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 مقدمه
نهان در انسان و اليه هاي علمي و معرفتي انسان است كه مجموعه اي از  يها شناختو  ها يآگاهبحث در مورد 

 .شود يم انيبيا گروهي از آياتي كه با بحث مرتبط است به ترتيب  ها هيآآيات يا تك 

كه در اين گروه كه تعداد زيادي از آيات است  ميپرداز يمبعد از اين كه دو آيه را مطرح شد به گروهي از آيات  

إنَّ « ،گوناگون يها شكلتعبير تذكر و تذكره نسبت به معارف ديني وارد شده است، با تعابير و در سيق مختلف و 

فراواني از آياتي  ي دسته، ها نياو امثال  »يتَذَكّرونل« ،»فَال تَذَكّرونأ« ،»نَّما أنت مذَكّرإ« ،»ذَكّر«، »ةهذه تَذكر

اي براي ذَكّر خطاب كرده است و يا فلسفه كه قرآن را به عنوان تذكره به شمار آورده است و پيامبر را به عنوان

 44 / طه»  يخْشَى أَو يتَذَكَّرُ لَعلَّه لَيناً قَوالً لَه قُوالَ« اي ها نياو امثال  »يتَذَكّرون ملَعلَّه « هچيزهايي آورده است ك

 و بسياري از آياتي كه حاوي اين مضمون است.

 ذكرواژه  هياولظهور 
تذكر و يادآوري اين است كه چيزي در  ي هياولمقدماتي را در مفهوم شناسي تذكر و ذكر و ذُكر بيان شد كه ظهور 

آن آگاهي مورد نسيان يا غفلت قرار گرفته  منتهيوجود انسان زمينه دارد و نسبت به او به نوعي آگاهي وجود دارد، 

و ظهور  ذات به، بلكه تذكر اوالً و رود ينماست، اين كه چيزي به طور كلي مجهول باشد نسبت به او تذكر به كار 

به ذُكر انسان برگردد،  خواهد يممورد نسيان قرار گرفته است و  منتهينخستينش در جايي است كه امري معلوم است 

از غيبوبت يك چيزي در ذهن است كه گاهي  ي درجهنسيان هم نيست اما مورد غفلت است، اين دو يا اين كه 

نسيان است و گاهي غفلت است. معناي تذكر دادن اين است كه چيزي از حال نسيان يا حال غفلت به حال ذُكر و 

 تنبه و توجه درآيد.



 ذكرمطلق بودن واژه 
كه نسبت به توحيد و قيامت و معاد و بسياري  مينيب يمقرآن مراجعه كنيم ما وقتي به كاربردهاي تذكر و ذكّر در 

اطالق دارد، هم شامل ابتداي آموزش دادن و  ها نيااز اين معارف الهي وارد شده است كه تذكر بده، در حالي كه 

 اي »كّرفَذَ« يا »ريتَذَكّ لَعلَّه « ديفرما يم، وقتي كه شود يمو هم شامل استمرار آن و تذكر ثانويه  شود يميادگيري 

، امر ما دائر بين اين است كه بگوييم كه اين تذكر فقط جاهايي ها نيادر روايات و امثال  »منسي نعمته كّروهميذَ«

و به معارف توجه داشتند و به معاد و توحيد  اند گرفتهكه خطابش به جايي است كه كساني دين را ياد  ديگو يمرا 

 ، حال يادآوري كنيم.اند كردهتوجه داشتند و در ادامه يادشان رفته است و غفلت 

ابتدايي براي كساني كه هنوز اعتقادي ندارند و قبل  يها يادآوريابتدايي و  يها آموزشيا اين كه بگوييم شامل  

از اين مسبوق به يك اعتقاد و آگاهي و باور نسبت به اين معارف نيستند، بسياري از اين كاربردها طوري است كه 

مطمئناً اختصاص ندارد به جايي كه كسي مؤمن بوده است و باور داشته است و االن از يادش رفته و برگشته است و 

 ال اين، كه اختصاص به اين ندارد.امث

بلكه اولين مواجه هاي قرآن و دين و پيامبر با كساني كه مسبوق به اين شناخت و معرفت و آگاهي نيستند، آن  

هيچ بعيد  ديآ يمكه به نظر  شود يمهم حتماً در اين اطالقات وارد است، اگر اين مقدمه را بپذيريم، اين سئوال مطرح 

پيامبر يا قرآن با كساني كه در كفرند و در شركند و  يمواجهو تعداد زيادي از آيات آن اولين  نيست و جمع زيادي

ترديد  شود ينمو در اين حد ظاهراً  شود يمنسبت به توحيد و معارف الهي بي اطالع و ناآگاه هستند، آن را هم شامل 

 كرد.

 ذكربه مطلق بودن  اشكال
توحيد و  ي هياول. اگر اطالق و شمول آيات را نسبت به تبليغ شود يمل مطرح اگر اين مقدمه را بپذيريم اين سئوا 

معارف الهي بپذيريم و تعليم و آگاهي بخشي آغازين و ابتدايي را هم بپذيريم نسبت به كساني كه مسبوق به اين 

براي مسئله پيدا يست كه در آن صورت بايد راه حل و توجيهي ن ،آگاهي و ايمان به آن شكلي كه در دين آمده است

وجوهي را  شود يمدر اين جا  ديآ يمكنيم كه اين تذكّر دادن و يادآوردن و يادآوري به چه مناسبتي است، به نظر 

 براي توجيه اين مسئله ذكر كرد: شود يمذكر كرد. وجوهي كه 

 



 ميتعلمطلق  اول: احتمال
يكي اين است كه ما بگوييم كه اولين توجيه اين است كه قائل شويم به اين كه تذكر در اين جاها به معناي مطلق 

: يك بار اين است كه دو نوع تقرير كرد شود يمتعليم به كار رفته است، كه اين نوعي مجاز است، البته اين احتمال را 

 ذَكّر به معناي علّم است. مييگو يم

زنده كردن در ذُكر هم  منتهييگر اين است كه ذكّر به معناي اين است كه در ذُكر او اين را زنده كن يك تقرير د 

كه ندارد در ياد او زنده نگه دارد، يك معناي عامي  شود يمرفته را به ياد آورد و هم به اين كه ياد شود يمبه اين 

 .شود يمبگيريم كه شامل تعليم هم 

يك معناي  مييگو يمذَكّر يا تذكره يعني تعليم، ذكّر يعني علّم. يكبار هم  مييگو يمدر هر حال يكبار است كه 

. اين يك شكل است كه در واقع نوعي مجاز شود يمثانوي  يها يادآوريجامعي دارد كه هم شامل تعليم و هم شامل 

اين است كه تذكر و تذكره غير از تعليم  اش يقيحقدر اين وجود دارد و نوعي خروج از آن وضع حقيقي است، وضع 

ا البديتي داشته است و حتماً مسبوق به نوعي آگاهي و شناخت پيشين است و اين خالف ظاهر است مگر اين كه م

اي جز اين كه م تفسير يك آيه يا آيات هيچ چارهاي داشته باشيم كه به اين معناست يا اين كه در مقاباشيم يا قرينه

 نيم نداشته باشيم.حمل بر اين ك

 و غفلت يفراموش احتمال دوم:
احتمال دوم اين است كه از آن اصل مفروضمان دست برداريم و بگوييم كه اين تذكره و ذكّر و امثال اين موارد 

 دانستند يماي فراموش كردند و از آن چه كه ه مؤمناني و معتقداني كه به گونهفقط اختصاص دارد به آن جاهايي كه ب

و شامل كفار و  اند گرفتهاين آيات مربوط به مؤمناني است كه در مسير غفلت و نسيان قرار  ي مجموعهدور شدند و 

 .شود ينممشركين و اقدامات ابتدايي براي آموزش و آگاهي بخشي ديني 

و توجه  در مواردي كه ابتدائاَ آموزش و ياد ها نيااين هم يك احتمال است كه با توجه به استعمال روشن  

اين احتمال را هم بپذيريم،  ميتوان ينمو شخص مسبوق به ايمان و توجهات ديني نيست، با توجه به اين  دهد يم

ديني به معناي خاص نيست، اين  يها يآگاهحداقل در تعدادي از آيات موردش جايي است كه شخص مسبوق به 

 ت.هم يك احتمال است كه حداقل در خيلي از آيات قابل قبول نيس



اي در كار باشد. احتمال دوم با معناي خالف ظاهر است اال اين كه قرينه پس احتمال اول يك مجاز است و

آيات را بر آن حمل كرد، بسياري از آيات موردش جايي است كه  ي همه شود ينمظاهري آن سازگار است اما قطعاً 

 شخص ناآگاه و بي توجه است و مسبوق به آگاهي ديني نيست.

 بالقوه يبخش يآگاه احتمال سوم:
ر كِّاحتمال سوم اين است كه تذكر در آگاهي بخشي و تعليم به كار رود، ولي اين كه به تعليم، تذكّر و تذكره و ذَ

چون مقدماتش  دهد يمتعبير شده و از آن به اين عبارت تعبير شده است، به دليل اين است كه اين دانشي كه به او 

قوه اي وجود دارد نه بالفعل، چون اين يك امري است كه مقدماتش موجود است و فقط اشاره آمده است و علم بال

 كه مبدل به آگاهي شود. خواهد يماي 

به اين مناسبت به اين علم بخشي و آگاهي بخشي، يادآوري گفته شده است، اين دانش نسبت به توحيد يا معاد  

بالفعل ندارد، بلكه وجود اين يك وجود بالقوه است، آن وقت  يا حقايقي از اين قبيل در ذهن شخص مخاطب وجود

الهي در وجود  مهمي است كه نسبت به اين توحيد و معارف ي قوهقريب الي الفعل است،  ي قوهاين كه  ي مالحظهبه 

وجود  هاي اولي است نه اين كه توجه به خدا و... به صورت بالفعل، علم بالقوه چون در اين جاانسان است، سرمايه

 دارد به اين مناسبت تعبير به تذكر و ذكّر شده است.

، ذكّر به معناي علّم در واقع به كار رفته است ولي اين كه به جاي علم ذكر شود يم تر آساناين جا مقداري كار  

اي است كه دم دست معلومات بالقوه ها نياافاده كند كه  خواهد يمگفته شده است به خاطر اين است كه اين نكته را 

كه نياز دارد به  خواهد يمهي از سوي پيامبر و قرآن و عواملي از اين قبيل و يك تنب خواهد يماست و يك تلنگري 

مهمي است كه در وجود انسان  ي قوهاين تذكر و بدون اين بالفعل نيست اما چون بالقوه القريبِ الي الفعل است و 

 است. است از اين جهت تعبير به تذكر شده

ظريفي هم دارد  ي نكتهاين هم احتمال سوم است كه در اين جا وجود دارد، اين احتمال اقرب الي الذهن است و 

حالت نسيان يا غفلت است اما اين كه  منتهيكه تذكر يعني چيزي كه دارد  ديگو يماما در عين حال اصالت الحقيقه 

حال نوعي تعليم و آگاهي بخشي است و اطالق تذكر بر آن گرچه اين در هر  كند يمقوه و استعداد را مبدل به فعليت 

 دل پذيرتر از احتماالت ديگر است اما اگر راهي نداشتيم بايد به اين سمت بياييم.

نياز به يك تلنگر بيروني  ها قوهوجود دارد، اين  ها قوهو  ها يآمادگبگوييم علم نيست ولي  ميخواه يمدر واقع  

 دارد.



و روش و  ها وهيشكه آن  مييگو يمفرض گرفت يعني هر دو تقريرش درست است، يك بار  دشو يمهر دو را 

مقدماتش  مييگو يمبه آن جا برسد و گويا االن وجود دارد. يكبار  تواند يم مييگو يمابزار را دارد و از اين حيث 

درست و  ي نكتهنتيجه گيري اين مقدمات آماده نيست. هر دو محتمل است و البته تفكيك اين دو  منتهيوجود دارد 

 دقيقي است.

 يارتكازمعلوم  چهارم: لاحتما
احتمال چهارم اين است كه بگوييم كه اين تعبير به تذكر كه در اين جا آمده است با عنايت به اين است كه اين 

كه تجوزي در آن است به لحاظ آمادگي ابزار يا  مييگو ينمو  شود يمآموزش داده كه ابتدائاً  مييگو ينممعلومات 

اين معلوم به صورت اجمالي و ارتكازي وجود دارد، نه اين كه بالفعل در اذهان بشر و نوع  مييگو يممقدمات، بلكه 

 لي و ارتكازي است.، آگاهي به خدا، معاد و مسائلي از اين قبيل وجود دارد، بلكه يك آگاهي اجماها انسان

يعني  مييآ يماين هم يك احتمال است كه اگر اين احتمال باشد، ما از مجازيت و تصرف در مسائل ديگر بيرون 

خيلي اجمالي و ارتكازي است يا حضوري است و حالت  منتهيدر حقيقت تذكره است يعني يك چيزي وجود دارد 

حصولي ندارد، يعني در واقع يك نوع آگاهي حضوري يا حصولي ارتكازي و اجمالي وجود دارد و كار قرآن و 

تعلق نگرفته است و عني چون اين امر علم حضوري است و حصولي به آن ي ،يادآوري است مييگو يمپيامبر و... كه 

ي در وجود انسان است يا حصولي اجمالي و ارتكاذي است، خيلي سربسته و مجمل است و وحالت حضوري منط

 اين كه به آن تذكره گفته شده است و يادآوري در اين جا اطالق شده است.

 رسالت دين و علم حضوري
ا اين به دليل اين است كه چيزي كه حضوري است و به حصولي مبدل نشده است گويا مغفول و منسي است، ي 

چيزي كه اجمالي و ارتكازي است منسي و مغفول است، كار دين يا قرآن و پيامبر اين است كه اين علم حضوري را 

، اين احتمال ديگري است كه مبدل سازي آن اجمال كند يم، علم اجمالي را به تفصيلي مبدل كند يمبه حصولي مبدل 

آگاهي حصولي، اين هم احتمال ديگري است كه با  به تفصيل، يا مبدل سازي آن علم حضوري و آگاهي حضوري به

 تقريرش كرد. شود يمدو شكل 

حضوري درجات دارد، حضوري ضعيفي وجود دارد كه آن حضوري ضعيف به سرعت و راحتي از آن تصوير  

 .شود ينمبرداري حصولي 



به يك نوع تصوير برداري آن سرمايه اي كه وجود دارد، اگر بخواهد اثر بگذارد و بازتاب داشته باشد، آن نياز 

ذهن و عمل و... بياورد، اين  ي صحنهانسان تصوير برداري كند و در  ي عاقلهحصولي دارد و اين كه دستگاه فاهمه و 

نيست و درجات ضعيفه اي از  تر يقوطور نيست، علم حضوري مراتب دارد، هر علم حضوري از هر علم حصولي 

تأثير بگذارد در عمل و  خواهد يم. دنقشي داشته باشد و اثر بگذار تواند ينمعلم حضوري وجود دارد كه خيلي هم 

علم حصولي بيايد كه بتواند آن  ي حوزهتأثير در عمل و اقدامات بگذارد اين بايد در  خواهد يماقدامات انسان، وقتي 

 تأثير را بگذارد.

 

است، وقتي كه آن موجود به عبارت ديگر علم حضوري در وجودات مجرد است كه حضور شيء نزد خودش 

لم حضوريش هم علم ضعيفي است تا آن تجرد قوي، آن وقت هر چه آن تجرد ع ،مجرد، تجرد ضعيفي داشته باشد

واال صرف  شود يم تر يقوو با آن اثرش  رديگ يمباشد به سادگي و فوريت دستگاه علم حصولي از آن چيزي  تر يقو

است و اين  تر يقوبگوييم از هر علم حصولي  ميتوان ينمت ضعيفش، اين كه بگوييم علم حضوري است ولو در درجا

 تواند ينمپايين است  اش درجهلي ضعيف است و به خاطر اين كه و خورد، ينمدليل و شاهدي بر اين نيست، واسطه 

 خيلي تأثير بگذارد.

 تبديل علم مجمل به مفصل
و با كمي  كند يمي است و مبدل به حصولي اين تذكره ممكن است با اين عنايت باشد كه اين معلوم حضور

ولي خيلي برداري حصبرداري و تصويرلومات حصولي هم است، چون اين عكسحالت دومش است كه مع تر روشن

حصولي مجمل و ارتكازي است و در حقيقت كار دين اين است كه  يها علمو  ها يبردارسريع است ولي اين تصوير

و  شود يم يتر قيعمكه تأثيراتش هم تأثيرات  كند يمو روشن و شفاف  كند يمرا مبدل به مفصل  ها مجملاين 

ريزي كرد در حالي كه آن اجمالي و ارتكازي چنين چيزي نيست، يك تأثير ناخودآگاه روي آن برنامه شود يم

است و  تر راحتبلي . اين معناي از تذكر نسبت به معاني قكند يمريزي شده پيدا و برنامهولي تأثير آگاهانه  گذارد يم

حاال حضوري يا حصولي در معاني قبلي تجوز بود و خروج از ظواهر بود اما در اين جا در حقيقت معلومي است، 

و خفي، اين به دليل اين كه حالت اجمالي و خفي دارد، آن علم به علم در آن جا ضعيف است و  مجمل و مرتكز

 غفلت وجود دارد.



 آگاهي اجمالي و غفلت 
اين تذكر در اين جا اطالق حقيقي است و در اين تجوزي نيست و اين سازگار با كاربرد تذكره است،  اطالق 

، يعني يك دهد يمو تذكر  كند يمه را متنب ها آننسبت به همان جايي هم كه ابتدائاً افرادي كه در اين مسير نبودند، 

، حالت اجمال هميشه همراه با كند يمرا تفصيلي  ها نياولي باالجمال و االرتكاز كه  ،چيزهايي بالفعل وجود دارد

اجمالي ما با نوعي از غفلت همراهي دارد، مثالً  يها شناختاجمالي ما و  يها يآگاهنوعي غفلت است، هميشه 

تذكر داده شود  شود يمن نيست، با همين عنايت جهاتش توجه و تفط ي همهاجمال دارد يعني به  مييگو يمهمين كه 

، چون اجمال با نوعي ابهام و عدم شفافيت و غفلت همراه است و در كند يمو شفافش  كند يمرا تفصيلي  يعني اين

آن سه احتمال نوعي تجوز و خالف ظهور بود  ي همه. در كند يماين جا تذكر و تذكره معناي حقيقي و درستي پيدا 

 ذكره هم از تعليم جدا است.اما اين با ظاهر تذكره و اين معنا و واژه سازگار است و مرز اين ت

 راه هاي ايجاد اجمال
است كه  ها آنمصاديق و پخش شدن  ي گستره، اجمال گاهي به خاطر شود يماجمال از راه هاي مختلفي پيدا 

. گاهي هم است به خاطر اين است كه ابزارهاي او كشش ندارد يا فاصله دارد و دخوب انجام دهد و بفهم تواند ينم

و در بحث كلي ما معتقديم به اين كه كلي يك مفهومي است و شناخت به او تعلق  هقبيل، در فلسف چيزهايي از اين

كلي بودن يك مفهوم در  نديگو يمغرب  ي فلسفهو چيزي است غير از جزئيات، ولي در بعضي از نحله هاي  رديگ يم

اثر دور بودن از مصاديقش است. به هر حال علم اجمالي ارتكازي است و با تذكر از آن اجمال و ابهام كه نوعي در 

 .ديآ يمآن غفلت وجود دارد، بيرون 

 به اصول معارف يآگاهاحتمال پنجم:
معارف ديني به كار رفته است و از نسبت به اصول  يها يبخشاحتمال پنجم اين است كه بگوييم تذكر در آگاهي 

و قبلي است، اصالً شناخت نسبت به خداوند نه به عنوان يك چيز كلي و  لحيث اين كه آن معارف معلوم بالتفصي

بالفعلي است كه در وجود انسان است  يها يآگاه ها نيامجمل يا حتي نسبت به معاد و اصول ديگري از اصول الهي، 

نوعي پرده و  ها يآگاهروي اين  منتهينفس انسان وجود دارد  ي رهيذخدر  ها نيا ي همهو بالتفصيل است يعني 

حجاب قرار گرفته است، اين احتمال پنجم است كه اگر اين احتمال باشد كاربرد تذكر در حقيقت باز مقداري حقيقت 



دارد ولي يا يادش رفته است و درست است و معناي اين، اين است كه اين آگاهي و علم بالفعل و بالتفصيل وجود 

 است و يا از او غفلت دارد.

غافل است، بر خالف بحث قبلي كه يك چيز  منتهينفس آدم وجود دارد  ي نهيخزهمه چيز در  ها وقتخيلي 

وشن و شفاف وجود دارد تاريك مجملي است و بايد كسي يا چيزي آن را روشن كند. ولي در اين جا به طور ر

، كه اين احتمال شود يمو با همان درخشندگي يادآوري  رود يمفتاده است كه اين پرده كنار اي روي آن امنتهي پرده

 سازگار است. ها نياتذكر و ذكّر و امثال  ي واژههم با 

 بالفعل آدمي  يها يآگاه
بالفعلي است كه در همين جهان كسب شده است يعني دستگاه  يها يآگاهدر احتمال پنجم بايد گفت كه اين 

هم كه در آن جا زندگي كرده  7مو تفكر انسان طوري است كه در همين دنيا وقتي كه مثل حضرت ابراهي عاقله

 منتهي كند يمو خيلي هم واضح و شفاف به همين معارف دسترسي پيدا  ديگو يم »ال أحب اآلفلين نّيإ« تاس

را در ذُكر بياورند و حفظش بكنند،  ها نيادر ذُكر باشد، كار انبيا و قرآن اين است كه  گذارد ينمو موانع  ها حجاب

 ولي معلومات پيشيني نيست و در همين عالم پيدا شده است.

 نيشيپ يها يآگاه احتمال ششم:
ه اين رويم و بگوييم كه كاربرد تذكر به مناسبت اين است ك تر قيعماحتمال ششم اين است كه كمي از اين هم 

اي كه اين عالم است و بر اساس آن نظريهپيشيني است يعني قبل از  يها يآگاه، باالجمال يا بالتفصيل، ها يآگاه

فراموش  ها نيارا داشتند و بعد تعلق به اين جا گرفته است و در اثر تعلق  ها يآگاهقبل بودند و اين  ها انسانارواح 

 استذكار. ي هينظرشده است، همان 

ره به اين دليل است كه اين معارف ر و ذكّر و تذكتذكّ ي واژهبا اين هم اين احتمال هم است كه بگوييم كاربرد  

است قبل از اين كه به اين عالم بيايد و بعد در اثر تعلق جان در اين  ها انسان يها جانالهي مورد آگاهي ارواح و 

ره ر و تذكاست و غفلت و نسيان بر آن عارض شده است و كاربرد تذكّاي از ابهام و اجمال رفته در هاله ها نياعالم، 

 با اين مالحظه است.



 ذكراحتماالت درباره  ليتحل
، اگر ما بخواهيم به اصالت الحقيقه و ظهورات در رود يمدر اين شش احتمالي كه در اين جا به كار  ديآ يمبه نظر 

 ا كنار بگذاريم.اين آيات ملتزم باشيم، بايد آن سه احتمال اول ر

الحدوث و ةالبقا هم قابل جمع است، با آن هم قابل جمع است، با جسمانيالحدوث و روحانيةبا جسمانية

روح و  ديگو يماست ولي به هر حال  تر واضحدر آن نظريه  منتهيمالصدرا هم قابل جمع است  ي هينظرالبقا، روحانية

كه ظهور و بروز پيدا كند و با هر دو  شود يمرا دارد و يك چيزهايي مانع  ها يآگاهامر مجرد كه پيدا شد اين 

 سازگار است.

آن سه احتمال اول مطابق ظواهر و قواعد اصولي و استظهارات اصولي نيست، اما اين سه احتمال همه سازگار 

كه ما وقتي  ديآ يمنظر نيست و در هر احتمال هم دو سه جور تصوير وجود دارد، به  ها نيااست و هيچ مشكلي در 

به مجموعه و حجم زيادي از آيات برگرديم كه گاهي در روايات هم آمده است و نسبت به آموزش اصول اعتقادي 

 و معارف ديني تعبير تذكر به كار رفته است.

ا ما اگر بخواهيم معناي حقيقي را در اين جاها حفظ كنيم، بايد يكي از اين سه احتمال را بگوييم و تا اين ج 

اين است  ديگو يمالحقيقه ةتعيين كنيم، براي اين كه چيزي كه اين واژه و اصال ةيكي از اين سه تا را بالدق ميتوان ينم

كه تذكره و تذكر و يادآوري بايد مسبوق به يك امري باشد كه بالفعل هم باشد، اما اين بالفعل حالت اجمال و ارتكاز 

ست كه در همين دنيا آدم به دست آورده است و يا حالت تفصيلي دارد كه با دارد يا حالت تفصيل دارد و تفصيلي ا

، الحدوثجسمانية ي هينظراين ادوات و ابزارهاي دنيايي به دستش نيامده است، همراه شكل گيري روح، بنابر 

مشّايي و  ي هينظريعني همراه  ،»حبِطَت إلَيك منَ المحلِ األرفعي«خودش حضور و ثبوت دارد يا اين كه همراه 

به داللت اقتضا و مالزمه بگوييم  ميتوان ينماين موارد سازگار است. از اين آيات ما  ي همهافالطوني وجود دارد و با 

 ها نيا ي همهسه گانه اي كه در احتمال چهار و پنج و شش بود، به دست آوريم، با  يها حالتكه يكي از اين 

 سازگار است.

 ها انساننهان  هيسرما
اين است كه كار انبيا نسبت به اين علوم و حداقل پايه هاي اصلي  ديگو يمالحقيقه چيزي كه آيه بر اساس اصالة 

علمي و  ي هيسرماكه اين  ديگو يمتذكر است و يادآوري است و اين آيات  ها نيامثل توحيد و اعتقادات و امثال 



 ي هيسرمانهاني وجود دارد كه دين و قرآن اين  ي هيسرماوجود دارد، اين سرمايه نهان است، اين  ها انسانآگاهي در 

، سرمايه اي كه در حال غفلت يا نسيان است چون تذكر مقابل اين دو است، اين كند يمنهان را آشكار و شفاف 

، اما موجوديت زند يمرا كنار  سرمايه موجود است و نسيان و غفلت بر او عارض است و دين اين نسيان و غفلت

 ؟اين سرمايه چگونه است

باهم باشد  اش همهسازگار است، ممكن است  اش همهاستفاده كرد يعني اعم است و با  شود ينماز اين آيات  

يعني بخشي از معارف طوري است كه از قبيل حالت اخير است يعني شناخت بالفعلي است كه با وجود روح پيدا 

جود قدوسي در اين عالم يا تعلقش از آن عالم به اين عالم، بعضي در يك سطح ديگر يا بعضي علوم ، حال وشود يم

ديگر به آن شكل اجمال و تفصيل است، بعضي هم وجود دارد كه به آن شكل ديگر است يعني با هر سه حالت 

به كار رود، هم حالت اين كه تعبير تذكره در آن  شود يمجمع شود، هم آن حالت باالجمال و باالرتكاز  تواند يم

اكتسابش سريع است و معموالً در حالت غفلت است و اين شفافش  منتهي ،معلومات پيشين اين دنيايي مكتسب است

وجود دارد، حال يا به نحو حدوث يا به  ها نيااحتمال اخير باشد كه اصالً همراه خلقت روح  تواند يم، و هم كند يم

 ن عالم و تعلقش به اين عالم.نحو بقا و بازگشت روح از آ

كه ما بايد احتمال هفتم را بگوييم كه احتمال هفتم يك معناي جامعي است كه سه احتمال چهار و  ديآ يمبه نظر  

است و بعد يك موانعي  دانسته يمآن جاهايي كه مؤمن و آشنا بوده است و  ي اضافه، به شود يمپنج و شش را شامل 

 در مفهوم تذكره و تذكر باشد. تواند يم ها نيا ي همه، آورد يمپيدا شده است و از دستش رفته است و يادش 

 جامعيت آيات ذكر
بندي اين است كه اين آيات مربوط به تذكره و ذكّر و اين مفهوم آيات و جمع ي مجموعهكه اين  ديآ يمبه نظر 

هر چهار حالت را شامل شود، هم آن جا كه معلومي باالرتكاز و االجمال است و مبدل به  تواند يمتذكره و ذكّر 

و موانع روي آن را  ها حجاب، هم آن جايي كه معلوم بالتفصيل مكتسب در همين عالم است ولي شود يمتفصيل 

ح به يكي از آن دو گرفته است، هم آن جايي كه معلومات باالجمال يا بالتفصيل غير مكتسب كه همراه خلقت رو

، و هم آن جايي كه معلوماتي است كه از كند يمشكل وجود دارد ولي در حالت غفلت و نسيان است و يادآوري 

، واژه توان تحمل هر يك از اين چهار كند يمخود دين گرفته است ولي يادش رفته است و حاال مجدداً يادآوري 

 كند.هيچ كدام را تعيين  تواند ينمصورت را دارد و 



البته اگر در آيات ريز شويم، ممكن است كه در هر جايي يكي از اين اقسام باشد يا مواردي از آن باشد و در  

 ي همهآيات ممكن است به صورت موردي يكي از اين چهار حالت باشد، ولي توان اين واژه در اين حد است كه 

مثالً اين علوم بالفعل يا  ديگو يمبگوييم آيات تذكر  ميتوان ينمرا در بر گيرد بدون اين كه يعين أحد االقسام،  ها نيا

 ي همهاستفاده كرد و با  شود ينمرا از اين آيات  ها نياباالجمال از قبل بوده است، يا خلقت روح اين طور است، 

 قابل جمع است. ها نيا

نهاني در وجود انسان است، اين جامع را  ي نهيخزالبته جامع چهار و پنج و شش اين است كه به هر حال يك  

استفاده بكنيم، اما اين مخزن نهان بالفعل است يا بالقوه است، قبل از اين عالم بوده است يا در اين عالم  ميتوان يم

 ؟دست آمده است يا يك نوع علم حضوري استشكل گرفته است، با همين ابزار و ادوات علم حصولي به 

جامع قصه است و البته  ديآ يماستفاده كرد و آن چه كه به دست  شود ينمو خصائص را  ها يژگيواين  ها نيااز  

باشد يا نسبت به معارف متفاوت باشد مثالً بگوييم نسبت به اصول اين معارف  ها نيابا اين سازگار است كه يكي از 

 پيشين دارد يا مثالً نسبت به تفاصيلش حالت پسين دارد كه آن هم قابل جمع است.توحيدي حالت 

 يتيتربخاص  يمعنابه  تذكر
احتماالتي است كه مربوط به آيات تذكر است. ما بايد به اين امر توجه داشته باشيم كه وقتي در  ي مجموعهاين 

تعليم و تربيت بياييم آيات مربوط به تذكر و ذكّر، يا اعم است از تذكر به عنوان يك روش خاصي كه در  ي حوزه

 يا اين كه اصالً شايد شامل آن نشود. شود يمتعليم و تربيت گفته 

است و توجه  دانسته يماين است كه چيزهايي را كسي  شود يمتذكر به معناي خاصي كه در تعليم و تربيت گفته  

غفلت و نسيان بر آن عارض شده است و آن را از غفلت و نسيان بيرون  منتهياشته است و معلوم او بوده است د

زندگي  منتهيو توجه دارند  دانند يمو چيزهايي است كه همه  شود يمكه  ييها موعظه، اين تذكر است مثل آورد يم

 .برد يمرا در حالت غفلت  ها آنروزمره و... 

اين يك چيزي است ولي تدكر به اين معنا كه معلومات ارتكازي  مييگو يمه عنوان روش خاص وقتي كه تذكر ب 

تذكر به عنوان يك روش در اين آيات استفاده شده  مييگو يماست و امثال اين، يك مقدار با اين تفاوت دارد، اگر ما 

آن  ي حوزهو بايد حتماً در  مييگو يماست بايد توجه داشته باشيم كه اين روش فقط آن چيزي نيست كه در آن جا 

 بايد اشاره شود. ها نيايك تعميمي بدهيم، اين هم نكته اي است كه در جمع بندي 



 در قرآن ميتعل يمعان
، در آن جا ها نياو امثال  »ةالكتاب و الحكم يعلِّمهم« هديگر در اين جا آيات تعليم است، آن جايي ك ي نكته

 به كار رود :  شود يمتعليم هم به دو سه معنا هم اين بحث مطرح است. 

تعليم يعني خروج از جهل به علم، در مقابل تذكر دادن يا بيدار كردن يا يادآوري يعني  مييگو يميك بار است كه 

 ها نيايادش دهد، اين معناي خاص تعليم است كه با تذكر دادن و تنبيه و امثال  خواهد يمابتدائاً  داند ينمچيزي كه 

يعني در  رود يم، اما گاهي هم است كه تعليم به معناي اعم به كار رنديگ يمو مقابل هم قرار  شوند يماز هم جدا 

به كار رود، اين هم صحت اطالق دارد كه يادآوري  ها يادآوريهم در  شود يمولي  رود يمآموزش ابتدايي به كار 

 .كند يمكار ، يعني علم نهاني را آشدهد يمدر واقع تعليمش  كند يم

راي ما هنوز خيلي واضح نيست و در آيات هم خيلي وضوحي ندارد و ب ،اين كه اين حقيقت است يا مجاز است

به كار رفته است، اگر معناي  ها نياو امثال » ةالكتاب و الحكم يعلِّمهم« هبحث هم اين است كه جاهايي ك ي ثمره

معارفي كه جز  ي حوزهرا در  ها نيا ي همهحقيقي را معناي اول بگيريم و اخراج از جهل به علم ابتدايي بگيريم، بايد 

الكتاب  يعلِّمهم« م، ولي اگر بگوييديآ يم ها نيايكي از آن سه قسم نيستند بياوريم، يعني در تفاصيل معارف و امثال 

 .شود يممطمئناً شامل تعليم اعتقادي و اصول و معارف كلي و كالن هم » ةلحكمو ا

تعليم به كار رفته است، اين دو احتمال در  ها آنآن وقت بايد بگوييم تعليم به معناي عام است و لذا آياتي كه در  

ه اصول معارف اعتقادي حداقل وجود دارد كه تعليم به معناي تعليم ابتدايي باشد و آن وقت با توجه به اين ك ها آن

 شود يمچيزي است كه در اين آيات ناظر به آن است و آن جا تذكر و تعليم ابتدايي نيست بايد بگوييم اين قرينه اي 

و هم نسبت به آن  رود يم، يا اين كه بگوييم كه تعليم به معناي عام هم به كار شود ينم ها نياكه آن آيات تعليم شامل 

و جزئيات ديني، در اين هم جاي تأمل بيشتر  ها يكارامهات و اصول شمول دارد و هم نسبت به تفاصيل و ريزه 

 وجود دارد.



  تذكراز  يگريد يمعان

 يحصولعلم  تذكر به معناي
ن است يعني در ذكر كرد كه يكي همي شود يمآيات تذكر را بحث نكرديم، چند معناي ديگر تذكر را هم  ي همهما 

متعارف دنيايي است به يك علم حصولي باالتر آن شكلي كه  يها علمكه اين جا به شكل  ها علم ي همهواقع تبدل 

 در بعضي جاها به اين معنا به كار رفته است و بعيد نيست اين طور باشد.

بگويد كه عمل به آن تذكر پيدا بكند، علم را دارد،  خواهد يمدر واقع  شود يميكي اين كه گاهي تذكر كه گفته  

كه اين علم در عمل ظهور و بروز پيدا كند كه بعضيآيات به اين خيلي  شود يمموجب  ديآ يمولي آن چيزي كه 

، يتر يقويعني علم  ديآ يمبگويد عمل كه  خواهد يمشده است يا در واقع  اش يمجازنزديك است و حاال آن معناي 

مورد غفلت يا  يها يآگاهشود كه  انيبهم خودش وجوهي دارد كه به اجمال  ها نياه همراه با باور است، يا علمي ك

 .ديآ يمنسيان متعارف در ذُكر 

 تذكر به معناي تعليم
كه  ديآ يمكه يك معناي مجازي است و تذكر گاهي هم در جاهايي  كند يمولي تذكر گاهي معناي تعليم هم پيدا 

ديگر رفتن هم گاهي  ي مرتبهذُكر بودن هم ذو مراتب است، ممكن است بگوييم از يك مرتبه به  در ذُكر است ولي

تذكر جديد، كه در آياتي به اين معنا به كار رفته است و شواهدي هم بر اين دارد، كه از يك مرحله اي  شود يمگفته 

 مييگو يمبيشتر مورد توجه باشد،  شود يم ،بگوييم غفلت و نسيان است شود ينمكه شفاف است و در ذُكر است و 

در درجاتي كه در ذكرش است و همه چيز آماده است ولي باور به آن ندارد، خود اين دل دادن و  ديآ يمتذكر بده و 

تذكر بده، اين مراتب هم  ديگو يمكه  كند ينمباور دادن نوعي تذكر است، يا آن هم است ولي در عمل بروز پيدا 

 زاً دارد كه از آن تعبير به تذكر شود.صحت تعبير ولو تجو

بگويد كه آن طوري كه  خواهد يميعني  ها نياو امثال  »ً ما تَذكّرونقليال« هبعضي جاها شواهدي وجود دارد ك 

و آگاه هستيد و غفلت و نسيان نيست ولي ترتيب عمل  ديدان يمولو اين كه  ديده ينمترتيب عمل بايد بدهيد 

، كند ينم، پس تذكر نداريد، به خاطر اين كه باور نيست يا خيلي شفاف نيست يا اين كه در عمل بروز پيدا ديده ينم

 كه با قرائني صحت اطالق هم دارد. شود يمگويا حكم غفلت و نسيان دارد، اين جور استعماالت مجازي هم 



 تذكر و معناي مجازي تعليم
 رود يمدرجات باالتر  يها يسازاز اين طرف هم گاهي توي شفافو  رود يمگاهي تذكر به معناي مجازي تعليم 

چون خود  كند يم ترش شفافپيدا كند، در حالي كه مسبوق به غفلت و نسيان نيست، فقط  يتر يقوتا ظهور و بروز 

 اين ذُكر ذو مراتب است، اين جور صحت اطالقي هم وجود دارد.

جه به يك خزائن و امور بالقوه و نهان در اين آيات است و اين قبلي تو ي هيآاين دسته از آيات هم مثل آن دو 

 نيست، اين اجمالي از اين جمع بندي است. ها نيامبناي اين تعاليم ديني است ولي معموالً تفاصيل در 

 

كه وقتي كه حداقل در اصول معارف جاي تذكر با يكي از اين سه وجهي كه  شود يمدر اين جا آن سئوال مطرح  

 كند؟ يمچه وضعي پيدا  78 /النحل »شَيئاً تَعلَمونَ الَ أُمهاتكُم بطُونِ منْ أَخْرَجكُم اللَّه و« ،ستگفتيم ا
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