخر، از يك سو جايگاه حلقه
الب در ميان تثبيت، و از ديگر سو، ذكر فراتر از ارزشي براي طبقات فرودست، يك هنجار غ

  گردد. همة طبقات اجتماعي مي
دهد. بااينحال،  با پايان يافتن عصر تابعين، ديگر تحول بزرگي در اين مفهوم روي نمي

ق ذكر كثير 2هاي سدة  پس از فراگيري و غلبة فرهنگ ذكر و رواج عمومي آن، در نيمه
ق  6هاي سدة  يمهشود؛ ارزشي كه مدتها بعد و در حدود ن همچون يك ارزش برتر مطرح مي

دهد. ذكر جمعي نيز بعد از عصر تابعين  باز جاي خود را به يك ارزش فراتر ـ دوام ذكر ـ مي
ق ذكر گفتن در همة مجالس هنجاري 4مرور در سدة  گذارد. به تحوالت اندكي را پشت سر مي

، آيين ق نيز6هاي سدة  گردد. دو سده بعد و در نيمه غالب و حتي گاه رفتاري واجب تلقي مي
خورد؛ چنان كه اين قبيل زيارت  ذكر با مجالس زيارت علما و صلحا و بزرگان دين پيوند مي

  .خوانند كردنها را نيز، مجلس ذكر مي

  كتابنامه 
  .قرآن كريم
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