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  چکیده

رسیدن به حضور خدا در قلب باطنی و سـکوت و   و تصوف طریقۀ هسوخیایی هدف در
با ذکر قلبی است. ذاکر در هر دو طریقه از ذکر زبانی و شفاهی بـه ذکـر    یآرامش درون

القدس  مسیح و روح، ر طریقۀ هسوخیایی در ذاکر هنگام ذکر قلبیشود. د قلبی وارد می
. هسوخیا شامل سـکوت زبـانی و درونـی    ستگوید و هدف رسیدن به هسوخیا ذکر می

گویند. در تصوف نیز از خاموشی و سـکوت   القدس ذکر می است و در ذاکر مسیح و روح
تر از سکوت ظـاهری   مشود. بیشتر عرفا سکوت قلبی را مه زبانی و قلبی سخن گفته می

این مقالـه ایـن    اند. در دانند که در آن سراسر وجود ذاکر غیر زبانش به ذکر مشغول می
های هر دو طریقه در ذکر قلبی و سکوت، در  شود که با وجود شباهت نتیجه حاصل می

تثلیث بر ذکر عیسی تأکید است و در هسوخیا ذاکر با غیبت از غیـر   علتمسیحیت به 
  یابد. بر تثلیث حضور می در قلب خود

 
   .قلب، هسوخیا عرفان، ،سکوت ،ذکر: ها هواژ دیکل
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  . مقدمه  1
مسیحیت شرقی (ارتـدکس) بـه علـتِ خاسـتگاه شـرقی خـود اشـتراکات زیـادی بـا اسـالم           

خصوص در بُعد عرفانی دارد. تشابه تصـوف اسـالمی بـا طریقـۀ عرفـانی هسـوخیا (مکتـب         به
زمان بوده اسـت. در هـر    توجه است که تقریباً با تصوف هم ار قابلِعرفانی ارتدکس شرقی) بسی

  دو طریقه، محور تعالیم عرفانی ذکر و ذکر قلبی و حضور در قلب جایگاه شهود خدا است.  
 و سـپس در قـرن چهـارم    یفـرد  یرهبـان  یزنـدگ صـورتِ   به عرفان ارتدکس نخست

 2نینشـ هیـ که بـه نـام آبـاء باد   ل شد یتشک 1ریکب یمثل آنتون یبا بزرگان یجمعصورتِ  به
کوه  یها در صومعهخصوص  بها یزانس و زاهدان هسوخیب یسایرو آنان در کل بودند. دنباله

 یآرامـش و خاموشـ  ، سـکوت  یبه معن hesuchia یونانی ۀا از کلمیبودند. هسوخ 3آتوس
ل ر قلب (محیو تطه یبا ذکر قلب یسکوت و آرامش درون دنبالِ بهق ین طریا یاست. عرفا

بودنـد. سـنت    یخـداگونگ  مرتبـۀ دن بـه  یو رسـ  یدن نور الهیخدا و انسان) و د ۀمواجه
ن مقالـه  یـ شده است. نگارنده در ا یگردآور 4ایلوکالینام فه ب یقه در کتابین طریا یمعنو
و  یآن بـا خاموشـ   مقایسـۀ ا و یهسـوخ  یعنـ یق یـ ن اهداف هـر دو طر تری مهم از یکبه ی

ـ  وگویی گفتق ین طریپرداخت و از اخواهد  یسکوت در عرفان اسالم ن یـ ن دو دیـ ن ایب
اسـت و   یا و سکوت قلبیدن به هسوخیق رسیهدف هر دو طراینکه  کرد. با دبرقرار خواه

و  ایهسـوخ ی؛ سـپس،  ذکر قلبـ  ویژه به؛ نخست ذکر آید میبه دست  ین امر با ذکر قلبیا
  خواهد شد. یبررس ت و تصوفیحیسکوت در مس

  
  . پیشینۀ تحقیق2

کـاری انجـام    عرفان مذهب ارتدکس و تصوف به زبـان فارسـی تقریبـاً    مقایسۀ ۀزمیندر 
، ]33[دوم ایـن مجلـه    ۀنشده است؛ البته نگارنـده مقـاالتی را در ایـن زمینـه در شـمار     

 ]32[ حکمـت و فلسـفه   ۀفصلنام، ]35[ عرفان اسالمی ۀفصلنام، ]34[ پژوهشنامۀ ادیان
م در دانشـگاه  2001اسـت؛ امـا همایشـی در     و... با عنـاوین مختلـف بـه چـاپ رسـانده     

ارتباط معنوی تصوف و مسیحیت شرقی برگزار شـد کـه جیمـز     بارۀکارولینای جنوبی در
 5هـای ورود بـه قلـب   راه نـام کتـابی بـا   صـورتِ   بـه  شـده در آن را  کاتسینگر مقاالت ارائه

  استفاده شده است.ها  آن گردآوری و چاپ کرد که در این مقاله نیز از

                                                                                                                             
1. Anttony The Great 
2. The Desert Fathers 
3. Athos 
4. Philokalia 
1. Paths to the Heart (Sufism and the Christian Eastern), James S.Cutsinger (ed.), world 

wisdom, 2002. 



   167   و تصوف هسوخیایی طریقۀ مقایسۀ ارتباط صمت و هسوخیا و ذکر قلبی در

  ریقۀ هسوخیایی  . ط3
  شود:  میم یذکر به سه دسته عمده تقس ییایهسوخ طریقۀدر : . ذکر3 .1

ان ی. مبتـد شود میبلند خوانده  یاست که با صدا یشفاه یذکر . ذکر زبانی:3. 1 .1
و ذکـر   یشـرفت دفعـ  ین نوع ذکر متمرکز کنند و به فکـر پ یشان را بر ایروهاین همۀد یبا
؛ با عجله عبور کـرد  یگریبه ذکر د ید از ذکرینبا. ]p409 ,62[بدون عبارت نباشند  یقلب

 ... ذاکر در ابتدا ذکـر دوام را دشـوار   «. ]p1 ,61[را با تعمق و منظم گفت ها  آن دیبابلکه 
در زبان به   سرانجام لباینکه  کند؛ تا یشتر بدان عادت میو کوشش ب یبا سعیابد؛ اما  می

صـدا ادا   یذکر را ب یچ مانعیه  یبدون زحمت و بد که یخواهد رس یت و قدرتیچنان ظرف
  ]pp151, 153 ,59[» کند. یم

های ذکر معموالً با صدای آهسـته و بیشـتر    در این مرحله عبارت . ذکر نفسی:3 .1 .2
نفس با ذکر برای رسـیدن مراتـب    ۀتصفی .]p 409 ,62[ شود صورتِ عمیق و باطنی ادا می به

آنان، نفس مثل دریای پـرتالطم پـر از امیـال گونـاگون     تر ذکر ضروری است. از دید  عمیق
شود. آنجا محل فعالیت شـیاطینی اسـت کـه هـر لحظـه       است که موجب تشتت فکری می

دنبالِ اغـوای ذاکـر هسـتند. بـه بـاور اوگریـوس در آنجـا، شـیاطین، دشـمنان نـامرئی،            به
نهـا راه مبـارزه بـا    پرستی، خشم، تنبلی و غرور دائم در فکر یورش به انسان هسـتند. ت  پول
در تعالیم همة آباء، دوری از اوهام و آشفتگی ؛ بنابراین، ]cf49, pp118-119[ها ذکر است  آن

  .]cf51, p74[القدس هدایت شود نفس تنها با ذکر ممکن است؛ البته ذکری که با روح
کنـد؛ چـون نفـس     یذکر از نفس به قلب صعود م، ن مرحلهیدر ا. ذکر قلب: 3 .1 .3

ـ  مـی خته است و نیر هم باالتر رود با معقوالت و تکثرات آمهر چقد د نظـر کامـل بـر    توان
محـل  » قیـ قلـب عم « ییخـا  در تصور هسـو ، رو نی؛ ازا]pp55-56 ,55[ خداوند داشته باشد

 یظـاهر  مرحلـۀ در ، ده استیکه ذکر به آنجا نرس یث است و تا زمانیتثل یسکونت خدا
ابـد  ی ییرهـا  یابد تا از آشفتگیکند و با آن وحدت نفس به قلب نزول ، د با ذکریاست؛ با

]61, p94; 54, p84[.  
خیایی، قلب مرکز وجـودی انسـان اسـت و ازآنجاکـه ذکـر حقیقـی        در دیدگاه آباء هسو

یابد که ذکر در قلب وارد شـود.   ایستادن در محضر خدا با تمام وجود است، زمانی تحقق می
  اننـد وضـعیت انسـان در قبـل از گنـاه نخسـتین      واقع، در ذکر قلب، همۀ وجود انسان م در

القـدس کـه در قلـب عمیـق قـرار       شود. روح شود و انسان وارد وصال با تثلیث می متحد می
. از آن حیث که قلب شـامل کـل وجـود انسـان     ]p409 ,62[کند  دارد، شروع به فعالیت می
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ان مشـارکت دارد  (عقل، اراده، احساسات و حتی بدن) است؛ در ذکر قلب نیز کل وجود انس
][64, pp73-74ذکر قلب، کل انسان (جسم و روح) خداگونه خواهد شد. ۀ. در نتیج  

؛ ایـن  ]p103 ,57[ذکر قلب نوعی تجربۀ عرفانی، تجلی و مکاشفۀ بین فانی و ابدیت است  
نه من بعد از این؛ بلکـه مسـیح در مـن    : «][p409 ,62ذکر اثر قدرت الهی در درون افراد است 

القـدس،   داشتن نفس در قلـب و وصـال بـا روح    کامالن با نگه ]2: 20غالطیان [» کند. یزندگی م
  گوید. القدس در آنان ذکر می گویند؛ بلکه روح دیگر خودشان نیستند که ذکر می

، اسـت  یقلب عرش اله آنجاکه ازاست و  یموهبت یذکر قلب و اتحاد قلب و نفس امر
د؛ گویـ  مـی  ست که ذکریهنگام ذکر فقط ذاکر ن کند که در یاشاره م یذکر قلب به مراتب

 یۀتوصـ ، نینـد؛ بنـابرا  گوی مـی  القـدس در درون ذاکـر اسـت کـه ذکـر      ح و روحیبلکه مس
ث یـ تثل یمحل حضور خدا، قیداکردن مکان قلب و ورود به قلب عمیپ یها برا ییخا هسو

ام و از اوهـ  یکـه بـا آزاد   شـود  مـی در ذکر سـکوت حاصـل    یروحان ۀن تجربیاست؛ اما ا
 یبـر اغواهـا   یروزیـ مختلف قلب و پ یها شدن از اشکال و صور و گذشتن از مرتبه یعار
ن درجـه  یدن به ایرس یر است. تنها راه مطمئن برایپذ القدس امکان روح یاریو  یطانیش

  ست.یممکن ن تنهایی بهاست و  یر و پدر روحانیسپردن به پ  دلی، از ذکر قلب
  

  هسوخیا .3 .2
است کـه بـا    یسکوت و آرامش قلب یخیا به معنا دن به هسویرس ییخا هسو طریقۀهدف 
. آن با ذکـر قلـب   یابد می القدس تحقق و استقرار نفس در قلب و وصال با روح یسیذکر ع

  افکار و نزول نفس در قلب است.، الیام همۀاز  یاست که دور یکیو ذکر خالص 
د؛ یـ ن دینش هیدر آباء باد توان میا ن آموزه ریا یها نهیزمیی، خا ش از آباء هسویالبته پ

: دگویـ  مـی  وسینیس آرسینمونه قد یداشت. برا یشتر شکل ظاهرین آموزه آنجا بیاما ا
ــا مــردم ، بــرخالفِســکوت«   » مــن نشــده اســت. یمانیهرگــز موجــب پشــ، مصــاحبت ب
]56, v2, p322[ کـرد تـا    یمـ  یدر دهان زندگ یها با سنگ سال 1گفته شده است ابّا آگاتن
  .]p47 ,46[دارد  گرفت چطور سکوت را نگهاد ی

دارد. نخسـت   یا جنبـه  سـه  یسـاختار ی، ای انسان جنبه ا مطابق با ساختار سهیخ هسو
و  یدر مـاد بنـابراین،  ؛ شود میاست که در عزلت زاهد ظاهر  یو جسمان یبدن یایخ هسو
 تنهـایی  بـه و  یم کـه از جهـان دور  یهست ییخا هسو یزمان، وجودمان مرتبۀن یتر یظاهر

                                                                                                                             
1. Abba Agathon 



   169   و تصوف هسوخیایی طریقۀ مقایسۀ ارتباط صمت و هسوخیا و ذکر قلبی در

ن و یـی ا را تبیـ خ ن سطح از هسـو یاست که ا ایلوکالیفدر  ی. متن]p232 ,48[م یکن یزندگ
هاسـت؛ امـا    است دستخوش خطرات و طوفـان یدر در یکه تا کشت چنان«: کند یه میتوص

هـا متوجـه آن    ا و طوفـان یبال، گر خطراتید، دیرس یکه به بندرگاه آرام و ساکن یهنگام
د یهـا هسـت   ان انسـان یـ که شما در م یهنگام، اند. در همان حالم یم یست و سالم باقین
کـه شـما بـه بنـدرگاه      ید؛ امـا هنگـام  یباشـ  یخطرات و ضربات نفس، د منتظر محنتیبا

  .]p346 ,44[» د داشتینخواه یا  چ ترس و واهمهیه، دیدیسکوت رس
 کند. در یم یتر از همه از کالم خوددار شیدر نفس است. شخص پ یایخ هسو یدوم

ن نـوع از  یـ . اشـود  مـی  ییخـا  آگاهانـه هسـو   ین سطح فرد با محافظت از زبان و عزلتـ یا
که به سکوت و در صـورت   شود میدا یپ ایلوکالیفآباء در  یها گفته یجا یا در جایخ هسو

  :  کنند یه میدوری از صحبت با زنان) توصخصوص  بهاجبار به مراقبت در هنگام صحبت (
م از تـوانی  مـی گـران در امـور مختلـف اسـت. اگـر ن     ید گفتن بـا  سکوت بهتر از سخن«
اد در دام یـ م. مبـادا بـا سـخن ز   ینکنـ  یحداقل آن را طـوالن ، میکن یخوددارگفتن  سخن

با زنان است در صـورت   وگو گفتاجتناب از ، ن اموریبهتر« ]p370 ,44[ »م...یفتیطان بیش
م؛ یاط برخـورد کنـ  یبا احت، به آتششدن  کیه نزدیاجبار ارتباط هنگام مالقات با آنان شب

آتـش   یور را آن باعـث شـعله  یـ م؛ زییسخن بگو ید با آنان طوالنیم. نبایبه زنان نگاه نکن
طان در یی شـ گسـترده  یها . در این هنگام خدا را بر نجات خود از شبکهشود میل ما یم

  .]p370 ,44[» میدشوار دعا کن ۀاین لحظ
و صلح کامل است. سکوت  اخالص یاطنبا حالت ب 1یا آرامش روحانیخ نوع سوم هسو

  .]p232-233 ,48 [ست ین یاز ارتباط سمع یاز روح است و فقط دور یحالت یقیحق
 مرتبـۀ در : کننـد  یم مـ یتقسـ  یو بـاطن  یظـاهر  مرتبـۀ ا را بـر دو  یخ ز هسوین یبرخ
ی، از صدا دارد. در سـطح بـاطن   یو جسمان یظاهر یریگ سکوت داللت بر کنارهی، ظاهر

 یکس ییخا دارد. هسو یویاز امور دن یروحان یریگ و کناره یل درونیت بر تماسکوت دالل
  .]v1, p587 ,47[ کند یاست که بر خدا تمرکز م

 یسـ یذکـر ع شـود:   مـی محقـق   یسـ یبـا ذکـر ع   ویژه بها با ذکر و یخ دن به هسویرس
کشـاند   یهای ذکر شخص را به سکوت م و با عبارت است. عبارت یشفاه یذکر، نفسه یف
دن و یـ د یسـکوت را نـوع   یمیوس اورشـل یخی. هسسازد میبه کشف ابعاد سکوت توانا  و

د و گـوش نفـس سـاکت    بینـ  می قلب با حکمت ژرفا را، در سکوت قلب«: داند یدن میشن

                                                                                                                             
1. spiritual stillnss 
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و  یظـاهر صـورتِ   بـه  ن مفهومی. سکوت در ا]p306 ,52[» شنود یناگفته را مهای  یشگفت
ا نـه عزلـت بلکـه    یـ خ قانه بـا خداسـت. هسـو   صاد یکردیست؛ بلکه رویصرفاً توقف صدا ن

بت بلکه حضور است. خـدا در مرکـز هسـتی حضـور     ینه غ  و ت بلکه کمالینه ته، ارتباط
سکوت  .]46: 11[» د که من خدا هستمید و بدانیساکت باش«: آمده است مزامیردارد. در 

ذکـر   ن سـکوت خـالق بـا   یا .]p28; 63, p19 ,45[ست ین یر از خداآگاهیغ یزیچ یقیحق
 یکمکـ  ها وسـیلۀ  شود؛ ولی آن میال و افکار محقق یاز ام یو با کمک آن در دور یسیع
م یمفـاه  یمحتـوا  همـۀ د آگاهانـه از  یمتوقف شد. باها  آن د دریتمرکز هستند و نبا یبرا

بـه   یازیـ ذکـر ن  یبـاال  مرتبـۀ در  ییخا در سنت هسو، نگریاساس نظر کاتس جدا شد. بر
هـا و   ارتبـاط  همـۀ د نفـس از  یـ ست؛ بلکـه با یح نیجسد مسبر شخص مت یانحصار تأکید
برسـد.   یهـ یتنز مرتبۀد به یز بای؛ ذکر ن]p248 ,48[جدا شود  یو اعتقاد یتجرب های هگرو

 یـۀ ما ؛ چـون درون شـود  مـی مرتبط  یهیات تنزیا با الهیخ هسوشود،  میکه مشاهده چنان
ات و ذکـر  یاله یت شرقیحیاست. در مس یهیات تنزیحت ارتدکس الهیسنت و عرفان مس

ه و ذاکر را یکه اوگرچنان، رندیناپذ ییاز هم جدا . خـدا  ]p197 ,50[د گیر ی میکیوس متألّ
کـردن خـدا در    برای خطـاب  یمناسب شیوۀفهم و تجربه است. سکوت  یدر آن سو یسرّ

ساده  طورِ به ییخا تاآنجاکه هسو سازد می یکالم یشکل و ب یکرد بیکه روذکر است؛ چنان
اگـر  «: دگویـ  می ریکب ی. آنتون)p197 ,50( د؛ بلکه خود ذکر مطلق استیگو یگر ذکر نمید

» سـت یذکـرش کامـل ن  ، د آگاه باشـد گوی می ذکراینکه  ا ازیان ذکر از خود یراهب در جر
]62, p399[. نجا اتحاد ذاکر و ذکر مطرح است.یدر ا  

، صورت و شکل اسـت و همـۀ   ساختن خداوند از هر گونه بیان ایجابی الهیات تنزیهی منزه
خیا (سکوت) است؛ چون سکوت حقیقـی در هسـوخیا نیـز بـا آزادی نفـس از       ها در هسو این

افکار خوب و بد، از همۀ تصورات، از هر گونه اسـتدالل و تنزیـه خـدا از همـۀ صـور و حضـور       
نجـا  شود. در این شهود خدا نیز بدون تمایز است؛ چون در آ مستقیم با خدا در قلب محقق می

در آن هنگـام   ]p249 ,48[ »او خود هم بیننده است و هـم دیـده.  «بیند:  خداوند است که می
ده یـ نام 1»جذبـه «ا یـ خ  روح در هسـو  ییرت و دلرباین حیکند. ا ینفس خود را فراموش م

ن یـ گـر از وجـود خـود در ا   یکند و د یرا در آن انسان وجود خود را فراموش می؛ زشود می
د کنـ  می تیالقدس او را هدا گاهی ندارد؛ او به خدا تعلق دارد و روحگر آیا جهان دیجهان 
  .]p208 ,53[ شود میش سلب یآزاد یانیبر نظر اسحاق سر و بنا

                                                                                                                             
1. ecstasy 
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انـد. بـا ذکـر     ا کامالً با هـم مـرتبط  یخ ذکر و هسو شود میکه مالحظه چنان، تیدرنها
ه با مراقبت و محافظت د. هر دو در رابطیز به ذکر رسیا نیا و با هسوخیخ به هسو توان می

  قلب هستند.
  

  ذکر دوام .3 .3
ن یـ د. ذکر دوام به ایفرد به ذکر دوام خواهد رس، ایهسوخ مرتبۀو  یدن به ذکر قلبیبا رس
را در درون ذکـر انجـام    یزیـ جز ذکر انجام ندهـد؛ بلکـه هرچ   یست که ذاکر کاریمعنا ن
کان ی(اول تسـالون » د.یه دعا کنشیهم«ن دستور پولس رسول بر ذکر دوام ی. ا]p97 ,46[دهد 

ان اسـت  یحیمسـ  همـۀ ست؛ بلکـه شـامل   یمختص زاهدان ن، پاالماس ۀطبق گفت، )5: 17
]55, pp412- 413; 59, p143[.  

 یست. چون انسـان تـا زمـان   ین یو زبان یزاهدان ذکر ظاهر یمقصود از ذکر دوام برا 
اسـت کـه ذکـر وارد     یم زمانخاطر خواهد ماند. ذکر دوا ۀدائم در تفرق، که در ظاهر باشد

شـود؛ از   یکـ یالقدس  ی یابد و در قلب با روحیاوهام و افکار رها همۀقلب شود و انسان از 
شده است و  یکیفرد با ذکر ، قتیاو ذکر خواهد گفت. درحقیِ جا به القدس ن پس روحیا

ا خـد  ازآنجاکـه اسـت و   یسلوك روحان یندارد؛ چون ذکر خود نوع یگونه ذکر تمام نیبد
ز یـ در ذکـر ن  یطور ترقنیاست. هم یشرفت در خدا نیز نامتناهیر و پیس، است ینامتناه

  .]p106 ,61[» است یتوقّف ذکر توقف زندگ«ر تئوفان زاهد یندارد و به تعب یانیپا
  

  . تصوف4
ذکر در متون عرفانی معموالً به دو گونۀ خفـی و جلـی تقسـیم شـده اسـت؛       . ذکر:4 .1

تب ذکر، آن را غالباً به زبانی و قلبی و گاهی بـه سـه نـوع زبـانی،     همچنین، بر اساس مرا
ی تقسیم کرده اند. برخی آن را به چهار نـوع، یعنـی دو نـوع زبـانی و قلبـی و       قلبی و سرّ

قلبی را نیز به سه مرتبۀ ذکر قلبی و عدم تمکین آن در دل، ذکر قلبـی و تمکـین آن در   
؛ 219، ص11؛ 185، ص6نکــ :  [انـد   کـرده  دل و ذکر قلبی و استیالی آن بر دل تقسیم

، 38 ؛398ص، 20 ؛101ص، 18؛ 254، ص1، ج17؛ 368-367، صـص 14؛ 446، ص 12
حتی کسان دیگـری مراتـب ذکـر را بـا توجـه بـه مراتـب         ].76ص، 43 ؛165-164صص

وجودی انسان به درجات بیشتری، یعنی زبانی، قلبی، روحی، سری، خفی، اخفی الخفـی  
  .]56ص، 42؛ 277ص، 41؛ 28، ص9نکـ : [اند  تقسیم کرده
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خـود حضـور دارد و عرفـا     یدر اسما یزیخداوند به نحو اسرارآم . ذکر زبانی:4 .1 .1
ی، نمـاد نامتنـاه  عنـوانِ   بـه  دن بـه صـاحب اسـم بـا تمرکـز بـر اسـم مقـدس        یرس یبرا
ی، جلـ صـورتِ   بـه  د ذکر رایدورکردن غفلت با یخواستند به مسمّا برسند. شخص برا یم
تـر   بلندتر شروع و سـپس آهسـته   یبا صدا یو با تمرکز و به تکرار بخواند. ذکر زبان ینزبا
؛ 313ص، 22[ذکر است  مرتبۀن یتر نییپا، ن ذکر به جهت غفلت ذاکر در دلی. اشود می
  .]165ص، 38؛ 167ص، 27

امـا  ؛ ]125ص، 29[انـد   دل کامالً مخـالف  یبدون آگاه یان با ذکر زبانیاز صوف یبرخ
ذکر بـر عـدم    یدر مراتب باالاینکه  با، ن ذکریدانستن اثر ا فیان با وجود ضعیوفاغلب ص

ر یاد غیدل را از ، تیرا درنهایدانستند؛ ز یده نمیفا یآن را ب، است تأکید یاز به ذکر زبانین
، 26 ؛147ص، 24؛ 25ص، 23 ؛254ص، 1ج، 17؛ 185ص، 6نکــ :  [کنـد   یخدا پاك مـ 

ز وجود دارند که بـر ذکـر   یه نیصوف یها قهیاز طر یبرخ حال، بااین .]165ص، 38؛ 22ص
  داشتند. تأکید یشتر از ذکر قلبیب یزبان

که بـا حضـور دل همـراه شـد و      یوقت مقدس  یاسام یذکر زبان. ذکر قلبی: 4 .1 .2
 یدلبسـتگ  و حق شـد  توجهم یطورکل وجود انسان به یقوا، ن بردیرا از ب یذهن یآشفتگ
انسان وارد  یمرکز وجود، است که به قلب یکانیهمچون پ ؛نددور شد یطانیو ش ینفسان
د. هـدف ذکـر قلـب    یزدا یقلب را م یو درون یرونیب یزنگارها همۀن نوع ذکر ی. اشود می

و  شـود  مـی منجـر   یم و احتـرام بـه ذکـر قلبـ    یآرام و همراه تعظ یاست؛ اما ذکر با صدا
  .]147ص، 25؛ 138، ص7نکـ : [آید  دل و زبان به وجود می یهماهنگ

  :  دارد یز مراتب متفاوتین یذکر قلب
در آن ؛ ولـی  مرتبۀ نخست ذکر قلبی این است که بـا اینکـه ذکـر در دل باشـد     -الف

ید و اگـر بـه ذکـر ادامـه     گو می استقرار ندارد. در این مرحله ذاکر با سختی و تکلیف ذکر
  غفلت سراغش خواهد آمد. ، ندهد
ست که ذکر بـر دل اسـتیال و اسـتقرار دارد و دل    ای ا مرتبۀ دوم ذکر قلبی مرتبه -ب

  د و به سختی به کارهای دیگر مشغول است. گیر میفقط با ذکر آرام 
ذکر خـود حجـاب   ، ن مرتبهینه ذکر. در ا، است یسوم مذکور بر دل مستول مرتبۀ -ج

. ابـد یال یشود و خود حقّ بر دل اسـت  یدر مذکور فان، فنا در ذکریِ جا به دیاست و فرد با
 ینسـف  یبـا یر زیا مذکور است و به تعبیذکر  یالیدر است یقبل مرتبۀن مرتبه با یتفاوت ا
ان آن کـه  یدل دوست باشد و م یان آن که همگیفرق است م«ی، از محمد غزال یبه تأسّ



    173   و تصوف هسوخیایی طریقۀ مقایسۀ ارتباط صمت و هسوخیا و ذکر قلبی در

د و مذکور یاز دل بشو یکمال آن است که ذکر و آگاه؛ بلکه دل ذکر دوست باشد یهمگ
مرسل و  یه ملک مقرب و النبیف یسعنیمع هللا وقت ال یل :ین است معنیماند و بس و ا

ــزل ــاب من ـــ : [» الکت ، 2، ج21؛ 254، ص1، ج17؛ 447-446، صــص12؛ 168، ص3نک
و به این مرتبۀ  ]76ص، 43؛ 167 -165صص، 38؛ 243، ص79ج، 30؛ 275-274صص

 اره. قشـیری نیـز بـه ایـن نکتـه اشـ      شـود  میو استغراق گفته ذکر در عرفان فنا و شهود 
رسد. و به حالت بقا می شود مید که ذاکر با مداومت بر ذکر از خویش و ذکر غایب کن می

و حال بقـاء  «: آوریممی السلوکترتیب  ۀهای ایشان را مستقیم از رسالهایی از گفتهبخش
لسان و سمع و بصر از عبد سلب شود و تنها برایش حضور قلب ، آن غیبتی بُود که در آن

زبان ناتوان باشد و در آن کالم به قلب بود؛ ... و حال عبد چنان بـود  ، حالت در آنو  ماند
اش فرق نتواند نهاد! و ایـن حالـت بـه سـبب     که ذکر قلبی خویش و ذکر هستی پیرامون

شنود! ... عبـد در ایـن حالـت    را در وقتی واحد میها  همۀ آنی اذکار بر او باشد که غلبه
دار شود شهود کند! و پس از ایـن بشـریت عبـد را بـر او     شنود و بیند و آنچه برایش پدی

اش را بر او سـلطه نبـود! در اینجـا    احوال همۀسان که نه ذکرش و نه آن، ای نباشدسلطه
سلطه تنها از آن باری بود! و عبد در خالل این حالت و رسیدن بـه ایـن مقـام کـه مقـام      

بـل بـه   ، د لیک نه به رؤیت عینبین می هستی را از آسمان و زمین و ... همۀنهایت است 
...» یت بصر نبود ؤدیگر ر، وی را در این هنگام و حال و مقام چراکهرؤیت قلب و بصیرت! 

  .]24-21، صص23نکـ : ؛ 34-31، صص19[
  

  . صمت و سکوت4 .2
است که مثل خـود   یصمت و خاموش یمهم در عرفان اسالم یها م و آموزهیاز مفاه یکی

سـکوت سـخن بـه میـان آمـده       ۀگرفته شده است. در قرآن از روزات یذکر از قرآن و روا
روز  خداونـد او را سـه شـبانه   ، یحیـی را از خداونـد خواسـت    (ع)زکریـا  هنگامی کهاست. 

لِّمَ أَلَّا تُکَیآ قَالَ«: خاموشی فرمود لَاثَةَ النَّاسَ تُکَ زًا إِلَّا امٍیأَ ثَ مْ نیز آیات و روایـات   ؛]3/41[» رَ
سـکوت  «: روایت است (ص)بان و ترجیح خاموشی آمده است. از پیامبربسیاری در حفظ ز

عـامر گویـد    بـن  عقبـه «: آمده است رسالۀ قشیریهدر  ]115ص، 41[» اللسان سالمه اإلنسان
دار و با مردمان نیکوکـار بـاش و بـر    هللا نجات اندر چیست؟ گفت زبان نگه گفتم یا رسول

  .]241ص، 18[» گناه خویش گریه کن
انـد  ای را به فواید سکوت و خاموشی اختصـاص داده باب جداگانه غالباًالمی عرفای اس
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سـکوت و   غالبـاً انـد. ایـن عرفـا    و جز به ضرورت برای ذکر خدا سـکوت را توصـیه کـرده   
شود:  میحاصل  یاند که هر دو از دوام ذکر حق تعالخاموشی را به دو دسته تقیسم کرده

  موشی باطنی یا سکوت دل.ب) خاو  الف) خاموشی ظاهری یا زبانی
بـالء اإلنسـان مـن    «: فرمـوده اسـت   (ص)پیـامبر : . خاموشی ظاهری یـا زبـانی  1,2,4

درنهایـت،  با اشاره بـه آفـات زبـان     کشف المحجوبهجویری در  ]115، ص41[.» اللسان
ها بر دو گونه. کالم یکی حق بود و یکـی  اند و سکوتها بر دو گونهکالم«: دگیر می نتیجه

ی را گریبان خـود بایـد   هرکس کوت یکی حصول مقصود و آن دیگر غفلت؛ پسباطل و س
گرفت اندر حال نطق و سکوت. اگر کالمش به حق بود گفتارش بهتر از خاموشـی و اگـر   
باطل بود خاموشی بهتـر از گفتـار و اگـر خاموشـی از حصـول مقصـود او مشـاهده بـود         

تـار بهتـر از خاموشـی و عـالمی     خاموشی بهتر از گفتار و اگر از حجاب و غفلـت بـود گف  
ز سـکوت و  ین یکبر الدین جم. برای ن]347-346، صص39[» اندرین دو معنی سرگردانند

اشـاره   یه شرط سلوك است. او در آثار خود به دو نـوع خاموشـ  شرط دوم از دَ یخاموش
، 24[گویـد   مـی  سـخن  یزبان جز از ذکـر حـقّ تعـال    یاز خاموش یدر ذکر زبان یدارد. و
ان الزم است که یمبتد یبرا، زبان یداشتن ظاهرالبته نگه ؛]17ص، 26؛ 320-316صص

بلخی هم در اشاره به ایـن کـارکرد    الدین جاللرسد از زبان است.  یآنان م یبرا یهر آفات
  :  یدگو می زبان
هَد از زبان چون آتش است/    وش استن زبان چون سنگ و هم آتشیا   آنچه بجْ

  ]74ص، 37[ الف ینقل و گاه از رو یگه ز رو/     زاف سنگ و آهن را مزن بر هم گ
  مغز جان را صد نماست یدر خموش/    نه دخل مغزهاستین سخن در سیا

  ]772ص، 37[خرج کم کن تا بماند مغز نغز /    امد در زبان شد خرج مغزیچون ب
و  بـا یز یا شان در اشـاره یکه زبان نگاه دارد. ا دکن می هیتوص یبه سالک مبتدوی مول

 یکند هـر کـالم و زبـان    ید و اشاره مگوی می ز سخنیکو نینگفتن  سخنن از کالم و یریش
  : خواهد بود یدشمن خدا و خود آدم، که بر حق نچرخد

  چند این آتش در این خرمن زنی/    ای زبان هم آتش و هم خرمنی
  دکن می اش آنگویی هرچهگرچه /    دکن می در نهان جان از تو افغان

  ... درمان توییای زبان هم رنج بی/    پایان توییهم گنج بی ای زبان
  ]79و78، صص37[ امان /  ای تو زه کرده به کین من کماندهی ای بی چند امانم می

اند و زبانشان کلید اسرار  افتهیدست  یاله ۀا که به مقام واال و خزانیا و اولیانب یاما برا
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  : واجب استگفتن  سخنست ا الهی
  چون همه صافست بگشاید رواست/    که معصوم ره وحی خداست هر آن
  ]983ص، 37[کس هوا زاید زمعصوم خدا /    ماینطق رسول بالهوی کهزان

بر نقش سـکوت در   تأکیدسید محمد مهدی طباطبایی (معروف به بحرالعلوم) نیز با  
لکین اول مرحله عمـومی صـمت کـه بـرای عمـوم سـا      «: داندآن را دو مرحله می، سلوک

در و  ی ضـرورت و لـزوم اسـت   رعایت آن الزم است و آن خودداری از کالم زائد به اندازه
. اگر از این مرحله مسامحه شود پیشـروی  شود می دیمق ضرورت اینجا مفهوم صمت بحّد

  در سلوک محال خواهد بود. 
آن مطلـق خـودداری از کـالم و مصـاحبت     و  مرحله خصوصی و بـرای خـواص   -دوم

  .]92و91، صص5[» ذاکرات متعارف با غیر و خارج استمعمول و م
از سکوت ظاهری است کـه منجـر    تر مهم سکوت قلبی: . سکوت باطنی یا قلبی2,2,4

نگفـتن   مقایسه است؛ چون خاموشی به زبان سخن و با ذکر قلبی قابلِ شود میبه حکمت 
  .]9، ص2نکـ : [است خاموشی خاطر از غیر حق ، با غیر خداست و خاموشی به دل

هـا سـخن   از خاموشی دل و دیگـر انـدام  ،؛ بلکه از خاموشی زبان تنها نهعرفا رو،  این از
اند و این خاموشی بر اثر کشف و حیرت عارف اسـت کـه در آن بـه تعبیـر قشـیری      گفته
آنجا نـه علـم بـود و نـه     ، عبارت و نطق نبود و شواهد ناپدید شود، ها گنگ گرددعبارت«

، 5؛ 10-8، صــص 2؛ 258-253، صــص4، ج1نکـــ :  ؛244-243، صــص18[» حــس
، 1ج، 41؛ 347-345صـص ، 39 ؛347و 346صص، 20؛ 58و57صص، 18؛ 92-91صص
سکوت در عرفان اسالمی تحت عنوان مقام فنا یاد شده است که  مرحلۀز این . ا]115ص

  حاکی از اتحاد و یگانگی سالک با مبدأ هستی است.
: یـد گو مـی  بـاره الـدین کبـری درایـن    نجـم  . شیخآید میبا سکوت زبان دل به سخن  
گاه در نطـق  دل آن، شنود و هرگاه که زبان خاموش شددل می، یدگو می هرگاه که زبان«

 بـه علـتِ  ت یدر طفول (ع)حضرت عیسیگفتن  سخناره به . او با اش]19، ص26 [» آید می
 ۀوزر به علـتِ که حضرت یحیی نیز در طفولیت چنان، سکوت مادرش حضرت مریم (س)

بعید نیست که چـون تـو خاموشـی    «: یدگو ، میبه سخن درآمد (ع)سکوت حضرت زکریا
قلب تو که طفل راه طریقت است با تو در سخن آیـد  ، اختیار کنی و فضول کالم بگذاری

مـادر  ، آردگفـتن   سخندر حال طفولیت به  (ع)و چون پروردگار خواست که عیسی مریم
بـه  «راکه پرحرفی دل را از صـفا دور کنـد   ؛ چ]18، ص25[» او را به خاموشی اشارت کرد
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یـد.  گو می زیرا دلم سخن: گویی؟ گفتشخصی گفتند تو را چه شده است که سخن نمی
  .]115، ص1، ج41[» با که در سخنی؟ گفت با مقلب القلوب: گفته شد

هـا بـر   ن حکمتیکسی که خاموشی اختیار کند خزا«: یدگو می الدین کبری شیخ نجم
  :  یدگو می در این مورد . مولوی نیز]89ص، 23نکـ : ؛ 468ص، 26[»شود یماو گشوده 

  وین نشان جستن نشان علت است/    صبر و خاموشی جذوب رحمت است
  ]456، ص37[آید از جانان جزای أنصتوا /    أنصتوا بپذیر تا برجان تو

کـالم   شـود  مـی سالک وقتی که خاموشی و سکوت دل اختیار کند این سکوت باعث 
. سکوت باطنی و قلبی که پس از سـکوت ظـاهری و   ]468، ص24[و حق را بشنود  لکم

د و دل دهـ  یی مـی ر حق رهایسالک را از هرگونه خاطر غآید،  میزبان به وجود  یخاموش
، تـراود  یکه از آن م یو با نور شود می یا سراسر وجود ذاکر خود زبانی دآور میرا به نطق 

  و ذکر دوام است. ید که همان ذکر قلبگوی می ذکر
  

  . ذکر دوام4 .3
بـه  ، قـت یدرحق، دیذکر گو ابد و حق در اویدست  یقیت خدا به ذکر حقیکه با عنا یکس

و در کـار و   یداریـ وسـته در خـواب و ب  یپ ین شخصـ یافته اسـت. چنـ  یذکر دوام دست 
ست. اوست کـه دائـم در نمـاز    یاد خدا در او نی یوقت فراموش چیدر ذکر است و ه یکاریب

ز یـ ) باباطـاهر ن 70/23» (صالتهم دائمـون  ین هم علیالذ«: را خود نماز ذکر استیت؛ زاس
  :  ن به آن اشاره داردیچن

  یکه حمد و قل و هو هللا کارشان ب/    یارشان بیکه هللا   خوشا آنان
  ]71ص، 4[ یبهشت جاودان بازارشان ب/  م در نمازند یکه دا  خوشا آنان

ن امنوا اذکـروا هللا  یها الذیا ای«یۀ: آازجمله  ]42 -33/41 -3/191[ قرآندر  یادیات زیآ
ن ذکر است وگرنـه  یاشاره به ا، دخوان میکه انسان را به ذکر دوام فرا ]33/41[»ً رایذکراً کث
ذکـر    ید بسطامیزیکه باا در نماز مشغول باشد. چنانی ید دائم به ذکر زبانتوان میانسان ن

  .]167ص، 16[شمارد  غفلت مین را حضور بیداند؛ بلکه آ کثیر را عددی نمی
 از«: دگوی می ر اشاره به ذکر دل و سکون زبان است. شارحیز ذکر کثینشرح تعرف در 
، بـا مـردم بودنـد    وگـو  گفـت دن و ینوشـ ، خـوردن ، در خواب یگاه (ص)امبریپ ه آنجاک

ه یست که ایسته نیشا ت و غفلـ  یذاکرنبـودن بـه معنـ    یا شان از ذکر حق غفلت کنـد؛ ذرّ
، سـت یبودن روا ن تر درحجاب نییامبران در مراتب پایکه بر پیدرحال، بودن است درحجاب
  .]1330، ص3ج، 36[» روا نباشداصالً  (ص)امبر اسالمیپس بر پ
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 رسـد. او  ین باور است کـه ذاکـر بـا ذکـر سـرّ بـه ذکـر دوام مـ        یز بر این یخ کبریش 
 یقلب و روح سـالک از اجـزا   یوقت، دلمداوم و ذکر  یداریدر ادامه خلوت و ب«: دگوی می
ا یـ ن نهد تـا بخوابـد   یچون سالک پهلو بر زم، شود یت قویابد و به روحانی ییرها یخاک

ی ذکـر  ن نشـانه ی... و ا مشغول است یتعال یکند که به ذکر خدا یاستراحت کند حس م
، 31؛ 236 ص، 27 ؛58، صـص 10نکــ :  ؛ 61 -57صـص ، 23[...» مذکور اسـت نـه ذاکـر   

فزونی از ؛ ولی شه مذکور حق استیهم ی آدم، خید شیاز د، قتیحق. در]325 -324صص
یابد و وقتی به ذکر سـرّ رسـید، آن را    شنود و درنمی ها و آلودگی حجاب ذکر را نمی ظلمت

کند. پس ازآنجاکه مرکز وجودی انسان، قلب (جسمانی و روحانی) اوست و حیات  درك می
شـود و بـر آنجـا     که ذکـر وارد قلـب مـی    ه است؛ هنگامی جسمانی و روحانی نیز به آن بست

یابد و باعث اتحاد جسـم و روح و ابعـاد    یابد و درنهایت، نیز حق بر دل استیال می استیال می
شود، طوری کـه   های دیگر جاری می شود؛ ذکر از آنجا به همۀ اندام دیگر وجودی آدمی می
ا تا انگشتان پـا در حالـت وجـد در ذکـر     شود و هر عضوی از او از موه سالک سراپا قلب می

ای  ها سـایه  دهند؛ چرا که انگشتان و دیگر اندام جوید و ذکر هللا هللا سر می خدا شرکت می
شد جز از زبان ذاکر از دیگر انـدامش نیـز صـدای     از قلب هستند و وقتی ذکر با قلب همراه 

کر، قـادر بـه تشـخیص میـان     ای که ذاکر بر اثر غلبات شدید ذ شود؛ به گونه ذکر شنیده می
شـود کـه همـۀ     گاه طوری مذکور بر فرد مستولی میهایش نیست. آن ذکر خود و ذکر اندام

، 15 ؛281ص، 13؛ 155، ص8؛ 169، ص3نکــ :  [گیـرد   کارهای ذاکر نیز رنـگ ذکـر مـی   
 ؛32و  31، صص26 ؛61- 57 ، صص23 ؛403ص، 20 ؛103ص، 18؛ 257، ص16؛  65ص
اتحـاد ابعـاد وجـودی    ( سلطان ذکـر  در عرفان اسالمی بدانکه  ]؛41، ص40 ؛323، ص31

  .ندیگو زی) نآدمی از جسم و نفس تا سرّالسرّ
  

  گیری. مقایسه و نتیجه5
  پردازیم:  اکنون به بررسی نکات مشترك و تفاوت صمت و سکوت و ذکر قلبی در هر دو طریق می

آن همچون کلیدی بـرای  شود.  ذکر موجب صیقل قلب می، در هر دو طریق. تشابه: 5 .1
  ست.) امحل حضور خداب (عمیق قلۀ درنوردیدن اطوار و غارهای قلب و رسیدن به نقط

 یز در ابتـدا یـ ن یبا آنکه ذکر زبـان  .شود میانجام  یو قلب یزبان ۀعمد ۀذکر به دو گون
 یدن به ذکر قلبـ یهدف از آن رس ؛ستیبه آن ن یازیدر مراحل باال ن، ق ضرورت داردیطر

  بلند است. یو نخست با صدا یشفاه یذکر یذکر زبان، قهیر هر دو طراست. د
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مـرور کـه    شـود و بـه   تر مـی  با ترقی ذاکر و در مراحل باالی ذکر، ذکر آهسته، با وجود این
شود. ذکر قلبی که ذکر حقیقی اسـت، تمـام وجـود آدمـی را در      ذکر وارد قلب شد، خفی می

شـود.   کند و باعث اتحاد ذکر، ذاکـر و مـذکور مـی    یگیرد و همۀ ابعاد وجودی را متحد م برمی
هـدف از ذکـر،    تصـوف های هسوخایی و  این مرحلۀ باالی ذکر امری موهبتی است. در طریقه

  گوید.   در آن خود خدا در ذاکر ذکر می؛ ذکر قلبی و رسیدن به سکوت قلبی است
همان ذکـر قلبـی   ام وام است. ذکر دوتأکید بر ذکر د، نکات مشترك هر دو طریقدیگر از 
 گویـد.  شخص ذکر مـی  ؛ ذکری است که در آن مذکور (خدا) درنیست ظاهری و زبانی واست 

(اسـم) بـه مـذکور     یعنی اتحاد با ذکر و سپس از ذکر است؛ رسیدن به حقیقت ذکر، ذکر دوام
مـذکور بـر قلـب اسـتیال دارد و از     درحقیقـت،  ذکر و ی، است. در چنین ذکر ) رسیدنمسّما(

کـه   طـوری  ؛شـود  یابد و باعث اتحاد ابعاد وجودی آدم مـی  کل وجود آدمی استیال میآنجا بر 
  شود. های ذاکر شنیده می شود و ذکر از همۀ اندام سالک سراپا قلب می

 یسـا یاسـت. در کل  یبـر سـکوت قلبـ    تأکیـد هـر دو   اشـاره  گر تشابه قابلِیاز نکات د
سـکوت و آرامـش    یعن، ی»ایهسوخ«دن به یرس ییهسوخا طریقۀروان یارتدکس مقصود پ

صـمت  «وصال به خدا  ۀگان ا دهیگانه  هشت یها  از راه یکی تصوفدر ، نیهمچن ؛بود یقلب
  است.» یا خاموشی

ه بـر  یتوص، ن مرحلهیاست. در ا همراه زبان یسکوت با عزلت و خاموش یظاهر ۀجنب
ق عـالوه  یـ راما در هر دو ط ؛است یویاز امور دن یو دور یظاهرگفتن  سخناز  یخوددار

؛ ر خدا) استیدل از غ ی(خاموش یسکوت باطن، یمقصود اصل، یو ظاهر یبر سکوت زبان
زبـان قلـب و   شـدن   بـاز ، ر ذکـر خـدا  یـ از غ یزبان و گوش ظاهر یخاموشاز مقصود نیز 
 یدن و نـوع یدن و شـن ید یسکوت نوع، یباطن ۀپس در جنب .است یبیغ یدن نداهایشن
و  آید میدل به نطق ، یزبان ظاهر یِجا به ن نوع سکوتیکرد صادقانه با خداست. در ایرو

ن حکمت بر شخص گشـوده  یو خزا شنود یرا م لکمَ و حق یندا، ین خاموشیدر اثر چن
و در  اسـت  (خاموشی زبان جز از ذکـر حـق تعـالی)    شود. راه نیل به چنین سکوتی با ذکر می

یز اتحاد ذکر، ذاکر و مـذکور تحقـق   ن و اصل با استقرار ذکر در قلب و اتحاد ابعاد وجودی ذاکر
خـود  ، گونه سکوتی نباید در ذکر متوقف شد کـه در ایـن صـورت    برای رسیدن به این .یابد می

صـورتی و تنزیـه    ها جدا شد تا به بی بلکه باید از همۀ مفاهیم و صورت ؛ذکر حجاب خواهد بود
حقیقـی رفـتن در   سـکوت  . خدا رسید. بهترین شیوۀ رسیدن به این مرحلۀ ذکر سکوت است

شهود خدای نادیدنی اسـت. ذاکـر هـیچ آگـاهی از خـود و ذکـر نـدارد و در        و تاریکی نادانی 
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ذکر زبانی که باعث تشویش ذهن ساکت است قطعـاً و بـا حـق    ، در مراحل باال .رود حیرت می
گویـد. در   شود و درنهایت، با اتحاد ذاکر و مذکور، خداوند (مذکور) است که ذکـر مـی   یکی می

شـود   تواند نام حضرتش را بر زبان بیاورد و ذاکر صرفاً ابـزاری مـی   ن مرحله فقط خداوند میای
  آورد. نام مقدس خویش را بر زبان میاو،  که خداوند از طریق

و  یمحـور  ن خـدا یگزیجـا  یمحـور  حیمسـ ، در عرفان مذهب ارتدکس: تفاوت. 5 .2
کر فقط خدامحور اسـت و جـز   اما در اسالم و تصوف ذ؛ شد مطرح » یسیذکر ع«ج یتدر به

ذکـر  ، اسـت  یصـفات و اسـام   همـۀ اسم اعظم هللا که جامع  ویژه به، و صفات خدا یاسام
  وجود ندارد. یگرید

اسـت و آن   یدن بـه خـداگونگ  یرسـ ، یت ارتدکس هدف از سلوك روحـان یحیدر مس
در آن محقق  یو قدرت مخف یسیق اسم عیح است و از طریمس یمشارکت در حضور اله

بـه   یتوجـه دائمـ   یسـ ید. ذکر عده می ها را نجات خدا انسان، ق آن اسمیاز طر .دشو می
و خـدا در قلـب مؤمنـان     شود مین اسم است که سکوت و آرامش حاصل یخداست و با ا

چـون در   ؛تنـاقض دارد  ییهسـوخا  طریقۀبا هدف  یین انحصارگرایاشود؛ اما  می یمتجل
تمرکـز و آرامـش    یبـرا  یکمکـ  وسـیلۀ آن  ؛له است نه هدفیخود وس یسیجا ذکر ع آن

وصول بـه سـکوت    وسیلۀ یسید از عبارات ذکر فراتر رفت. ذکر عیبا یاست و در ذکر قلب
 ؛ل بـه شـکل و صـورت شـود    یخود تبـد اینکه  نه و مشارکت با خداست یصورتیبی، قلب

از شـدن   یعـار  و یقـ یذکر حق یعن، یایاست. هسوخ ینام یخدا ب ین اسم برایچون بهتر
از هـر   پاكِ یو وصال با خدا یو آلودگ یاشکال ماد همۀفکر خدا و  یحت، نه افکارهر گو

بـه  ، ذکـر  یبـاال  مرتبـۀ ن باور در یپس با ا .از اشکال و صورت است یو عار یگونه آلودگ
  .ستین یازیبر شخص متجسد ن یانحصار تأکید
کـه در آن   د در خودِ اسم توقـف کنـد  ین اذکار نبایسالک در هنگام ا، قتیحق دراما  

همـه  نیـ د از اسم به مسمّا برسد. بـا ا یخود ذکر حجاب مقصود خواهد بود و او با، صورت
 طریقـۀ  یهرچنـد هـدف عرفـان    یسـ یز غفلـت کـرد کـه در ذکـر ع    یـ ن نکته نید از اینبا

ن ذکـر  یـ ا؛ ولـی  اسـت  یصورت یدن به بیه مطلق خدا و رسیتنز به یباور اصل، ییهسوخا
ل شده است که یهللا از دو بخش تشک اال اله اما ذکر ال ه؛یتا تنز ه داردیشتر اشاره به تشبیب

اسـت.   یدیو کامالً توح شود میخدا اثبات ، البا  یزیهرچ یه مطلق خدا و نفیبعد از تنز
وجـود   یتفـاوت چنـدان   یق عرفـان یـ ن دو طرین ایب ذکر ۀدر مقولکه  گفتد یان بایدر پا
ـ  یادیـ ز یهـا  ذکر شباهت یها  وهیدر شی، ظاهر های تفاوت یبرخ رغمِ بهرا ی؛ زندارد  نیب
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اتحـاد  است و آن  یکیق یهدف ذکر در هر دو طراینکه  از همه تر مهم وجود دارد وها  آن
  .ذاکر و مذکور است، ذکر
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