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هرگاه سخن از تزکیه نفس به میان می آید، نوعاً آن را مالزم با ترک محرمات و انجام واجبات می دانیم؛ 
درحالیکه مفهوم وسیع تر و جامع تری دارد که از لوازم آن رعایت خط قرمزهای عقلی و شرعی است. چنانچه 

آن از متن سالم است و این مانند  زکو به معنای دور ساختن آنچه حق نیست و خارج کردن»در کتب لغت آمده: 
برطرف کردن رذایل و بدی ها از انسان و محیط اجتماعی اوست و همچنین مانند خارج کردن حقوق مردم از مال 
خویش یا خارج کردن باطل از متن حق است. فرق این کلمه با واژه های تطهیر و تهذیب در این است که در 

ت و در تهذیب نظر به حاصل شدن اخالص و صالح است اما در تزکیه تطهیر نظر به پاک شدن از پلیدی هاس
نظر به دورساختن آن چیزی است که الزم است دور شود. مفاهیمی چون رشد، زیاد شدن، صالح، طهارت، 

 «.ته ذکر شده از آثار و لوازم آن اسبرکت و لیاقت که گاهی برای معنای این کلم

  حالیکهدر دانیممی ترک محرمات و انجام واجباتآن را مالزم با  نوعاًید آمی هرگاه سخن از تزکیه نفس به میان
 است. چنانچه در کتب یو شرع یعقل یکه از لوازم آن رعایت خط قرمزها دارد یترتر و جامعمفهوم وسیع

زکو به معناي دور ساختن آنچه حق نیست و خارج کردن آن از متن سالم است و این مانند  » آمده: 1لغت
از انسان و محیط اجتماعي اوست و همچنین مانند خارج کردن حقوق مردم از مال ها طرف کردن رذایل و بديبر

ست که در ا تطهیر و تهذیب در این هایهواژ طل از متن حق است. فرق این کلمه باخویش یا خارج کردن با
در تزکیه نظر اما  ص و صالح استصل شدن اخالهاست و در تهذیب نظر به حاپلیدي تطهیر نظر به پاک شدن از

 چیزي است که الزم است دور شود. به دورساختن آن
این کلمه ذکر شده از آثار  یمعنا یبرا یبرکت و لیاقت که گاه، طهارت، صالح، زیاد شدن، مفاهیمي چون رشد

 .«استو لوازم آن 
  آید در تزکیه باید:می که از تزکیه به دست یبا تعریف

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 تبینی عنارص ساختار وجودی انسان
 ( توضیحات اکمل) 

www.QuranAhlebayt.ir  

 .خود باشدهر چیز سر جاي 
 را از وجود خود حذف کنیم. (ستابه ما تحمیل شده  اینکه ولو)لق ناسالم هر خُ

 یم.یکه به صالح ما نیست از دایره اعمال خود حذف نمارا هر عملي 
 انجام ندهیم. هکار عبث و بیهود

 به ما تحمیل شده و درست نیست تن ندهیم.  از آداب و رسوم به آنچه
 .ببینیم که هست طور همان راهمه چیز یعنی ینیمدرست بب ،بینیممی اگر
 حقایق را بشنویم.، شنویممی اگر

 را بیکار نگذاریم.ها نآ م واستفاده کنیدرست از حواس خود 
 گذرد.می روزگار به سرعت ابر و مهستی بدانیم دوره معیني در این دنیا 

 جا را در خود راه ندهیم.تصورات بی
 کنیم.را از خود دور  یتخیالت منف

 .کنیم خارجها از البالي غبارها و چه کنم چه کنم را  هانآ شناختهرا استعدادهایمان 
 هاي زندگي خود را تصحیح کنیم. معیارها و مالک

 را از نو بسازیم.   مانو اعتقاداتها ذهنیت ،خودهر چند وقت یکبار   اگر الزم است
 . و... خلیفه خدا در زمین بدانیم حقیقتاًخودمان را وکنیم  را اصالحبه خود نگاه اینکه  تراز همه مهم

رویانند و در ازاي یبرگ م، کنندخارج مي، از دل خاکما را به طور طبیعی همانند گیاهان ، اگر چنین کنیم
به تدریج آنچه الزم است  شود وآغاز میتازه بعد از رویش، زندگی  و1رسانندمی یدهکنیم به باریکه م یرشد

 .فهمیممی ابفهمیم ر
 هر چیزي را سر جاي خود بگذاریم تا رشد کنیم و هدایت شویم. ست کها بر این یدر این دروس سع

*** 
                                                           

 10و 9آیه  ،شمس افلح من زکیها و قد خاب من دسیها؛قد . 1
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 .است شدههدف ایجاد تزکیه با عنایت به آیات و روایات تدوین  احاضر بکتاب 
 رسد:می درس الزم به نظر یقبل از مطالعه محتوا ، نکات زیر 

 نگاه ثقلین به انسان است. چنین نگاهی مقدمه و البته  مندنظامارائه ساختار  مطالب این کتاب در جهت
فراهم کننده لوازم پژوهش در حوزه علوم انسانی و به تبع آن علوم اجتماعی خواهد بود. از این رو به 

بنابراین نکات ذکر شده کوتاه و مجمل است و هر یک خود  آمده است یخبر یهازارهبا  گ اختصار
 لی است برای کتابی قطور در آن باب. اجما

 رحمت اهلل علیه گرفته شده و عمدتاً نقطه  یلمیزان و سایر کتب عالمه طباطبایاصل دروس از کتاب ا
مراجعه از تفکر تا علم و از علم تا عمل های کتابتوانید به می مطالعه بیشتر براینظرات ایشان است. 

 .کنید
 تواند به فرد توان اندیشه مضاعف را بدهد.  وایات میشده به آیات و ر ینگاه طبقه بند 
 شود الزم است مربیان محترم در صورتی که کتاب حاضر به عنوان کتاب درسی به بحث گذاشته می

 نکات زیر را مد نظر قرار دهند:
o بنابراین دروس ارائه شده  در فعال شدن تفکر و جوشش تذکر از درون است یدر این کتاب سع

با رعایت  یها به صورت بحث همگانکالساست و ت بلکه مخاطب محورنیس متکلم محور
های گروهی بهتر است مطالب در قالب مباحثه و بحث گیرد.صورت می یهم صحبت آداب

 طرح شود. م
o  ط داشته باشدلبه محتواي مطالب به طور کامل تسمحترم  یمربالزم است. 
o  در شده  یبینپیش یهافه و باالخص سورهفلس، منطق، مباحث ادبیات عرب آشنایی مربی با

   ثر است.ؤارائه بحث بسیار م
o مطالب است و  یفصل بند یشده است که به معنا یجلسه پیش بین 14 جلسات درس تعداد

که این امر متناسب با نوع برد می از دروس بیش از یک جلسه زمان یارائه بسیار احتماالً
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دروس را آموزش دهد  یارائه الزم نیست همه محتوا در یهمچنین مرب ،شودمی مخاطب تعیین
 بحث اشراف داشته باشد. یالزم است خود به تمام زوایا یول

 رود عبارتند از: می این دوره از فرد انتظار یکه پس از ط ییهامهارت
 انسان را بشناسد. یمراتب وجود یاز نظر علم 
 داشته باشد. ینسبت به جایگاه هر کدام از قوا آشنای 
 بودن فعالیت هر کدام از قوا را تشخیص دهد.نابجا  یا جاب 
 فکر خود استفاده کند. یبتواند از نیرو یبه صورت عمل 
 ها را داشته باشد.گزارهتحلیل مطالب و  یقدرت طبقه بند 
 دهدفوق را به آیات قرآن و روایات استناد  یمام مراحل علمبتواند ت. 
  تر متوجه شود. یمنظور کالم را بهتر و کاربرد، یاتبتواند در مواجهه با آیات و روافرد 
 .دو ثقل بودن قرآن و عترت علیهم السالم را در عمل ببیند 
  طرح شده تعداد قابل توجهی از واژگان قرآن مورد بررسی اجمالی قرار مالزم به ذکر است در مباحث 

آشنا خواهد بیش از پیش عجاز قرآن دانش پژوه را به ا، هادقت در ارائه مطالب پیرامون واژه، دنگیرمی
 و متوجه دقت فوق العاده قرآن به تمام مراحل و مراتب وجودی و زوایای مخفیزیرا به طور طبیعی  ،کرد

 خواهد شد.آشکار 
 نوع  دقت درو با  نیمپیدا ک علم به مراحل و مراتب وجودی انسان ، قرآنهای در البالی واژهتوانیم می

  . به حقایق بسیاری دست یابیم و معنای واژه تفاده واژه در آیات و سورمحل اس، استعمال واژه
 ها: کالس یبرگزار یدستورالعمل اجرای

 های قرآنی و تمرین ،اولهای از آنجا که اصل مباحث از آیات و روایات استخراج شده است تمرین
 .است بعدی بر اساس روایات
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 موضوع  هد وقرآن قرار دهای کلی سورهژوه را در فضای دانش پ، اولیههای الزم است مربی با تمرین
و قوانین کلی را از  یابدمیذهن دانش پژوه نظم . در این صورت کند رحمورد بحث را در دل سوره مط

 . کندمی قرآن اخذ
 در جلسات به که دانش پژوهان  شود اتخاذ یالزم است شرایط، از آنجا که مطالب دروس پیوسته است

 کت کنند.منظم شر طور
 های با تمرین دروس ممکن است براي برخي سنگین به نظر برسد الزم است مباحث یاز آنجا که محتوا

الزم به هر حال . در نظر گرفته شودعملی برای هر درس های تمرین المقدورحتیو  الزم انجام شود
 .طمینان حاصل کندا توسط دانش پژوهان  هامحتواي گزاره ه نحوي از فهمدر هر جلسه بمربی است 

  هاي بعدي باز شده است بنابراین مربي م در درساست و برخي از نکات مبهمطالب دروس پیوسته
در هر جلسه  والزم است با علم به این موضع از پاسخگویي مطالب زودتر از موعد خود پرهیز نموده 

 مطالب همان جلسه را بیان کند.
 تواند بر اساس نیاز مخاطب می یشده و مرب پیشنهاد آورده انتخاب شده به عنوانهاي روایات و سوره

 طرح نماید. اندیگری را نیز متناسب با عالقه و اشتیاق دانش پژوههای سوره
 .کردتوان به عنوان کار در منزل انتخاب می راها برخي از روایات و سوره 

 تحلیل مراحل وجودی انسان درس اول:
 درس دوم: حقایق هستی
 درس سوم: هستی آفرین

 «حس و خیال» درس چهارم: از حواس تا علم:
 «وهم و عقل»درس پنجم: از حواس تا علم: 

 درس ششم: علم و ادراک
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 درس هفتم: تفکر
 درس هشتم: الهام

 «ایمان»درس نهم: مراحل از علم تا عمل: 
 «فعل»درس دهم: مراحل از علم تا عمل: 

 «ها، ملکات، شاکله و حاالتخصلت»درس یازدهم: از علم تا عمل: 
 «عمل»درس دوازدهم: از علم تا عمل: 

 دهم: توجه نفسانیدرس سیز
 درس چهاردهم: چرخه کمال
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