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  چكيده
تهذيب نفس عبارت است از پاكيزه كردن، پاك نگه 

و  داشتن، تطهير، پيراستن و آراستن براي رشد، تعالي
و  قرآنكه مورد عنايت و توجه  ،ابدي انسان سعادت

گر چه طى كردن اين  ؛قرار دارد )ع(ايات معصومينرو
مراتب به هدايت و ارشاد الهى مشروط بوده و شامل 

شود  انساني مى  شود بلكه تنها شامل آن همه افراد نمى
ين ما در ا. كه خواست خدا به آن تعلق گرفته باشد

هاي مختلفي كه پيرامون  مقاله با در نظر گرفتن ديدگاه
عوامل ده است، جايگاه، هدف و تهذيب نفس ارائه ش

مالصدرا را مورد  ةتهذيب نفس در نگاه و انديش
كه پژوهش اين است  ةنتيج .ايم داده بررسي قرار

و راهنمايان، علم،  ، انبياقرآن: عوامل متعددي مانند
در تهذيب نفس  ،تأييدات الهي و عمل و عبادات

 ترين از جمله نافع .كنند سزا ايفا مي بهو مهم  ينقش
ها براي تهذيب نفس، عباداتي با هدف قطع  تمرين

رو با تحقيق از  از اين ،توجه از غير خدا به خداست
تهذيب نفس در نظر  كه توان دريافت مي مالصدراآثار 

مالصدرا، از اهداف غائي بوده و موجبات تقرب الي 
 .سازد اهللا را فراهم مي
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Abstract 

The purification of soul is defined as purifying 

and clearing of soul for the purpose of growth, 

felicity and happiness of man. This purpose is 

pivotal in the Quran, and in the traditions of the 

innocent Ahlalbayt. Of course, achieving this 

high goal depends on the leadership and the 

guidance of Allah and it does not include all 

human beings and only includes those people 

whom Allah intends to guide. 

In this paper, we consider all different views 

regarding the purification of soul and deal with its 

position in the teachings and notions of Mulla 

Sadra. We also consider different factors such as 

the Quran, the prophets, the teachers, knowledge, 

worship and Allah's favor which all are 

important. Of these, the most useful is the 

exercise of purifying soul through paying one's 

attention to the world and worldly matters. 

Following Mulla Sadra's views, one can attain the 

purification of soul which is one of the basic 

goals in approaching Allah. 
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  مقدمه
تهذيب نفس به معناي پاكيزه كردن، پاك نگه 

 سازي نفس داشتن، تطهير، پيراستن، آراستن و پاك

هاي اخالقي  ها و آلودگي ناپسند، پليدي از اخالق
 فضائل اخالقيسوي با هدف گام برداشتن به 

و سعادت  كه در نهايت موجب رشد، كمال است
كليد  شود؛ از اين رو شاه مي و آخرت نياواقعي در د

 ،ورود به خط سير تكامل الهي سلوك روحاني
  . استنفس  ةتهذيب و تزكي

از جمله مباحث مهمي كه بسيار مورد تأكيد 
آن نازل  ةدربار بسياريقرار گرفته و آيات  قرآن

، قرآناز ديدگاه  .است شده، تزكيه و تهذيب نفس
وحي سفيد و خالي نفس انساني در ابتدا مانند ل

را  است كه هم قابليت تهذيب و دريافت كماالت
هر  .را ها هم قابليت آلوده شدن به تيرگي و دارد
با توجه به مختار بودن انسان،  ها قابليت ي ايندو

 ؛گيرد صورت مي اوو انتخاب خود  با اختيار
ا َشاِکر«: آمده قرآنچنانكه در  ِبیَل ِإمَّ ا َهَدْیَناُه السَّ ا  اً ِإنَّ ِإمَّ َو

ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر و  ؛»َکُفوراً 
  .)3: انسان(كننده و ناپذيرا  كفران خواهپذيرا باشد، 

در اهميت تزكيه و تهذيب نفس، همين بس كه 
شمس،  ةقسم در سور بارپس از يازده كريم قرآن 
و راه رسيدن  نفس را تنها عامل رستگاري ةتزكي

را  ند و فساد اخالقيك في ميمعر به سعادت فردي
 از همين رو شمارد؛ مي زيان ةمنشأ بدبختي و ماي
را ) ع( لطف و رحمت، انبياء ةخداوند به واسط

مبعوث فرموده تا مردم را از اعمال زشت و ناپسند 
  .دنمنصرف و از عواقب سوء آن آگاه ساز

) ع( معصومين ةو ائم )ع( در سخنان انبيا
نسان در راه رسيدن به به عنوان مانع ا گيآلود

كمال، جلب رضاي خداوند و بركات معنوي و 
و  تزكيه ،مادي ذكر شده است و از طرفي ديگر

 خداوند شرط ورود و جلب رحمت نفس تهذيب

بر  .شده است معرفي و قرار گرفتن در عرش الهي
: نددر حديثي فرمود) ع( همين اساس امام سجاد

نها كه آ«: از خداوند پرسيد) ع( حضرت موسي«

برند چه  عرش تو به سر مي ةدر ساي در قيامت
 ةپاكدالن در سايپاسخ آمد كه  »ند؟هست  كساني
آنان كه غير حق را . برند من به سر مي عرش
خواهند و از هيچ اطاعتي دريغ  نگرند و نمي نمي
  ). 197: 1416برقي، (» ورزند نمي

  شناسي تهذيب  مفهوم. 1
ثي مزيد از باب لغت، مصدر ثال در» تهذيب« ةكلم

به معناي » هذَب«تفعيل است كه ثالثي مجرد آن 
قطع كردن درخت، بهبود يافتن از مريضي و 

  .آيد اصالح كردن از معايب مي
الشجر و غیره  هذب هذباً «: آمده است المنجددر 

پوست  :»قطعه و نّقاه و اصلحه او النخله نزع عنها اللیف
خرما و ها و تارهاي درخت  درخت خرما رشته

هذب الشجر و غیره به معنی هذبه و شّدد  .نارگيل
ُجل. لکثرت طهر اخالقه مما یعیبها، تهّذب، : و الرَّ

باً  ب و الرجل کان مهذِّ  :1381معلوف، ( مطاوع، هذَّ
  ).تهذيب ةماد

عبارت  لسان العربچنين معناي تهذيب در هم
حنظل از مغز  ةاز پاك و خالص كردن ميواست 

است، تا اينكه آن ميوه  فته شدهاش گر آن و تلخي
 ابن منظور،( خوراك شود از تلخي درآمده و خوش

1997 :15/ 63 .(  
كه  نيز آمده است هالمقاییس اللغ معجمدر 

آن به سرعت در پريدن و دويدن شيء  ةريش«
گردد، به طوري كه تعلق و آويخته شدن چيزي  بازمي

به آن ممكن نباشد؛ يعني گرفتار عيب و بسته به 
  ).45/ 6: 1362 ابن فارس،(» گردد نقصي نمي

: گويد مي تاج العروسبيدي در زچنين هم
هاي  سازي درختان از شاخه تهذيب به پاك ةريش«

ها بازگشت دارد، تا رشد و نيكويي آناطراف آن 
بيشتر شود؛ و سپس در پاك كردن، تطهير، اصالح 
و خالص كردن هر چيزي از عيب و نقص و فساد 

كه ؛ چنانشود ت عرفيه استعمال ميبه نحو حقيق
ادب در پاك و خالص كردن  نزد اهل فصاحت و

آنگاه خود  .»شود شعر و تزيين آن به كار گرفته مي
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يابي لغت  ابن منظور را در ريشه ةبيدي عقيدز
 كند تهذيب صحيح دانسته و همان را انتخاب مي

  ). 4/386: تا زبيدي، بي(
ة ت دربارهاي لغ معناهايي كه كتاب بر اساس

اند، به طور خالصه  ارائه داده »تهذيب« واژة
پاكيزه  گفت تهذيب عبارت است از توان مي

 رستپاك داشتن، تطهير، خالص كردن، د كردن،
و نيز به معناي  كردن، پيراستن و زدودگي، آراستن

 آراستن شعر، اصالح كردن درخت، بريدن، تيز
 رفتن، شتافتن در پريدن، دويدن در سخن و تيز

نيز پس  كريمقرآن بر همين اساس در  .سخن گفتن
هر كس نفس خود «: فرمايد سوگند مي بار از يازده

را پاك و تزكيه كرده، رستگار شده و آن كس كه 
نفس خويش را با معصيت و گناه آلوده ساخته، 

  ). 10و  9:  شمس(» نوميد و محروم گشته است
هدف از وجود و برانگيخته  قرآنهمچنين در 

پيامبران تزكيه، تهذيب و پرورش نفوس ذكر  شدن
اين موضوع با عناوين  .)164:  عمران  آل( شده است

مختلف مانند تهذيب نفس، تزكيه يا خودسازي در 
  .خورد به چشم مي نيز كلمات بزرگان

توان پااليش نفس از رذايل  تهذيب و تزكيه را مي
؛ اخالقي و آراستگي به فضائل اخالقي دانست

 ،گويند ه برخي از دانشمندان علم اخالق ميچنانك هم
براي خودسازي ابتدا بايد رذائل اخالقي و اخالق بد 

 .درخت پاكي نشاند را از خود دور كرد، سپس
بديهي است با وجود صفاتي مانند حسد، كبر، 

راني، متصف  خودپسندي، خودخواهي و شهوت
شدن به صفات پسنديده و انجام اعمال خير بسيار 

  . اهد بودمشكل خو
خدا رحمت كند «: فرمايد مي) ع( اميرالمؤمنين

انساني را كه هميشه پروردگارش را در نظر داشته 
باشد، از گناه كناره گيرد و با خواهش دل بجنگد و 
آرزوي دنيايي خود را تكذيب كند و نفس سركش 
خود را با تقوا و پرهيزكاري مهار كند و با لگام 

دهنه زند و مهارش را ترس از پروردگار بر دهانش 

به سوي طاعت و فرمانبرداري خدا كشاند و از 
/ 1: 1364 كليني،(» نافرماني و معصيت بازش دارد

251(.  
ترين وجوه  تهذيب نفس از مهم ةمسئل

، وي مباحث استمشخص مكتب فكري مالصدرا 
شناسي بر مبناي  معرفت ةمتعددي را در حيط
ر فس و ساي، معرفت نهاهميت تهذيب، تزكي

  .است مطرح كرده مسائل مربوط به تهذيب

  شناسي نفس در نگاه مالصدرا مفهوم. 2
از زبان اهل لغت  را» نفس« تفسیر المیزانصاحب 

در اصل به » نفس« ةكلم: چنين تعريف كرده است
شود؛  معناي همان چيزي است كه به آن اضافه مي

نفس «به معناي خود انسان و » نفس االنسان«پس 
است و اگر اين كلمه  ءعناي خود شيبه م» ءالشي

به چيزي اضافه نشود، هيچ معنايي ندارد و نيز با 
كيد أكجا استعمال بشود منظور از آن ت اين بيان هر

جائني زيد نفسه؛ «لفظي يا معنوي خواهد بود، مانند 
حتي در ـ و در همه موارد » زيد خودش نزد من آمد

شود كه  به همين منظور استعمال مي دـمورد خداون
رحمت را به   ؛»هكتب علي نفسه الرحم«  :فرمود

  ). 12: انعام( خود واجب كرده است
خدا شما را  ؛»يحذركم اهللا نفسه«  :و نيز فرمود

ليكن بعد ). 28: آل عمران( دهد از خودش بيم مي
از معناي اصلي، استعمال آن در انسان كه 
موجودي مركب از روح و بدن است شايع گشته 

افه هم اي شده كه بدون اض گانهو معناي جدا
نفس  الذي خلقكم من  هو«شود، مانند  استعمال مي

خدا آن كسي است  ؛»و جعل منها زوجها هواحد
همسر او را و كه شما را از يك نفس خلق كرده 

  ).189: اعراف( هم از او قرار داد
ستعمال گاه همين كلمه را در روح انساني او آن

انسان است علم و  صتشخ ةكردند، چون آنچه ماي
حيات و قدرت است كه آن هم قائم به روح آدمي 

و معناي سوم » نفس«، »شخص«معناي دوم . است
در مورد نباتات و حيوانات به كار نرفته، » روح«
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به يك گياه يا  مثالً. مگر از نظر اصطالح علمي
شود و نيز به مبدأ مدبر  يك حيوان، نفس گفته نمي

شود و  س گفته نمياوست نيز نف جسم كه جان
چنين نفس به معناي دوم و سوم بر جن و ملك هم

 گردد داراي حيات هستند اطالق نميكه 
  .)402 /12: 1370، طباطبايي(

متألهين در بيان مراتب وجودى نفس الصدر
آدمى تا زمانى كه در رحم مادر است، : گويد مى

بالفعل نبات است و بالقوه حيوان و هنگامى كه از 
نفس  ةشود، نفس او در مرتب خارج مىرحم مادر 

حيوانى است، سپس با اعمال فكر و رويه، ناطق و 
مدرك كليات شده و چنانچه مستعد رسيدن به نفس 

حدود چهل سالگى،  قدسى و عقل بالفعل باشد، در
يعنى اوايل بلوغ عقلى و معنوى به آن دست خواهد 

  ). 228 - 229 :1420صدرالدين شيرازي، ( يافت
ضرورت همگام بودن تفكر با  ةدربار اوهمچنين 

اگر تزكيه و تهذيب در كار  :گويد تهذيب نفس مى
بخش نيست بلكه  نباشد، نه تنها تفكر انسان نتيجه

  ).287: همان( گردند بهره مى اعمال عبادى نيز بى
او معتقد است فناى نفـس از ذات خـود و بـاقى    

جز شدن به بقاى الهى و كوتاه كردن نظر از هرچه به 
مالحظه رب و عظمت كبريايى اوست، خصوصـيت  

در اين مرحله، نفس تمامى اشـيا را  . اين مرحله است
  . يابد كننده به او مى صادره از حق و بازگشت

طى « :گويد مي و معاد أمبددر المتألهين صدر
كردن اين مراتب به هدايت و ارشاد الهى مشروط 

اد انسانى است و البته اين لطف، شامل افر
شود كه خدا  ىها را شامل مشود، بلكه تنها آن ىنم

  ). 324: 1390همو، (» بخواهد و اراده كند
كليد  معرفت نفس، شاه وي بر اين باوراست كه

علوم و مبناى ايمان به آخرت و نيل به  ةهم
نفس و جهل  سعادت اخروى، در گرو شناخت

ترين اسباب شقاوت خاليق در      نسبت به آن بزرگ
زيرا كسى كه نفس را نشناسد، از آخرت است؛ 

شناخت خداوند عاجز خواهد بود و چنين كسى 
بهايم محشور خواهد شد؛ لذا بر  ةكوردل و در رد

هر انسانى، اعم از عالم و عامى، واجب است كه 
 هى نكنددر شناخت نفس بكوشد و در آن كوتا

  ). 20 و 13: 1340همو، (
ه شد، گفت مالصدرابا توجه به آنچه از نظريات 

تر شود، در واقع  چه به خداوند نزديك انسان هر
و به هر  شده است تر به حقيقت خويش نزديك

ميزان كه از خداوند دور شود، از حقيقت و گوهر 
كه خداوند متعال چنان هم .خويشتن دور شده است

ه گذاشته و نظر صحكريم بر اين  قرآندر 
ن« :فرمايد مي

َ
َه َفَأنَساُهْم أ ى فراموش ؛»ُفَسُهْم َنُسوا اللَّ
  ). 19: حشر( شود خداوند سبب فراموشى خود مى

تمام مراتب  صدرالمتألهين مدعي است كه
ملك و ملكوت الهى در دو عالم آفاق و انفس، 

ت نفس آدمى ماند كه كليد آن، شناخ     گنجى را مى
  ).25ـ24: 1404، همو(است 

، اگر انسان نفس خويش را بشناسد، بنابراين
مسير سير  در د به تهذيب نفس به پردازد وتوان مي

  .و سلوك و تكامل الي الحق قرار گيرد

  مالصدرا  هدف تهذيب نفس از منظر. 3
ترديد هدف از تهذيب نفس، تطهير روح و تقرب  بي

عالي آن، فناء في اهللا است؛ از  ةالي اهللا و در مرحل
اي  اهميت و اولويت ويژه اين رو تهذيب نفس از

ت و از اهداف مهم بعثت انبياء به شمار برخوردار اس
آيد و همواره مورد تأكيد راهبران الهي بوده است؛  مي

 بدين جهت هر يك از انبياء الهي بشر را به تهذيب و
نفس دعوت كردند و براي دست يافتن به آن،  ةتزكي

  . اند دريغ نكرده ياز هيچ گونه تالش
و در عصر ) ع( پس از دوران ائمه معصومين

تهذيب نفس ت كبري، عالمان دين نيز به غيب
خاص مبذول داشته و با  يو اهتمام ويژه يتوجه

ين و تشريح ينگارش كتب اخالقي سعي بر تب
نظر و عمل نمودند، از آن  ةدر حوز ل اخالقيئمسا

 مکارم االخالقتوان به كتاب گرانسگ  جمله مي
جامع ؛ خواجه نصير طوسي اخالق ناصریطبرسي؛ 
مالاحمد  همعراج السعادمهدي نراقي؛ مال السعادات
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 اخالق شبرفيض كاشاني و  البیضاء هالمحجنراقي؛ 
  . عبداهللا شبر اشاره كردسيد

كشش به دليل ه البته بايد توجه داشت ك
و ميل رسيدن به  دروني انسان به صفا و پاكي
خبري عموم  و بي سرمنزل مقصود از يك طرف
 نيز و ودن مسيرمردم و طوالني و ناهموار ب

دقت از طرف ديگر، ها،  ناآشنايي به راه و بيراهه
 در يافتن و داشتن مربي براي رسيدن به كمال،

نما  زيرا شيادهاي عارف است،ل تهذيب شرط او
سازي ضمير،  كه خود در راه سير و سلوك و پاك

 .اند نيز در كمين نشستهگيرند  زمين حتيآشنا و نا
يزبيني و هين با تاز همين روست كه صدرالمتأل

 كه گويد پردازد و مي ها ميدورانديشي به معرفي آن
هاي  ن سبب پيدا شدن اشتباهات و وسوسهبيشتري

  :هاي اينان دو چيز است شيطاني در قلب
ها و  گروهي شروع در مجاهدت ،اول

ها كرده و به لباس صوفيان درآيند و  نشيني چله
شروع در بيعت گرفتن از مريدان كنند و خود را 

و هدايت منتصب سازند، پيش از  قام ارشادبه م
ها، پيامبران  ه علم به خدا، صفات، افعال، كتابكآن

و روز قيامت را در خود محكم كرده و نفس 
د و انساني و مراتب آن را در علم و عمل بشناسن

او است و ها مكمل  بدانند كه كدام دانش از دانش
قيد ام عمل او را از و كد او را از مقربان گرداند

رهاند و از حضيض اجسام نجاتش وابستگي وا
   ....بخشيده و به اوج ارواحش رساند

، نشان دادن چيزهايي است كه خوارق دوم
ر عادتش نام نهند و از كراماتش برشمرند؛ د

ها نيست كه  صورتي كه چيزي جز شعبده و حيلت
گيران و دعانويسان بدين وسيله بازان، فال شعبده

ترين  اين نمونه كارها بزرگ مردمان را فريبند؛
ترين وسيله براي گمراه  و كاري هاي فريب حربه

بردنشان به راه فساد و كردن خلق از راه راست و 
   ).30 :1371، همو( هالكت است

 گيري از انحراف مردمصدرالمتألهين براي پيش
نماهايي كه از  ادن در دام شيادها و عارفافتاز در

هستند، اقدام به  معرفت اهللا و معرفت نفس تهي
فی الرد علی  هکسر اصنام الجاهلینگارش كتاب 

كرد؛ وي در اين كتاب، ضمن به تصوير  هالصوفی
فرهنگي و فكري دوران خود، كشيدن اوضاع 

وقتي كه « :گويد نوشتن آن چنين مي ةانگيز بارةدر
وري هاي ناداني و ك كه تيرگيـ ديدم در اين دوران 

اي با تمام توان  عده ـ تها را فرا گرفته اس سرزمين
بر همراهي با ناداني و نافهمي در باورها و 

ورزند و در كارهاي خود،  هاي خود اصرار مي گفته
اند، و چون ديدم  گيري و فساد اختيار كرده كناره

كه خاستگاه اين ناداني و بيهودگي در گفتار و 
رفتار اينان امري است كه ظرافت آن پوشيده، 

تش شديد و مصيبتش همه جا اش بزرگ، آف فتنه
پراكنده است، و چنين دريافتم كه ضرر آن در 
بيشتر طبائع مأنوس، رسوخ كرده و شر آن بر 

هاي عامي و عقول عادي زياد گشته است؛  فطرت
 ةگري شيطان خيال را منتهي درج چرا كه حيله

چون ... اند هاي صاحبان كمال پنداشته دريافت
ف ساختن اين شر چنين ديدم و دريافتم كه برطر

اي مهم براي دين بوده، از ميان برداشتن اين  مسئله
هاي متعلمين و مبتدئين  شبهه و زدودن آن از دل

هاي شيطان  براي رهايي بخشيدن آنان از وسوسه
جايگاهي واال دارد، از خداوند طلب خير كرده، 

يقي شريعت و با تقرب به او و توسل به اولياء حق
صلوات اهللا عليهم ـ رؤساي عصمت و هدايت 

هاي آنان را  دست به كار شدم، تا وسوسه ـ اجمعين
هايشان را برطرف كنم، و  بزدايم، و شبهه

را باز كنم،  هاي آنان سفاهتشان را باطل كنم، و گره
ا ويران هايشان ر ها و گمراهيهاي آن كاري و فريب

هاي  ا را بشكنم، و رگههاي خيالي آن سازم، و بت
كن  ببرم، و رؤياهايشان را ريشه ها راخيالي آن

كسر اصنام «پس اين رساله را نگاشته، آن را  سازم؛
  ).49 :1381 ،همو( ناميدم »هالجاهلي

  عوامل تهذيب نفس در تفكر مالصدرا. 4
در تهذيب نفس  متعدديروني و دروني يعوامل ب
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به صدرا توجهي ويژه مالانسان دخيل هستند كه 
ي از آن عوامل مهم كه در اين مجال برخ. ها داردآن

  .شود بيان مي به طور مختصردر آثار او هويداست 

   كالم وحي. 1ـ4
از سوي خداوند براي هدايت و  وحيكه  جااز آن

و هر  در طول زمان  پاسخ گفتن به نيازهاي انسان
توان از  مرتبه از مراتب مكان نازل شده است، مي

آن به عنوان راهنماي جامعي در جهت نيل به 
كه در آيات الهي چنان نفس بهره برد، هميب تهذ

ْنَزْلناُه ِإَلْیَک لُتْخِرَج الّناَس ،الر«: وارد شده است
َ
ِکتاٌب أ

ِهْم ِإلی ِصراِط اْلَعزیزِ  ُلماِت ِإَلی الّنوِر ِبِإْذِن َربِّ  ِمَن الظُّ
كتابي است كه آن را به  ،الف، الم، را ؛»اْلَحمیِد 

به اذن سوي تو فرود آورديم تا مردم را 
ها به سوي روشنايي  پروردگارشان از تاريكي

ناپذير ستوده  به سوي راه شكست بيرون آورده و
  ). 1: ابراهيم( است

 ،عنوان كالم وحيه ب قرآناز اين رو عمل به 
ها به سوي نور و روشنايي  انسان را از تاريكي

شود انسان از  د و باعث ميكن هدايت مي
ه پاك گرديده و هاي جهالت، شرك و گنا آلودگي

نفس خود را تطهير سازد و در نتيجه فهم آيات 
  . نيز براي او ميسر شود قرآن

ترين كليد فهم  صدرالمتألهين نخستين و اساسي
 ةو دريافت اسرار كالم الهي را تصفيه و تزكي قرآن

كه چنان ؛ همنفس و كسب تقواي الهي دانسته است
اَهاَقْد أ ْفَلَح َمْن « :فرمايد مي نآقردر  كس  هر ؛»َزکَّ

 گناه پاك سازد، رستگار خواهد بودخود را از 
  ).8: 1363صدرالدين شيرازي، ؛ 9: شمس(

  ))ع( امامان معصوم( راهنمايان الهي پيامبران و. 2ـ4
به عنوان هاديان انسان  راهنمايان الهي پيامبران و

به  ها انسانن كرد درهنمودر طول تاريخ، با 
ترين عوامل تهذيب  ز مهما فرهنگ و معارف ديني،
روند؛ بدين جهت خداوند  نفس به شمار مي

ُه َعلی اْلُمْؤِمِنیَن ِإْذ َبَعَث ِفیِهْم «: فرمايد مي َلَقْد َمنَّ اللَّ

نُفِسِهْم یْتُلوْا َعَلی
َ
ُمُهُم ِه َرُسوًال ِمْن أ ْم َءایاِتِه َو یَزکیِهْم َو یَعلِّ

ن منت نهاد ؤمناخداوند بر م ؛»...اْلکَتاَب َو اْلِحکَمة
ان ها پيامبري از خودشهنگامي كه در ميان آن

ها را برانگيخت كه آيات او را بر آنها بخواهد و آن
پاك كند و كتاب و حكمت بياموزد، هر چند پيش 

  ).16: آل عمران(د بودناز آن در گمراهي آشكاري 
نقش راهنمايان و هاديان دين در تهذيب و 

فرهنگ، معارف  سان بهتزكيه، نه تنها توجه دادن ان
ست، بلكه سير دادن به اها و هدايت گفتاري آن

ها نيز سمت سلوك رفتاري و منش اخالقي آن
) ع( ؛ بر اين اساس، از گفتار معصومينهست

يان شود كه يكي از شرايط پيشوا چنين استفاده مي
پيش از ديگران  ،الهي، تزكيه و تهذيب نفس خود

كه ـ خود  يامبرگونه كه خداوند به پ است؛ همان
 مؤكددستور  ـ استدار  امت را عهده ةتزكي ةوظيف
َو ِثیاَبک « :دهد كه از آلودگي ها دوري نمايد مي

ْجَز َفاْهُجر ْر، َو الرِّ كه چنان .)5 و 4: مدثر( »َفَطهِّ
مفسرين،  بعضيپيداست و به شهادت گفتار 

 ةشريفه تزكي ةآي اين در» تطهير لباس«منظور از 
تمام افعال و اختالف  »رجز«كه اننفس است، چن

  .شود ميناپسند و گناهان را شامل 
: نيز در روايتي فرمودند) ع( اميرالمؤمنين

كسي كه امامت ديگران را بر عهده دارد بايد قبل «
» ديگران به تربيت خود بپردازد از تربيت

  ).73 حكمت :البالغه نهج(
مقربين  همچنين مالصدرا بر اين باور است كه

گزيدگان الهي، در كمال وجودي و سعادت و بر
ترين نعمت  ترين احسان و تمام كامل. نفس مؤثرند

خداوند بر نوع انسان و حتي ساير موجودات، اين 
است كه گروهي از بندگان و برگزيدگان خويش را 
اختيار نموده، با آنها نجوا كرده و اسرار عالم و 

پس غيوب هستي را براي آنها عيان نموده است و س
آنها را به منظور دعوت به سوي حق، در ميان 
بندگان خود مبعوث كرده است تا مردم از انوار 
الهي نور گيرند و از خواب غفلت، جهالت و 
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كسالت بيدار و در نهايت به زندگي عالمانه و 
سعادت در حيات زنده شوند؛ بنابراين، وجود اولياء 

 الي اهللا، و ثانياًبه عنوان داعيان  اهللا و بعثت انبيا، اوالً
به عنوان وسائط افاضات نوري، و ثالثاً به عنوان 
متنبهان از غفلت و كسالت، در تكامل نفس اثرگذار 

  ).112- 113: 1358صدرالدين شيرازي، (است 

  محبت خداوند. 3ـ4
ه از جمله عوامل تهذيب نفس ب محبت خداوند

آيد، چرا كه عشق به او موانع را برطرف و  شمار مي
) ع(كند؛ امام علي هاي تهذيب نفس را ايجاد مي هزمين
قلوب العباد الطاهره، مواضع نظر الله سبحانه، «: فرمايد مي

هاي پاك بندگان، موضع و  دل ؛»فمن طهر قلبه نظر الیه
پس هر كس دلش . جايگاه نگاه خداي سبحان است

محمدي ( »نگرد را پاك كند، خداوند به آن دل مي
  ).16969حديث : 1386شهري،  ري

كند كه  مالصدرا محبت را به اقسامي تقسيم مي
ايجاد تهذيب نفس  يك از اقسام آن در هر

نخستين محبت، محبت الهي . استذار گتأثير
گاه  هر ؛اين محبت از اوصاف خداوند است .است

ز خود محبت يابد، آن شيء خداوند به شيء غير ا
قسم ديگر  .رساند گزيند و به كمال مي را برمي

ت، محبت شخص به حال يا كمالي خاص محب
اين محبت با برانگيختن فرد به سوي آن . است

  .گردد كمال، مبدأ تكامل مي
سومين قسم محبت، معنايي روحاني و مفهومي 
دروني است كه در آن محب غرق در وجود محبوب 

محب در پي اين محبت، آنچنان مجذوب . است
را  خواهد تمام كماالت وي شود كه مي محبوب مي

از آنجا كه محبت امري ذوقي . در خود متجلي سازد
تر و  و وجداني است، وجود محب هر قدر لطيف

تر و نفس به  تر باشد، محبت در او كامل نوراني
در ممكنات، نهايت . تر خواهد شد مراتب متكامل

عشق و كمال اين محبت در وجود نبي خاتم، 
است كه تجلي تام صفات ) ص( حضرت محمد

  ). 156: 1358 صدرالدين شيرازي،( تالهي اس

كه موجب تهذيب ـ  محبت به خدا را مالصدرا
مولود و برگرفته از معرفت به خدا  ـشود مي
محبت و عشق به پروردگار، خود مولود  :داند يم
تر  هرچه وسعت معرفت افزون. عرفت استم

آن نيز  ةيابد و ثمر باشد، محبت شدت بيشتري مي
 تر خواهد بود، هر كوشش بيشتر و حركت قوي

رف و مكاشفات تر شود، معا چه كوشش افزون
آغاز  ةگردد؛ بنابراين نقط بيشتري نصيب محب مي

 هم معرفت است و پايان اين اشتياق و محبت، باز
  ).134: 1371 همو،(

 ةبا عنايت به اشراف بر انديش )ره(ي امام خمين
صدرالمتألهين و نيز با در نظر داشتن اين مهم كه 

حب به كالم  توان از ن محبت به خدا را ميميزا
با خودبيني، خدابيني « :فرمايد محبوب دريافت، مي

و خداخواهي، خيالي خام و امري است باطل و 
مادامي كه مملكت وجود شما از حب نفس . محال

و حب جاه و جالل و شهوت و رياست به بندگان 
توان ملكات شما را ملكات  خدا پر است، نمي

... ست و اخالق شما را اخالق الهي شمردفاضله دان
حصول معارف الهيه و توحيد صحيح از براي 
همچو قلبي كه منزلگاه شيطان است، محال است و 
تا ملكوت شما ملكوت انساني نباشد و قلب شما از 

ها پاك نباشد، منزل  ها و خودخواهي اين اعوجاج
  ).45: 1371خميني، (» ...حق تعالي نباشد

  طلعتان طلب جمال پريآيينه شو،  
  خانه و پس ميهمان طلب جاروب كن تو

  يچو مستعد نظر نيستي، وصال مجو
  بصري ه جام جم نكند سود وقت بيك

  ايمان و عمل. 4ـ4
پذيرش دين الهي و انجام اعمال نيك از  قرآندر نگاه 

ديگر عوامل تزكيه و تهذيب نفس شمرده شده است 
كاري  عمل صالح اختصاص به ).76و  75: طه(

خاص نداشته بلكه انسان هر كاري را خالصانه و به 
قصد تقرب به خدا انجام دهد، موجب دور شدن از 

  ). 114: هود( ها و تهذيب نفس خواهد شد آلودگي
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علوم كشفي و « صدرالمتألهين معتقد است
در  ...تر از اعمال و كردارند معارف شهودي عالي
برترين علم اهللا  ي نيز، معرفتا ميان علوم مكاشفه

است و علوم ديگر همگي مقدمات و وسايل 
رسيدن به اين معرفتند و هر عملي كه در درك 
خداوند كارآمدتر باشد، از شرافت و فضيلت 

 ةعلم الهي نيز از ادل ةادل. بيشتري برخوردار است
ديگر  ةمابقي علوم برترند، چرا كه برخالف ادل

علوم، مقيد به زمان و مكان يا صفت خاصي 
بديهي است كه خداوند برترين موضوع و . يستندن

نتيجه است؛ بنابراين، معرفت خداوند هم در 
 »ر دليل و هم در نتيجه برترين استموضوع، هم د

  ).72 -74: 1381صدرالدين شيرازي، (

  تقواي الهي. 5ـ4
نفس  ةبديل و مهمي در تهذيب و تزكي نقش بيتقوا 

هم دارد؛ بدين جهت خداوند در طبيعت آدمي 
كسب تقوا را به  ةارتكاب فجور و هم زمين ةزمين

وديعه نهاده و تنها كسي را اهل فالح و رستگاري 
دانسته است كه راه تقوا را برگزيده و بدين وسيله 

در همچنين  ).10و 9  :شمس( خود را تزكيه نمايد
ديگري مؤمنان را از خودستايي و پاك شمردن  ةآي

تر از حال  گاهخود برحذر داشته و خداوند را آ
  ). 32: نجم(تقواپيشگان معرفي كرده است 

كسانى كه ترس بر اين باور است كه مالصدرا 
از آخرت و اميد به مغفرت و بهشت داشته باشند و 
در دنيا زهد پيشه كنند و از لذات زودگذر دنيا 

، سرانجامشان سراى سالمت و ورود به بگذرند
كس كه بهشت و امنيت از عذاب آتش است؛ و هر 

عقليات و تجرد  ةادراك امور الهى و اشتياق به احاط
از جسمانيات بر او غلبه كند، سرانجام در سلك 

شود و بلكه در صف اعالى  ياهل ملكوت داخل م
البته اين در صورتى است كه . مهيمن خواهد ايستاد

او به كشف تام منتهى شود و با زهد  ةعقايد حق
آنچه او را از  ةهم حقيقى و نيتى همراه باشد كه از

اين . كند خالى باشد  ميگردان يجانب قدس الهى رو

تواند دست  ميغايت آن چيزى است كه بشر به آن 
  ).326/ 1 :1417 صدرالدين شيرازي،(يابد 

  توفيق الهي. 6ـ4
ترين عوامل تهذيب نفس انسان  از مهم توفيق الهي

، چرا كه اگر لطف و فضل خداوند متوجه است
ن نشود، انسان هرگز قادر به تهذيب وجود انسا

خداوند در قرآن كريم . نفس خود نخواهد بود
َها یا« :فرمايد مي یُّ

َ
ْیطاِن و  أ ِبُعوا ُخُطواِت الشَّ ذیَن آَمُنوا الَتتَّ الَّ

ُه َیْأُمُر ِباْلَفْحشاِء َواْلُمْنَکِر و  ْیطاِن فِإنَّ ِبْع ُخُطواِت الشَّ َمن َْیتَّ
َبًدا َو  َزکی َعَلْیُکْم َو َرْحَمُتُه ماَلْوال َفْضُل الّلِه 

َ
َحٍد أ

َ
ِمْنُکْم ِمْن أ

اي كساني  ؛»َعلیٌم َیشاُء َوالّلُه َسمیع  لِکنَّ الّلَه ُیَزّکی َمْن 
! هاي شيطان پيروي نكنيد از گام! ايد كه ايمان آورده

) سازد، زيرا گمراهش مي(هر كس پيرو شيطان شود 
و اگر فضل و ! دهد او به فحشا و منكر فرمان مي

رحمت الهي بر شما نبود، هرگز احدي از شما پاك 
شد ولي خداوند هر كه را بخواهد تزكيه  نمي
  ). 21: نور! (كند، و خدا شنوا و داناست مي

مذكور، به وضوح پيداست كه  ةبا توجه به آي
بشر گاه موهبتي است از  ةاساساً تهذيب و تزكي

رهون سوي خداوند و گاهي اكتسابي است كه م
تالش بشري است؛ به اين معنا موهبت الهي است 

 و ها همچون انبيا كه خداوند از آغاز برخي انسان
امامان و برخي اولياء خالص الهي را بر فطرت 

ها از  كرده و آنان را در برابر آلودگي پاك خلق
 ةآيخود برخوردار كرده است؛  ةحمايت ويژ

الله  دانما یری«: استدر همين راستا نيز ر يتطه
 »لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً 

كه انسان به اين معنا اكتسابي است  ).33: احزاب(
ها  تالش خود، نفس خويش را از آلودگيبا  بايد

هاي تزكيه  منزه سازد ولي خداوند اسباب و زمينه
ارسال پيامبران الهي كه  ةفلسف .كند را فراهم مي

معارف ديني و تطهير ان با براي آشنا كردن انس
نجام انسان از گناه يا ا ةيا توفيق كسب توب انسان

در  اند، مبعوث شده عبادات كه براي حصول تزكيه
  .استاين راستا 
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طى ، چنانكه صدرالمتألهين در اين باره گفته است
كردن اين مراتب به هدايت و ارشاد الهى مشروط 

شود،  است و البته اين لطف، شامل افراد انسانى نمى
شود كه خدا بخواهد و اراده  بلكه تنها آنها را شامل مى

  ).324 :1390صدرالدين شيرازي، (كند 

  عبادت الهي. 7ـ4
گونه كه رياضت و ورزش براي تندرستي و  همان

سالمت انسان ضرورتي شايسته و بايسته است، 
جدي با نفس در خودسازي و  ةرياضت و مبارز

بر مالصدرا نيز  .تهذيب نفس نيز امري الزم است
ين تمرين براي ارتقاء تر اين باور است كه نافع

هايي است كه در شرع معرفي شده  نفس، رياضت
بيدار و از اسارت  است تا نفس را از خواب غفلت

  ). 96: 1358همو، ( جهل آزاد سازد
: داند دو قسم ميبر رياضات و عبادات را  او

ادات عب .عبادات مخفي قلبي عبادات آشكار بدني و
بدني، اوامر و نواهي رباني همچون طهارت، صوم، 

كه  زكات، حج، جهاد و ديگر احكام شرعي هستند
ها آورده شده و  براي انسان) ص( توسط پيامبر

عبادات . اطاعت از آنها با اجر الهي همراه است
قلبي عبارتند از شناخت باريتعالي، معرفت انبيا و 

نزول كتب بعثت آنها و  ةمرسلين، علم به نحو
آسماني، معرفت نفس، شناخت معاد روحاني و 

عبادات بدني، فرعيات شرع و عبادات  ...جسماني و
قلبي، اصول نظري دينند و قسم اول از قسم دوم 

  ).36- 37: 1381 همو،(شود  منبعث مي
هاي شرعي  هدافي در عبادات و رياضتا

ها قطع توجه از غير ترين آن وجود دارد كه مهم
مالصدرا عبادت را براي  .وند استخدا به خدا

انسان مفيد دانسته و معتقد است بازگشت عبادات 
ها  عبادت نيز به خود انساناست؛ به خود انسان 

مقصود از عبادت  .هاآن ةگردد نه به آفرينند باز مي
سعادت  و رسيدن به سعادت و نيكبختي است نيز

خدا به  ةو نيكبختي انسان عبارت است از مشاهد
به ذات خداوند كه اين  از ذاتشان و بقا فنا ةواسط

مجاهده و بندگي و خودداري از  ةامر جز به واسط
 ،همو( هاي نفساني ميسور نيست هوس ي وهو

1363 :108 .(  
اگر انسان در اين خط البته بايد توجه داشت 

گيرد و به تهذيب نفس  لهي قرارسير تكامل ا
 در نتيجه؛ برسد، بايد از آن به درستي مراقبت كند

مراقبت از جمله عوامل مهم توجه به تهذيب نفس 
هذيب نفس در وجود انسان شكل وقتي ت. است
و از آن طريق انسان به سعادت رسيد،  گرفت

و همواره  استاستمرار آن نيازمند مراقبت شديد 
تحت بايد اخالق و كردار و حتي افكارش را 

ز نيحفظ آن البته . كنترل و نظارت كامل قرار دهد
براين است، بناآن تر از ايجاد  و هم سختتر  مهم
 .سازدخدا متمركز به تمام توجه خود را  بايد
نفس  مراقبآن است،  ةمراقبت نفس، محاسب ةالزم
ن شرط بقاء تهذيب نفس است و اگر از روي بود

غفلت يا جهل، مراقبت از نفس به فراموشي سپرده 
 ؛كه خطرساز است شود شود، زمام امور رها مي

  .نوعي مديريت نفس استبه مراقبت از نفس 

  گيري بحث و نتيجه
شود كه  مي نباطشده چنين است از مجموع مطالب بيان

تهذيب نفس  ةمالصدرا توجه جامع و كامل به مسئل
ده و در آثار علمي انعمل پوش ةداشته و به آن جام

 قرآنمعتقد است در  او .خود به آن پرداخته است
تهذيب  ةم و غير مستقيم به مسئلبارها به طور مستقي

ترين اهداف  نفس اشاره شده و آن را از مهم ةو تزكي
چرا كه  ،داند اطهار مي ةو وظايف ائم رسالت پيامبران
تواند تأثيرات بسيار شگرف  نفس مي ةتهذيب و تزكي

و مهمي در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي 
بشر داشته باشد و باعث رشد، كمال، تعالي و 

 صدرالمتألهين. دشوسعادت دنيا و آخرت انسان 
معرفت نفس و  ةمعتقد است تهذيب نفس مقدم

  . استاهللا  معرفت ةمعرفت نفس مقدم
، انبيا و قرآن مالصدرا عوامل متعددي مانند

راهنمايان، علم، عمل و عبادات، تأييدات الهي، 
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به عنوان علل  را محبت، ملكات و صفات حسنه
در نتيجه تكامل و تعالي  وموثر در تهذيب نفس 

ترين تمرين براي  نافع او .شمارد برمينفس انساني 
هاي  اضتيارتقا و تهذيب نفس را عبادات و ر

در نتيجه، تهذيب نفس در تفكر  .داند شرعي مي
سازد كه  اهللا را فراهم مي الي بمالصدرا موجبات تقر

  .آن است در جستجويانسان طالب كمال و تعالي 
حفظ تهذيب نفس  المتألهينصدرنگاه از 

هذيب نفس در وقتي ت. استتر از ايجاد آن  مهم
و از آن طريق انسان به  وجود انسان شكل گرفت

سعادت رسيد، استمرار آن نيازمند مراقبت درست 
وي معتقد است همواره بايد  .استو شديد 

مراقب نفس خود بود و اخالق و كردار و حتي 
مالصدرا . ر دادكارش را تحت نظارت كامل قرااف

به تهذيب نفس نه تنها به عنوان كليد تعالي باور و 
 ةاعتقاد داشت، بلكه در مقام عمل، تهذيب و تزكي

 ةزندگي وي آيين وخود قرار داده  ةنفس را سير
  .بودماي اعتقاد او به تهذيب نفس ن تمام
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