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 مقدمه
پنهان در وجود آدمي به مجموعه اي از آياتي است كه به مبحث تذكر مرتبط  يها يآگاهبحث ما در ارتباط با 

ابتدايي نسبت  يها يبخشيادآوري وارد شده است، با آگاهي باب تذكر واي كه در است و بخشي از اين آيات كثيره

-اقل بخشي از اين آيات شامل آگاهيبه اصول و مباني اصلي اين و معارف دينيارتباط دارد. با اين فرض كه حد

بايد بررسي و دقت نموده و ببينيم كه اين تذكر به معناي حقيقي  ،بخشي نسبت به معارف ابتدايي و نخستين دين است

 .تاس يمجاز اي

 تذكر يمعناو  قهياصالةالحق
يك علم و آگاهي كه  ي هيپاآوري ثانويه و بر بر معناي ياد اطبيعي است كه بنابر اصاله الحقيقه بايد ما تذكر ر 

اگر اين دو سه مقدمه  ،اي حقيقي نباشد كه البته وجود داردمگر اين كه امكان حمل بر اين معن ،حمل كنيم وجود دارد



ر اوالً در آگاهي بخشي اوليه و بيدار سازي اوليه و نسبت به معارف ه و تذكُّرِذكر يا تَكِّر و ذَرا مفروض گرفتيم كه تذكُّ

 .رود يمو ثانياً تذكر هم به معناي حقيقي آن به كار  ،اوليهبه كار رفته است

اين است كه در وجود آدمي يك شناخت معرفتي نسبت به اين معارف وجود  دهد يماين مقدمات  اي كهنتيجه 

چگونه معارف و  ها شناختاما اين كه نوع اين معارف و  ،دارد كه به خاطر آن تذكر در اين جا به كار رفته است

اين مراتبي دارد و در اين آيات اين مراتب  .داست كه وجود دارد، تنبه و توجه به آن احياناً وجود ندار ييها شناخت

 .تتعيين نشده اس

 انسان يها شناختمراتب معارف و 

 يدرون هيسرما .1
به عنوان سرمايه هاي دروني انسان كه مورد توجه نيست و دين و  ها شناختاز وجود اين معارف و  ي مرتبهيك 

كه  ،بالقوه وجود دارد ها يآگاهيك مرحله و مصداقش اين است كه اين  آورند، يمقرآن و كتب و رسل آن را به ذكر 

اين يك مرحله است كه در اين نوعي از تجوز وجود  شود، يمبه فعليت مبدل  ها قوهبا ارسال رسل و انذار كتب اين 

 .تبراي اين كه فرض اين است كه اين مقدمات است ولي نتيجه نيس ،دارد

 يارتكازو  ياجمالعلم  .2
علم اجمالي و  ،وجود دارد اما اين علم اش جهينتمقدمات و  ها يآگاهه و مصداق دومش اين است كه اين مرحل

اين يك  ،علمش وجود دارد اما علم به علم نيست و حالت اجمال دارد كهمعنا  نياي است نه علم بالفعل به ارتكاز

 .دمرحله است كه در اين جا ظاهراً تجوزي وجود ندار

 و بالفعل يليتفص .3
بالفعل و تفصيلي است يعني بدون اين كه  ،وجود دارد ها يآگاهسوم و نوع سومش اين است كه اين  ي مرحله

ه و تنبيهات بيروني باشد در وجود انسان به طور بالفعل هم است و در همين عالم پيدا انذار كتب و ارسال رسل و تنب

كردن آن مسئله است و كشاندن آن آگاهي به قلمرو  تر شفافمي اين هم نوع ديگر كه تذكر در اين جا ك ،شده است



 لبه سمت التزام و عمل و مسائ اش دامنهعلم و آگاهي و بالفعل و تفصيلي است اما  ها، نياعمل و التزام و امثال 

  .تنيس

گاهي احياناً هم اين آ ،يعني يك چيزي وجود دارد دهد يمتذكر  شود يميك مصداق است كه وقتي گفته  ناي

 يتر كاملشود و توجه  تر شفافنياز به اين دارد كه  ،اما اين آگاهي براي اين كه مبدل به التزام شود ،موجود است

كه در واقع امر موجود بالفعل و به نحوي هم تفصيلي  ،وجود داشته باشد تا مبدل به التزام و مسائلي از آن قبيل شود

اين هم يك مرحله كه در حقيقت  ،اين كه مبدل شود به عمل و التزام و ...براي  ،است اما نيازمند شفافيت بيشتر است

ديگر بالفعل است ولي اين بالفعل حالت  ي مرحلهدر  .كند يمدر يك مرحله بالفعل نبود و اين عوامل آن را بالفعل 

  .كند يمو اين مبدل به تفصيلش  ،اجمال و ابهام دارد

 ميزان توجه به معلومات
اين ايضاح بيشتري به  ،سوم اين است كه بالفعل و بالتفصيل است. اما شائبه اي از ابهام در او وجود دارد ي مرحله

بگوييم منسي  شود ينمبه خاطر اين كه معلومات ما حتي آن معلوماتي هم كه در نفس ما وجود دارد و  دهد، يماو 

اين روشن است و كم و بيش هم در روان  ،يستاست در عين حال ميزان توجهات ما به معلومات ما در يك درجه ن

 .تشناسي و ... گفته شده اس

گاهي است  ،آن است جزءچيزهايي گاهي است كه نيست و  ،ميزان توجه ما در يك سطح نيست و مراتب دارد 

از  ايات بالتفصيل ما هميشه در يك درجههمين معلوم ،گاهي بالتفصيل هم است ،كه بالفعل است ولي باالجمال است

و  ميدان يمبالوجدان هم همين طور است خيلي چيزهايي كه ما  ،وضوح از حيث توجه و تنبه نيست و درجات دارد

 شود يم ،وضوحش مراتب دارد ي درجهمنسي و حتي مغفول هم نيست و علم به علم داريم و موجود است اما 

  .دشو تر مفصلو  تر واضح

 گريدتفاوت مرحله سوم با مراحل 
به خصوص تفاوت اين سه مرحله اين است كه در يك مرحله اصالً بالفعل  ،قبلي ي مرتبهتفاوت اين مرتبه با دو 

  .تبالقوه اس ،نيست

وضوح بيشتري  خواهد يمدر يك مرحله بالتفصيل است ولي  .تدر يك مرحله بالفعل است ولي باالجمال اس

گاهي اين  شود، يمخود اين دو نوع  ،آن را هم شامل شود دتوان يمسومي هم كه تذكر  ي مرحلهآن وقت اين  .دده



گاهي است كه  ،دو قسم باشد تواند يماخير  ي مرحلهموجود يا به عبارت ديگر هر يك از اين دو  يها يآگاه

دين آن را تقويت و مفصل و  كند، يمخود بشر در همين دنيا پيدا  مييگو يماست كه  ييها يآگاهموجود  يها يآگاه

قبل با انسان وجود دارد و  ي دورهاست كه از  ييها يآگاه ها، يآگاهممكن هم است كه بگوييم اين  كند، يمموجهش 

ني روح بپذيريم كه يك نوع تعي ي دربارهبنابراين كه نظرياتي  ،حتي قبل از وجود او ،مربوط به خلقت آدمي است

  .دمشمول آيه باش تواند يماين مواردي است كه در اين جا  .تقبل از تعلق بدن داشته اس

 و غفلت تذكررابطه 
بايد همان حالت ميانه را  ،خيلي دقيق اين مفهوم تذكر را به معناي مقابل غفلت و نسيان قرار دهيم ميبخواهاگر 

حالت  ،توجه به آن نيستوجود دارد و بالفعل هم است منتها  ها شناختبگيريم يعني بگوييم اين مجموعه معارف و 

مجموعه معلوماتي كه بالفعل وجود دارد و با عامل بيروني از حالت  آورد، يماين در واقع به ذكر  ،مبهم در ذكر نيست

اين به اين معنا است  ،كه اگر بخواهيم مفهوم دقيقش را بگوييم بايد اين را بگوييم شود، يمنسيان مبدل به حالت ذكر 

 ما نسبت به خدا و معاد و خيلي از اين معارف و بنيادهاي ديني است. يها يآگاهكه اين 

 ها نيايا بعد از تعلق  ،قبل از خلقت با ما آمده است يعني تعلق جسم به روح آمده است ي مرحلهاين موارد يا از  

يعني عوامل  با عوامل خارجي شود يماين مبدل  ها وقتمنتها حالت نسيان دارد و خيلي  ،خودجوش پيدا شده است

با كمي  ،اين آيه شامل شود تواند يمآن حالت را فقط  آورد، يمقرآني و عوامل ديني اين را از غفلت و نسيان به ذكر 

مصداق بالقوه و يا كه صورت اول بود يا صورت اخيري كه در ذكر است ولي عميق  ميتوان يمباز كردن اين مفهوم 

 .درا بتواند شامل شو ها نيا ،نيست

اين را  خواهد يمبگويد تذكر بده يعني  خواهد يماست كه وقتي  ها آننيست كه بعضي از اين آيات قرائني در  بعيد

اين  شود، يمآن  اش يقيحقخوب در ذكر حفظ كند و شفاف كند و به آن وضوح ببخشد ولي در عين حال معناي 

 شد. انيباحتماالتي است كه  ي مجموعهحاصل 

 فطرت هيآ يبررسو  تذكر
اين آيات اگر بخواهيم  ي مجموعهبه داللت التزامي يا اقتضا اين طور بگوييم يعني االن  ميتوان يمبنابراين ما  

بايد بگوييم قدر  ،پايبند به اصاله الحقيقه باشيم و بگوييم شمول نسبت به بنيادهاي اعتقادي هم دارد با آن مفروضات

است كه نسبت به اصول و مباني ديني كه به صورت بالفعل  ييها معرفتبشر داراي  ديگو يممسلم آيات اين است كه 



 شود يمنسيان و غفلت بر آن عارض  ي پردهبالفعل را كه غالباً  يها معرفتوجود دارد و دين اين  ها معرفتهم اين 

  .دهد يمآن را در ذكر قرار 

 

 بالفعل يها يآگاهنسيان در 
اهللا التي فَطَرَ  فطرَةَ« ،كه آن را بعد بحث خواهيم كرد شود يمداللت اقتضايي اين آيات نزديك به بحث فطرت 

يعني يك  شوند يمبا آن آيات همه از يك خانواده  ها نيا ،»اهللاِ شَك فاطرَ السموات واالرض يأف«يا  »النّاس علَيها

اين جا بر اساس آن دين  ،تبيين شده است ها نياچيزي كه در آن جا به داللت مطابقي در آياتي مثل فطرت و امثال 

و داللت اقتضايش اين است كه آگاهي بالفعلي در انسان نسبت به خدا و معاد را همين  دهد يمآمده است و تذكر 

گاهي اين  ،يا با اصول اخالقي و كلياتي كه در حوزه هاي اخالقي ،تعلق گرفته است ها آنموارد اصلي كه تذكر به 

آگاهي بالفعلي سواء بِاالجمال أو بالتّفصيل در انسان وجود دارد كه اين آگاهي غالباً در  ،ه استتذكر به كار رفت

بالفعل  يها يآگاهمعرض نسيان و غفلت است و كار قرآن و پيامبر و اولياي الهي و كتب آسماني اين است كه اين 

 .تاين قدر مسلم آيه اس ،وردرا واضح كند و در ذكر بيا ها نيا رود يمكه در محاق نسيان و غفلت 

است و كه از خدا و پيغمبر كه قطعي  شود يمبنابراين كه ما بگوييم شامل اصول و معارف اساسي دين اين آيات  

با اين دو اصل بايد بگوييم  ،الحقيقه بخواهيم داشته باشيم و تذر را در معاني مجازي نبريمبنابر اين كه تأخذ بر اصالة

 ،بالفعل ،يعني ما شناختي نسبت به اين اصول داريم ،دو فرض قطعاً در آيه است ،كه بيان كرديماز ميان اين فروضي 

اين شناخت باالجمال و بالتفصيل در يك محاقي  ،بگوييم اين شناخت باالجمال است يا بالتفصيل است ميتوان يماما 

  .آورد يمو در ذكر انسان  دهد يمو تذكر  كند يمرا ايضاح  ها نياو دين  رود يماز نسيان و غفلت 

 ناخود آگاه انسان يها شناخت
است كه در بسياري از مواقع حالت ناخودآگاه  ييها شناختو  ها يآگاهمجموعه از ذخائري و  ديگو يمدين 

وجود  ها آنسطحي يا عميقي در مورد  يها انينس ،اين اعم است ،نسيانش هم هميشه يك نسيان سطحي نيست ،دارد

  .آورد يمرا در ذكر  ها نيامل ديني دارد كه عوا

كه در محاق نسيان و غفلت  ،حاال باالجمال أو بالتفصيل ،بالفعل دارد يها يآگاهعالوه بر اين كه داللت اقتضا بر 

عالوه بر اين نكته توجه داريم به اين كه اين نسيان هم اطالق دارد يعني  آورد، يمو دين آن را به ذكر  رديگ يمقرار 



 ،عميق باشد ،يك نسيان و غفلت سطحي باشد تواند يماين نسيان و غفلت  ،اين تذكر يك نسيان و غفلتي استمقابل 

احياناً بشود به آن اطالق ناخودآگاه كرد و به صورت خيلي جدي پنهان باشد، يا اين كه پنهان سطحي باشد كه 

  .دو واقعاً هم درجات و مراتب دار شود يمرا شامل  ها نيا ي همه

 ذكر به معناي تعليمت
 ها نياآن جايي كه بخواهيم بگوييم  ،اقسام ي هيبق رد،يگ يماين بحث اين است كه اين دو قسم را قطعاً  ي جهينت

 ،بخواهيم بگوييم كه تذكر در اين جا به معناي تعليم به كار رفته است ،آن يك حالت تجوزي دارد ،حالت بالقوه دارد

بايد معناي حقيقي را بگيريم و اگر معناي حقيقي بگيريم  ديگو يماصاله الحقيقه مجازي است و  يها حالت ها نيا

در غفلت و  ها نياهمين دو قسم را يعني آگاهي بالفعل باالجمال يا آگاهي بالفعل بالتفصيل است كه در هر دو حال 

داللت اقتضاي اين  م،يآور يمما آن را از غفلت يا نسيان به سمت ذكر  ديگو يماين آيات  ،وجود دارد ها نيا ،نسيانند

 .توجود دارد و اين داللت اقتضايش اس ها يآگاهيك  ،آيه دو سه مطلب است

 دين، سرمايه معلوماتي انسان
 باشد يعني ممكن تواند يمدر يك محاقي از نسيان و غفلت  ها يآگاهداللت اقتضاي دومش هم اين است كه اين  

 شود يماما البته اين ناخودآگاهي است كه  ،وجود دارد ولي در خودآگاه نيست ،است نوعي حالت ناخودآگاه پيدا كند

يعني تذكر  شود، يمكه احياناً بعضي از اقسامش در روان شناسي گفته  ييها يناخودآگاهاز آن  ،تبديل به آگاهي شود

بالفعلي وجود دارد و دوم  يها يآگاهي بدون اين كه بگوييم يك تذكر بالمعن الحقيق ،بدون اين دو چيز معقول نيست

و اين همان داللت اقتضا است يعني تركيذ اين آيات و تذكر  شود ينم شود، يماين كه نسيان و غفلت بر او عارض 

موجودي است و هم اين كه اين  ي هيسرمامبتني بر اين است كه اين مجموعه معارف و اصول اساسي دين هم 

  .تبر آن حاكم اس ها نياو نسيان و امثال  كند يميه حداقل در احوالي از حاالت انسان حالت ناخودآگاه پيدا سرما

اين  ،هر دو ركنش در آيات ديگر به صراحه مطرح شده است ،پس با داللت اقتضا اين دو چيز از آيات در آمد

ركن اول و  ،هر دو ركنش در آياتي به صراحت و با مدلول مطابقي آمده است ،جا ما به داللت اقتضا درآورديم

أف اهللا شَك و  ي هيآفطرت و  ،موجود است يها يآگاه ،مفروض اول كه به داللت اقتضا از تذكر به دست آورديم

 ه منسي باشديك چيزهايي دردرون انسان موجود است ولو اين ك ديگو يمو  ديگو يمآياتي از اين قبيل همين را 

 



 انسان انينس ليتحل
آن هم در آيات ديگري مطرح است  ،به داللت اقتضا از اين آيات درآورديم كه نسيان آدمي است همحور دومي ك

قبل كه مفصل بحث كرديم نشان  ي هيآاين دسته اي از آيات نظير آن دو  و ت؛كه در بحث بعدي به آن خواهيم پرداخ

و در  رديگ يميك دنياي دروني و سرمايه هاي دروني موجودي دارد كه احياناً مورد غفلت و نسيان قرار  ي دهنده

  .كند يموجود انسان حالت پنهان پيدا 

 ي همهبا توجه به اين كه اين درجات نسيان و غفلت هم البته مقوله به تشكيك است و متفاوت است و اين آيه 

خيلي  ،است ها يآگاهاين  ي كنندهك كسي است كه كمتر در معرض عوامل پنهان حاال ي .شود يمرا شامل  ها آن

يكي است كه خيلي خفا دارد و  35 /النور »نُورٍ علَى نُور نَار تَمسسه لَم لَو و ء يضي زيتُها يكَاد« تواند يمسريع 

 .شود يمرا شامل  ها آن ي همهاين آيات  ،»يعلَّه يتَذَكّر أو يخشلَ«

 در قرآن ذكر كاربرد
كه كاربرد تعليم زياد نيست ولي وقتي  دينيب يم ،وقتي در قرآن راجع به معارف ديني وقتي تعليم را آن جا ببينيد

 خواهد يمكه باز  ،به كار رفته است ها نياتَذكرون و تذكر و ذكر و امثال  ي واژهكه در تذكر بياييد حدود سيصد مورد 

 .دبعد قصه تأكيد كن بر همين

 ي مجموعهكه اين  دينيب يمنتايج اين بحث ما است كه البته يك نگرش نظام وار سيستمي هم در اين جا  ها نيا 

 دينيب يم ،ببينيد و به سمت تذكر بياييد ها نيا ي مجموعه ، »أفي اهللاِ شَك« ،ذرآيه  ،آيات فطرت شود يممنظومي 

مجموعه اي است كه ذخائرش در  ها نيا ،كه اصول ديني و معارف اصلي دين كند يمهمديگر را تأييد  ها نيا ي همه

ممكن است حالت نهان پيدا  ها نياكه بايد بالفعل هم باشد منتها باالجمال يا بالتفصيل و به شكل  ،وجود آدمي است

  .ددر معرض نسيان و غفلت قرار بگير تواند يمكند ولي 

و طبيعتاً اين نگاه روي انواع  كند يماي و مجموعه اي پيدا و شكل منظومه كند يمهمديگر را تعيين اين مجموعه 

همان طور كه به تدريج در مباحث آينده اين  ،تربيتي و مسائلي از اين قبيل تأثير دارد يها يزيرو برنامه  ها يطراح

  .تو تأكيد بيشتر قرآن بر اين مسئله روشن اس دهد يمبحث خود را هر چه بيشتر نشان 



 »ئايشالتعلمون «با  انينسارتباط 
و به يك  دهد يمدر اين جا يك سئوال وجود دارد و آن اين است كه اين مجموعه اي كه يك منظومه تشكيل 

 تَعلمونَ ال« ي هيآاين با آن  كند، يمموجودي كه در معرض غفلت و نسيان است اشاره  يها يآگاهسرمايه هاي 

اين سئوال  ،فطرت و ضرع و ... از منظر بحث خودمان پرداختيم ي هيآچه نسبتي دارد كه اين را بعد از اين كه  »اشيئ

 تَعلَمونَ الَ أُمهاتكُم بطُونِ منْ أَخْرَجكُم اللَّه و« نسبتش با ها نيا .تكه بعداً به آن خواهيم پرداخ ماند يمباقي 

 /البقرة » تَعلَمونَ تَكُونُوا لَم ما يعلِّمكُم« چه نسبتي است و همين طور سئوال اين كه نسبتش با 78 /النحل »شَيئاً

  .تخواهيم پرداخ ها آنكه بعداً به  ،چه نسبتي است ،»علَّمك ما لم تَكُن تَعلَم« ،151

اخير علت  جزء ،اخير علت تامه نيست جزءاصل قصه همان طور است يعني تذكر هيچ وقت علت تامه نيست يا 

  .تتامه همان انتخاب شخص است و احياناً عوامل ديگري هم مؤثر اس

هيچ وقت ايضاح بيشتر به اين معنا نيست كه چنان ايضاحي كه راه انتخاب را  ،بگوييم ميخواه ينمما آن درجه را 

و هميشه جاي انتخاب  كند يمبه صراحت آن را نفي  براي اين كه آيات ديگر ،بگوييم ميتوان ينمآن حد  ،بر او ببندد

  .تنهايي باقي اس

 بشر كساني يها يآگاه
باشد اين  ها نيامشمول  تواند يمبشر  ي همهبشر است و  ي همهو چون خطاب به  ديگو يمچيزي كه اين آيات 

 ،باالجمال يا بالتفصيل ،بشر يك درجه اي از آن آگاهي نسبت به اين معارف به صورت بالفعل ي همهاست كه در 

بايد بالفعل وجود داشته باشد تا  ها يآگاهاين حد از  ،مراتب داشته باشد تواند يماما اين در عين حال  ،وجود دارد

 ها نيا ،اجمالش و تفصيلش ي درجه ،اين مفهوم تذكر يك مفهوم درست دربيايد اما اين كه اين بالفعل وجود دارد

در اين حدش  ،آن روايات را هم بايد ديد ،اين داللت آيات تا اين حد است ،باشد اندتو ينمبالقوه  ،تفاوت دارد

  .دممكن است در تفاصيل مسئله هم باش ،منافات ندارد

 

يك  م،يكن يمبعد از اين كه فطرت و نسيان و اين آيات چند گروه ديگر از آيات را بررسي  ميخواه يمما وقتي كه 

در ذيلش در ارتباط با كليات و تفاصيل هم خواهيم داشت كه شايد يك  م،يآور يمه بحثي در همان جمع اين آيات ك

  .دمقدار با بحث شما هم ارتباط داشته باش



 

 

آيات تذكر به  م،يكن يم انيببه دنبال اين بحث ما يك گروه ديگري از آيات داريم كه قبل از بحث فطرت آن را 

اين تذكر بدون آگاهي بالفعل و دوم در معرض نسيان بودن آن مفهوم و  كند، يمداللت اقتضا دو محور ديگر را اثبات 

گروه  ،كه وارد گروه بعدي از آيات شويم ميده يماين را سرپلي قرار  ،ما نسبت به اين ركن دوم ،معقول نيست

را  يياه داشتهمطرح شده است و اين كه انسان به نحوي  ها آنديگري از آيات وجود دارد كه بحث نسيان در 

 .شود يمدر عين حال كه دارد در وجود انسان پنهان  كند، يمفراموش 

 انسان اريناهش عانوا
براي اين كه اين تذكر حداقل در يك مواردي  ،نوعي از ناخودآگاه و ناهوشيار در اين آيات وجود دارد

ين طور در محاق است و در هم ها داشتهآن  ،مصداقش هم جايي است كه در كساني ،در اين عالم دارد ييها مصداق

 منتها دو نوع نا هوشيار داريم : ،حالت نسيان و غفلت است و نوعي ناهوشيار است

علم به علم پيدا كند تا در  تواند ينمبه حالت هوشيار مبدل شود يا  تواند ينميك نوع ناخودآگاهي كه اصالً  

يك چيزهايي دارد كه در وجود انسان است  ديگو يم كند، ينمالبته اين چنان چيزي را اثبات  ،هوشياري خود بيايد

با عواملي مبدل به آگاهي و  تواند يمكه در بسياري از مواقع حالت ناهشيار و ناخودآگاه دارد و اما ناخودآگاهي كه 

 .دهشياري انسان شو

يك چيزهايي است كه حتي بالفعل هم است  ديگو يمالحقيقه كرديم نابر آن تفسيري كه بر اساس اصالةب ها نيا

يعني مقدماتش را دارد  ،بالقوه است ها نيابه اين معنا  ،يعني همان هم كه در حال نسيان است يك حالت بالقوه دارد

 ،اين معناي اول در اين جا بالقوه است يعني وجود دارد ولي االن نيست ،ولي تركيب كند و نتيجه بگيرد نرسيده است

 .ديك عامل دروني يا بيروني در خودآگاه قرار بگيربايد با 

 

قبل  ي هيآكه يك ناخودآگاهي وجود دارد منتها آن دو  ديگو يمقبلي  ي هيآبنابراين اين آيه هم مثل آن دو  

كه عميق است و حتي چنان  ييها ناخودآگاهسرّ و اخفا آن ناهوشيارها و  ي هيآحيلوله و  ي هيآ ،تفاوتش اين است

را  ييها ناخودآگاهولي اين  ،شامل شود توانست يمآن را هم  ،ست كه ممكن است مبدل به هوشيار هم نشودپنهان ا



اين آيه با آيات قبل اين جا  ي جهينتاما تفاوت  ،اين تفاوت را دارد ،مبدل به آگاهي شود تواند يمكه  كند يماثبات 

  .علي االصول آن چيزهايي كه در عالم درون انسان وجود دارد تواند يمسرّ و اخفا  ديفرما يمآن جا كه آيه  ،است

 »حولي« هيآبا » ذكر« هيآ تفاوت
 دو فرق اين آيه با آن آيه دارد : 

 تواند يماوالً  ها آن ،، در درون است ولي حيلوله استشود يمآن اخفا يا آن كه خدا حائل  ،يكي اين كه آن آيات

چون بعضي از آن  ،تبديل شود تواند ينمشود و ناهشيار و ناخودآگاهي كه شامل ناهشيار قابل تبديل به آگاهي 

 .تاس يطوري كه در اين روان كاو ها ناخودآگاه

 ،شامل شود تواند يمرا هم  ها آنبفهمد اگر چنين چيزي باشد اطالق دارد اما  تواند ينمآن چيزي است كه خودش 

اقسامش را  ي همهكه اين طور يا آن طور است ولي اگر علم يا دانشي گفت اين طور داريم  كند ينمآيه اثبات 

در همين  ،اين چيزهايي است كه قابل تبديل است ديگو يم ،تفاوت دارد ها آناما آيات تذكر با  .دشامل شو تواند يم

  .كند يمحد اثبات 

آن  ،ممكن است خير باشد ،خفا ممكن است شر باشدآن ا شد، يماعم از خير و شر را شامل  ها آندوم اين كه 

اتفاقاً در مصاديقش در روايات يا  ،ممكن است حالت شر داشته باشد يا خير داشته باشد شود يماي كه انجام حيلوله

 .تامور خير اس ي حوزهاما در اين جا طبعاً در  ،اقوال مفسرين هر دو نوعش بود

 

ناهشياري  اش جهينتاين گروه از آيات دو داللت اقتضا داشت و  ،آيات بود بنابراين اين آيات سوم كه گروهي از

 ي حوزهاما با اين تفاوت كه اول اين كه اين ناهشيار قابل تبديل است و دوم اين كه در  كند، يمرا في الجمله اثبات 

آيات نسيان و آيات فطرت هم ارتباط منظومه واري بود كه  ي مجموعهو ارتباطش هم با  ،خير است نه شرور

  .كرد يمهمديگر را تكميل و تأييد 

 و غفلت انينس اتيآ يبررس
آيات مربوط به نسيان و احياناً غفلت است كه  ،گروه چهارم هم تك آيه نيست جمع و تعدادي از آيات است

كه ظاهراً  ،خيلي عادي و متعارف است يها انينسست كه اين نسيان يك بار ا شود، يمعمدتاً آيات نسيان را شامل 



خيلي اطالق كرد ولي يك نوع  شود ينمبه اين ناخودآگاه و ناهشيار  .تبه آن ناخودآگاه و ناهشيار گف توان ينم

 .دعميق و پايداري است كه صحت اطالق ناخودآگاه و ناهشيار در بابش وجود دار يها انينس

 ،115/ طه »عزْماً لَه نَجِد لَم و فَنَسي قَبلُ منْ آدم إِلَى عهِدنَا لَقَد و« ،وجود داردآيات زيادي در اين زمينه 

»نْ وم نْ أَظْلَممذُكِّرَ م اتبِآي هبر رَضا فَأَعنْهع و يا نَسم تمقَد اهد57 / الكهف »ي، »و  ثالً ولَنا م ضَرَب

 »االيوم نَنساهم كَما نَسوا لقاء يومهِم هذفَ« ،13مائده/ »همما ذُكّروا ب سوا حظّاًنَ« ،78يس/ »هنَسي خَلقَ

 استَحوذَ« ،19حشر/»م تَكونوا كالذينَ نسوا اهللا فَأنساهم أنفُسهال« ،67توبه/ »مسوا اهللا فَنسيهنَ« ،51اعراف/

هِملَيطَانُ عالشَّي ماهكْرَ فَأَنْسذ ها آنبا را مالحظه نموده و  ها نياو آياتي از اين قبيل كه مكرر  19 /المجادلة »اللَّه 

 .دمأنوس هستي

به نحوي نوعي از ضمير ناخودآگاه يا داشته هاي نهان را  ها نيااين آيات كه ممكن است گفته شود  ي نهيزمدر  

اين طرح  ،به نحوي با بحث ما ارتباط داشته باشد تواند يمنهاني كه در معرض نسيان قرار گرفته است  كند، يماثبات 

  .شود يمبعد از مباحثي كه طرح خواهيم كرد روشن  ها نياالبته نوع ارتباط و حدود داللت  ،اجمالي قصه است

يك مفهوم  ،بقه بندي از آن داشته باشيمقبل از اين كه ما به اين آيات بپردازيم و احياناً يك دسته بندي و ط

  .مشناسي راجع به نسيان و اين واژه داشته باشيم تا به گروه بندي و طبقه بندي آيات و بررسي مفاد آيات بيايي

 تذكر؛ مقابل انينس
مطرح نسيان در برابر تذكر است و قبالً وقتي كه بحث ذُكر و ذكر را مطرح نموديم، به نحوي نسيان هم در آن جا 

معموالً اين  ،مقاييس و لسان العرب و ... آمده است ،مصباح ،معموالً هم تعابيري كه در كتبي مثل كتاب العين ،شد

  .دش انيبتعابيري است كه 

در مقاييس  ،گاهي تعبير شده است به اين كه مقابل ذكر است و يا ذكر است ،تحفظاله است به تركگاهي تعبير شد

 يها كتابيعني نسيان تعبير به غفلت شده است و از اين قبيل تعابيري كه در  ،آمده است كه لَه اصالن أحدهما الغَفله

 .تلغت آمده اس



 انينس ياصلمفهوم 
 آمده است داشته باشيم بايد بگوييم كه مفهوم ها لغتاگر ما مجموعاً بخواهيم دقت بيشتري در آن چه كه در اين  

 ،اما توجه به آن وجود ندارد ،اصلي نسيان در مقابل همان ذكر است و در جايي است كه علم چيزي معلوم است

چيزي كه  ،گفت كه منسي است توان ينمچيزي كه مجهول است  ،اين تعابير هم به نحوي به همين اشاره دارند ي همه

 ،است يا اين كه كامالً به آن توجه وجود داردچيزي يا مجهول  ،به طور كلي از ريشه مجهول است آن منسي نيست

آن كه بين اين دو قرار گرفته است در حقيقت  ،و در ياد موجود است گردد يمو اين هم مورد تذكر  تآن مجهول اس

 .شود يمامر منسي و نسيان 

 و غفلت انينستفاوت 
: يك نكته اين كه بين نسيان و دو سه نكته است ،اما چيزي كه بايد در اين جا توجه بيشتري به آن داشته باشيم 

ولي در  اند، گرفتهگاهي در بعضي از كتب لغت مثل مقاييس نسيان را به معناي غفلت  ،غفلت تفاوت وجود دارد

 .تبعضي از كتب هم با آن تفكيك و از آن جدا شده اس

يك وقت چيزي در  ،ي ما دو پديده داريماگر دقتي بخواهيم داشته باشيم در اين جا از لحاظ روان ديآ يمبه نظر  

گاهي  .شود يماين حالت نسيان  ،نفس انسان موجود نيست در حالي كه قبالً موجود بوده است و االن موجود نيست

 .شود يمهم است كه چيزي االن موجود است و به آن علم هم دارد ولي علم به علم ندارد كه اين غفلت 

 نقطه مقابل معلومات انسان
هم در نفس موجود باشد و علم به او باشد و هم علم به  ،يعني يك چيزي بايد هم معلوم باشد مييگو يمر كه تذك 

يك حالت نسيان است كه االن يادش  ،مقابل اين دو حالت است .ديعني االن توجه هم دارد كه توجه دار ،علم باشد

 ،به او وجود دارد ولي علم به علم وجود ندارديك حالت غفلت است كه علم  ،نيست و علم به او االن وجود ندارد

 اين دو درجه است و باهم يك تفاوت دقيق و ظريفي دارد.

ت يا ممكن است بگوييم كه كامالً ماهيت متفاوت دارد اين دو حالتي كه چيزي در ذكر نيست و تذكر به آن نيس 

 : اين كه بگوييم دو درجه است



يك چيزهايي است كه آدم اصالً چيزي  دينيب يمدتان مالحظه بكنيد يكبار است كه همين االن كه شما در خو .1

 .دولي االن فراموش كرده است و علم به آن ندار داند يمولي يك چيزهايي است كه  داند، ينم

 

 ،يعني وجود دارد و علم به علم دارد مييگو يمتذكر كه  ،يك وقتي است كه علم دارد، ولي علم به علم ندارد .2

العلم را شامل العلم بعدهم حالت عدم شود، يمالتذكر هر دو حالت را شامل عدم ،كاملش است ي درجهآن هم 

 .شود يمهم حالت عدم العلم بالعلم را شامل  شود، يم

 انينسلغت  ياصل يمعان
 پيدا كند : تواند يمدو سه معنا  مينيب يمكه وقتي كه اين لغت را  ديآ يمبه نظر  مييگو يمنسيان كه  

 .تحالت اول مقابل غفلاين   .1

 .تاحياناً به معناي غفل  .2

 معناي جامع آن كه هر دو را شامل شود. .3

هم بگوييم هم آن حالتي كه االن موجود نيست و اين شناخت و معرفت از دست رفته  مييگو يميعني نسيان كه  

 .دشامل شو تواند يمهر دو را  ،و هم آن جايي كه موجود است ولي علم به علم ندارد ،است

النّسيان  ،مقابل تذكر ،شايد بسياري از اين استعماالت معناي سوم و مطلق باشد يعني هر دو را شامل شود

اگر بگوييم نسيان و غفلت آن دو  ،إذا افترقا إجتَمعا است ،إذا اجتمعا إفترقا ها نياشايد هم بشود بگوييم كه  ،والتذكر

غفلت در جايي است كه هست  ،يي است كه بعد از وجود نيستنسيان در جا شود، يمو جدا  كند يمحالت را پيدا 

ولي شايد مواردي هم ما داشته باشيم كه حالت مشترك و عام را داشته باشد و هر دو حالت  ،منتها علم به علم ندارد

 .درا بگير

 انينسخاص و عام  يمعنا
است و مفهومي كه در لغت آمده است التحفظ اين بحث در اين جا اين است كه نسيان كه به معناي ترك ي جهينت 

يكي  ،يكي معناي خاص و مقابل غفلت ،بعيد نيست به اين شكل ما نتيجه بگيريم كه حداقل داراي دو معنا است



شايد بشود اين دو كاربرد را براي نسيان  ،معناي عام كه شامل هر دو حالت نسيان به معناي خاص و غفلت شود

 فرض كنيم.

در مقاييس دارد كه له  ،چيزي مورد غفلت است به آن بگوييم كه در واقع منسي است يعني در جايي هم كه 

غفلت به معناي عام  ديگو يمكه بعيد نيست مقصود از غفلتي كه در آن جا  كند يماصل اول را غفلت بيان  ،اصالن

آن وقت اين همان معناي دوم و  ،باشد يعني همان حالتي كه االن در ذهنش نيست يا هست ولي علم به علم ندارد

اگر اين كلمات را  كنم يمفكر  ،ولي بعضي از كلمات لغويين ظهورش در آن معناي اول است شود، يمعام را شامل 

  .رود يمبشود بگوييم اين دو نسيان در هر دو به كار  ،مجموعاً كنار هم قرار دهيم

را ببينيم به خصوص مقاييس كه  ها كتاباز اين كه اين  ، براي اين كه قبلديرسواضحي  ي جهينتبه يك  توان ينم

 كند يمگرچه خود اين كه حالت اجتهادي پيدا كرده است كمي در كتاب لغت خدشه ايجاد  ،كتاب نسبتاً معتبري است

در  ،در كتاب العين و كتب اقدم از آن كدام يك از اين تعابير آمده است شود، يمولي به هر حال باز به آن خيلي اعتنا 

  .تبحث لغت مجموعه اي از نكات و مباني در آن جا وجود دارد كه كار شده اس

 ذكر، غفلت و انينس ارتباط جهل،
 ،بگوييم كه تا قبل از اين كه دقتي كنيم و اين تنوع كلمات را ببينيم، چهار مفهوم جهل ميخواه يمدر هر حال 

يك وقتي يك چيزي  م،يرو يمكه به ترتيب هم به اين شكل پيش  م،يريگ يمنسيان و غفلت و ذُكر را از هم جدا 

 ،منتها در حالت نسيان است داند يممجهول نيست و  نديب يمو  ديآ يميك درجه باالتر  داند، ينممجهول است و اصالً 

كه  حالت باالتر اين است ،حالت باالتر اين است كه مجهول و منسي نيست ولي مغفول است و علم به علم ندارد

 .شود يماالن هم وجود دارد و علم به علم هم است كه اين ذُكر  ،آگاهي پيدا كرده است رود، يمكنار  ها نيا ي همه

با توجه به آن چه كه در آن جا آمده  هما به نظرمي رسد كا ،از هم جدا هستند ها نيابنابر بعضي از اصطالحات  

اين است كه حداقل يك اصطالحي هم  ،كه علم به علم نيست كه غفلت قدر متيقنش همان جايي است )ةلغفلا( تاس

 .ددارد كه شامل حالت غفلت و نسيان به معناي خاص شو

 ءيشبه  يياعتنا يب يمعنابه  انينس
در عالم معرفت و ذهن و تحفظ التركبحث ديگر در مفهوم شناسي نسيان اين است كه گاهي هم نسيان به معناي 

در  رود، يمنسيان بيشتر به معناي ترك شي ء و بي اعتنايي به شي ء است و در اين معنا به كار  ،علمي نيست ي جنبه



او اين را به  ديگو يم ،رهايش كرد ،نَساغُ يعني تَرَكَه ،مقاييس آمده است كه لَه اصالن أحدهما والغفله و اآلخرَ ترك

 .توده و كنارش گذاشته اسو توجه هم دارد، ولي رهايش نم داند يمفراموشي سپرد يعني 

 فراموشي معرفتي در انسان
كه نسيان مفهوم معرفتي است  ،كه اين معناي مجازي است ميگفت يم نما قبل از اين كه در مقاييس نظر كنيم، چني 

اما چون اين فراموشي معرفتي  ،حاال دو معناي خاص يا عام كه قبالً گفتيم ،شناخت و معرفت معنا دارد ي حوزهو در 

وقتي چيزي را فراموش كرد و در ذكر او نبود و  كند، يمهميشه مستلزم اين است كه در عمل هم آن كار را رها 

 يها بازتاب، يعني شود يمعمالً به اين معنا است كه با آن سر و كار ندارد و رها  ،شناخت او به آن االن تعلق ندارد

 .شود يميك رهايي در عالم التزام و عمل است و مجازاً هميشه  رها شدن در عالم معرفت

اين در لغت الي  ،لفظي كه براي معنايي وصف شده است به لوازم آن ما اطالق كنيم و در لوازم آن استعمال كنيم 

اي ماشااهللا مصداق دارد و بارها هم گفته شده است و ما هم در اين جا چند بار گفتيم كه يك واژه در يك معن

گاهي مجازاً در علل و  ،لي اين معنا چون يك عللي دارد و معلومات و مقدماتي دارد و نتايجي داردو ،حقيقت است

كه نسيان گاهي  ميگفت يماگر ما باشيم  رود، يمگاهي در نتايج و دستاوردها و تبعات به كار  رود، يممقدمات به كار 

و اين مجاز  رود يمعرفت و شناخت، بلكه در ترك عملي به كار به آن معناي ترك عملي نه متروك بودن در عالم م

 .ينه عمل ،ذهني و معرفتي استتحفظ التركچون معناي اصلي نسيان  ،است

 

 مفهوم نسيان در مقاييس
ولي در مقاييس آمده است كه اين هم يك اصل ديگري در نسيان است يعني گويا اين معناي حقيقي ديگري  

اين امر چه مقدار درست باشد چون در كتب ريشه دارتر شايد چنين چيزي نباشد ولي در  ميدان ينمبراي آن است كه 

 كند، يمغير از آن دو معنا يك معناي هم نسيان دارد به معناي ترك عمل يعني رها  ،هر حال به نحو حقيقت يا مجاز

آيه  ميخواه يمدر آن جا كه  شود يما مان مشكل پيدمنتها اگر ما اين را حقيقت بگيريم آن وقت كمي در استنتاجات

 را براي معناي نسيان بيان كنيم.

در جايي كه نسيان به  شود، يمو اين خالف ظاهر  شود يماگر مجاز بگيريم طبعاً ظهورش در همان معناي حقيقي 

نسييه ي خدا  ،اريمعقلي د ي نهيقرخدا كه فراموش كرد در آن جا ما  ،»نسوا اهللا فَنَسيهم« شود، يمخدا نسبت داده 



توجه يعني در مقام لطف و رحمت و عنايت و ... است واال علم  ،توجه نكرد ها آنيعني اين كه رهايشان كرد يعني به 

 .تمسلمات اس ها نياكه ... وليعرُضُه النّسيان  ،»ال تأخُذُه سنه و ال نوم«خدا كه 

 ءيش ترك يمعنابه  ينس
 ياست ديآ يماگر در اين جا نَس كَرا اهللا«اين از همان جاهايي است كه  ،حتماً به معناي تَرَكَهم مكروا و كه  ،»و

در اين جا هم قطعاً بايد بگوييم كه  ،به خاطر اين كه قرينه اي دارد كند يمخدا كمي با قبض تفاوت  »مكَرَااهللا«

  .ت، مصداق اين اسشود يمكه به خدا نسبت داده  ييها انينس ،»نَسيهم«يا  »فَاليوم نَنساهم«

ممكن است  ،115/ طه »عزْماً لَه نَجِد لَم و فَنَسي قَبلُ منْ آدم إِلَى عهِدنَا لَقَد و«ممكن است در جاهايي مثل

يعني آن اراده اي كه بتواند  ،يعني نتوانست عمل كند ،نسي نه اين كه يادش رفت و توجه نداشت ،همين طور باشد

  .دممكن است در بعضي آيات ديگر هم به اين معنا باش ،پاي كار بايستد نداشت

و اما اين كه معناي اخير معناي حقيقي است يا  رود يمنسيان به كار  ها آندر هر حال اين سه معنايي است كه در 

نكته اي  ،مجاز است گرچه ظاهر كالم مقاييس اين است كه اين هم خود يك حقيقت است ميكن يممجازي ما فكر 

 مهم و اصولي است و كمتر هم مطرح شده است.  ي نكتهدر اين بحث حقيقت و مجاز وجود دارد كه 
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