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 مقدمه
كه در درون انسان مكمون و مصدور  ييها يآگاهناخودآگاه به مفهوم عام اين كلمه و به عبارت ديگر  ي نهيزمدر 

با اين مبحث مرتبط دانست و مورد بحث قرار داد، تا ببينيم از اين آيات چه مباحثي در  توان يماست، آياتي را 

 بگيريم. ميتوان يمچه نتايجي  اه نياو در جمع  شود يمارتباط با موضوع به معناي عام قضيه استخراج 

 ي هيآبود و يكي هم  »يو أخف السرَّ علَمي« ي فهيشر ي هيآتا كنون ما دو آيه را مورد بحث قرار داديم كه يكي 

 يها يآگاهبود، كه به طور في الجمله گفتيم از هر دو آيه وجود  »نَّ اهللاَ يحولُ بينَ المرء و قلبهإ« هحيلوله ك

 مكمون قابل استفاده است، اما به صورت في الجمله و كلي است.

 درباره ناخودآگاه انسان ذكر اتيآ

آياتي است كه  ي مجموعهبراي همين موضوع ذكر كرد، يك آيه نيست، بلكه  توان يمسومين دليل قرآني كه 

آن در آيات قرآن به طور خيلي  مربوط به تذكر و ذكر است. ما اين را در مقدمه بايد عرض كنيم كه ذكر و مشتقات

مورد ذكر به اين مفهوم ذكر و غير از مذكر و معناي ديگرش،  260وسيع و گسترده به كار رفته است و شايد قريب 

مورد در  260چون دو اصل و دو معنا دارد، به مفهوم ذكري كه مقابل نسيان است و ياد و يادآوري است و حدود 

خطاب به  ذَكِّر، در پنج شش مورد تعبير فَذَكّر در آياتي به اين شكل آمده است كه آيات قرآن به كار رفته است و

پيغمبر اكرم آمده است و دستور داده شده است كه يادآوري كن، و در آياتي هم آمده است كه قرآن تذكره است و از 

و  »علّه يتَذَكّرلَ« ،»ليالً ماتَذَكّرونق« ،»لَعلَّكُم تَذَكّرون« هيا به خود انسان گفته شده است ك و ؛اين قبيل مضامين

، آيات فرواني وجود دارد كه با مقوله و مفهوم ذكر مرتبط است و اين واژه و مشتقات آن در اين آيات ها نياامثال 

 آمده است.



 ذكرواژه  يبررس
استدالل اوليه و كلي در آغاز بحث اين است كه اين ذكر با توجه به اين كه به معناي يادآوري است و مسبوق به 

اين است كه به نحوي يك  ي دهندهنشان  ها نيافكري و اعتقادي به كار رفته است،  ي هياولعلم است و در اصول 

به نحوي در وجود  ها نياحاضر در ذهن،  ي دانستهم حتي قبل از اين كه كسي چيزي بداند، به آن مفهو ييها يآگاه

 انسان مكمون است، بدون اين كه از قبل هم كسي ياد داده باشد.

مخفي و منتوي در ذهن و در ضمير  يها يآگاهوجود دارد و با تذكر پيامبر و يا تذكر قرآن اين  ها يآگاهاين  

اين مفاهيم و كاربرد اين آيات در اصول اعتقادي و در  ، اجماالًشود يمو مجدداً تجديد  شود يمانسان يادآوري 

در مكمون انسان و ضمير انسان وجود دارد،  ها نيااين است كه به نحوي  ي دهندهاسالم و دين، نشان  ي هياولمباني 

 خواهيم كرد. انيببا يك تفاوت و ويژگي كه بعد  منتهيكه اين بحث با بحث فطرت هم ارتباط دارد 

اين شكل بسيار مجمل قصه است كه باالجمال اگر اين آيات در آگاهي بخشيدن ابتدايي نسبت به اصول اعتقادي 

معارف و معلومات ديني يك جايگاه ثابت  ي مجموعهكه اين  دهد يمو مباني ديني، اگر به كار رفته باشد، اين نشان 

خود انسان نيست و كار دين و قرآن اين است كه آن  و استواري در انسان دارند و بسياري از مواقع هم مورد توجه

 را تجديد و يادآوري كند.

 اتيدرآ ميتعلواژه  يبررس
 ،»علّمهم الكتاب و الحكمهي« ،كه در قرآن كريم براي اين معارف هم تعبير تعليم به كار رفته است ميدان يم

كه اين تعابير تعليم به  ،»لَّمك ما لَم تَكُن تَعلَمع« ،»لَم تَكونوا تَعلَمونعلمكُم ما ي« ،»علّمكُم ما لَم تَكونوا تَعلَمون«

 و« ،كار رفته است. يك بخشي از اين تعابير و آياتي كه مربوط به تعليم است در ارتباط با علوم تكويني و... است

. يك بخش هم مربوط به امور تشريعي و ديني است ها نياو امثال  »لَقَ االنسان، علَّمه البيانخَ« ،»علَّم آدم األسماء

بنا بر اين كه در خصوص معارف ديني باشد يا  ،»علمكُم ما لَم تَكونوا تَعلَموني« ،»علمهم الكتاب والحكمهي« لمث

 مطلق باشد.

ه كار رفته است و معلومات تكويني و همين طور معلومات تشريعي، تعبير تعليم ب ي حوزهبه هر حال در هر دو 

تذكر و ذكر هم به كار رفته است، بنابر آن چه  ي واژهتشريعيات عالوه بر اين كه تعليم به كار رفته است،  ي حوزهدر 

 كه بعد توضيح خواهيم داد.



كه به پيغمبر اكرم (ص) هم  نديب يمتا اين جا واضح است و كسي كه انس مختصري هم به آيات داشته باشد،  

هم روشن  ها نياداده شده است و هم تذكر دادن و تذكير به او نسبت داده شده است و تفاوت ابتدايي  تعليم نسبت

، اما نياز به قرينه شود يماست كه تعليم شامل آگاهي بخشي ابتدايي است و ممكن است بگوييم شامل يادآوري هم 

آن ارتباط دارد به جايي كه از قبل وجود دارد، در حال نسيان يا  ي هياولاي دارد و تذكير و تذكر دادن در معناي 

 غفلت قرار گرفته است و به حافظه و ذاكره ي شخص برمي گرداند.

چه  ميكن يمو عرض  ميكن يمرا جدا بحث  ها آنكه  ذر ي هيآاين اجمال استدالل است كه نظير آيات فطرت و 

است، در اين كه گويا اشعار يا داللتي دارد بر اين كه يك  ها آنمانند تفاوتي با اين آيات تذكر دارد، در اين جهت 

، ها يآگاهدر درون انسان وجود دارد كه احياناً خود انسان توجه ندارد، البته اين نوع  ها يآگاهاز  ي سلسلهسري و 

اما علي  كنند ينم به آن توجه ييها انساناست كه گرچه در بسياري از مواقع توجهي به آن نيست يا  ييها يآگاه

 .به آگاهي بيايد تواند يماالصول 

 پنهان انسان يها يآگاهانواع 
 : شد يمپنهان به دو سه دسته تقسيم  يها يآگاهكه  ميگفت يمدر آغاز بحث هم  

 خودآگاهي بيايد. ي حوزهدر  تواند ينمپنهان است كه  يها يآگاه.يك دسته 1

 خودآگاهي بيايد. ي حوزهدر  تواند يماست كه با دشواري  ييها آن. يك دسته 2

پنهان و آشكار آگاهي انسان رفت و آمد دارد، طبعاً اين  ي حوزهاست كه به سهولت در  ييها آن. يك دسته هم 3

 ييها يزيچگفت مخفي است، از آن  شود يمتشريعيات، بر اساس استدالل به اين آيات  ي حوزهنوع معارفي كه در 

 آگاهي و توجه انسان منتقل شود. ي حوزهبه  تواند يمشواري است كه با سهولت يا با د

 

اصلي قصه در اين آيات برسيم كه با بحث ما ربط دارد چند مطلب را به  ي نكتهدر اين جا ما قبل از اين كه به 

، بلكه به گروهي و تعدادي از آيات ميكن ينمخاصي اكتفا  ي هيآ، در اين جا ما به يك ميكن يمعنوان مقدمه ذكر 

 .ميكن يماستدالل 



 تذكرو  ذكر يشناسمفهوم 
ذكر و تذكر است كه تقريباً در اين جا اصحاب لغت تفاوت چنداني ندارند، مثالً به  ياولين نكته، مفهوم شناس

يعني دو پايه و اصل دارد كه اصل اول مربوط به بحث  »كر لَه اصالنذ« هك ميكن يمعنوان نمونه از مقاييس عرض 

وقتي كه شيئي را  ديگو يماست كه  »نَسيت«يا  »الشّيء خالف نَسيتُه تواآلخرُ ذَكَر«است.  »ذَكَر و اُنثي و مذكر«

 ضد شده است و ذكر در مقابل نسيان است.به بگويد كه ذكر تعريف  خواهد يمنسيان كردي، در حقيقت با اين 

هم وجود دارد  ها آنهمچنين در مجمع البحرين و لسان هم مضاميني وجود دارد كه از مفردات چيزي كه در  

لنَفسه بها  و يراد به هيئَةٌيقال  ًتارة« مييگو يم: ذكر كه  ديفرما يم. در مفردات اين طور دارد كه ميكن يمعرض 

وصف هيئت نفساني است كه ذكر را به صورت وصف از اوصاف  »المعرفهيمكنُ لالنسان أن يحفَظَ ما يقتَنيه منَ 

يمكنُ لالنسان أن يحفَظَ « ه، بلكه وصف نفس است، هيئتي در نفس ككند ينم، تعريف به رفتار كند يمنفساني ذكر 

د اين را با حفظ آن چه را كه از معارف به دست آورده است نگه دارد، بع تواند يميئتي است كه با آن ه »هما يقتَني

تفاوتش با حفظ اين است كه حفظ به اعتبار احراز آن معرفت  منتهياين مانند حفظ است  ديگو يمو  كند يممقايسه 

و ذكر به اعتبار استحضارش است، وقتي كه  آورد يم، به چنگ آورد يميعني به دست  كند يمو شناخت است، حفظ 

 .كند يمو حاضر  گرداند يمآن را بر  رود يماز دست 

ين كه چيزي در قلب حضور داشته باشد. ا »لً يقالُ لحضور الشيء بالقَلب أو القوتارةَ و« ديفرما يمبعد آن 

ذكر  مييگو يمچيزي را نگه دارد و گاهي  تواند يمكه  ديگو يم، گاهي ذكر را به هيئت نفساني كند ينماين خيلي فرق 

 ل هم است و حضور آن در قلب است.همان حضور خود معلوم در قلب كه احياناً قو

اخير برمي گردد، و طبعاً آن حالت نفساني متأثر از اين است، اصل ذكر و ذُكر در  ي نكتهاصل مسئله به همين 

حقيقت يعني وجود آن معلوم در خودآگاهي انسان و توجه به او، اين ظاهر لغت است و از لغات ديگر هم كه ما 

 .استفاده كنيم

 ذكر يلغواز مفهوم  يريگ جهينت
اين لغات بگيريم اين است كه ذكر و ذُكر همان حضور معلوم در ذهن  ي مجموعهاز  ميتوان يمجمعاً نتيجه اي كه  

 نديگو يماست، نه حضور فلسفي كه به معناي وجود است، بلكه حضور يعني توجه به او، حضور فعلي، پس ذكر كه 

 العالم، كه اين معناي ذكر و ذُكر است.حضور بالفعل و با توجه معلوم عنديعني 



 ي همهو اين حضور به آن متقوم است، كه  كند يماز اين به آن هيئتي كه اين توجه را ايجاد  شوند يمگاهي منتقل  

بگوييم كه ذكر  شود يمالعالم است، و با اين نكته صلش هم آن حضور بالفعل معلوم عندتعاريف ثانوي است و ا ها نيا

در مقابل نسيان و غفلت است. فرق نسيان و غفلت هم اين طور است كه گاهي ذهن او چيزي را از دست داده  و ذُكر

ولي مغفول است  ،است يعني االن نيست و بايد تالش كند تا آن را برگرداند، اما گاهي هم هست كه منسي نشده است

العالم كامالً جه كامل اين است كه آن معلوم عندتوجه كامل نيست. در حقيقت آن تو منتهييعني االن هم وجود دارد 

بيايد  تر نييپا. ودرجه اي كه شود يمبيايد مغفول  تر نييپاحاضر و مورد توجه تام و تمام است و يك درجه كه 

 .شود يممنسي 

ع آن . در واقشود يمنفس به كلي محو شود يا اصالً نيامده باشد، آن هم مجهول  ي حوزهاگر مواقعي هم چيزي از 

كه اصالً نيست. گاهي منسي است ولي در شرايط  شود يمچه كه قابليت تعلق علم و ذكر داشته باشد، گاهي مجهول 

گاهي هم مذكور  و ؛از نسيان است تر قيرقنسيان قرار گرفته است و گاهي منسي هم نيست ولي مغفول است كه كمي 

 است و ذُكر به او تعلق گرفته است.

 انينسدر مقابل  ذكر
ُبما يكونُ مجهولً و اُخري منسيي ر« كند، يماين چهار مرتبه اي است كه چيزي به لحاظ تعلق علم به او پيدا  

است و مذكور است، اين ذكر در مقابل غفلت و نسيان و جهل است يعني  »متَذَكَّرُ بِها مغفولً و رابعةً و اُخري

وقتي چيزي مذكور است و در ذُكر انسان است يعني هم معلوم است و هم مجهول نيست و هم منسي نيست و هم 

 مغفول نيست.

 ذكرتفاوت علم و 
يا معلوم است، اين تفاوت  طبعاً مقابل همان مجهول است، چيزي يا مجهول است و شود يماما علم كه گفته  

آن مراحل گذشته است، مجهول نيست، منسي نيست، مغفول  ي همهمذكوريت و معلوميت است، مذكور يعني از 

كه ذُكر بيشتر  اند گفته. البته گاهي شود يمنيست، موجود و حاضر و كامالً مورد توجه است، كه اين حالت ذكر و ذُكر 

 ست و يا اين كه اعم است، كه اين مذكور است.آن چيز قلبي است و ذكر زباني ا

فقط در مقابل مجهول است و با اين سازگار است كه امري معلوم باشد ولي االن نسيان  مييگو يممعلوم كه  

عارض شده باشد يا اين كه مورد غفلت باشد. با اين دو تعريف در حقيقت علم و ذُكر و علم و تذكر جايگاهش و 



اي و با يك عنايتي به جاي ديگري واژه جاي اين دارد كه به مالحظه و البته هر دو شود يمن روش ها آن يها مقابل

به كار رود، يعني ممكن است كه تذكر به جاي تعلّم به كار رود، و ذكّر به معناي علّم باشد، با يك مالحظاتي كه بعد 

 توضيح خواهيم داد.

به جاي ديگري و به معنايي  ها نياذكّر به كار رود، هر دو كاربرد علّم يا تعليم و تعلّم هم ممكن است به معناي ت 

كه شامل ديگري هم شود وجود دارد و صحت اطالق و تعبير دارد گرچه به نحو مجاز يا با يك معونه ي زائده به 

 و در خود جهل و نسيان هم همين طور است، ممكن است بگوييم در جهل به معناي همان عدم العلم رود يمكار 

باشد ولي ممكن است گاهي جهل به معناي اين كه منسي يا مغفول است به كار رود كه اين هم صحت اطالق دارد و 

مقابل ذُكر هم در نسيان و غفلت هم همين طور است، اما در معناي اوليه و حقيقي علم و ذُكر دو مفهوم  ي نكتهدر 

باهم فاصله دارند،  ها نيادر مقابل جهل است، ذُكر هم در مقابل نسيان و غفلت است و  مييگو يمدارد، وقتي علم 

گرچه صحت اطالق هر كدام در يك معناي اوسع از اين معناي اوليه وجود دارد كه طبعاً آن نياز به قرينه و شواهد 

 خاص دارد. اين يك مفهوم شناسي راجع به اين واژه و مشتقات آن است.

 انسان ينفسان و حالت ذكر

 دوم  ي نكته
ذكر  ي هياول، گرچه معناي شود يمو از آيات و روايات هم به خوبي استفاده  اند فرمودههمان طور كه مفسرين 

همان حالت قلبي و دروني و نفساني است نه رفتاري ظاهري، اما به مناسبت اين كه آن ياد دروني كه عمل جوانحي 

ارتباط خيلي نزديكي دارد، خيلي از موارد است كه ذكر به معناي لساني هم به كار  است با قول انسان و گفتار انسان

چون اين ذكر قلبي به نحوي با ذكر زباني مالزمه دارد يا به  منتهيذكر همان ذكر قلبي است،  ي هياول، مفهوم رود يم

ي يا غالبي دارد، و چيزي كه به ، يك تالزم نسبشود ينمعبارت ديگر از اين طرف ذكر زباني بدون نوعي تذكر قلبي 

ي بايد نوعي ياد آن حاضر باشد، برخالف چيزي كه مورد نسيان قرار گرفته يا ارتكازولو به شكل  آورد يمزبان 

و چيزي كه بر زبان جاري است، به خصوص  شود يممغفول است، چيزي كه در ذهن است به سادگي بر زبان جاري 

 اً و باالجمال.ارتكازبي در او وجود دارد ولو از اين طرف، غالباً نوعي تذكر قل

غالبيه و ارتباطي كه بين گفتار و شناخت و ياد انسان است، ذكر بر ذكر لساني اطالق شده  ي مالزمهبه خاطر اين  

است واال طبعاً مفهوم اصلي آن قلبي است و يك امر جوانحي است، چون در همه جا در تعاريف هم همين است 



مربوط به عمل  ها نيا ي همهيا حضور الشيء يا خالف نسيته كه  »هلنّفس يمكنُ أن يحفَظ ما يقتَني هيئَةٌ« ييعن

 .تجوانحي و قلبي اس

، اسباب شود يمبر اساس همان قاعده كه ارتباطي كه بين معناي اصلي و مالزمات و مستلزمات و مقدمات پيدا  

ه چيزي كه با آن تالزمي دارد منتقل مي شودكه در اين جا ما ، از آن معناي اصلي بشود يمو مسببات شيء پيدا 

كه در لغت به طور وسيعي ذكر منتقل شده است و به خصوص در كاربردهاي ديني و هم خود  مينيب يممنتقل شده و 

 قرآن و روايات بر ذكر لساني هم، ذكر اطالق شده است.

 ذكر هايكاربرد
 : كند يمكه ذكر تا اين جا سه كاربرد پيدا  مينيب يمبه اين ترتيب  

گاهي ذكر فقط به معناي امر قلبي است كه موطن اصلي معناي آن است و موضوع له اصلي است. گاهي به  

و شمول  شود يمكه هر دو را شامل  رود يممعناي ذكر زباني به كار رفته است. گاهي هم در معناي جامعي به كار 

 دارد.

وضع جديد پيدا كرده است و  ها نيابا تعينات بعدي يعني در لسان متشرعه  منتهيمجاز است  ها نيا ي همه 

 مجاز است. ها نياحقيقت شود ولي طبعاً در جايگاه اصلي لغت  تواند يم

 ها نياولي در متن اوليه و اصلي طبعاً  كند يممجازات با كسرت استعمال آرام آرام وضع جديدي پيدا  ي همه

أُذكروا يا ذكر يا يتَذَكّر يا يذكُرون يا ذَكّر  ديگو يملذا وقتي  و ؛ايد با يك قرينه اي حمل بر آن شوندمجازند و ب

 يعني پيدا كردن آن حال قلبي يا ايجاد آن حال قلبي. ها نيا ي همه

ت، نياز به اين كه شامل مبرز آن حال قلبي هم بشود، از باب اين كه اين گفتار مبرز آن است يا مالزم با آن اس

قرينه اي داريم، به خصوص اگر بخواهيم فقط بر اين ذكر لساني حمل كنيم، در آن صورت معنا مجازي است و قرينه 

 كه حمل بر آن كنيم. خواهد يممثل ذكر اسم خداوند در موقع ذبح كه اين قرينه  خواهد يم

به خاطر اين است كه نوعي از تذكر ولو  مييگو يمگرچه البته غالباً اين طور است كه به ذكر زباني هم كه ذكر  

 ي و اجمالي با او است، ولي مجاز است.ارتكاز

، اگر به عنوان يك فعل اختياري و شود يميعني با نوعي از ياد قلبي است، يعني چيزي كه بر زبان جاري  

ه به نوعي توجه به اين مضمون آگاهانه به آن توجه كنيم كه غالباً هم اين حالت را دارد، حتماً متوقف بر اين است ك

 . غالبي است.شود يمو محتوا داشته است و بر زبانش جاري 



، اين است كه به نظر شود ينمكر او اين معنا حاضر باشد، به زبان جاري ي در ذُارتكازولو به نحو اجمالي و 

يعني اين كه چون اين  شود يمبرز ، گاهي به لحاظ مشود يمبه لحاظ اين مالزمه گاهي مجاز  و ؛غالبي است ديآ يم

برز آن است از اين جهت صحت اطالق بر آن دارد.م 

 

 يجوانح؛ فعل ذكر
قبل داديم و به تدريج با قرائن و عالئقي كه  ي مقدمهپس اصل معنا يك فعل جوانحي است، با توضيحاتي كه در 

و گاهي هم در  رود يمدر اين به كار  جزء عاليق مجاز است، به معناي ذكر زباني منتقل شده است، و گاهي منحصراً

 .رود يممعناي جامع به شكل مجاز به كار 

مصداق نيست و بعدي مصداق كمتري داريم ولي بي ي توسعهاز اين هم گاهي توسعه پيدا كرده است كه ما به اين 

آن اين است كه گاهي ذكر نه تنها از فعل جوانحي به فعل لساني، قول، تعميم پيدا كرده است بلكه گاهي به ساير 

افعال انسان هم تعميم پيدا كرده است، نظير آن چه كه در شكر داريم كه شكر هم اين طور است و شكر لساني را 

هم شكر عملي  ها آنموال است، خود  ي ارادهه انجام دهد كه مطابق همان رفتارهايي ك ديگو يمگرفته است و گاهي 

 .شود يم

در شكر عملي ما كاربرد شكر به معناي عمل جوارحي غير لساني كمي بيشتر داريم و ذكر هم گاهي  منتهي 

 ، ذكر را بر همان رفتارها استعمال كرده است.كند يموقتي كه ذكر  ديگو يمچنين استعمالي شده است كه 

 ذكردرباره  اتيروا
در يك روايتي از  حتياين در قرآن شايد وجود نداشته باشد، اما گاهي در روايات چنين چيزي وجود دارد و  

كه ذكر اين است كه در موقع معصيت خود را  ديفرما يمحضرت  ؟ذكر چيست كنند يم سؤالامام صادق است كه 

ِكرُ اهللا عند حالله و ذ« ،: گاهي وقتيمعنا كرد شود يمكه آن را دو جور  »ِكرُ اهللا عند حالله وحرامهذ« ،حفظ كند

، خدا را به ياد بياورد كه اين همان معناي شود يمبگوييم كه وقتي كه مواجه  ميخواه يمدر واقع  مييگو يم »حرامه

خود آن عمل شما  بگويد خواهد يمحقيقي است كه قلبي است ولي يك قرائني در همان روايت است كه در واقع 

 مصداق ذكر اهللا است.

 



آن و بنياد و  ي الزمهو شامل آن افعالي كه به نحوي  كند يماين تعميم ثانوي است كه از لسان هم شمول پيدا  

هم اطالق شده است، كه از سبب به مسبب آمده است چون  ها آنآن و سبب آن در واقع توجه به خداست و  ي هيپا

 گويا مبرز ذكر شده است. ها عملاو منطبق كند و لذا اين  ي ارادهكه اين اعمال را با  شود يم ذكراهللا موجب راين ذك

همان طور كه گاهي زبان مبرز آن ياد و ذكر قلبي است، گاهي عمل مبرزيت يا برز آن امر قلبي است و از حيث م

كه هم به زبان جاري شود و هم در عمل نمود  شود يمون آن ذُكر سبب چ ،از حيث مسببيت اطالق بر آن شده است

مسببيت، مجاز پيدا شده است. اين هم يك مطلب است كه ما در دو مرحله  ي عالقهبرزيت يا م ي عالقهپيدا كند، با 

 اين شمول را شاهد هستيم.

ه شده است، مثالً البته در قرآن أذكروا اللهي كه شامل ذكر زباني شود، بيشتر داريم و در روايات هم تطبيق داد 

 اذكروأ« قمصدا ديگو يميعني تسبيحات حضرت زهرا، كه خود اين ذكر زباني را  »ذكرو اهللا ذكراً كثيراأ« ديگو يم

دارد، ذكر عملي خيلي  يتر واضح يها مصداقاست. اما ذكر عملي بر خالف شكر كه در قرآن  »اهللا ذكراً كثيرا

 بگوييم. ميتوان ينمروشن 

كه ممكن است بگوييم كه از حيث اين كه گفته شده است كه ذكر اهللا نماز  ديآ يمبه ذهن  »الي ذكرِاهللافَاسعوا «در 

است، كه افعال هم در آن است، گرچه ممكن است طور ديگر هم تعريف كنيم، ولي ممكن است بگوييم كه اطالق 

مصداق اين آورد و  شود يمرا  ها نيااي كه غير از اقوال و اعمال هم دارد، كه زي شده است، مثالً ذكر بر مجموعهمجا

 در روايات كمي بيشتر است.

 در قرآن ذكر ميتعم
ذكر در قرآن گاهي هم اطالق شده و به سبب ذكر تعميم يافته است،  ي كلمهمطلب سوم در باب ذكر اين است كه 

كر به مسببات و معلوالت و نتايج و مبرزات ذكر تعميم داده شده بود، ذ ي واژهقبلي در واقع  ي دوگانهدر آن تعميم 

سوم اين است كه گاهي تعميم داده شده است به اسباب مولد اين ذكر در  ي نكتهاما در اين  ،»منَ القولِ أوِ الفعل«

در چند جاي قرآن  »ن هو الّا ذكرإ« ،قرآن ذكر بر خود قرآن اطالق شده است ي هيآ، شايد در بيست سي ها انسان

 آمده است و مقصود قرآن كريم است.

اين هم يك نوع مجاز است و در حقيقت چون اين سبب و مولد آن حال نفساني و تذكر است، به آن ذكر گفته 

شده است، اين يك اطالقش است كه به قرآن به عنوان سبب آن گفته شده است. يك آيه هم وجود دارد كه اختالف 



 لاست كه بنابر يك احتمال ذكر بر پيامبر اطالق شده است، كه آن آيه خود محل بحث است. مث است و گفته شده

 .»َاذكروا أهلَ الذّكرو«

بنا بر اين كه اهل ذكر را بگوييم كه يعني اهل پيامبر، ولي اهل ذكر يك احتمالش هم اين است كه ذكر يعني همان 

آيه اين است و  ي هياولكتب آسماني كه تناسب خود آيه هم اهل ذكر همان اصحاب آن كتاب قبلي هستند و معناي 

 بعد در روايات تعميم داده شده است.

آسماني و باالخص قرآن كه  يها كتابالق ذكر بر آن عوامل موجب ذكر به خصوص اين هم به هر حال اط 

ديگر است  ي نكتهاستعمال واسع و شايعي دارد و احياناً بر پيغمبر اكرم هم اطالق شده است. به هر حال اين هم يك 

 عنا هم روشن شد.اصلي م ي هستهسبب آمده است و  ي هيناحمسبب آمده است و هم از  ي هيناحكه هم تعميم از 

 ذكرمباحث  يبندجمع 
اصلي  ي هسته، از جهت اين كه دهد يماي كه تا به حال گفتيم در واقع ديد جامعي به ما اين سه نكته ي مجموعه 

آن نيز با علم روشن شد و  ي رابطهآن هم روشن شد و  يها مقابلمعناي ذكر همان حال قلبي و جوانحي است و 

سبب به سمت كتاب و  ي هيناحو از  رود يممسبب به سمت ذكر لساني و عملي  ي هيناحتعميمات مجازي هم كه از 

، از اين طرف هم اطالق داريم كه يك مقدار در قرآن است، در رود يمقرآن و كتب آسماني و پيامبر اسالم و ائمه 

هوم ذكر به سمت اسباب مولد كه انبياء و اولياي الهي باشند و كتب و قرآن و مف ي افتهيتوسعه  ي دامنهروايات 

مجازي آن شكلي هم ما در روايات داريم. علم  يها ميتعماحاديث باشد و از آن طرف هم ذكر قولي و لساني اين 

 .گفت شود يمزائد بر آن است، كه اين معنا را  ي دهيپدخودش يك پديدار است و توجه در واقع يك 

 مفهوم اصلي ذكر در قرآن
و تقريباً با اين توسعه هاي معنايي از  دهد يمسوم است كه توسعه هاي معنايي اين را نشان  ي نكتهاين هم  

معنايي جا داد. البته اين  ي منظومهدر اين  شود يمكاربرد قرآني را  260اين  ي همهاسباب و مسبباتش  ي هيناح

 ازي بود اما تذكره و مذكِّر معموالً بر قرآن اطالق شده است.به صورت مج ها نيااطالق ذكر بر 

 

، مصدر به معناي اسم فاعل است، يا براي مبالغه است يا مصدر به معناي شود يماي كه بر قرآن اطالق البته تذكره

آمده يا اين كه صيغه هم به معناي اسم فاعل  يعني مذكر است، حال مبالغةً ،»إنَّ هذه تَذكره«اسم فاعل است كه 



است. در مورد پيغمبر تعبير ذكر اختالفي است كه در قرآن آمده است يا نه، تذكره و... هم نيامده است، اما مذكّر آمده 

و به صورت ذكّر هم كه خطاب به پيغمبر در هفت هشت مورد آمده است. تذكر هم  »أنت الّا مذَكّر نإ« است مثالً

ه انسان نسبت داده شده است و در آيات متعدد قرآن كريم آمده است. اين هم استعماالتي كه واژه هاي مشتق در ب

 ابواب ثالثي مزيد وجود دارد.

 يعرف يمعنابه  تذكر
 ،»كّرهم بِأيامِ اهللاذ« هبعدي اين است كه اين ذكّري كه در قرآن آمده است، طبعاً موارد زيادي دارد ك ي نكته

كه توجه دادن به چيزهايي است كه احياناً قبل از آن هم معلوم بوده است و تذكر  ها نياامثال  و »ذكروا نعمت اهللاأ«

دادن در واقع يادآوري مجدد به همان معناي عرفي و متعارفش است كه اين يك كاربرد ذكّر در قرآن است كه االن 

تربيتي تذكر دادن و يادآوري كردن  يها روشيكي از  شود يمما با اين كار نداريم و در تعليم و تربيت هم گفته 

عام تربيتي است كه يكي اعطاي بينش است  يها روشاست، در مقابل اعطاي بينش، به اين معنا است، كه اين دو، 

ولي مورد غفلت يا مورد نسيان قرار گرفته  داند يم، و يكي هم يادآوري است يعني چيزي كه دهد يمكه شناخت 

 آن را از غفلت و نسيان بيرون آورد. اعطاي بينش يعني اين كه او را از جهل بيرون آورد.است، 

تذكر دادن و يادآوري روش ديگري است يعني او را از غفلت و نسيان بيرون آورد، نسبت به چيزهايي كه قبالً 

و و دنياي درون او غايب است و توجه و آگاهي داشته است اما حجاب نسيان يا غفلت آن را از ذهن ا دانسته يم

تعليم بده و اعطاي بينش كن و اين آگاهي و بينش را به وجود  ،بيرون آور اين را از غيبوبة ديگو يمكرده است، 

بياور، كه اين هم روشي است كه يعني او را از غفلت و نسيان بيرون بياور. در خيلي از جاهاي قرآن هم وقتي كه 

 .آورد يماز يادش رفته است و يادش  ناست ولي اال دانسته يمي چيزهايي است كه ذكّر يا يتَذَكّر يعن ديگو يم

 هياول يها يآگاه يمعنابه  ذكر
، به دهند يماوليه و نخستيني كه پيامبران  يها يآگاهاصلي اين است كه آيا ذكّر در قرآن به معناي همان  سؤالاما 

  ؟اين معنا هم به كار رفته است يا خير

كه  شود يممواردي از اين آيات، ذكّر مخصوص اين قسم اولي است كه عرض كرديم يا حداقل آن را شامل 

و به اين معنا يك روش تربيتي است كه در كنار اعطاي بينش به  كند يمو يادآوري  دانسته يمچيزهايي است كه 



اشته و توجه داشته است به او يادآوري . بينش بده يا اين كه چيزي كه بينش درود يمهمان مفهوم متعارف به كار 

 كن، كه اين كابرد در قرآن وجود دارد.

اما در جايي كه كسي معتقد نيست و اصالً اين علم را ندارد و يا حتي علم به خالفش دارد و باور ندارد ولي 

ول اعتقادي توجه و او را به توحيد و معاد و اص دهد يمو به او ياد  ديآ يمو يك هادي  ديآ يمپيامبر و قرآن 

 ؟تذكر در قرآن به اين معنا به كار رفته است يا نرفته است ي واژه، اين ياد دادن ابتدايي است. تذكرها با دهد يم

خودآگاه او نبوده  ي حوزهو اصولي كه در  شود يمكه نسبت به اصول اساسي دين داده  ييها شناختيعني يك  

، اين شود يماست، آن معناي اول تذكر دادن به معناي آن روش تربيتي به مفهوم متعارفش كه در تعليم و تربيت گفته 

، كه اين را در موارد زيادي كند يمآگاهي و خودآگاهي او بوده است به او يادآوري  ي حوزهاست كه چيزي كه در 

 اصطالح تذكر دادن است و روش متعارف تربيتي است. هم در قرآن داريم و منطبق بر همان

 به موارد نامعلوم تذكرقرآن و 
به كاررفته  ها نيااست، در آن مورد هم تذكر دادن و ذكّر و امثال  دانسته ينماما آيا در مورد آن چيزهايي كه  

كه اگر گفته شده باشد بايد ببينيم  ؟يعني ياد دادن ابتدايي، به اين هم گفته شده است كه تذكر بده يا نه ؟است يا خير

 شد. انيبمجاز است يا حقيقت است و احتماالتي كه 

يا آن كسي  كند يمما در مواردي از آيات قرآن ذكّر و تذكر دادن منسوب به آن عاملي كه يادآوري  ديآ يمبه نظر 

خودآگاهي او  ي حوزهه در كه متذكر است، استعمال شده در مواردي كه شناخت آغازين است، يعني چيزي نيست ك

برگرداند، بلكه به طور ابتدايي تعليم ابتدايي هم تذكر ناميده شده است و  خواهد يموجود داشته و غائب شده است و 

 بر آن اطالق شده است.

الجَهرَ و ما  علَميإِنَّه  ه، إِلَّا ما شَاء اللَّيفَلَاتَنس سنُقْرِئُك«:  ديفرما يمكه  اعلي ي سورهبه عنوان نمونه مثالً در  

 نديگو يممكي است و بعضي  نديگو يم ها يبعضكه اين آيات  »يالذِّكْرَإِن نَّفَعت  فَذَكِّرْ، يسرَيللْ سرُكينُ، و يخَْفَي

اعتقادي مثل  ي هياولشامل اصول  »يالذِّكْرَإِن نَّفَعت  فَذَكِّرْ« قبخشي مكي و بخشي مدني است و در هر حال اطال

ثانوي را بگويد، بلكه ظاهراً شامل  يها يادآوري خواهد يمو بعيد است كه ما بگوييم كه فقط  شود يمتوحيد و... 

، چيزي كه ممكن است طرف اصالً به آن توجه نداشته شود يمنخستين نسبت به پايه هاي اعتقادي هم  يها يادآوري

لَّعلَّه  نًايلَّفَقُولَا لَه قَولًا «: كه  ديفرما يم 44 ي هيآطه  ي سورهيا در  است كه اطالقش بعيد نيست كه آن را بگيرد.

تَذَكَّرُي  لًا فَ« هدارد ك رود يميعني وقتي به سراغ فرعون » يخَْشيأَوقَو لَّقُولَا لَهنًاي  لَّهلَّعتَذَكَّرُي  كه بعيد  »يخَْشيأَو



، يعني چيزي كه او اصالً علم به آن نداشته و جاهل به آن شود يمنيست كه بگوييم شامل آن آگاهي دادن اوليه هم 

 تا يادش دهد. رود يماست، 

است ولي موانع  دانسته يمو  دهيفهم يمالبته در اين ممكن است كسي بگويد كه او در شرايطي بوده است كه  

وقتي كه  62 /النمل » تَذَكَّرُونَ ما قَليالً اللَّه مع هإِل أَ« ديفرما يمنحل  ي سورهدر  تا به آن توجه كند. يا گذاشت ينم

با اين كه امر واضحي است ولي شما كمتر  »قليلً ما تَذَكّرون« ديگو يم، دهد يماو را ارجاع به توحيد و خداشناسي 

لكم اهللا ربكُم ذ« ديآ يماولين خطابي كه پيامبري  »تَذَكّرونلكم اهللا ربكُم فَاعبدوه أفال ذ. «ديكن يمتذكر پيدا 

نظائر اين از  و »نفَمن يخلُقُ كَمن ال يخلُق أفال تَذَكّروأ. «»أفال تَذَكّرون: « ديفرما يماست و بعد هم  »فَاعبدوه

بگوييم شامل آن  شود ينمآيات ديگري هم وجود دارد كه  و ؛آياتي كه حداقل اطالقش ممكن است اين را بگيرد

 .شود ينمتعليم اوليه 

 به اصول و معارف تذكرقرآن و 
كه به بحث اصلي نزديك  شود يمبعدي مطرح  سؤالدر اين جا اگر بگوييم اين اطالق وجود دارد در اين صورت 

كنيم كه اگر در قرآن در مواردي تذكر دادن، چه خطاب به پيغمبر باشد و چه  سؤالاين را  ميخواه يمو  ميشو يم

وصفي براي قرآن باشد، به كار رفته باشد، در مورد آگاهي بخشي ابتدايي نسبت به اصول و معارف اعتقادي، اين در 

بدهد، اين به كار آن روش معروف و متعارف تربيتي تذكر دادن نيست، بلكه به معناي اين است كه يادش  ي مقوله

دوم اين است كه اگر به كار رفته باشد در آن صورت اين را  سؤالاست و  سؤالرفته است يا نرفته است كه اين يك 

 د؟يكن يمچگونه معنا 

اول اين طور  سؤالبرمي گرديم، اما به  ميكن يمرا يك بار ديگر هم بعد از اين كه مرور  سؤالگرچه ما هر دو  

اردي وجود دارد كه به اطالق يا بلكه به طور خاص تصريح به اطالق در آن است كه شامل آگاهي پاسخ داديم كه مو

دوم اين است كه اگر به كار رفته باشد يعني  سؤال. نسبت به ميريگ يمكه اين را مفروض  شود يمابتدايي  يها يبخش

، اين چه احتماالتي در دهد يم، ابتدايي يادش دهد يماست، يعني يادش  »يعلّمهم الكتاب«ها مثل »ذكّر«بگوييم اين 

 ؟بابش وجود دارد

 

كه چند احتمال در اين جا وجود دارد : اول اين كه اگر ذكّر و تذكر دادن در آگاهي بخشي  مييگو يمدر اين جا  

كه با توجه به آن لغت شناسي و مفهوم شناسي كه كرديم، اين  شود يم سؤالابتدايي به كار رفته باشد كه بعيد نيست، 



چون اگر ما باشيم و معناي حقيقي، تذكر دادن و ايجاد ذكر به معناي اين است  ؟چگونه در اين معنا به كار رفته است

ست، كه چيزي بوده است و غائب شده و آن را برمي گرداند، مقابل غفلت و نسيان است، اگر اين معناي حقيقي ا

آغازين معارف اعتقادي ما بگوييم ذَكّر، اين  ي ارائهدر آگاهي بخشي ابتدايي به كار رود يعني در  شود يمچگونه 

 شود؟ يمچگونه 

 دادن به انسان تذكراحتماالت موجود درباره 
 چند احتمال داد : شود يم سؤالدر پاسخ اين  

شيم و بگوييم معناي تذكر دادن جايي است كه چيزي در با الحقيقةاحتمال اول اين است كه ما پايبند به اصالت 

بايد ذكّر را بر اين معنا  ديگو يم الحقيقة، اصالت كند يممعلومات شخص وجود دارد و او تجديد و بازسازي  ي نهيخز

بايستيم در آن صورت احتمال اول اين است كه بايد حتماً اين معارف  الحقيقةحمل كرد، اگر ما پاي اين اصالت 

معلومات انسان ولو به  ي حوزهعتقادي در درون انسان وجود داشته باشد يعني به شكلي در ناخودآگاه انسان و در ا

 شكل مجمل و ناخودآگاه بايد وجود داشته باشد.

با بحث  ي مالزمهاما اين كه چگونه اين در ذهن انسان حضور دارد يعني واقعاً اين معلوم وجود داشته باشد، اين 

، يكي اين كه بگوييم شود يماستذكار افالطون و... نيست، بلكه اين با يكي از اين دو حالت جمع  ي هينظرو  ذرعالم 

در نهاد انسان به طور بالفعل و كامالً متعين اين آگاهي به خدا و احياناً معاد و اين اصول اعتقادي وجود داشته و از 

 قبل اين عالم همراه با او بوده است.

  الحقيقة اصالةذكر و 
يا اين كه الزم نيست قبل از اين عالم باشد بلكه بعد از اين كه در اين دنيا آمد، دستگاه وجودي انسان طوري 

و اين شناخت در  ديآ يمآفريده شده است كه قبل از اين كه كسي با او حرفي بزند، خودش در او اين علم پديد 

سازگار  الحقيقةةبگوييم در آن صورت با حمل اين تذكر بر اصال، اگر يكي از اين دو مسئله را شود يمانسان پيدا 

پسين و مجدد عادي و ظاهري به كار رفته است كه  يها يادآوريو  ها يدهذكّر هم در تذكر  مييگو يماست يعني 

 يك روش تربيتي است.

ود انسان است كه با نسبت به علومي كه حالت ناخودآگاه دارد، اين موارديك علوم مكنون در وج ها يادآوريدر 

پيام پيامبر و فعاليت پيامبر يا نزول قرآن يا يك هادي كه هدايت گر و مربي است، همين است كه موجود است و 



موجوديت اين يا قبل از اين عالم است و اين كه روح قبل از اين عالم بوده است،  منتهي، كند يمهمين را يادآوري 

ت و اين علوم را هم داشته است و اين جا كه آمده از يادش رفته است و همين روح در اين جا به همين شكل اس

وقتي در اين دنيا آمد، به يك  مييگو يماستذكار، يا اين كه اين قدر هم الزم نيست اين نظريه را بگوييم،  ي هينظر

، اين دستگاه شناختي بشر طوري است كه خود او، بدون اين كه از بيرون چيزي القا رسد يمكه  ها ييتواناحدي از 

 .كند يمبروز در ذكر پيدا كند و تذكر اين را بارزش  گذارد ينم منتهيو بالفعل است  كند يمشود، اين آگاهي را پيدا 

و اشكالي مواجه  ةك صعوباين احتمال اول است كه با حمل اين معناي حقيقي سازگار است. اين احتمال با ي 

 آينده عرض خواهيم كرد. ي جلسهاست كه بايد آن را جواب داد و احتماالت ديگري هم وجود دارد كه 
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