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  روش تزکیه از نگاه قرآن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    موسی صدرسید
 مدرس و پژوهشگر حوزه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 تربیت -1: توان تقسیم کرد میکلی  قسم مورد به دو  تربیت را به لحاظ متعلق و     

بـه فعلیـت      بـه معنـاي رشـد دادن و         برخی تربیـت روح را     . تربیت روح  -2جسم  
  اما به گمان نویسنده چنـان      ،)8/،مطهري(دانند   ساندن استعدادهاي نهفته در آن می     ر

 تربیت به معناي به فعلیت رساندن استعدادهاي روح     ،که در این نوشتار خواهد آمد     
امـا  ، منفی هم ودارد  استعدادهاي مثبت   هم   ، زیرا روح به معناي جان انسان      ؛نیست

  :چکیده
نویسنده . روش تزکیه از نگاه قرآن را مورد بحث قرار داده است این نوشتار

خته است، سپس مکانیسم نخست به مفهوم شناسی لغوي و کاربردي تزکیه پردا
گاه با توجه به مکانیسم  تأثیرگزاري هواهاي نفس بر قلب را توضیح داده است، آن

. تأثیرگذاري فوق، از روش تزکیه که قرآن مطرح کرده است سخن گفته است
: نویسنده بر این باور است که روش پیشنهادي قرآن بر دو محور متمرکز است

لب نسبت به حقایق و دیگري جلوگیري از یکی صیانت و بیدار نگهداشتن ق
هاي نفس بر قلب از طریق از بین بردن زمینه تسلط یا اقدام متضاد  تسلط کشش

  .ها با کشش

  :ها کلید واژه
  حقیقت/ تربیت/ تزکیه/ هواي نفس/ قلب
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 نـه   .کنـد کـه اسـتعدادهاي مثبـت رشـد کنـد            مـی صـورتی تحقـق پیـدا        ربیت در ت
 شکل دادن آن است،  مقصود از تربیت روح، ساختن واز این رو. استعدادهاي منفی

ایـن صـورت فعلیـت      در.اي کـه انـسان را بـه هـدف آفرینـشش برسـاند        به گونـه  
  . نه خود تربیتوشود  میپیامدهاي آن شمرده  از استعدادهاي مثبت الزمه تربیت و
 بـر  آموزش را نیـز در  چه به معناي دوم، تعلیم و تربیت چه به معناي نخست و   

یـادگیري    به فعلیـت رسـاندن اسـتعداد   ،آگاهی بخشی  زیرا فرایند تعلیم و   ،گیرد می
جهـت هـدف آفـرینش       سـاختن روح در    و نوعی شـکل دادن و     ) تعریف نخست (
 ،انـد   تربیـت بحـث کـرده   زه تعلیم و  حو  اما همه کسانی که در     ،است) تعریف دوم (

پیونـد کـارکردي    اند و به رغم ارتباط و    تلقی کرده  از تربیت  مستقل   تعلیم را جدا و   
 شـاید بـدین     .انـد  شـمرده اي بر   احکام ویژه   عوامل و  ،ها کدام روش  دو، براي هر    آن

 بـال حرکـت و   انگیـزه بـه مثابـه دو        اندیـشه و   ،ساحت وجود انـسان    خاطر که در  
 اندیشه از قوه عاقلـه نـشأت   ؛هاي متفاوتی دارند  خاستگاه،جودي انسان وصیرورت  

 ها و نیروهاي تحریک کننده گونـاگونی اسـت کـه از     اما انگیزه تابع کشش   ،گیرد می
 ساحت نخست را بـه تعلـیم و  از این رو . نیز باشدجمله آن ممکن است قوه عاقله     

تر  کوچکیب محدوده تربیت  به این ترت  . اند  ساحت دوم را به تربیت اختصاص داده      
گیزش انـسان و پیامـدهاي آن در     ثر در ان  هاي مؤ   کشش معطوف به نیروها و    شده و 
  .گیرد میمورد بحث قرار   ومطرح ی جان آدمگیري روح و شکل

 امـا نـه بـه    ،برابر تعلیم قرار داده شده است   فرهنگ قرآن نیز تربیت روح در      در
  ؛ بلکه به عنوان تزکیه،عنوان تربیت

)هثَ الَّذِي وعوال األمِّیِّینَ فِی بسر متْلُو مِنْهی هِملَیاتِهِ عآی زَکِّیهِمیو مهلِّمعیو ۀَ الْکِتَابالْحِکْمو 
  )2/جمعه()مبِینٍ ضَاللٍ لَفِی قَبلُ مِنْ کَانُوا وإِنْ

گیخت که آیاتش را بر  رسولى از خودشان بران،و کسى است که در میان جمعیت درس نخواندها«
 هر چند پیش از ،آموزد و حکمت مى) قرآن(کند و به آنان کتاب  خواند و آنها را تزکیه مى آنها مى

  »!آن در گمراهى آشکارى بودند
 إِنَّـک  زَکِّیهِموی والْحِکْمۀَ الْکِتَاب ویعلِّمهم آیاتِک علَیهِم یتْلُو مِنْهم رسوال فِیهِم وابعثْ ربنَا(

زِیزُ أَنْتالْع کِیم129/بقره()الْح(  
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ا بر آنان بخواند و آنها را کتاب و  تا آیات تو ر آنها پیامبرى از خودشان برانگیزدر میان! پروردگارا«
  ».)و بر این کار قادرى( زیرا تو توانا و حکیمى ، و پاکیزه کندحکمت بیاموزد

 والْحِکْمـۀَ  الْکِتَـاب  ویعلِّمکُـم  ویـزَکِّیکُم  آیاتِنَـا  علَـیکُم  یتْلُو مِنْکُم سوالر فِیکُم أَرسلْنَا کَما(
کُملِّمعیا وم ونَ تَکُونُوا لَملَم151/بقره()تَع(  

رسولى از خودتان در میان شما ) که با تغییر قبله، نعمت خود را بر شما کامل کردیم،(گونه  همان«
م تا آیات ما را بر شما بخواند و شما را پاك کند و به شما، کتاب و حکمت بیاموزد و فرستادی

  ».دانستید، به شما یاد دهد آنچه را نمى
را » تزکیـه «را راجع به تربیت بشناسیم، بایـد        بنابراین اگر بخواهیم دیدگاه قرآن      

 ت ودهیم تا مشخص شود که تربیت از نگاه قـرآن چیـس     تحلیل قرار  مورد بحث و  
مجموع   از،کوشد به فراخور توان می این نوشتار    . دارد یپیامدهای  لوازم و  ،چه مبانی 

  . به شناخت روش تزکیه از نگاه قرآن بپردازد،عناصر نظام تزکیه
  

  مفهوم تزکیه
 . قبل از هر چیز نیازمند شناخت مفهوم تزکیه هستیم         ،براي شناخت روش تزکیه   

 ،کـه تزکیـه از آن مـشتق شـده اسـت          » زکـو «رابطه با ریشه     لغت شناسان عرب در   
 نمو و  یکی رشد و:اند  معنا دانسته  را داراي دو     برخی آن  ؛هاي متفاوت دارند   دیدگاه

  ؛پاکی دیگري طهارت و
 سمیت: بعضهم قال. المال زکاة الطهارة یقال و. زیادة و نماء على یدلّ أصل«

 سمیت: بعضهم قال و. نماؤه و زیادته هو و المال، زکاء به یرجى مما ألنّها بذلک
 تُطَهرُهم صدقَۀً أَموالِهِم مِنْ خُذْ« تعالى قوله ذلک حجۀ و قالوا طهارة، ألنّها زکاة

و و النماء هما و المعنیین، هذین الى راجع کلّه ذلک فی األصل و »بِها تُزَکِّیهِم 
 ال أى بفالن، یزکو ال رأم هو یقال و. الزکاء بین: زاك زرع النماء من و. الطهارة

  )ابن فارس(» .به یلیق
  اند؛ نمو گرفته  یعنی رشد و،را به معناي نخست  اما بیشتر لغت شناسان آن

 و. قعد باب من زکّوا تزکو األرض و الزرع، زکا یقال الزیادة، و النماء: الزکاء و«
 و ...الزکاء به یرجى سبب ألنّه زکاة، المال من المخرج القدر سمى و. مثله: أزکى

 الرجل و الصالح، هو و الزکاة الى نسبته: زکّیته و. صلح إذا: یزکو الرجل زکا
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،فیومی(» .أزکیاء الجمع و زکى(  
 باألمور ذلک یعتبر و تعالى، اللّه برکۀ عن الحاصل النمو الزکاة أصل: زکا«

 الزکاة منه و برکۀ و نمو منه حصل إذا یزکو الزرع زکا یقال. االخرویۀ و الدنیویۀ
 البرکۀ رجاء من فیها یکون لما الفقراء، الى تعالى اللّه حقّ من اإلنسان یخرج لما
 و الصالة أقیموا و. جمیعاً أولهما البرکات و بالخیرات تنمیتها أى النفس لتزکیۀ أو

 الدنیا فی یستحقّ بحیث اإلنسان یصیر طهارتها و النفس بزکاء و: الزکاة آتوا
  ) راغب اصفهانی(» .المثوبۀ و األجر اآلخرة فی و ةالمحمود األوصاف

را به معناي رشـد  » زکو«شایان توجه این است که لغت شناسانی که ریشه            نکته
) مفردات راغب(طهارت  و) مصباح اللغه( مورد انسان به صالح   در اند،  نمو گرفته  و

مقـصود اسـت     ونم مورد انسان الزم یا ملزوم معناي رشد و         گویا در  اند،  تعبیر کرده 
  طهارت و  ،عکس صالح است یا بر    نمو مستلزم طهارت و    بستگی دارد که رشد و    (

  ). نموصالح مستلزم رشد و
 :جهت شایان توجـه اسـت    دو از» زکو«ریشه  قرآن کریم کاربرد مشتقات      اما در 

، نخست اینکه گاهی این مشتقات با مشتقات واژه تطهیر کنار هم به کار رفته اسـت        
  :مانند
  )103/هتوب() مِنْ أَموالِهِم صدقَۀً تُطَهرُهم و تُزَکِّیهِم بِهاخُذْ(

  » .سازى منزه و پاك را آنان تا بستان صدقه هایشان دارایی از«
  )232/بقره() لَکُم و أَطْهرُ ذلِکُم أَزکى(

  ». تر است و این شما را بهتر و به پاکى نزدیک«
 باید گفت این کاربرد نشانه تفاوت   ،کیدنه تأ  اگر اصل در استعمال تأسیس باشد     

  .دو است  معنایی آن
 بـدون  بیشتر موارد مشتقات تزکیه به صورت مطلق و   نکته دیگر اینکه گرچه در    

  :هاي دیگر به کار رفته است، مانند همایش با واژه
  )18/فاطر()منْ تَزَکَّى فَإِنَّما یتَزَکَّى لِنَفْسِهِ(

  ». خود پاك شده براى،و هر که پاك شود«
  )1/اعلی()قَد أَفْلَح منْ تَزَکَّى(

 ».هر آینه پاکان رستگار شدند«
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  )76/طه()و ذلِک جزاء منْ تَزَکَّى(
  » .و این است پاداش پاکان«

همایش   در تعیین کننده است،   مفهوم شناسی این واژه بسیار     یک مورد که در    اما در 
  ؛ رفته است به کار»تدسیه«با مشتق 

  )9-10/شمس()دساها منْ خَاب وقَد*زکَّاها منْ أَفْلَح دقَ(
  ». نومید گردید،اش فرو پوشید و هر که در پلیدى  رستگار شد، کوشیدنفسهر که در پاکى «

شناخت مفهوم تدسیه نقش مهمی در شناخت مفهوم تزکیه به عنوان واژه متضاد    
 برخـی   وانـد  گرفته» دسو«را از ریشه » هادسا«واژه بعضی از لغت شناسان    .آن دارد 

 .آن نهفتـه اسـت     پنهـانی در    معنـاي خفـا و     ،کدام باشد   هر .»دسس«از ریشه    دیگر
   :گوید میراغب 

 إحدى من فأبدل المعاصی، فی دسسها: أي ،»دساها منْ خاب قَد و«: تعالى قال«
  )راغب اصفهانی(» .تظنّنت أصله و تظنّیت،: نحو یاء، السینات

  :گوید می »مجمع البحرین «طریحی در
 أخفاها یعنی نفسه دس من الظفر، فاته أي »دساها منْ خاب قَد و«: تعالى قوله«

»  .دسسته فقد أخفیته ء شی فکل فغیرت، دسها األصل و المعصیۀ، و بالفجور
  )طریحی(

  :نویسد می »لسان العرب« ابن منظور در
 أَفْلَح قَد: العزیز التنزیل فی و. قوة و بقهر ءِ الشی فی أَدخله إِذا دساً یدسه دسه و«

  )ابن منظور(» .دساها منْ خاب قَد و زکَّاها منْ
  :گوید می »مقاییس اللغه« احمد بن فارس در

: اصل واحد یدل علی خفاء وستر یقال الدال والسین والحرف المعتل :دسو«
خاب من  وقد«: هو نقیض زکا فاما قوله تعالی و ادسوه ودسا یدسوالشئدسوت 

  )ابن فارس(» .فان اهل العلم قالوا االصل دسسها کانّه اخفاها» هادسا
 اگر تزکیـه   متقابالً .پوشاندن نهفته است    پنهان کردن و   ،مفهوم تدسیه  بنابراین در 

 وکـردن    گفت، مفهوم آن باید آشکار     ابن فارس می  که    چنان ،را نقیض تدسیه بدانیم   
معنـاي   آیه کریمـه و  تزکیه در  این بدان معناست که مقصود از  .نمایان ساختن باشد  
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  گرچـه در ،دادن نیـست   نمـو  رشـد و ، ـ اش نگوییم مفهوم لغوي  اگر ـ کاربردي آن
حـال   ساختن وجود دارد، اما به هر    آشکار  بیرون آوردن و   ،دادن نمو مفهوم رشد و  

 خواهیم که بعداً چنان دادن است و نمو وبیرون آوردن اعم از رشد  ساختن و آشکار
  .دادن نمو  سازگارتر است تا معناي رشد وفت، این معنا با انسان شناسی قرآنگ

 مقـصود از تزکیـه را   ،نه آشود که پاسخ ب می مهمی مطرح  اینجا پرسشحال در 
اساس آیه کریمـه، تزکیـه نفـس،          آن پرسش این است که اگر بر       .سازد میآشکارتر  

 ستري که نفـس را احاطـه و    آن پوشش و،بیرون آوردن نفس است   دن و کر آشکار
  ؟یرون بیاوردکدام پوشش ب زیر پنهان کرده است چیست؟ تزکیه کننده نفسش را از

هاي متفاوتی دارند؛ برخی    در این زمینه لغت شناسان قرآن و نیز مفسران دیدگاه         
گویند   میبرخی) طریحی. (گویند مقصود از پوشش نفس، فجور و معاصی است      می

گوینـد مـراد آلـودگی       برخی مـی  ) 24/285فضل اهللا،   (. مقصود کفر و ضاللت است    
   ؛دانند برخی همه اینها را مقصود می) 15/361 آلوسی،  (.مادي و هیوالنی است

و التزکیۀ هی التطهیر، و هو إزالۀ األدناس و القذارات، فیشمل إزالۀ االعتقادات «
 و إزالۀ الملکات الرذیلۀ من األخالق کالکبر و الشح، و الفاسدة کالشرك و الکفر،

 /1،طباطبایی(» .إزالۀ األعمال و األفعال الشنیعۀ کالقتل و الزنا و شرب الخمر
333(   

ها، که شامل  ها و آلودگی  از پاك کردن، یعنی زدودن ناپاکیتزکیه عبارت است«
 مانند کبر و بخل زدودن عقاید فاسد مانند شرك و کفر و ملکات زشت اخالقی

  ».شود و اعمال و کارهاي ناپسند مانند قتل و زنا و شرب خمر می
گونه کـه     نخست اینکه همان:هاي فوق قابل تردید است    جهت دیدگاه  ما از دو  ا

ساختن است و این مفهوم مستلزم  آشکار  تزکیه به معناي بیرون آوردن و،اشاره شد
 صورتی کـه پوشـش عارضـی و       در .اشد وجود داشته ب   که پوشش از ابتدا   آن است   

  . نه آشکار ساختن،شود می »ننپوشاند« مفهوم مقابل پوشاندن، ،پسینی باشد
 ،باشـد  امثال این امور ضاللت و معصیت و پوشش نفس، گناه و دیگر اینکه اگر  

 گویا خداونـد    .گمراهان خواهد بود   این صورت خطاب آیه متوجه گناهکاران و       در
 آلـودگی گنـاه و     شان را از   نفسـ  شوند کـه   می هنگامی رستگار    فرماید گناهکاران  می
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 چه گناهکار ،ستها حالی که این آیه خطاب به همه انسان  در.معصیت بیرون آورند
  .گناه چه بی و

امثـال ایـن    کفر و ضاللت و   معصیت و  براین باید گفت پوشش نفس، گناه و      بنا
 ،یگر قرآن نیز سـازگارتر اسـت  هاي د آموزهبا  تر و  آنچه به واقع نزدیک   .نیست امور

هاي نفس اسـت کـه از آغـاز          کشش  و ، هواها پوشش نفس  این است که مقصود از    
همین رو گاهی به جاي تزکیه       از .پوشانده است  را احاطه کرده و     پیدایش نفس، آن  

  ؛کند میاستفاده » هوانهی نفس از  «از تعبیر
)ا ونْ أَمم خاف قامهِ مبر ى وال نَهنِ نَّفْسوى عنَّۀَ فَإِنَّ*الْهالْج أْوى هِی41/نازعـات ()الْم-
40(  

بهشت جایگاه ،   بازداشتهااما هر کس که از ایستادن در برابر پروردگارش ترسیده و نفس را از هو       «
  » .اوست

 عبارت خواهد بود از بیرون آوردن و آشکار ساختن نفس    »تزکیه«به این ترتیب    
 هاشود از مخفی نگـ  می عبارت »تدسیه «شهوات و   و یت هواها  حاکم سلطه و  زیر از

 تـدوام و   کمک کردن بـر    شهوات و  ها و  حاکمیت هوا  سلطه و  زیر داشتن نفس در  
  .نفس ها بر کشش  و احاطه هواهابقاي سلطه و

  
  ساختار نفس و شیوه تأثیر گذاري

 قرآن، این پرسش شایان طـرح اسـت کـه نفـس        توجه به مقصود از تزکیه در      با
شـهوات    و  نفس مبـدأ هواهـا     حقیقت شهوات همراه است و در      و  هواها همیشه با 

 ایـن حـال چـرا بایـد      با.آید میاستعدادهاي آن به شمار   قوا و  جزء شهوات بوده و 
 قـوایش تـضاد وجـود     آیا مگر میان نفس و    ؟شهواتش دور کرد    و نفس را از هواها   

  ؟دارد
نفـس    بـر   تـأثیر هواهـا    نگیپاسخ به این پرسش نیازمند شناخت نفس و چگـو         

 ایـن اسـت کـه    ،شـود  میاین راستا باید گفت آنچه از قرآن کریم فهمیده            در .است
 یک سطح رویین که عبارت است از مجموعـه       :سطحی است  دو نفس یک واقعیت  

 اش تحـرك و   ویژگی اصـلی تن دارد و نیروها که ارتباط تنگاتنگی با جسم و       قوا و 
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دهد  میمرکز نفس را تشکیل    میق که محور و   ع  سطح ژرف و   يدیگر. جنبش است 
» مـن « از آن بـه  ست کـه معمـوالً   نیروهامدیریت قوا و اش کنترل و  ویژگی اصلی و

   ؛نامیده شده است» قلب«عمق نفس   در اصطالح قرآن این محور و.کنیم میتعبیر 
 الذي األمر فی الکریم القرآن فی کثیراً یستعمل و. المعروف العضو القلب و«

 و الخوف و البغض و کالحب الباطنۀ عواطفه أحکام به یظهر و اإلنسان به كیدر
 الذي هو و یحکم، و یقضی الذي هو فالقلب .ذلک نحو و القلق و التمنی و الرجاء
هو و یحزن، و یسر و یتمنى و یرجو و یخاف الذي هو و آخر، یبغض و شیئاً یحب 

  ».الباطنۀ العواطف و القوى من هب جهزت بما تفعل اإلنسانیۀ النفس الحقیقۀ فی
  ) 2/224  و 3/56 : نیز رك؛ 47 /9 طباطبایی، (
رود که  در قرآن کریم در مورد چیزي به کار می. قلب همان عضو معروف است«

کند و عواطفش را همچون دوستی و دشمنی، ترس  انسان به واسطه آن درك می
پس قلب همان . نماید میبه وسیله آن اظهار ... و امید، آرزو و اضطراب و 

ورزد، ترس و امید دارد،  کند، دوستی و دشمنی می چیزي است که حکم می
 است که  شود و این در حقیقت همان نفس و جان آدمی شادمان و اندوهگین می

  ».دهد به وسیله ابزارهایی که بدان مجهز شده است، عواطفش را نشان می
 ، مطرح شده است    این دو سطح کامالً    نیز» نهی النفس عن الهوي   «در آیه کریمه    

اي فـرض     نهی کننده  سوي دیگر   معرفی شده و از    هواچون از یک سو نفس داراي       
  این سطح از نفـس غیـر از قـوا و   .کند می نهی   که نفس را از پیروي هوا      شده است 
 اگـر بخـواهیم   .رانـد  نیروها فرمـان مـی   قوا و   بلکه حقیقتی است که بر     ،نیروهاست

 نـسبت ماننـد نـسبت        این توان گفت   قواي نفس را بسنجیم، می     ب و نسبت میان قل  
 تـر و   ده گـستر  ،آیـد  مـی عمـق بـاالتر      ماند که هر چـه از      میچتر آن    گردباد و  مرکز

جنبش مرکـز   جنبش آن تابع حرکت و عین حال که حرکت و   در ،شود میفراگیرتر  
  .است

اي است کـه     ونهبه گ   اصلی قلب   ساختار اولی و   ،دیدگاه قرآن  از سوي دیگر در   
دگرنمایی نـسبت     یعنی از یک سو شفافیت و      ؛گرا  هم حقیقت  نماست و  هم حقیقت 

  ؛دهد میتمییز  را از باطل تشخیص و آن شناسد و می حقایق را ؛به حقایق دارد
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   )8/شمس()وتَقْواها فُجورها فَأَلْهمها(
  »  .هایش را به او الهام کرده ها و پرهیزگاري سپس بدي«

اي کـه اگـر بـه      به گونه  ،گرایش دارد  سوي دیگر نسبت به حقایق شیفتگی و       از
کـل  « کنـد؛   مـی به صورت طبیعی به سمت حقیقت سیر        ،  حال خود واگذاشته شود   

هـر  «) 57/187مجلـسی،   ( ».مولود یولد علی الفطرة فابواه یهودناه وینصرناه ویمجسانه   
 کـه او را     هـستند مادرش   ن پدر و   ای .آید میاساس فطرت توحید به دنیا       نوزادي بر 

  ؛».دنساز مییهودي، نصرانی یا مجوسی 
)فَأَقِم کهجنِیفًا لِلدِّینِ وفَطَرَ الَّتِی اللَّهِ فِطْرَةَ ح ا النَّاسهلَی30/روم()ع(   

   » .فطرتى است که خدا همه را بدان فطرت بیافریده است. به یکتاپرستى روى به دین آور«
  : فرماید میایی عالمه طباطب

 مستوى لزومه و الفطرة استقامۀ فی استقراره هی صحته و القلب سالمۀ تکون«
 ء شی کل عن إلیه رکونه و سبحانه اهللا توحید فی خلوصه إلى یئول و الطریقۀ،

  ) 5/378 ،طباطبایی (».اإلنسان هوى به یتعلق
ر فطرت و اش در مسی قلب عبارت است از ثبات و پایداريی تسالمت و تندرس«

گردد به خلوصش در توحید و اتکایش به خدا در  مالزمت با راه راست که بر می
  ».گیرد  انسان به او تعلق میيمقابل هر آنچه که هوا

که فالح و رسـتگاري     یکی این :  گرفت دو نتیجه توان   می ،توجه به تحلیل فوق    با
اسـاس   لب اصـل و    زیرا ق  ،نقش مدیریتی آن دارد    انسان ارتباط تنگاتنگی با قلب و     

خـدمت وي قـرار داده    هـا در  کشش آید که تمام نیروها و   میهستی انسان به شمار     
  )1/48، حرّعاملی (»نَوى ما مرِئٍإلِ إِنَّما و بِالنِّیاتِ الْأَعمالُ إِنَّما« ؛شده است

گیرد  میبایسته انجام    گاه به صورت صحیح و     آندیگر اینکه نقش مدیریتی قلب      
 وگرنه وجود این ویژگی ساختاري ،اصلی قلب هماهنگ باشد   ساختار اولی و   که با 
 )سـلِیمٍ  بِقَلْـبٍ  اللَّـه  أَتَـى  منْ إِال *بنُونَ وال مالٌ ینْفَع ال یوم( فایده بود؛   بی  لغو و  ،قلب

 )88-89/شعراء(
  ».پیشگاه خدا آیدمگر کسى که با قلب سلیم به ، بخشد در آن روز که مال و فرزندان سودى نمى«
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 از آن بـه     صـیانت سـاختار اصـلی قلـب کـه اصـطالحاً             حفظ و  ،این اساس  بر
  .یابد می براي رستگاري انسان اهمیت منحصر به فرد ،کنیم میتعبیر » فطرت«

 نقش مدیریتی ،ها مهار نشود کشش  و اگر هواها  ،هاي قرآن کریم   اساس آموزه  بر
 به سمت اهداف وجودي خـود سـوق         ،دکن میاراده ظهور    قلب را که در تصمیم و     

سازد  می دور   ،گرایی است  حق نمایی و  اصلی قلب که حق    ساختار اولی و   از داده و 
  و  تأثیرگذاري هواها   شیوه .کند میفطرت انسان را نابود      به تدریج ساختار اولی و     و

  :کهها بدین گونه است  کشش
  ؛شود میبراي قلب  هواها باعث تزیین عمل ـ1
  ) 18/یوسف()أَمرًا أَنْفُسکُم لَکُم لَتسو بلْ(

  » .هاى نفسانى شما این کار را برایتان آراسته هوس«
)کَذَلِکو لَتو96/طه()نَفْسِی لِی س (  

  »!نفس من این کار را در نظرم جلوه داد) هواى(چنین  و این«
در ا  زیـر ،شهوات است ها و ، بلکه هوا  مقصود از نفس در این آیات قلب نیست       

  یکی اینکه چیز مورد تسویل زشـت باشـد و          :لفه وجود دارد  دو مؤ » تسویل«مفهوم  
  حریص باشد؛ نفس نسبت به آن آزمند وثانیاً

 ،الحسن بصورة منه القبیح تصویر و علیه، تحرص لما النّفس تزیین: التَّسوِیلُ و«
 ) لَهم سولَ یطانُالشَّ(،)18/یوسف()أَمراً أَنْفُسکُم لَکُم سولَت بلْ(؛قال

  ) راغب اصفهانی(» .)25/محمد(
 از همین رو .گرا نما و حقیقت   ، نه قلب حقیقت   شهوت سازگار است    و  این با هوا   و

 .تسویل به شیطان نیز نسبت داده شده است
شود  می زمینه ؛ یعنی هواها نه فاعلی،سازي است البته این تزیین به صورت زمینه

  ؛ فاعل تزیین براي قلب شیطان است. آراسته شودنگاه قلب که عمل در
  )25/محمد()لَهم  وأَملَى لَهم سولَ الشَّیطَانُ(

   » .  و آنان را با آرزوهاى طوالنى فریفته استشیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده«
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 شـیطان   تزیین به اعتبار دیگر    اعتبار تزیین نفس و    این تزیین که به یک    برابر   در
گیرد کـه   می نفس انجام ي دیگري داریم که بدون دخالت هوا       تزیین ،شود مینامیده  

  ؛قرآن کریم این تزیین به خداوند نسبت داده شده است در
  )7/حجرات()قُلُوبِکُم فِی وزینَه اإلیمانَ إِلَیکُم حبب اللَّه ولَکِنَّ(

 » .هایتان زینت بخشیده اده و آن را در دلولى خداوند ایمان را محبوب شما قرار د«
رو که باعث ایجـاد نگـرش مثبـت      از آن نگاه قلب آراستن عمل در   تزیین و  ـ2

قلب شده و فرمان انجام عمـل    سبب ایجاد تصمیم در  ،شود میقلب نسبت به عمل     
هـم   دریافت درونی است و  این حقیقتی است که هم قابل وجدان و  .شود میصادر  

   یمه قرآن از آن یاد شده است؛ات کرآی در
 ) 43/انعام()یعملُونَ کَانُوا ما الشَّیطَانُ لَهم وزینَ(

  »!کردند، در نظرشان زینت داد  هر کارى را که مىو شیطان«
  )38/ عنکبوت()السبِیلِ عنِ فَصدهم أَعمالَهم الشَّیطَانُ لَهم وزینَ(

 » .بازداشت) خدا(راى آنان آراسته بود، از این رو آنان را از راه شیطان اعمالشان را ب«
 و از سـوي     انـد   ها از یک سو معطوف به مادیـات          از آنجا که هواها و کشش      ـ3

العاده سرکش و سیري ناپذیر هستند، با تأثیرگذاري بر تـصمیم             دیگر نیروهایی فوق  
 شود؛ قلب، باعث لغزش و گناه و انحراف در رفتار می

  )135/نساء() أَنْ تَعدِلُوا وا الْهوى تَتَّبِعفَال(
 »! منحرف خواهید شد و هوس پیروى نکنید که از حقابنابراین از هو«
 فَیضِلَّک عنْ  یا داود إِنَّا جعلْناك خَلیفَۀً فِی الْأَرضِ فَاحکُم بینَ النَّاسِ بِالْحقِّ و ال تَتَّبِعِ الْهوى          (

  )26/ص()سبیلِ اللَّهِ
حـق داورى  ه  پس در میان مردم ب.در زمین قرار دادیم) نماینده خود(ما تو را خلیفه و   ! اى داوود «

  ».سازد میفس پیروى مکن که تو را از راه خدا منحرف کن و از هواى ن
قلـب    تحقق انحراف در رفتار باعـث پیـدایش حالـت مناسـب بـا خـود در              ـ4

، »قـساوت «، »غلف«، »مرض«، »رین«هایی چون     گردد و قلب به تدریج به حالت        می
 شود؛ گرفتار می» ختم«و » طبع«، »عمی«، »زیغ«

 ) 14/مطففین()یکْسِبونَ کَانُوا ما قُلُوبِهِم علَى رانَ بلْ کَال(
 » .هایشان نشسته است پندارند، بلکه اعمالشان چون زنگارى بر دل چنین نیست که آنها مى«
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   )46/حج()الصدورِ فِی  الَّتی الْقُلُوب تَعمى لکِنْ و الْأَبصار تَعمى ال فَإِنَّها(
  ».شود هاست کور مى هایى که در سینه  دلشود، بلکه هاى ظاهر نابینا نمى چرا که چشم«
   )52/مائده()دائِرَةٌ تُصیبنا أَنْ  نَخْشى یقُولُونَ فیهِم یسارِعونَ مرَض قُلُوبِهِم  فی الَّذینَ فَتَرَى(

، بر یکدیگر پیشى )دوستى با آنان(بینى که در  هایشان بیمارى است مى    کسانى را که در دل    ) ولى(«
  »!)و نیاز به کمک آنها داشته باشیم(اى براى ما اتفاق بیفتد  ترسیم حادثه مى: ویندگ گیرند و مى مى

 پس از تغییر و دگرگونی قلب توسط عمل ناشایست، ساختار اولی و اصـلی       ـ5
شناسـد و نـه عالقـه و      نه آنها را درست می    ،آن از بین رفته و در مواجهه با حقایق        

عکس در شناخت و معرفت، بـه تعبیـر         ه بر دهد، بلک   ها نشان می    بت بدان تمایلی نس 
ارة «و در تـصمیم و عمـل بـه تعبیـر قـرآن       ) 2/422کلینـی،   (» منکوس«روایات   امـ 

 .شود می) 53/یوسف (»بالسوء
 جـان   ،گرایش به حقیقت از سوي قلب      نهایت با از دست رفتن ادراك و       در ـ6

 هـا در  نـسان معیـار سـنجش ا   از آنجا که میـزان و  شود و میانسان از حقیقت خالی   
  انسان به جاي فالح و،)8/اعراف()الْحقُّ یومئِذٍ والْوزنُ( ؛حقیقت است قیامت حق و

  .شود میبدفرجامی گرفتار  رستگاري به شقاوت و
 ،تسویل است قلب تزیین و  برتأثیرگذاري هواها و نقطه آغاز مبدأبه این ترتیب 

 تحقـق عمـل و   احـل تـصمیم و    تبدیل حالت اولیـه آن پـس از طـی مر           اما تغییر و  
  .گیرد میقلب صورت  انعکاس پیامدهاي آن بر

  
   تزکیهو کاراز س

 نتـایج   ،قلب درست باشد    بر تأثیرگذاري هواها چگونگی   اگر فرایند یاد شده در    
  : آید میزیر به دست 

از بـین بـردن     گـذاري اسـت، بـه معنـاي         تأثیر تزکیه نفس که فرایند عکس       اوالً
  .قلب است گذاري هواها برتأثیر به معناي جلوگیري از  بلکه،ي نفس نیستهواها

 ،هـا  کـشش   و هواهـا ي دیگـر  یکی قلب و، از آنجا که تزکیه دو طرف دارد       ثانیاً
 یکـی حفـظ و  : بـر دو محـور متمرکـز باشـد    فرایند جلوگیري از لحاظ منطقی باید   
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کاسـتن از قـدرت       تضعیف و  يدیگر و   گرایی قلب  حقیقت نمایی و  تقویت حقیقت 
  .قلب گذاري برتأثیرها در  کشش  وهاهوا

 از آنجا که قلب به .طلبد می روش ویژه خود را ،یک از دو محور هر  کار درثالثاً
  حفـظ و   ،همـراه اسـت    نخستین آن با حقیقـت هماهنـگ و        لحاظ ساختار اصلی و   

مقابـل   چه بیشتر در   گرایی قلب به این است که هر       حقیقت نمایی و  قویت حقیقت ت
رو کـه    هـا از آن  کـشش   وامـا هواهـا  . بـدان تـذکر داده شـود      گیرد و حقایق قرار ب  

  یا از  ،کاستن از قدرت آنها     شیوه تضعیف و   هستند،نیروهاي کور اما تحریک کننده      
  .شان برابریا ایجاد مانع در ست وین بردن زمینه تحریک کنندگی آنهاب

چـه   ت و تزکیه مطـرح شـده اسـ   پیرامون که يد چه موار  ،هاي قرآن کریم   آموزه
تحلیل نهایی بـه یکـی از        در ،مجموعه آیات به عنوان اینکه قرآن کتاب تزکیه است        

  .پردازیم میها  آموزهاي از این  توضیح فشرده به  ادامهدر. گردد میاین دو محور بر
  

  قرآن و تذکر به حقایق
یـابیم کـه     می آشکار را     این واقعیت کامالً   ، آیات قرآن نگاه کنیم      به مجموعه  اگر

 اند   یک دسته آیات بیانگر حقایق     :شود میمضمون آیات به دو دسته تقسیم        حتوا و م
  بخش حقایق گرچه در  .تشریعی دسته دیگر بیانگر یک سلسله الزامات اخالقی و        و

چنـد    اما از لحـاظ موضـوع در  ،متکثر مطرح شده است تعبیرات متنوع و   ها و  قالب
   . تاریخ-5 طبیعت -4 انسان -3 آخرت -2  خدا-1 :شود میمحور عمده محدود 

 نسبت اه ساختن انسانآگ  توجه دادن و،تبیین این حقایق هدف اصلی از طرح و
 که وستغرض نهایی آفرینش ا اش به مثابه غایت و صیرورت وجوديبه چگونگی  

  .شود میبه اعتبار سوم تزکیه نامیده  به اعتبار دیگر تقوا و به یک اعتبار عبودیت و
 اش تحت اراده و ا به انسان بفهماند که تمام هستیگوید ت مین  قرآن از خدا سخ   

گویـد تـا    می از آخرت سخن .بداند که چگونه باید عمل کند نظارت او قرار دارد و 
گویـد تـا    مـی  از طبیعت سـخن     .خورد میاش چگونه رقم     نشان کند که آینده    خاطر

 از آن استفاده علمی و کند و اش تعامل برقرار ماند که چگونه با این بستر زندگیبفه
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از آن درس زندگی   اش نگاه کند و    گوید تا به گذشته    می از تاریخ سخن     .عملی ببرد 
  . رستگارانه بگیرد

 : اي از حقایق یاد شده نگاه کنید به نمونه

  )74/بقره() عما تَعملونفِلٍاوما اللّه بِغـ(
  » .و خداوند از اعمال شما غافل نیست«
)زوالوونُ ینْ الْذٍئِمقُّ فَمحو ثَقُلَتفَاُولا م الْئِزینُه مه فْک8/اعراف()لِحونم ( 

آنها ) عمل(هاى  کسانى که میزان! در آن روز، حقّ است)  و سنجش ارزش آنهااعمال(وزن کردن «
  »!ندا سنگین است، همان رستگاران

)وکُلُّ نَفْی تَجِد سٍممِلَتا عمِنْ م رٍ خَیحضَ مرًا ومِلَتمِنْما ع وءٍ سلَو دأ  تَونَّ بینَها ویدباَم اًنَه 
  )30/آل عمران()اًیدبعِ
 و آنچه از کند میان او بیند و آرزو مى ر مى آنچه را از کار نیک انجام داده، حاضروزى که هر کس«

  ».اعمال بد انجام داده، فاصله زمانىِ زیادى باشد
  )84/اسراء()یالًى سبِ هو اَهدلَم بِمنْ اَعاکِلَتِهِ فَرَبکُم على شَملُ کُلٌّ یعقُلْ(

کند و پروردگارتان کسانى را که راهشان  خود عمل مى) و خلق و خوى (شهر کس طبق رو: بگو«
   ».شناسد نیکوتر است، بهتر مى

  )3/صف()ونعلُا ال تَفْوا مولُ تَقُنْ أد اللّهِتـًا عِنْکَبرَ مقْ(
  »!کنید نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنى بگویید که عمل نمى«
إِنَّ فِی ذَلِک *الْبِالدِ هلْ مِنْ محِیصٍوکَم أَهلَکْنَا قَبلَهم مِنْ قَرْنٍ هم أَشَد مِنْهم بطْشًا فَنَقَّبوا فِی (

  )36-37/ق()وهو شَهِیدى السمع لَذِکْرَى لِمنْ کَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَ
و (تر بودند و شهرها  چه بسیار اقوامى را که پیش از آنها هالك کردیم، اقوامى که از آنان قوي«

در این تذکّرى است براى آن ! ؟وجود دارد) از عذاب الهى( آیا راه فرارى .را گشودند) کشورها
  »!دهد در حالى که حاضر باشد کس که عقل دارد، یا گوش دل فرا

ک آلیاتٍ ألولِی أَفَلَم یهدِ لَهم کَم أَهلَکْنَا قَبلَهم مِنَ الْقُرُونِ یمشُونَ فِی مساکِنِهِم إِنَّ فِی ذَلِ(
  )128/طه()النُّهى

) که طغیان و فساد کردند(هاى پیشین را  آیا براى هدایت آنان کافى نیست که بسیارى از نسل«
هاى  مسلّماً در این امر، نشانه! روند آنان راه مى) ویران شده(هاى  مسکنهالك نمودیم، و اینها در 

  ».روشنى براى خردمندان است
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)نَا بأْسا بهاءا فَجلَکْنَاهۀٍ أَهمِنْ قَرْی کَمقَائِلُونَو مه اتًا أَو4/اعراف()ی(  
  و عذاب ما شب! هالك کردیم) بر اثر گناه فراوانشان(ها که آنها را  چه بسیار شهرها و آبادي«

  ».هنگام، یا در روز هنگامى که استراحت کرده بودند، به سراغشان آمد
ولَو شِئْنَا لَرَفَعنَاه بِها ولَکِنَّه أَخْلَد إِلَى األرضِ واتَّبع هواه فَمثَلُه کَمثَلِ الْکَلْبِ إِنْ تَحمِلْ علَیهِ (

تَتْرُکْه ثْ أَولْهی صصِ الْقَصاتِنَا فَاقْصوا بِآیمِ الَّذِینَ کَذَّبثَلُ الْقَوم ثْ ذَلِکلْهتَفَکَّرُونَ یی ملَّهلَع( 
  )176/اعراف(
اما اجبار، بر  (،بردیم باال مى) ها و علوم و دانش(او را با این آیات ) مقام(خواستیم،  و اگر مى«

و او به پستى گرایید و از هواى نفس ) ها کردیم پس او را به حال خود ر.خالف سنت ماست
است که اگر به او حمله کنى، دهانش را باز و زبانش را ) هار(مثل او همچون سگ ! پیروى کرد

گویى چنان تشنه (کند  آورد، و اگر او را به حال خود واگذارى، باز همین کار را مى برون مى
 .ثل گروهى است که آیات ما را تکذیب کردنداین م! )شود دنیاپرستى است که هرگز سیراب نمى

  ».)و بیدار شوند(بازگو کن، شاید بیندیشند ) براى آنها(ها را  این داستان
الْجنَّۀُ محفُوفَۀٌ بِالْمکَارِهِ و الصبرِ فَمنْ صبرَ علَـى الْمکَـارِهِ           «: اند   فرموده 7امام باقر 

  ج نَّۀَ وخَلَ الْجا دنْیاتِ  فِی الدوالـشَّه ذَّاتِ و اس مِـنَ      هنَّم محفُوفَۀٌ بِاللـَّ ا النـَّ هـوا أَیذَر فَاحـ
الذُّنُوبِ و الْمعاصِی ما قَد نَهاکُم اللَّه عنْها و حذَّرکُموها فِی کِتَابِهِ الصادِقِ و الْبیانِ النَّاطِقِ                 

یرَه و تَهدِیده عِنْد ما یدعوکُم الشَّیطَانُ اللَّعِینُ إِلَیهِ مِنْ عاجِـلِ           و لَا تَأْمنُوا مکْرَ اللَّهِ و تَحذِ      
سهم    «الشَّهواتِ و اللَّذَّاتِ فِی هذِهِ الدنْیا فَإِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ یقُـولُ          ا إِذا مـذِینَ اتَّقَـو إِنَّ الـَّ

ا   »ا فَإِذا هم مبصِرُونَطائِف مِنَ الشَّیطانِ تَذَکَّرُو    تَـذَکَّرُوا مـ اللَّهِ و فخَو کُمأَشْعِرُوا قُلُوب و 
          ه قَد وعدکُم اللَّه فِی مرْجِعکُم إِلَیهِ مِنْ حسنِ ثَوابِهِ کَما قَد خَوفَکُم مِنْ شَدِیدِ الْعِقَـابِ فَإِنـَّ

رَةِ   منْ خَاف شَیئاً حذِره و منْ حذِ      هـائِلِینَ إِلَـى زلَا تَکُونُوا مِنَ الْغَافِلِینَ الْم و ئاً تَرَکَهشَی ر
فَأَمِنَ الَّذِینَ مکَرُوا السیئاتِ أ«: الدنْیا الَّذِینَ مکَرُوا السیئَاتِ فَإِنَّ اللَّه یقُولُ فِی محکَمِ کِتَابِهِ 

   الْأَر بِهِم اللَّه خْسِفرُونَ   أَنْ یشْع ثُ ال یـ یـمِـنْ ح ذابالْع مهأْتِیی أَو فِـی   *ض مأْخُـذَهی أَو
  )2/9،لینیک (». تَخَوفٍ  أَو یأْخُذَهم على»تَقَلُّبِهِم فَما هم بِمعجِزِینَ

هـاي دنیـا صـبر     کسی که در سختی .ها و بردباري همراه است     بهشت با سختی  «
 ! اي مردم .شهوات همراه است   ها و  جهنم با لذت   و .شود می وارد بهشت    ،پیشه کند 

بیان گویایش نهی   کتاب صادق و   معاصی که خداوند شما را از آنها در        از گناهان و  
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تهدید الهی هنگام فراخوان شیطان به سوي شهوات  از مکر و  دوري کنید و ،فرموده
منـان کـسانی    ؤم: ، چه اینکـه خداونـد فرمـود       هاي زودگذر دنیا ایمن نباشید     لذت و

ی ید و بصیرت و بینانشو می متذکر  فوراً،هستند که هرگاه شیطانی با او تماس بگیرد
ها و وعیدهاي اخروي    هایتان وارد کنید و وعده       ترس از خدا را در دل      .دنکن میپیدا  

هرگاه حذر  کند و می از آن حذر ، زیرا کسی که از چیزي بترسد،به یاد بیاوریداو را 
هـاي دنیـا کـه بـه       سرگرم شوندگان به جاذبه از غافالن و.کند وري می از آن د   ،کرد

 گشتند ایمن این از گران توطئه آیا :، چون خداوند فرمود   ها هستند نباشید   دنبال بدي 
 کـه  آنجـا  از) الهـى  (مجـازات  یـا  و بـرد،  فرو زمین در را آنها خدا است ممکن که

 ثـروت  و مـال  کسب براى که (امىهنگ به  یا !آید؟ سراغشان به ندارند، را انتظارش
  یـا  !نیستند؟ فرار به قادر که حالى در بگیرد را دامانشان آمدند، و رفت در) تر افزون

  »!سازد؟ گرفتار را آنان انگیز خوف هشدارهاى با تدریجى، طوره ب
ذَّاتِ  لَیس بعد الْموتِ مستَعتَب أَکْثِرُوا مِنْ ذِکْرِ ه « :فرمایند   می 9پیامبر اکرم  ادِمِ اللـَّ

، بعد از مرگ فرصت رضایت طلبی نیـست     «)2/437حرعاملی،  (» و منَغِّصِ الشَّهواتِ  
  ». از بین برنده شهوات را زیاد یاد کنیدها و منهدم کننده لذت

 هاروایـات هـدفی جـز بیـدار نگـ      براین بیان حقایق گوناگون از سوي قرآن و  بنا
طلبـی آن کـه بخـش نخـست          حـق  یی و جو حفظ گرایش حق   داشتن قلب انسان و   
  . ندارد،راهکار تزکیه است

  
  تشریعی الزامات اخالقی و قرآن و

 گونه که بخش نخست آیات معطوف به بعد نخست تزکیه یعنی تقویـت و      همان
به   ناظر ،تشریعی  یعنی الزامات اخالقی و    ، بخش دوم آیات   ،حفظ ساختار قلب بود   

 این دسته از آیات دو .هاي نفس است  ششک  و هواها یعنی تضعیف    ،بعد دوم تزکیه  
 روش از -1 :کند میها مطرح  کشش  و کاستن از قدرت هواهاشیوه براي تضعیف و

 به مجمـوع  .شهوات  و اقدامات متضاد با هواها    -2 کنندگی   بین بردن زمینه تحریک   
  : توجه کنیدآیاتی که از تزکیه سخن گفته است
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 ؛ آیاتی که مورد آنها مال استـ1
 مِنْ أَموالِهِم صدقَۀً تُطَهرُهم و تُزَکِّیهِم بِها و صلِّ علَیهِم إِنَّ صالتَک سـکَنٌ لَهـم و اللَّـه           خُذْ(

لیمع میع103/توبه()س(  
! دهی پرورش و سازي پاك را آنها ،آنان وسیلهه ب تا بگیر) زکات عنوانه ب (اي صدقه آنها اموال از«
 و شنوا خداوند و ستآنها آرامش مایه تو، دعاي که کن دعا) آنها به ،ها زکات تنگرف هنگام به (و

  »!داناست
  )18/لیل() مالَه یتَزَکَّى الَّذي یؤْتی(

  ».بخشد تا پاك شود مى) در راه خدا(همان کس که مال خود را «
    گري است؛ که مورد آنها طغیان و ستم آیاتی ـ2
 )  ربک فَتَخْشى و أَهدِیک إِلى *  تَزَکىفَقُلْ هل لَّک إِلى أَنْ *ه طَغَىفِرْعونَ إِنَّإذْهب إلَی (
  )17-19/نازعات(
و من تو را به  خواهى پاکیزه شوى آیا مى: و به او بگو فرعون برو که طغیان کرده استبه سوى «

 »!؟)و گناه نکنى(سوى پروردگارت هدایت کنم تا از او بترسى 

  ی که مورد آنها طالق است؛ آیاتـ3
)                 مـنَهیا بـنَّ إِذا تَراضَـوهواجنَ أَزـنْکِحنَّ أَنْ یـضُلُوهنَّ فَـال تَعلَهلَغْنَ أَجفَب النِّساء إِذا طَلَّقْتُم و

   مِ الْآخِرِ ذلِکُموالْی ؤْمِنُ بِاللَّهِ وی نْ کانَ مِنْکُمظُ بِهِ موعی رُوفِ ذلِکعکىبِالْمأَز    ـرُ وأَطْه و لَکُم 
  )232/هبقر()اللَّه یعلَم و أَنْتُم ال تَعلَمونَ

و هنگامى که زنان را طالق دادید و عده خود را به پایان رساندند، مانع آنها نشوید که با همسران «
این . اى تراضى برقرار گردد  به طرز پسندیده اگر در میان آنان،خویش ازدواج کنند) سابق(

و (گیرند  به خدا و روز قیامت دارند، از آن پند مى که ایمان که تنها افرادى از شمادستورى است 
ها   و براى شستن آلودگیشما مؤثرتر) هاى خانواده(اى رشد  بر)دستور(این ). کنند به آن عمل مى

  ».دانید داند و شما نمى مفیدتر است و خدا مى
  دن است؛ آیاتی که مورد آنها نگاه کرـ4
 لَهـم إِنَّ اللَّـه خَبیـرٌ بِمـا           قُلْ لِلْمؤْمِنینَ یغُضُّوا مِنْ أَبصارِهِم و یحفَظُوا فُرُوجهم ذلِک أَزکـى          (

  )30/نور()یصنَعونَ
 این .کنند حفظ را خود عفاف و گیرند فرو) نامحرمان به نگاه از (را خود هاي شمچ بگو مؤمنان به«

  »!است آگاهدهید،  چه انجام میآن از خداوند .است تر هپاکیز آنان براي
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   آیاتی که مورد آنها پرسیدن است؛ـ5
ــأَلْتُموهنَّ وإِذَا( ــا س تَاعنَّ مــأَلُوه ــنْ فَاس ــابٍ وراءِ مِ حِج ــم ــرُ ذَلِکُ أَطْه ــوبِکُم ــوبِهِنَّ لِقُلُ  )وقُلُ
  )53/احزاب(
 ،خواهید مى] همسران پیامبر[از آنان ) عنوان عاریت هب(و هنگامى که چیزى از وسایل زندگى را «

  » .هاى شما و آنها بهتر است  این کار براى پاکى دل.از پشت پرده بخواهید
  آیاتی که مورد آنها رفت و آمد به خانه دیگران است؛ ـ6
 أَزکَى هو فَارجِعوا ارجِعوا لَکُم یلَقِ وإِنْ لَکُم یؤْذَنَ حتَّى تَدخُلُوها فَال أَحدا فِیها تَجِدوا لَم فَإِنْ(

لَکُم اللَّها ولُونَ بِممتَع لِیم28/نور()ع( 
 ،»گردید باز«و اگر کسى را در آن نیافتید، وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شد «

  » . آگاه است،هیدد تر است و خداوند به آنچه انجام مى  این براى شما پاکیزه.گردید باز
ـ            ه بـه معنـاي جلـوگیري از        آیات فوق ضمن اینکه نـشان دهنـده حقیقـت تزکی

نـوعی  همـه مـوارد سـخن از      زیـرا در ،قلب است  شهوت نفس بر    و حاکمیت هوا 
 .کنـد  مـی روش دو شیوه متفاوت را مطرح         اما از نظر   ، نفس است  يمخالفت با هوا  

  وال و آیه مربوط به رفت به سؤ ربوط  آیه م   یعنی آیه مربوط به نگاه و      ،سه آیه اخیر  
 زیـرا  ؛بین بردن زمینه تحریک کننـدگی اسـت   به شیوه از  ناظر ،آمد به خانه دیگران   

پرسیدن از پس حجاب یا وارد نشدن به خانه دیگـران بـدون اذن بـه مـسئله نگـاه                  
شـهوت شـده و مـانع         و هوانگاه باعث خفته نگهداشتن      جلوگیري از  گردد و  میبر

  .گردد یمتحریک آن 
 زیرا در مورد نخـست  ؛اما سه مورد نخست معطوف به روش اقدام متضاد است    

مورد دوم تشویق بـه    در.تشویق به انفاق شده است که عمل متضاد با حرص است      
در  طغیانگري است و  طلبی و  خشیت شده است که متضاد با روحیه قدرت        ایمان و 

دواج مجـدد شـده اسـت کـه      عدم حبس از از    مورد سوم تشویق به آزاد گذاشتن و      
  .انتقام گیري است متضاد با روحیه لجاجت و

 و قوه خیال یا تمرین ضدیت با آنها دو روشـی اسـت کـه               بنابراین کنترل اعضا  
چه  هري نفس این است که تواند باعث تضعیف هواها گردد؛ زیرا ویژگی هواها    می

 هـر  شـود و  مـی تر شدید آنها تسلط تر شده و تر و قوي به آنها مجال داده شود، فربه   
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 قدرت هواهـا  ،تر باشد یا با آنها ضدیت شود     سختگیرانه و تر آنها دقیق  چه کنترل بر  
   .شود میکاسته 

آن اینکه قوت اراده که به عنوان یک  آید و می دیگري نیز به دست      از اینجا نکته  
شود کـه نخـست ایـن دو روش     می هنگامی میسر    ،تزکیه مطرح است   عامل مهم در  

   .ها مجالی براي تقویت اراده نخواهد گذاشته سیطره قوي هوا وگرن،ن شودتمری
  

  سخن آخر
ن مربوط به قلب آ عد یک ب.عدي استب  دوفرایندخالصه سخن آنکه تزکیه یک 

 ،معـرض حقـایق قـرار گیـرد     چـه بیـشتر در    هر ؛کار دارد  و سراست که با آگاهی     
جهـل فاصـله     تـزیین و   و از شـود    میش تقویت   گرای حقیقت یاب و  فطرت حقیقت 

 ي نفـس و بعد دیگـر مربـوط بـه هواهـا    . گیرد مینتیجه تصمیم درست     در گرفته و 
قلب کاسته شود که  اش بر  تا حاکمیت و سلطهشهوات است که باید تضعیف گردد     

بین بردن زمینه تحریک کنندگی هواهـا        از ـ1 :گیرد میاین کار با دو روش صورت       
اد یا به تعبیـر      تشویق به اقدام متض    ـ2 .قوه خیال است    و ا اعض که نماد آن کنترل بر    

 .شود میسلطه هواها   که باعث تضعیف حاکمیت و شهوات ودیگر ضدیت با هواها
  :فرماید می آنجا که ،دو بعد به صورت فشرده باشد شاید آیه کریمه زیر بیانگر هر

-41/نازعـات ()الْمـأْوى  هِی الْجنَّۀَ فَإِنَّ*الْهوى عنِ النَّفْس ونَهى ربِّهِ مقَام خَاف منْ وأَما(
40(  

 بهشت جایگاه قطعاً دارد،  بازا آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوو«
  »!اوست

نهی نفس مظهر جلوگیري از  حقیقت است و خوف از مقام رب نماد مواجهه با     
  .ها سلطه کشش
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