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مقدمه
هدف از خلقت انسان رسیدن به قرب الهي است و این هدف
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قبل از پرداختن به تحلیل مطالب تعامل ظاهر و باطن برای نیل به
تزکیه ،واژگان و مفاهیم اصلي پژوهش را بررسي ميکنیم؛

جز با تزکیه و تهذیب نفس به دست نميآید.تهذیب نفس

ظاهر و باطن :منظور از ظاهر ،همه امور مشهودی است که از

جایگاه واالیي در زندگي انسان دارد و میزان تقرب به خدا و

انسان سر ميزند و مظهر آنها بدن است و باطن ،شئوني است که

رستگاری به میزان تزکیه و تهذیب او بستگي دارد.

قابل مشاهده نیست ،همچون فكر و نیت "(باقری:1384

(سجادی )112،1379،تزکیه و تربیت از جمله مهم ترین مسائلي

)90نیز"روح و کالبد دو جزء انسان هستند :یكي از آن دو،جزء

است که ادیان آسماني بدان پرداخته و سعادت حقیقي انسان را

شریف است و مانند لب است و جزء دیگر که جسد باشد قشر

بر مبنای رعایت آن تبیین نمودهاند .این تزکیه خود جنبههای

است؛یكي مانند درخت است و دیگری(نفس)ثمره ی آن.نفس

ظاهری و باطني دارد که شارع ادیان برای هر دو جنبه دستوراتي

راکب و جسد مرکوب آن است ،جسد مرکب از گوشت و

صادر کرده است .از این میان بخشي که مربوط به ظواهر است با

پوست و استخوان است و نفس جوهر سماوی روحاني است و

آداب و مناسک اجتماعي و ارتباط بین انسان ها و رعایت ادب،

ناطق نوراني است و باقي و دراک است"(سجادی  1379ج :1

نوع پوشش  ،قول و فعل آدميمربوط است؛ و بخشي که مربوط

")112در تعریف انسان باز اشاره به ظاهر و باطن او بدین گونه

به بواطن است به سلوک معنوی و تزکیه نفس و مراقبت از افكار

شده است"،انسان سه وجود دارد)1:انسان حسي که در معرض

و نیات و توجه به مراتب هستي و هستي آفرین مرتبط ميباشد.

فساد و فنا و زوال است)2 .انسان عقالني که همواره ثابت بوده و

دین مبین اسالم نیز از این امر مستثني نیست و به طور جد و

حقیقت انسان حسي است)3 .وجود شبحي برزخي که فاصله ی

بلكه عمیقتر و دقیقتر به مسئله اخالق در دو جنبه ظاهر و باطن

میان آن دو است که انسان نفسي هم نامیدهاند(".سجادی1373

انسان توجه کرده است ،چنانكه رسول گرامياسالم خود را متمم

ج .)319 :2پس ظاهر انسان هم امور مشهود و محسوس مانند

مكارم اخالق بر ميشمارند«اني بعثت التمم مكارم

اعمال و گفتار که از او صادر میشود و نیز جسد و جسم او هست

االخالق»(دیلمي.)174 :841

و باطن نیز تمام امور نامشهود اعم از انگیزه و نیات و نفسانیات و

اما این اخالق با تزکیه و تمرین به دست ميآید و از آنجا

ملكات ذهني ميباشد.

که دارای دو جنبه ظاهر و باطن است و این دو وجه با هم در

تزکیه :از ریشه "زکو" ميباشد که به معني رشد و نمو و طهارت

ارتباط تنگاتنگ و بلكه ناگسستني تا دم مرگ هستند ،لذا تعامل

است"زکو اصلّ یدل علي نمو و زیاده"(ابن فارس  1410ج:3

و همكاری بلكه تاثیرگذاری متقابل ظاهر و باطن انسان در سیر

)18-17مصطفوی در مورد واژه تزکیه ميفرماید که"معنای

تزکیه او یک امر مهم و بلكه حیاتي است .چرا که عدم توجه به

اصلي این ماده دور ریختن چیزی که حق نیست و خارج کردن

ظاهر در تزکیه و یا عدم توجه به باطن و قشری دانستن انسان

آن از متن سالم است مانند از بین بردن صفات رذیله از قلب و

هرکدام تبعات سوء از رفتار آدميرا در پي خواهند داشت و در

خارج کردن گناهان و اعمال ناپسند از برنامه حیات انساني و

نتیجه عدم شناخت صحیح از اصول و مباني اخالقي و معارف

پرداخت حق الناس از مال و "...ونیزمفاهیم " رشد

معنوی و عرفاني دین را منجر خواهد شد.

،افزایش،اصالح،طهارت،برکت،لیاقت "را نیز از لوازم و آثارآن

قرآن کریم به عنوان محور اساسي بحث ما از شناخت ظاهر و

ميداند(مصطفوی 1360ج. )133: 9عالمه طباطبایي در مورد

باطن انسان و سیر تزکیه او در اثر تعامل این دو ميباشد و کتب

تزکیه ميفرمایند":کلمه تزکیه که مصدر "یزکیهم "هست

احادیث و تفاسیر به عنوان تبین کننده و تفهیم گر آیات قرآني

مصدر باب تفعیل بوده و مصدر ثالثي مجرد آن"زکات"

مطرح شدهاند.

ميباشد که به معنای رشد و نموی که همراه خیر و برکت

و

باشد(طباطبایي  1417ج.)266 :19تزکیه نمودن انسان نفس
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مریم اسمعیلی و همکاران

خویش را بر دو گونه است  :اول تزکیه با عمل که امری

به نوعي ناظر به تربیت معنوی و اخالقي دانست.

پسندیده است«قد افلح من زکاها»(شمس )9/و همین معني

(مصطفوی 1360،ج)108 : 6

مقصود ميباشد .دوم تزکیه با گفتار مثل اینكه انسان عادلي بر

ضرورت تزکیه ظاهر و باطن :مهمترین مساله ای که فراوان مورد

پاکي و صالح کسي شهادت دهد ،اما این که انسان بخواهد از

توجه دین مقدس اسالم قرار گرفته و در رسیدن به کماالت و

خودش تعریف و محاسنش را بشمارد امری ناپسند است و

فضایل انساني نقش اساسي دارد مساله تزکیه نفس و پرورش

خداوند از آن نهي کرده و فرموده "هو أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ مِنَ

روح است که به عنوان یک امر حیاتي و ضروری مطرح شده

الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَکُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ

است این انسان که موضوع تزکیه و تربیت است دارای دو بعد

أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ،او به حال شما آگاهتر است آن گاه که شما را از

جسماني و روحاني است تزکیه و تهذیب اونیز شامل دوبعد

خاک زمین آفرید و هنگاميکه در رحم مادرها جنین بودید،

جسم و روح خواهد بود تا به کمال حقیقي خود نایل آید. .

پس خودستایي مكنید ،او به حال هر که متّقي (و در خور

نسفي در کشف الحقایق مينویسد «:بدان که انسان مرکب است

ستایش) است از شما داناتر است[نجم  ]32 /و این نهي تأدیبي

از دو جوهر  :یكي از جسم که عالم خلق است و یكي از روح

است(راغب اصفهاني  .)218 :1385عالمه طباطبایي ،تزکیه نفس

که عالم امر است .و عالم خلق ،مرکب و قابل قسمت است و

را تربیت آن به تربیتي صالح دانسته و فرموده اگر فضل و رحمت

عالم امر ،بسیط حقیقي است و قابل قسمت نیست»(نسفي:1391 ،

خدا نبود ،هیچ یک از انسان ها پاک و تزکیه نميشدند .تزکیه

)105

هر کس منوط به مشیت خدا است و مشیت او به کسي تعلق

این تقسیم بندی نشان ميدهد که آدميدو وجه دارد ،وجهي

ميگیرد که خواهان تزکیه باشد و آن را درخواست کند

به سوی ماده و وجهي فراسوی آن ،این دو وجه دو رویكرد

(طباطبایي  1374ج . )134 :15در کتاب تفسیر نمونه ،تربیت

انسان نسبت به جهان را بیان ميکند .زماني که به وجه ظاهر نظر

معادل تزکیه به حساب آمده و به عنوان هدف اصلي معرفي شده

دارد طبیعت و پیرامون آن را ميبیند و با آن ارتباط بر قرار

است« :هدف اصلي تربیت است و بقیه همه مقدمه آن است .از

ميکند؛ و زماني که وجه باطن(یا فراسوی ماده یا متافیزیک) را

این رو پیامبران هم معلماند و هم مربي» (مكارم شیرازی 1374ج

مد نظر قرار ميدهد عوالم روحاني و معنوی و نیز باطن امور را

.)457 :1اگر چنانكه ظاهرو باطن یا جسد ونفس از جمیع

مد نظر قرار ميدهد .روشن است این انسان دو بعدی ،در بعد

صفات خبیثه ،و پردههای ظلمانیه ازاله شود با تاثیر و تأثری که بر

باطني خود ،امیال وغرایزگوناگوني که همه آنها برای ادامه

همدیگر دارند آینه ی نفس از زنگ کدورات دنیای طبیعت

حیات ضروری ميباشد نیز دارد که ميتوانند در صفات و

پاک ميشود و انوار الهي در آن ميتابد و الیق قرب خدا و

ملكات نفساني و نیز اعمال او تاثیر به سزایي داشته باشنداز این

فالحت ميگردد.قابل توجه این که تزکیه در مفهوم لغوی اش به

رو توجه به نفس و شناخت ابعاد آن ضروری مينماید تا بتوان

معنای رشد دادن و اصالح و پاک سازی ميآید ،به کارگیری

مسیر تزکیه ای که سعادت نهایي را رقم ميزند سهلتر سیر کرد.

این واژه در تزکیه نفس ،ناظر به پاک سازی آن از رذایل و

در واقع این همه اصرار بر شناخت نفس و کنترل و هدایت

آراستن آن به فضایل و رشد دادن در جهت صالح و کمال

غریزی و نیز تاکید بر تهذیب و تزکیه نفس به خاطر نقشي است

شایسته اش ميباشد و این معنا در تربیت دیني مورد توجه قرار

که این عوامل در اعمال و رفتار آدميدارد ،چنانچه اعمال و

گرفته است .بدین ترتیب واژه تزکیه فراگیرترین واژه ای است

رفتار آدمينیز متقابال در ساختار روحي و شاکله وی اثر

که قرآن در مورد تربیت اخالقي به کار برده ،هر چند واژههای

ميگذارد .این جدال و تاثیر و تأثر بین درون و برون تا پایان

قرآني دیگری چون :رشد و هدایت و ...امثال آن را نیز ميتوان

حیات وی ادامه خواهد داشت و انسان از این جدال رهایي
نميیابد و تزکیه وتهذیب و تادیب ضروری است تا انگیزه و
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خواستهای الهي را بر وجودمان مسلط کنیم و نفس اماره را

البته باید این را نیز متذکر شد که  :زندگي دنیوی برای نیل به

مطیع گردانیم ،پس باید انسان را مالک نفس خویشتن ساخت تا

مقصود اخروی است و همانطور که بیان شد بدن اسباب نفس

ظاهر و باطن و عمل و نیت الهي بر او حاکم باشد نه غرایز

است برای رسیدن به این مقصود؛ پس باید در سالمت و اعتدال

سرکش و امیال حیواني که بر عقل نیز چیره گردند .نجم الدین

آن به جد کوشید .مالصدرا در کتاب «مبدأ و معاد» در این باره

رازی در این باره مينویسد «:بدانكه نفس دشمني است دوست

مطلبي قابل توجه دارد «:أنّ الدنیا منزل من منازل السائرین الي اهلل

روی ،و حیلت و مكر او را نهایت نیست ،و دفع شر او کردن و او

تعالي .....و قوافل النفوس االنسانیه متعاقبه متخالفه ،بعضها قریب

را مقهور گردانیدن مهم ترین کارهاست ،زیرا که او دشمن ترین

الوصول و بعضها بعید ....و االنبیاء صلوات اهلل علیهم روساء

جمله دشمنان است از شیاطین و دنیا و کفار ،که «ما من مومن اال

القوافل و أُمراء المسافرین الیه تعالي .و االبدان مراکب

و له اربعه اعداء» .از این چهار دشمن نفس را دشمني از همه

المسافرین ....و ما لم یتّم أمر المعاش في الدنیا التي هي عباره عن

زیادت است چنانكه فرمود «اعدا عدوک نفسک التي بین

حاله النفس في تعلقها بالحس و المحسوس ،الیتّم امر التبتل و

جنبیک» »(رازی)173 :1398 ،

االنقطاع الي اهلل تعالي الذی هو السلوک؛ و ال یتّم ذلک حتي

حال این انسان با این دو سوی که یكي پهناور و دیگر عمیق

یبقي بدنه سالماً و نسله دائماً  ....و ال یتّم کالهما اال باسباب

است زماني که قصد ميکند به تزکیه نفس و تهذیب آن بپردازد

حافظه لوجودها (» ....صدرالدین شیرازی 1380ج  839 :2ـ)840

باید در نظر داشته باشد که این دو بحر پهناور و عمیق را باید

ميگوید  :دنیا منزلي از منازل آخرت سیر به سوی خداوند

متعامالً پیش ببرد تا دچار نقصان و یا تزلزل نگردد.

است ....و قافلههای نفوس آدميدر تعاقب و گاه در تخالف

حال برای اینكه بدانیم در راه تزکیه وضع جسم و نفس به چه

هستند که بعضي نزدیكند به مقصد و برخي دور....و انبیاء

حالت است الجرم باید به نحوه رابطه نفس و بدن بپردازیم و

ساربانان این قافلههایند و بدن ها مرکبهای مسافران ....و کامل

آنگاه تعامل آنها را بررسي کنیم.

نميشود امر معاش در دنیا که عبارت است از تعلق نفس به حس

از دیدگاه فالسفه اسالميبدن آلت نفس است به عبارت
دیگر نفس برای اکمال خود و کسب معرفت از بدن استفاده
ميکند و به قول حكما بدن مَرکب روح است.

و محسوس  ...و کامل نميشود انتقطاع از دنیا اال به سلوک و
این میسر نميشود مگر با بدني سالم.
حال با توجه به این موضوع ميتوان به تاثیر گناه بر نفس

به دیگر سخن«بدن ابزار تكامل نفس است ،زیرا برای

انسان پرداخت و آن را نیز بازشناخت؛ چرا که در واقع تهذیب

تكامل  ،الزم است نفس با طبیعت ارتباط برقرار سازد و در آن

نفس به گناهان گذشته انسان هم نظر دارد و در صدد زدودن

تصرف کند و این امر جز به وسیله بدن میسر نیست؛ چون بدن

آثار آن از ضمیر و باطن آدمياست .پس باید دانست که گناه

تنها جسمياست که نفس بي واسطه با آن مرتبط است و قادر

چه تاثیری بر انسان دارد که نیازمند تهذیب آن است.

است مستقیما در آن تصرف کند .ارتباط نفس با هر جسم

گناهي که انسان با اعضای بدن مرتكب آن ميشود و یا هر

دیگری در طبیعت و تصرفش به واسطه بدن ممكن

عمل سویي که از جسم سر ميزند بازتاب آن در نفس پدید

است»(عبودیت 1394ج 321 :3ـ .)322

ميآید؛ حال این بدن گناه آلود که نفس را به خود مشغول کرده

از این رو هر عملي که توسط اعضای بدن انجام پذیرد از

است باعث ميگردد که انسان اوالً از فرمان خداوند سرپیچي

سمت نفس و هر عكس العملي که بدن با آن مواجه شود به تبع

کرده باشد و ثانیاً قوای نفس را مشغول خود کرده از تحصیل

آن تأثیرش در نفس ظاهر خواهد شد و این تعامل حقیقي بین

معرفت باز دارد.

نفس و بدن است.

غزالي در این باره در کتاب «معراج القدس في مدارج معرفه
النفس» بیان لطیفي دارد «:اما تأثیر طاعات و معاصي در روشني
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بخشي و تیره سازی بدان دلیل است که سعادت نفس و کمال

فایده خواهد بود چرا که مطلوب کنده شدن التفات قلب است از

جوهر آن این است که روی به سوی حق کند ،از حواس روی

حظوظ عاجله و این امر محال است» اما کاشاني پاسخ ميدهد

بگرداند ،در پاکي غرقه شود ،در درون خود برای تابش نور حق

که از اخالق قابل تغییر نبود این همه وصایا و موعظههایي که

مداومت ورزد .پس هرآنچه مانع آن باشد ،آن را از پیشروی اش

برای تأدیب وارد گشته بیهوده خواهد بود چنانكه رسول خدا

باز ميدارد و به هماناندازه که با پیروی شهوات از حضرت

ميفرمایند «حسنوا أخالقكم» ،و این امر چرا در آدميممكن

جالل و توجه به جانب قدس روی بگرداند ،انوار الهي از آن

نباشد ،چنانكه شاهدیم در حیوانات تادیب و تغییر در اخالق

روی گردان ميشوند و هر چه در معقوالت ورزیدهتر شود ،به

ممكن و شدني است که در اثر تربیت از توحش و اهلیت مبدل

سعادت نزدیكتر ميگردد»(به نقل از  :پور سینا )530: 1396

ميشود(.نقل به مضمون از :کاشاني ،1345،ج 111 :5ـ )112

در واقع گناه هم سبب رویگرداني آدمياز مبدأ خالق و حیات

حال منظور از این تعامل ـ ظاهر و باطن ـ بیشتر و بهتر تبیین

بخش و نیز سرگرم شدن به ماده ميشود و از سوی دیگر چون

ميشود چرا که انسان در محیطي اجتماعي به سر ميبرد و ذاتاً

فرماني خالف امر الهي انجام داده مستوجب عقاب خواهد

موجودی اجتماعي است«اإلنسان من انواع التي الیمكن أن یتّم

بود(.نقل به مضمون از :پور سینا )531: 1396

لها الضروری من امورها و ال تنال االفضل من احوالها إالّ باجتماع

از سوی دیگر انسان برای اصالح اخالق نیز نیازمند ریاضت و

جماعات منها کثیره في مسكن واحد»(فارابي ،1389،ص

مجاهده است ،اخالق که سهم مهميدر زندگي اجتماعي و

)145یعني؛ انسان نوعي است که نميتواند ضروریات از امور را

تعامالت دنیوی انسان دارد باید دارای موازین دیني و یا انساني

و بهترین شرایط خود را بدست آورد مگر از طریق گروهها و در

باشد و اگر کسي دارای خلقي بد و دور از این موازین داشته

جمع بودن که در یكجا سكني گزیدهاند".به همین سبب آدميبا

باشد باید به درمان آن مبادرت ورزد و این امر میسر نميشود اال

محیط پیرامون خود در ارتباط است و از آن تاثیر ميگیرد و

به اصالح باطن و روان آدمي .فیض کاشاني درباره اصالح پذیر

سپس اگر بتواند بر آن تأثیر ميگذارد.

بودن خلق آدميمينویسد «:بدان کساني که بطالت بر آنها غلبه

اکنون که مشخص شد هدف انسان از تزکیه سیر به سوی

کرده و اشتغال به مجاهده و ریاضت نفس و تهذیب اخالق

کمال و تقرب به خداست است و در این راه باید تاثیرات

برایشان سخت و ثقیل است و و نفسشان به سبب قصور و خبث

نامطلوب جسميو روحي را ـ در اثر تعامل نفس و بدن در تزکیه

نیت و نقص اش به آنها اجازه این کار را نميدهد ،گمان

ـ از نفس خود بزداید باید دید که طبق مباحث این تعامل

ميکنند که اخالق و طبع آدميغیر قابل تغییر است ،و دو دلیل

چگونه به تزکیه ميانجامد .

بر آن ذکر ميکنند :اولي اینكه  :که خُلق صوره باطني اسن کما

تحلیل تعامل ظاهر و باطن :با توجه به مطالب فوق واضح است

اینكه خَلق صورت ظاهر؛ چنانكه کسي که بلند قد است

که رفتار آدميو یا نگاه او و کالميکه ميشنود همه و همه بر

نمي تواند قد خود را کوتاه کند و کسي که کوتاه قد است

نفس و باطن او اثر ميگذارد و اگر این گفتار و کردار صحیح و

نميتواند خود را بلند قد گرداند ،و کسي که زشت صورت

مطابق با اصول انساني و خداپسندانه باشد تاثیرات آن بر نفس نیز

است نميتواند خود را زیبا کند ،پس چنان است احوال خلق

مثبت و در جهت کسب معرفت بیشتر خواهد بود.

باطني[یعني قابل تغییر نیست]؛ و دومین گروه ميگویند  :حسن

در این باره در دوران اولیه اسالميداستانهایي از سماع قرآن

خلق به از بین بردن غضب و شهوت است و اگر این در این کار

نقل شده که برخي افراد با شنیدن کالم الهي به وجد آمده یا از

در طول مجاهده به جد مشغول باشیم و بدانیم که این امر از

خود بي خود شده و یا در مواردی جان به جان آفرین تسلیم

اقتضائات مزاج و طبع است و در نهایت از آدميجدایي ناپذیر

کردهاند ،برای نمونه «:منصور بن عمار گفت  :شبانه در

است پس درميیابیم که اشتغال به این کار تضییع زمان و بدون

کوچههای تنگ و هموار کوفه در گشت و گذار بودم که
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صدای قاری ای را شنیدم که در دل شب قرآن ميخواند و

جدا ميکند و این امر نشان ميدهد که مرتبه ایمان که نهجي

تكرار ميکرد و ميگریست .پس بر در خانه اش به شنودن

قلبي است از مرتبه اسالم که اقراری زباني است باالتر است.

ایستادم ،آنگاه از روزن درش فریاد برکشیدم ...«:فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي

در روایات متعدد نیز بیان شده است که نیت انسان در ورای هر

وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِینَ ([»)24بقره ]24/آنگاه

عملي حاصل آن عمل را تعیین ميکند چنانكه امام صادق(ع)

افتاد و مرد»(عباسي ـ پور اکبر )208 :1390

ميفرمایند «:صَاحِبُ النِّیَّةِ الصَّادِقَةِ صَاحِبُ الْقَلْبِ السَّلِیمِ لِأَنَّ سَلَامَةَ

در واقع ظاهر به عنوان دریچه و مدخلي است برای باطن که

الْقَلْبِ مِنْ هَوَاجِسِ الْمَحْذُورَاتِ بِتَخْلِیصِ النِّیَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْأُمُورِ

از این طریق هم تاثیر بر نفس آدميگذاشته ميشود و هم از

کُلِّهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یَوْمَ ال یَنْفَعُ مالٌ وَ ال بَنُونَ .إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ

طریق آن اکتساب علم و به واسطه ادراک علم(منظور علم به

بِقَلْبٍ سَلِیمٍ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ قَالَ ص

جزئیات است) ادراک کلیات صورت ميپذیرد .در حقیقت

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَلَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ خَالِصِ

ورودی به باطن ،از ظاهر است و ظهور باطن نیز در ظاهر است .

النِّیَّةِ فِي کُلِّ حَرَکَةٍ وَ سُكُونٍ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ یَكُنْ بِهَذَا الْمَعْنَى یَكُونُ

در واقع روایاتي که نفس را به لوح سفیدی تشبیه ميکنند که

غَافِلًا وَ الْغَافِلُونَ قَدْ ذَمَّهُمُ(منسوب به امام صادق .)53 :1400

آموخته ها و اکتسابات انسان نقوش آن را تشكیل ميدهد ناظر به

ميفرمایند :صاحب نیت صادق صاحب قلب سلیم است به خاطر

این نحوه تاثیر ظاهر بر باطن انسان است.

سالمت قلب از خواسته ها و امیال نفساني و خالص بودن نیت

در این راستا ـ یعني در سیر تزکیه و تعامل نفس و بدن باید ـ

برای خداوند در تمام کارها ....و پیامبر(ص) ميفرمود که نیت

هردو بُعد انسان در مسیر تكامل و سیر او به کمال حقیقي همراه

مومن خوبتر از عمل اوست و فرمود همانا اعمال به نیات(آن

و معاضد هم باشند تا آدميبتواند از جهان پیرامون خود و نیز از

عمل ها) بستگي دارد و برای هر کس نیتي هست و نیت بنده این

مجموعه عواطف و احساسات و تعقالت دروني خود استفاده

است که تمام حرکت و سكون اش خالص باشد و اگر چنین

کند تا استعدادهای خود را به فعلیت و کمال برساند.

نباشد او غافل است» .و قبال نیز به همین مفهوم اشاره رفت که

اما براستي کدام جنبه از انسان در این سیر تزکیه کارآمدتر و

اعمال آدمينشانگر نیت دروني اوست و هرچه نیت پاکتر باشد

مهمتر از دیگری است؟

عمل نیز طیب و پاک ميشود و عمل فرد موید نیت اوست و

در مفهوم ایمان گفتني است که این امر هم شامل ظاهر میشود

رابطه حسن فاعلي و حسن فعلي اینجا نمود روشن دارد.

هم باطن .این دیدگاه بنابر فرمایش امیر المومنین(ع) «االیمان

در مناقب آل ابي طالب نیز حدیثي نزدیک به این مضمون

معرفه بالقلب ،و اقرار باللسان و عمل باألرکان»(موسوی :1376

آمده است «:وَ سَأَلَ زَیْدٌ الشَّحَّامُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَیْفِیَّةِ قَوْلِهِ ص

 )537است .یعني تعامل و تعادل بین ظاهر در عمل به ارکان و

نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ قَالَ لِأَنَّ الْعَمَلَ رُبَّمَا کَانَ رِیَاءً لِلْمَخْلُوقِینَ

اقرار به لسان و باطن در معرفت حقیقي قلبي.

وَ النِّیَّةُ خَالِصَةٌ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ فَیُعْطِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النِّیَّةِ مَا لَا

اما باید توجه داشت که معرفت حقیقيِ قلبي اگر نباشد اقرار لساني

یُعْطِي عَلَى الْعَمَلِ»(ابن شهرآشوب 1379ج  )266 :4ميفرماید:

و عمل به ارکان جایگاه جدی و شایسته ای نخواهند داشت.

نیت مومن خوبتر از عملش است برای اینكه عمل گاهي از سر

روشن است صرفا عمل نیز مالک نیست بدان سان که قرآن
کریم عمل کساني را که از روی ریاء و خودبیني انجاميميدهند

ریاء برای آفریدگان است و نیت خالص برای پروردگار
عالمیان ،و خداوند پاداش را بر نیت ميدهد نه بر عمل.

را به «فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَیْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَکَهُ صَلْداً ال

در همین راستا یكي از نكاتي که بسیار حائز اهمیت است و

یَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّا کَسَبُوا» تشبیه ميکند و در نتیجه بي ثمر

نشانگر نقش تعیین کننده باطن در اعمال انسان است داستان

ميخواند .و در جای دیگری ایمان آورندگان را از مسلمانان

معروف خضر علیه السالم و موسي علیه السالم در قرآن کریم
است .توجه به دقایق این داستان نشان ميدهد که اعمال ظاهری
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انساني(البته باید توجه داشت که در اینجا انسان کامل و راهبر

نهد ،و کمر مطاوعت و انقیاد هوا بر میان بندد ،و خدای را در

طریق معنوی مالک است) شاید مطابق عقل و منطقِ درست

معبودیت شریک گیرد .....و اکثر احوال ظاهر نفس با باطنش و

نباشد و در نظر اول ناشایست و یا حتي گناه جلوه کند ،اما در

غیبت و حضور مردم پیش او یكسان نبود ....و هر یک از این

باطن امری صواب و موافق با موازین الهي است.

صفات ،مرضي است مخصوص در نفس .و اطباءِ نفوس یعني

در تفسیر «بیان السعاده» ذیل داستان خضر و موسي ذیل
سوره کهف آمده است «:اعلم ،مقصود الخضر(ع) کان من اظهار

انباء و اولیاء که متابعان ایشاناند هریک را عالجي مخصوص
کرده(»...کاشاني  231: 1382ـ .)227

تلک الغرائب ظاهراً و اجرائها باطناً تعلیم موسي(ع) طریق

جالب توجه است که حكیم محمد بن زکریای رازی کتابي

التكمیل ،و تكمیله من جهه حاحته الي التعلیم و ان کان

دارد با عنوان «طب روحاني» که در آن دقیقا به این حاالت

موسي(ع) من جهه الرساله و مراقبه احكام الكثره و حفظ مراتبها

نفساني و تدابیر آن پرداخته است.

افضل و اکمل من الحضر(ع) کما مرّ لكنه کان محتاجا الي تعلیم

و همه اینها نتیجه ميدهد که هدف نهایي توجه به باطن و

الخضر(ع) طریق التكمیل في الجهه الواحده و السلوک الي اهلل،

فاعلیت آن در آدمياست که بعد مهمتر و جدیتر از ظاهر

و لمّا کان السالک في اول مراتب سلوکه و هو السیر من الخلق

اوست و ای بسا اعمالي که ظاهراً درست و دارای منطقي عقالني

الي الحق محتاجا الي خراب البدن و اضمحالل القوی النفسانیه

نیست اما باطني راست و صواب دارد و برعكس .و انسان با

حتي یتخلص من سلطان الشیطان و غصبه و یسّلم للقوی العقلیه

مهذب داشتن باطن ميتواند اعمال خود را نیز تهذیب و متعادل

التي هي في اول االمر مساکین عاجزون عن اکتساب مایحتاجون

گرداند .اما این مطلب احتمال ایجاد این شبهه را فراهم ميآورد

الیه(»...گنابادی 1408ج  .)477 : 2بدان منظور خضر از نشان

به اینكه"ظاهر مهم نیست و باطن مهم است" و این شعار سبب

دادن این عجایب تعلیم دادن به حضرت موسي و تكمیل او بود،

توجیه گناهان شود پس توضیح کوتاه در این زمینه که از

و این تكمیل به سبب حاجت موسي به تعلیم بود وگرنه از جهت

مطالب به دست ميآید پاسخگوی این شبهه است بدین بیان که

شریعت و حفظ احكام موسي اکمل از خضر بود ،اما نیازش به

 ،ظاهر و باطن انسان ،جدا و بيارتباط و بدون تأثیر بر یک

تعلیم خضر به سبب تكمیل سلوک او به سوی خداوند بود

دیگر نیستند؛همانگونه که استراحت و خواب باعث آرامش

چراکه سالک در اولین مرتبه از سلوک نیازمند تخریب بدن

رواني و سالمت رواني او میشوداعمال و طرز ظاهر او نیز باعث

است تا از شر شیطان در امان بماند و نفسانیات تقلیل یابد.

کمال یا عدم کمال درون و باطن میگردد رابطهی "ظاهر و

از این روی دانسته است که حقیقت افعال آدمياز اطوار نفس

باطن" ،مثل رابطه روح و جسم است در واقع حتي اعمالي مثل

ناشي ميشود و قوه محرکه بدن ،نفس است که او را وا ميدارد

نماز ،طهارت ،روزه ،حج ،حجاب ،جهاد ،دروغ گفتن یا

عملي را انجام دهد و یا از انجام آن سر باز زند .در اینجا باید

صداقت داشتن و  ...همه صورت ظاهری دارند ،حتي رعایت

یادآور شویم که حكما به تبعیت از قرآن سه نوع نفس برای

ادب و رفتار همسوی عقل و رعایت طهارت ظاهری و  ...نیز با

انسان قایل شدهاند که عبارتند از نفس اماره  ،لوامه و مطمئنه.

اعمال ظاهری محقق ميگردد؛ چرا که همین رفتارهای ظاهری،

این نفوس که در طول همدیگرند مبدأ حرکات و سكنات

باطن را ميسازند ،و همین باطنهاست که در رفتارهای ظاهری،

آدميرا شكل ميدهد .عزّالدین محمود کاشاني در مصباح

ظهور و بروز پیدا ميکنند .منتهي تأکید شده که "فقط ظاهر

الهدایه مينویسد « :بدانكه معدن صفات ذمیمه و منشأ اخالق

نباشد" ،وگرنه جسم بيجان است ،بلكه "نیّت" را برای خدا

سیئه در وجود آدمينفس است ،همچنانک منبع صفات حمیده و

خالص کنید که حكم روح برای این اعمال ظاهری را دارد .و

منشأ اخالق حسنه روح است ....نفس همواره خواهان بود که بر

هم چنین تأکید شده فقط باطن نباشد ،که آن وقت گمان و

مشتهیات و لذات حسي اقدام نماید ،و مرادات طبیعت در کنار او

وهميبیش نیست .لذا همیشه "ایمان" را که امری باطني
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ميباشد ،به همراه "عمل صالح" که امری ظاهری ميباشد،
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که ورودی شان جسم ميباشـد بـاز مـيدارنـد و مسـامحه ای در

آورده است .انسان خوب ،با عمل خوب.

معالجات جسم موقـع بیمـاری صـورت نمـيدهـیم کـه منجـر بـه

در پایان گفتار به حدیثي از امیرالمومنین(ع) در وصف اولیاء

هالکتمان شود بظاهر و نمودمان نیز ورودی باطن و نقـش زننـده

خدا استناد ميکنیم که در آن به نظر به باطن امور تأکید شده

انگیزههای ما هستند اقوال و افعال که بررسي کردیم همه نمودها

است « :دوستان خدا کساني هستند که به باطن دنیا نگاه کنند،

و ظواهری هستند که از آدميسر ميزنند اما تاثیر آنهـا صـرفا در

آنگاه که مردم به ظاهر آن مينگرند و به پایان آن بپردازند،

ظاهر و شهود و کالبد منحصر نميشود بلكه آثـار بـاطني دارنـد

وقتي که مردم به وضع حاضر آن مشغولند ،پس نابود ميسازند

همین ظواهر که امری عاریتي هستند حكم مرکب بـرای بـاطن و

آنچه را که ميترسند آنها را نابود سازد ،و ترک ميکنند آنچه

نفس دارند که بدان سوار شده و از عالم ظـاهر بـه عـالم حقیقـي

را که ميدانند آنها را ترک خواهد کرد ،و ميبینند که بهره

ميروند و در درون و مـوطن اصـلي خـود مانـدگار مـيشـوند و

برداری فراوان دیگران از دنیا ،کم بهره بردن است و دریافتن دنیا

بواطن را رقم زنند.در واقع ظواهر به حكـم مسـئولي هسـتند کـه

توسط ایشان ،از دست دادن آخرت است»(بحراني  1391ج :8

منافع و مـداخل را بـرای شـهر درون تـدارک ببینـد و ارجـاع بـه

 )360و اینگونه به دست ميآید که هر امری ظاهر و باطني دارد

داخل نماید  .حال چگونـه برخـي ادعـا مـيکننـد کـه ورودی و

و انسان نیز از این امر مستثني نیست و این ظاهر و باطن دائما در

آنچه سیگنالهای ظواهر به باطن ميفرستند اهمیتي ندارد ؟باطني

حال نقش زني و تعامل با یكدیگر ميباشند.

که متاثر از این ظواهر است و شاکله آدميرا تشكیل مـيدهـد و

جایگاه تزکیه نفس در قرآن :آیات الهي و تعالیم رباني برای

برای آن فنایي نیست.

بیدار کردن انسانها از خواب و هشیار نمودن از سرمستي و غفلت

انسان به واسطه ظواهر بواطن را تثبیت و محكم ميکنـد بنـابرین

ها آمده است .قرآن که کتاب رشد معنوی و تعالیم الهي ميباشد

داشتن معرفت نفس وشناخت تعامل ظاهرو باطن ،و داشتن برنامه

مربوط به مقاصد اهل دنیا نیست؛ زیرا تمام مقاصد دنیا مقاصد

و دستورالعمل مطمئن برای ایجاد تعادل بین این تعامـل و پیـروی

حیواني است .آدم زاده باید معلَّم به تعلیم اسماء باشد .حق تعالي

از آن یک ضرورت است .امری بدیهي است که انسـان مجمـوع

خاصیت و فضیلت آدم را به تعلیم اسماء قرار داد و او را نسبت به

جوهر نفس و کالبد است که در تعامل باهم در حال نقش زني بر

همه موجودات به خاصیت علم و معارف فضیلت داده و تزکیه

این اشرف مخلوقاتند برنامه ما برای ایجـاد تعـادل بایـد گونـه ای

نفس را الزمه رسیدن به آن مقام رفیع ميداند و در تقدم آن بر

باشد که پیرو انسان کامل شویم "انسان کامل را باید چهـار چیـز

دیگر موضوعات تأکید دارد که به مواد مهم آن اشاره

بــه کمــال باشــد:اقوال نیــک ،افعــال نیــک ،اخــالق نیــک و

ميکنیم( .امام خمیني ،1389 ،ج  12ص)492-493 ،

معارف(.سجادی  1379ج)1،1120،

تعامل ظاهر و باطن بر تزکیه نفس :ظاهر و باطن انسـان  ،جـدا و

براساس دیدگاه انسان شناختي قـرآن ،مهـم تـرین کـار مربـي در

بي ارتباط و بدون تاثیر بر یكدیگر نیسـتند ،بـه عنـوان مثـال اگـر

فرایند تزکیه و تربیت شناساندن ،زدودن و برطرف ساختن موانـع

کسب علم و معرفت ،امـری بـاطني باشـد ،ورودی هـا بـا همـین

و آفتهایي اسـت کـه بـر سـر راه متربـي قـرار دارنـد و یـا قـرار

چشم و گوش ظاهری است و اگر خیرخـواهي بـاطني باشـد ،در

ميگیرند .امام خمیني (رحمه اهلل) بـا اسـتفاده از آیـه «و یـزکیهم

هم ـین رفتــار "ظــاهری" ،ظهــور و بــروز دارد؛ و اگــر خــواب و

ویعلمهم الكتاب و الحكمة» ميگوید « :تـا تزکیـه نباشـد ،تعلـیم

خـوراک و اسـتراحت بــدن و  ...ظـاهری باشــد ،در روح و روان

کتاب و حكمت میسر نیسـت .بایـد تزکیـه بشـود نفـوس از همـه

تأثیر مستقیم دارد .رابطـه ی ظـاهر و بـاطن" ،مثـل رابطـه روح و

آلودگي ها که بزرگتـرین آلودگیهـا عبـارت اسـت از آلـودگي

جسم است .همان گونه آالم و محنتهـای بـدن مثـل امـراض و

نفس انسان و هواهای نفسانیه .تا انسان از حجـاب بسـیار ظلمـاني

بیماری ها انسان را آزرده روان ميکند و او را از درک لذت هـا

خود خارج نشود ...لیاقت پیدا نميکند که این نور الهي در قلـب
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او منعكس بشود»( .امام خمیني  1368ج ".)388 :14خداونـد در

را موجب ميشود( ».ستوده .)1388 ،همانگونه که از تعریفهای

سورههای« :اعلي ،شمس و مؤمنون» و در برخي ازسور دیگـر بـه

مذکور فهمیده ميشود؛ شخصیت اشاره به یک واقعیت دارد؛ و

رشد و بالندگي از طریق تزکیه اشاره فرموده اسـت .در سـوره ی

آن ساختار فعلیت یافته آدمياست که رفتار او را شكل ميدهد.

شمس خداوند در تأکید بر رستگاری اهل تزکیه ،به خورشـید و

نكته قابل توجه آن است که «شاکله» در عین حال که شكل

نور آن ،مـاه ،روز ،شـب ،آسـمان ،زمـین ،روح و ذات خـویش،

است ،مشكّل نیز هست .یعني به ظاهر و الیة رویین باطن ،شكل

سوگند خورده است .پس جمله ی «قد أفلـح مـن زکهـا» جـواب

ميدهد و به عبارت دیگر ،رفتار ،ادراک و احساس آدمي را

قسمهایي است که از آغاز سوره مطـرح شـده بـود و پـس از آن

قالب ميزند و آنها را به سبک و سیاق خود ميآفریند .تأثیر نیت

قسمها ،فرموده است که هر کس ،نفس خود را بـه وسـیله تقـوی

و عوامل دروني بر رفتار انسان روشن و واضح است که نیت با

رشد داده به سعادت رسید.

همة اهمیتي که دارد ،در افكار و اعتقادهای هر انساني بسیار تأثیر

تعامل ظاهر و باطن بر تزکیه نفس از منظر روانشناسي

گذار است ،به گونه ای که رفتار و اعمال انسان از نیات دروني

تأثیر ظاهر بر باطن بیانگر این مطلب است که هرگاه نقشي بر

او نشأت ميگیرد .لذا به همین جهت هم در منابع دیني به

ظاهر انسان نمودار شود رنگ و بوی خود را در باطن مي افكند؛

صراحت به این موضوع اشاره شده ،و هم در روان شناسي و

اگرچه این نقش ،با تكلّف ،و تصنّع همراه باشد (مثالً تباکي

علوم جدید به اثبات رسیده است که افكار و اعتقادات و فضائل

(نقش گریه بازی کردن) ،باعث ميشود فرد واقعاً به حالت گریه

نفساني آدمي ،در نوع رفتار و کردار او بروز و ظهور مينماید .بر

برسد) .نقشزني ظاهر بر باطن ،اختصاص به ظواهر پسندیده

همین اساس آنچه که در قرآن کریم تحت عنوان«عمل

ندارد ،هرگاه رفتار یا گفتاری مذموم نیز بر جوارح آدمي نمودار

صالح» مورد تأکید قرار گرفته است ،عملي است که از باور و

شود ،آهنگي باطني خواهد انگیخت.

اعتقاد سالم بر ميخیزد .البته زماني که آن عمل با همة شرائط

اعمال و رفتارها (ظاهر) و افكار و نیّتها (باطن) در تأثیر و تأثّر

زماني و مكاني انجام پذیرد(.طباطبایي129،ق ،ج،13

(پیوسته و مستمر) خود ،حاصلي به بار ميآورند که به تدریج در

ص237ـ)240

اعماق درون نشست ميکند و رفته رفته با رسوب بیشر ،سخت و

بر اساس ویژگي «تأثیر ظاهر بر باطن» ،یكي از اصول و قواعد

دیرپا ميشود و بدینگونه ،الیهای زیرین در ضمیر انسان پدیدار

عامّهای که باید در تربیت آدمي به کار بست« ،ظاهرسازی»

ميشود که قرآن آن را «شاکله» ،علمای اخالق «ملكه» و

است .ظاهرسازی ،هنگامي مذموم است که متوجه به مردم و مایة

روانشناسان آن را «منش»  Characterیا «شخصیت»

خودنمایي باشد ،اما در غیر اینصورت ،ظاهرسازی ،متوجه

 Personalityمينامند (باقری.)1388 ،

درون و مایة تحوّل باطن خواهد بود .اساساً از لحاظ تقدّم و تأخّر

تعریف دقیقي از شخصیت که مورد اتفاق همه باشد

در طول زندگي آدمي ،ابتدا ظاهرسازی مورد توجه قرار

وجود ندارد .برخي از روان شناسان شخصیت را الگوهای معیني

ميگیرد و والدین ،ظواهر کودک را به گونهای مطلوب تدبیر

از رفتار و شیوههای تفكر دانستهاند که نحوه سازگاری شخص با

ميکنند که این امر در نهایت ،به تشكّل باطن منجر ميشود .طبق

محیط را تبیین ميکند(اتیكسون .)1385 ،در جامعه شناسي،

این اصل ،هرگاه بخواهیم تغییر و تحوّلي در باطن کسي پدید

شخصیت سازمان پویایي از عوامل مؤثر در یک فرد است که

آوریم ،باید در ظاهر او به دستكاری بپردازیم یا امكان این کار

موجبات سازگاری منحصر به فرد او را با محیط پیرامون فراهم

را برای خود وی فراهم آوریم .به عبارت دیگر ،اگر نگاه کردن،

ميسازد (کریمي .)1381 ،مشابه این تعریف در روان شناسي

سخن گفتن ،سكوت کردن ،گوش کردن ،راه رفتن ،نشستن،

اجتماعي نیز آمده است« :شخصیت سازمان پویایي از

غذا خوردن و  . . .به گونهای مطلوب تنظیم شوند ،احساسات،

منظومههای رواني است که سازگاری بيهمتای فرد با محیطش
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افكار و تصمیمگیریهای معیّن و مطلوبي را در درون خواهند

است ،و در نهایت به کجا خواهد رفت ،آن گاه درميیابد که

انگیخت.

تزکیه نفس بهترین ره توشه انسان است که لحظه ای در آن

بر طبق ویژگي «تأثیر باطن بر ظاهر» هرگاه رفتاری مطلوب از

تردید جایز نیست .این موضوع به خصوص در مورد اولیاء و

کسي پدیدار نشد ،ميتوان آن را ناشي از وضعیتي دروني

مربیان اهمیت ویژه ای ميیابد .امام (ره)  ،به صراحت گفتهاند:

دانست .بر این اساس یكي از اصول تربیت باید ناظر به ایجاد

"مربي مردم باید خودش منزه باشد مهذب باشد" (صحیفه نور

تحوّل باطن باشد .گاه ما در کوششهای تربیتي خود ،گرفتار

جلد  7صفحه  . )186در جای دیگر ميگویند :ماه رمضان ها

نوعي ظاهربیني ميشویم ،به نحوی که سعي خود را یكسره

ميآید و ميرود و ماه ها یكي پس از دیگری ميروند و عمرها

مصروف دفع ظواهر ناپسند در فرد ميکنیم .اصل «تحوّل باطن»

هم ميرود ،آنچه که باقي ميماند آن صفحات اعمال شماست

بیانگر آن است که در تربیت باید به فكر تحوّل دروني بود .به

که در قلب شما ثبت است و شاید نامه عمل هم همان باشد .قلب

نظر ميرسد که این اصل در برابر اصل پیشین قرار گرفته و با آن

شما نسبت به دنیا چه بوده است ،دنیا با قلب شما چه کرده است،

متعارض است ،اما حقیقت آن است که این دو ،بیش از آنكه با

و شما توجه تان به دنیا چهاندازه بوده است .کنون که ضرورت و

هم ناسازگار باشند ،مكمّل همند و چون دو دامنه یک کوهند

اهمیت تزکیه نفس به عنوان یک تكلیف و جهاد عظیم برای

که ظاهراً از هم فاصله دارند ،اما در نقطة نهایي به هم ميرسند.

مسلمانان و به ویژه روانشناسان مسلمان مطرح شد ،این سؤال

هم ظاهر و هم باطن هر دو باید در کار باشند ،نه تغییر ظاهر و نه

اساسي مطرح ميشود که از کجا آغاز کنیم و چگونه این راه

تحوّل باطن ،هیچیک به تنهایي راه به جایي نخواهند برد .این دو

نجات و رستگاری را دنبال کنیم؟ در زیر به برخي از توصیههای

با همند که کارسازند ،پس هر دو را باید از آلودگي شست.

حضرت امام (ره) در این زمینه اشاره ميشود.

تزکیه نفس ،از موضوعات اساسي روان شناسي اسالمياست که

یقظه و بیداری :اول منزل از منازل انسانیت منزل یقظه و بیداری

در روان شناسي غربي جایگاهي ندارد .بنابراین ميتوان گفت:

است ،چنانچه مشایخ اهل سلوک در منازل سالكان بیان

تزکیه نفس یكي از وجوه افتراق روان شناسي اسالميو روان

فرمودهاند .آنچه الزم است بیان شود این است که انسان تا تنبه

شناسي غربي است .در واقع روان شناس مسلمان ،بدون تزکیه

پیدا نكند که مسافر است و الزم است از برای او سیر و دارای

نفس ،قادر نخواهد بود نقش خود را به عنوان یک روان شناس

مقصد است و باید به طرف آن مقصد ناچار حرکت کند و

در امت اسالميایفا کند .روان شناسي که اعتقاد به تزکیه نفس

حصول مقصد ممكن است" ،عزم" برای او حاصل نشود و

ندارد ،و حاضر نیست عادتهای نامطلوب اخالقي و نفساني

دارای "اراده "نگردد (چهل حدیث ،صفحه . )174

خود را بپذیرد و کنار بگذارد ،زیانش برای جامعه اسالمي ،بیشتر

نیت خالص :ای عزیز ،عالج ،در این است که انسان که

از نفعش خواهد بود.

ميخواهد علمش الهي باشد وارد هر علميکه شد مجاهده کند

تهذیب نفس ،موجب تقوا ،خویشتن داری ،نورانیت دل ،روشن

و با هر ریاضت و جدیتي شده قصد خود را تخلیص کند .

بیني ،و آینده نگری ميشود ،و چنان قدرت روحاني عظیميدر

سرمایه نجات و سرچشمه فیوضات ،تخلیص نیت و نیت خالص

یک رهبر ایجاد ميکند که ملتي یک صدا پشت سر او به مبارزه

است . . .در حدیث وارد است که کسي که اخالص ورزد از

برميخیزند ،و با دستهای خالي بر رژیم تا دندان مسلحي ،تنها

برای خدا چهل "صباح" ،جاری گردد چشمههای حكمت از

به مدد اعتقاد و ایمان  ،پیروز ميشوند و استكبار جهاني را تحقیر

قلبش به زبانش .

ميکنند( .مراجعه شود به فرمایشات حضرت امام (ره) در این

اخالص چهل روزه این است آثار و فوایدش ،پس شما که چهل

زمینه که :آمریكا گفته است جمهوری اسالميایران ما را تحقیر

سال یا بیشتر در جمع اصطالحات و مفاهیم در هر

کرد  .اگر انسان بداند از کجا آمده است ،اکنون در چه وضعیتي

علميکوشیدید و خود را عالمه در علوم ميدانید ،و در قلب

 -478بررسی تعامل ظاهر و باطن بر تزکیه نفس از بعد روان شناسی و قران

مریم اسمعیلی و همکاران

خود اثری از حكمت و در لسان خود قطره ای از آن نميبینید،

آن ها را به ما بدهند ،نميتوانند و ما از آن غفلت داریم.همین

بدانید تحصیل و زحمتتان با قدم اخالص نبوده ،بلكه برای شیطان

طور قدری متذکر شو سایر نعم الهي را از قبیل صحت بدن و

و هوای نفس کوشش کردید .پس اکنون که دیدید از این علوم

قوای باطنه از قبیل خیال ،و وهم و عقل و غیر آن ،که هر یک

کیفیت و حالي حاصل نشد ،چندی برای تجربه هم باشد به

منافعي دارد ،که حد ندارد .تمام این ها را مالک الملوک به ما

اخالص نیت و تصفیه قلب از کدورات و رذایل بپردازید ،اگر از

عنایت فرموده ،بدون این که از او بخواهیم ،و بدون این که بر ما

آن اثری دیدید آن وقت بیشتر تعقیب کنید (چهل حدیث،

منتي تحمیل فرماید .و به این ها نیز اکتفا نفرموده ،و انبیاء و

صفحه . )394

پیغمبران فرستاده و کتبي فرو فرستاده و راه سعادت و شقاوت را

پس ای عزیز ،در کارهای خود دقیق شو و از نفس خود در هر

به ما نموده .بدون این که به طاعت و عبادت ما احتیاجي داشته

عمل حساب بكش و او را در برابر هر پیش آمدی استنطاق کن

باشد ،یا به حال او طاعت و معصیت ما فرقي کند .فقط از برای

که آیا اقدامش در خیرات و امور شریفه برای چیست؟

نفع خود ما ،امر و نهي فرموده است( .چهل حدیث ،صفحه -10

ميخواهد برای خدا مسئله بفهمد یا بگوید یا ميخواهد خود را

)11

از اهل آن قلمداد کند؟ چرا سفر زیارتي که رفته با هر وسیله

دوران جواني زماني مناسب :هر قدر در جواني انسان مهذب شد،

است به مردم ميفهماند؟ چرا صدقاتي را که در خفا ميدهد

شد .اگر در جواني خدای نخواسته مهذب نشد ،بسیار مشكل

نشود؟

است که در زمان کهولت و پیری که اراده ضعیف است ،و

"ملتفت باش که در مناظره با نفس گول شیطنت او را نخورده

دشمن قوی .اراده انسان ضعیف ميشود ،و جنود ابلیس در باطن

باشي و عمل ریایي را با صورت مقدس به خوردت ندهد .اگر ما

انسان قوی ،ممكن نیست دیگر آن وقت ،اگر هم ممكن باشد،

بنده مخلص خدائیم چرا شیطان در ما این قدر تصرف دارد .اگر

بسیار مشكل است .از حاال به فكر باشید ،از جواني به فكر باشید،

شما مخلصید ،چرا چشمههای حكمت از قلب شما به زبان جاری

االن هر قدميکه شما بر ميدارید رو به قبر است(صحیفه نور،

نشده؟ پس بدان اعمال ما برای خدا نیست و خودمان هم ملتفت

جلد ،1صفحه )125

نیستیم و درد بیدرمان همین جاست (چهل حدیث صفحه – 51

توجه به نقطه ضعفهای خود :بي عیب ما نداریم در دنیا و ما

. )50

باید همیشه توجه مان به آن عیوب خودمان باشد . . .و انسان که

سپاس نعمتهای بیكران الهي :از اموری که انسان را معاونت

بخواهد برای خدا کار بكند و به مقام انسانیت برسد ،باید همیشه

کامل مينماید در مجاهده با نفس و شیطان ،و باید انسان سالک

دنبال این باشد که ببیند چه عیبي دارد .دنبال این نباشد که ببنید

مجاهد خیلي مواظب آن باشد ،تذکر است .بدان که از امور

چه حسني دارد ،برای این که دنبال این که چه عیبي دارد،

فطریه که هر انسان فطرتا بدان حكم ميکند ،احترام منعم است.

ميشود که انسان در صدد رفع آن برآید ،و دنبال این که چه

و هرکس در کتاب ذات خود اگر تاملي کند ،ميبیند که مسطور

حسني دارد ،پرده ميشود در چشم انسان ،و نميتواند عیوب

است که باید از کسي که به انسان نعمتي داد ،احترام کند .و

خودش را ببیند( .صحیفه نور ،جلد  ،17صفحه )161

معلوم است ،هرچه نعمت بزرگتر باشد ،و منعم در آن انعام بي

از آنجا که در جریان تربیت ،در پي آنیم که شخصیتي مطلوب

غرضتر باشد ،احترامش در نظر فطرت الزمتر و بیشتر است.

در درون فرد پدیدار و پایدار شود ،بنابراین نیازمند فراهم آوردن

مثال اگر دکتری شما را از کوری نجات داد ،فطرتا او را احترام

تأثیر و تأثّر متقابل و مستمر ظاهر و باطن هستیم .برای این مقصود

ميکنید و اگر از مرگ نجات داد ،بیشتر احترام ميکنید .اکنون

باید طریقي را پیش گرفت که آن را «مداومت و محافظت بر

مالحظه کن نعمتهای ظاهره و باطنه که مالک الملوک ،جل

عمل» مينامیم .مداومت ،ناظر به کمیّت و محافظت ،ناظر به

شانه ،به ما رحمت کرده ،که اگر جن و انس بخواهند یكي از

کیفیّت عمل است .مداومت بر عمل ،استمرار آن را نشان

راضي

نميشود

که

کسي

از

او

مطلع
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ميدهد و محافظت بر عمل ،مراقبت و مراعات شرایط و ضوابط

معرفتي گذر از ظاهر به باطن اسـت  ،کـه تمـدن اسـالميهمیشـه

آن را گوشزد ميکند (شرایط و ضوابط عمل ،اعمّ از ظاهری و

زنده و پویا باقي خواهد ماند  ،ودر سیر خود روز به روز کاملتر

باطني) .مداومت و محافظت ،در کنار هم ،تأمین کنندة تأثیر و

خواهد گردید.

تأثّر مستمرّ ظاهر و باطن است ،زیرا مداومت بر عمل ،اعضاء و

از مباحث اثبات ميشود که ایمان دروني انسان ها عامل و

جوارح بدن (یعني ظاهر) را پیوسته به کار ميدارد و مراقبت،

محرِّکي بسیار مهم در سوق دادن ایشان به سوی رفتار و عمل

هشیاری و توجه (یعني جنبه باطن) را نسبت به ضوابط ظاهری و

پسندیده است .لذا از تاکیدهای قرآن و روایات نوراني ائمه

هم باطني فراهم ميآورد .همراهي مداومت و محافظت،

هدی علیهم السالم بر ميآید که انسانهای مؤمن باید مراقب نیّت

ضروری است ،زیرا مداومت بدون محافظت ،سازندة عادات

و باطن عمل خود باشند.حتي این مورد در علوم جدید تربیتي نیز

سطحي و خشک است و محافظت بدون مداومت ،اصالً سازنده

مورد توجه قرار گرفته که افكار و اعتقادات و فضائل نفساني

نیست ،چه« ،حالي» است که هر چند بسیار متعالي باشد ،زایل

آدمي ،در نوع رفتار و کردار او بروز و ظهور مي نمایدو رفتار

خواهد شد .مربیان در مراکز تربیتي و به ویژه مدارس ،با در نظر

ظاهری و نیت باطني در ارتباط متقابل نقش آفریني دارندو

داشتن تأثیر مدام ظاهر و باطن بر یكدیگر و تكوین شخصیت

محصول این ارتباط متقابل ،پیدایش طبع و خلق و خوی ها و

فراگیران در پي آن ،الزم است به حُسن و تداوم عمل خود توجه

ملكات و صفات است که در اعمال ظاهری و در نهایت در باطن

کنند و نه کثرت آن( .مبین رهني)12،1394،

و درون آدميراسخ ميشود و به سختي ميشود آن را تغییر داد.
(هرچند نفس انسان از اقتداری برخوردار است که ميتواند

نتیجه گیری

اخالق ،سجایا و ملكاتي که تا به حال نداشته به دست آورد یا

منابع اسالميمملو از معارف ای است که بـر دو سـاحت ظـاهر و

آنها را تغییر دهد و جان و دل را از خصلتهای نا پسند پیراسته یا

باطن در معرفت شناسي تأکید دارنـد ،چنانكـه بسـیاری از آیـات

به زیورهای اخالقي آراسته سازد).

قرآن کریم به صورت مستقیم بدان اشاره کردهانـد ،همچنـین در

با توجه به رابطه ی اتحادی نفس و بدن ،و اینكه هم ظاهر از

منابع اصیل روایي از لسان اهل بیت (ع) نیز این واقعیت در قالب

باطن تاثیر ميپذیرد و هم باطن بر ظاهر شخص اثرگذار است،

دستورات اخالقي  ،أصول عقاید وبیان احكام قابل ردیابي است.

یاد آورشدیم که در تزکیه و تربیت و صیقل "باطن" الزم است

چه اینكه هدف نهایي از آفرینش که قرب الهي است و بسـیاری

از امور ظاهری آغاز کرد یا از طریق روشهای تربیتي این امكان

از حقایق دیگر مسیری جز گذر از ظاهر به باطن ندارد .و توقـف

را برای خود فراهم آورد تا از ظاهر شروع کند .اساسا در امور

در معاني ظاهری  ،یعني در سطح ماندن  ،واز حقیقت دور شدن،

تربیتي ابتدا تدابیر الزم برای اصالح ظاهر صورت ميگیرد و این

چنانكه جامعه به اصطالح متمدن غربي به خاطر تكیه بیش از حد

امر در نهایت به تشكل باطن منجر میشود .نكته ی دیگر آن که

به معرفت حسي و تجربي از عواقب ویرانگر آن در امان نبـوده و

تمایالت وگرایش ها و ظواهر بیروني آدمي ،جملگي نشأت از

تا امروز در خسارت ناشي از اتخاذ این رویكرد بـه سـر مـيبـرد.

ذات و درون و نیات ميگیرد .بنابرین ميتوان به این نتیجه رسید

بنابر این جامعه اسالميباید از این اتفـاق نـاگوار کـه دامـن گیـر

که در واقع نیات و باطن و درون آدميو نیز شناخت درون

دنیای متجدد گردیده عبـرت گرفتـه و راهـي را کـه غـرب رفتـه

آدميمقدمه ی اعمال ظاهری و گفتار و رفتارهای او و نیز

نپیماید  ،بلكه به این بینش اسالميدست یابد که معیار نوین بودن

شناخت جنبههای بیروني است ،ونیز جلوه ها و تمایالت و

یک تمدن در بعد معرفت شناسـي  ،از دیـدگاه اسـالم  ،معرفتـي

گرایشات ظاهری و بیروني نشانگر حاالت و نیات درون و

است استعالیي  ،که هرگز در ظاهر متوقف نمـيگـردد ،بلكـه از

باطني آدم ميتواند باشد.و محرکات انسان برای اصالح و تزکیه

آن پلي ميسازد برای رسیدن به حقیقت أصیل .بنا براین در بستر

ظاهر از درون نشات میگیرد و دعوت آیات و روایات گذر از
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ظاهر به باطن است و مقدمه تزکیه و اصالح درون که هدف

 .14صحیفه امام ،امام خمیني ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني ،تهران،

نهایي ونیل به هدف وجودی انسان است از ظاهر میگذرد.

.1385
.15صحیفه امام ،ج  ،6ص .265
.16طباطبایي،محمدحسین  .)1417(.المیزان في التفسیرالقرآن،قم :انتشارات

نتیجه گیری
هر عملي که توسط اعضای بدن انجام پذیرد از سمت نفس و

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 .17طباطبایي ،محمدحسین ،المیزان ،ج ،13ص237ـ ،240بیروت ،مؤسسة

هر عكس العملي که بدن با آن مواجه شود به تبع آن تأثیرش در

األعلميللمطبوعات ،دوم1390،ق.

نفس ظاهر خواهد شد و این تعامل حقیقي بین نفس و بدن است

.18عبودیت،عبدالرسول . )1394( .درآمدی بر نظام حكمت صدرایي .تهران:

که در اثر این تعامل نفس سیر تزکیه خود را ميپیماید.

سمت
.19فارابي ،محمد بن محمد .)1389(.السیاسه المدنیه
.مترجم:ملكشاهي،حسن.چاپ دوم .تهران:سروش
.20کاشاني ،محمودبن علي .)1382( .مصباح الهدایه و مفتاح الكفایه .مقدمه و

منابع

تصحیح:کرباسي،

.1ابن شهر آشوب مازندرانى ،محمد بن على  .)1379(.مناقب آل أبي طالب

.21کاشاني ،عزیزالدین( ،)1392شرح منازل السائرین ،ج  ،1تصحیح محسن

علیهم السالم( البن ـ شهرآشوب).قم:عالمه

بیدارفر ،قم :بیدار

موسوی خمیني ،روح اهلل ،صحیفه امام ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام

.22گنابادی،سلطان بن محمد(.)1408تفسیر بیان السعاده في مقامات

خمیني(س).1389 ،

العباده.بیروت:موسسه االعلميــــــــــــ للمطبوعات

.2باقری ،خسرو . )1384(.نگاهي دوباره به تربیت اسالمي.چاپ هشتم

 .23کالنتری ،مهرداد  ،1377،مقدمه ای بر تزکیه و محاسبه نفس ،مجله

.تهران:موسسه فرهنگي مدرسه برهان

حضور  ،شماره 24

.3بحراني،میثم بن علي .) 1391(.شرح نهج البالغه(،ابن

.24گوهرین ،سیدصادق( ،)1388شرح اصطالحات تصوف 10 ،ج ،تهران:

میثم).مترجم:عارف،محمد صادق،مشهد :آستان قدس ــــــــــــ رضوی

زوار

.4پارسا،خواجه محمد( ،)1381فصل الخطاب ،تصحیح جلیل مسگرزاده،

.25مجلسي محمد باقر.)1403(.بحاراالنوارالجامعه لدرر اخبار االئمه

تهران :مرکز نشر دانشگاهي

االطهار.بیروت:دار احیاء التراث العربي

.5پورسینا،زهرا .)1396(.تاثیر گناه بر معرفت با تكیه بر آرای امام محمد

.26مصطفوی،حسن. )1360( .التحقیق في کلمات القرآن .تهران:سازمان چاپ

غزالي .تهران:پژوهشگاه علوم و فرهنگ

ــــــــــــ اسالمي

ــــــــــــ عفت،برزگر،محمدرضا،تهران:زوار

و انتشارات وزارت فرهنگ و ـــــــــــــارشاد اسالمي

.6دیلمي،حسن بن محمد(بي تا)ارشادالقلوب،مترجم:مسترحمي،هدایت

.27مكارم شیرازی ،ناصر.)1374(.تفسیر نمونه.چاپ اول .تهران :دارالكتب

اهلل،تهران:مصطفوی

االسالمیه

.7رازی ،نجم الدین( ،)1389مرصادالعباد ،تصحیح محمدامین ریاحي ،تهران:

.28منسوب به جعفر بن محمد علیه السالم ،امام ششم(.)1400مصباح الشریعة.

علميو فرهنگي

مترجم :عالمه مصطفوى ،ــــــــــــــــــــــــــــــــ حسن.تهران:انجمن

.8راغب اصفهاني ،حسین بن محمد . )1385( .المفردات في غریب القرآن

اسالميحكمت و فلسفه ایرانیان

.چاپ دوم .ارومیه:ظرافت

.29موسوی ،صادق. )1376(.تمام نهج البالغه.مصحح :مساف،محمد،سید

.9سجادی،جعفر . ) 1373(.فرهنگ معارف اسالمي .چاپ دوم .تهران:کومش

،فرید .مشهد :موسسه االمام صاحب ــــــــــــ الزمان

.10سجادی ،سید جعفر.)1379(.فرهنگ اصطالحات فلسفي مال صدرا.چاپ

.30مبین رهني ،یاسمن ،)1394(،بررسي رابطه باطن و ظاهر آدميدر نگاه دین

اول .تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد ــــــــ اسالمي

و کارکردهای آن بر پرورش شخصیت متربي ،اولین کنفرانس بین المللي

 .12شرح چهل حدیث ،امام خمیني ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني،

علوم انساني با رویكرد بومي -اسالميو با تاکید بر پژوهشهای نوین

تهران.1382 ،

.31نسفي ،عزیز( ،)1391کشف الحقایق ،تصحیح سیدعلي اصغر میرباقری

.13صدرالدین شیرازی،محمد بن ابراهیم . )1380(.المبدا و المعاد

فرد ،تهران :سخن

.تصحیح:آشتیاني،سید جالل الدین،چاپ اول ـــــــــــــــــ .قم :بوستان
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Abstract
Introduction: A person's behavior or his look and the words he hears all
affect his soul and heart, and if this speech and action is correct and in
accordance with human principles and God-pleasing, its effects on selfpurification and self-cultivation in a positive direction In order to acquire
knowledge, it will be more. In this article, we intend to study the interaction
of appearance and interior on self-cultivation from the perspective of
psychology and theology with an educational and moral approach using
Quranic and hadith sources as well as mysticism.
Methods: The method of work in this article is documentary and library.
Results: The effect of appearance on the interior indicates that whenever a
role appears on the appearance of man, it also appears in the interior; Even if
this role is accompanied by homework, and artificiality (for example, tabaki
(playing the role of crying), it makes a person really cry). The embossing of
the appearance on the inside is not limited to pleasing appearances, but
whenever reprehensible behavior or speech is displayed on the human
organs, it will evoke an esoteric melody.
Conclusion: Every action performed by the organs of the body from the
side of the soul and every reaction that the body encounters will have its
effect on the soul, and this is the real interaction between the soul and the
body.
Key words: appearance and interior, interaction of appearance and interior,
refinement and cultivation, shape

