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 خالصه 

گذارد و اگر ميثر اشنود همه و همه بر نفس و باطن او ميکه ميو یا نگاه او و کالميرفتار آد: مقدمه

زکیه تهذیب و بر ت ابق با اصول انساني و خداپسندانه باشد تاثیرات آناین گفتار و کردار صحیح و مط

آنیم با رویكرد در این مقاله بر.نفس نیز در جهت مثبت و در راستای کسب معرفت، بیشتر خواهد بود

 نفس کیهتز بر  طنبا و ظاهر تربیتي و اخالقي با استفاده از منابع قرآني و حدیثي و نیز عرفاني ، تعامل

 الهیات بررسي کنیم. و روانشناسي ظرمن از

 باشد.ميروش کار در مقاله حاضر به صورت  اسنادی و کتابخانه ای  روش کار:

اظن نیز بدد  در اهر گرتأثیر ظاهر بر باطن بیانگر بدان معناست که هرگاه نقشي بر ظاهر انسان ظ نتایج:

ازی بش گریه ي )نقه باشد )مثالً تباکنمود پیدا میكند؛ حتي اگر این نقش، با تكلّف، و تصنّع همرا

یده زني ظاهر بر باطن، مختص ظواهر پسندشود فرد واقعاً به حالت گریه برسد(. نقشکردن(، باعث مي

واهد خاطني بنیست بلكه هرگاه رفتار یا گفتاری مذموم نیز بر جوارح آدمي نمودار شود، آهنگي 

 انگیخت.

لي که ن انجام پذیرد از سمت نفس و هر عكس العمهر عملي که توسط اعضای بدنتیجه گیری: 

دن بنفس و  ي بینبدن با آن مواجه شود به تبع آن تأثیرش در نفس ظاهر خواهد شد و این تعامل حقیق

 پیماید.مياست که در اثر این تعامل نفس سیر تزکیه خود را 

 ظاهر و باطن ،تعامل ظاهر و باطن، تهذیب و تزکیه ، شاکلهکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

ف هدف از خلقت انسان رسیدن به قرب الهي است و این هد   

آید.تهذیب نفس ميجز با تزکیه و تهذیب نفس به دست ن

 ودا جایگاه واالیي در زندگي انسان دارد و میزان تقرب به خ

 رستگاری به میزان تزکیه و تهذیب او بستگي دارد.

لي هم ترین مسائاز جمله م تزکیه و تربیت (112،1379)سجادی،

ا ن راست که ادیان آسماني بدان پرداخته و سعادت حقیقي انسا

 هایخود جنبه تزکیه. این اندبر مبنای رعایت آن تبیین نموده

ي تاتورظاهری و باطني دارد که شارع ادیان برای هر دو جنبه دس

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

 دب،ااجتماعي و ارتباط بین انسان ها و رعایت  آداب و مناسک

 مربوط است؛ و بخشي که مربوطمينوع پوشش ، قول و فعل آد

ر فكاابه بواطن است به سلوک معنوی و تزکیه نفس و مراقبت از 

 باشد.ميو نیات و توجه به مراتب هستي و هستي آفرین مرتبط 

 وور جد طو به  دین مبین اسالم نیز از این امر مستثني نیست     

و باطن  به مسئله اخالق در دو جنبه ظاهرتر و دقیقتر بلكه عمیق

تمم ماسالم خود را ميانسان توجه کرده است، چنانكه رسول گرا

اني بعثت التمم مكارم »شمارندميمكارم اخالق بر 

 .(174: 841ميدیل)«االخالق

ید و از آنجا آمياما این اخالق با تزکیه و تمرین به دست        

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

امل تع ارتباط تنگاتنگ و بلكه ناگسستني تا دم مرگ هستند، لذا

یر ر سو همكاری بلكه تاثیرگذاری متقابل ظاهر و باطن انسان د

ه بجه تزکیه او یک امر مهم و بلكه حیاتي است. چرا که عدم تو

 نسانیا عدم توجه به باطن و قشری دانستن اظاهر در تزکیه و 

در  ورا در پي خواهند داشت ميهرکدام تبعات سوء از رفتار آد

 نتیجه عدم شناخت صحیح از اصول و مباني اخالقي و معارف

 معنوی و عرفاني دین را منجر خواهد شد.

 ر وما از شناخت ظاه بحث قرآن کریم  به عنوان محور اساسي 

باشد و کتب مير تزکیه او در اثر تعامل این دو باطن انسان و سی

آني قر احادیث و تفاسیر به عنوان تبین کننده و تفهیم گر آیات

 .اندمطرح شده

 یل بهی نقبل از پرداختن به تحلیل مطالب تعامل ظاهر و باطن برا

 کنیم؛ميتزکیه ،واژگان و مفاهیم اصلي پژوهش را بررسي 

 زا که استی مشهود امور همه ظاهر، از منظور :و باطن ظاهر

 که استي ونشئ و باطن، است بدن آنها مظهر و زندمي سر انسان

 :1384یباقر)" تین و فكر همچون ست،ین مشاهده قابل

 ،جزءروح و کالبد دو جزء انسان هستند :یكي از آن دو"نیز(90

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

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

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

پوست و استخوان است و نفس جوهر سماوی روحاني است و 

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

نه ن گودر تعریف انسان باز اشاره به ظاهر و باطن او بدی"(112

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

ت بوده و (انسان عقالني که همواره ثاب2فساد و فنا و زوال است. 

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

 1373)سجادی".اندمیان آن دو است که انسان نفسي هم نامیده

 (. پس ظاهر انسان هم امور مشهود و محسوس مانند319: 2ج

ست و هار که از او صادر میشود و نیز جسد و جسم ااعمال و گفت

ت و سانیانف و باطن نیز تمام امور نامشهود اعم از انگیزه و نیات و

 باشد. ميملكات ذهني 

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

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

معنای "فرماید کهميمورد واژه تزکیه (مصطفوی در 17-18

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

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

خارج کردن گناهان و اعمال ناپسند از برنامه حیات انساني و 

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

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

( .عالمه طباطبایي در مورد 133: 9ج  1360داند)مصطفویمي

هست "یزکیهم "کلمه تزکیه که مصدر "فرمایند:ميتزکیه 

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

باشد که به معنای رشد و نموی که همراه خیر و برکت مي

 نفس انسان نمودن هیتزک(.266: 19ج 1417طباطبایي باشد)
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ی امر که عمل با هیتزک اول:  است گونه دو بر را شیخو

ي معن نیهم و (9شمس/)«زکاها من افلح قد»است دهیپسند

 بري عادل انسان نكهیا مثل گفتار با هیتزک دوم. باشدمي مقصود

 زا بخواهد انسان که نیا اما دهد، شهادتي کس صالح وي پاک

 و است ناپسندی امر بشمارد را محاسنش و فیتعر خودش

أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ مِنَ  هو"ده فرمو و کردهي نه آن از خداوند

هُوَ  أَنْفُسَكُمْ تُزَکُّوا فَلَاالْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ  

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

که در رحم مادرها جنین بودید، ميخاک زمین آفرید و هنگا

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

ي بیتأدي نه نیا و[ 32/  نجمستایش( است از شما داناتر است]

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

اگر فضل و رحمت  فرموده ربیت آن به تربیتي صالح دانسته ورا ت

شدند. تزکیه ميها پاک و تزکیه ن ناخدا نبود، هیچ یک از انس

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

گیرد که خواهان تزکیه باشد و آن را درخواست کند مي

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

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

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

 ج 1374)مكارم شیرازی« و هم مربي انداین رو پیامبران هم معلم

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

ازاله شود با تاثیر و تأثری که بر ظلمانیه  هایصفات خبیثه ،و پرده

همدیگر دارند آینه ی نفس از زنگ کدورات دنیای طبیعت 

تابد و الیق قرب خدا و ميشود و انوار الهي در آن ميپاک 

قابل توجه این که تزکیه در مفهوم لغوی اش به گردد.ميفالحت 

آید، به کارگیری ميمعنای رشد دادن و اصالح و پاک سازی 

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

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

در تربیت دیني مورد توجه قرار  این معناو  باشدمياش  شایسته

رترین واژه ای است یبدین ترتیب واژه تزکیه فراگگرفته است. 

 هاید واژهکه قرآن در مورد تربیت اخالقي به کار برده، هر چن

توان ميقرآني دیگری چون: رشد و هدایت و... امثال آن را نیز 

 .به نوعي ناظر به تربیت معنوی و اخالقي دانست

 (108:  6ج 1360)مصطفوی،

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

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

اني نقش اساسي دارد مساله تزکیه نفس و پرورش فضایل انس

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

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

جسماني و روحاني است تزکیه و تهذیب اونیز شامل دوبعد 

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

بدان که انسان مرکب است :»نویسد ميدر کشف الحقایق نسفي 

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

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

: 1391نسفي، «)عالم امر، بسیط حقیقي است و قابل قسمت نیست

105) 

و وجه دارد، وجهي دميدهد که آدمياین تقسیم بندی نشان       

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

کند. زماني که به وجه ظاهر نظر ميانسان نسبت به جهان را بیان 

بیند و با آن ارتباط بر قرار ميدارد طبیعت و پیرامون آن را 

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

دهد عوالم روحاني و معنوی و نیز باطن امور را مي مد نظر قرار

دهد. روشن است این انسان دو بعدی، در بعد ميمد نظر قرار 

باطني خود ،امیال وغرایزگوناگوني که همه آنها برای ادامه 

توانند در صفات و ميباشد نیز دارد که ميحیات ضروری 

ه باشنداز این ملكات نفساني و نیز اعمال او تاثیر به سزایي داشت

نماید تا بتوان ميرو توجه به نفس و شناخت ابعاد آن ضروری 

زند سهلتر سیر کرد. ميمسیر تزکیه ای که سعادت نهایي را رقم 

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

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

دارد، چنانچه اعمال و ميو رفتار آد که این عوامل در اعمال

نیز متقابال در ساختار روحي و شاکله وی اثر ميرفتار آد

گذارد. این جدال و تاثیر و تأثر بین درون و برون تا پایان مي

حیات وی ادامه خواهد داشت و انسان از این جدال رهایي 

یابد و تزکیه وتهذیب و تادیب ضروری است تا انگیزه و مين
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های الهي را بر وجودمان مسلط کنیم و نفس اماره را تخواس

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

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

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

مني است دوست بدانكه نفس دش:»نویسد ميرازی در این باره 

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

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

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

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

اعدا عدوک نفسک التي بین »انكه فرمود زیادت است چن

 (173: 1398رازی، « «)جنبیک

میق ر عحال این انسان با این دو سوی که یكي پهناور و دیگ    

ازد کند به تزکیه نفس و تهذیب آن بپردمياست زماني که قصد 

اید ا برباید در نظر داشته باشد که این دو بحر پهناور و عمیق 

 دچار نقصان و یا تزلزل نگردد.متعامالً پیش ببرد تا 

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

 م وحالت است الجرم باید به نحوه رابطه نفس و بدن بپردازی

 آنگاه تعامل آنها را بررسي کنیم.

رت بدن آلت نفس است به عبامياز دیدگاه فالسفه اسال      

معرفت از بدن استفاده دیگر نفس برای اکمال خود و کسب 

 کند و به قول حكما بدن مَرکب روح است.مي

ای بدن ابزار تكامل نفس است، زیرا بر»به دیگر سخن       

ن ر آدتكامل ، الزم است نفس با طبیعت ارتباط برقرار سازد و 

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

 با آن مرتبط است و قادراست که نفس بي واسطه ميتنها جس

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

دیگری در طبیعت و تصرفش به واسطه بدن ممكن 

 (.322ـ 321: 3ج 1394عبودیت «)است

ز ارد از این رو هر عملي که توسط اعضای بدن انجام پذی      

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

ن آن تأثیرش در نفس ظاهر خواهد شد و این تعامل حقیقي بی

 نفس و بدن است.

یل به رای نی بالبته باید این را نیز متذکر شد که : زندگي دنیو     

مقصود اخروی است و همانطور که بیان شد بدن اسباب نفس 

 دالاست برای رسیدن به این مقصود؛ پس باید در سالمت و اعت

ه ن باردر ای« مبدأ و معاد»الصدرا در کتاب آن به جد کوشید. م

اهلل  ن اليائریأنّ الدنیا منزل من منازل الس:»مطلبي قابل توجه دارد 

ریب قعضها ، بتعالي..... و قوافل النفوس االنسانیه متعاقبه متخالفه

ساء رو الوصول و بعضها بعید.... و االنبیاء صلوات اهلل علیهم

اکب الیه تعالي. و االبدان مرالقوافل و أُمراء المسافرین 

ره عن ي عباي هالمسافرین.... و ما لم یتّم أمر المعاش في الدنیا الت

ل و تبتحاله النفس في تعلقها بالحس و المحسوس، الیتّم امر ال

تي حلک االنقطاع الي اهلل تعالي الذی هو السلوک؛ و ال یتّم ذ

سباب ال باا الهمایبقي بدنه سالماً و نسله دائماً .... و ال یتّم ک

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

 گوید : دنیا منزلي از منازل آخرت سیر به سوی خداوندمي

 در تعاقب و گاه در تخالفمينفوس آد هایاست.... و قافله

ء هستند که بعضي نزدیكند به مقصد و برخي دور....و انبیا

و کامل  مسافران.... هایند و بدن ها مرکبهایساربانان این قافله

حس  شود امر معاش در دنیا که عبارت است از تعلق نفس بهمين

وک و شود انتقطاع از دنیا اال به سلميو محسوس ... و کامل ن

 شود مگر با بدني سالم. مياین میسر ن

ه بر نفس توان به تاثیر گناميحال با توجه به این موضوع        

 هذیبپرداخت و آن را نیز بازشناخت؛ چرا که در واقع تانسان 

ن نفس به گناهان گذشته انسان هم نظر دارد و در صدد زدود

اه است. پس باید دانست که گنميآثار آن از ضمیر و باطن آد

 چه تاثیری بر انسان دارد که نیازمند تهذیب آن است.

د و یا هر شوميگناهي که انسان با اعضای بدن مرتكب آن        

زند بازتاب آن در نفس پدید ميعمل سویي که از جسم سر 

ده کر آید؛ حال این بدن گناه آلود که نفس را به خود مشغولمي

چي گردد که انسان اوالً از فرمان خداوند سرپیمياست باعث 

 صیلکرده باشد و ثانیاً قوای نفس را مشغول خود کرده از تح

 معرفت باز دارد.

معراج القدس في مدارج معرفه »در این باره در کتاب  غزالي      

اما تأثیر طاعات و معاصي در روشني :»بیان لطیفي دارد « النفس
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بخشي و تیره سازی بدان دلیل است که سعادت نفس و کمال 

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

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

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

ازه که با پیروی شهوات از حضرت انددارد و به همانميباز 

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

شود، به تر شوند و هر چه در معقوالت ورزیدهميروی گردان 

 (530: 1396قل از : پور سینا به ن«)گرددميسعادت نزدیكتر 

ات از مبدأ خالق و حیميدر واقع گناه هم سبب رویگرداني آد

 شود و از سوی دیگر چونميبخش و نیز سرگرم شدن به ماده 

فرماني خالف امر الهي انجام داده مستوجب عقاب خواهد 

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

اخالق نیز نیازمند ریاضت و  از سوی دیگر انسان برای اصالح

در زندگي اجتماعي و ميمجاهده است، اخالق که سهم مه

تعامالت دنیوی انسان دارد باید دارای موازین دیني و یا انساني 

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

شود اال ميباشد باید به درمان آن مبادرت ورزد و این امر میسر ن

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

بدان کساني که بطالت بر آنها غلبه :»نویسد ميميبودن خلق آد

کرده و اشتغال به مجاهده و ریاضت نفس و تهذیب اخالق 

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

د، گمان دهمينیت و نقص اش به آنها اجازه این کار را ن

غیر قابل تغییر است، و دو دلیل ميکنند که اخالق و طبع آدمي

کنند: اولي اینكه : که خُلق صوره باطني اسن کما ميبر آن ذکر 

اینكه خَلق صورت ظاهر؛ چنانكه کسي که بلند قد است 

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

، و کسي که زشت صورت تواند خود را بلند قد گرداندمين

تواند خود را زیبا کند، پس چنان است احوال خلق مياست ن

گویند : حسن ميباطني]یعني قابل تغییر نیست[؛ و دومین گروه 

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

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

جدایي ناپذیر ميطبع است و در نهایت از آداقتضائات مزاج و 

یابیم که اشتغال به این کار تضییع زمان و بدون مياست پس در

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

دهد مياما کاشاني پاسخ « حظوظ عاجله و این امر محال است

ي که هایکه از اخالق قابل تغییر نبود این همه وصایا و موعظه

برای تأدیب وارد گشته بیهوده خواهد بود چنانكه رسول خدا 

ممكن مي، و این امر چرا در آد«حسنوا أخالقكم»فرمایند مي

نباشد، چنانكه شاهدیم در حیوانات تادیب و تغییر در اخالق 

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

 ( 112ـ  111: 5، ج1345ي،شود.)نقل به مضمون از: کاشانمي

بیین هتر تبو  حال منظور از این تعامل ـ ظاهر و باطن ـ بیشتر       

برد و ذاتاً ميشود چرا که انسان در محیطي اجتماعي به سر مي

 تّمیاإلنسان من انواع التي الیمكن أن »موجودی اجتماعي است

ماع باجت الّلها الضروری من امورها و ال تنال االفضل من احوالها إ

، ص 1389فارابي،«)جماعات منها کثیره في مسكن واحد

ر را تواند ضروریات از امومي(یعني؛ انسان نوعي است که ن145

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

با ميبه همین سبب آد".اندجمع بودن که در یكجا سكني گزیده

گیرد و ميو از آن تاثیر  محیط پیرامون خود در ارتباط است

 گذارد.ميسپس اگر بتواند بر آن تأثیر 

وی اکنون که مشخص شد هدف انسان از تزکیه سیر به س       

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

زکیه و روحي را ـ در اثر تعامل نفس و بدن در تمينامطلوب جس

ل طبق مباحث این تعام ـ از نفس خود بزداید باید دید که 

 انجامد .ميچگونه به تزکیه 

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

شنود همه و همه بر ميکه ميو یا نگاه او و کالميکه رفتار آد

گذارد و اگر این گفتار و کردار صحیح و مينفس و باطن او اثر 

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

 مثبت و در جهت کسب معرفت بیشتر خواهد بود.

داستانهایي از سماع قرآن ميدر این باره در دوران اولیه اسال      

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

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

منصور بن عمار گفت : شبانه در :»رای نمونه ، باندکرده

تنگ و هموار کوفه در گشت و گذار بودم که  هایکوچه
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خواند و ميصدای قاری ای را شنیدم که در دل شب قرآن 

گریست. پس بر در خانه اش به شنودن ميکرد و ميتكرار 

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

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

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

ه کطن در واقع ظاهر به عنوان دریچه و مدخلي است برای با    

شود و هم از ميگذاشته مياز این طریق هم تاثیر بر نفس آد

ه علم و به واسطه ادراک علم)منظور علم بطریق آن اکتساب 

در حقیقت  پذیرد.ميجزئیات است( ادراک کلیات صورت 

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

کنند که ميدر واقع روایاتي که نفس را به لوح سفیدی تشبیه 

ه دهد ناظر بميآموخته ها و اکتسابات انسان نقوش آن را تشكیل 

 این نحوه تاثیر ظاهر بر باطن انسان است.

ید ـ دن بابو  در این راستا ـ یعني در سیر تزکیه و تعامل نفس       

مراه ي ههردو بُعد انسان در مسیر تكامل و سیر او به کمال حقیق

نیز از  وبتواند از جهان پیرامون خود ميو معاضد هم باشند تا آد

ت دروني خود استفاده مجموعه عواطف و احساسات و تعقال

 کند تا استعدادهای خود را به فعلیت و کمال برساند.

ر و مدتاما براستي کدام جنبه از انسان در این سیر تزکیه کارآ

 مهمتر از دیگری است؟

 شوددر مفهوم ایمان گفتني است که این امر هم شامل ظاهر می

مان یاال»هم باطن. این دیدگاه بنابر فرمایش امیر المومنین)ع( 

: 1376 موسوی«)معرفه بالقلب، و اقرار باللسان و عمل باألرکان

 ان و( است. یعني تعامل و تعادل بین ظاهر در عمل به ارک537

 اقرار به لسان و باطن در معرفت حقیقي قلبي.

ي لسان راراما باید توجه داشت که معرفت حقیقيِ قلبي اگر نباشد اق

 ه ای نخواهند داشت.و عمل به ارکان جایگاه جدی و شایست

روشن است صرفا عمل نیز مالک نیست بدان سان که قرآن     

دهند ميميکریم عمل کساني را که از روی ریاء و خودبیني انجا

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

کند و در نتیجه بي ثمر ميتشبیه « سَبُواءٍ مِمَّا کَشَيْ یَقْدِرُونَ عَلى

خواند. و در جای دیگری ایمان آورندگان را از مسلمانان مي

دهد که مرتبه ایمان که نهجي ميکند و این امر نشان ميجدا 

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

ر ی هورادر روایات متعدد نیز بیان شده است که نیت انسان در 

 کند چنانكه امام صادق)ع(ميعملي حاصل آن عمل را تعیین 

ةَ یمِ لِأَنَّ سَلَامَ السَّلِقَلْبِالْ صَاحِبُ النِّیَّةِ الصَّادِقَةِ صَاحِبُ:»فرمایند مي

لْأُمُورِ هِ تَعَالَى فِي اةِ لِلَّلنِّیَّ االْقَلْبِ مِنْ هَوَاجِسِ الْمَحْذُورَاتِ بِتَخْلِیصِ

ى اللَّهَ . إِلَّا مَنْ أَتَ بَنُونَوَ ال الٌمیَوْمَ ال یَنْفَعُ  ا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىکُلِّهَ

 ص  عَمَلِهِ وَ قَالَیْرٌ مِنْخَمِنِ ؤْوَ قَالَ النَّبِيُّ ص نِیَّةُ الْمُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ

مِنْ خَالِصِ  بُدَّ لِلْعَبْدِا وَى فَلَنَمَا  ئٍوَ لِكُلِّ امْرِ بِالنِّیَّاتِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ

كُونُ یَهَذَا الْمَعْنَى بِ یَكُنْ ا لَمْذَإِالنِّیَّةِ فِي کُلِّ حَرَکَةٍ وَ سُكُونٍ لِأَنَّهُ 

(. 53: 1400 م صادق)منسوب به اماغَافِلًا وَ الْغَافِلُونَ قَدْ ذَمَّهُمُ

فرمایند: صاحب نیت صادق صاحب قلب سلیم است به خاطر مي

یت قلب از خواسته ها و امیال نفساني و خالص بودن نسالمت 

فرمود که نیت ميبرای خداوند در تمام کارها.... و پیامبر)ص( 

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

ن ای عمل ها( بستگي دارد و برای هر کس نیتي هست و نیت بنده

گر چنین است که تمام حرکت و سكون اش خالص باشد و ا

ه فت کرو قبال نیز به همین مفهوم اشاره «نباشد او غافل است. 

شد نشانگر نیت دروني اوست و هرچه نیت پاکتر بامياعمال آد

شود و عمل فرد موید نیت اوست و ميعمل نیز طیب و پاک 

 رابطه حسن فاعلي و حسن فعلي اینجا نمود روشن دارد.

مون مض یثي نزدیک به ایندر مناقب آل ابي طالب نیز حد        

 ص یْفِیَّةِ قَوْلِهِع عَنْ کَ لَّهِ الوَ سَأَلَ زَیْدٌ الشَّحَّامُ أَبَا عَبْدِ:»آمده است 

 لِلْمَخْلُوقِینَ مَا کَانَ رِیَاءًمَلَ رُبَّالْعَ نَّخَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ قَالَ لِأَ نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ

لنِّیَّةِ مَا لَا  وَ جَلَّ عَلَى اهُ عَزَّي اللَّطِالَمِینَ فَیُعْوَ النِّیَّةُ خَالِصَةٌ لِرَبِّ الْعَ

فرماید: يم( 266: 4ج 1379ابن شهرآشوب «)یُعْطِي عَلَى الْعَمَلِ

ر نیت مومن خوبتر از عملش است برای اینكه عمل گاهي از س

ریاء برای آفریدگان است و نیت خالص برای پروردگار 

 دهد نه بر عمل.ميرا بر نیت عالمیان، و خداوند پاداش 

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

نشانگر نقش تعیین کننده باطن در اعمال انسان است داستان 

معروف خضر علیه السالم و موسي علیه السالم در قرآن کریم 

دهد که اعمال ظاهری مياست. توجه به دقایق این داستان نشان 
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ني)البته باید توجه داشت که در اینجا انسان کامل و راهبر انسا

طریق معنوی مالک است( شاید مطابق عقل و منطقِ درست 

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

 باطن امری صواب و موافق با موازین الهي است.

 ي ذیلذیل داستان خضر و موس« بیان السعاده»در تفسیر        

ار اعلم، مقصود الخضر)ع( کان من اظه:»سوره کهف آمده است 

 ریقتلک الغرائب ظاهراً و اجرائها باطناً تعلیم موسي)ع( ط

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

بها راتمموسي)ع( من جهه الرساله و مراقبه احكام الكثره و حفظ 

لیم تع  لكنه کان محتاجا اليافضل و اکمل من الحضر)ع( کما مرّ

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

ق لخلاو لمّا کان السالک في اول مراتب سلوکه و هو السیر من 

یه سانالي الحق محتاجا الي خراب البدن و اضمحالل القوی النف

ه قلیحتي یتخلص من سلطان الشیطان و غصبه و یسّلم للقوی الع

 جونالتي هي في اول االمر مساکین عاجزون عن اکتساب مایحتا

شان ن(. بدان منظور خضر از 477:  2ج 1408گنابادی «)الیه...

 ود،دادن این عجایب تعلیم دادن به حضرت موسي و تكمیل او ب

هت جو این تكمیل به سبب حاجت موسي به تعلیم بود وگرنه از 

ه بود، اما نیازش بشریعت و حفظ احكام موسي اکمل از خضر 

تعلیم خضر به سبب تكمیل سلوک او به سوی خداوند بود 

 چراکه سالک در اولین مرتبه از سلوک نیازمند تخریب بدن

 .ابداست تا از شر شیطان در امان بماند و نفسانیات تقلیل ی

از اطوار نفس مياز این روی دانسته است که حقیقت افعال آد

دارد مين، نفس است که او را وا شود و قوه محرکه بدميناشي 

د ا بایینجعملي را انجام دهد و یا از انجام آن سر باز زند. در ا

ی یادآور شویم که حكما به تبعیت از قرآن سه نوع نفس برا

 مطمئنه. که عبارتند از نفس اماره ، لوامه و اندانسان قایل شده

این نفوس که در طول همدیگرند مبدأ حرکات و سكنات 

دهد. عزّالدین محمود کاشاني در مصباح ميرا شكل يمآد

بدانكه معدن صفات ذمیمه و منشأ اخالق »نویسد : ميالهدایه 

نفس است، همچنانک منبع صفات حمیده و ميسیئه در وجود آد

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

یعت در کنار او مشتهیات و لذات حسي اقدام نماید، و مرادات طب

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

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

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

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

هریک را عالجي مخصوص  اندایشان انباء و اولیاء که متابعان

 (.227ـ  231: 1382کاشاني «)کرده...

 جالب توجه است که حكیم محمد بن زکریای رازی کتابي    

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

 نفساني و تدابیر آن پرداخته است.

باطن و دهد که هدف نهایي توجه به ميو همه اینها نتیجه        

از ظاهر تر است که بعد مهمتر و جدیميفاعلیت آن در آد

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

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

تواند اعمال خود را نیز تهذیب و متعادل ميمهذب داشتن باطن 

آورد ميجاد این شبهه را فراهم گرداند. اما این مطلب احتمال ای

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

توجیه گناهان شود  پس توضیح کوتاه در این زمینه که از 

بدین بیان که  آید پاسخگوی این شبهه است ميمطالب به دست 

 یک ارتباط و بدون تأثیر بر ظاهر و باطن انسان، جدا و بي، 

همانگونه که استراحت و خواب باعث آرامش ؛تندنیس دیگر

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

ظاهر و "ی رابطهکمال یا عدم کمال درون و باطن میگردد 

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

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

و ... همه صورت ظاهری دارند، حتي رعایت  قت داشتنصدا

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

گردد؛ چرا که همین رفتارهای ظاهری، اعمال ظاهری محقق مي

هاست که در رفتارهای ظاهری، سازند، و همین باطنباطن را مي

فقط ظاهر "ه کنند. منتهي تأکید شده کظهور و بروز پیدا مي

را برای خدا  "نیّت"جان است، بلكه ، وگرنه جسم بي"نباشد

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

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

را که امری باطني  "ایمان"بیش نیست. لذا همیشه ميوه
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باشد، ظاهری مي که امری "عمل صالح"باشد، به همراه مي

 .آورده است. انسان خوب، با عمل خوب

اء ولیادر پایان گفتار  به حدیثي از امیرالمومنین)ع( در وصف 

د شده کنیم که در آن به نظر به باطن امور تأکیميخدا استناد 

 نند،کدوستان خدا کساني هستند که به باطن دنیا نگاه »است : 

ازند، و به پایان آن بپرد نگرندميآنگاه که مردم به ظاهر آن 

سازند ميوقتي که مردم به وضع حاضر آن مشغولند، پس نابود 

کنند آنچه ميترسند آنها را نابود سازد، و ترک ميآنچه را که 

بینند که بهره ميدانند آنها را ترک خواهد کرد، و ميرا که 

ا یتن دنیافبرداری فراوان دیگران از دنیا، کم بهره بردن است و در

: 8ج  1391بحراني «)توسط ایشان، از دست دادن آخرت است

دارد  آید که هر امری ظاهر و باطنيمي( و اینگونه به دست 360

ر دائما ن دو انسان نیز از این امر مستثني نیست و این ظاهر و باط

 باشند.ميحال نقش زني و تعامل با یكدیگر 

 رایالیم رباني بآیات الهي و تع :جایگاه تزکیه نفس در قرآن

لت غف وبیدار کردن انسانها از خواب و هشیار نمودن از سرمستي 

باشد ميها آمده است. قرآن که کتاب رشد معنوی و تعالیم الهي 

د قاصممربوط به مقاصد اهل دنیا نیست؛ زیرا تمام مقاصد دنیا 

 ليق تعاحد. حیواني است. آدم زاده باید معلَّم به تعلیم اسماء باش

ه سبت با نیت و فضیلت آدم را به تعلیم اسماء قرار داد و او رخاص

 همه موجودات به خاصیت علم و معارف فضیلت داده و تزکیه

آن بر  داند و در تقدممينفس را الزمه رسیدن به آن مقام رفیع 

دیگر موضوعات تأکید دارد که به مواد مهم آن اشاره 

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

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

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

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

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

دارد؛ و اگــر خــواب و  ، ظهــور و بــروز"یظــاهر"رفتــار  نیهمــ

و روان  روح باشــد، در یخـوراک و اسـتراحت بــدن و ... ظـاهر   

، مثـل رابطـه روح و   "و بـاطن  ظـاهر  ی رابطـه  دارد. میمستق ریتأث

 بـدن مثـل امـراض و    هـای جسم است. همان گونه آالم و محنت

کند و او را از درک لذت هـا  ميها انسان را آزرده روان  یماریب

در  یا مسـامحه  دارنـد و مـي باشـد بـاز   ميشان جسم  یکه ورود

کـه منجـر بـه     میدهـ مـي صـورت ن  یمـار یمعالجات جسم موقـع ب 

باطن و نقـش زننـده    یورود زیهالکتمان شود بظاهر و نمودمان ن

همه نمودها  میکرد يما هستند اقوال و افعال که بررس هایزهیانگ

ا در زنند اما تاثیر آنهـا صـرف  ميسر مياز آد که ستنده یو ظواهر

 دارنـد  يشود بلكه آثـار بـاطن  ميظاهر و شهود و کالبد منحصر ن

بـاطن و   یهستند حكم مرکب بـرا  يتیعار یظواهر که امر نیهم

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

شـوند و  مـي  رخـود مانـدگا   يروند و در درون و مـوطن اصـل  مي

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

و ارجـاع بـه    نـد یشـهر درون تـدارک بب   یمنافع و مـداخل را بـرا  

و  یکننـد کـه ورود  مـي ادعـا   ي. حال چگونـه برخـ   دیداخل نما

 يندارد ؟باطن يتیفرستند اهمميظواهر به باطن  هایگنالیآنچه س

دهـد و  مـي  لیرا تشكميو شاکله آد استظواهر  نیکه متاثر از ا

 .ستین يیآن فنا یبرا

 نیکنـد بنـابر  ميو محكم  تیبه واسطه ظواهر بواطن را تثب انسان

مه باطن، و داشتن برنا وداشتن معرفت نفس وشناخت تعامل ظاهر

 یرویـ تعامـل و پ  نیا نیتعادل ب جادیا یو دستورالعمل مطمئن برا

است که انسـان مجمـوع    يهیبد یضرورت است. امر کیاز آن 

ر ب يتعامل باهم در حال نقش زن جوهر نفس و کالبد است که در

 یه اگونـ  دیـ تعـادل با  جـاد یا یاشرف مخلوقاتند برنامه ما برا نیا

 زیـ چچهـار   دیانسان کامل را با" میانسان کامل شو رویباشد که پ

و  کیــ،اخــالق ن کیــ،افعــال ن کیــبــه کمــال باشــد:اقوال ن  

 (1،1120،ج 1379 یجادمعارف.)س

در  يمربـ  ارکـ  نیهـم تـر  قـرآن، م  يانسان شناخت دگاهیبراساس د

شناساندن، زدودن و برطرف ساختن موانـع   تیو ترب هیتزک ندیفرا

قـرار   ایـ قـرار دارنـد و    ياسـت کـه بـر سـر راه متربـ      يهایو آفت

و یـزکیهم  » هیـ )رحمه اهلل( بـا اسـتفاده از آ   ينی. امام خمرندیگمي

 مینباشـد، تعلـ   هیـ تـا تزک » : دیگومي« ویعلمهم الكتاب و الحكمة

بشـود نفـوس از همـه     هیـ تزک دیـ . باسـت ین سریحكمت م و کتاب

 يعبـارت اسـت از آلـودگ    هـا یآلودگ نیها که بزرگتـر  يآلودگ

 يظلمـان  اری. تا انسان از حجـاب بسـ  هینفسان ینفس انسان و هواها

در قلـب   ينور اله نیکند که امين دایپ اقتیخود خارج نشود... ل



 

 و همکاران اسمعیلیمریم            بررسی تعامل ظاهر و باطن  بر تزکیه نفس از بعد روان شناسی و قران                 -476

 

خداونـد در   ".(388: 14ج 1368 ينی)امام خم«. او منعكس بشود

بـه   گـر یازسور د يو در برخ« شمس و مؤمنون ،ياعل»: هایسوره

 یاشاره فرموده اسـت. در سـوره    هیتزک قیاز طر يرشد و بالندگ

و  دیبه خورشـ  ه،یاهل تزک یبر رستگار دیشمس خداوند در تأک

 ش،یروح و ذات خـو  ن،ینور آن، مـاه، روز، شـب، آسـمان، زمـ    

جـواب  « هـا کقد أفلـح مـن ز  » یسوگند خورده است. پس جمله 

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

 یتقـو  لهیقسمها، فرموده است که هر کس، نفس خود را بـه وسـ  

 .دیرشد داده به سعادت رس

 نفس از منظر روانشناسي تزکیه بر  باطن و ظاهر تعامل
ر بي تأثیر ظاهر بر باطن بیانگر این مطلب است که هرگاه نقش

د؛ فكنظاهر انسان نمودار شود رنگ و بوی خود را در باطن مي ا

ي باکتاگرچه این نقش، با تكلّف، و تصنّع همراه باشد )مثالً 

ریه شود فرد واقعاً به حالت گ)نقش گریه بازی کردن(، باعث مي

زني ظاهر بر باطن، اختصاص به ظواهر پسندیده برسد(. نقش

 موداري نمذموم نیز بر جوارح آدم ندارد، هرگاه رفتار یا گفتاری

 شود، آهنگي باطني خواهد انگیخت. 

أثّر یر و تها )باطن( در تأثاعمال و رفتارها )ظاهر( و افكار و نیّت

ج در آورند که به تدری)پیوسته و مستمر( خود، حاصلي به بار مي

 کند و رفته رفته با رسوب بیشر، سخت واعماق درون نشست مي

ای زیرین در ضمیر انسان پدیدار گونه، الیهو بدینشود دیرپا مي

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

  «شخصیت»یا  Character« منش»شناسان آن را روان

Personality (.1388نامند )باقری، مي 

تعریف دقیقي از شخصیت که مورد اتفاق همه باشد            

روان شناسان شخصیت را الگوهای معیني  وجود ندارد. برخي از

که نحوه سازگاری شخص با  اندتفكر دانسته هایاز رفتار و شیوه

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

شخصیت سازمان پویایي از عوامل مؤثر در یک فرد است که 

موجبات سازگاری منحصر به فرد او را با محیط پیرامون فراهم 

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

شخصیت سازمان پویایي از »اجتماعي نیز آمده است: 

همتای فرد با محیطش های رواني است که سازگاری بيمنظومه

های (. همانگونه که از تعریف1388)ستوده، .« شودرا موجب مي

دارد؛ و شود؛ شخصیت اشاره به یک واقعیت مذکور فهمیده مي

. دهداست که رفتار او را شكل ميميآن ساختار فعلیت یافته آد

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

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

دهد و به عبارت دیگر، رفتار، ادراک و احساس آدمي را مي

تأثیر نیت  آفریند.و سیاق خود مي زند و آنها را به سبکقالب مي

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

هر انساني بسیار تأثیر  هایهمة اهمیتي که دارد، در افكار و اعتقاد

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

یني به گیرد. لذا به همین جهت هم در منابع دمياو نشأت 

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

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

نماید. بر مينفساني آدمي، در نوع رفتار و کردار او بروز و ظهور 

عمل »همین اساس آنچه که در قرآن کریم تحت عنوان

ملي است که از باور و مورد تأکید قرار گرفته است، ع «صالح

خیزد. البته زماني که آن عمل با همة شرائط مياعتقاد سالم بر 

، 13ج ق،129)طباطبایي،.زماني و مكاني انجام پذیرد

 (240ـ237ص

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

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

سازی، هنگامي مذموم است که متوجه به مردم و مایة است. ظاهر

صورت، ظاهرسازی، متوجه خودنمایي باشد، اما در غیر این

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

در طول زندگي آدمي، ابتدا ظاهرسازی مورد توجه قرار 

لوب تدبیر ای مطگیرد و والدین، ظواهر کودک را به گونهمي

شود. طبق کنند که این امر در نهایت، به تشكّل باطن منجر ميمي

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

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

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

ت کردن، گوش کردن، راه رفتن، نشستن، سخن گفتن، سكو

ای مطلوب تنظیم شوند، احساسات، غذا خوردن و . . . به گونه
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های معیّن و مطلوبي را در درون خواهند گیریافكار و تصمیم

 انگیخت. 

ب از هرگاه رفتاری مطلو« تأثیر باطن بر ظاهر»بر طبق ویژگي 

دروني  توان آن را ناشي از وضعیتيکسي پدیدار نشد، مي

د یجادانست. بر این اساس یكي از اصول تربیت باید ناظر به ا

 های تربیتي خود، گرفتارتحوّل باطن باشد. گاه ما در کوشش

شویم، به نحوی که سعي خود را یكسره نوعي ظاهربیني مي

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

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

ا آن برسد که این اصل در برابر اصل پیشین قرار گرفته و نظر مي

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

ند هم ناسازگار باشند، مكمّل همند و چون دو دامنه یک کوه

. رسنديم مکه ظاهراً از هم فاصله دارند، اما در نقطة نهایي به ه

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

ین دو ایک به تنهایي راه به جایي نخواهند برد. تحوّل باطن، هیچ

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

است که ميتزکیه نفس، از موضوعات اساسي روان شناسي اسال

توان گفت: ميي ندارد. بنابراین در روان شناسي غربي جایگاه

و روان ميتزکیه نفس یكي از وجوه افتراق روان شناسي اسال

ه شناسي غربي است. در واقع روان شناس مسلمان، بدون تزکی

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

ه نفس ایفا کند. روان شناسي که اعتقاد به تزکیميدر امت اسال

نامطلوب اخالقي و نفساني  هایو حاضر نیست عادت ندارد،

یشتر بي، خود را بپذیرد و کنار بگذارد، زیانش برای جامعه اسالم

 از نفعش خواهد بود. 

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

در ميشود، و چنان قدرت روحاني عظیميبیني، و آینده نگری 

ملتي یک صدا پشت سر او به مبارزه  کند کهميیک رهبر ایجاد 

خالي بر رژیم تا دندان مسلحي، تنها  هایخیزند، و با دستميبر

شوند و استكبار جهاني را تحقیر ميبه مدد اعتقاد و ایمان ، پیروز 

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

ما را تحقیر ایران ميآمریكا گفته است جمهوری اسال :زمینه که

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

یابد که مياست، و در نهایت به کجا خواهد رفت، آن گاه در

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

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

: اند. امام )ره( ، به صراحت گفتهیابدميمربیان اهمیت ویژه ای 

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

گویند: ماه رمضان ها مي( . در جای دیگر 186صفحه  7جلد 

روند و عمرها ميرود و ماه ها یكي پس از دیگری ميآید و مي

ماند آن صفحات اعمال شماست ميرود، آنچه که باقي ميهم 

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

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

ازه بوده است. کنون که ضرورت و اندو شما توجه تان به دنیا چه

اهمیت تزکیه نفس به عنوان یک تكلیف و جهاد عظیم برای 

طرح شد، این سؤال مسلمانان و به ویژه روانشناسان مسلمان م

شود که از کجا آغاز کنیم و چگونه این راه مياساسي مطرح 

 هاینجات و رستگاری را دنبال کنیم؟ در زیر به برخي از توصیه

 .شودميحضرت امام )ره( در این زمینه اشاره 

اری بید واول منزل از منازل انسانیت منزل یقظه : یقظه و بیداری

ک در منازل سالكان بیان است، چنانچه مشایخ اهل سلو

ا تنبه تآنچه الزم است بیان شود این است که انسان  .اندفرموده

ی ارادپیدا نكند که مسافر است و الزم است از برای او سیر و 

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

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

  . (174هل حدیث، صفحه نگردد )چ "اراده"دارای 

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

 که شد مجاهده کندميخواهد علمش الهي باشد وارد هر علمي

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

سرمایه نجات و سرچشمه فیوضات، تخلیص نیت و نیت خالص 

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

حكمت از  های، جاری گردد چشمه"صباح"برای خدا چهل 

  .قلبش به زبانش

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

سال یا بیشتر در جمع اصطالحات و مفاهیم در هر 

دانید، و در قلب ميکوشیدید و خود را عالمه در علوم ميعل
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بینید، مين خود قطره ای از آن نخود اثری از حكمت و در لسا

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

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

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

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

ی دیدید آن وقت بیشتر تعقیب کنید )چهل حدیث، آن اثر

  . (394صفحه 

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

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

که آیا اقدامش در خیرات و امور شریفه برای چیست؟ 

اهد خود را خوميخواهد برای خدا مسئله بفهمد یا بگوید یا مي

ه سیلواز اهل آن قلمداد کند؟ چرا سفر زیارتي که رفته با هر 

دهد ميفهماند؟ چرا صدقاتي را که در خفا مياست به مردم 

 شود که کسي از او مطلع نشود؟ ميراضي ن

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

ا ماگر  .ندهدباشي و عمل ریایي را با صورت مقدس به خوردت 

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

ی حكمت از قلب شما به زبان جار هایشما مخلصید، چرا چشمه

 تفتنشده؟ پس بدان اعمال ما برای خدا نیست و خودمان هم مل

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

50) .  

نت از اموری که انسان را معاو: الهي بیكران هایسپاس نعمت

 سالک نماید در مجاهده با نفس و شیطان، و باید انسانميکامل 

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

است.  کند، احترام منعمميفطریه که هر انسان فطرتا بدان حكم 

ر بیند که مسطوميو هرکس در کتاب ذات خود اگر تاملي کند، 

 ود. است که باید از کسي که به انسان نعمتي داد، احترام کن

ي م بمعلوم است، هرچه نعمت بزرگتر باشد، و منعم در آن انعا

  ت.غرضتر باشد، احترامش در نظر فطرت الزمتر و بیشتر اس

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

کنید. اکنون ميبیشتر احترام  کنید و اگر از مرگ نجات داد،مي

ظاهره و باطنه که مالک الملوک، جل  هایمالحظه کن نعمت

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

همین .توانند و ما از آن غفلت داریمميآن ها را به ما بدهند، ن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11)  

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

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

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

اطن شود، و جنود ابلیس در بمياراده انسان ضعیف  .دشمن قوی

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

 اشید،بر اني به فكبسیار مشكل است. از حاال به فكر باشید، از جو

ر، صحیفه نو)دارید رو به قبر استميکه شما بر مياالن هر قد

  (125، صفحه 1جلد

ما  بي عیب ما نداریم در دنیا و: خود هایتوجه به نقطه ضعف

ن که نساباید همیشه توجه مان به آن عیوب خودمان باشد. . . و ا

میشه د هبایبخواهد برای خدا کار بكند و به مقام انسانیت برسد، 

ید ه ببنکشد دنبال این باشد که ببیند چه عیبي دارد. دنبال این نبا

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

ه چشود که انسان در صدد رفع آن برآید، و دنبال این که مي

تواند عیوب ميشود در چشم انسان، و نميحسني دارد، پرده 

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

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

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

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

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

نامیم. مداومت، ناظر به کمیّت و محافظت، ناظر به مي« عمل

کیفیّت عمل است. مداومت بر عمل، استمرار آن را نشان 
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دهد و محافظت بر عمل، مراقبت و مراعات شرایط و ضوابط مي

کند )شرایط و ضوابط عمل، اعمّ از ظاهری و آن را گوشزد مي

ن کنندة تأثیر و باطني(. مداومت و محافظت، در کنار هم، تأمی

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

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

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

آورد. همراهي مداومت و محافظت، هم باطني فراهم مي

ت بدون محافظت، سازندة عادات ضروری است، زیرا مداوم

سطحي و خشک است و محافظت بدون مداومت، اصالً سازنده 

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

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

داشتن تأثیر مدام ظاهر و باطن بر یكدیگر و تكوین شخصیت 

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

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

 

 نتیجه گیری

 است که بـر دو سـاحت ظـاهر و    یمملو از معارف امياسال منابع

 اتیـ از آ یاریدارنـد، چنانكـه بسـ    دیتأک يباطن در معرفت شناس

 در نیچنـ ، همانـد بدان اشاره کرده میبه صورت مستق میقرآن کر

قالب  در تیواقع نیا زی)ع( ن تیباز لسان اهل  یيروا لیمنابع اص

ت. اس يابیاحكام قابل رد انیوب دیدستورات اخالقي ، أصول عقا

 یاریاست و بسـ  يکه قرب اله نشیاز آفر یيهدف نها نكهیچه ا

وقـف  جز گذر از ظاهر به باطن ندارد. و ت یریمس گرید قیاز حقا

 ،دور شدن قتیدر سطح ماندن ، واز حق يعنی،  یظاهر يدر معان

از حد  شیب هیبه خاطر تك يجامعه به اصطالح متمدن غرب چنانكه

آن در امان نبـوده و   رانگریاز عواقب و يو تجرب يبه معرفت حس

بـرد.  مـي بـه سـر    كردیرو نیاز اتخاذ ا يتا امروز در خسارت ناش

 ریـ ه دامـن گ اتفـاق نـاگوار کـ    نیاز ا دیباميجامعه اسال نیبنابر ا

را کـه غـرب رفتـه     يو راهـ  گرفتـه عبـرت   دهیمتجدد گرد یایدن

بودن  نینو اریکه مع ابدیدست مياسال نشیب نی، بلكه به ا دیماینپ

 ياسـالم ، معرفتـ   دگاهیـ ، از د يتمدن در بعد معرفت شناسـ  کی

گـردد، بلكـه از   مـي ، که هرگز در ظاهر متوقف ن یياست استعال

 تردر بس نیأصیل. بنا برا قتیبه حق دنیرس یسازد برامي يآن پل

 شـه یهمميگذر از ظاهر به باطن اسـت ، کـه تمـدن اسـال     يمعرفت

تر خود روز به روز کامل ریخواهد ماند ، ودر س يباق ایزنده و پو

 .دیخواهد گرد

 شود که ایمان دروني انسان ها عامل ومياز مباحث اثبات 

مل عه سوی رفتار و محرِّکي بسیار مهم در سوق دادن ایشان ب

 ئمهپسندیده است. لذا از تاکیدهای قرآن و روایات نوراني ا

قب نیّت آید که انسانهای مؤمن باید مراميهدی علیهم السالم بر 

یز نتي حتي این مورد در علوم جدید تربیو باطن عمل خود باشند.

ي سانکه افكار و اعتقادات و فضائل نف مورد توجه قرار گرفته

و رفتار نماید مينوع رفتار و کردار او بروز و ظهور آدمي، در 

 وظاهری و نیت باطني در ارتباط متقابل نقش آفریني دارند

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

طن ملكات و صفات است که در اعمال ظاهری و در نهایت در با

د. تغییر دا شود آن راميشود و به سختي ميراسخ ميو درون آد

تواند مي)هرچند نفس انسان از اقتداری برخوردار است که 

ا یرد اخالق، سجایا و ملكاتي که تا به حال نداشته به دست آو

یراسته یا نا پسند پ هایآنها را تغییر دهد و جان و دل را از خصلت

 اخالقي آراسته سازد.( هایبه زیور

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

پذیرد و هم باطن بر ظاهر شخص اثرگذار است، ميباطن تاثیر 

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

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

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

گیرد و این ميدا تدابیر الزم برای اصالح ظاهر صورت تربیتي ابت

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

تمایالت وگرایش ها و ظواهر بیروني آدمي، جملگي نشأت از 

توان به این نتیجه رسید ميگیرد. بنابرین ميذات و درون و نیات 

نیز شناخت درون  وميکه در واقع نیات و باطن و درون آد

مقدمه ی اعمال ظاهری و گفتار و رفتارهای او و نیز ميآد

بیروني است، ونیز جلوه ها و تمایالت و  هایشناخت جنبه

گرایشات ظاهری و بیروني نشانگر حاالت و نیات درون و  

و محرکات انسان برای اصالح و تزکیه تواند باشد.ميباطني آدم 

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

 نهایي ونیل به هدف وجودی انسان است از ظاهر میگذرد.
 

 نتیجه گیری

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

ر درش هر عكس العملي که بدن با آن مواجه شود به تبع آن تأثی

ست ر خواهد شد و این تعامل حقیقي بین نفس و بدن انفس ظاه

 پیماید.ميکه در اثر این تعامل نفس سیر تزکیه خود را 
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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 self-

purification 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 

 


