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 مي باشد.«تهذيب نفس در قرآن واحاديث » موضوع اين پژوهش 

مهمترين هدف در اين تحقيق ،ارائه اثري جامع در موضوع تهذيب ومتناسب با فهم جوان امروزي وكمك به 

 حل مشكالت اخالقي جامعه است. 

پاكسااازي وفرد مهذ ك كسااي اساات كه نفس به معاني گوناگوني از جمله جان و روان و...وتهذيب به معناي 

سه مرتبه مطمئنه        سان داراي  ساس نفس ان شد بر اين ا سنديده و نيكو و به دور از رذائل اخالقي با داراي اخالق پ

 ،لوّامه و امّاره است.

سركوك بعد         سازي و  سان مكلف به پاك ست و ان سان درآفرينش داراي گرايش به بدي ها و نيكي ها نفس ان

 ت،زيرا راه رسيدن به رستگاري تنها درآن است.منفي آن شده اس

اهميت تهذيب نفس به حدي اساات كه درقرآن آيات اخالقي بيشااتراز آيات احكاد ديده مي شااودوتهذيب  

 بزرگترين مبارزه و وظيفه بزرگ الهي وهدف بزرگ پيامبران است.

ل اجتماعي مانند و خود شناسي و...و عوام تهذيب نفس بوسيله عوامل فردي مانند توجه به فطرت

 مصاحبت و معاشرت با صاحبان فضائل  و مسئوليت دولت و... انجاد مي گيرد.
مهذك نبايد نفس را به خود واگذارد بلكه موظف به حراساات از آن اسااتس پاسااداري از نفس با تقوي وانجاد 

 اعمال مستحب صورت مي گيرد.

،اجتماعي مانند انصاااف،صاالس و ساااز. و ...  آثارتهذيب نفس فردي مانند صاابر و تسااليم در برابر حق و... 

ست و موانع تهذيب نفس در مواردي  از جانب خود فرد    واخروي مانند آمرز. پروردگار و خشنودي خداوند و... ا

است مانند خودپسندي و غفلت و...و مواردي متأثر از جامعه است مانند محيط نا مناسب و ...لذا بايد به هو. بود 

 راه تهذيب به كنار زد كه موانع را از سر

 

 ه



ويژگي اين پژوهش در مقايسااه با آثار پيش از خود ، برخورداري از ساااختار منطقي و نشمي شاايوا و تمركز 

ست .اين مطلب پنج           ستناد به آيات و روايات ا صورت روان با ا شترين عوامل و آثار و موانع به  ضوع و بيان بي مو

 بخش ذيل رادربر دارد.

يت تزكيه نفس،چگونگي تهذيب نفس،پاساااداري از نفس، آثارتهذيب نفس ،موانع مفهود شاااناساااي و اهم

 تهذيب نفس 

 كليدواژه ها ساخالق اسالمي ،نفس،تهذيب،تزكيه،طيّب،طهارت ،تقوي،اصالح نفس.

 

 

 

 

 

 

 

 
 


