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چکيده
هدف از انجام اين پژوهش بررسي جايگاه و نقش تزکیه در سه گفتمان تربیتي سعادت، رياضت 
و ســالمت و مقايسه آن با گفتمان تربیتي قرآني اســت. روش پژوهش کیفي از نوع تحلیلي- 
استنباطي و تحلیل تطبیقي است. جامعه تحلیلي کلیه کتاب ها، اسناد و پايگاه هاي تربیتي مرتبط 
با موضوع تزکیه و گفتمان سازي بوده که به طور هدفمند از اين جامعه بخش هايي که مولفه هاي 
پژوهشي را پوشش مي  داده اســت فیش برداري و به طور عمیق مورد مطالعه قرار گرفته است. 
همزمان با جمع آوري داده  ها، اطالعات جمع آوري شــده به طور مستمر و پیوسته مورد تجزيه و 
تحلیل قرار گرفت. يافته هاي حاصل حاکي از اين است که در هر سه گفتمان، تزکیه از جايگاهي 
رفیع برخوردار اســت. در گفتمان سعادت فرايند تربیت دو بخشي است: بخشي از آن تزکیه و 
بخش ديگر آن تعلیم است. جايگاه و نقش تزکیه در فرايند تربیت هم ارز تعلیم است. در گفتمان 
سالمت، تزکیه همة فرايند تربیت است و نقش و جايگاه آن بي بديل و بي نظیر است. در گفتمان 
رياضت، تعلیم در فرايند تربیت جايگاهي ندارد. زيرا اين ديدگاه معتقد است تزکیه معرفت آفرين 
است و نیازي به تعلیم نیست. در اين گفتمان )رياضت( فرايند تربیت دو بخشي است: بخشي از 
آن تزکیه و بخش ديگر تحلیه است. تزکیه هم شرط الزم براي تحقق تحلیه است و هم شرط الزم 
براي تحقق هدف تربیت. در گفتمان تربیتي قرآن، فرايند تربیت دو بخش دارد: تعلیم و تزکیه. 
گفتمان تربیتي قرآن با گفتمان رياضت و گفتمان ســالمت مخالف و به گفتمان سعادت بسیار 
نزديك اســت. و نهايتاً اين که در آموزش و پرورش رسمی تزکیه بايد جايگاهی هم ارز آموزش 

داشته باشد و متناسب با آن برنامه های الزم تدارک ديده شود.
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مقدمه
تزکیه یکی از مفاهیم مهم تربیتی اســت که معموال همراه با تعلیم و گاه جداگانه 
به کار رفته است. خداوند متعال یکی از وظایف مهم انبیای الهی را، افزون بر تالوت 
آیات الهی، آموزش کتاب و حکمت، تزکیه روح مردم از آلودگی ها قرار داده است: َکما 
ُِّمُکُم الِکتاَب َوالِحکَمَۀ)بقره،  أَرَسلنا فیُکم َرسواًل مِنُکم یَتلو َعَلیُکم آیاتِنا َو یَُزّکیُکم َو یَُعل
آیه 151( چنان که در میان شما پیامبری از خودتان فرستادیم تا آیات ما را بر شما فرو 
بخواند و شما را تزکیه کند و به شما کتاب و حکمت بیاموزد. یکی از اهداف اصلی بعثت 
پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله تزکیه نفوس و تربیت انسان ها و پرورش اخالق حسنه 
است؛ حتی می توان گفت تالوت آیات الهی، تعلیم کتاب و حکمت که در نخستین آیه 
آمده، مقدمه ای است برای مسأله تزکیه نفوس و تربیت انسان ها؛ همان چیزی که هدف 
 اصلی علم اخالق را تشــکیل می دهد. شاید به همین دلیل »تزکیه« در آیات فوق یعني 
یهِْم َو  ُ َعَلی الُْمْؤمِنیَن إِْذ بََعَث فیهِْم َرُسوالً مِْن أَنُْفِسهِْم یَتُْلوا َعَلیْهِْم آیاتِِه َو یَُزکِّ )لََقْد َمنَّ اهللَّ
یَُعلُِّمُهُم الِْکتاَب َو الِْحْکَمَۀ َو إِْن کانُوا مِْن َقبُْل لَفي  َضالٍل ُمبیٍن)آل عمران، 164(، )َکما أَْرَسْلنا 
یُکْم َو یَُعلُِّمُکُم الِْکتاَب َو الِْحْکَمَۀ َو یَُعلُِّمُکْم ما  فیُکْم َرُسوالً مِنُْکْم یَتُْلوا َعَلیُْکْم آیاتِنا َو یَُزکِّ
یِّیَن َرُسوالً مِنُْهْم یَتُْلوا َعَلیْهِْم آیاتِِه  لَْم تَُکونُوا تَْعَلُمون )بقره، 164( و )ُهَو الَّذي بََعَث فِي اْلُمِّ
یهِْم َو یَُعلُِّمُهُم الِْکتاَب َو الِْحْکَمَۀ َو إِْن کانُوا مِْن َقبُْل لَفي  َضالٍل ُمبین()جمعه، 2(.   َو یَُزکِّ
بر »تعلیم« پیشــی گرفته اســت، چرا که هدف اصلی و نهائی  »تزکیه« اســت هرچند 
در عمل »تعلیم« مقدم بر آن می باشــد.«)مکارم شــیرازي، 1377، ج 1: 19( تزکیه در 
تعلیــم و تربیت به اندازه ای مهم و محوری اســت که خداوند آن را شــرط فالح و 
رستگاری انسان می داند. قد افلح من زکیها)شمس، آیه 9( همانا رستگار شد کسی که 

نفس)خود( را تزکیه کرد. 
در سخنان بزرگان و علمای دینی نیز بر تزکیه بسیار تأکید شده است. امام خمیني)ره(
)1378 : 18( مفید و مؤثر بودن همۀ فعالیت هاي تعلیمي و تربیتي را وابســته به تزکیه 
و تهذیب مي داند: »ایشــان فرمودند: رئیس یکی از فرق باطله در همین حوزه های ما 
تحصیل کرده است. لیکن چون تحصیالتش با تهذیب و تزکیه توأم نبوده، در راه خدا 
قدم برنمی داشــته، خباثت را از خود دور نساخته بود، به همین دلیل آن همه رسوایی 
به بار آورده است. اگر انسان خباثت را از نهادش بیرون نکند، هر چه درس بخواند و 
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تحصیل نماید نه تنها فایده ای بر آن مترتب نمی شــود بلکه ضررها دارد. علم وقتی در 
این مرکز خبیث وارد شــد، شاخ و برگ خبیث به بار مي آورد، شجره خبیثه می شود. 
هر چه این مفاهیم در قلب ســیاه و غیر مهذب انباشته گردد، حجاب زیادتر می شود. 
در نفسی که مهذب نشده، علم حجاب ظلمانی است: الْعِْلُم ُهَو الِْحجاُب ااْلْکبَْر. لذا شّر 
عالم فاسد برای اسالم از همه شرور خطرناک تر و بیشتر است. علم نور است، ولی در 

دل سیاه و قلب فاسد دامنه ظلمت و سیاهی را گسترده تر می سازد«.
آیت اهلل امیني)1375: 13-14( معتقد است تزکیه نفس هدف همۀ پیامبران و هدف 
تعلیــم و تربیت اســت: »بزرگترین هدف پیامبران تهذیــب، تزکیه و پرورش نفوس 
انسان ها بوده است . موضوع تعلیم و تربیت، آن قدر مهم بوده که هدف ارسال پیامبران 
قرار گرفته و خدای متعال در این باره بر بندگانش منت نهاده است. شخصیت فردی و 
اجتماعی، ســعادت یا شقاوت دنیوی و اخروی انسان به این موضوع بستگی دارد که 
چگونه خویشــتن را ساخته و می سازد. به همین جهت خودسازی برای انسان یک امر 
حیاتی و سرنوشت ســاز محسوب می شود. پیامبران آمدند تا راه خودسازی و پرورش 
و تکمیل نفس را به انســان ها بیاموزند و در این امر حیاتی و سرنوشت ســاز رهنما و 
مددکارشــان باشند. عالوه بر این نفوس انســان ها را از رذائل، اخالق  زشت، صفات 
حیوانیت پاک و منزه ســازند و فضائل و مکارم اخالق را پرورش دهند. به انســان ها 
درس خودسازی بیاموزند، و در طریق شناخت اخالق زشت، کنترل، مهار کردن امیال 
و خواسته های نفسانی یار و مددکارشان باشند، و با تحذیر و تخویف، نفوسشان را از 

بدي ها و زشتي ها پاک و منزه سازند«.
تعلیــم و تربیت به عنوان یک کل نظام یافته مشــتمل بــر عناصر اصلي)و فرعي( 
اســت که هر یک از آن ها جایگاه و نقش ویژه اي دارند. تزکیه یکي از عناصر تعلیم و 
تربیت اسالمي است و به جرأت مي توان گفت هیچ اثري در تربیت اسالمی نیست که 
این مفهوم در آن به کار نرفته باشــد. در همۀ آثار تربیتي این واژه به کار رفته و دربارة 
اهمیت و ضرورت آن فراوان بحث شــده است. با وجود این، در هیچ یک از این آثار 
دربارة جایگاه، نقش و روابط تزکیه با دیگر عناصر تعلیم و تربیت بحث نشــده است. 
از ســوي دیگر، بررسي آثار متفکران مسلمان نشان مي دهد که در این آثار سه گفتمان 
تربیتي وجود دارد: گفتمان ســعادت، گفتمان معالجت)ســالمت( و گفتمان ریاضت. 
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یقینًا نقش و جایگاه تزکیه نفس در این سه گفتمان یکسان نیست. 
این مقاله درصدد اســت جایگاه و نقش تزکیه را در این سه گفتمان بررسي و آن 
را با گفتمان قرآني تربیت مقایســه کند. روشن شدن جایگاه تزکیه در این گفتمان ها و 
تفاوت هاي میان آن ها تصور دقیقي از نقش و جایگاه تزکیه در تربیت اسالمي به دست 
مي دهــد و افزون بر آن، به ما این امــکان را مي دهد که بتوانیم در آموزش و پرورش 
رســمی، جایگاه مناسب تزکیه را مشخص کنیم. بنابراین، این سؤال مطرح می شود که 
تزکیه چه جایگاه و چه نقشــي در گفتمان هاي تربیت اســالمي دارد؟ در این مطالعه 
منظــور از جایگاه، موقعیت این مفهوم در تربیت اســالمي به عنوان یک کل و منظور 
از نقش، کارکرد این مفهوم در تربیت اسالمي است. سوالي که اینک مطرح است این 
اســت که آیا نقش تزکیه در این گفتمان ها با نقــش تزکیه در گفتمان قرآني هماهنگ 
است؟ همچنین، آیا در آموزش و پرورش رسمی کشور مفهوم تزکیه جایگاه و نقشی 

باید داشته باشد؟

روش پژوهش
برای دستیابی به اهداف تحقیق از روش تحلیلي استفاده شده است. به این منظور، 
نخســت اسناد و منابع مکتوب مرتبط با این موضوع شناسایی و جمع آوری، سپس به 
صورت هدفمند براســاس مولفه هاي پژوهش اطالعات مرتبط فیش برداري و به طور 
عمیق مورد مطالعه قرار گرفته و همزمان با فرآیند جمع آوري به طور مســتمر داده ها 
دسته بندي و کدگذاري و مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار گرفت. در نهایت، جایگاه 
و نقش تزکیه در هر گفتمان مشــخص شده است. عالوه بر این براي به دست آوردن 
تفاوت ها و شــباهت هاي جایگاه و نقش تزکیه در گفتمان ها، افزون بر روش تحلیل-

استنباطي از روش تحلیل تطبیقي نیز استفاده شده است. 
تحلیل تطبیقي به معناي توصیف و تبیین مشابهت ها و تفاوت ها از طریق تطبیق و 
مقایسه است که در حوزه  هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و فلسفي داراي کاربردهاي 
بسیار زیادي است)اسملســر1، 2003: 625(. هدف تحلیل تطبیقي شناسایي تفاوت ها 
در حوزه هایي است که داراي ساختارهاي پیچیده، متفاوت و نوظهورند و ویژگي   هاي 

1. Smelser 
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مشــترک و منحصر به فرد دارند. روش تطبیقي مناسب ترین روش ورود مطالعاتي به 
آن حوزه  ها است. 

چيستي گفتمان تربيتي
منظور از گفتمان تربیتي مجموعه اي منسجم و مرتبط از مفاهیم و اندیشه هاست که 
بیانگر تصور صاحبان گفتمان از تربیت اســت. هریک از این گفتمان ها دو جزء اصلي 
دارنــد: هدف تربیت و فرایند تربیت. هدف تربیت مقصد نهایي تربیت را مشــخص 
مي کند و فرایند تربیت چگونگي دســتیابي بــه این مقصد را بیان مي کند. البته، مفهوم 
گفتمان با نظام، ساختار، نظریه، الگو و رویکرد همپوشاني و تداخل دارد. پیش از ورود 
به بحث یادآوري چند مطلب ضروري اســت. مطلب اول، در این نوشــته، تربیت به 
معناي مجموعه فعالیت هایي است که براساس برنامه اي سنجیده براي ایجاد و پرورش 
دانش هــا، باورها، نگرش ها و رفتارهاي مطلوب در متربي انجام مي شــود. تربیت در 
این معنا هم شــامل فعالیت هایي است که به قصد انتقال معلومات انجام مي شود، هم 
فعالیت هایي که به قصد ایجاد نگرش ها، باورها و رفتارهاي مطلوب انجام مي شــود. 
تربیت در این معنا هم شــامل فعالیت هایي عمدتًا شفاهي و زباني مانند تدریس، القاي 
مطالب، سخنراني و مطالعۀ کتاب است، هم فعالیت هایي غیرکالمي مانند تشویق، تنبیه، 
ارائــۀ الگو، تذکر، ترغیب و ترهیب. در آثار و ادبیات تربیتي، معموالً فعالیت هاي نوع 
اول را تعلیم و فعالیت هاي نوع دوم را تربیت مي نامند. به دیگر سخن، تربیت در این 
معنایي که در این نوشته به کار رفته، هم شامل تعلیم است، هم شامل تربیت به معنایي 
کــه در ادبیات تربیتي به کار مي رود. بنابراین، گفتمــان تربیتي نیز معنایي عام دارد و 

شامل هر دو نوع فعالیت مي شود.
مطلــب دوم، گفتمان هایي که در اینجا معرفي شــده اند از یــک جهت دیگر نیز 
عمومیت دارند. آن جهت، خودسازي و دیگرسازي یا خودتربیتي و دیگرتربیتي است. 
ممکن اســت در ابتدا چنین به ذهن برســد که گفتمان تربیتي ریاضت یا سالمت، به 
ویژه، اختصاص به خودســازي دارد و در تربیت دیگران کاربردي ندارد. شاید علت 
این تصور این باشــد که این گفتمان ها در آثار ســنتي تربیت اســالمي مطرح شده و 
سابقه اي طوالني در فرهنگ ما دارند و از سوي دیگر، مباحث تربیتي سنتي در دوران 
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معاصر عمدتًا در زمینۀ خودســازي و خودتربیتي عرضه و به کار گرفته شــده اند. اما 
مطالعــۀ دقیق این گفتمان ها نشــان مي دهد که این تصور بــا واقعیت مطابقت ندارد. 
نظریات تربیتي مطرح شــده در این گفتمان ها هم مي تواند در خودسازي به کار رود، 

هم در دیگرسازي و تربیت دیگران.
مطلب ســوم، مباحثي که در هر گفتمان مطرح مي شود به منزلۀ یک نظریۀ تربیتي 
است که درصدد ترسیم خطوط کلي و ساختار اصلي تربیت است. این بدین معناست 
که اوالً در این مقاله نمي توان به تفصیل به مباحث جزئي هر یک از این گفتمان ها وارد 
شد، ثانیًا مباحث مطرح شــده در این گفتمان ها به گروهي ویژه از متربیان اختصاص 
ندارد و شــامل همۀ متربیان اعم از کودک و نوجوان و بزرگســال مي شود. بنابراین، 
تزکیه هم که یکي از عناصر این گفتمان های تربیتي اســت شامل همۀ متربیان مي شود. 

به دنبال طرح این مطالب مقدماتي گفتمان هاي مورد مطالعه عبارتند از:

گفتمان تربيتي سعادت
این گفتمان از دیگر گفتمان ها جامع تر است و نخستین بار در آثار فارابي و پس از آن 
در آثار مسکویه، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسي و دیگران آمده است. چنان که پیش 
از این گفتیم، این گفتمان همانند دیگر گفتمان ها دو عنصر اصلي دارد: هدف و فرایند. 
دو تقریر از این گفتمان وجود دارد: تقریر فارابي و تقریر ابن سینا. در اینجا این گفتمان 

براساس تقریر ابن سینا مد نظر قرار گرفته است. 

هدف گفتمان تربيتي سعادت
 در تقریر ســینوي هدف تربیت ســعادت اســت. ابن ســینا در المبــدأ و المعاد
)1363: 109( سعادت هر موجودي را در تحقق کمال آن و بر این اساس سعادت نفس 
انســاني را نیز در تحقق کمال آن مي داند. معذالک، وي در آثار معروف خود مانند شفا 
و نجــات، گرچه به صراحت در این باره مطلبي نگفته، ولي به گونه اي ســخن گفته که 
گویا از نظر وي ســعادت هر موجودي از جمله انســان منوط به دو چیز است: تحقق 
کمال خاص آن و ادراک آن و به عبارت دیگر ســعادت عبارت است از لذت ناشي از 
ادراک کمال)1379: 683-686؛ 1404الف: 423- 426؛ 1375: 136-142(. اگر بخواهیم 
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روشــن تر سخن بگوییم، ابن ســینا در باب ســعادت دو رأي دارد: الف( سعادت هر 
موجودي و از جمله انســان عبارت اســت از تحقق کمال خاص آن، ب( سعادت هر 

موجودي از جمله انسان عبارت است از لذت ناشي از ادراک کمال.
به هر حال، در هر دو تعریفي که ابن سینا از سعادت ارائه کرده است، کمال انسان 
جزئي مهم از سعادت اســت و اکنون باید به این موضوع بپردازیم که کمال انسان از 
دید ابن ســینا چیست. ابن ســینا در برخي آثار خود کمال را فعلیت قوه دانسته است 
)ابن ســینا، 1363: 109(. بدیهي است که وقتي قوه اي فعلیت پیدا کند، فعل خاص آن 
هم از وي صادر مي شــود. به همین سبب، وي در برخي دیگر از آثار خود، کمال هر 
موجودي را صدور فعل خاص آن موجود تلقي کرده است. براي مثال، از آنجا که فعل 
خاص قوة بینایي، دیدن اســت، کمال قوة بینایي نیز دیدن است؛ چنان که فعل خاص 

قوة عاقله و در نتیجه کمال آن، تعقل معقوالت است. 
ابن ســینا در برخي دیگر از آثار خود، همین مطلب را با بیاني دیگر مطرح کرده و 
کمال هر موجودي را تحقق امر مناســب با ذات آن دانسته است)ابن سینا، 1404الف: 
424(. به هر حال، کمال هر شيء از نظر ابن سینا در فعلیت یافتن قوة خاص آن است 
و نتیجۀ آن صدور فعل خاص یا همان امر مناســب با ذات شــيء از آن است. بر این 
اســاس، کمال انسان در فعلیت یافتن قوة خاص آن و در نتیجه صدور فعل خاص یا 

تحقق امر مناسب با ذات انسان، از انسان است. 
آنچه انســان را از دیگر موجودات متمایز مي کند نفس ناطقه است؛ نفسي که قوة 
خاصي دارد. بنابراین، کمال انســاني در فعلیت یافتن قوة نفس ناطقه است)ابن ســینا، 
1363: 109(. قوة نفس ناطقه که از آن به عقل تعبیر مي شود، چنان که ابن سینا گفته است، 
دو جنبه دارد: جنبه اي که رو به عالم باال دارد و مي تواند فیوضات را از عالم باال کسب 
کند)عقل نظري( و جنبه اي که رو به عالم اجســام دارد و به تدبیر آن مي پردازد)عقل 
عملي(. عقل نظري قوه اي است که نفس ناطقه با آن مي تواند تمام حقایق جهان هستي 
از واجب الوجود، عقول و نفوس و اجسام را با تمام ویژگي هاي شان بشناسد. فعلیت 
و کمال آن در این اســت که همۀ حقایق جهان هســتي را بشناسد و به مرتبه اي برسد 
که»عالَم عقلي مشــابه عالم عیني« شود. عقل عملي قوه اي است که نفس ناطقه با آن 
بدن و قواي مختلف نفس حیواني را تدبیر مي کند. فعلیت، کمال و فعل خاص آن این 
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است که قواي نفس حیواني را تحت کنترل خود درآورد، به گونه اي که تمام گرایش ها 
و حرکات آن ها مطابق دســتور عقل باشد)ابن ســینا، 1404ب، ج 2: 38-40(. از نظر 
ابن ســینا خلق فاضله چیزي جز تســلط نفس ناطقه بر نفس حیواني نیست؛ چنان که 
خلق رذیله چیزي جز تسلط نفس حیواني بر نفس ناطقه نیست. خلق فاضله – تسلط 
نفس ناطقه بر نفس حیواني – هنگامي حاصل مي شــود کــه افعال و رفتار صادره از 
قواي نفس حیواني در حد وســط باشند، نه در حد افراط و نه تفریط. براي مثال اگر 
خوردن به اندازه باشــد، نه بیش از اندازة نیاز، نــه کمتر از آنچه بدن به آن نیاز دارد، 
این رفتار در حد وســط است و نتیجۀ آن تسلط نفس ناطقه بر قوة شهویه نفس ناطقه 
اســت. بدین ترتیب، با رعایت حد وسط در اعمال و رفتار، فضایل اخالقي به وجود 
مي آیند)ابن سینا، 1404الف: 429-430(. ابن سینا در المبدأ و المعاد معتقد است کمال 
نفس ناطقه در تجرد آن از جســم و جسمانیات است و تحقق این امر منوط به کمال 
عقل نظري و عقل عملي اســت )ابن سینا، 1363: 109(. گویا ابن سینا در اینجا معتقد 
اســت که کمال حقیقي نفس در تجرد آن است و کمال عقل نظري و عملي مقدمه و 
زمینه ساز آن است. البته، به نظر مي رسد این اختالف رأي نتیجۀ چنداني ندارد و ما در 

اینجا همان نظر معروف و مشهور وي را مالک کار خود قرار مي دهیم.
به هر حال، از نظر ابن ســینا کمال نفس انســاني دو جــزء دارد: كمال نظري و 
كمال عملــي. کمال نظــري علم بــه حقایق اســت و کمال عملي تســلط نفس 
ناطقــه بــر نفس حیواني اســت که نتیجــۀ آن در واقــع تخلق به فضایــل اخالقي 
 و از بیــن رفتــن رذایل اخالقي اســت. با وجود این، ابن ســینا در دیگــر آثار خود
)1404الف: 429؛ 1379: 686؛ 1375: 137-138؛ 2007: 125( به گونه اي سخن گفته 
کــه گویــا از نظر وي کمال نفس ناطقــه چیزي جز کمال عقل نظــري یعني علم به 
حقایق اشیا نیست. کمال عقل عملي یعني تسلط نفس ناطقه بر نفس حیواني ـ تخلق 
بــه فضایل اخالقيـ  جزئي از کمال نفس ناطقه نیســت. پــس کمال عقل عملي چه 
جایگاهي دارد؟ کمال عقل عملي و تخلق به فضایل شــرط الزم براي سعادت انسان 
در دنیا و عقبي اســت. زیرا سعادت از دید ابن سینا، چنان که پیش از این گفتیم، لذتي 
اســت که از تحقق کمال و ادراک آن حاصل مي شــود. از ســوي دیگر، اگر کسي در 
این دنیا به کمال رســیده باشد، در صورتي مي تواند آن را درک کند و از آن لذت ببرد 



جايگاه و نقش تزكيه در گفتمان هاي تربيتي
گفتمان سعادت، گفتمان سالمت، گفتمان رياضت و گفتمان قرآني(

49

41 - 66

ë سال دوم
ë شمارة 3

ë شمارة پیا پی 4
ë پاییز 1396

که بعد عملي نفس ناطقه اش به کمال رســیده، از رذایل پاک و به فضایل آراسته شده 
باشــد. چرا که آلودگي به رذایل مانع درک کمال و مانع التذاذ از آن مي شود. به عبارت 
دیگر، رذایل اخالقي از دو جهت مانع ســعادت هستند: نخست از این جهت که مانع 
درک کمال مي شــوند؛ زیرا با وجود رذایل، نفس پیوســته متوجه جسم و جسمانیت 
بوده به معقوالت و عالم باال توجهي ندارد و به همین جهت، از ادراک کمال نفس که 
همان معقوالت هستند، بازمي ماند. دوم این که اگر کسي بتواند با تمهیداتي کمال نفس 
خــود را درک کند، رذایل مانع التذاذ نفس ناطقه از ادراک کمال خود مي شــود؛ زیرا 
رذایل اخالقي موجب بیماري نفس و تغییر ذائقۀ وي مي شوند و در نتیجه نفس ناطقه 
از آنچه موجب کمال وي اســت ناراحت و متألم و از آنچه موجب نقص وي است، 
شادمان و مسرور مي شود. چنان که در بعضي از بیماري ها، بیمار از غذاهاي مفید تنفر 

پیدا کرده از چیزهاي مضر و بدمزه لذت مي برد.
در یک نگاه کلي به نظر مي رســد ابن سینا در جایي که سعادت را در تحقق کمال 
نفس ناطقه مي دانند، کمال را دو جزئي تلقي مي کنند: کمال نظري و کمال عملي و در 
جایي که سعادت را لذت ناشي از ادراک کمال مي داند، کمال را امري بسیط که همان 

کمال نظري است، تلقي مي کند.

فرایند گفتمان تربيتي سعادت
ابن ســینا علي رغم آنکه در باب ســعادت دو نظر مطرح کرده است، در بیان فرایند 
دستیابي به سعادت یک فرایند بیشتر مطرح نکرده است. فرایندي که وي مطرح مي کند 
دو بخــش دارد: بخش نظري )تعلیم( و بخش عملي )تزکیــه(. بخش نظري آن یعني 
تعلیم، عبارت اســت از علم به حقایق جهان هستي که شامل علم به مبدأ جهان هستي 
یعنــي خداوند متعال، عقول و نفوس تا موجودات جســماني، همچنین علم به غایات 
افعال و حرکات موجود در جهان، ســاختار و نظام کلي حاکم بر جهان هستي و نسبت 
اجزاء آن با یکدیگر و عنایت الهي و کیفیت آن مي شود. کسي که مي خواهد به سعادت 
 برســد باید این حقایق را کامل و درست تصور و سپس به صورت یقیني تصدیق کند
)ابن ســینا، 1404الف: 429(. راه دســتیابي به این حقایق و گرفتار نشدن در اعتقادات 
نادرست از دید ابن سینا تحصیل فلسفه است. تحصیل فلسفه به انسان قدرت و توانایي 
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تمیز معرفت هاي درســت از نادرســت و نیز کســب معرفت صحیح را اعطا مي کند 
)ابن سینا، 1400: 276(.

بخش عملي آن، یعني تزکیه، که گاه ابن سینا از آن به اصالح نفس نیز تعبیر مي کند 
عبارت اســت از تســلط نفس ناطقه بر نفس حیواني؛ بدین معنا که تمام حرکات و 
سکنات قواي نفس حیواني مانند شهویه و غضبیه مطابق صالحدید نفس ناطقه باشد. 
البته، این بدان معنا نیســت کــه این قوا کاًل معطل و بال اســتفاده بمانند، بلکه به این 
معناست که در حد اعتدال، نه در حد افراط و نه در حد تفریط، از آن ها استفاده شود. 
در این صورت، ملکۀ توســط حاصل مي شود و به دنبال آن فضایل اخالقي و عدالت 
نیز به دست مي آید )ابن سینا، 1404 الف: 429-430؛ 1400: 276-277(. بنابراین، بخش 

عملي این فرایند یعني تزکیه، کسب فضایل و از میان بردن رذایل اخالقي است.
راه اصالح نفس و کسب فضایل تمرین و تکرار رفتارهاي درست یعني رفتارهایي 
است که نه در حد افراط هستند، نه در حد تفریط. این رفتارها باید به اندازه اي تکرار 
شــوند تا ملکۀ توسط و عدالت حاصل شود. کســي که این فضایل را به دست آورده 
باشد، عادل و کسي که افزون بر این فضایل، از حکمت و علم به حقایق نیز برخوردار 

باشد، فیلسوف حکیم است )ابن سینا، 1400: 277(.

جایگاه و نقش تزکيه در گفتمان تربيتي سعادت
از آنچه تا به حال گفتیم روشــن شد که در گفتمان ابن سینا هدف تربیت سعادت 
است. اما وي سعادت و کمال را به دو گونه تعریف کرده است: 1. سعادت به معناي 
تحقق کمال و کمال عبارت اســت از کمال نظري و عملي؛ 2. سعادت به معناي لذت 
ناشــي از ادراک کمال که در این صورت کمال همان کمال نظري یعني علم به حقایق 
اســت. با وجود این، وي در بیان فرایند تربیت در همۀ آثار خود یکســان عمل کرده 
و علــم به حقایق و تخلق به اخــالق فاضله و به عبارت دیگر، تعلیم و تزکیه را براي 
دســتیابي به سعادت الزم دانسته اســت. به عبارت دیگر، وي تزکیۀ نفس را جزئي از 
فرایند تربیت مي داند و معتقد اســت براي رسیدن به سعادت که هدف تربیت است، 
تزکیۀ نفس و تخلق به فضایل اخالقي ضروري اســت. بنابراین، در گفتمان سعادت، 
جایگاه تزکیه در بخش فرایند تربیت قرار مي گیرد و کارکرد آن محقق ســاختن هدف 
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تربیت است. به عبارت دیگر، تزکیه در کنار تعلیم، عاملي است براي سعادتمندي. 
این مطلب هم در مورد تقریر اول از ســعادت که آن را دو بعدي و شــامل کمال 
نظــري و عملي مي داند، هم در بــاب تقریر دوم کاماًل صادق اســت، هرچند اندک 
تفاوتي با یکدیگر دارند. تفاوت در این اســت که مطابــق تقریر اول تزکیه جزئي از 
فرایند تربیت، هم ارز و در عرض تعلیم است؛ تعلیم یک عامل و تزکیه عامل دیگري 
در تحقق ســعادت است. اما مطابق تقریر دوم، تزکیه در عین حال که جزئي از فرایند 
تربیت اســت، در عرض تعلیم نیست، بلکه به عنوان مقدمه و براي بهره مندي از نتایج 
تعلیم ضرورت مي یابد. این مطلب را مي توان به این صورت توضیح داد که ســعادت 
در تقریر دوم مشــروط به دو چیز اســت: الف( تحقق کمال و ب( درک آن. از سوي 
دیگر، ادراک کمال نفس و لذت بردن از آن مســتلزم زمینۀ مناسب است. ممکن است 
کمال نفس محقق شــده باشد و در عین حال، نفس به دالیلي نتواند آن را درک کرده، 
از آن لــذت ببرد. در این صورت، ســعادت نیز حاصل نمي شــود. چنان که در برخي 
بیماري ها، بیمار براي مثال، نمي تواند شــیریني، لذت و مزة خوش برخي غذاها مانند 
کباب یا شــیریني را درک کند و در برخي موارد نه تنها از آن لذت نمي برد که از آن 
متنفر هم مي شــود. چنان که حواس ظاهري به دلیل برخي بیماري ها نمي توانند لذت 
برخي خوردني هاي لذیذ را درک کنند، نفس هم به دلیل برخي موانع نمي تواند کمال 
و لــذت موجــود در آن را درک کند و در این صورت، ســعادتي نیز براي او حاصل 

نخواهد شد.
آنچه مانع درک کمال و لذت آن مي شــود غرق شــدن در امور جسماني و دنیایي 
است. اگر نفس ناطقه تابع محض قواي شهویه و غضبیه باشد و پیوسته در کار فراهم 
آوردن اســباب شهوت و غضب و لذت هاي حیواني باشــد، به تدریج چنان فریفته و 
مجذوب دنیا و شهوات مي شود که کمال خود را به کلي فراموش کرده، از درک کمال 
خود و نیز از درک لذت کمال خود عاجز شــود و حتي ممکن اســت به جایي برسد 
کــه نه تنها از کمال خود لذتي نبــرد، که از آن تنفر هم پیدا کند. راه از میان بردن این 

موانع، تزکیۀ نفس است. 
بدین ترتیب، در تقریر دوم، نقش تزکیه نقش فرعي و مقدمي و زمینه سازي و نقش 
تعلیم، اصلي است. با تعلیم است که کمال نفس محقق مي شود و تزکیه در تحقق کمال 
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دخالتــي ندارد. نقش تزکیه آماده کردن زمینه براي ادراک کمال موجود و ادراک لذت 
آن توســط نفس است. در حالي که در تقریر اول، کمال بدون تزکیه حاصل نمي شود 

و به همین سبب، نقش تزکیه هم پاي تعلیم و در عرض آن است.

تزکيه به عنوان منبع انگيزش و سامانة هدایت دروني
براســاس نظر تقریر دوم ابن ســینا، تزکیه نقش دیگري هــم در تربیت دارد و آن 
ایجاد انگیزه براي حرکت در مســیر کمال و دوري از اسباب انحطاط است. این نقش 
در تربیت بســیار اهمیت دارد تا جایي که مي توان گفت بخش مهمي از فرایند تربیت 
ایجاد انگیزه در متربیان براي حرکت در مسیر کمال و دوري از مسیر انحطاط است.

انگیزة انســان براي حرکت در مســیري خاص و انجام فعالیتي خاص در درجۀ 
نخست تابع علم و آگاهي وي از پیامدهاي مثبت و خوشایند آن است. اگر کسي بداند 
انجام فعالیتي خاص نتایج دلنشــین و لذت بخشي دارد، خود به خود به آن عالقه مند 
شده و به سمت آن کشیده مي شود. در مرحلۀ دوم، انگیزه تابع تجربه کردن و چشیدن 
لذتي است که در آن فعالیت وجود دارد. در برخي موارد ممکن است علم به پیامدهاي 
مثبت، فرد را براي انجام آن برنیانگیزد. در این صورت، چشیدن لذت آن عمل در وي 
انگیزه اي قوي براي انجام آن فراهــم مي آورد. تزکیه، چنان که پیش از این گفتیم، هم 
زمینه ســاز درک خود کمال است و هم زمینه ساز درک لذتي که در کمال وجود دارد. 
بنابراین، اگر کسي نفسي ُمزّکا داشته باشد، هم کمال خود را درک مي کند و هم لذت 
ناشــي از آن را و همین موجب پیدایش انگیزه در وي براي حرکت به ســمت کمال 

خود مي شود.
تزکیــه، همچنان که موجب پیدایش انگیزه براي حرکت در مســیر تکامل اســت، 
متقابــاًل موجب پیدایش انگیزه در متربي براي دوري از اســباب نقص و انحطاط نیز 
مي شــود. چرا که تزکیه موجب مي شود فرد نقص و انحطاط واقعي خود و نیز درد و 
رنج ناشي از آن را درک کند و همین موجب مي شود شخص از هر چه موجب نقص 
و انحطاط است دوري کند. بدین ترتیب، تزکیۀ نفس همانند سامانه اي است که مسیر 
صحیح را نشــان داده و در هنگام انحــراف از آن اخطار الزم را صادر و به منزلۀ یک 

سامانۀ هدایت و پایش دروني خودکار عمل مي کند.
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گفتمان تربيتي معالجت )سالمت(
این گفتمان نخستین بار در آثار فارابي)فارابي، 1405: 23-24 و 1413: 240( مطرح 
شــده و پس از آن رواج پیدا کرده است)غزالي، بي تا: 66، مسکویه، 1371: 163؛ نراقي، 
بي تا: 37(. در این گفتمان نفس موجود زنده اي تلقي مي شــود که مانند هر موجود زندة 
دیگر دو حالت دارد: بیماري و سالمت. نفس در حالت سالمت کارکرد خاص خود را 
دارد، با نشــاط، فعال و سرزنده است و از چیزهایي که واقعاً براي وي مفید و سودمند 
است لذت مي برد. به عکس در حالت بیماري نفس کارکرد خاص خود را ندارد، دردمند 

و افسرده است و از چیزهاي واقعاً مفید و رشد دهنده لذت نمي برد. 
بیماري نفس چیست؟ سالمت آن کدام است؟ برخي مانند نراقي در جامع السعادات)بي تا: 
37( خود صفات رذیلت را بیماري نفس مي دانند. برخي دیگر مانند فارابي)1405: 24-23( 
بیماري نفس را صادر نشــدن افعال مناسب نفس ناطقه از آن مي دانند و ریشه و سبب آن 
را رذیلت مي نامند. البته، این دو بیان با هم قابل جمع هستند و با یکدیگر تعارضي اساسي 
ندارند، هر چند به نظر مي رسد بیان فارابي دقیق تر است. از نظر فارابي صفات رذیلت منشأ 
بیماري هستند، نه خود بیماري؛ بیماري نفس حالتي است که موجب مي شود نفس نتواند 
افعال مناســب نفس ناطقه را انجام دهد. دربارة سالمت نفس ظاهراً اختالفي وجود ندارد 
و همگي)فارابي، 1413 ق: 24-23؛ غزالي، بي تا: 66؛ نراقي، بي تا: 37(، ســالمت نفس را 
در آراسته شدن کاخ نفس به فضایل مي دانند و رفع رذایل را مقدمۀ آن به شمار مي آورند. 

بر این اساس، معالجۀ نفس فرایندي دو عنصري است: رفع رذایل و کسب فضایل. 
براي معالجۀ نفس نخست باید رذایل را که سبب بیماري هستند با روش هاي مناسب از 
میان برد و ســپس فضایل را در آن پرورش داد. در یک کالم، معالجۀ نفس همان تزکیۀ 
نفس است. نفس را باید از رذایل پاک کرد و به فضایل اخالقي آراست. بدین ترتیب، در 

این گفتمان هدف تربیت سالمت نفس و فرایند تربیت تزکیۀ نفس است.
تفاوت این گفتمان با گفتمان سعادت در این است که این گفتمان سعادت را چیزي 
جز ســالمت نفس نمي داند، در حالي که تلقي گفتمان سعادت از سعادت بسیار فراتر 
و وســیع تر از سالمت نفس اســت و عالوه بر آن، علم به حقایق را نیز شامل مي شود. 
همچنین گفتمان معالجت)سالمت(، تزکیه را تمام فرایند تربیت مي داند؛ در حالي که در 

گفتمان سعادت، تزکیه یک جزء از فرایند تربیت است. 
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گفتمان تربيتي ریاضت
این گفتمان در آثار عرفا و متصوفه مطرح شده است. در این گفتمان هدف تربیت با 
عبارت هاي گوناگوني مانند »وصول به حقیقت«، »توحید«، »معرفئ اهلل« و »فناء« به تصویر 
کشیده شده است. هدف غایي تربیت در این گفتمان وصول به حقیقت است. حقیقت به 
منزلۀ مغز و شریعت به منزلۀ پوست و طریقت حرکت از شریعت به سوي حقیقت است 
و حقیقت از نظر عارفان، چنان که شهید مطهري)1362: 193( گفته است، رسیدن به مقام 
توحید است. اما توحید مورد نظر عارفان هم با توحید مورد نظر عوام - شناخت تقلیدي 
- و هم با توحید مورد نظر فیلســوفان - شناخت برهاني - متفاوت است. توحید مورد 
نظر عارفان از جنس شــهود است؛ بدین معنا که عارف به درجه اي از کمال مي رسد که 
در جهان چیزي غیر از خدا نمي بیند و هر موجودي غیر از خدا حتي خود را جلوه اي از 
جلوه هاي الهي مي ببیند و این همان مقام فناء في اهلل است. پس وصول به حقیقت، توحید، 
معرفت اهلل و فناء همگي بیانگر یک واقعیت و حقیقت اند که غایت و هدف غایي تربیت 
است. البته، اگر بخواهیم دقیق تر سخن بگوییم، توحید مورد نظر عارفان مراتبي دارد که 
باالترین مراتب آن فناء في اهلل اســت و فناء في اهلل مقامي اســت که در آن عارف همۀ 
موجودات را جلوه اي از جلوه هاي الهي مي داند و غیر از خدا هیچ نمي بیند حتي خودش را.
فرایند رســیدن به این هدف سیر و سلوک است که طي آن سالک منازل و مقاماتي 
را پشت ســر مي گذارد و در نهایت به مقصد، یعني توحید، مي رسد. در سیر و سلوک 
وارداتي بر قلب ســالک وارد مي شود و تجربیاتي کسب مي کند و کشف و شهودهایي 
براي او دست مي دهد که همگي زمینه ساز رسیدن به مقصد هستند. دربارة تعداد مراحل 
و منازل و مقامات نظرات مختلفي گفته شــده است. برخي از چهار مقام اصلي و چهار 
مقام فرعي، برخي از هفت منزل و مقام، برخي از ده و برخي از صد منزل و مقام سخن 
گفته اند)برنجــکار، 1378: 159(. برخي نیز از هزار و هزار و یک مقام ســخن به میان 

آورده اند)پناهي، 1378: 218(.
ابن ســینا)1375: 145( در تبیین و تشــریح جامع و زیباي خود از مقامات عارفان، 
ســیر و ســلوک را نوعي ریاضت مي داند. البته از نظر وي ریاضت نه به معناي تحمیل 
انواع شکنجه ها و مشقات و ســختي هاي رنج آور بر نفس، چنان که در کاربرد این واژه 
در زبان فارسي رایج است، بلکه به معناي تمرین و ممارست است؛ تمرین و ممارستي 
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 که مقصود آن آماده کردن و پرورش روح براي رســیدن به مقصد واالي توحید اســت
)مطهري، 1362: 233(. بنابراین، فرایند رسیدن به هدف تربیت در این گفتمان یک چیز 
اســت که خود عارفان و صوفیان آن را ســیر و سلوک و ابن سینا آن را ریاضت خوانده 

است.
ابن سینا معتقد است ریاضت سه هدف را دنبال مي کند. هدف نخست دور کردن موانع 
از مسیر سیر و سلوک است، زیرا تا مسیر هموار و بدون مانع نباشد، حرکت در آن سخت 
و دشوار خواهد بود و چه بسا همین دشواري مانع ادامۀ مسیر و نیل به مقصد گردد. این 
موانع عمدتاً چیزهایي است که انسان طبیعتاً به آن ها عالقه مند است مانند مال و ثروت، غذا، 
لباس، مســکن و دیگر وسایل، اسباب لذت و رفاه. هدف دوم رام کردن نفس اماره براي 
نفس ناطقه است. سالک در صورتي مي تواند مسیر رسیدن به حقیقت را با موفقیت طي کند 
که قواي نفس اماره از قبیل قوة شهویه و غضبیه کاماًل مطیع نفس ناطقه باشد و نفس ناطقه 
را در رسیدن به مقصود همراهي کنند. این غرض با ریاضت به دست مي آید. هدف سوم 
تلطیف روح است به گونه اي که بتواند پذیراي جلوه هاي الهي گردد )ابن سینا، 1375: 145(. 
خواجه نصیرالدین طوسي )1375، جلد 3: 381-383( در شرح این بخش از سخنان 
ابن ســینا مي نویسد: هدف و مقصد نهایي ریاضت در صورتي حاصل مي شود که نفس 
انسان استعداد و آمادگي الزم را به دست آورده باشد. این استعداد و آمادگي همان است 
که ابن ســینا آن را »تلطیف روح« خوانده اســت. اما تحقق این استعداد در گرو دو چیز 
است: رفع موانع بیروني که ابن سینا از آن به رفع موانع سیر و سلوک تعبیر کرده و رفع 
موانع دروني که ابن ســینا آن را رام کردن نفس اماره در برابر نفس ناطقه خوانده است. 
پس، ریاضت یک هدف ایجابي دارد که همان تلطیف روح است و دو هدف سلبي که 

عبارت اند از رفع موانع بیروني و دروني. 
گرچــه واژة تزکیه در این گفتمان زیاد به کار رفته اســت، اما معنایي که از آن اراده 
شــده اســت اندکي ابهام دارد. با وجود این، آنچه مسلَّم اســت این است که تزکیه در 
 ایــن گفتمان شــامل پاک کردن نفــس از صفــات و عقاید مذموم اســت. غزالي در 
كتاب  اربعين در بخش »تزکیۀ قلب از اخالق بد«)غزالي، 1368، ترجمه برهان الدین حمدي:
 107 - 183( و در کتاب ميزان العمل، تزکیه را در همین معنا به کار برده و آن را هدف 
ریاضت مي داند)غزالي، 1409 ق، تحقیق احمدشــمس الدین: 64(. نجم الدین رازي در 
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مرصاد العباد )1386: 185-212( نیز تزکیه را به معناي پاک کردن دل از صفات رذیلت 
و در مقابل تحلیه ـ آراستن نفس به صفات الهي ـ به کار برده است. 

اما این که در این گفتمان، تزکیه افزون بر رفع رذایل، شامل »آراسته شدن نفس به صفات 
فضیلت« هم مي شــود، چندان روشن نیســت. برخي مانند نجم رازي تزکیه را افزون بر 
پیراستن نفس از رذایل شامل آراستن نفس به فضایل هم مي دانند )نجم الدین رازي، 1386: 
179 و 182ـ183(. در این صورت این سؤال مطرح مي شود که از نظر نجم رازي تزکیه چه 
تفاوتي با تحلیه دارد که وي تزکیه را در مقابل آن به کار برده است. به نظر مي رسد که وي 
صفات را به دو دسته تقسیم مي کند: صفات بشري که ریشه در قوة شهویه و غضبیه دارند 
و صفات ربوبي مانند رحمانیت و رحیمیت و رزاقیت. تزکیه عبارت است از پیراستن نفس 
از رذایل بشــري و آراستن آن به فضایل بشري و تحلیه عبارت است از آراستن نفس به 
صفات ربوبي. وي در این باب مي گوید: »پس کمال مرتبۀ روح در تحلیۀ روح آمده است 
به صفات ربوبیت تا خالفت آن حضرت را شاید.«)همان: 210(. به نظر مي رسد این معنا از 
تزکیه به صورت ناخودآگاه در این گفتمان رواج و مقبولیت بیشتري یافته و در بیشتر موارد 
این واژه آگاهانه یا ناآگاهانه در این معنا به کار رفته است. با وجود این، با اندکي مسامحه 
مي توان گفت در این گفتمان نیز تزکیه در معناي کســب فضایل و رفع رذایل به کار رفته 
اســت، هرچند فضایل در این گفتمان قلمروي وسیع تر دارد و عالوه بر فضایل متعارف، 

فضایل الهي مانند رحمانیت و رحیمیت و غیره را هم در بر مي گیرد.

جایگاه و نقش تزکيه در گفتمان تربيتي ریاضت
پس از روشن شدن هدف و فرایند تربیت و پس از روشن شدن معناي تزکیه در این 
گفتمان )گفتمان ریاضت(، اکنون نوبت بررسي جایگاه و نقش تزکیه است. چنان که پیش 
از این گفتیم، تزکیه در این گفتمان معادل بخش سلبي ریاضت یعني از بین بردن موانع 
دروني و بیروني و به عبارت روشن تر، به معناي رفع رذایل و کسب فضایل بشري است.
تزکیه در این گفتمان بخش مهمي از فرایند تربیت را تشکیل مي دهد و این نقش و 
جایگاه چنان مهم و برجسته و چشمگیر است که گاه کل این فرایند تزکیه و تصفیه تلقي 
شده است. تزکیه به دلیل این جایگاه مهم، سه نقش اساسي بر عهده دارد: معرفت بخشي، 

سالمت بخشي، اصالح ذائقه. 



جايگاه و نقش تزكيه در گفتمان هاي تربيتي
گفتمان سعادت، گفتمان سالمت، گفتمان رياضت و گفتمان قرآني(

57

41 - 66

ë سال دوم
ë شمارة 3

ë شمارة پیا پی 4
ë پاییز 1396

1. معرفت بخشي
در ایــن گفتمان تزکیه نقش ویژه اي دارد؛ نقشــي که در هیچ یــک از گفتمان های 
دیگر مطرح نیســت و حتي با آن مخالفت مي شود. این گفتمان معتقد است نفس انسان 
 مي تواند از راه قلب)در مقابل عقل و حواس جسماني( حقایق را درک کند. برخي از این 
حقایق ـ آن هم ســطوحي از آن ها ـ از طریق عقل نیز البته، قابل درک هستند. اما درک 
بسیاري از آن ها منحصراً در توان قلب است و عقل و حواس از آن بي بهره اند. افزون بر 
این، نفس از راه قلب مي تواند حقایق را مشــاهده کند که در مقایسه با ادراک عقلي که 

ادراکي مفهومي و با واسطه است بسیار کامل تر و عمیق تر است. 
 نجم الدین رازي)1386: 314( براي کشــف و شــهود قلبي مراتبي بیان کرده است: 
الف( کشــف نظري که در آن اسرار معقوالت درک مي شود؛ ب( مکاشفات دلي که در 
آن برخي حقایق براي قلب سالک مشهود مي شود؛ ج( مکاشفات سري یا کشف الهامي 
که در آن اســرار آفرینش و حکمت وجود هر چیز ظاهر مي شود؛ د( مکاشفات روحي 
که در آن بهشت و جهنم و مالئکه و مکالمات آنان کشف مي شود؛ و ه( مکاشفات خفي 

روحي که جز به خاصان حضرت ندهند.
قلب انســان در صورتي مي تواند این حقایق را درک کند که از آلودگي ها تصفیه و 
تزکیه شده و با سوهان ریاضت صیقل یافته باشد. دل هر اندازه تزکیه شده باشد، به همان 
اندازه از قابلیت و توانایي مشــاهدة حقایق برخوردار مي گردد. دل انسان براي دریافت 
حقایق ملکوتي از پنج حس باطني، شنوایي، بساوایي، بویایي و چشایي برخوردار است. 
هنگامي که قلب سالم باشد، این حواس مي توانند حقایق ملکوتي را درک کنند. به گفتۀ 
نجم الدین رازي )1368: 191-194(، دل چشــمي دارد که غیب را با آن مشاهده مي کند. 
گوشــي دارد که کالم اهل غیب و کالم حق مي شــنود. مشامي دارد که با آن بوي غیبي 
مي شنود و کامي دارد که محبت و حالوت ایمان و طعم عرفان را مي چشد. مراد از قلب 
َ به قلٍب َسلِیٍم« )حج، 89( و قلب کور در آیۀ شریفۀ  سلیم در آیۀ کریمۀ »إاِلَّ َمْن أَتَي اهللَّ

ُدورِ« )شعراء، 47( همین است.  »َولَِکن تَْعَمي الُْقُلوُب الَّتِي فِي الصُّ
بدین ترتیب، از آنچه گفتیم روشــن شــد که تزکیه با از میان بردن صفات رذیلت، 
ســالمت را به نفس بازمي گرداند و از این طریق ذائقه نفس را اصالح، توانایي و انگیزة 
الزم براي حرکت در مسیر رشد و کمال را به نفس اعطا مي کند و از سوي دیگر، موجب 
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دســتیابي نفس به معرفت حقایق ملکوتي مي شــود. تزکیه از این طریق زمینه را براي 
تحلي نفس به صفات ربوبي فراهم مي آورد. نفس پس از تحلیه مي تواند به حقیقت که 

همان توحید است دست یابد.

2. سالمت بخشي و توان بخشي
یکي از نقش هاي مهم تزکیه در این گفتمان معالجۀ بیماري هاي نفس و بازگرداندن 
سالمت به آن اســت. چنان که انسان بیمار نمي تواند وظایف محوله را به درستي انجام 
دهد و از تحصیل مصالح و منافع و دفع ضرر و زیان خود عاجز اســت، نفس بیمار نیز 
نمي تواند آنچه را که باید، به درستي به انجام برساند و از حرکت در مسیر رشد و کمال 
خــود باز مي ماند. آنچه نفس و اعضاي آن را بیمار و ناتوان و زمین گیر مي کند، صفات 
رذیلت است. تزکیه این صفات رذیلت را که منشأ بیماري هاي گوناگون قلب هستند، از 
میان مي برد و سالمت را به آن بازمي گرداند و در نتیجه، نفس شادابي و توانایي الزم براي 

حرکت در مسیر رشد و کمال خود را به دست مي آورد )نجم الدین رازي، 1368: 183(.
این نقش در گفتمان معالجت)ســالمت( نیز بســیار برجســته و مهم است. در گفتمان 

سعادت نیز این نقش مورد توجه است، اما به مراتب کمتر از دو گفتمان دیگر.

3. اصالح ذائقه
یکي دیگر از نقش هاي تزکیه در این گفتمان، اصالح ذائقه نفس است)نجم الدین رازي، 
1368: 193(. ذائقــۀ نفس در حالت بیماري تغییر یافتــه، از حالت طبیعي خود خارج 
مي شــود و به همین سبب از فعالیت هایي لذت مي برد و به اموري گرایش مي یابد که با 
امیال و هواهاي نفس حیواني سازگار است. پس اگر به حال خود رها شود، خود به خود 
به سوي شهوت و غضب گرایش مي یابد. ولي همین نفس هنگامي که سالمت خود را 
بازیابــد، ذائقه اش به حالت طبیعي برمي گردد و از فعالیت ها و اموري لذت مي برد که با 
بعد انســاني و ملکوتي انسان سازگار اســت و اگر به حال خود رها شود، بدون نیاز به 
عامل بیروني، خود به خود به این امور رومي آورد. البته، این امر اختصاص به نفس ندارد. 
بدن نیز در حالت بیماري از چیزهایي لذت مي برد که در حالت ســالمت از آن ها متنفر 
اســت و از چیزهایي متنفر مي شود که در حالت سالمت از آن ملتذ است. براي نمونه، 
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در برخي بیماري ها انسان به خوردن خاک عالقه مي یابد یا از خوردن غذایي لذیذ مانند 
کباب هیچ لذتي نمي برد. 

به هر حال، یکي از نقش هاي تزکیه در این گفتمان این است که ذائقۀ نفس را اصالح 
کرده آن را به حالت طبیعي و فطري خود بازمي گرداند و در نتیجه، نفس به فعالیت ها و 
امور مناسب با بُعد انساني و ملکوتي گرایش پیدا کرده و از امور مناسب با بُعد حیواني 

که منشأ انحطاط نفس اند متنفر مي شود. 
اصالح ذائقه نقش بسیار مهم و اساسي در تربیت دارد. اگر نفس سالم باشد، به صورت 
طبیعي عالقه و انگیزه براي حرکت در مسیر دستیابي به حقیقت را دارد و تنها باید وي را 
در پیمودن این مسیر هدایت و یاري کرد، به خالف نفس بیمار که پیوسته به مسیر گمراهي 
و انحطاط گرایش دارد و باید وي را با تدابیر گوناگون از راه هاي گمراهي به راه حقیقت 
کشاند و مراقب بود تا از این راه منحرف نشود. این نقش همان است که در گفتمان سعادت 
از آن بــا عنوان منبع انگیــزش در جهت کمال تعبیر کردیم. معذالک، آن اندازه که در این 

گفتمان بر این نقش تأکید مي شود در گفتمان سعادت بر آن تأکید نمي شود.

گفتمان تربيتي قرآني
دربارة هدف غایي تربیت اسالمي نظریات گوناگوني مطرح شده است. برخي خود 
خدا )پژوهشگاه حوزه و دانشــگاه، 1387: 33(، برخي قرب به خدا )فتحعلي؛ مصباح 
و یوســفیان، 1390: 215(، برخي عبودیت )باقري، 1388: 83( و برخي حیات طیبه را 
)باقري، 1387: 85( هدف غایي تربیت اسالمي دانسته اند. در این مقاله درصدد بررسي 
این نظریات نیستیم، ولي آنچه معروف تر و مشهورتر است، نظري است که قرب به خدا 

را هدف غایي تربیت اسالمي مي داند و ما همین نظر را مالک قرار مي دهیم.
فرایند تربیت از منظر اســالم شــامل دو عنصر است: تعلیم و تزکیه. خداوند متعال 
در ســه آیه )بقره، 129؛ آل عمران، 164 و جمعه، 2(، رســالت پیامبران را تعلیم کتاب، 
حکمت1 و تزکیۀ روح و جان مردم دانســته اســت. معروف ترین این آیات آیۀ 2 سورة 
یهِْم َویَعلُِّمُهُم  نُْهْم یتُْلو َعَلیهِْم آیاتِهِ َویَزکِّ ییَن َرُسواًل مِّ جمعه است: »ُهَو الَِّذي بََعَث فِي اْلُمِّ
الِْکتَاَب َوالِْحْکَمَۀ َوإِن َکانُوا مِن َقبُْل لَفِي َضاَلٍل مُّبِیٍن«؛ او کسي است که در میان بي سوادان، 

1. تالوت آیات یکي از مصادیق تعلیم است و عنصر جداگانه اي نیست.
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رسولي از خودشان برانگیخت تا آیات خدا را بر آنان تالوت کند و آنان را تزکیه کند و 
کتاب و حکمت بیاموزد؛ گرچه پیش از این در گمراهي آشکاري بودند.

از نظر اســالم، تزکیه که به معناي پاک کردن آلودگي ها از چهرة جان اســت، چند 
کارکرد و نقش دارد. اولین نقش آن سالمت بخشي به روح و جان آدمي است. در آیات 
متعددي از قرآن کریم، کساني که مبتال به برخي صفات رذیله مانند نفاق هستند، بیمار 
تلقي شــده اند. براي مثال، خداوند متعال منافقان را بیمار دل مي داند و مي فرماید: »في  
ُ َمَرضاً« )بقره، 10(. اگر جان آلوده به صفات رذیلت بیمار است،  ُقُلوبِهِْم َمَرٌض َفزاَدُهُم اهللَّ
تزکیه نفس که این صفات را از میان برمي دارد، در واقع، بیماري روح و جان را از میان 

برمي دارد و به جاي آن سالمت و شادابي و سرزندگي را به آن هدیه مي کند. 
دومین نقش تزکیه در گفتمان قرآني تربیت، اصالح ذائقۀ روح آدمي است. این نقش 
پیامد طبیعي نقش اول اســت. روح بیمار ذائقه اش هم بیمار است و به چیزهایي تمایل 
دارد که در حالت سالمت به آن ها تمایلي ندارد و از چیزهایي متنفر است که در حالت 
ســالمت از آن ها تنفري ندارد. هنگامي که روح و جان از بیماري ها و عوامل بیماري زا 
نجات پیدا کرد، ذائقه اش اصالح مي شود و خود به خود به خوبی های واقعي گرایش پیدا 
مي کند و از بدی های واقعي گریزان مي شود. خداوند متعال در برخي آیات دربارة کفار 
و مشرکان مي فرماید: »ُزیَن لَُهْم ُسوُء أَْعَمالِهِْم«، اعمال ناپسندشان در نظر آنان زینت داده 
شده است ]و آن ها آن اعمال را زیبا مي بینند و به آن گرایش مي یابند[ )توبه، 36(؛ و در 
َن الُْمْشــِرکِیَن َقتَْل أَْوالَدِِهْم ُشَرَکآُؤُهْم لِیْرُدوُهْم  آیۀ دیگر مي فرماید: َوَکَذلَِک َزیَن لَِکثِیٍر مِّ
َولِیْلبُِســواْ َعَلیهِْم دِینَُهْم َولَْو َشاء اهلّلُ َما َفَعُلوُه ...)انعام، 137( و این گونه براي بسیاري از 
مشرکان، بتانشان کشتن فرزندان شان را آراستند تا هالک شان کنند و دین شان را بر آنان 

مشتبه سازند و اگر خدا مي خواست چنین نمي کردند.
سومین نقش تزکیه معرفت زایي است. براساس آیات قرآن یکي از آثار تقوا که نتیجۀ 
تزکیه اســت، بینش دقیق و عمیقي اســت که به صاحب تقوا قدرت تشخیص و تمییز 
حق از باطل را مي دهد. یا أَیَهــا الَِّذیَن آَمنُواْ إَن تَتَُّقواْ اهلّلَ یْجَعل لَُّکْم ُفْرَقاناً)انفال، 29(؛ اي 
کساني که ایمان آورده اید اگر تقوا پیشه کنید، خداوند براي شما فرقان قرار مي دهد. فرقان 
یعني توانایي تشــخیص حق از باطل. پیامبر گرامي اسالم نیز در روایتي فرموده است: »َما 
ِ َعزَّ َو َجلَّ أَْربَعِیَن َصبَاحاً إاِلَّ َجَرْت ینَابِیُع الِْحْکَمۀِ مِْن َقْلبِهِ َعَلي لَِســانِه«  أَْخَلــَص َعبٌْد هلِلَّ
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)مجلســي،1404 ج 67: 242(؛ بنده اي نیست که چهل روز خود را براي خدا خالص کند 
مگر اینکه چشــمه هاي حکمت از قلبش به زبانش سرازیر مي شود. با وجود این، معرفت 
ناشي از تزکیه موجب بي نیازي فرایند تربیت از تعلیم نمي شود. در گفتمان تربیتي قرآن، هم 
به تزکیه و معرفت ناشي از آن نیاز است، هم تعلیم و دانش برآمده از آن و به همین جهت، 
بر آموزش و یادگیري در اســالم بسیار تأکید شده است. بنابراین، گفتمان تربیتي اسالم با 
گفتمان سالمت که تربیت را کاماًل بي نیاز از تعلیم مي داند مخالف است؛ چنان که با گفتمان 
ریاضت که دانش ناشي از تزکیه را جایگزین تعلیم مي داند، ناسازگار است و معتقد است 

دانش ناشي از تزکیه نمي تواند جایگزین دانش حاصل از تعلیم باشد.

 نمودار 1 . تحلیل تطبیقي گفتمان هاي قرآني، سالمت، رياضت و سعادت

نقش در تربیت = عامل تحقیق هدف

جايگاه در فرآيند = همه  فرآيند تربیت / اصلی

فرآيند تربیت = تزکیه
هدف تربیت = سالمت نفس

هدف تربیت = حقیقت
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سامانة هدايت
ش/ 

 منبع انگیز
 در تربیت =

نقش

سعادت
ل و 
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نقش در تربیت = سالمت بخشی و توان بخشی/ اصالح ذائقه و انگیزه/ 
معرفت بخشی/ عامل مستقیم و غیرمستقیم دست يابی به حقیقت

ت / 
رآيند تربی
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در ف
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تعلیم
 ارز 

هم
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جايگاه در فرآيند = جزئی از  فرآيند تربیت / اصلی

 اولتقریر

 دومتقریر
 گفتمان ها
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بحث و نتيجه گيري 
چنانکـه پیـش از ایـن گفتـه شـد، هـدف از انجـام ایـن پژوهـش بررسـي تطبیقـي 
جایـگاه و نقـش تزکیـه در گفتمان هاي تربیتي، گفتمان سـعادت، سـالمت، ریاضت و 
گفتمـان تربیتـي قرآني اسـت. روش پژوهـش تحلیلي اسـت که به طور عمیق اسـناد، 
پایان نامه هـا، گزارش هـاي پژوهشـي نمونه بـرداري و مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد 
و همزمـان بـا جمـع آوري داده هـا، فرآینـد دسـته بندي، تعبیـر و تفسـیر آن هـا انجـام 
شـد. نقـش و جایـگاه تزکیـه در هـر یـک از گفتمانها و شـباهتها و تفاوتهـاي آنها در 
نمـودار 1 آمـده اسـت. چنان کـه در نمودار 1 آمده اسـت، در هر سـه گفتمـان تربیتي 
سـعادت، سـالمت و ریاضـت، تزکیـه یکـي از عناصـر مهم اسـت و جایـگاه و نقش 
ویـژه اي دارد، به گونـه اي کـه بـدون تزکیـه همـۀ ایـن گفتمان هـای تربیتـي ناقـص 

هسـتند و نمي تواننـد بـه هـدف خـود دسـت یابند.

ـ گفتمـان معالجـت بـا دو گفتمـان دیگـر یـک تفـاوت اساسـي دارد و آن 
این کـه در ایـن گفتمـان افـق تربیـت محـدود و سـقف تربیـت کوتـاه اسـت. در 
ایـن گفتمـان، سـالمت نفـس، غایـت و نهایـت تربیـت اسـت؛ در حالـی کـه در 
گفتمان هـای دیگـر افـق تربیـت فراتـر و سـقف بنـاي تربیـت بلندتـر اسـت. بـه 
همیـن جهـت، مي تـوان گفتمـان معالجـت را نـه گفتماني مسـتقل، بلکه بخشـي 

مقدماتـي از گفتمان هـای دیگـر دانسـت.

ـ گرچـه تزکیـه در همـۀ ایـن گفتمان هـا مقامي بلنـد دارد، مقـام و جایگاه آن 
در همـۀ ایـن گفتمان هـا یکسـان نیسـت. در گفتمـان سـعادت، تزکیـه بخشـي از 
فراینـد تربیـت اسـت و بخـش دیگـر آن تعلیـم اسـت. در گفتمـان معالجت همۀ 
فراینـد تربیـت تزکیـه اسـت. در گفتمـان ریاضت، تزکیـه جزئـي از فرایند تربیت 
اسـت و جـزء دیگـر آن، تحلیـه اسـت. تزکیـه مقدمـه و شـرط الزم بـراي تحلیه 
اسـت. بنابرایـن، تزکیـه جـزء عمـده و بسـیار سرنوشت سـاز در گفتمـان تربیتـي 
ریاضـت اسـت؛ هـم نقـش مسـتقیم و بي واسـطه در تحقـق هـدف گفتمـان دارد 
و هـم نقـش بـا واسـطه)با واسـطۀ تحقـق تحلیـه(. بنابرایـن، بـدون تزکیـه هیـچ 

پیشـرفتي در تربیـت حاصـل نمي شـود.
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ـ بررسـي و مقایسـۀ جایـگاه و نقـش تزکیـه و تعلیـم در ایـن گفتمان هـا مـا 
را بـه مطلـب مهـم دیگـري دربارة جایـگاه تعلیـم راهنمایـي مي کنـد. در گفتمان 
سـعادت، تعلیـم جایـگاه و نقشـي هم تـراز و هم ارز بـا تزکیه دارد. ولـي در تقریر 
دوم از سـعادت، نقـش تعلیـم برتـر از تزکیـه و نقـش تزکیـه نقشـي فرعـي و 
زمینه سـاز اسـت. در مقابـل، در گفتمـان سـالمت و گفتمان ریاضـت، تعلیم اصاًل 
جایگاهـي نـدارد؛ زیـرا در گفتمان سـالمت کل فراینـد تربیت، تزکیه اسـت و در 
گفتمـان ریاضـت نیـز بخـش دیگر فراینـد تربیـت، نه تعلیـم، بلکه تحلیه اسـت؛ 
و اگـر تحلیـه را هـم بخشـي از تزکیـه بدانیـم)از ایـن جهـت کـه تحلیه آراسـتن 
نفـس بـه صفـات اخالقـي الهي اسـت و ایجـاد فضایل بخشـي از تزکیه اسـت(، 
در گفتمـان ریاضـت نیـز کل فراینـد تربیـت همـان تزکیـه اسـت؛ به ویـژه اگـر 
ایـن را در نظـر بگیریـم کـه از نظـر ایـن گفتمـان، تزکیـه معرفت آفرین اسـت و 
 مي توانـد معرفـت شـهودي را بـه انسـان هدیـه کنـد و از ایـن طریق جـاي تعلیم 

را پر کند.

ـ در گفتمـان تربیتـي قرآنـي تزکیـه بخشـي از فراینـد تربیـت اسـت و بخش 
دیگـر آن تعلیـم اسـت. بنابرایـن، گفتمـان تربیتـي قـرآن بـا گفتمـان سـالمت که 
همـۀ فراینـد تربیـت را تزکیـه مي دانـد مخالـف اسـت. همچنیـن گفتمـان تربیتي 
قرآنـي بـا گفتمـان ریاضت، کـه براي تعلیـم جایگاهـي در فرایند تربیـت در نظر 
نگرفتـه اسـت، مخالف اسـت. در گفتمـان قرآني، تعلیـم بخشـي از فرایند تربیت 
و هـم ارز بـا تزکیه اسـت. همچنین گفتمان قرآنـي با تقریـر دوم از گفتمان تربیتي 
سـعادت، کـه تزکیـه را تنها زمینه سـاز سـعادت مي دانـد و براي آن نقش مسـتقیم 
قائـل نیسـت، نیـز مخالف اسـت؛ چرا کـه در گفتمـان قرآني تزکیه نقش مسـتقیم 
در تحقـق هـدف یعنـي قرب الـي اهلل دارد و این نقـش هم ارز نقش تعلیم اسـت. 
بدیـن ترتیـب، گفتمـان تربیتـي قرآني به لحـاظ جایگاه و نقشـي که بـراي تزکیه 
در فراینـد تربیـت قائل اسـت، از میان این سـه گفتمـان به گفتمان سـعادت)البته، 
بـا تقریـر اولـش( بسـیار نزدیـک اسـت؛ هرچند بـه لحاظ هـدف با ایـن گفتمان 
نیـز تفـاوت دارد. زیـرا در گفتمان سـعادت، هدف دسـتیابي به کمـال عقل نظري 
و عقـل عملـي اسـت و ایـن بـا هدف تربیـت در گفتمـان قرآني که قـرب الي اهلل 
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اسـت، یکسـان نیسـت. البتـه، ممکـن اسـت گفته شـود که کمـال عقـل نظري و 
عقـل عملـي مقدمـۀ قـرب الـي اهلل یـا عیـن آن اسـت؛ ولي ایـن توجیـه و تأویل 

اسـت. تأمل  محل 

ـ افـزون بـر گفتمـان تربیتـي قرآني، سـه گفتمان دیگـر نیز متعلق بـه فرهنگ 
و تمـدن اسـالمي هسـتند و در همـۀ ایـن گفتمان هـا تزکیـه نقشـي بي بدیـل و 
غیرقابـل انـکار دارد. ایـن یکـي از وجـوه تمایـز تعلیـم و تربیـت اسـالمي بـا 
نظام هـای تربیتـي جدیـد معاصـر اسـت کـه عمدتـًا در غـرب بعـد از رنسـانس 
پدیـدار شـده، رشـد کـرده و سـپس بـه کشـورهاي دیگـر صـادر شـده اند و اگر 
مسـتقیمًا از غـرب وارد نشـده اند تحـت تأثیـر آن نظام هـا بـه وجـود آمده اند. نیم 
نگاهـي بـه تعلیـم و تربیت رایج در حوزه هـاي علمیۀ ایران و مقایسـۀ آن با تعلیم 
و تربیـت جدیـد بـه خوبـي ایـن تمایـز را نشـان مي دهد و شـاید همیـن تفاوت 
یکـی از علـل ناکامي هـاي تربیتـي آمـوزش و پـرورش جدیـد در زمینـۀ اخالقي 
و دینـي باشـد. بنابرایـن، اگـر بخواهیـم آمـوزش و پرورشـي بومـي، هماهنگ با 
فرهنـگ اسـالمي و ایرانـي داشـته باشـیم، به ناچـار بایـد تزکیـه در آن جایگاه و 
نقشـي هـم ارز بـا تعلیـم داشـته باشـد. در آمـوزش و پرورش کشـور مـا، گرچه 
در اسـناد مکتـوب آن  جایـي بـراي تزکیـه در نظر گرفته شـده، امـا آن جایگاه در 
مقایسـه بـا تعلیـم، فرعـی اسـت و در مقـام عمـل تنهـا بـه تعلیـم توجه شـده و 
تزکیـه هیـچ جایگاهی نـدارد. براي رفع ایـن نقیصه و اختصاص جایگاه مناسـب 

بـه تزکیـه در آمـوزش و پـرورش، برنامـۀ زیر پیشـنهاد مي شـود:

- تبدیـل شـدن تزکیـه در کنـار تعلیـم، به عنوان یکـي از اهداف اصلـی برنامه 
مـدارس در همـۀ مقاطع و همۀ سـال ها و مطالبۀ آن توسـط مسـئوالن.

- تدویـن برنامـۀ تزکیـه بـراي هـر مقطـع تحصیلـي و هـر سـال تحصیلـي، 
دانش آمـوزان. ویژگی هـای  بـا  متناسـب 

- تعییـن نقـش هـر یـک از کادر مدرسـه، اعـم از مدیـر، ناظـم و معلمـان 
در اجـراي برنامـۀ تزکیـه و تـدارک آموزش هـای تکمیلـي بـراي ایـن افراد 

معلمـان. به ویـژه 



جايگاه و نقش تزكيه در گفتمان هاي تربيتي
گفتمان سعادت، گفتمان سالمت، گفتمان رياضت و گفتمان قرآني(
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- تدویـن سـامانۀ ارزشـیابي برنامـۀ تزکیـه. ایـن سـامانۀ ارزشـیابي بایـد بـه 
سـنجش نگرش هـا، رفتـار و صفـات دانش آمـوزان بپـردازد و از متمرکـز 

شـدن بـر سـنجش معلومـات جـداً بپرهیـزد.

- تدویـن سـامانۀ تشـویقي بـراي مـدارس و هـر یـک از کادر مـدارس که در 
ایـن زمینـه فعالیـت بیشـتر و موفق تـري دارند.
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 ë سال دوم
 ë 3شمارة
ë 4 شمارة پیاپی
ë 1396 پاییز
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