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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ارواحنافداهتأثیر اذکار در نیل به دیدار حضرت

َرا   َاهللُ نورُ ی نور،  ی مبارکه وپنج سوره ی سی در مورد آیه پرسش: کــٰوٍ  یهاـ    السَّمـٰواِت َو اْلا ِض َمَثُل نورِِه َکِمشا

ــح ُ  یــج ةُ  َ ــج  اَل ک  َ ــُج َک َنَّاــ  َکواَکــدا ُمْر ش جوَرــُ  ِمــ ا َ ــَ  َ  ــح  ا اَلاِمصا بهَّــج  َجکــ ُم   رهَّج  َوْل َغ ا   َ ــ ا َکــج  ةَجانونَــج  ْل   ٍ  مکح رَ   ِمصا

ُه ن را  َسسا ُنا  ُجضجُء َوَلوا َلما َتما ِ   اهللُ لِنورِِه َم ا جَّش ُء َو َجضا ِ   َعلٰى نور    نْورا   ةَجـا ء    جـَاا َماث َل ِللْن ِس َواهللُ ِبُکلِّ َ جا ُب اهللُ اْلا

است؛ و هم اینکه ظاهراً یکیی از بررگیان    فرجهتعالیاهللعجّلزمانبه امامشود که این آیه راجع گفته می ،َعلهما 

اند. تفسییر ایین آییه     برای تشرّف خدمت حضرت، تکرار آن را هر روز به یک تعداد خاصّی توصیه کرده

شود و تکرار آن با آن عدد خیا  در دییدار حضیرت چیه      چیست و اینکه چگونه به حضرت مرتبط می

 تأثیری دارد؟

به ی نور داریم، تأویل آن را بیان کرده است؛ اما این مسأله که کلّ آیه راجع روایاتی که ذیل آیه پاسخ:

َرا   َاهللُ نـورُ باشد، روایتی در ذهنم نیست. ولی اینکیه   ارواحنافداهعصرامام ایین نیور   ِض َمثَـُل نـورِِه   السَّمــٰواِت َو اْلا

همیان اهلل اسیت. حیای ایین نیور نیور چیسیت؟         «ه»یین  اَمثَـُل نـورِِه  چیست؟ چون خود اهلل نور اسیت،  

کـٰوٍ   ـح ُ  یـج ةُ  َ ـج   مصباح چیسیت؟  یها  ِمصاح  ا   چیست؟ ةمشکا َکِمشا اَل ک  َ ـُج  زجاجیه چیسیت؟   اَلاِمصا

ی زیتونییه ی مبارکییهشییجرهَکــج  ةَجانونَــج     ٍ  مکح رَ   جورَــُ  ِمــ ا َ ــَ  َ  آن کوکیید درّی چیسییت؟َک َنَّاــ  َکواَکــدا ُمْر ش  

ُه نـ را این یعنی چه؟ بهَّج     رهَّج  َوْل َغ ا   ْل َ  ا چیست؟  َسسا ُنا  ُجضجُء َوَلوا َلما َتما این نار چیسیت و امایا        َجک ُم ةَجـا

 بییت  این آیه را به اهیل  ی شریفه احادیث متعدّدی داریم که معصومین اینها... در ذیل این آیه

ی  و بقیّیه  ، حسینین ، حضیرت زهیرا  امیرالمیممنین ، اند؛ به پیغمبراکیرم تأویل کرده
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هسیتند. حقیقیت نیور الهیی،      . درواقع حقیقت نور الهی، وجود مقدّس همین معصیومین ائمّه

بِ لْنورانهَّـِج َمعا ِیَـُج اهلِل   َمعا َِینـ  فرمودنید  اعظم خداست. لذا امیرالمممنینوجود معصوم است. وجود ولیّ

معرفت من به نورانیّت همان معرفت خداست و معرفت خدا  ؛1َیُج اهلِل َع ََّوَ ـلَّ َمعا َِینـ  بِ لْنورانهَّـجِ َو َمعا ِ   َع ََّوَ لَّ 

اسیت.   بییت  وجود مقدّس اهیل  نـورِهِ یعنی در مقام نورانیّت این همان معرفت من به نورانیّت است؛ 

گیرند؛ امّا اینکه این آیه به ییک   ی نور قرار می از مصادیق آیه فرجهتعالیاهللعجّلزمانخد به این اعتبار، امام

شیک تیأثیراتی دارنید. منهیای      تعداد خاصّی تالوت شود چه آثاری دارد، بایید گفیت اذکیار و اوراد بیی    

شیده و ازنظیر روانشناسیی      های مذهبی، ازنظر علمی کارهای جدّی در تأثیر اذکیار و اوراد انجیام   جنبه

ی  های مختلفی اسیت. هیم جنبیه    که اذکار تأثیراتی دارند. این آثار، ناظر بر جنبه دیگر تردیدی نیست

تیر وجیود    هیای عمییق   محتوایی آن تأثیر دارد؛ یعنی توجّه مکرّر به یک حقیقت، آن حقیقت را به ییه

 توانید  دهد. بحث آثار تلقین را باید در روانشناسی مطالعه کرد. ایین تلقیین چگونیه میی     انسان نفوذ می

قیدر   ایین ؛ 2َو اعاحُـ ا رَبَـَّ  َتنْـٰى جَياتهَـَ  الاَه ـه ُ  یقین برساند. این تکرار در ذکر، دلیل دارد. فرمود  انسان را به 

ی  تواند از تکرار این عبادت به مرتبه دهد انسان می . پس نشان مییقین برسی  عبادت را تکرار کن تا به

ر همین است. شما یک محتوای اعتقیادی را بارهیا و بارهیا    های تکرار اذکار نی یقین برسد. یکی از جنبه

کنی؛ به قلد خودت تلقین  کنی؛ درواقع این حقیقت را به نفس خودت تلقین می برای خودت تکرار می

کنی... این تکرارهایی که توأم با توجّیه اسیت، درواقیع     کنی؛ تکرار می کنی؛ تکرار می کنی؛ تکرار می می

دهد تیا از قلید میا سیر      تر وجود ما نفوذ می های عمیق آن حقیقت را به ییهتلقین به خویشتن است و 

های مختلفی  یکی از آثار ذکر است؛ البتّه جنبه درآورد و به یک باور قلبی و یقین تبدیل شود. خد این 

 و آثار دیگری هم دارد.
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هیای   دارد. یاقیل در جنبیه  شک اوراد و اذکار تأثیراتی دارند؛ خود ریتم آهنگشان تیأثیراتی   بنابراین بی

کنید؛ ییک آهنیگ انسیان را محیرون       بینید که چطور یک آهنگ انسان را خوشیحا  میی   موسیقی می

آورد.  کند؛ یک آهنگ انسان را به هیجان و حرکیت درمیی   کند؛ یک آهنگ انسان را آرام و لَخت می می

ت روانیی در انسیان   داخل این اذکار یک آهنگ و ریتم هم هست؛ آهنگ داخیل ذکیر هیم ییک تیأثیرا     

علیه است؛ احدی منکر آن نیست؛  هرصورت اینکه اذکار و اوراد تأثیراتی دارند، تقریباً متّفقگذارد. به می

هیای میذهبی و دینیی هیم      کنند، جنبه های کارهای روحی فعّالیّت می یعنی حتّی کسانی که در زمینه

دهند که آن ذکر را با همین ترتیید در ییک    میندارند، مانتراها یا ذکرهایی را به افراد تحت تربیتشان 

 موقعیّت خا ، با یک شرایط خا ، تکرار کنند و به آن تأثیرات خا ّ روانی و روحی برسند.

تواند مصداق این بحث باشید. ببیعتیاً    شود، می عنوان یک وردی که تکرار می ی نور هم به هرحا  آیهبه

مانید؛ میاالً ایین قیر  را اگیر       رات خاصّی دارد. عین دارو میی هرکدام از این اذکار به تعداد معیّن، تأثی

دانه بخوری، یک تأثیری دارد؛ روزی پنج تا بخوری، یک اثر دیگری دارد؛ ولذا تعداد آن ذکیر   روزی یک

خیلی دقیق است؛ یعنی هرکسی حقّ ندارد به کسی ذکر دهد؛ تعداد تعیین کند و بگوید شما بیه ایین   

رویّیه رفیتن سیراذ     رویّه رفیتن سیراذ ذکرهیا، مایل بیی      خیلی خطرناک است! بیتعداد ذکر بگو. اصالً! 

گذارد و حا  تو چیست؟! این داروخانیه اسیت؛    داروست. بله، این ذکر هست؛ ولی روی تو چه اثری می

ها بیا حیا  تیو سیازگار      یک از این قر  و کپسو  ی داروهایش هم داروهای خوبی است؛ امّا کدام همه

ران باید آن قر  و کپسو  را مصرف کنی تا تأثیر درمانگری داشته باشد؟ ایین دیگیر   است و به چه می

کنید کیه    کار یک پرشک است. صرف اینکه شما ببینید این داروست و چیر خوبی اسیت، کفاییت نمیی   

کرد از آن دارو استفاده کنید. هرکسی حقّ ذکیر   ی شما اقتضا  سراغش روید و به هر تعدادی که سلیقه

دهید   کسی که ذکیر میی   رد. خیلی در این زمینه مواظد باشید. کار خطرناکی است. یعنی اگر دادن ندا

اهل نباشد و خودش به آن صالحیّت ذکر دادن نرسیده باشد، ممکن است تأثیرات بسیار مخرّب روحی 

 و روانی در انسان بگذارد.
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د شینیده باشییدی ییک تیأثیر     گویم )شیای  ی نور هم به یک عدد خاصّی که آن عدد را نمی هرحا  آیهبه

خاصّی دارد؛ ولی این تأثیرات روی فرد معیّنی است؛ یعنی ممکن است فرد دیگری غیر از این شیخ،،  

همین ذکر را به همین تعداد تکرار کند، هیچ خاصیّتی هم نبیند. بعد هم بگوید  این چه حیرف مفتیی   

کردی؛ هر روز چند ساعت مشیغو  ایین    یا یک سا  مشغو  بود زدی؟! ما را ماالً چهل روز یا یک ماه

گوید باید در یک شیرایط خیا ّ    کسی که ذکر را می ذکر بودیم؛ آخر هم چیری معلوم نشد. درواقع آن

ی هیر ذکیری ممکین اسیت      روحی و درونی قرار داشته باشد که این ذکر در او تأثیر بگذارد. لذا مقدّمه

 دهید  رویید، اجیازه نمیی    ذکر دادن را دارد، می ذکرهای دیگری باشد. شما وقتی پیش کسی که اهلیّت

کنی؛ بعد از مدّتی  گوید از این شروع کن؛ از آن شروع می ی ذکرها را بگویید. یک ذکر معیّن را می همه

شیوی؛ بعید او بیا دیید بیابنی       ماالً یک چهل روز و گاهی اوقات چند تا چهلّه به آن ذکر مشغو  میی 

خواست کرد؟ آن تغییری که یزم بود، در شما  تأثیری را که می بیند که آن ذکر در شما آن خودش می

اید تا ذکرتان تغییر کند. عین مریضی که شود که شما آماده ایجاد شد؟ اگر دید ایجاد شده، متوجّه می

گویید ایین    دهید؛ میی   بیوتیک می رود و ماالً اوّ  در بدنش میکروب و عفونت است؛ به او آنتی دکتر می

شید و    بینید تیبش قطیع    کند، میی  اش میرود دکتر، معاینه ی دوم که می ا را بخور. دفعهه بیوتیک آنتی

را ادامیه بیده. اگیر تیأثیر کیرده و        بیوتییک  گوید آنتی چرک گلویش از بین رفت... اگر از بین نرفته، می

هیم  دهد. اینها مایا  اسیت؛ اذکیار     کند و یک داروی جدید می عفونت از بین رفته، نسخه را عوض می

 بور هستند. اینکه این دارو چه تأثیری بگذارد، بستگی به حا  آن مریض دارد. این

،... اینهیا  اکحـ  اهلل  النمـ اهلل  اهلل ْل الــٰه اْْل اهلل  بـحن  البتّه ذکرهای عمومی برکت دارند؛ صلوات، استغفار، 

هیای خیا  کیه بیا عیدد      شده و برای همه خاصیّت دارد. امّا آن ذکر ذکرهای عمومی هستند که گفته 

گوید و تأثیرش هم منوط بیه   کسی دارد که ذکر می  معیّن و در شرایط معیّن است، بستگی به حا  آن

 حالت اوست و ممکن است فردی با حالت دیگری این اثر را از آن ذکر نگیرد.

ْل فََرَجُ  ٍد َو َعِّ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  مْ َاللّهُّم َصّلِ عیَٰل ُمَحمَّ


