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ذکر، حقیقت جاری در هستی و زندگی انسان است که با رجوع به آن، نفس انسان به توجه و تنبه دست 
مند شود. به همین دلیل در این تواند حقیقت را در وجود خود وجدان کرده و از آثار آن بهرهیافته و می

هایی در درون انسان رویکرد از ذکر به توجه نفس تعبیر شده است. به واسطه ذاکر شدن نفس، مؤلفه
یین گردند. کتاب حاضر به تبها خاموش مییابند و در صورت خاموش شدن ذکر، آن مؤلفههویت می

 پردازد.چنین جریانی براساس آیات و روایات می

به معنای و شکفته شدنش  استای که ذاتش ربوبی جوهره .جوهره وجودی انسان است ،«توجه نفس»
 است.  هستیخدا در بودن برای خلیفه

سْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ یها وَ یفْسِدُ فیها مَنْ یفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فیالْأَرْضِ خَل یجاعِلٌ فِ یوَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِکَةِ إِنِّ
   1عْلَمُونَأَعْلَمُ ما ال تَ ینُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّ

[ اىندهینما] نییجانش ن،یزم روى در من»: گفت فرشتگان به پروردگارت که را هنگامی( اوریب خاطر به)
 زىیخونر و فساد که دهیمی قرار آن در را کسی ایآ« !پروردگارا»: گفتند فرشتگان« .داد خواهم قرار
 آلوده زىیخونر و فساد به ز،ین اشتندد وجود آدم نیا از قبل که گر،ید نییزم موجودات رایز! )کند؟

 را تو و م،یآورمی بجا را تو حمد و حیتسب ما( است، عبادت انسان، نیا نشیآفر از هدف اگر. شدند
 « .دیداننمی شما که دانممی را قییحقا من»: فرمود پروردگار« .میکنمی سیتقد
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واجد آفرین به قدری او را و به هستیبلکه اتصال ا ،نشدههی نائل لّال ةجهت به مقام خلیفانسان بی
و بهره از قدرت و علم  با ذات هستی به حداقل رسانده و از بیشترین حظّاش را کند که فاصلهکماالت می

  .شودمیو حیات در بین موجودات برخوردار 
 عامل فراموشی از خود دانسته شده است.  از خداوند «فراموشی»ر قرآن از این روست که د

      2نَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَیتَکُونُوا کَالَّذوَ ال 
ز[ آنان را دچار خودفراموشی کرد آنان همان ید که خدا را فراموش کردند و او ]نیو چون کسانی مباش

 نافرمانانند.
شود و این نیست مگر آنکه را منجر میتوجه به نفس و توجه به نفس توجه به خداوند  ،توجه به خداوند

 دارد. یبهره وافر هللا خود از اسماء یانسان در ساختار توجه
نَ * قالُوا یبِأَسْماءِ هؤُالءِ إِنْ کُنْتُمْ صادِق یوَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَالئِکَةِ فَقالَ أَنْبِئُون

ا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ یمُ * قالَ یمُ الْحَکیمَ لَنا إاِلَّ ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلسُبْحانَكَ ال عِلْ
مْ تَکْتُمُونَ * وَ إِذْ قُلْنا بَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما کُنْتُیأَعْلَمُ غَ یقالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَکُمْ إِنِّ

 3نَیوَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْکافِر سَ أَبییلِلْمَالئِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إاِلَّ إِبْل
اگر راست »[ نامها را به آدم آموخت سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود: و ]خدا[ همه ]معانی

اى، منزهی تو! ما را جز آنچه ]خود[ به ما آموخته»گفتند: « د.ینها به من خبر دهید، از اسامی اییگومی
[ و چون ]آدم« شان را از اسامی آنان خبر ده.یاى آدم، ا»فرمود: « م.یی داناى حکیست تویچ دانشی نیه
دانم و آنچه ین را میا به شما نگفتم که من نهفته آسمانها و زمیآ»شان را از اسماءشان خبر داد، فرمود: یا

                                                           
 19سوره مبارکه حشر، آیه  2
 34-31سوره مبارکه بقره، آیات  3

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 ذکر، توجه نفس
 ( توضیحات اکمل) 

www.QuranAhlebayt.ir  

براى آدم سجده »م: یو چون فرشتگان را فرمود« دانم؟د مییداشتد، و آنچه را پنهان مییکنرا آشکار می
 [ به سجده درافتادند.]همه -د و از کافران شدیکه سر باز زد و کبر ورز -سی، پس بجز ابل«دیکن

خود و دیگران و از همه  رؤیتیارانه به هوشتواند میکه قرار داده شده  «توجه»ای از مرتبهانسان برای 
تواند خود را ارزیابی کند. کنترل نماید، تمرکز کند، باعث دوری خود یا تر خالق هستی بپردازد. میمهم

های و یا از بدیکند، معرفت را دریافت  اده واش به چیزی شود، خود را در معرض علم قرار دنزدیکی
تواند دوست داشته باشد، رغبت و میل به چیزی یافته و یا بتواند میمتنفر و خود را از آنها جدا کند. 

 و کنندیادآوری میکه توان توجه را  هستند مواردی هاچیزی را ناخوش داشته باشد و ...همه این
ای که به تحقیق از رساند. مطالعهاین توان قدسی را به اثبات می بارهضرورت بررسی هر چه بیشتر در

بشناساند و انسان  آدمیتواند انسان قدسی را به می. معرفتی که رفت نفس استمصادیق بارز مع
تواند قدرت غیبی و ملکوتی انسان را به یادش آورد تا از حضیض میو معرفی کند. به او را  یخوکلَمَ

تواند راز میو مادیات خود را بیرون کشیده و توجه در بند خویش را آزاد و به بهشت روانه سازد. 
آورد به ات طیبه را که در نهایت رضایت و خرسندی است و یقینی تام را برای انسان به ارمغان میحی

 و...روی او بگشاید.
های آن برای تبیین ماهیت توجه نفس و بررسی ویژگی ،به دلیل ارتباط تنگاتنگ توجه نفس و ذکر

ز کتاب به این موضوع اختصاص ای اای جز شرح و بسط مفهوم ذکر نیست به همین دلیل بخش عمدهچاره
 یافته است. 

شود، که پیوسته برای ذکر در نظر گرفته می مثبتیو نیز معنای  به دلیل ارتباط مستقیم توجه نفس و ذکر
  منظور از توجه نفس نیز مفهومی مثبت و در رده مفهوم ذکر است.
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برخی از که ل استفاده است مختلفی قاب مباحثمطالعه مباحث یاد شده در خصوص ذکر و توجه نفس در 
 باشد:به شرح زیر می آنها

زیرا توجه نفس به منزله قوه مدیریت ساختار  وط به تبیین ساختار وجودی انسان:در مباحث مرب .1
 وجودی است. 

های زیرا فعال کردن توجه فرد و ذکر در فرد یکی از غایت در مباحث مربوط به تعلیم و تزکیه: .2
 تعلیم و تزکیه است. 

نسبت امام در هستی و جامعه همانند نسبت توجه در زیرا  :شناسیاماممباحث مربوط به در  .3
 عناصر وجودی انسان است.  

 توان به عنوان بستر اصلی ادعیه نام برد.  زیرا از ذکر می در مباحث مربوط به دعا: .4
 رسد:در انتها ذکر نکات زیر ضروری به نظر می

های های پایه و سایر منظومهتابی که متعلق به همه منظومهتوان به عنوان ککتاب حاضر را می -
شرح داده شده  «تیند هدایفرا ،والیت»در کتاب  هامعرفی کرد. این منظومهاست اربردی ک

 است.
رویه اصلی کتاب بر  ،به آن یب مربوط به ذکر و تعدد و تنوع رویکردهابه دلیل وسعت مطال -

 اختصار بوده است.
بیین موضوع ذکر ارائه فهم ساختارشناسانه از مفهوم ذکر است. به همین قالب کلی کتاب در ت -

دلیل با وجود قابلیت بحث در ورود به مباحث اخالقی و عبادی از ورود به این موضوعات 
های دیگری برطرف خودداری شده است. طبیعی است خأل این مباحث الزم است در پژوهش

 گردد.
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هلل علیه و اله به عنوان نقطه ثقل ذکر در عالم هستی و زندگی فردی و کتاب حاضر به پیامبر اعظم صلی ا
در « ذکر»عظمت  ،شود. طبیعی است با شناخت هر چه بیشتر این حقیقت بزرگاجتماعی انسان تقدیم می

حقیقت ذکر و ارزش آن  ،گردد و با محجوب و مهجور بودن این شناختهستی و زندگی انسان معلوم می
    ماند.ب و مهجور مینیز مخفی، محجو

 فاتحه: توجه نفس
 فصل اول: معناشناسی ذکر و توجه نفس

 فصل دوم: ساختارشناسی ذکر
 فصل سوم: فرایندشناسی ذکر

 زدایی تحقق ذکرفصل چهارم: مانع
 خاتمه: مختصات ذکر در هستی و زندگی
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